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Haalbaarheidsonderzoek 
nieuwbouw De Vierstee

De gemeenteraad besloot op 23 juni unaniem akkoord te gaan met het 
beschikbaar stellen van een krediet van 350.000 euro voor het uitvoeren 
van verder haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van De Vierstee 
en deiniëring van het project. 

Marcus van der Mast (GroenLinks & PvdA) heeft navraag in de omgeving 
gedaan en constateert dat er in Maartensdijk draagvlak is voor verplaatsing 
van De Vierstee. Hij kijkt uit naar de deinitiefase. Hij hoopt dat er voldoen-
de sociale woningbouw komt en de waterpartij en de openbare speelruimte 
onaangetast blijven. De SGP wil ook kijken naar een aantal randvoorwaar-
den zoals overlast op het schoolplein. Hij wil ook zondagsrust bij de plan-
nen betrekken. 

Nico Jansen (ChristenUnie is blij dat er nu wat gebeurt met De Vierstee. 
Hij stelt voor om voor de uitvoering een prijsvraag uit te schrijven. Anne 
Doedens (VVD) is daar ook voor. Wethouder Mitendorff vindt die suggestie 
aantrekkelijk, maar stelt dat dit pas in een volgende fase kan. Rens Kersten  
(D66) is voor nieuwbouw en is blij dat de keuze tussen renovatie en niets 
doen naar de prullenbak is verwezen. Mitendorff is tevreden dat er geen 
twijfel over de noodzaak is. ‘De raad stelt de kaders die in de vervolgfase 
aan de orde komen.’  De onderbouwing van de 350.000 euro noemt hij ver-
antwoord. ‘Vooralsnog gaan we voor 39 grondgebonden woningen. Als het 
sociale huur kan zijn zal ik dat toejuichen.’ [GG]

2582 leerlingen, tien scholen, één taart: de grootste taart van Nederland. 
Meer hierover op pagina 12.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

Tuindagen Vollenhoven treffen mooi 
weer op tweede openingsdag

door Lilian van Dijk

Van de Tuindagen op Landgoed Vollenhoven werd vooral de zondag druk bezocht. Eindelijk mooi 
weer, af en toe haast net iets te warm, maar hoe kun je beter genieten van alles wat groeit en 

bloeit als het zonnetje stralend schijnt?

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

Groenekan 0346 - 21 12 91 DE JoNG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

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

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl

DUURZAAM VERBOUWEN

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Het statige landhuis krijgt gezelschap. Nog te realiseren: ‘Klein Vollenhoven’.

Druk dat het is! Naast de tuinen is een 
stuk weiland ingericht als parkeerge-
legenheid en om een uur of half één 
’s middags is het al behoorlijk vol 
met auto’s. Toch gaat alles heel snel 
en goed geolied: de wachttijd bij de 
kassa is acceptabel en dat is maar 
goed ook, want je zou haast een ap-
pellauwte krijgen van de hitte. 
Mensen die al op de terugweg zijn, 
torsen grote bakken met hangplanten 
met zich mee of een kruiwagen vol 
tuinplanten, die geleend mag worden 
om alles naar de auto te vervoeren. 
Vanaf de entree leidt de route langs 
het Koetshuis, waar de eerste stands 
zowel binnen als buiten bezoekers 
proberen te verleiden gezonde plan-
ten, tuinbenodigdheden en tuin- en 
parkmachines aan te schaffen. 
Kaas, brood, kersen, olijven, mos-
terd, jams zien er smakelijk uit en in 
het Koetshuis zelf is van alles te koop 
voor binnen- en buitendecoratie, 
maar ook boeken, meubels en puzzels 
en speelgoed. 
Achter het koetshuis staan tafeltjes, 
stoeltjes en lange tafels, waar bezoe-
kers kunnen beginnen met kofie, thee 
of fris met sandwiches, broodjes en 
gebak. ook hier valt op hoe snel en 
vriendelijk iedereen bediend wordt. 

Ploeger
Langs de route staan informatiepa-
len met aanvullende informatie. Zo 
heeft de ijskelder tegenwoordig een 
andere functie. Hier wordt niet meer 
ijs bewaard dat ’s winters uit de vij-
ver is gehakt, maar de diepe kuil, die 
onder een bergje is aangelegd, is nu 
winterbehuizing voor een kolonie 
vleermuizen. Vlakbij de ijskelder 
is de Engelse tuin, waar bijna alles 
op dit moment in bloei is. De door 
tuinarchitect Copijn aangelegde lust-
hof is in lagen aangelegd met muur-
tjes, zitjes, en gazons. De kleur van 
de bloemen verschilt van border tot 
border: geel, blauw, wit en rood. op 
een van de zitjes is informatiemateri-
aal over deze tuin te vinden. Zo blij-
ken de muizen aardig huis te hebben 
gehouden: ze hebben twee soorten 
papaver en de kantbloem opgege-
ten. Ze eten de zaden op of plukken 
de bloemen ertussenuit. Bijzonder 
dit jaar is dat Vollenhoven moeder-
planten van Kwekerij Ploeger heeft 
kunnen overnemen. Bij veel planten 
waren geen naamkaartjes meer, dus 
nadat ze overwinterd hadden in een 
kas in de moestuin, was het soms een 
hele verrassing om te zien wat voor 
plant eruit kwam. In de komende ja-

ren krijgen al deze planten een vaste 
plek.  

Moestuin
De moestuin neemt maar liefst an-
derhalve hectare in beslag. Hier komt 
ook groente voor als kardoen en snij-
biet, die niet meer in doorsnee groen-
tewinkels verkrijgbaar zijn, laat staan 
in supermarkten. De gelukkigen die 
op een groentepakket geabonneerd 
zijn, krijgen een grote variëteit aan 
bijzondere soorten voorgeschoteld. 
Vollenhoven beschikt over diverse 
kassen, waarvan twee, als de inancie-
ring rondkomt, in 2012 zullen worden 
gerestaureerd. Buiten de moestuin is 
een afgerasterd stuk grond waar een 
stel varkens ruziemaakt om het boog-
vormige betonnen onderkomen. Ze 
willen er allemaal schuilen tegen de 
felle zon en er is niet genoeg plaats. 
ook de ezeltjes van de stichting De 
Ezelsociëteit uit Zeist hebben het 
maar zwaar. Ze zijn bedoeld voor kin-
deren om een ritje op te maken, maar 
dat gaat niet meer: het is te warm voor 
ze. Wie over genoeg grond beschikt 
en genoeg tijd ervoor heeft, kan via 
de stichting een ezel adopteren. 

Lees verder op 3
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

3/6 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
3/6 • 9.00u - Ds. A. Beens, Barneveld

3/6 • 18.30u - Ds. B. Jongeneel, Dussen-
Hank

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
3/6 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

3/6 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
3/6 • 10.30u - Dhr. H. Nauta en dhr. J. Ham

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

3/6 • 9.30 - Ds. P. Boonstra, Bussum 
(Schakel)

3/6 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 
(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
3/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée

3/6 • 19.00u - Ds. C. van Sliedregt, 
Nunspeet

Pr. Gem. Immanuelkerk
3/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
3/6 • 10.00u - Ds. A.E. Keuning, Utrecht

R.K. St. Michaelkerk
3/6 • 11.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
3/6 • 10.00u - Dhr. Henri Schipper

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/6 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg, 
Utrecht

PKN - Herv. Kerk
3/6 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel, 

Maartensdijk
3/6 • 18.30u - Ds. R.H. Kieskamp, Lienden

Herst. Herv. Kerk
3/6 • 10.30  en 18.00u - Leesdienst

Onderwegkerkje Blauwkapel
3/6 • 9.30 en 10.30u - Pastor J. van de Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

3/6 • 11.00 uur - Mevr. Hilda Compagner, 
Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. M. Baan, Veenendaal
3/6 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

3/6 • 9.30u - Mevr. Hilda Compagner, 
Utrecht

St. Maartenskerk
3/6 • 10.30u - Pastoor Ton Huitink, 

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. W.D. Duvekot, Utrecht
3/6 • 18.30u - Ds. R.W. van de Wal, Houten

PKN - Herv. Kerk
3/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
3/6 • 18.30u - Kand. G.R. Mauritz, 

Cillaarshoek

‘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

Wereldwinkel gesloten

De Wereldwinkel viert in oktober 
haar tienjarig bestaan aan de Hes-
senhof. Ter voorbereiding krijgt 
de winkel begin juli een grondige 
opknapbeurt. Daarom zal de win-
kel van maandag 4 juli tot en met 
maandag 11 juli gesloten zijn. Tot 
en met zaterdag 2 juli worden alle 
non-food producten met 25% kor-
ting verkocht. 
De winkel zal op dinsdag 12 juli 
weer gewoon om 10 uur open-
gaan. De feestelijkheden worden 
bewaard voor het 10-jarig bestaan 
op zaterdag 29 oktober. 

Vergadering Ouderenraad

De Ouderenraad van De Bilt behar-
tigt de belangen van de ouderen in 
de gemeente en adviseert het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders en de Gemeenteraad daarover 
gevraagd en ongevraagd. 
De Ouderenraad vergadert woens-
dag 6 juli, om 14.00 uur in de 
Coesfeldzaal in het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven. Een week voor de verga-
dering wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van de 
Ouderenraad: www.ouderenraad-
debilt.nl. De vergaderingen zijn 
openbaar.

Cabaretier Herman Boon  
in De Bilt

Op zaterdag 10 september a.s. komt 
cabaretier Herman Boon naar de 
Dorpskerk in De Bilt. Herman 
Boon, al jarenlang een van de 
bekendste christelijke cabaretiers 
van Nederland, gaat er een optre-

den verzorgen voor kinderen. Het 
programma ‘Wat zullen we nou 
beleven’ zit vol grappige verhalen, 
snelle spelletjes en leuke liedjes. 
Het zal volgens Herman Boon gaan 
over een ‘verkouwe gitaar, een een-
zame goudvis, een spannende boot-
tocht, scheurende auto’s, een ver-
drietige banaan en... over de beste 
vriend die je maar kunt hebben’.

Herman Boon maakt al zo’n dertig 
jaar cabaretprogramma’s. In 1986 
bekeerde hij zich tot het christelijk 
geloof en sindsdien verwerkt hij dat 
in zijn optredens. Hij is niet alleen 
bekend van zijn theaterprogram-
ma’s, maar ook als tv-presentator. 
In 2002 werkte hij mee aan het 
EO-programma Catherine zoekt 
God. Het kinderprogramma van de 
Marktdag Dorpskerk De Bilt vindt 
op zaterdag 10 september plaats 
tijdens de jaarlijkse marktdag rond 
de kerk. Het begint om 15.00 uur. 

Meer informatie: www.dorpskerk-
debilt.nl/marktdag. Hier kunt u 
tevens kaarten bestellen. Ook zijn 
de kaarten vanaf nu te koop bij 
Boekhandel Bouwman, Hessenweg 
168 in De Bilt.

Bijzondere reisdag Reisclub 55+

Voor het eerst in 13 jaar heeft 
Reisclub 55+ een dagtocht geor-
ganiseerd, die speciaal geschikt is 
voor rolstoelafhankelijken en rol-
latorgebruikers. Op 6 juli a.s. kan er 
dankzij drie sponsoren een speciale 
bus met lift worden ingezet.
Het vertrek is bij Dijckstate rond de 
klok van 9.30 uur. Het belooft een 
mooie dag met diner en boottocht 
te worden. Er is nog beperkt plaats 
in de bus. Aanmelden kan bij fami-
lie Broekhuizen, tel. 0346 212288.
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Grote collectie
Jubileum-,  Uitnodigings-,

Trouw- en geboortekaartjes*
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Oud papier 
Westbroek

Op donderdag 30 juni zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Geboren
23 juni 2011

Lieke
Dochter van Nils en Magda 
van der Meijden-van Asselt

Nachtegaallaan 27
Maartensdijk

Goed geslaagde Fancy 
Fair Sint Maartenskerk

      door Kees Pijpers

De fancy fair van afgelopen zaterdag in en naast de Sint Maartenskerk in 
Maartensdijk is ondanks het slechte weer toch nog goed afgelopen. De fair 
is georganiseerd door de eigen jeugd. Een dertiental van hen gaan in au-
gustus, samen met een paar begeleiders, naar de Wereld Jongeren Dagen 
in Madrid waar de Paus op de laatste dag in een viering zal voorgaan voor 
honderdduizenden aanwezigen. Op de fair, die van 10.00 uur tot 15.00 uur 
duurde, zijn nog heel veel mensen in goede stemming afgekomen. In en 
buiten het bijgebouw ‘De Mantel’ stonden kramen vol met spulletjes voor 
de verkoop. Je kon er ook knutselen en spelletjes doen en de gezichten van 
allen stonden op vrolijk.

Er viel veel te snoepen en te drinken en er was een rad van fortuin. Het 
luchtkussen is vanwege het weer niet opgeblazen. Een bijzondere gebeurte-
nis die een paar maal werd herhaald was de workshop lamenco dansen. 
Mathilde Brugman uit Zeist die in Groenekan in De Groene Daan elke don-
derdag les geeft aan kinderen, zag in De Mantel kans om binnen de kortste 
keren een paar maal met meisjes en dames de exotische dans in te studeren 
en uit te voeren voor het publiek. Ondertussen was pastor de Wit, zoals 
altijd, bereid om belangstellenden rond te leiden in de kerk, waar zoveel 
moois en interessants te zien is. Al met al: goed geslaagd. 

Ook het rad van fortuin trok aardige belangstelling. 

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg 20, Maartensdijk
0346-210700 

(dag en nacht bereikbaar)

www.adcura.nl
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Martijn	 Koren	 (35)	 is	 geboren	 en	
getogen	in	de	gemeente	De	Bilt.	Na	
de	middelbare	 school	volgde	hij	de	
HEAO	 in	 Utrecht,	 waar	 hij	 afstu-
deerde	in	bedrijfseconomie	bank-	en	
verzekeringswezen.	 Hij	 werkt	 nu	
voor	 een	 lease-	 en	 inancierings-
maatschappij.	 Koren	 werd	 in	 de	
aanloop	 naar	 de	 gemeenteraadsver-
kiezingen	 van	 2010	 gepolst	 of	 hij	
op	 de	 kandidatenlijst	 van	 het	 CDA	
wilde	staan.	Hij	had	wel	al	altijd	be-
langstelling	 voor	 de	 politiek,	 maar	
was	nog	geen	lid	van	het	CDA.	Voor	
hij	een	beslissing	nam	wilde	hij	eerst	
onderzoeken	 of	 het	 raadslidmaat-
schap	 voor	 het	 CDA	 past	 bij	 zijn	
denkbeelden.	 Hij	 volgde	 daarvoor	
de	 CDA	 Zomerschool	 van	 drie	 da-
gen	en	kwam	tot	de	conclusie	dat	de	
partij	bij	hem	paste.	

Talentenacademie
Als	 kandidaat	 gemeenteraadslid	
vond	 Martijn	 Koren	 dat	 hij	 meer	
achtergrond	 nodig	 had.	 Daarom	

meldde	 hij	 zich	 aan	 voor	 de	 CDA	
Talentenacademie	 bij	 het	 Steen-
kampinstituut.	‘De	opleiding	duurde	
een	 jaar	 met	 elke	 twee	 weken	 een	
college.	 Daartussendoor	 kreeg	 je	
opdrachten	 uit	 te	 werken	 en	 moest	
je	 boeken	 lezen.	 In	 de	 weekenden	
waren	er	 trainingen,	waaronder	een	
presentatietraining,	maar	ook	debat-
training,	 mediatraining	 en	 artikelen	
schrijven.	 De	 opleiding	 kostte	 veel	
tijd,	maar	was	wel	de	moeite	waard.	
Voor	mij	was	 het	 belangrijk	 duide-
lijk	 te	 hebben	 waar	 het	 CDA	 voor	
staat.	Vooral	het	samen	oplossingen	
zoeken	 in	de	maatschappij	 trok	mij	
aan.’	Inmiddels	is	Martijn	Koren	be-
noemd	tot	commissielid,	niet	zijnde	
raadslid,	van	de	gemeente	De	Bilt.	

Scriptie
De	afstudeerscriptie	mocht	over	een	
landelijk	of	 lokaal	onderwerp	gaan.	
Wel	 moest	 het	 CDA	 gedachtegoed	
erin	herkenbaar	zijn.	Omdat	Martijn	
Koren	zich	inzet	voor	de	lokale	poli-

tiek	koos	hij	bewust	voor	een	lokaal	
onderwerp.	Hij	onderzocht	of	het	in	
deze	tijd	nog	wel	gerechtvaardigd	is	
De	 Kwinkelier	 uit	 te	 breiden.	 ‘Die	
uitbreiding	 zal	 ten	 koste	 gaan	 van	
andere	 winkelgebieden	 in	 de	 ge-
meente.	 Daar	 komt	 dus	 leegstand.	
Het	 CDA	 wil	 de	 kernen	 leefbaar	
houden	 en	 daar	 voorzieningen	 be-
houden.	 Ik	 heb	 voor	 mijn	 onder-
zoek	onder	andere	gesproken	met	de	
huurdersvereniging	van	De	Kwinke-
lier.	 Die	 stelt	 dat	 na	 de	 uitbreiding	
de	huren	dermate	worden	verhoogd,	
dat	huurders	moeite	gaan	krijgen	om	
rond	 te	 komen.	 Het	 winkelcentrum	
kan	na	de	uitvoering	dan	wel	meer	
mensen	 trekken,	 maar	 als	 de	 huur-
kosten	verdubbelen	moet	je	wel	heel	
veel	meer	 omzet	 draaien	wil	 je	 het	
redden.’	

Gedachtegoed
Martijn	 Koren	 concludeert	 dat	 De	
Kwinkelier	 een	 opknapbeurt	 be-
hoeft,	met	woningen	en	horeca	erbij	

om	 er	 een	 mooi	 levendig	 centrum	
van	te	maken.	Maar	wel	voor	de	win-
kels	die	er	nu	zijn.	Hij	is	evenals	de	
CDA-afdeling	 De	 Bilt	 bezorgd	 dat	
uitbreiding	 ten	 koste	 zal	 gaan	 van	
andere	 winkelgebieden	 en	 de	 hui-
dige	 ondernemers.	 Het	 Biltse	 CDA	
heeft	het	onderzoek	omarmd	en	staat	
erachter.	‘Ik	heb	vanuit	de	opleiding	
aan	de	talentenacademie	het	gedach-
tegoed	van	het	CDA	op	de	plannen	

losgelaten.	In	mijn	scriptie	staat	een	
aantal	 punten	 dat	 reden	 geeft	 na	 te	
denken	of	je	iets	zo	groots	neer	moet	
zetten.’	Hij	noemt	ontwikkelingen	in	
de	regio	en	het	kopen	op	internet	dat	
steeds	 meer	 toeneemt.	 Martijn	 Ko-
ren	zegt	met	zijn	scriptie	niet	de	be-
doeling	te	hebben	de	besluitvorming	
die	 heeft	 plaatsgevonden	 af	 te	 val-
len.	De	scriptie	is	te	vinden	op	www.
cda.nl/debiltmaartensdijk.

Martijn Koren gediplomeerd CDA’er
door Guus Geebel

Op woensdag 22 juni ontving Martijn Koren op het CDA partijbureau in Den Haag het diploma van 
de CDA Talentenacademie. Zijn afstudeerscriptie wijdde Koren aan de uitbreiding 

van De Kwinkelier onder de titel: Zorg of zegen.

Martijn Koren met de CDA gemeenteraadsfractie.

advertentie

vervolg van 1
Ook	kunnen	geïnteresseerden	deelne-
men	aan	ezelwandelingen,	die	worden	
aangekondigd	 op	 de	 website	 www.
ezelsocieteit.nl.	Bij	de	Orangerie	zijn	
de	 rijen	 mensen	 die	 hier	 graag	 een	
consumptie	 willen	 halen	 helaas	 wel	
erg	lang	en	bovendien	is	buiten	maar	
beperkt	plaats.	Dan	maar	doorlopen,	
langs	 de	 vijver	 met	 kikkers,	 waar-
van	 de	 nieuwste	 generatie	 probeert	
het	pad	over	te	steken	en	de	collectie	
citrusboompjes,	ook	van	Ploeger,	 te-
rug	 richting	parkeerplaats.	 In	het	 in-
formatieboekje	staat	dat	een	deel	van	
de	agrarische	gronden	van	Landgoed	
Vollenhoven	zal	worden	gebruikt	om	
voor	een	nieuw	landgoed,	Klein	Vol-
lenhoven,	dat	drie	landhuizen	zal	tel-
len.	 De	 plannen	 hebben	 groen	 licht	
gekregen	van	de	gemeente	en	de	pro-
vincie.	Wie	interesse	heeft,	kan	kijken	
op	www.drieklomp.nl.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

In	 de	 Gemeenteraad	 van	 26	 mei	 jl.	
vond	de	besluitvorming	over	het	Bur-
gerinitiatief	plaats.	De	fractie	van	D66	
diende	een	motie	in	en	opnieuw	kre-
gen	 initiatiefnemers	 Hugo	 von	 Me-
ijenfeldt,	 Ton	 Sjamaar,	 Jan-Willem	
Fijen,	Henk	Bremmer,	Clemens	Kok	
de	 gelegenheid	 hun	 mening	 kritisch	
in	 te	brengen.	Aan	het	einde	van	het	
debat	werd	de	motie	unaniem	door	de	
Raad	aangenomen.	 In	de	motie	 staat	
dat	 het	 gebouw	 van	 de	 Zuiderkapel	
vanwege	 zijn	 monumentale	 karakter	
behouden	moet	blijven.

Toezegging
Het	College	van	B.	en	W.	zegde	 toe	
in	september	met	een	integraal	stand-
punt	te	komen.	De	motie	zegt	dat	het	
dan	 wel	 samen	 met	 de	 Protestantse	
Gemeente	Bilthoven	moet	onderzoe-
ken	op	welke	wijze	het	behoud	van	de	
Zuiderkapel	voor	de	 toekomst	wordt	
gewaarborgd	 en	 daarbij	 alle	 opties	
moet	 betrekken,	 waaronder	 uitdruk-
kelijk	 ook	 de	 optie	 om	 het	 huidige	
gebruik	 als	 kerkgebouw	 voor	 ere-
diensten	voort	te	zetten.	Henk	Brem-
mer	namens	de	initiatiefnemers:	‘Met	

dit	besluit	van	de	Gemeenteraad	is	er	
formeel	 een	 einde	 gekomen	 aan	 het	
Burgerinitiatief.	 Is	 het	 geslaagd?	 Ja,	
wij	vinden	van	wel.	We	hebben	de	ge-
meentelijke	 besluitvorming	 180	 gra-
den	weten	 te	 draaien.	 Sloop	 van	 het	
gebouw	is	van	de	baan.	Sterker	nog,	
ook	aantasting	van	het	monumentale	
karakter	wordt	niet	geaccepteerd.	En	
bovendien	moet	expliciet	worden	on-
derzocht	 of	 de	 kerkdiensten	 gewoon	
kunnen	 doorgaan.	 Wij	 werden	 door	
de	Raadsleden	gefeliciteerd	en	kregen	
het	 compliment	 dat	 wij	 ‘het	 hoogst	

haalbare	met	ons	Burgerinitiatief	be-
reikt	hebben’.

Niet klaar 
De	 groep	 vindt	 dat	 het	 hiermee	 nog	
niet	klaar	is.	Het	initiatief	beoogde	im-
mers	de	Zuiderkapel	als	gemeentelijk	
monument	 aan	 te	 wijzen	 en	 de	 hui-
dige	bestemming	 (religieus	en	maat-
schappelijk)	 te	 handhaven.	 Wanneer	
dat	 is	 vastgelegd	 is	 er	 pas	 de	 waar-

borg,	 waar	 ook	 de	 Raad	 om	 vraagt.	
Clemens	Kok:	‘Wij	zetten	de	dialoog	
met	de	kerk	en	met	de	gemeentelijke	
politiek	voort.	En	wij	hebben	 in	ons	
achterhoofd	dat	ons	nog	tal	van	ande-
re	instrumenten	ter	beschikking	staan	
om	ons	doel	te	bereiken.	Wij	houden	
niet	 alleen	 de	 700	 handtekeningzet-
ters	maar	iedereen	die	er	in	is	geinte-
resseerd	op	de	hoogte’.

Nog niet klaar na het 
Burgerinitiatief Zuiderkapel

door Henk van de Bunt

Op 31 maart jl. hebben de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Zuiderkapel de tekst met 
700 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester. Daarna werden zij in staat gesteld het 

Burgerinitiatief toe te lichten en te verdedigen in de Raadscommissie Openbare Ruimte. 
Het deed hen goed zoveel bewoners op de publieke tribune te zien; niet alleen uit hun ‘wijk’, 

maar ook uit overige delen van De Bilt. 

Initiatiefnemers v.l.n.r. Jan-Willem Fijen, Henk Bremmer, Clemens Kok, 
Ton Sjamaar en Hugo von Meijenfeldt zetten de dialoog met de kerk(-en) en 
politiek voort.

Veel bezoekers waren van plan iets voor de eigen tuin aan te schaffen. Voordat 
ze tot de koop overgingen, werd er uitgebreid gekeken, geroken, vergeleken en 
overlegd. [foto Reyn Schuurman]



VOORDEEL HELE WEEK

Biefstukspiezen

Varkenshaas-
medaillonspiezen

Varkenshaas saté 

Gemarineerde kipfilet

Italiaanse biefstukrol

VERSGEBRANDE 
JAKARTA-MIX

PROVENÇAALS 
GEKRUIDE PINDA’S

200
gram 3.49

250
gram 1.99

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 7.98

500
gram 3.98

100
gram 1.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 juni
t/m woensdag 6 juli

GEHAKTDAG

Lekker door uw salades én bij de bbq !

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

Olijven, vers uit 
de tapasbar

  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Kipfilet

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Rundergehaktstaven 
Slavinken
Rundervinken

Óók lekker op de bbq!

Lekker door uw zomerse salades!

Toppertje van de week!

6 halen / 
     5 betalen

GRIEKSE FETA 

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

100
gram 1.49

500
gram 4.50

100
gram 1.79

Nieuwe specialiteit:Brabantse Pasham3 weken zachtjes gerookt
100

gram 3.49

SPAANSE SPECIALITEITEN

Tunnelsalami

Gekookte serranoham

Top-Ibericoham

Serrano 36 mnd. gerijpt

100
gram 2.49

100
gram 7.98

100
gram 4.98

100
gram 2.98

Heerlijke

Galia Meloen
nu

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Grote Hollandse

IJsbergsla
Per krop

•  Ravioli

Met gehakt in tom. saus of met 

spinazie en ricotta _____100 GRAM  1,25

•  Capucijnerschotel 
__________________ 100 GRAM  0,99
De laatste keer!

• Aspergeschotel _ 100 GRAM 0,99

Water Meloen
Per part

1,25 0,69

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 4 JULI,  DINSDAG 5 JULI 

EN WOENSDAG 6 JULI

Voorgekookte

Bistro-krieltjes _ 500 GRAM  0,99

Sap..sap..sap

Wilde perziken ___ 500 GRAM 1,49

Witlofschotel

met ham en kaas _ 100 GRAM 0,99

Verse

Pluksla _____ ZAK 150 GRAM  0,99

Vers gesneden

Ananas _________ PER BAKJE  0,99
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Aan	het	begin	van	de	middag	ziet	het	er	
somber	 uit.	 Frans	 Poot,	 voorzitter	 van	
het	Platform	Respectvol	Samenleven	De	
Bilt,	besluit	in	overleg	met	de	organisa-
tie	om	opening	nog	even	uit	te	stellen	tot	
er	meer	bezoekers	zijn.	In	plaats	van	om	
12	 uur	 begint	 het	 festival	 pas	 om	 half	
twee.	Gelukkig	staat	er	dit	jaar	een	grote	
overdekte	 tent	 met	 stoelen	 erin	 op	 het	

achterste	deel	van	het	veld.	Daar	genie-
ten	mensen	van	de	opwindende	klanken	
en	de	dans	van	 sommige	 leden	van	de	
djembegroep.	 Ondertussen	 maken	 we	
even	 een	 babbeltje	 met	 zanger-gitarist	
Jeffrey	Rebel,	een	67-jarige	man	uit	De	
Bilt	 die	 zijn	 hart	 heeft	 verpand	 aan	 de	
jaren	vijftig	en	zestig.	‘Ik	ga	rock’n’roll,	
slow	en	blues	 spelen’,	kondigt	hij	aan.	

‘Mijn	favorieten	zijn	Elvis	Presley,	Cliff	
Richard,	 de	 gospelgroep	 The	 Edwin	
Hawkins	 Singers,	 Fifth	 Dimension,	
maar	 ook	Boudewijn	 de	Groot.	 Ik	 heb	
vroeger	gevaren.	Ik	ging	vaak	bands	kij-
ken:	Zo	zag	ik	Fats	Domino	in	New	Or-
leans	en	The	Animals	in	Hamburg.’	Zijn	
eerste	optreden	vond	plaats	 in	Het	Of-
icers’	Casino	in	Soesterberg.	Hij	zat	in	
diverse	bands	en	deed	voorprogramma’s	
voor	bijvoorbeeld	de	indorockband	Joh-
nny	and	the	Electric	Rockers	en	Mariska	
Veres	&	Shocking	Blue.	

Opening
In	zijn	korte	openingsspeech	benadrukt	
Poot	dat	zijn	organisatie	zich	inzet	voor	
een	leefbare	samenleving	en	streeft	naar	
sociale	 cohesie.	 Dat	 laatste	 komt	 wel	
goed	deze	dag,	want	er	klinkt	geen	on-
vertogen	 woord	 en	 iedereen	 praat	 met	
iedereen,	of	zijn	wieg	nu	in	Afrika,	Ne-
derland	of	waar	dan	ook	stond.	Net	als	
vorig	jaar	komt	de	brassband	het	veld	op	
marcheren.	Als	ze	vooraan	bij	het	podi-
um	zijn	aangekomen,	proberen	ze	men-
sen	mee	te	laten	zingen	met	typisch	Ne-
derlandse	liedjes	als	‘Leve	de	Zeppelin.	

De	band	My	Son	maakt	niet	erg	toegan-
kelijke	muziek.	Slechts	een	enkele	jon-
gere	weet	het	optreden	ten	volle	te	waar-
deren.	Als	Jeffrey	Rebel	het	overneemt,	
gaan	meer	mensen	luisteren.	Het	wordt	
een	soort	medley	van	bekende	nummers	
uit	het	midden	van	de	vorige	eeuw.	Dan	
zijn	 de	 Verrekte	 Knoer’s	 uit	 Utrecht	
aan	de	beurt,	die	het	gelukkig	niet	ver-
knoeien.	 Buikdanseres	 en	 buikdansle-
rares	Selena,	die	bij	De	Werkschuit	 les	
geeft,	kan	wegens	ruimtegebrek	niet	op	
het	podium	optreden,	maar	verzamelt	in	
de	overdekte	 tent	al	gauw	een	geboeid	
publiek	 om	 zich	 heen.	 Na	 twee	 solo-
dansen	 is	 het	 de	 beurt	 aan	 het	 publiek	
in	de	vorm	van	een	korte	workshop.	Al	
gauw	blijkt	dat	er	heel	wat	buikdansta-
lent	in	onze	gemeente	nog	niet	ontdekt	
is.	Vooral	de	jongste	meisjes	doen	goed	
hun	best,	net	als	de	iets	minder	lenig	uit-
gevallen	mannen	die	dapper	genoeg	zijn	
om	 mee	 te	 doen.	 Zion	 Grooves	 komt	
goed	over	het	voetlicht	en	de	goed	ge-
speelde	 salsa	 van	 Cada	 Dia	 inspireert	
menig	toeschouwers	tot	wat	aarzelende	
salsapasjes.	

Cheque
De	 vele	 eetkramen	 die	 verschillende	
culturen	vertegenwoordigen	doen	goede	
zaken.	Ook	het	Surinaamse	schaaijs	is	
in	 trek,	ondanks	het	gure	weer.	Opval-
lend	 is	 dat	 de	 Vietnamese	 loempiakar	
het	 populairst	 is,	 gezien	 de	 lange	 rijen	
die	zich	daarvoor	vormen.	Het	publiek	
wordt	verder	vermaakt	met	diverse	an-
dere	 artiesten.	 Helaas	 moeten	 Pearl	 en	
The	 Marrons	 het	 laten	 afweten.	 Pearl	
heeft	al	twee	andere	optredens	deze	dag	
en	The	Marrons	hebben	niet	op	tijd	een	
visum	kunnen	krijgen.	Hoogtepunt	 om	
acht	uur	precies	is	de	uitreiking	van	een	
symbolisch	 bedrag	 van	 6500	 euro	 aan	
organisator	Brian	Saaki	door	wethouder	
Mittendorff.	 ‘Een	 heel	 leuk	 festival’,	
prijst	 hij	 naderhand,	 terwijl	 hij	 geniet	
van	 een	 Surinaams	 gerecht.	 Binnen-
kort	vertrekt	Brian	Saaki	naar	Suriname	
om	deze	 zomer	 verder	 bouwen	 aan	 de	
school	in	het	Brokopondodistrict	in	Su-
riname,	die	bedoeld	is	voor	plaatselijke	
jongeren,	zodat	ze	niet	meer	ver	hoeven	
te	reizen	voor	een	goede	opleiding.

Festival Uprising II 
door Lilian van Dijk

Het Multiculturele beneietfestival Uprising trok vorig jaar nog te weinig bezoekers, maar dit jaar 
moest het zeker lukken om meer mensen naar het voetbalveld op de hoek van de Melkweg en de 

Weegschaal te trekken. Op zaterdag 25 juni vond daar de tweede editie plaats. 
Met de opbrengst van het festival bouwt organisator Brian Saaki samen met vrienden 

een Mulo-school in het Surinaamse Klaaskreek.

Landelijke Oudervereniging 
Balans verhuist

Op	vrijdag	24	 juni	 verhuisde	de	Landelijke	Oudervereniging	Balans	 van	
De	Kwinkelier	40	naar	de	Soestdijkseweg	Zuid	217,	3721	AD	te	Bilthoven.	
Balans	is	de	landelijke	vereniging	voor	ouders	van	kinderen	met	een	stoor-
nis	bij	leren	en/of	gedrag,	zoals	ADHD,	dyslexie,	ODD,	DCD,	MCDD	en	
autisme	spectrum	stoornissen.	

Na	bijna	25	jaar	op	De	Kwinkelier	werd	het	voor	Balans	tijd	voor	een	rui-
mer	pand.	Vanwege	de	centrale	ligging	is	besloten	om	in	Bilthoven	te	blij-
ven.	Op	de	Soestdijkseweg	Zuid	 zal	Balans	 haar	werkzaamheden	verder	
uitbreiden	en	is	het	kantoor	beter	bereikbaar	voor	bezoekers.

De	 telefoonnummers	 van	 Balans	
blijven	 ongewijzigd:	 het	 kantoor	
van	 Balans	 is	 bereikbaar	 op	 tele-
foonnummer	030-2255050.	Ook	het	
telefoonnummer	van	het	de	telefoni-
sche	Advies-	en	Informatielijn	blijft	
0900-2020065	 (€0,25	 per	 minuut)	
en	 het	 Steunpunt	 Dyslexie	 is	 op	
0800-5010	(gratis)	bereikbaar.
In	 het	 najaar	 van	 2011	 organiseert	
Balans	2	symposia	:	op	29	september	
over	 dyslexie,	 en	 op	 30	 september	
over	ADHD/ODD/ASS.	De	sympo-
sia	zijn	zowel	voor	leden	als	niet-le-
den	te	bezoeken.	Leden	krijgen	wel	
een	linke	korting.	Wie	lid	wordt	en	
zich	aanmeldt	voor	een	symposium	
proiteert	van	deze	korting.

Meer informatie kunt u vinden op de 
website www.balansdigitaal.nl 

Laura	 heeft	 ondersteunende	 werk-
zaamheden	verricht,	maar	ook	ietsles	
gegeven	en	een	cursus	en	workshops	
‘Sieraden	maken	van	afvalmateriaal’	
gegeven.	‘Op	de	workshops	kwamen	
maar	 liefst	 dertig	 geïnteresseerden	
af’,	 aldus	 Ruud	 Jansen,	 coördina-
tor	 bij	WVT.	Aan	 het	 eind	 van	 haar	
verblijf	in	Holland	krijgt	de	Spaance	
een	youth	pass,	een	certiicaat	waarin	
staat	wat	ze	gedaan	en	geleerd	heeft.	
Dat	kan	handig	te	pas	komen	bij	het	
zoeken	 naar	 werk.	 Jansen:	 ‘We	 wa-
ren	 heel	 blij	 met	 Laura.	 Iedereen	
was	erg	enthousiast	over	haar.’	Laura	
deed	 eerst	 een	 cursus	 Nederlands	 in	
De	 Bilt.	 ‘Omdat	 ze	 zo	 gemotiveerd	
was,	 heeft	 ze	 van	 ons	 ook	 nog	 een	
cursus	 Nederlands	 mogen	 doen	 aan	
de	 Volksuniversiteit	 in	 Utrecht.’	
Laura	heeft	daar	NT2	gedaan	en	het	
diploma	 gehaald.	WVT	mag	 nu	 ook	
niet-Europese	 vrijwilligers	 aantrek-
ken.	Jansen	legt	uit:	‘Wij	hebben	een	
speciale	status	gekregen.	We	staan	in	

een	Europese	database	 en	 zijn	geac-
crediteerd	 als	 gastorganisatie.	 Voor	
2011-2012	 hebben	 we	 uit	 de	 ruim	
tweehonderd	 sollicitaties	 een	 Turks	
meisje	 geselecteerd.’	 Normaal	 is	 het	
heel	lastig	voor	niet-Europese	jonge-
ren	om	in	Nederland	een	werkvergun-
ning	te	krijgen,	maar	het	IMD	is	een	
proefproject	 begonnen.	 ‘De	 verkorte	
procedure	houdt	 in	 dat	 alles	 in	 twee	
weken	 rond	 is’,	 meldt	 Jansen.	 ‘We	
wachten	af.	‘

Procedures
Jansen	 legt	 de	 procedure	 uit:	 ‘Als	
wij	 een	 nieuwe	 vrijwilliger	 hebben	
geselecteerd,	 doen	 we	 een	 subsidie-
aanvraag	 bij	 het	 Nederlands	 Jeugd	
Instituut	en	we	maken	afspraken	met	
de	 zendorganisatie	 in	 het	 land	 waar	
de	nieuwe	vrijwilliger	vandaan	komt.	
Die	vertegenwoordigt	de	vrijwilliger.		
Als	de	aanvraag	gehonoreerd	is,	krij-
gen	 we	 een	 voorschot.	 Daarvan	 be-
talen	we	de	huur,	eten	en	drinken	en	

wat	zakgeld.	We	betalen	ook	de	reis-
kosten	en	eventueel	een	visum.’	Ook	
cursussen	worden	uit		het	subsidiegeld	
betaald.	 ‘Laura	 heeft	 bij	 ons	 vrijwil-
ligerswerk	 gedaan	 via	 de	 European	
Voluntary	Service	(EVS),	een	van	de	
projecten	van	Youth	in	Action.’	Youth	
in	Action	(YIA)	is	bestemd	voor	jon-
geren	tussen	de	18	en	30	jaar	die	twee	
tot	 twaalf	maanden	vrijwilligerswerk	
willen	doen	in	Europa.	Ze	kunnen	kie-
zen	uit	30	 landen	en	4000	projecten.	
Via	de	EVS	kunnen	jongeren	subsidie	
aanvragen	 voor	 vrijwilligerswerk	 in	
alle	 landen	binnen	de	Europese	Unie	
plus	 Noorwegen,	 IJsland,	 Liechten-
stein,	Zwitserland,	Kroatië	en	Turkije.	
Wie	 vrijwilligerswerk	 buiten	 Europa	
wil	 doen,	 kan	 in	 samenspraak	 met	
de	 zendorganisatie	 subsidie	 aanvra-
gen	 in	 Brussel.	 Jongeren	 kunnen	 als	
vrijwilliger	aan	de	slag	bij	een	lokaal	
project	 dat	 ze	 zelf	 mogen	 uitkiezen.	
Het	 vrijwilligerswerk	 duurt	 twee	 tot	
twaalf	 maanden.	 De	 uitzending	 ver-
loopt	altijd	via	een	zendorganisatie	in	
het	eigen	land,	en	de	jongere	gaat	het-
zij	alleen,	hetzij	met	andere	jongeren	
samen.	Youth	 in	Action	 helpt	 bij	 het	
opzetten	van	een	project	aan	de	hand	
van	 informatiedagen,	 trainingen	 en	
persoonlijke	begeleiding.

Op	 6	 september	 vindt	 van	 19.00-
21.00	uur	een	informatieavond	plaats	
voor	 jongeren	 die	 vrijwilligerswerk	
in	 of	 buiten	 Europa	 willen	 doen.	 Er	
zijn	 ook	 zendorganisaties	 aanwezig	
om	direct	een	afspraak	mee	te	maken.	
Locatie:	Catharijnesingel	47,	Utrecht;	
telefoonnummer	 030-	 2306344.	 Zie	
verder	 www.youthinaction.nl	 en	 eu-
ropa.eu.

Brian Saaki en wethouder Mittendorff met de symbolische cheque.

Vrijwilligerswerk doen via Youth in Action 
door Lilian van Dijk

Van september 2010 tot begin juli 2011 heeft de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT een 
buitenlandse vrijwilligster kunnen inzetten, de 22-jarige Spaanse Laura Rodríguez Benedí. Haar 

uitzending naar Nederland kwam tot stand via de organisatie Youth in Action.

De brassband trok weer veel bekijks.
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

De zevende Nederlandse Veteranen 
dag werd gelijker tijd die zaterdag in 
Den Haag gehouden. Ook daar werd 
stil gestaan bij de inzet van Neder-
landse militairen overal ter wereld, 
zowel in het verleden als bij recente 
vredesoperaties. In Nederland is sinds 
1990 formeel een veteraan een voor-
malige militair of een voormalig gemi-
litariseerde burger met de Nederlandse 

nationaliteit, die het Koninkrijk heeft 
gediend onder oorlogsomstandigheden 
of tijdens vredesoperaties. Burgemees-
ter Arjen Gerritsen zei bij de opening 
erg verheugd te zijn met zo’n grote 
opkomst voor deze bijeenkomst, waar-
mee het gemeentebestuur van De Bilt 
zijn waardering voor deze groep wilde 
aantonen.

Forten
Marten Mobach (1919) vertelde als 
senior veteraan allereerst iets over het 
milieu waarin hij opgroeide, zoals hij 
dat ook deed in zijn in 2010 versche-
nen autobiografi e. Pas in 1993 kreeg 
Mobach een brief van het Ministerie 
van Defensie met de mededeling dat 
hij ingevolge het Veteraneninstituut 
als veteraan kon worden geregistreerd. 
Mobach zag in 2010 het als een ge-
schenk, dat hij op hoge leeftijd de 
moed heeft opgebracht en de kracht 
heeft gekregen om zijn levensverhaal 
aan het papier toe te vertrouwen. Nu 
in 2011 pleit hij toch ook weer ervoor 
dat de gemeente De Bilt ook in de toe-
komst haar waardering voor de vete-
raan zal doen blijken door de lokale 
veteranen dag jaarlijks vast te agende-
ren. Mobach: ‘Gezien mijn leeftijd zal 
ik mij in deze passief moeten opstellen, 
maar ik doe een oproep aan de jongere 
veteranen om samen met de gemeente 
initiatieven te nemen om van de lokale 
Veteranen dag in deze gemeente een 
gezellige en ontspannen dag te maken. 
En een tip in deze: ’t Hoeft niet altijd 
op het gemeentehuis, maar het kan bij-
voorbeeld ook op één van de forten in 
deze gemeente, die daarvoor ook uiter-
mate geschikt zijn’. 

Van het midden
Nederlandse militairen werden na de 
Tweede Wereldoorlog meerdere malen 
ingezet bij internationale confl icten: 
de Korea-oorlog, het confl ict in Zuid-
Libanon, de burgeroorlog in voormalig 
Joegoslavië en recentelijk de confl ic-
ten in Afghanistan en Irak. Zelfstandig 
Rentmeester Marc van der Klift was 
betrokken bij de Libanonoorlog en 
noemde zichzelf een veteraan van het 
midden: ‘Als aankomend vijftiger is de 
oudere veteraan ongeveer dertig jaar 
ouder en de jongere veteraan ongeveer 
dertig jaar jonger. Daarom ben ik geen 
junior veteraan maar een veteraan van 
het midden’. Hij noemde bijeenkom-
sten als deze (veteranen dag) momen-
ten waarop de Nederlandse veteraan 

als groep en vooral als persoon uit de 
schaduw van de geschiedenis treedt. 
Ook van der Klift is enthousiast over 
een gemeentelijke veteranendag: ‘Het 
zou mooi zijn wanneer deze ochtend 
een aanleiding is voor een ‘Bilts ve-
teranen beleid’, met samenhang, con-
tinuïteit en een structurele inbedding. 
Ik denk dat het goed is om hier aan 
te gaan werken. Wanneer daar animo 
voor is en bovendien de gemeente mee 
doet, concrete steun levert en facili-
teert, dan doe ik mee’.
Na een gezamenlijke lunch en een af-
sluitend woord van de burgemeester 
werd nog een uur naar het defi lé in Den 
Haag, dat op een groot scherm werd 
getoond, gekeken.

Uit de schaduw van de geschiedenis
door Henk van de Bunt

Zaterdag 25 juni stond de gemeente De Bilt op eigen wijze stil bij de Nederlandse Veteranendag. In de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven was er een informeel programma, met ruimschoots 

gelegenheid voor ontmoeting en begroeting. Veteranen woonachtig in de gemeente De Bilt waren 
uitgenodigd en ongeveer de helft van de 235 in deze gemeente woonachtige veteranen had aan de 

uitnodiging gehoor gegeven. 

Biltse veteranen wachtte zaterdag een warm onthaal in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis.

‘Midden’-veteraan van der Klift spreekt zijn enthousiasme uit voor 
veteranendag.

Nu, een kleine maand later, voelt 
Harry zich nog steeds een beetje ver-
rast door deze eervolle erkenning. 
Hij waardeert het dat anderen hem 
voor deze onderscheiding hebben 
voorgedragen, maar, zo zegt Harry: 
‘Ik weet er tientallen te noemen die 
deze onderscheiding minstens zo 
echt verdiend hebben’. 
Harry’s plaatselijke vrijwilligers-
werk is vrijwel direct begonnen, na-
dat hij in 1961 met echtgenote Gerda 
en dochtertje in de Maartensdijkse 
Prinses Beatrixlaan kwam wonen. 
Harry Zanting is in 1933 in Vreeland 
geboren. Zijn vader had daar een 
kapperszaak. Harry was nog maar elf 
jaar toen zijn vader in januari 1945 
overleed. Harry voltooide in 1949 de 
MULO op de Julianaschool in Hil-
versum en vond daarna direct een 
baan op het kantoor van Van Leer’s 
Vatenfabriek in Vreeland. Daarna 
kwam hij te werken op de adverten-
tieafdeling en de algemene admi-
nistratie van de toen nog provinci-
ale editie van dagblad Trouw aan de 
Utrechtse Ganzenmarkt. Een jonge-
renvakantie naar Merano bracht hem 
in contact met Gerda van de Stouwe 
uit Zwolle. In april 1960 gaven zij 
elkaar het ja-woord en gingen tijde-
lijk in de Utrechtse Potgieterstraat, 
in afwachting van de nieuwbouw in 
Maartensdijk. Inmiddels was Harry 

in dienst getreden van Eska, een lan-
delijke uitgeverij van mode- en hob-
bytijdschriften in Utrecht. Jaren ach-
tereen lanceerde hij daar de ene na de 
andere geslaagde wervingsactie voor 
nieuwe abonnees. 

Maartensdijk
Beiden van huis uit gereformeerd, 
sluiten zij zich in Maartensdijk van 
meet af aan bij de plaatselijke Ge-
reformeerde Kerk en gaan zondags 
trouw naar het kerkje aan Dorpsweg 
198. Ze voelen zich er thuis. De be-
volkingsaanwas vanaf de zestiger ja-
ren brengt ook een toenemend aantal 
gereformeerden naar Maartensdijk; 
het oude kerkje aan de Dorpsweg 
groeit uit zijn voegen. Nieuwbouw 
is onontkoombaar en Harry raakt 
intensief betrokken bij de bouw 
van de nieuwe kerk op de hoek van 
de Koningin Julianalaan en Prinses 
Beatrixlaan, die door de interkerke-
lijke samenwerking enkele jaren later 
‘Ontmoetingskerk’ wordt genoemd. 
Gekoppeld aan de Evangelisatiever-
eniging in Hollandsche Rading is 
in de zestiger jaren in Maartensdijk 
een ‘Buitengewone Hervormde Ge-
meente in wording’ opgericht. Van 
lieverlede komt er een goede samen-
werking tot stand en in die federatie - 
later fusie - heeft Harry Zanting zijn 
partijtje meer dan meegeblazen. Eén 

van zijn wapenfeiten uit die tijd is de 
start van het nog steeds bestaande 
kerkblad ‘Bijeen’. 
Gerda en Harry zijn ook welbewust 
gaan meewerken aan de realisatie 
van een nieuwe christelijke school-
vereniging met ruimte voor verschil-
lende overtuigingen. Niet zonder be-
tekenis wordt het de ‘Martin Luther 
Kingschool’, later gecompleteerd 
met kleuterschool ‘De Drie Turven’. 
Begonnen is op 11 augustus 1970 in 
de zalen en zaaltjes van het kerkge-
bouw aan de Julianalaan, gevolgd 
door een houten noodgebouw aan 
de Marijkelaan. Zolang hun kinde-
ren op school waren hebben Gerda 
en Harry daar volop in meegedraaid. 
Harry was ruim dertien jaar actief als 
bestuurslid en Gerda assisteerde ja-
renlang onder meer als leesmoeder.

Allerlei
Tussendoor zijn er andere activitei-
ten. Harry – nog steeds actief koorlid 
– coachte enkele jaren een combo/
jongerenkoor, maakte lange tijd deel 
uit van de organisatie Volkskerst-
zang, deed mee in het comité 4 mei 
herdenking en is sinds kort redactie-
lid van St. Maerten, het blad van de 
Historische Vereniging Maartens-
dijks. Zijn primaire hobby is genea-
logie en familieverhalen opschrijven. 
In de loop van 2000 wordt Harry een 

wekelijkse bezoeker van het AVO 
(Aanvullende Opvang voor Asiel-
zoekers) in Beukenburg te Groene-
kan om enkele bewoners enige vaar-
digheid in de Nederlandse taal bij te 
brengen. Met één gezin bestaan nog 
steeds intensieve contacten.
Wanneer al pratend ook het vrijwilli-
gerswerk van Gerda ter sprake komt, 
merkt Harry op, dat zij het Koninklij-
ke lintje eigenlijk ook verdiend heeft. 
Behalve wat al genoemd is was zij 
enkele jaren penningmeester van de 
Kruisvereniging, secretaresse van 
zendingscommissie en college van 
beheer, bezorgster bij ‘Tafeltje Dek-
je’, collectante voor menig goed doel 
en was zij jarenlang medewerkster in 

de bibliotheek van Maartensdijk. Zij 
zet zich nog steeds in voor de We-
reldwinkel. ‘Assistentie van Harry 
is daarbij onmisbaar’, zegt Gerda, 
daarmee de unieke samenwerking 
tussen deze noeste vrijwilligers nog 
eens duidelijk onderstrepend.

Harry Zanting nog steeds actief
door Koos Kolenbrander

De inmiddels 77-jarige Harry Zanting werd vrijdag 29 april toegezongen door zijn kinderen 
en kleinkinderen in de Mathildezaal van het gemeentehuis Jagtlust, 

nadat hij - samen met veertien anderen - een Koninklijke Onderscheiding had gekregen. 
Harry werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harry Zanting voor zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:

 ma t/m vr  8.30 - 18.00 uur

 zaterdag  10.00 - 14.00 uur

 Tel.:  0346-210605

donderdag 7 JULI

Reserveren noodzakelijk:

Bel 0346-210605

Doe nu de gratis

Huidscan 
in samenwerking met het 

merk Beaute Pacif ique

IN UW APOTHEEK
voor

na

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 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.

2e Ronde
Zomeropruiming!

met 

Knalprijzen ! 
opruiming alle tuinzaden
4 pakjes voor 2,50 op = op

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

5,95

Tarte du Soleil
een franse 

zomerverwenner 

4 + 1 
Gratis

Waldkornpuntjes

6 juli EXTRA DAGTOCHT
Geschikt voor 

rolstoel en rollator gebruikers
Speciale prijs € 25,- 

Met dank aan de sponsors:
G.J.van Ekris bv – Garage van der 

Meij – schadeherstel bedrijf Bernavo
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

REISCLUB 55+
Maartensdijk-De Bilt

Inl. Tel 0346-212288
www.reisclub55plus.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

NU NOG MEER 
VOORDEEL

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 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

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

CITROEN C4 GRAND PICASSO 2007 106.000 BRUIN/GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,

1.8 16V 7-PERSOONS LMV,TREKH,ABS,AIRBAGS,RAD/CD,ESP,  € 14.950,00 

CITROEN BERLINGO 1.8I MULTI SPACE 1999 128.000 ZILV GRIJS MET,BULL BAR,ZIJ PROTECTIE,ER,CV,

ELEC SCHUIFDAK,RAD/CD,SCHUIFDEUR,  € 3.750,00 

PEUGEOT 1007 2007 28.000 ZWART,AIRCO,ABS,AIRBAGS,ER,CV,SB,

ELECTRISCHE SCHUIFDEUREN,LMV,MLV,RAD/CD  € 8.450,00 

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 TWINGO 2000 38.000 ROOD MET,AIRBAGS,AUTOPAS  € 3.250,00 

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 

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 2000 124.000 D BLAUW MET,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,

LEDER INT,AIRCO,LMV,  € 4.950,00 

MAZDA MX5 1995 170.000 GROEN MET,LMV,ER,CV,SB,RAD/CD  € 3.850,00 

VOLVO S60 2.4 2003 137.000 BLAUW MET,BEIGE LEDER,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,

LMV,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,  € 7.950,00 

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 
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Voorzitter	Toon	van	Dam	van	Stich-
ting	 Vrijwilligers	 Terminale	 Zorg	
(VTZ)	De	Bilt-Bilthoven	
vertelt	hoe	samen	met	de	Vrijwillige	
Terminale	 Zorg	 Thuis	 (VTZT)	 uit	
Maartensdijk	en	Academisch	Hospice	
Demeter	gezocht	is	naar	een	moment	
om	samen	aandacht	te	vragen	voor	de	
terminale	zorg.	‘We	wilden	een	infor-
matiekaart	 over	 palliatieve	 zorg	 uit-
brengen	en	vonden	dat	het	mooi	zou	
zijn	 als	 mensen	 in	 de	 gemeenschap	
daarvoor	 een	 foto	 die	 aandacht	 zou	
trekken	gingen	leveren.	Dat	werd	dus	
de	fotowedstrijd.	Al	gauw	kwamen	er	
veel	inzendingen	binnen.’

Winnende foto
De	 jury	 onder	 voorzitterschap	 van	
wethouder	 Mittendorff,	 bestond	 ver-
der	 uit	 Saskia	 Teunissen,	 directeur	
van	Demeter,	Rinus	Alberti	en	Sijt	de	
Bie	 van	 fotoclub	 Bilthoven	 en	 Om-
streken,	en	Toon	van	Dam	van	VTZ	
De	Bilt-Bilthoven.	Elk	 jurylid	 stelde	
uit	 de	 inzendingen	 een	 top	 drie	 sa-
men.	Daarbij	viel	op	dat	de	winnende	
foto	bij	alle	juryleden	al	meteen	hoog	
gewaardeerd	 werd.	 Winnares	 Jikke	
Klem	was	blij	verrast	met	de	uitver-
kiezing	 van	 haar	 inzending.	 ‘Op	 de	
foto	 staan	 mijn	 schoonmoeder,	 mijn	
dochter	en	jongste	zoon	in	de	kinder-

wagen	en	een	poppenwagen	die	ook	
mee	 moest.	 We	 waren	 op	 weg	 naar	
het	 graf	 van	 mijn	 schoonvader	 op	
begraafplaats	 Brandenburg.	 Dat	 graf	
bezoeken	we	altijd	op	zijn	verjaardag	
of	sterfdag	en	ik	had	toevallig	een	ca-
mera	bij	me.’	

Juryrapport
De	jury	noemt	in	haar	rapport	de	foto	
van	 Jikke	 Klem	 een	 blikvanger	 die	
aanzet	 tot	 nadenken	 en	 waaruit	 ver-
trouwen	 voor	 de	 toekomst	 spreekt.	
‘Een	foto	die	bij	veel	mensen	iets	zal	
raken’,	zegt	Sakia	Teunissen.	Sijt	de	

Bie	noemt	het	een	heerlijke,	vrolijke	
foto.	Jong	en	oud,	en	de	dood	als	geac-
cepteerd	deel	van	het	leven.	Toon	van	
Dam	 vindt	 de	 foto	 een	 topper.	 ‘Het	
plezier	 dat	 eruit	 spreekt,	 het	 meisje	
dat	 blijmoedig	 het	 leven	 instapt	 en	
vol	 vertrouwen	 naar	 oma	 kijkt.	 De	
foto	 brengt	 alweer	 het	 nieuwe	 naar	
voren,	 straalt	 levenslust	 uit	 en	 staat	
daarmee	 symbool	 voor	 het	 thema.’	
Herman	 Mittendorff	 ziet	 verstilling	

in	de	foto	en	tegelijkertijd	ook	leven.	
Hij	 is	 enthousiast	 over	 de	 emotie	 in	
de	 foto	 en	de	 aaibaarheid	 ervan.	Ri-
nus	Alberti	 spreekt	van	een	vrolijke,	
spontane	 foto	 die	 duidelijk	 niet	 ge-
ensceneerd	 is.	 ‘Het	 is	 onbekend	wie	
er	 begraven	 liggen	daardoor	kan	het	
voor	alle	generaties	herkenbaar	zijn.’	
Hij	 ziet	 de	 poppenwagen	 als	 sym-
bool	van	de	cyclus	van	het	leven.	Er	
spreekt	hoop	uit.

Jury kiest foto Jikke Klem voor 
informatiekaart terminale zorg

door Guus Geebel

In Academisch Hospice Demeter maakte wethouder Herman Mittendorff dinsdag 21 juni de winnaar 
bekend van een fotowedstrijd met als thema: ‘Ieder einde markeert een nieuw begin’. 

De winnende foto komt op de voorkant te staan van een nieuwe informatiekaart 
van de drie organisaties die in de gemeente De Bilt terminale zorg verlenen. 

Uit de vijftien inzendingen koos de jury de foto van Jikke Klem als beste.

Jikke Klem en wethouder Herman Mittendorff met de winnende foto. 

Fotorondleiding in 
Traverse

Fotoclub	Bilthoven	geeft	een	gratis	rondleiding	langs	de	foto-expositie.	
In	de	 traverse	van	het	gemeentehuis	Jagtlust	 te	Bilthoven	hangen	deze	
zomer	een	50	tal	die	door	de	leden	van	de	FCB	speciaal	voor	deze	expo-
sitie	gemaakt	zijn.

Om	er	ten	volle	van	te	kunnen	genieten,	is	het	onontkoombaar	om	meer	
van	de	fotografen	en	hun	beweegredenen	bij	het	maken	van	de	foto’s	te	
weten.	Op	woensdag	6	 juli	om	14.00	uur	wordt	daarom	door	de	expo-
commissie	 van	 de	 FCB	 een	 rondleiding	 met	 toelichting	 georganiseerd	
langs	 deze	 prachtige	 foto’s	 die	 stuk	 voor	 stuk	 het	 bekijken	 meer	 dan	
waard	zijn.
Voor	wie	niet	in	de	gelegenheid	is	om	deel	te	nemen;	de	expositie	duurt	
tot	18	juli	en	kan	tijdens	de	openingstijden	van	het	gemeentehuis	bekeken	
worden.	
Voor	meer	info	op	de	website	www.fotoclubbilthoven.nl	of	035	5771318	
of	0346	213363

Medewerkers	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 gaven	 dinsdag	 21	 juni	 inhoud	
aan	 maatschappelijk	 verantwoord	
ondernemen.	 Zij	 begeleidden	 vluch-
telingen	 van	 de	 Stichting	 Vluchte-
lingenwerk	 De	 Bilt	 bij	 een	 rondlei-

ding	 in	de	brandweerkazerne.	Bij	de	
gemeenschappelijke	 lunch	 was	 ook	
wethouder	 Herman	 Mittendorff	 aan-
wezig.	 Hij	 vertelde	 de	 gasten	 hoe	
het	 gemeentebestuur	 van	 De	 Bilt	 is	
georganiseerd	en	welke	rol	hij	daarin	

vervult.	Ook	gaat	hij	in	op	het	thema	
‘taal’	dat	aan	de	activiteit	gekoppeld	
is.	 Hij	 benadrukt	 hoe	 belangrijk	 het	
leren	van	de	Nederlandse	 taal	 is	 om	
hier	te	kunnen	functioneren.	[GG]

Rondleiding in brandweerkazerne

Een groepsfoto voor de ladderwagen sluit de rondleiding af.

Nieuwe voorzitter

Michaël Kortbeek (59) (rechts) wordt de nieuwe voorzitter van Het Utrechts 
Landschap. Hij volgt in september dhr. Lodewijk de Geer op, die ruim 25 
jaar voorzitter is geweest. Michaël Kortbeek komt uit het bedrijfsleven en is 
o.a. voorzitter van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. 

Inspirerende 
mensen gezocht 

Waar	word	jij	blij	van,	wat	raakt	je,	wat	zet	je	aan	het	denken	en	waar	ben	
je	zó	enthousiast	over	dat	je	het	met	anderen	wil	delen?	

Twee	vrouwen	uit	Bilthoven,	zijn	op	zoek	naar	mensen	uit	De	Bilt	waar-
mee	samen	geregeld	inspirerende	teksten,	muziek,	kunst,	ilmfragmenten	
e.d.	uitgewisseld	kunnen	worden.	Gewoon,	omdat	het	leuk	is.	Ieder	kan	
zijn	eigen	inspiratiebronnen	inbrengen.	

De	invulling	wordt	gezamenlijk	bepaald.	 Interesse?	Stuur	dan	voor	10	
juli	2011	een	mailtje	naar	Inge	Nix	(ingenix@planet.nl)	of	Joanne	Pen-
ning	 (penning@linsen.nl).	 Zet	 daarin	 ook	 welke	 avonden	 in	 de	 week	
voor	jou	goed	uitkomen.	Zij	plannen	dan	een	eerste	bijeenkomst	begin	
september	2011.



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Nu bij Primera:

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

06 - 53 14 67 33

Gedurende de zomermaanden 
hebben we behoefte aan 

invallers in m.n. De Bilt en 
Bilthoven.

Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

MELD JE AAN!

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 
wandelen of � etsen 

én De Vierklank 
bezorgen

UW
 NIEUWE

TUIN

a
a
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a
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Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
(Sier)bestrating.
Tuinverzorging en periodiek onderhoud.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
Waterpartijen en vijvers, (sport)parken, 
bossen, landerijen en eco-systemen.

Hoefakker biedt een creatief totaalpakket 
aan groenverzorging voor particulieren, 
bedrijven, woningcorporaties en overheid.  
Bijna 50 jaar ervaring, klantgerichte 
aanpak en uitsluitend eerste klas werk.

T 030 - 220 10 21
Bel voor vrijblijvend advies!

I   www.hoefakker.com 

E  info@hoefakker.com

Utrechtseweg 374

3731 GE  De Bilt

Bekijk de fotogallery op onze website.

Wat wàs u blij met uw nieuwe wasmachine! 
Voordelige webshop, eenvoudig bestellen
en de maten invullen. Bij a evering blijkt

'ie te breed. En op uw mail wordt niet
gereageerd…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,
komen ze ’m ook nog inmeten!
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Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 

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

logo's, huisstijlen 

aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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De		fracties	van	het	CDA,	Bilts	Be-
lang	 en	 de	 ChristenUnie	 stemden	
tegen	 het	 voorstel.	 In	 een	 door	 het	
college	 overgenomen	 motie	 van	
GroenLinks&PvdA,	 VVD	 en	 D66	
wordt	 het	 college	 van	 B	 en	W	 ver-
zocht	 zich	 bij	 de	 behandeling	 van	
verzoeken	in	het	kader	van	wro	zone,	
maximaal	 te	 baseren	 op	 de	 in	 het	
beeldkwaliteitplan	 verplichte	 en	 de	
bij	voorkeur	gewenste	situatie.	Wan-
neer	daarvan	afgeweken	wordt	dient	
de	 raad	 daarover	 geïnformeerd	 te	

worden.	De	motie	 krijgt	 geen	 steun	
van	Bilts	Belang	en	de	SGP.	

Grootschalig
Anne	 de	 Boer	 (GroenLinks&PvdA)	
kan	leven	met	een	verhoging	van	de	
bouw	her	en	der	in	het	centrum	waar	
dat	passend	is.	De	fractie	heeft	zorg	
over	de	architectonische	samenhang.	
Hij	 pleit	 ervoor	 het	Melchiorbankje	
te	behouden,	wat	de	wethouder	 toe-
zegt.	 ‘Laten	we	het	 tij	keren	nu	het	
nog	kan’,	is	de	teneur	van	de	inbreng	

van	Gitta	van	Eick	(CDA).	Het	CDA	
is	voor	het	aanpassen	van	Bilthoven	
Centrum,	 maar	 tegen	 de	 grootscha-
ligheid.	Van	 Eick	 vindt	 gelet	 op	 de	
1200	reacties	dat	de	partij	daarin	niet	
alleen	staat.	‘Het	CDA	is	voorstander	
van	renovatie	van	het	centrum	maar	
graag	 binnen	 de	 buikriem	 die	 ons	
in	 deze	 tijd	 van	 bezuiniging	 siert.’	
Etiënne	van	Buren	(SP)	begrijpt	het	
gebaar	van	het	college	om	tegemoet	
te	komen	aan	bezwaren,	maar	noemt	
het	een	kleine	stap.	Voor	de	SP	is	de	
mening	van	de	klankbordgroep	door-
slaggevend	geweest.	‘Zij	hebben	alle	
belangen	 afgewogen	 en	 ondanks	
veel	 twijfels	 groen	 licht	 gegeven.	
Daarom	geven	we	onze	steun	aan	dit	
voorstel.’	

Dorps karakter
‘De	 Biltse	 ziekte	 heeft	 weer	 toege-
slagen.	Die	ontstaat	wanneer	projec-
ten	zo	lang	duren	dat	we	ons	moeten	
afvragen	of	de	uitgangspunten	wan-
neer	je	gaat	uitvoeren	nog	wel	valide	
zijn’,	 aldus	Han	 IJssennagger	 (Bilts	
Belang).	Hij	stelt	dat	de	inanciering	
van	 het	 geheel	 vergeleken	 met	 zes	
jaar	 geleden	 erg	 risicovol	 is.	 Nico	
Jansen	 (ChristenUnie)	 heeft	 zorgen	
over	het	dorpse	karakter	van	het	ge-
heel	en	vraagt	aandacht	voor	geluids-
hinder.	Voor	Frans	Poot	(D66)	is	het	

begrip	 dorps	 karakter	 rekbaar.	 ‘Je	
kunt	 Bilthoven	 niet	 met	 een	 Drents	
brinkdorp	vergelijken.’	Hij	vindt	het	
Vinkenplein	 met	 een	 ontmoetings-
functie	passen	bij	Bilthoven.	Omdat	
wel	overal	wordt	gesproken	over	het	
Vinkenplein,	maar	die	benaming	of-
icieel	niet	bestaat,	heeft	Frans	Poot	
een	 bord	 Vinkenplein	 laten	 maken,	
dat	 hij	 overhandigt	 aan	 wethouder	
Ditewig.	Bij	de	afweging	om	het	plan	
te	steunen	betrekt	Poot	nadrukkelijk	
de	inbreng	van	de	klankbordgroep.

Dijckstate
Johan	Slootweg	(SGP)	is	steeds	voor	
een	 opknapbeurt	 van	 het	 centrum	
geweest.	‘Wij	hebben	in	ons	verkie-
zingsprogramma	nooit	gezet	dat	het	
centrum	 een	 dorps	 karakter	 moest	
hebben.’	 Hij	 spreekt	 liever	 van	 een	

centrumfunctie.	 Slootweg	 vindt	 dat	
in	 dit	 plan	 geslaagd.	 Hij	 wil	 regel-
matig	 een	 upgrade	 om	 te	 zien	 hoe	
het	 ervoor	 staat.	 Slootweg	 wil	 de	
bezwaren	 niet	 bagatelliseren,	 maar	
zegt	 dat	 er	 bij	 de	 bouw	 van	 Dijck-
state	 in	Maartensdijk	eerst	ook	veel	
verzet	was.	‘Dijckstate	heeft	nu	een	
centrumfunctie	voor	Maartensdijk	en	
iedereen	 is	 er	 tevreden	 over.’	Anne	
Doedens	 (VVD)	 benadrukt	 het	 al-
gemeen	belang.	Hij	steunt	van	harte	
het	advies	van	de	klankbordgroep	en	
het	 voorstel	 van	 B	 en	 W.	 Doedens	
hoopt	dat	het	centrum	nu	snel	vorm	
krijgt	 in	 steen,	hout	en	groen.	Ebbe	
Rost	 van	 Tonningen	 constateert	 dat	
het	voorstel	dat	wordt	voorgelegd	op	
een	aantal	essentiële	punten	in	strijd	
is	met	het	beeldkwaliteitplan.	

Bestemmingsplan Emmaplein en 
Vinkenplein vastgesteld

door Guus Geebel

Met een goed gevulde publieke tribune stelde de gemeenteraad donderdag 23 juni het 
bestemmingsplan ‘Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven’ vast. Daarin is overgenomen de 

Zienswijzennota en de daarin opgenomen Staat van wijzigingen. Het plan is onderdeel van het 
masterplan Bilthoven Centrum dat in februari 2009 werd vastgesteld.

Het Vinkenplein bestaat nog niet echt, maar Frans Poot heeft het bord al 
klaar.

V.l.n.r.  Theo van der Lugt, Hart VOOR Bilthoven, Peter Dapper, voorzitter 
ondernemersvereniging Centrum Bilthoven De Kwinkelier en Coen Jager 
voorzitter klankbordgroep Centrum.

Planontwikkeling 
De Leijen-Zuid

De	gemeenteraad	stelde	op	23	juni	unaniem	het	‘Stedenbouwkundig	
programma	van	eisen	De	Leijen	Zuid’	vast,	als	ruimtelijk	kader	voor	
de	ontwikkeling	van	een	woon-zorgcomplex	in	combinatie	met	wo-
ningbouw	 op	 de	 locatie	 De	 Leijen-Zuid.	Tevens	 stelde	 de	 raad	 als	
inancieel	kader	voor	de	verdere	plan-	en	besluitvorming,	‘Grondex-
ploitatie	project	Beukenburg	/	De	Leijen	Zuid’	vast.	Op	de	vraag	van	
Henk	van	den	Broek	(CDA)	om	in	de	overeenkomst	op	te	nemen	het	
aanwezige	 transformatorhuisje	 te	 verplaatsen	 antwoordt	 wethouder	
Ditewig	 dat	 dit	 50.000	 euro	 kost	 en	 dat	 hij	 daarvoor	 een	 positieve	
grondhouding	inneemt.	[GG]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …

Ludieke actie of vandalisme?
In	de	nacht	van	zaterdag	25	juni	op	zondag	26	juni	is	bij	ons	één	van	de	
twee	bloembakken	met	bloeiende	roze	geraniums	van	de	hekpaal	verdwe-
nen.	 Er	 was	 geen	 briefje	 achter	 gelaten	 waarop	 de	 naam	 van	 de	 dader	
stond.	

Was	deze	actie	een	noodgreep	omdat	de	betreffende	persoon	een	bloe	metje	
voor	zijn	(gast-)vrouw	was	vergeten	te	kopen?	Was	het	een	ludieke	actie	
om	een	eindexamenfeestje	op	te	vrolijken?	Of	was	het	gewoon	onverschil-
lig	vandalisme	van	een	dronken	lor,	op	weg	naar	huis	na	een	avondje	stap-
pen?	Wat	de	reden	ook	was,	mijn	vrouw	en	ik	zijn	zeer	teleurgesteld	in	het	
feit	dat	iemand	zich	zo	maar	aan	de	bezittingen	van	een	ander	vergrijpt.

Om	 het	 ook	 voor	 minder	 wel	 opgevoede	 mensen	 in	 begrijpelijke	 taal		
duidelijk	te	maken:	‘Blijf	Met	Je	Tengels	Van	Andermans	Eigendom	Af’.

B.	van	der	Bilt,	Hollandsche	Rading

‘Geachte	Vereniging!	Voordat	de	bi-
bliotheek	op	den	17	den	maart	1921	
geopent	 kon	 worden,	 moest	 er	 nog	
veel	geld	en	moeite	ten	koste	gelegt	
worden,	 om	 voornoemde	 de	 biblio-
theek	 op	 te	 richte’.	 Zo	 begint	 het	
eerste	jaarverslag	van	de	Bibliotheek	
der	Chr.	J.V.	Immanüel	te	Westbroek.	
De	bibliotheek	startte	destijds	op	17	
maart	1921	met	29	studieboeken	en	
58	leesboeken	en	viel	onder	het	be-
heer	 van	 de	 jongensvereniging.	 In	
de	loop	van	de	tijd	is	de	bibliotheek	
gegroeid	 met	 het	 aantal	 boeken	 (er	
zijn	 er	 nu	 ruim	 2000)	 en	 leden	 en	
valt	 het	 beheer	 tegenwoordig	 onder	
jeugdvereniging	‘Immanuël’.	De	Bi-
bliothecaris	 heeft	 hierdoor	 ook	 een	
functie	 binnen	 het	 bestuur	 van	 de	
jeugdvereniging.

Biltse bibliotheek
Alle	 vrijwilligers	 die	 de	 biblio-
theek	 in	 stand	 houden,	 zijn	 lid	 van	
de	 jeugdvereniging.	 Doordat	 de	 bi-
bliotheek	onder	verantwoording	valt	
van	 jeugdvereniging	 ‘Immanuël’,	 is	
er	 een	 connectie	met	 de	Nederlands	
Hervormde	 Kerk	 in	 Westbroek.	Als	
subsidie	van	de	bibliotheken	in	onze	
regio,	kunnen	er	elk	jaar	300	boeken	
uit	de	bibliotheek	van	De	Bilt	worden	
geleend.	 De	 Westbroekse	 bibliothe-
caris	kan	deze	zelf	uitzoeken.

Actie 
Dit	jaar	is	een	speciaal	jaar,	omdat	de	
bibliotheek	 90	 jaar	 bestaat.	 Daarom	
is	er	tot	4	juli	2011	een	actie:	elk	2e	
boek	dat	geleend	wordt,	kost	de	helft	
van	 de	 prijs	 bij	 het	 inleveren.	 De	
Westbroekse	 bibliotheek	 kent	 geen	
abonnementen;	de	Westbroekse	lezer	
betaalt	per	keer,	dat	er	wordt	geleend.	
Bibliothecaris	 Pieter	 Hennipman:	
‘Dit	is	ideaal	voor	mensen	die	alleen	
boeken	 lezen	 in	 de	 vakantie.	 Elke	
maandag	zijn	we	geopend	van	19.00	

uur	tot	20.00	uur.	In	de	zomervakan-
tie	zijn	we	er	eens	in	de	twee	weken’.	
Zie	voor	meer	informatie	en	de	ope-
ningstijden	 op	 de	 website	 www.
jeugdvereniging.nl	 en	 dan	 onder	 het	
kopje	bibliotheek.	Op	4	juli	2011	zal	
er	 een	 verkoop	 gehouden	 worden	
waar	de	oudere	boeken	verkocht	wor-
den.	Dit	is	van	19.00	uur	tot	21.00	uur	
in	 het	 gebouw	 ‘Rehoboth’	 achter	 de	
Nederlands	 Hervormde	 Kerk	 aan	 de	
Kerkdijk	in	Westbroek.	

Westbroekse bieb jubileert
door Henk van de Bunt

In 2011 bestaat de Westbroekse bibliotheek 90 jaar. Reden om een jubileumactie 
op te zetten, die tot aan de zomervakantie doorloopt.

De Westbroekse bibliothecaris kan elk jaar 300 boeken uit de Biltse Bibliotheek 
uitzoeken en voor de Westbroekers lenen.
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Aan	het	woord	is	de	heer	Claasens	van	
Green	&	Health.	Sinds	kort	adviseert	
hij	 zijn	 klanten	 met	 gewrichtsklach-
ten	Synoit.	Zijn	ervaring	 is,	dat	wie	
het	eenmaal	heeft	gebruikt	er	voor	te-
rug	blijft	komen.	“De	resultaten	zijn	
goed.	 Minder	 pijn,	 minder	 stijfheid,	
minder	 zwellingen	en	meer	beweeg-
lijkheid.	 De	 combinatie	 Curcumine	
en	 Groenlipmossel	 blijkt	 zeer	 effec-
tief	bij	gewrichtsklachten	te	zijn.”

Ontwikkeld vanuit de paardensport
De	 heer	 Claasens	 legt	 uit,	 dat	 een	
vloeibaar	 supplement	 op	 basis	 van	
Curcumine	en	Groenlipmossel	al	vele	
jaren	 in	 de	 top	 van	 de	 paardensport	
wordt	 gebruikt.	 “De	 gewrichtsbelas-

ting	bij	springpaarden	en	renpaarden	
is	 groot.	 Het	 mag	 gerust	 een	 grote	
doorbraak	 genoemd	 worden,	 dat	 er	
nu	 er	 ook	 een	 versie	 is	 ontwikkeld	
voor	mensen	met	gewrichtsklachten.	
Curcumine	 en	 Groenlipmossel	 zijn	
krachtige	natuurlijke	ontstekingsrem-
mers.	 Vele	 internationale	 klinische	
studies	 hebben	 dit	 inmiddels	 aange-
toond.	Ze	helpen	veilig	én	zonder	bij-
werkingen.”	

‘Glucosamine helpt vaak niet ’
Juist	 deze	 ontstekingsremmende	
werking	 is	volgens	de	heer	Claasens	
de	 grote	 kracht	 van	 Synoit.	 “Veel	
klanten	klagen	dat	Glucosamine	niet	
helpt.	 Dat	 komt	 omdat	 ontstekingen	

de	 werking	 van	 deze	 kraakbeenop-
bouwende	stof	blokkeren.	Curcumine	
en	de	bijzondere	Omega3	vetzuren	in	
Groenlipmossel	 bestrijden	 eerst	 de	
ontstekingen.	Daarna	kunnen	de	gly-
cosaminoglycanen	in	Groenlipmossel	
actief	worden.	Dit	is	een	uit	Glucosa-
mine	en	Chondroïtine4	en	–6	sulfaat	
samengestelde	 stof.	 “	 Zoals	 bekend	
zijn	deze	bestanddelen	in	staat	om	be-
schadigd	kraakbeen	re	repareren	én	te	
versterken.	“Maar	dat	gebeurt	pas,	als	
de	gewrichten	tot	rust	zijn	gekomen.	
Daarom	adviseer	ik	Synoit.”

Werkt al bij lage doseringen
Synoit	is	duurder	dan	de	meeste	an-
dere	gewrichtsproducten.	Een	lacon	

van	 200	 ml	 kost	 €	 79,95.	 Natuur-
winkel	 Green	 &	 Health	 heeft	 ook	
voordeellacon	van	 400	ml.	 “Omdat	
Synoit	al	werkzaam	is	bij	lage	dose-
ringen,	doe	je	heel	lang	met	een	la-
con.	Dus	omgerekend	is	Synoit	niet	
zo	duur	in	gebruik.	Nog	belangrijker	

is,	 dat	 dit	 supplement	 in	de	praktijk	
effectief	blijkt	te	werken.	Zonder	pijn	
soepel	 bewegen	 is	 onbetaalbaar,”	
aldus	 de	 heer	 Claasens.	 Voor	 meer	
informatie	 of	 advies	 bent	 u	welkom	
bij	 Natuurwinkel	 Green	 &	 Health,		
Julianalaan	32	in	Bilthoven.

Natuurvoedingwinkel Green & Health 
razend enthousiast over Synoit:

“Dit is een grote doorbraak in
behandeling van gewrichtsklachten”
“Een topproduct voor iedereen die zonder pijn wil bewegen. Synoit  is het enige vloeibare supplement 
op basis van de natuurlijke ontstekingsremmers Curcumine en Groenlipmossel. Bovendien repareert 

Synoit beschadigd kraakbeen en verbetert deze formule de smering en de gewrichten. 
Een allround product voor de gewrichten dus, dat beter werkt dan Glucosamine en 

farmaceutische ontstekingsremmers.”

Green & Health vindt u op de hoek van de Julianalaan en het Uilenpad.

advertorial

Onno	 Hektor,	 lid	 van	 Kiwanis	 Club	
Bilthoven	en	voorzitter	van	de	Culi-
nairie	vertelt	over	dit	bijzondere	 ini-
tiatief:	‘Omdat	wij	ons	inzetten	voor	
projecten	 waarbij	 het	 kind	 centraal	
staat	wilden	wij	er	graag	kinderen	bij	
betrekken.	 Natuurlijk	 moest	 dit	 net	
als	 de	 Culinairie	 met	 eten	 te	 maken	
hebben.	En	toen	is	het	idee	van	Taart-
jesdag	ontstaan.	

Stichting?
Doe	een	Wens	Stichting	is	de	Neder-
landse	tak	van	de	Make	a	Wish	Foun-
dation	 en	 zet	 zich	 in	 voor	 kinderen	
met	 een	 levensbedreigende	 ziekte.	
Door	 hun	 liefste	 wens	 te	 vervul-
len,	 kunnen	 ze	 weer	 even	 zorgeloos	
kind	zijn.	Een	prachtig	doel,	waar	de	
schoolkinderen	maar	wat	graag	voor	
aan	het	bakken	slaan.	Hektor:	‘Basis-
schoolleerlingen	uit	de	groepen	6	t/m	

8,	 verkochten	 voorafgaand	 aan	 het	
bakfestijn	 tegoedbonnen	 aan	 opa’s	
&	 oma’s,	 buren,	 vrienden	 en	 andere	
mensen	 die	 willen	 genieten	 van	 een	
lekker	 taartje	 en	 het	 goede	 doel	 een	
warm	 hart	 toedragen.	 Tegen	 inleve-
ring	ervan	kon	op	25	juni	een	taartje	
opgehaald	worden	op	het	kleine	Vin-
kenplein	 in	 Bilthoven.	 Ook	 was	 het	
mogelijk	op	de	dag	zelf	nog	 taartjes	
te	kopen’.	

Sterker
Patissier	Arjan	Bras	van	Top’s	Edel-
gebak	 uit	 Bilthoven	 maakte	 in	 de	
dagen	 voorafgaand	 aan	 Taartjesdag	
met	de	kinderen	van	de	 scholen	van	
Stichting	Delta	een	paar	duizend	vro-
lijk	gekleurde	cupcakes.	Arjan	vertelt	
hoe	hij	met	de	kinderen	de	klus	heeft	
geklaard	en	over	het	grote	plezier,	dat	
de	kinderen	daaraan	hebben	beleefd:	

‘Er	waren	erbij,	 die	 spontaan	zeiden	
later	voor	het	(banket-)bakkersvak	te	
zullen	kiezen’.	
Op	 de	 dag	 zelf,	 zaterdag	 25	 juni,	
werd	de	grootste	taart	van	Nederland	
gebouwd.	Voor	alle	volwassen	bezoe-
kers	 werd	 daarbij	 een	 lekker	 kopje	
kofie	geschonken	door	Segafredo	of	
een	 glaasje	 prosecco	 van	 Wijnkope-
rij	Baas	&	Zn	uit	Bosch	en	Duin.	En	
voor	 de	 kinderen	 was	 er	 een	 lekker	
glaasje	limonade	en	een	hoop	andere	
verrassingen.	

Natuurlijk	 maakt	 de	 zon	 ons	 vro-
lijk	 en	 zorgt	 het	 voor	 de	 aanmaak	
van	vitamine	D,	welke	ons	lichaam	
ook	 nodig	 heeft.	 Echter	 veelvuldig	
en	vooral	onbeschermd	zonnen	kan	
ook	leiden	tot	zonschade,	waardoor	
verbranding	 en	 vroegtijdige	 huid-
veroudering	 kan	 optreden.	 Wilt	 u	
weten	in	welke	mate	uw	huid	heeft	
geleden	 en	hoe	u	deze	kunt	 verbe-
teren?	 Bij	Apotheek	 Maertensplein	
kunt	u	op	donderdag	7	juli	a.s.	van	
10.00	tot	16.00	uur	een	gratis	huids-
can	 laten	 maken.	 Met	 een	 ultra-
sound	 echoapparaat,	 bekend	 uit	 de	
verloskunde	 praktijk,	 krijgt	 u	 een	
nauwkeurig	 beeld	 van	 de	 gezond-
heid	 van	 de	 diepere	 lagen	 van	 uw	
huid.	De	huidscan	specialiste	kan	u	
dan	 adviseren	 hoe	 u	 uw	 huid	 kunt	

verbeteren	en	beschermen.

Vitamine A
Alweer	voor	de	4e	keer	organiseert	
de	 apotheek	 deze	 huidscan	 dag	 in	
samenwerking	met	het	merk	Beau-
té	 Paciique	 Deense	 dermatologen	
ontwikkelden	 na	 wetenschappelijk	
onderzoek	de	nieuwe	cosmeceutica	
van	Beauté	Paciique.	De	producten	
bevatten	 vitamine	 A,	 in	 een	 vari-
ant	die	goed	in	de	huid	kan	worden	
opgenomen.	 In	 onderzoek	 is	 aan-
getoond	 dat	 de	 ouder	 wordende,	
zonbeschadigde	of	geïrriteerde	huid	
zich	 met	 deze	 producten	 kan	 her-
stellen.	 De	 middelen	 ondersteunen	
bovendien	 ook	 bij	 acné,	 rosacea,	
psoriasis	en	eczeem.	Door	de	weten-
schappelijke	 benadering	 waarmee	

dit	cosmeceutisch	product	zich	eta-
leert,	 staat	 apotheek	 Maertensplein	
achter	de	 introductie	van	deze	pro-
ducten.	 In	 de	 ilosoie	 van	 de	 apo-
theek	vormt	het	merk	Beauté	Paci-
ique	 een	 verantwoorde	 aanvulling	
op	de	bestaande	huidbeschermings-
producten	 van	 Vichy	 en	 La	 Roche	
Posay,	die	ook	 in	de	 apotheek/dro-
gist	verkrijgbaar	zijn.

Afspraak huidecho
Heeft	 u	 belangstelling	 om	 op	 don-
derdag	7	juli	aanstaande	een	huids-
can	te	laten	maken,	ga	dan	vrijblij-
vend	 naar	 de	 apotheek.	Aangezien	
de	 ervaring	 heeft	 geleerd	 dat	 dit	
soort	 dagen	 druk	 wordt	 bezocht,	
wordt	 u	 geadviseerd	 een	 tijd	 te	 re-
serveren	via	0346-210605.	

Taartjes voor het goede doel
door Henk van de Bunt

2582 leerlingen, tien scholen, één taart: de grootste taart van Nederland. Op zaterdag 25 juni 
stond geheel Bilthoven in het teken van bakken voor het goede doel. Kiwanis Club Bilthoven 

organiseerde samen met de scholen van Stichting Delta een smaakvolle actie waarvan 
 de opbrengst ten goede komt aan de Doe een Wens Stichting. 

Op de dag zelf, zaterdag 25 juni, werd de grootste taart van Nederland 
gebouwd.

Patissier Arjan Bras van Top’s Edelgebak uit Bilthoven maakte in de dagen 
voorafgaand aan Taartjesdag met de kinderen van de scholen van Stichting 
Delta een paar duizend vrolijk gekleurde cupcakes. (foto Onno Hektor)

Gratis Huidscan en advies
Apotheek Maertensplein staat er om bekend veel aandacht te schenken aan preventie ter 

voorkoming van ziektes en aandoeningen. Nu de zon weer in kracht toeneemt en we in 
verleiding komen om ons lichaam vaker bloot te stellen aan zonnestralen moeten we zeker 

aandacht besteden aan de negatieve effecten van overmatig zonnebaden.
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De	 titel	 dit	 jaar	 was	 ‘NISNO’.	 Het	
stuk	gaat	over	een	TV-station	dat,	om	
ook	eens	bekend	te	worden,	een	super	
grote	 galavoorstelling	 gaat	 organise-
ren	rondom	de	uitreiking	van	een
(verzonnen)	 prijs.	 Een	 concurrerend	
TV-station	komt	er	achter	en	dan	ont-
staan	er	vele	ontwikkelingen	waarbij	
het	 spannend	 blijft	 of	 de	 uitzending	
en	het	galafeest	nog	wel	door	gaan.

Dubbel
Er	komen	meer	dan	30	personages	in	
voor	en	deze	werden	allemaal	door	de	
12	leerlingen	uit	groep	8	(Nick,	Tessa,	
Mijke,	Niels,	Mark,	Max,	Peter,	Mir-
jam,	 Rosalinde,	 Maarten,	 Gerben	 en	
Coen)	 gespeeld!	 Groep	 7	 zorgde	 bij	
aankomst	 voor	 opvang	 (rollatoron-
dersteuning,	 helpende	 hand	 en	 gids-
functie)	 en	 verzorgde	 daarnaast	 de	

catering.	Na	aloop	was	er	een	eind-
gesprek,	geleid	door	Leo	Fijen,	waar-
in	 de	 Zonnebloemleden	 aangaven	
duidelijk	van	deze	primeur	genoten	te	
hebben.	

Het	 zijn	 zomaar	 enkele	 vragen	 die	
aan	 bod	 kunnen	 komen	 bij	 De	 Bilt	
Schrijft,	 een	 nieuw	 project	 dat	 zich	
richt	 op	 mensen	 uit	 de	 zes	 kernen	
van	De	Bilt.	 ‘In	2013	bestaat	de	ge-
meente	 900	 jaar.	 Vanuit	 historisch	
perspectief	 een	 fabeltje	 natuurlijk,’	
zegt	jeugdboekenschrijver	en	schrijf-
docent	Petra	Cremers,	‘alleen	al	om-
dat	Maartensdijk	en	De	Bilt	pas	 tien	
jaar	 geleden	 samengevoegd	 werden.	
Maar	het	 jubileum	 is	wel	een	mooie	
aanleiding	 om	 op	 zoek	 te	 gaan	 naar	
levensverhalen	 van	 mensen	 die	 bij	
voorkeur	 een	 link	 hebben	 met	 hun	
huidige	 woonplaats:	 De	 Bilt,	 Bilt-
hoven,	 Groenekan,	 Hollandsche	 Ra-
ding,	Maartensdijk	of	Westbroek.’

Initiatief
‘We	 richten	 ons	 in	 de	 eerste	 plaats	
op	 mensen	 die	 het	 leuk	 vinden	 om	
te	schrijven	of	dat	graag	willen	gaan	
doen,’	 zegt	 mede-initiatiefnemer	
Wilma	 van	 der	 Laan.	 Ze	 studeerde	
geschiedenis	en	is	onder	meer	auteur	
van	 levensverhalen.	 ‘Maar	 er	 zijn	
natuurlijk	 ook	 mensen	 met	 een	 ver-
haal	die	geen	kans	zien	het	zelf	op	te	
schrijven.	Een	probleem	hoeft	dat	niet	
te	zijn.	We	brengen	hen	graag	in	con-
tact	met	een	lokale	schrijver.’

Schrijversplein
Twee	 jaar	 geleden	 ging	 Petra	 Cre-

mers	samen	met	Arne	Rozendaal	van	
start	met	Dorpsplein	Groenekan,	een	
dorpsplein	 op	 internet	 (www.dorps-
pleingroenekan.nl).	 Nu	 is	 er	 een	 di-
gitaal	schrijversplein	voor	De	Bilt,	in	
feite	het	grotere	broertje	of	zusje	van	
het	Dorpsplein.	 ‘De	website	 van	het	
project	 –	 www.debiltschrijft.nl	 -	 is	
nog	in	ontwikkeling,’	zegt	Petra	Cre-
mers.	‘Toch	is	er	al	aardig	wat	infor-
matie	op	te	vinden.	We	konden	de	site	
laten	 bouwen	 dankzij	 een	 subsidie	
van	het	Rabobank	Stimuleringsfonds	
waar	we	uiteraard	heel	blij	mee	zijn.	
Mensen	kunnen	zelf	een	verhaal	pu-
bliceren	op	de	website	maar	opsturen	
via	de	mail	of	de	post	kan	ook.	Verder	
is	 het	 de	bedoeling	ondersteuning	 te	
bieden	via	de	website.	Je	vindt	er	tips	
voor	het	schrijven,	inspirerende	voor-
beelden,	interessante	links,	maar	ook	
een	kalender	met	lezingen	en	schrijf-
activiteiten	 in	 De	 Bilt	 en	 omgeving.	
De	 website	 is	 dus	 ook	 een	 platform	
voor	 schrijfdocenten	 en	 organisaties	
die	zich	op	een	of	andere	manier	met	
schrijven	bezighouden.’

De Vierklank
Om	mensen	tot	schrijven	te	inspireren	
maar	ook	omdat	lang	niet	iedereen	ge-
bruik	maakt	van	internet	zal	De	Vier-
klank	maandelijks	aandacht	besteden	
aan	het	project	De	Bilt	Schrijft.	Iedere	
laatste	woensdag	van	de	maand,	te	be-

ginnen	op	29	juni,	zal	er	een	schrijf-
opdracht	in	de	krant	staan,	steeds	aan	
de	hand	van	een	thema	.	‘We	gaan	van	
start	met	het	thema	‘vakantie’	omdat	
dat	 mooi	 past	 in	 de	 cyclus	 van	 het	
jaar,’	zegt	Wilma	van	der	Laan.	‘Bo-
vendien	zal	de	Vierklank	maandelijks	
een	 thema-verhaal	 in	de	krant	publi-
ceren.’	 ‘Hopelijk	 komen	 er	 mooie	
verhalen	binnen,’	 zegt	Cor	Groenen,	
uitgever	van	de	Vierklank.	‘Als	krant	
bieden	 we	 een	 platform	 voor	 inwo-
ners,	 organisaties	 en	 bedrijven,	 dus	
ook	 voor	 De	 Bilt	 Schrijft.	 We	 heb-
ben	inmiddels	een	oplage	van	20.500	
exemplaren	en	overal	in	de	gemeente	
kunnen	mensen	onze	krant	lezen.’

Ook meedoen?
De	Bilt	Schrijft	wil	graag	samenwer-
ken	 met	 lokale	 schrijvers,	 schrijf-
docenten	 en	 organisaties	 die	 zich	
bezighouden	 met	 schrijfactiviteiten	
en	lezen.	‘Daartoe	voeren	we	allerlei	
gesprekken.	 Uiteraard	 kunnen	 be-
langstellenden	zich	ook	zelf	melden.	
Misschien	 zien	 we	 iemand	 over	 het	
hoofd	en	dat	is	niet	de	bedoeling,’	al-
dus	Petra	Cremers.	

Eindelijk vakantie!
In	2013	wordt	het	900-jarige	jubileum	gevierd.	In	de	aanloop	naar	de	festi-
viteiten	gaat	De	Vierklank	samen	met	De	Bilt	Schrijft	op	zoek	naar	verhalen	
uit	een	van	de	zes	kernen	van	De	Bilt.	In	de	laatste	krant	van	de	maand	vindt	
u	steeds	een		schrijfopdracht	die	u	hopelijk	inspireert	tot	een	mooi	verhaal.		
Verhalen	worden	gepubliceerd	op	de	website	www.debiltschrijft.nl	en	mis-
schien	ook	wel	in	De	Vierklank.	U	kunt	uw	verhaal	ook	laten	opschrijven!
Een citaat:
Soms	 gingen	 we	 bij	 mooi	 weer	 ook	 naar	 de	 Biltsche	 Duinen.	 Je	 had	 er	
zand,	speeltoestellen	en	lekker	water	natuurlijk,	en	zo	leek	het	of	we	echt	
op	vakantie	waren.	Op	den	duur	kwamen	we	met	groene	haren	thuis,	vast	
vanwege	de	algen	in	het	buitenwater.	Daar	liep	je	gewoon	mee	rond	tot	de	
wekelijkse	wasbeurt	waarbij	ook	je	haren	gewassen	werden.
Hetty	de	Ruiter	uit	De	Bilt.

Schrijfopdracht
Welke	herinneringen	komen	er	bij	het	woord	vakantie	bij	u	naar	boven?	
Ging	u	weg	of	bleef	u	thuis?	Of	kwam	u	juist	naar	een	van	de	dorpen	van	
De	Bilt	om	hier	vakantie	te	vieren?	Welke	ervaring	zult	u	nooit	vergeten	of	
waar	wilt	u	maar	liever	niet	meer	aan	terugdenken?	
Dit	zijn	slechts	enkele	vragen	om	u	op	een	idee	te	brengen.	Schrijf	uw	eigen	
verhaal	van	maximaal	400	woorden	(een	half	A4’tje).
Verhaal insturen
Dat	kan	tot	1	augustus	2011,	bij	voorkeur	via	de	mail	of	als	u	geen	compu-
ter	hebt	via	de	post.	Zelf	publiceren	op	onze	website	www.debiltschrijft.nl	
kan	ook.	Als	u	graag	een	verhaal	wilt	vertellen,	maar	het	zelf	niet	op	kunt	
schrijven,	vragen	we	u	contact	met	ons	op	te	nemen.	Dan	zoeken	wij	een	
schrijver	in	overleg	met	u.

De	Bilt	Schrijft,	Copijnlaan	13,	
3737	AV	Groenekan,	
telefoon	0346-573040,	
info@debiltschrijft.nl	

Hebt u meer inspiratie nodig
Ga	dan	naar	onze	website	www.debiltschrijft.nl	voor	tips	en	aanvullende	in-
formatie.	Hier	(of	ook	via	de	mail)	kunt	u	zich	aanmelden	voor	de	nieuws-
brief	die	maandelijks	wordt	verzonden.	Tegen	een	kleine	vergoeding	ver-
sturen	we	de	nieuwsbrief	ook	via	de	post.	Neem	in	dat	geval	even	contact	
met	ons	op.

Volgende thema
Het	thema	voor	augustus	is:	Nieuw	in	De	Bilt	(of:	Bilthoven,	Groenekan,	
Hollandsche	Rading	et	cetera).	Alle	gepubliceerde	thema’s	met	aanvullende	
informatie	vindt	u	steeds	op	onze	website.)

Project De Bilt Schrijft
Op zoek naar verhalen van mensen

Aan welke plek in een van de kernen van De Bilt hebt u een bijzondere herinnering? 
Waren er ook hangplekken in uw jeugd? Hoe was het om als nieuwkomer in de gemeente 

te wonen? Welke gebeurtenis op school is u bijgebleven? Wat komt er bij u op bij 
de uitdrukking: beter een goede buur dan een verre vriend?

Cor Groenen, Wilma van der Laan en Petra Cremers.

Leerlingen van ’t Kompas voerden 
Nisno op voor de Zonnebloemgasten.

Jongeren spelen voor ouderen
Vrijdag 24 juni was er voor de Zonnebloem Maartensdijk een primeur. Zo’n 30-tal personen 
was te gast in Westbroek op basisschool ’t Kompas. De 12 leerlingen uit groep 8 verzorgden 

een opvoering van de jaarlijkse schoolmusical, zelfs voordat de eigen school en hun 
eigen ouders deze hadden kunnen bijwonen.

(Het Biltsche Meertje was een van de plekken waar je vroeger kon 
zwemmen. Bron: Rienk Miedema en Ellen Drees, De Bilt – Bilthoven “in 
oude prentbriefkaarten”, p. 99: het Biltsche Meertje in 1926).
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Ze	zijn	eerst	uitgenodigd	op	De	Vier-
klank	om	er	alvast	eens	over	 te	pra-
ten,	want	op	zo	iets	belangrijks	moet	
je	goed	voorbereid	zijn.	Dat	is	voor	de	
vijf	al	een	hele	ervaring	want	op	een	
krantenredactie	zijn	ze	nog	nooit	ge-
weest.	Vol	aandacht	luisteren	ze	naar	
redacteur	 Henk	 van	 de	 Bunt,	 die	 in	
grote	lijnen	uitlegt	wat	er	gaat	gebeu-
ren.	Roefelen	betekent	het	ontdekken	
waar	iemand	mee	bezig	is.	Het	is	van	
oorsprong	geen	Nederlands	maar	een	
Vlaams	 woord.	 Er	 wordt	 ook	 alvast	
uitgelegd	 wat	 de	 taken	 zijn	 van	 de	
beide	 wethouders	 en	 gewapend	 met	

die	kennis	gaan	ze	op	weg	om	de	op-
dracht	 te	 vervullen.	 Spannend,	 want	
je	zult	toch	maar	met	een	wethouder	
mogen	praten.

Roefelen blijft
Eenmaal	in	De	Bilt	stappen	ze	onbe-
vangen,	zelfs	huppelend	het	impone-
rende	gemeentehuis	binnen.	Ze	lopen	
door	de	lange	gang	met	foto’s	van	Fo-
toclub	Bilthoven	aan	de	wand	en	ko-
men	zo	in	een	kamer	waar	beide	func-
tionarissen	hen	opwachten	om	kennis	
te	 maken.	 Na	 het	 hartelijk	 welkom	
blijven	drie	meisjes	met	een	moeder	

bij	wethouder	Mittendorff	en	de	twee	
anderen	 gaan	 met	 een	 moeder	 naar	
de	 kamer	 van	wethouder	Bert	Kam-
minga,	die	naast	wijk-en-dorpsgericht	
werken	 nog	 veel	 meer	 belangrijke	
taken	 heeft.	 Dan	 stellen	 de	 meisjes	
hun	 vragen	 en	 de	 eerste	 is	 een	 heel	
belangrijke.	 ‘Blijft	 de	 gemeente	 het	
roefelen	steunen?	Het	antwoord	is	dat	
de	gemeente	dat	inderdaad	zal	blijven	
doen.
	
Belangrijk
Een	andere	en	heel	persoonlijke	vraag	
is:	‘Heeft	u	vroeger	zelf	ook	geroefeld	
en	waar	was	dat	dan?’	De	wethouder	
vertelt,	dat	toen	hij	jong	was,	het	roe-
felen	nog	niet	bestond	maar	dat	hij	het	
graag	zou	hebben	gedaan	en	dat	ook	
zijn	kinderen	nu	 te	oud	zijn	om	nog	
te	roefelen.	
De	 wethouder	 geeft	 een	 begrijpelijk	
overzicht	 van	 zijn	 eigen	 geschiede-
nis,	 dat	 hij	 zelf	 als	 schoolmeester	 is	
begonnen	en	al	eerder	 in	een	andere	
stad	 ook	wethouder	 is	 geweest.	Dan	
komt	de	onverwachte	hilarische	vraag	
recht	op	de	man	af:	‘Bent	u	nou	een	
belangrijke	man,	meneer?’	Nadat	we	
uitgelachen	 zijn	 legt	 de	 wethouder	
uit	 dat	 dat	 niet	 zozeer	 hijzelf,	 maar	
wat	er	door	hem,	samen	met	anderen,	
wordt	besloten	en	op	papier	wordt	ge-
zet,	juist	belangrijk	en	duidelijk	moet	
zijn,	 zodat	 er	 geen	 misverstanden	
kunnen	ontstaan.

Roefelwethouder
De	eerste	vraag	in	de	andere	wethou-
derskamer	 is:	 ‘Wat	 heeft	 wethouder	
Herman	 Mittendorff	 gezegd	 bij	 de	
opening’?	 Mittendorff	 antwoordt,	
dat	de	gemeente	blij	 is	dat	er	zoveel	
belangstelling	 is:	 ‘200	 kinderen	 en	
wel	 50	 verschillende	 bedrijven.	 Wij	
vinden	 dat	 erg	 belangrijk,	 de	 bedrij-
ven	vinden	dat	leuk	en	jullie	blijkbaar	
ook,	want	anders	zat	je	hier	niet’.	De	
wethouder	 van	 o.a.	 Sport	 en	 Onder-
wijs	vertelt	vervolgens	dat	hij	dingen	
zoals	 het	 openen	 van	 een	Roefeldag	
altijd	 leuk	 vindt,	 omdat	 hij	 en	 zijn	
collegae	 het	 belangrijk	 vinden	 ‘on-
der	de	mensen	 te	zijn’,	waardoor	zij	
een	 goed	 beeld	 krijgen	 van	 wat	 er	
allemaal	 te	 doen	 valt.	 De	 interview-
sters	willen	vervolgens	weten,	wie	de	

‘Roefelwethouder’	 is.	 Mittendorff;	
‘Roefelen	 is	 voor	 Basisschoolleer-
lingen	 en	 omdat	 Onderwijs	 bij	 mij	
hoort	zou	ik	die	‘erenaam’	wel	mogen	
dragen’.	 Ook	 Mittendorff	 heeft	 zelf	
nooit	 geroefeld	 (‘Dat	 bestond	 in	 die	
tijd	nog	niet’)	en	hij	vindt	het	leuk	om	
wethouder	te	zijn,	maar	heeft	vroeger	
ook	andere	dingen	gedaan,	die	hij	ook	
leuk	 vond.	 De	 wethouder	 vindt,	 dat	
wethouders	 eigenlijk	 wel	 vaker	 roe-
felen:	 ‘Als	 ik	 een	 school	 bezoek	 of	
een	verpleegtehuis	en	de	directeur	of	
anderen	vertellen	daarover	dan	leer	ik	
zelf	daar	ook	weer	een	heleboel	van’.	
Ook	de	 laatste	vraag	gaat	over	Roe-
felen:	‘Waarom	een	hond	als	logo	bij	
het	Roefelen?	Mittendorff:	‘Dat	is	een	
snuffelhond.	Roefelen	is	snuffelen’.

Afgelopen	week	trok	groep	8	van	de	
Steinerschool	drie	keer	een	volle	zaal	
met	 de	 uitvoering	 van	 Minoes,	 een	
musical	 naar	 het	 gelijknamige	 boek	
van	Annie	M.G.	Schmidt.	

Hoofdpersoon	 Tibbe	 werkt	 als	 jour-
nalist	 bij	 de	 plaatselijke	 krant.	 Hij	
dreigt	 zijn	 baan	 te	 verliezen	 omdat	
hij	te	verlegen	is	en	altijd	over	katten	
-	 zijn	 lievelingsdieren	 -	 schrijft.	 De	

charmante	dame	Minoes,	die	beweert	
dat	ze	vroeger	een	kat	is	geweest,	redt	
zijn	 carrière	 door	 Tibbe	 via	 de	 ver-
halen	van	de	katten	uit	de	buurt	aan	
nieuwtjes	-	en	zelfs	hele	belangrijke!	
-	te	helpen.	

Groep	 8	 studeerde	 het	 verhaal	 van	
Minoes	 de	 afgelopen	 weken	 in	 met	
regisseur	Bart	van	Gerwen.	De	kinde-
ren	speelden	het	verhaal	met	verve,	er	

werd	gezongen	en	er	was	live	muziek.	
Vele	 katten,	 lieve,	 verleidelijke	 en	
sluwe,	bevolkten	het	 toneel.	Een	da-
verend	applaus	van	vaders,	moeders,	
opa’s	en	oma’s	was	aan	het	eind	van	
elk	optreden	de	zeer	verdiende	belo-
ning!	 																										(Irene	Sluis)

Vele katten, lieve, verleidelijke en 
sluwe, bevolkten het toneel.

Roefeldag

Bent u een belangrijke man?
 door Kees Pijpers

Vorige week woensdag togen vijf meiden van de Martin Luther Kingschool uit Maartendijk naar het 
gemeentehuis om twee wethouders van de gemeente de Bilt te interviewen. 

Elf jaar waren ze nog maar en toch stelden ze hun vragen vrij en zonder schroom. 
Twee begeleidende moeders en De Vierklank gingen mee. De redactie van De Vierklank was één van 

de 48 plaatsen in deze gemeente waar deze dag geroefeld werd. 

Cynthia, Megan, Natasha, Merel en Nikita op bezoek bij de wethouders op het 
gemeentehuis.

Vol belangstelling volgen de roefeldames het gegoochel op de computer in de 
studio van De Vierklank. [foto Henk van de Bunt]

Groep 8 Steinerschool schittert 
in musical ‘Minoes’

Laurensschool, 
the movie

Afgelopen vrijdag vond de première plaats van 
‘Laurensschool, the movie’. Daaraan voorafgaand werden 

Oscars uitgereikt voor onder meer de beste actrice, de beste 
acteur, de beste ilm en de beste producent. Samen met een 

debutantenbal en een afterparty vormden de ilm en de 
Oscaruitreiking de ingrediënten van de afscheidsavond van 

groep 8 van de Laurensschool in Bilthoven. 

Stralend	kwamen	de	sterren	 in	 limousines	aan	bij	het	WVT-gebouw	aan	
de	Talinglaan	in	Bilthoven.	Door	een	haag	van	liefhebbende	fans	(ouders,	
broers	en	zussen,	opa’s	en	oma’s)	schreden	zij	over	de	rode	loper	om	in	
de	zaal	plaats	 te	nemen	op	de	speciale	banken.	De	première	was	slechts	
voor	genodigden.	Zij	genoten	van	de	Oscaruitreiking	en	de	ilm.	Tijdens	
het	aansluitende	debutantenbal	dansten	de	sterren	op	mooie	walsen,	in	een	
prachtige	choreograie	van	Anneke	Krom	(één	van	de	twee	leerkrachten).	
De	dames	waren	schitterend	gekleed	in	lange	witte	galajurken,	de	heren	in	
donkere	broeken	en	strakke	gilletjes.
En	de	afterparty?	Dat	was	een	waar	feest!	Dit	afscheid	zal	deze	groep	8	nog	
lang	heugen.		 																																																									(Han	Lucas	Luijckx)

Het debutantenbal een dag eerder tijdens de generale repetitie op de 
school. [foto Henk van de Bunt]
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Tot	 2010	 organiseerde	 de	 gemeente	
De	 Bilt	 samen	 met	 Stichting	 Samen	
voor	 De	 Bilt	 de	 vrijwilligersweek.	
Tijdens	die	week	gaven	medewerkers	
en	bestuurders	uitdrukking	aan	maat-
schappelijke	 betrokkenheid	 door	 als	
vrijwilligers	 de	 handen	 uit	 de	 mou-
wen	te	steken	voor	projecten	van	di-
verse	organisaties	 en	 instellingen	uit	
de	gemeente.	Collega’s	wierpen	zich	

op	klussen	als	het	schoonmaken	van	
een	 schoolplein,	 het	 aanleggen	 van	
een	jeu	de	boulesbaan,	of	het	timme-
ren	van	een	ietsenhok.	

De	 gemeente	 vult	 dit	 nu,	 met	 hulp	
van	 Stichting	 Samen	 voor	 De	 Bilt,	
op	een	andere	manier	in	en	kiest	voor	
een	duurzame	relatie	met	 twee	orga-
nisaties.	 Gedurende	 één	 jaar	 vinden	

er	 vier	 activiteiten	 plaats	 met	 deze	
organisaties.	Dit	 jaar	 zijn	dat	 de	 Jan	
Ligthartschool	 en	 Stichting	 Vluch-
telingenwerk	 De	 Bilt.	Alle	 activitei-
ten	 hebben	 te	 maken	 met	 het	 thema	
‘Taal’,	 ontleend	 uit	 het	 collegepro-
gramma	 van	 de	 gemeente	 De	 Bilt.	
Volgend	 jaar	 kiest	 de	 gemeente	 dus	
twee	nieuwe	organisaties	 en	 een	 an-
der	thema.[HvdB]	

Doe Mee in de zomervakantie!
Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen! Doe Mee 

De Bilt organiseert van 8 tot en met 12 augustus supercoole 
sportclinics. Kijk maar eens op doemee.debilt.nl. Sporten is 

goed voor iedereen en vooral ook leuk! Doe jij mee?

Van	8	 tot	en	met	12	augustus	organiseert	Doe	Mee	samen	met	FC	De	
Bilt	(voetbal),	SCHC	(hockey),	Hockey	Voordaan	en	CKV	TZ	(korfbal)	
leuke	sportclinics	in	alle	kernen	van	de	gemeente	De	Bilt.	Als	je	in	de	
gemeente	woont	mag	je	meedoen.	Je	hoeft	je	niet	in	te	schrijven	en	mag	
gewoon	 lekker	komen	als	 je	 zin	hebt.	Op	maandag	kun	 je	voetballen,	
hockeyen	en	spelen	op	het	Cruyff	Court	(bij	de	Regenboogschool)	in	De	
Bilt.	Kom	op	dinsdag	hockeyen	en	voetballen	in	Maartensdijk	of	Hol-
landsche	Rading.	In	Groenekan	en	Westbroek	kun	je	op	donderdag	voet-
ballen,	hockeyen	en	korfballen.	Op	vrijdag	kun	je	op	het	Cruyff	Court	
korfballen,	een	robbertje	rugbyen.	Of	doe	je	liever	mee	met	capoeira,	een	
spannende	Braziliaanse	vechtdans?	Kijk	voor	de	tijden	en	de	locaties	op	
doemee.debilt.nl.	

Doe Mee!
Sport	en	spel	zijn	belangrijke	onderdelen	bij	het	opgroeien	van	kinderen.	
Niet	alle	kinderen	hebben	de	mogelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	sport-	
en	spelactiviteiten.	De	gemeente	De	Bilt	stimuleert	samen	met	Stichting	
Animo,	Stichting	Delta	en	Jeugdtheaterschool	Masquerade	deelname	aan	
sport-	en	cultuuractiviteiten.	De	zomeractiviteiten	zijn	een	mooie	laag-
drempelige	manier	om	in	aanraking	te	komen	met	bewegen	en	zo	extra	
vaardigheden	op	te	doen.	Alle	activiteiten	worden	begeleid	door	ervaren	
medewerkers	van	het	Doe	Mee	team.	Naast	de	zomeractiviteiten	zijn	er	
nog	veel	meer	Doe	Mee	activiteiten.	Een	overzicht	en	meer	informatie	
over	Doe	Mee	staat	op	doemee.debilt.nl.

Gemeente op Jan Ligthartschool

Burgemeester Arjen Gerritsen vertelde op de Jan Ligthartschool iets over de gemeente en over het thema van de 
middag: vakantie. Daarna deden de kinderen onder begeleiding van medewerkers van de gemeente allerlei activiteiten 
en spelletjes die met taal en het thema ‘vakantie’ te maken hebben. [foto Reyn Schuurman] 

Teddyberenfeest in 
Zwembad Blauwkapel

Het	peuterzwemmen	in	het	heerlijke,	warme	water	van	zwembad	Blauwka-
pel	is	elke	week	een	feest.	Woensdag	22	juni	jl.	werd	daar	nog	een	schepje	
bovenop	gedaan.	De	peuters,	begeleid	door	mama,	papa,	opa	of	oma,	be-
haalden	deze	ochtend	een	heus	zwemdiploma!

De	jongsten	van	1	jaar	zwommen	af	voor	‘aquanaut’,	de	2-	en	3-	jarigen	
voor	‘teddybeer	brons’	of	‘teddybeer	zilver’.	De	3-jarige	Noa	liet	zien	dat	
ze	al	5	meter	op	haar	buik	en	rug	kan	zwemmen	en	diverse	vaardigheden	
beheerst	om	zichzelf	te	kunnen	redden.	Zij	behaalde	dan	ook	haar	‘teddy-
beer	goud’.	Zwemjuf	Hetty	was	beretrots	op	haar	leerlingen.

Afgesloten
Met	dit	zwemfestijn	werd	het	seizoen	afgesloten.	Vanaf	woensdag	17	au-
gustus	zijn	de	peuters	weer	welkom	in	zwembad	Blauwkapel.	Ouders	die	
benieuwd	zijn	naar	de	peuterzwemles	kunnen	contact	opnemen	om	een	gra-
tis	proeles	af	te	spreken.	Tel.	0346	212500.	

Diploma’s voor de jongsten in zwembad Blauwkapel. (foto: fam. Baltussen)

Laatste Ronde van Groenekan
Ter	afsluiting	van	het	schooljaar	vindt	vrijdag	1	juli	a.s.	weer	de	traditionele	
Ronde	van	Groenekan	plaats.	Vanaf	10.30	uur	starten	de	peuters	vanaf	peu-
terspeelzaal	 ‘De	Groentjes’	voor	het	 ludieke	ietsfestijn	 rondom	het	gras-
veldje	aan	de	Oranjelaan.
Voor	veel	peuters	 is	dat	 tevens	de	 laatste	dag	op	de	Groentjes.	 Juf	Helle	
maakt	hier	voor	alle	kindjes	altijd	een	 leuk	 feestje	van.	Door	het	vertrek	
van	deze	grote	peuters	is	er	weer	volop	plaats	voor	nieuwe	kindjes.	Wil	je	
je	kindje	ook	voor	het	komend	jaar	een	ijne	en	goede	opstap	naar	de	lagere	
school	laten	maken?	Meldt	u	zich	dan	even	aan	via	http://www.peuterspeel-
zalendebilt.eu/	.	Voor	meer	informatie	kunt	u	natuurlijk	ook	bellen	op	num-
mer	030	2766579.		 	 	 	 								(Bart	Scheffers)	

Voor	 het	 15e	 jaar	 organiseert	 psz	 de	 Stampertjes	 in	
Westbroek	 op	 zaterdag	 17	 september	 2011	 aan	 de	
Holsblokkenweg	 24	 een	 kinder-	 en	 speelgoedmarkt.	
Voor	de	kinderen	 is	 er	van	alles	 te	doen,	 leuke	 spel-
letjes	en	je	kunt	geschminkt	worden	zoals	jij	dat	wilt.	
Ook	 wordt	 er	 o.a.	 kinderkleding	 en	 speelgoed	 ver-
kocht.	Er	worden	wafels	gebakken	en	de	kofie,	 thee	
en	limonade	staan	klaar.

Voor	deze	markt	kunnen	 spullen	 -	nog	 juist	voor	de	
a.s.	zomervakantie	-	bij	de	psz	van	maandag	tot	don-
derdag	tussen	9.00	uur	en	11.45	uur	al	worden	ingele-
verd.	Alles	wat	in	september	a.s.	niet	verkocht	wordt	
gaat	naar	het	goede	doel!

Winnaars ballonnenwedstrijd 
in de prijzen

Op Koninginnedag 2011 kozen weer veel ballonnen, voorzien van een kaartje, in Maartensdijk het 
luchtrui. De vraag was welke ballon het verst weg zou komen en of de eventuele vinder het kaartje 

per post weer richting Maartensdijk zou sturen. 

Drieënvijftig	 dagen	 en	 evenzoveel	
nachten	 moest	 de	 Maartensdijkse	
jeugd	in	spanning	afwachten	wie	van	
hen	een	prijs	zou	hebben	gewonnen.	
Woensdag	22	juni	mocht	een	zestal	in	
de	kapperszaak	van	Hans	Stevens	aan	
het	 Maertensplein	 een	 prijs	 komen	
uitzoeken.	De	ballon	van	Lotte	Krul	
was	helemaal	in	Engeland	op	de	ter-
reinen	 van	 de	 Woodbridge	 Golfclub	
gearriveerd.	Daarom	mocht	Lotte	de	
eerste	 prijs	 -	 een	 tweetal	 overnach-
tingen	 in	 een	 hotel	 naar	 keuze	 -	 die	
door	 Personal	 Touch	 Travel	 ter	 be-
schikking	was	gesteld,	aangevuld	met	
een	 ander	 leuk	 cadeau	 in	 ontvangst	
nemen.	

Leiden e.o.
De	 ballon	 van	 Leonie	 was	 in	 Voor-
burg	teruggevonden,	die	van	Marlijn	
in	 Voorhout.	 Vanuit	 Aarlanderveen	

waren	 het	 kaartje	 van	 Sanne,	 vanuit	
Leiden	 dat	 van	 Stephanie	 en	 vanuit	
Leiderdorp	het	 kaartje	 	 en	de	ballon	

van	Wesleij	teruggestuurd.	Ook	voor	
hen	was	er	een	prijs.	[HvdB]

De prijswinnaars van de Koninginnedagballonnenwedstrijd. 

Kinder- en speelgoedmarkt 
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Martin Luther Kingschool (Maartensdijk)

Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven)

Groen van Prinstererschool (De Bilt)

Michaelschool (De Bilt)

Dr. W. van Everdingenschool +
 Jan Ligthartschool Bilthoven

Van Dijckschool (Bilthoven)Theresiaschool (Bilthoven)

Rudolf Steinerschool (De Bilt)

Patioschool De Kleine Prins (De Bilt)

PCBS De Poolster (De Bilt)

’t Kompas (Westbroek)
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Bilthoven
De	Werkplaats	145
Het	Nieuwe	Lyceum	Bilthoven	 156	
Oranje	Nassau	School	Bilthoven	24

Maartensdijk
Groenhorst	College	37

Hilversum
Alberdingk	Thijm	College	14
Alberdingk	Thijm	College	
Internationaal	3
St.	Aloysius	College	2
Cormenius	College	1
PCscholengemeenschap	
Hilfertsheem	1
Groot	Goylant	7
Savornin	Lohmanschool	1

Houten
College	Heemlanden	1

Utrecht
Amadeus	college	1	
Christelijk	Gymnasium	6	
De	Passie	6
Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	28

Baarn
Baarnsch	Lyceum	1
Waldheim-Mavo	Baarn	2

Maarssen
Nifterlake	College	1	
Rientjes-Mavo	Maarssen	1

Zeist
Christelijk	Lyceum	Zeist	14	
Montessori	Lyceum	
Herman	Jordan	24
OSG	Schoonoord	Zeist	1	
Christ.	School	
Praktijkonderwijs	Dijnselburg	1
Openbaar	Zeister	Lyceum	7
Stichtse	Vrije	School	Zeist	16
Katholieke	Scholengemeenschap	
De	Breul	3

Amersfoort
Lodensteijncollege	24,	
Piet	Mondriaan	vmbo	1,	
Johan	van	Oldenbarnevelt	
Gymnasium	3
Tinne	Amersfoort	1

6	leerlingen	gaan	naar	divers	
verspreide	scholen	in	niet	
aanpalende	gemeenten

Naar de 
middelbare school

door Henk van de Bunt

539 leerlingen uit de groepen 8 van 19 basisscholen uit de 
gemeente De Bilt stromen uit naar 32 verschillende middelbare 

scholen in de regio. Per plaats een overzicht met de te 
verwachten aantallen leerlingen in de 1e klas.
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Nijepoortschool (Groenekan)

Martin Luther Kingschool (Maartensdijk)

Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven)

Groen van Prinstererschool (De Bilt)

Van Dijckschool (Bilthoven)

Rietakker (De Bilt)

OBS De Kievitschool (Maartensdijk)

Theresiaschool (Bilthoven)
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Te koop aangeboden
HONING	van	uw	eigen	bloe-
men	€4,-	per	pot,	Kastanjelaan	
1.	 In	G'kan	 thuisbezorgd.	Tel.	
0346-213473

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

Antiek	 grenen	 BUREAU	 (±	
100	 jaar).	 €	 125,-.	 Tel.	 0346-
213276

Jeugd-	 /	 TIENERBOEKEN	
te	 koop	 van	 bekende	 schrij-
vers.	 Vanaf	 €	 3,-.	 Bel	 Emily	
06-10071602

Wit	 hout	 ladenkastje,	 3	 laden	
60x78x48.	 €	 12,50.	 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

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

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

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

Bladblazer/	 -zuiger	 als	 nieuw,	
geel/zwart	+	opvangzak.	Merk	
Kraft-tech.	 €	 25,-.	 Doos	 met	
grote	 boeken	 o.a.	 medisch,	
dierensteden,	 kamerplanten	
enz.	€	10,-	Tel.	030-2202996

15	leuke	breiboeken	o.a.	steek,	
ouders,	diana.	€	25,-.	Zeefdruk	
Herman	 Brood,	 Texas	 80x60	
met	 certificaat.	 €	 50,-.	 Tel.	
030-2202996

Epson	 photo	 printer	 830	 +	 2	
vier	kleuren	cartridges	+	zwart	
€	 25,-.	 Maakt	 mooie	 foto`s.	
Tel.		030-2718364

Stevige	 glijbaan.	 Plastic	 voor	
kinderen	 van	 2	 tot	 6	 jaar.	 €	
25,-.	Tel:	030-2203570.	Graag	
bellen	 tussen	 17.00	 en	 18.00	
uur.

Te	 koop:	 Zwarte	 paardrijlaar-
zen	(geen	 leer)	mt	40.	€	7,50.	
Zwarte	 paardrijbroek	 (Euro-
star)	mt	36/164.	€	7,50.	Zwarte	
paardrijbroek	 (Boss)	mt	 38.	 €	
7,50.	Tel.	0346-281082

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

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

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

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

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

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

REISCLUB 55+  6 juli speciale reisdag.	Voor	 reizigers	met	
een	handicap.	Met	dank	aan	onze	sponsors:	G.J.	van	Ekris	bv,	
Garage	 van	 der	 Meij	 en	 Schade	 herstelbedrijf	 Bernavo.	 Inl.:	
0346-212288

Twee	 mooie	 bureaus.	 Licht	
hout,	 grijs	 metalen	 onder-
stel,	 met	 twee	 stoelen.	
Gedemonteerd	 te	 bezichtigen	
in	Hollandsche	Rading.	Foto’s	
op	aanvraag.	Prijs	€	49,-.	Tel.	
06-55174417.	

Te	koop:	3	bodywarmers	(met	
reclamenaam)	allen	nieuw.	Mt	
140	 en	 164.	 €	 5,-.	 Mt	 XL.	 €	
7,-.	Alles	 valt	 vrij	 groot.	 Tel.	
0346-281082

24-delige	 encyclopedie	 en	
atlas.	€	20,-.	Tel.	0346-212523

Te koop gevraagd
Te	 koop	 gevraagd	
ETALAGEPOP,	 mag	 bescha-
digd	 zijn	 of	 in	 delen.	 Tel.	 na	
17.00	uur	06-55332226

Personeel gevraagd
Wie	 wil	 mij	 helpen	 met	
mijn	 TUIN	 onderhouden	 in	
Westbroek?	 Leuke	 bijbaan	
voor	 student.	 Voor	 meer	 info	
neem	 contact	 op	 met	 mob	 :	
06-38789382

VVH	 business	 trans-
lations	 Revisor	 /	

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

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

Pedicure-behandeling	 bij	
u	 thuis	 door	 ambulante	
PEDICURE	voor	info	bel	035-
5771915

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

BEDRIJFSRUIMTE	 te	 huur	
in	Hollandsche	Rading	175	m²	
binnen	 en	 200m²	 buiten	 Tel.	
06-54623282

Let	 op!	 BETTY’S	 CORNER	
is	 van	 02/07	 t/m	 01/08	 op	
vakantie.	 Bel	 nu	 vast	 voor	
een	 afspraak	 na	 de	 vakantie:	
06-33722022.	 Elke	 woens-
dag	 en	 vrijdag	 +	 avond	 in	
Maartensdijk.	 Zorg	 voor	 uw	
haar!

Gevonden	 op	 de	
Groenekanseweg	een	clowntje	
met	een	puntmuts,	op	te	halen	
bij	0346-281247

Aan	 komen	 lopen,	 2	 rode	 en	
één	lapjeskat.	Wie	wil	ze	afha-
len?	Tel.	0346-211616

FRANSE	 les	 voor	 begin-
ners	 en	 gevorderden	 in	 kleine	
groep.	Tel.	0346-211667

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

U zoekt
U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Een	opa	komt	met	zijn	kleinzoon	van	rond	
de	tien	jaar	bij	me	op	het	bankje	zitten.	De	
jongen	zit	met	rode	oortjes	in	een	voetbal-
boekje	 te	bladeren.	 ‘Kijk	opa,	Robin	van	
Persie,	die	heeft	Ronny	niet.’	De	opa	van	
de	 jongen	 vertelt	 me	 dat	 zijn	 kleinzoon	
van	 zijn	 oma	 een	 compleet	 boekje	 met	
voetbalplaatjes	heeft	gekregen.	‘Hij	woont	
in	Drenthe	en	Ronny	is	zijn	vriendje	daar.	
Mijn	 vrouw	 en	 een	 tante	 van	 hem	 hier	
hebben	 toen	 de	 voetbalplaatjes	 een	 rage	
waren	 gezorgd	 dat	 ze	 de	 serie	 compleet	
kregen.	Hij	heet	Robin	en	daarom	is	Robin	
van	Persie	natuurlijk	zijn	held.’	De	jongen	
kijkt	op	uit	zijn	voetbalboek	en	zegt	ver-
ontwaardigd:	 ‘Natuurlijk	 niet	 omdat	 hij	
net	 als	mij	heet,	hij	 is	gewoon	de	beste.’	
De	opa	lacht.	‘Net	als	ik’,	verbetert	hij	de	
jongen,	maar	het	dringt	niet	tot	hem	door.	
De	voetbalplaatjes	hebben	weer	zijn	vol-
ledige	aandacht.	Af	en	 toe	noemt	hij	 een	
naam	van	een	speler	en	ik	moet	bekennen	
dat	ik	ze	niet	allemaal	ken.	De	opa	vertelt	
dat	Robin	 in	Drenthe	bij	een	voetbalclub	
zit	en	niet	onverdienstelijk	speelt.	‘Hij	ziet	
zichzelf	al	bij	Ajax	spelen’,	zegt	hij.	Robin	
protesteert	 meteen.	 ‘Nee	 hoor,	 ik	 wil	 bij	

FC	Twente.	Ajax	is	niks.’	Opa	schudt	zijn	
hoofd.	‘Ach	ja,	hij	verandert	nog	wel	eens	
van	 gewenste	 club.’	 De	 opa	 vertelt	 met	
plezier	 hoe	 zijn	 vrouw	 en	 dochter	 fana-
tiek	de	voetbalplaatjes	voor	Robin	hebben	
verzameld.	‘Kleine	kinderen	voor	de	deur	
van	 de	 supermarkt	 vroegen	 aan	 iedereen	
die	naar	buiten	kwam	of	ze	nog	voetbal-
plaatjes	hadden.	En	daar	stond	mijn	vrouw	
op	een	gegeven	moment	 tussen’,	zegt	hij	
lachend.	‘Het	deed	me	denken	aan	vroeger	
toen	ik	zo	oud	was	als	Robin.	Ik	woonde	in	
Zuilen	en	daar	had	de	middenstand	op	een	
gegeven	moment	ook	een	 spaaractie.	Als	
je	boodschappen	deed	kreeg	je	een	vel	met	
plaatjes	van	de	winkels	die	meededen	en	
wie	de	meeste	plaatjes	van	een	winkelier	
had	verzameld	kreeg	een	prijs.	Heel	popu-
lair	was	een	drogisterij	die	een	les	parfum	
voor	de	winnaar	beschikbaar	had	gesteld.	
Ik	spaarde	de	visboer	Tum	Zwarthoed	en	
dat	waren	plaatjes	met	een	vis	erop.	Tum	
Zwarthoed	 was	 op	 een	 of	 andere	 manier	
een	kennis	van	mijn	vader.	Ik	ontdekte	op	
internet	dat	de	vishandel	nog	steeds	onder	
dezelfde	naam	op	het	adres	van	meer	dan	
zestig	 jaar	 geleden	 zit.	 Het	 zal	 wel	 een	

paar	generaties	verder	zijn,	want	mijn	va-
der	 zou	 dit	 jaar	 honderd	 geworden	 zijn.’	
De	man	zwijgt	en	kijkt	vertederd	naar	zijn	
kleinzoon.	‘Ik	won	toen	een	pond	paling’,	
gaat	hij	verder.	Mijn	vader	heeft	toen	een	
gedichtje	met	mijn	naam	eronder	gemaakt	
dat	ook	nog	in	de	krant	kwam.	Ik	ken	het	
nog	steeds	uit	mijn	hoofd.	Tum	voor	 jou	
ben	 ik	 gaan	 sparen,	 van	die	 plaatjes	met	
een	 vis,	 niet	 omdat	 ik	 het	 zo	 leuk	 vind,	
maar	omdat	er	wat	te	winnen	is.	Misschien	
win	ik	wel	een	pond	paling,	of	een	ander	is	
mij	voor,	nou	dan	heb	ik	toch	zeker	pech,	
maar	ik	gun	het	een	ander	ook	wel	hoor.’	
Trots	en	met	een	glimlach	kijkt	de	opa	mij	
aan.	Zelfs	Robin	is	even	zijn	voetbalplaat-
jes	 vergeten	 en	 kijkt	 bewonderend	 naar	
opa.	‘Weet	u,	bij	het	gedichtje	in	de	krant	
stond	 dat	 ik	 nog	 een	 pond	 paling	 mocht	
komen	halen.	Het	 is	 een	van	de	weinige	
keren	dat	ik	een	prijs	heb	gewonnen,	maar	
ik	vind	het	nog	steeds	leuk.’	Robin	vindt	
dat	het	nu	wel	genoeg	geweest	is	en	staat	
op.	Opa	kan	ook	niet	anders	doen.

Maerten

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Op ’t bankje

Nieuw geopend! alle dagen

Café-Bistro De Egel
Bungalowpark de Egelshoek

Hollandsche Rading

Café - lunch - diner - afhaal

Check de site: 
www.bistro-egel.nl

Om	een	tunnel	onder	het	spoor	te	creëren
moet	het	verkeer	nu	wat	last	accepteren
maar	is	alles	straks	klaar
dan	kun	je	zonder	gevaar
de	noord-zuidgrens	zomaar	passeren
 
Guus Geebel Limerick
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

In	de	voorronde	werd	eerst	nog	1-1	
tegen	 Oranje	 Zwart	 gespeeld.	 Na	
een	snelle	achterstand	viel	de	prach-
tige	gelijkmaker	van	Sander	van	der	
Stok	 in	 het	 luitsignaal	 vlak	 voor	
tijd.	 Winst	 met	 1-0	 op	Arnhem	 in	
de	 tweede	poulewedstrijd	was	vol-
doende	voor	een	halve	inale	plaats.	
Daar	 wachtte	 het	 Amsterdamse	
Pinoké,	dat	 in	de	 reguliere	compe-
titie	 in	 de	 poule	 bij	 Voordaan	 als	
1ste	 was	 geëindigd.	 Na	 5	 minuten	
kwam	 Voordaan	 via	 een	 strafcor-
ner	van	Paul	Robbert	Lankhout	op	
voorsprong.	Pinoké	zette	vol	aan	en	
de	laatste	10	minuten	was	het	voor	
Voordaan	 met	 10	 man	 (gele	 kaart)	

alle	 hens	 aan	 dek	 in	 een	 hoosbui.	
Met	 geconcentreerd	 verdedigen	 en	
goed	 keeperswerk	 werd	 de	 inale	
behaald.	

Finale
Daar	 wachtte	 wederom	 Oranje	
Zwart,	dat	met	3-1	te	sterk	was	voor	
Push	uit	Breda	in	de	andere	halve	i-
nale.	Er	ontspon	zich	een	goed	duel	
met	 sterk	middenveld	 spel.	Enkele	
corners	 lieten	 beide	 ploegen	 onbe-
nut.	Toch	was	het	Oranje	Zwart	die	
kort	 na	 rust	 op	 voorsprong	 kwam.	
Voordaan	 rechtte	 haar	 rug	 nog	
eenmaal	 en	 creëerde	 wat	 corners.	
De	 laatste	 werd	 in	 het	 eindsignaal	

sensationeel	benut	door	weer	Lank-
hout.	Helaas	kon	Voordaan	de	stunt	
in	 de	 strafballen	 niet	 voort	 zetten.	
Oranje	 Zwart	 was	 uiterst	 doeltref-
fend	van	de	stip	en	schoot	alle	po-
gingen	raak.	Voordaan	miste	echter	
tweemaal	waarna	Voordaan	na	een	
sterk	 toernooi	 genoegen	moest	 ne-
men	 met	 zilver.	 De	 uitblinkende	
keeper	 Hanco	 van	 Basten	 die	 zijn	
750ste	 wedstrijd	 voor	 Voordaan	
speelde:	‘We	hebben	een	goed	toer-
nooi	gespeeld.	Jammer	dat	het	met	
4	wedstrijden	 toch	 een	 slijtageslag	
werd	 en	we	wat	 uitvallers	 hadden.	
Gelukkig	hebben	we	de	hele	zomer	
om	te	herstellen’.	

Zondag	 met	 prachtig	 weer	 zijn	 de	
inales	 gespeeld	 van	 het	 eerste	 deel	
van	 de	 clubkampioenschappen	 van	
TV	Tautenburg.	Bij	de	jeugd	werden	
de	dubbels	gespeeld	en	bij	de	senio-
ren	 waren	 de	 singles	 en	 de	 mix	 aan	
de	 beurt.	 Prachtige	 partijen	 maakten	
het	 een	 zeer	 goed	 toernooi.	Voor	 de	
kleinsten	werd	het	 toernooi	gespeeld	
op	de	mini	baan	van	het	park.	Diverse	
talentvolle	 kinderen	 werkten	 zich	 in	
het	zweet	om	in	de	sportieve	strijd	te	
kijken	wie	 zijn	 of	 haar	 eerste	 partij-

tjes	kon	winnen.	Leuk	om	te	zien,	je	
krijgt	gewoon	zin	om	zelf	ook	mee	te	
doen.	 Bij	 de	 oudere	 jeugd	 heel	 veel	
strijd	 waarbij	 de	 selectietrainingen	
en	 de	 vele	 uren	 trainingsinzet	 het	
spel	 naar	 een	 erg	 hoog	 niveau	 heeft	
gebracht. Bij	 de	 senioren	 kwamen	
ook	 de	 grootste	 verassingen	 van	 de	
aanstormende	oudere	 jeugd.	Ze	staat	
aan	de	deur	te	kloppen	om	het	stokje	
over	te	nemen	bij	de	senioren.	Zowel	
bij	 de	 dames	 als	 bij	 de	 heren	waren	
het	 vooral	 deze	 partijen	 die	 het	 kij-

ken	meer	dan	waard	waren.	Veel	ser-
vicegeweld	 en	 prachtige	 slagenwis-
selingen	 lieten	 ook	 hier	 zien	 dat	 het	
tennisniveau	 in	 Maartensdijk	 steeds	
beter	wordt.

Bij	 de	 dames	 ging	 de	 winst	 naar	 de	
jeugdige	 Nadia	 van	 Beerschoten	 en	
bij	de	heren	was	het	tennisleraar	Paul	
de	Bruin	die	er	met	de	beker	vandoor	
ging.

(Jan	Hoppenbrouwer)

De Fietsclub in juli
De	Fietsclub	bestaat	uit	ietsliefhebbers,	die	op	de	1ste	en	de	3de	dinsdag	
van	de	maand	een	dagtocht	maken	in	de	omgeving	van	Maartensdijk.	Zij	
starten	met	een	kopje	kofie	en	gaan	daarna	met	een	lunchpakket	op	pad.	
Onderweg	picknicken	ze	op	een	bankje	of	een	omgewaaide	boom.	De	ge-
middelde	afstanden	zijn	±	40	kilometer	en	de	deelname	is	gratis.		Voor	de	
maand		juli	staan	er	weer	twee	verrassende	tochten	op	het	programma.	Op	
5	juli	naar	de	Ankeveense	Plassen	en	op	19	juli	richting	Huizen.	Eerst	naar	
Baarn	en	dan	met	de	ietsboot	van	11.30	uur	naar	Huizen.		
De	ietstocht	start	om	10.00	uur	in	de	recreatieruimte	van	Dijckstate.	Bent	
u	graag	buiten	en	vindt	u	met	elkaar	ietsen	ook	zo	leuk,	meldt	u	dan	aan	
bij	deze	ietsclub!		Voor	meer	informatie	en	aanmeldingen:	SWO-centrum	
Maartensdijk	0346-214161.	

Onder	 grote	 belangstelling	 nam	 de	
Utrechtse	 Kanoclub	 (UKC)	 op	 zon-
dag	 19	 juni	 zijn	 nieuwe	 clubhuis	
aan	 de	 Westbroeksebinnenweg	 in	
Tienhoven,	pal	aan	het	water	van	de	
Maarssseveense	 plas,	 precies	 tussen	
de	ingang	van	het	noordelijke	Strand-
bad	 en	 Spasereen	 in	 gebruik.	 Het	
clubhuis	bestaat	uit	 een	grote	boten-
stalling	op	de	begane	grond	en	kleed-
ruimten,	 sanitaire	 voorzieningen	 en	
een	 kantine	 op	 de	 verdieping.	 Van	
daaruit	stap	je	zó	op	het	hooggelegen,	
zonnige	terras,	dat	zicht	biedt	op	een	
groot	deel	van	de	plas,	het	strandbad	
én	de	eigen	kanoactiviteiten.	

Feestelijke peddelgroet op het water 
van de Maarsseveense plassen.(foto: 
Dieneke Broekema)

Verga en Jaspers 
kiezen voor SCHC

Soia	Verga	en	Sarah	Jaspers	spelen	komend	seizoen	voor	Dames	1	van	hoc-
keyclub	SCHC	in	Bilthoven.	De	24-jarige	Verga	speelde	vier	jaar	bij	Bloe-
mendaal.	Ze	grijpt	met	haar	transfer	naar	Bilthoven	de	kans	om	weer	in	de	
hoofdklasse	 te	spelen.	De	18-jarige	Jaspers	komt	van	Den	Bosch,	waar	zij	
vier	jaar	speelde.	Jaspers	speelde	ook	in	Nederlands	B	en	A	en	in	Jong	Oranje.	

Soia	Verga	kijkt	uit	naar	het	werken	onder	Janneke	Schopman	en	het	sa-
menwerken	met	een	leuke	groep	meiden.	Voor	middenvelder	Sarah	Jaspers	
is	 het	 een	 hernieuwde	 kennismaking	 met	 Schopman.	 De	 manier	 waarop	
SCHC	speelt	spreekt	haar	aan:	aanvallend	en	met	creativiteit.	Jaspers	wil	
graag	het	hoogst	haalbare	bereiken	en	ze	denkt	dat	ze	daar	bij	SCHC	de	
kans	toe	krijgt.		

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Gelijk	al	de	eerste	avond	van	het	Zomerbridge	2011	in	Hollandsche	Rading	
meldden	zich	24	paren	bij	deze	vrij	toegankelijke	bridgeactiviteit.	Het	was	
eigenlijk	gelijk	ook	weer	 een	 reünie,	want	 veel	 (oud-)leden	van	diverse	
plaatselijke	 bridgeverenigingen	 en	 deelnemers	 aan	 vroegere	 jaargangen	
van	het	Zomerbridge	gaven	acte	de	présence.
Trees	van	Doorn	+	Menno	de	Vries	zegevierden	met	65,50	%.	Het	zilver	
was	voor	Bernarda	Kösters	+	Sylvia	van	Luinen	en	Anneke	de	Jong	+	Toon	
Smits	veroverden	het	brons	met	60,21	%.

Donderdag	30	juni	is	de	eerstvolgende	avond	in	de	serie	van	10,	die	don-
derdag	25	augustus	a.s.	eindigt.	Voor	niet	leden	van	Bridgeclub	Holland-
sche	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	
(bridgehollrading@casema.nl)	op	de	betreffende	donderdag	tot	17.00	uur.	
Inschrijven	ter	plaatse	per	paar	kan	ook	daarna	nog	tot	uiterlijk	19.00	uur,	

mits	 het	 maximum	 aantal	 deel	 te	
nemen	 paren	 dan	 nog	 niet	 is	 be-
reikt.	De	aanvang	is	om	19.30	uur.	

Voordaan Veteranen pakken zilver 
Het heren Veteranen team (35 plus) van hockeyclub Voordaan is in het weekeinde van 18 en 19 juni 

tweede geworden op het landskampioenschap in Rotterdam. De tweevoudig Europees kampioen 
verloor de inale op strafballen van het Eindhovens Oranje Zwart. 

Paul Robbert Lankhout was goed op dreef met twee treffers (foto P. Mel)

Clubkampioenschappen Tautenburg

Kanoclub aan de Westbroeksebinnenweg
Op de zonovergoten banen werd bij Tautenburg gestreden om het clubkampioenschap.

Fietsgilde ‘t Gooi
rijdt	zaterdag	2	juli	de	vernieuwde	
dagtocht	 	 ‘Soesterduinen’,	 vertrek	
10.00	 uur	 van	 Kerkbrink	 Hilver-
sum	 (Museum)	 en	 op	 woensdag	
6	 juli	 de	 dagtocht	 ‘Naarder	 Eng’,	
vertrek	10.00	uur	van	station	‘Bus-
sum-Zuid’	 (hotelzijde).	 Voor	 meer	
informatie	over	deze	en	de	overige	
tochten	van	Fietsgilde	 ’t	Gooi,	 zie	
www.ietsgilde.nl
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Wandeling op Beerschoten
Op	zondag	3	juli	organiseert	Stichting	Het	Utrechts	Landschap	een	wande-
ling	op	Landgoed	Beerschoten.	De	wandeling	begint	om	14.00	uur	en	duurt	
ongeveer	anderhalf	uur.	Deelname	is	gratis.	Het	startpunt	is	het	bezoekers-
centrum	in	Paviljoen	Beerschoten,	De	Holle	Bilt	6,	De	Bilt.

Geslaagd feest Dennenlaan
	Ondanks	het	miezerige	weer	was	er	een	grote	opkomst	op	het,	voor	het	
eerst	georganiseerde,	straatfeest	van	de	Dennenlaan	te	Hollandsche	Rading,	
afgelopen	zaterdagavond	25	juni.	Jong	en	oud	maakten	kennis	met	elkaar,	
buren	die	van	elkaars	bestaan	soms	niet	eens	wisten.	Gezien	de	vele	posi-
tieve	reacties	zal	het	zeker	niet	bij	deze	ene	keer	blijven.

Eerder	 al	 is	 vanaf	 de	 Ruigen-
hoeksedijk	 in	 Groenekan	 tot	 aan	 de	
Kooidijk	 een	 recreatief	 ietspad	 ge-
realiseerd.	 In	 het	 verlengde	 hiervan,	

vanaf	de	Kooidijk	tot	de	Achterwete-
ringse	weg	is	nu	het	recreatieve	iets-
pad	over	de	Groene	Kade	aangelegd,	
waardoor	 er	 een	 nog	 betere	 recrea-

tieve	verbinding	ontstaan	is.	Het	aan-
gelegde	ietspad	heeft	een	lengte	van	
ongeveer	1800	meter.	

Moerasstrook
De	aangelegde	moerasstrook	parallel	
aan	de	Groene	Kade,	vanaf	de	Kooi-
dijk	tot	aan	de	Achterweteringseweg,	
zorgt	 voor	 een	 ecologische	 verbin-
ding.	Aan	de	noordzijde	van	de	moe-
rasstrook	 ter	 hoogte	 van	 de	Achter-
weteringse	weg	is	aangesloten	op	de	
faunapassage	 onder	 de	 brug	 van	 de	
Achterweteringse	 weg.	 Deze	 inrich-
ting	 maakt	 onderdeel	 uit	 van	 het	 in	
1995	 vastgestelde	 Landinrichtings-
plan	 voor	 de	 Herinrichting	 Noor-
derpark.	 Na	 realisatie	 zal	 de	 moe-
rasstrook	 overgedragen	 worden	 aan	
Staatsbosbeheer.	 Staatsbosbeheer	 zal	
vervolgens	 deze	 natuurstrook	 gaan	
beheren	en	onderhouden.	Het	ietspad	
zal	 na	 inrichting	worden	 beheerd	 en	
onderhouden	door	het	Recreatieschap	
de	Stichtse	Groenlanden. Open Imkerijdagen

In	heel	Nederland	houden	imkers	op	zaterdag	9	juli	en	zondag	10	juli	a.s.	
open	huis.	Ook	in	regio	De	Bilt	doen	imkers	mee.	In	Maartensdijk	is	dat	
op	zaterdag	bij	Aart	van	der	Linden	aan	de	Koningin	Julianalaan	63	en	in	
Groenekan	op	zondag	bij	de	fam.	Broecheler,	Kastanjelaan	1.	

Imkers	vertellen	graag	over	hun	boeiende	hobby	en	leggen	ook	graag	uit	
hoe	belangrijk	bijen	zijn	voor	het	in	stand	houden	van	de	natuur.	Ze	laten	
graag	zien	wat	er	zoal	komt	kijken	bij	het	houden	van	bijen.

Observatie
Sommige	imkers	plaatsen	een	observatiekast,	waar	een	bijenvolkje	achter	
glas	 te	zien	 is.	Misschien	ontdekt	men	de	koningin	en	wordt	het	verschil	
ontdekt	tussen	de	darren,	de	mannetjes	en	de	werksters	(de	vrouwelijke	bij-
en).	De	imker	laat	zien	hoe	honing	wordt	geslingerd,	hoe	ze	kaarsen	maken	
van	bijenwas,	hoe	met	de	bijen	de	speciieke	heidehoning	wordt	gewonnen,	
hoe	je	met	honing	lekkere	koek	kunt	maken,	wat	de	bijen	met	het	stuifmeel	
die	ze	halen	doen	of	hoe	je	bijenkoninginnen	kunt	telen.	

Bereikbaar
De	imkers	zijn	met	iets	of	auto	bereikbaar.	Op	alle	adressen	zal	ook	honing	
te	koop	zijn.	Het	bezoek	is	gratis.	Sterker	nog:	u	krijgt	er	iets	bij:	een	kopje	
kofie	of	thee,	een	stukje	honingkoek.	Zolang	de	voorraad	strekt	krijgt	u	ook	
een	zakje	zaad	mee.	En	enkele	folders	over	bijen	en	het	houden	van	bijen.	
Daarmee	willen	de	 imkers	benadrukken	dat	de	bij	 een	belangrijke	plaats	
inneemt	in	de	biodiversiteit.	

Moerasstrook en ietspad Groene Kade
door Henk van de Bunt

Onlangs is ten zuiden van de Achterwetering en ten westen van de Nieuwe Wetering, 
in de Gelder Polder de aanleg van een ietspad en parallel daaraan een moerasstrook op 

en langs de Groene Kade gerealiseerd. Op vrijdag 1 juli a.s. zal de oficiële 
openingshandeling plaatsvinden op de zuidelijke punt van het nieuwe ietspad: aan het 

eind van de Kooijdijk (rechtdoor) op de T-splitsing van ietspaden.

Vanaf de Achterwetering gezien, ten westen van de Nieuwe Wetering is de 
aanleg van een ietspad en parallel daaraan een moerasstrook op en langs 
de Groene Kade tot aan de Kooidijk, richting Ruigenhoeksedijk gerealiseerd.

De	Groenekanse	 imkers,	verenigd	 in	
de	 actiegroep	 De	 Bij	 en	Wij,	 steken	
niet	alleen	veel	werk	in	het	bijvrien-
delijk	 maken	 van	 de	 leefomgeving	
maar	 ook	 in	 het	 overdragen	 in	 het	
dorp	 van	 hun	 kennis	 en	 kunde.	 Dat	
omvat	 de	 betekenis	 en	 de	 praktijk	
van	 het	 bijenleven	 en	 het	 imkervak.	
Daartoe	 worden	 jaarlijks	 ook	 scho-
len	in	en	om	Groenekan	door	de	im-
kers	bezocht	om	met	bijenlessen	ook	
de	 jeugd	 te	 enthousiasmeren	 voor	
dit	 onderwerp.	 Inmiddels	 is	 het	 bij-
enverhaal	 ook	 voor	 groep	 7	 van	 de	

Nijepoortschool	in	Groenekan	gepre-
senteerd	en	werd	het	tijd	hen	bloot	te	
stellen	aan	de	imkerpraktijk.

Eén	van	de	Groenekanse	imkers,	met	
9	bijenvolken,	stelde	daarvoor	afgelo-
pen	vrijdag	huis	en	tuin	gastvrij	open.	
Samen	 met	 een	 aantal	 leden	 van	 de	
actiegroep	wijden	zij	daar	de	leerlin-
gen	van	groep	7	in	de	praktijk	van	bij-
enleven	en	imkerbestaan	in.	De	groep	
werd	 in	vieren	gesplitst	en	om	beur-
ten	bestudeerden	zij	het	leven	van	de	
bij	en	de	bijenkoningin	in	een	obser-

vatiekast,	slingerden	de	honing	uit	ra-
ten,	maakten	kaarsen	uit	de	bijenwas	
én,	piéce	de	resistance,	brachten	een	
bezoek	 -	 in	beschermende	 imkerkle-
ding	-	aan	een	bijenkast	in	vol	bedrijf.	
Het	 enthousiasme	 van	 de	 leerlingen	
was	 ronduit	 hartverwarmend.	 Dat	
geeft	 vertrouwen	 op	 een	 betere	 toe-
komst	 voor	 de	 bedreigde	 bijenstand	
en	daarmee	voor	de	biodiversiteit	en	
de	 fruit-	 en	 groenteproductie	 in	 de	
wereld.

Zondag 10 juli a.s.
De	 actiegroep	 De	 Bij	 en	 Wij	 neemt	
deel	 aan	 (eveneens	 worden	 gede-
monstreerd)	 de	 landelijke	 Open	 Im-
kerijdag	op	zondag	10	juli	as.	Tussen	
11.00	en	16.00	uur	zijn	belangstellen-
den	dan	van	harte	welkom	op	Kastan-
jelaan	1	in	Groenekan	om	een	kijkje	
te	 nemen	 in	 de	 bijenstand.	De	wim-
pel	 hangt	 bij	 de	 entree.	 	 Bezoekers	
worden	rondgeleid	langs	bijenkasten,	
het	 honingslingeren	 en	 de	 observa-
tiekast	 en	 kunnen	 napraten	 met	 een	
kopje	 kofie/thee	 of	 een	 eigen	 plaid	
uitspreiden	 voor	 een	 eigen	 picknick	
in	het	gras.
Zie	voor	informatie	ook:	
www.bijenhouders.nl.	

Frank	Klok

Honingslingeren

Nijepoortschool op praktijkstage 
bij Groenekanse Imkers

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

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
07-07

Woe.
06-07

Vrij.
08-07

Do.
30-06

Vrij.
01-07

11,00

11,00

Woe.
29-06

Scholilet met tartaarsaus
of

Rib-eye met kruidenboter

Gamba's met pasta  
en Italiaanse salade

of
Lamsschenkel  

op Provençaalse wijze

Dorpsbistro 0346 - 218821

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 21.30 uur

Woensdag 11.30 - 21.30 uur

Donderdag 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Grote bak friet met mayonaise +  

frikandel of vleeskroket voor slechts     € 2,50

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

Kipsatémenu met friet en rauwkost € 6,95
Kipschnitzelmenu 
met friet en rauwkost € 6,95
Kipcornmenu 
met friet, 2 kipcorns en rauwkost € 4,95

Let op volgende maand  

speciaal wielrennermenu!


