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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

www.parelpromotie.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Kunstkring BeeKk zoekt andere 
expositieruimte 

door Lilian van Dijk

De Biltse Kunstkring BeeKk is een in 1996 opgerichte vereniging van Biltse en Bilthovense beeldende 

kunstenaars, zowel amateurs als professionals. Het doel is bekendheid te geven aan verschillende 

kunstuitingen in de eigen gemeente. Helaas moet de kunstkring binnenkort haar expositieruimte in de 

bibliotheek aan de Kwinkelier in het centrum van Bilthoven opgeven.

BeeKk telt momenteel ruim tachtig 

leden en besteedt aandacht aan een 

breed palet van beeldende kunsten: 

schilderkunst, graiek, tekenen, fo-

tograie, textiel, beeldhouwen, ke-

ramiek en edelsmeden. Het bestuur 

van de kunstkring heeft de gemeente 

ongeveer een jaar geleden benaderd 

met de vraag of die een oplossing kon 

bieden voor het verlies van de exposi-

tieruimte. Woordvoerster Connie van 

Wissen, bestuurslid van BeeKk, ver-

telt: ‘We kregen ten antwoord dat ze 

zouden proberen een plek voor ons te 

reserveren in het nieuwe cultuurhuis. 

Misschien geen eigen ruimte, maar 

de gemeenschappelijke ruimtes, zoals 

gangen en dergelijke. Ze zouden het 

in het overleg aan de orde brengen en 

ons op de hoogte houden van de ont-

wikkelingen.’ Het bestuur van BeeKk 

wachtte vergeefs op nadere berichtge-

ving: ‘Sindsdien hebben we niets meer 

gehoord, dus ik heb laatst weer een 

brief gestuurd. Daar heb ik nog geen 

reactie op gehad.’ BeeKk heeft zelf al 

alternatieven overwogen: ‘Zelf exposi-

tieruimte huren zou ook kunnen, maar 

dat wordt een (te) groot probleem met 

de bemensing en waarschijnlijk ook 

te duur voor ons.’ Het bestuur ziet op 

dit moment geen andere oplossingen. 

‘Het zou erg jammer zijn als een eigen 

expositieruimte van BeeKk deinitief 
zou verdwijnen’, betreurt Van Wissen. 

Het zou ook een reden voor kunste-

naars kunnen zijn om geen lid meer te 

worden van BeeKk.’

CEC

Het bestuur van kunstkring BeeKk 

heeft de moed nog niet opgegeven 

en heeft het oog laten vallen op het 

nieuwe Cultureel en Educatief Cen-

trum (CEC) aan de Planetenbaan in 

Bilthoven, dat inmiddels zijn voltooi-

ing nadert. Hierin wordt basisschool 

Wereldwijs, gehuisvest, samen met 

een kinderdagverblijf, een peuter-

speelzaal, de buitenschoolse opvang, 

bibliotheek De Bilt, het KunstenHuis, 

te weten de muziekschool en het 

creatief centrum de Werkschuit, het 

centrum voor Jeugd en Gezin en een 

podiumaccommodatie voor muziek- 

en dansuitvoeringen. Op de bovenste 

twee etages worden negentien huurap-

partementen gerealiseerd. Het nieuwe 

gebouw zal naar verwachting in no-

vember 2013 worden opgeleverd. Het 

bestuur van BeeKk zou heel blij zijn 

als ook de kunstkring hier een plekje 

zou kunnen krijgen en vertrouwt erop 

dat de gemeente positief tegenover dat 

voorstel zal staan. Van Wissen licht 

toe: ‘Gelukkig heeft onze gemeente 

Kunst en Cultuur hoog in het vaandel 

staan. Wij hebben er alle vertrouwen 

in dat op kort termijn een antwoord 

komt, waarbij voor onze kunstkring 

een expositie- en bijeenkomstruimte 

gevonden is in het nieuwe Cultureel en 

Educatief Centrum. Onze kunstkring 

is immers het hart van de kunst bin-

nen de zes kernen van de gemeente De 

Bilt.’ Ze omkleedt haar verwachtingen 

met het volgende argument: ‘Het zou 

ronduit vreemd zijn als onze plaatse-

lijke kunstenaars geen platform meer 

zouden kunnen krijgen binnen de ge-

meente. Het nieuwe KunstenHuis lijkt 

hiervoor de uitgelezen plek.’ 

De eerstvolgende gelegenheid om 

werk van leden van BeeKk te zien is 

tijdens het weekend van 1 en 2 juni, 

wanneer kunstenaars uit de gemeente 

De Bilt tijdens de Kunstroute aan huis, 

in hun tuin of in hun atelier eigen werk 

tonen en soms ook anderen gelegen-

heid geven bij hen te exposeren.

Zou er, na de sluiting van de bibliotheek in de Kwinkelier, voor leden van 

Kunstkring BeeKk expositieplek zijn in het CEC. 

Bewoners onderhouden hun plantsoen
Bewoners aan het Willem Alexanderplantsoen in Maartensdijk onderhouden het voor hun woningen 

gelegen plantsoen. Zij sloten daarvoor een contract af met de gemeente, in deze vertegenwoordigd 

door wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee.

Voor het onderhoud had men zich tot 

de gemeente gewend en was een daar-

toe door freelance hovenier Bram van 

Leeuwen opgesteld ontwerp de basis 

voor overleg. De gemeente verklaarde 

zich bereid voor aanplant te zorgen en 

de bewoners boden aan het onderhoud 

voor hun rekening te nemen.

Koek en zopie

Zaterdag 17 mei was de buurt uitgelo-

pen voor de festiviteiten. Lianne Oos-

terlee had bij de jubilerende plaatselij-

ke bakker Bos ‘iets lekker’ ingeslagen 

en de bewoners hadden voor kofie en 
thee gezorgd. Tijdens deze ingelaste 

pauze werden de contracten getekend 

en daarna ging iedereen weer aan de 

onderhoudsslag inclusief de wijkcon-

tactambtenaar. Na een paar uur was 

het plantsoen onkruidvrij en de klus 

geklaard. [HvdB]  

De harde kern zet de schouders eronder.

Dodelijk ongeluk schokt De Bilt
Woensdag 15 mei is Jan van Eijken bij een tragisch ongeval op het zebra-

pad voor de zaak aan de Hessenweg om het leven gekomen. De Bilt rea-

geert geschokt. Jan van Eijken genoot grote bekendheid in De Bilt. Hij was 

raadslid en fractievoorzitter van de VVD, 19 jaar lang wethouder, voorzitter 

van de ouderenraad en zette zich ook op andere vlakken in voor de Biltse 

samenleving. De 17-jarige bestuurder van de grijze Volkswagen Golf stopte 

niet na het ongeval, maar ging er met hoge snelheid vandoor. De politie 

begon onmiddellijk met een zoektocht naar de doorrijder en vond de wagen 

even verderop terug. In de buurt van de auto kon hij worden opgepakt. Een 

tweede 16-jarige verdachte meldde zich later zelf op het bureau. 

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

Landskampioen

De meiden van groep 8 A van de Julianaschool in Bilthoven zijn zaterdag 

Landelijk kampioen Cruijff Court geworden in Amsterdam. Zie pag. 19
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

26/5 • 10.30u - Prof. Dr. H.M. Vroom

Pr. Gem. Zuiderkapel

26/5 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
26/5 • 18.30u - Ds. M. de Maas

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

26/5 • 10.30u - Ds. Fred Omvlee

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

26/5 • 10.00u - Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

26/5 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboom)

26/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
26/5 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
26/5 • 19.00u - Ds. B. Oosterom

Pr. Gem. Immanuelkerk

26/5 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

en mevr. ds.  E.H.W. Stam
26/5 • 19.30u - Taizé

R.K. St. Michaelkerk

26/5 • 10.00u - Eucharistieviering 

- Dag van de 1ste H. Communie

Volle Evangelie Gemeente

26/5 • 10.00u - 
Zondag van de Lijdende Kerk

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/5 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

PKN - Herv. Kerk

26/5 • 10.00u - Ds. J.C. de Groot
26/5 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk

26/5 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. van de Beek

Onderwegkerk, Blauwkapel

26/5 • 10.30u - Pastoraal werker D. Gudde

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

26/5 • 11.00u - Mevr. ds. Tineke Zijlstra

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

26/5 • 10.00u - Drs. J.W. Hooydonk
26/5 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

26/5 • 9.30u - Mevr. ds.  Tineke Zijlstra

St. Maartenskerk

25/5 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
26/5 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

26/5 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
26/5 • 18.30u - Dr. A. v.d. Mheen

PKN - Herv. Kerk

26/5 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan 

De Vierklank

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

‘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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Met heel veel verdriet vertellen wij u dat is overleden
mijn lieve onvergetelijke man, onze geweldige vader en genietende opa.
 

Theo Andringa

* Lutkewierum, 31 juli 1940 † Utrecht, 18 mei 2013

 Boukje Andringa-Brattinga
 Jeannette en Stephan van Elteren
 Robin en Julian

 Lydia en René Kreeftmeijer
 Daan

Correspondentieadres:
Maertensplein 65
3738 GN  Maartensdijk

Theo is thuis. Als u persoonlijk thuis afscheid wilt nemen, bent u van 
harte welkom op: woensdag 22 mei van 15.00 tot 17.00 uur of donderdag 
23 mei van 19.00 tot 21.00 uur. 

De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 25 mei om 11.00 uur
in de parochiekerk ‘St. Maarten’, Nachtegaallaan 40 in Maartensdijk. 
Aansluitend is de begrafenis.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 25 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 

Westbroek

Op zaterdag 25 mei zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur klaar te zetten.

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen;
Johannes 14: 2a

Heden heeft de Here tot Zich genomen mijn innig geliefde man, 
onze lieve zorgzame vader en allerliefste opa

Hendrik Goyert de Waal

Kamerik Utrecht
16 december 1926 17 mei 2013

 A. de Waal-van der Tol

 Willy en Abdou
 Yasmine
 Samira
 Shireen

 Pia
 Roos
 Tom

 Erik
Maertensplein 147
3738 GP  Maartensdijk

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het 
rouwcentrum te Maartensdijk, alwaar geen bezoek.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M. van der Zwan, 
 zal gehouden worden op vrijdag 24 mei om 11.00 uur in gebouw 

“Rehoboth”, Kerkdijk 10 te Westbroek (achter de Herv. Kerk).

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 
Algemene begraafplaats aldaar.

Na aloop van de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren 
in gebouw “Rehoboth”.

Geen bloemen

Ik heb je in mijn handpalm gegrift.

Jesaja 49 : 16

In de vaste overtuiging dat haar wens om bij haar Heer en Heiland te 
zijn in vervulling is gegaan, delen wij u mede dat is overleden mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Johanna Firet-Boon

* Maassluis, 12 februari 1925 † Bilthoven, 13 mei 2013

 Bilthoven, Jaap Firet
 Zeist, Burg en Wilma
 Sassenheim, Paul en Marjolein
 De Bilt, Peter en Joke
  kleinkinderen
  en achterkleinkinderen
Koperwieklaan 3 k. 513
3722 CB Bilthoven

De begrafenis heeft, na een dienst van Woord en Gebed in de Immanuelkerk, 
op zaterdag 18 mei op de begraafplaats Brandenburg plaatsgevonden.

Wij danken het verzorgend personeel van de Koperwiek
voor de liefdevolle verzorging van mijn vrouw, onze moeder en oma.

Tevens gaat onze dank uit naar dr. Asgarali.

 "Kom binnen, de deur staat open! Er is altijd wel iets in huis."

 Haar leven stond in het teken van haar kinderen en kleinkinderen.

 Wij zijn dankbaar dat zij heel lang in ons midden mocht zijn.

	 Nu	is	deinitief	een	deur	dichtgegaan	en	is	zij	ontvangen	door	
	 de	Verlosser	en	herenigd	met	de	geliefden	die	haar	zijn	voorgegaan.

Wij geven u te kennen, dat op bijna 93-jarige leeftijd  toch nog onverwachts 

is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Gerritdina Zwart - van der Woude
weduwe van Dirk Zwart

eerder gehuwd geweest met Marten van Pijkeren

* 6 juni 1920                                   † 16 mei 2013 

 Klaas Zwart en Ineke Zwart - Jongerius

  Ralph en Wendy

   Thymo

  Stephan

  Chantal en Tom

 Gerard Zwart en Klaske Zwart - Couperus

  Wietse

Correspondentieadres: 

G.A. Zwart

Holsblokkenweg 5

3615 CA Westbroek

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur 

in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 24 mei 2013 om 11.00 uur in de 

Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VC Maartensdijk.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Hervormde Begraafplaats aan 

de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk.
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‘In de meerjarenbegroting zijn de te-

kenen der tijd herkenbaar en komt de 

begrotingspositie onder druk te staan. 

Niettemin kunnen we de raad een 

sluitend meerjarenperspectief voor-

stellen en is er ook nog ruimte voor 

een aantal vernieuwingen.’ Wethou-

der Bert Kamminga van Financiën: 

‘We hadden gehoopt dat we de reser-

ve van negen ton die we in de meerja-

renraming hadden ingebouwd, niet nu 

al moesten inzetten. Die inzet heeft 

wel tot gevolg dat we effectief geen 

hele grote ingrepen hoeven te doen.’ 

Tunnels

Wethouder Arie-Jan Ditewig is blij 

met de twee ton die wordt voorgesteld 

om een fonds voor starters op de wo-

ningmarkt te versterken. ‘Dit wordt 

de komende tijd uitgewerkt.’ Voor 

cameratoezicht om het sluipverkeer 

aan de Korssesteeg door Westbroek 

tegen te gaan wordt 40.000 euro geïn-

vesteerd. ‘De ondertunneling van de 

Soestdijkseweg verloopt voorspoe-

dig. In oktober beginnen we met de 

langzaam verkeertunnel. Deze zomer 

tekenen we met ProRail de program-

maovereenkomst voor de ondertun-

neling van de Leijenseweg. Daarmee 

worden op het gebied van verkeer 

grote stappen gezet.’ 

Zwembad

Over de bouw van een nieuw zwem-

bad in combinatie met een sport-

hal vertelt wethouder Herman Mit-

tendorff dat er een voorstel van het 

college ligt via een PPS constructie 

(Publiek Private Samenwerking). 

Mittendorff heeft goede hoop dat er 

nog in deze collegeperiode een oplos-

sing kan komen. ‘De middelen zijn 

opgenomen in de begroting.’ Hij zegt 

verder te verwachten dat een nieuwe 

Vierstee gaat lukken. De invulling 

van taken die de gemeente er in het 

sociale domein bij krijgt noemt hij 

een gigantische operatie. ‘Een aantal 

zaken kunnen we zelf, maar niet alles. 

De nieuwe Wet op de jeugdzorg zegt 

dat je moet samenwerken met andere 

gemeenten. Daar moet een structuur 

voor worden opgebouwd. Het zijn 

grote uitdagingen met linke bezuini-
gingen.’

 

Inkomsten en kosten

De gemeente ontvangt van het Rijk 

ruim twee miljoen euro minder aan 

algemene uitkering en een half mil-

joen minder voor onderwijshuis-

vesting. Omdat er minder gebouwd 

wordt, worden minder vergunningen 

aangevraagd en dalen de inkomsten 

uit leges. Ook neemt de bijdrage voor 

de Regiotaxi fors af. Daarnaast stijgt 

de werkloosheid, waardoor het aantal 

bijstandsuitkeringen toeneemt. Bij 

grote ruimtelijke projecten is sprake 

van een tegenvallende grondverkoop. 

Verder zijn de personeelskosten ver-

hoogd door stijging van de pensioen-

premie.

Nieuwe bezuinigingen 

Om het voorzieningenniveau zoveel 

mogelijk op peil te kunnen houden 

worden bezuinigingen voorgesteld op 

het gebied van wijkbeheer, het sociale 

domein en de bedrijfsvoering van de 

gemeente. De bezuiniging op de be-

drijfsvoering betreft ondermeer een 

vermindering van het aantal formatie-

plaatsen. Subsidies voor maatschap-

pelijke voorzieningen worden met 

een ton gekort. Met het BRU wordt 

bekeken hoe de korting op de Regio-

taxi gecompenseerd kan worden. 

Reservepositie

De inanciële reserve is ten opzichte 
van 2012 met 9,2 miljoen afgenomen. 

Deze daling wordt veroorzaakt door 

te verwachten tegenvallende grond-

opbrengsten bij de ontwikkeling van 

De Leijen-Zuid en het Centrumplan 

Bilthoven. Door het beëindigen van 

de samenwerking met de projectont-

wikkelaar, is voor De Kwinkelier het 

project afgesloten en de boekwaarde 

ten laste van de exploitatie gebracht. 

Burgemeester Gerritsen: ‘We krijgen 

er als gemeente De Bilt stevig van 

langs, maar door behoedzaam beleid 

hebben we de afgelopen jaren redelijk 

was spek op de bol kunnen bouwen 

om dat op te vangen. Dit moeten we 

echter niet elk jaar hebben.’

Begrotingspositie gemeente
verder onder druk 

door Guus Geebel

‘We staan aan de vooravond van grote veranderingen in wat de gemeente doet, met name bij 

de decentralisatie van het sociale domein’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen op 17 mei bij de 

perspresentatie van de Voorjaarsnota 2013. ‘Het is onvermijdelijk dat we bezuinigingen moeten 

aanbrengen als gevolg van externe omstandigheden die op ons afkomen.’ 

Het college van B en W behandelt de Voorjaarsnota 2013 op 20 juni met de raad.

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van 

onze erevoorzitter

Jan van Eijken

Jan was vanaf het begin lid van de Ondernemersvereniging Hessenweg-

Looydijk. In deze periode heeft hij vele taken binnen de vereniging 

vervuld. Na een voorzitterschap van vele jaren is Jan benoemd tot ere-

voorzitter.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van 

onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem met grote dankbaarheid 

gedenken.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur en leden van de 

Ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk De Bilt

De Ouderenraad van De Bilt is ontsteld over het volkomen onverwachte 

verlies van haar voorzitter.

Jan van Eijken
voorzitter Ouderenraad De Bilt

Wij hebben Jan leren kennen als een buitengewoon aimabel mens. Niet 

alleen warm en betrokken bij de mensen in ‘zijn’ raad, maar ook sociaal 

bewogen, op de bres voor ouderen in de knel.

Wij verliezen in hem niet alleen een prima voorzitter, maar ook en vooral 

een ijn mens.

Wij wensen Kitty, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit 

zeer onverwachte, tragische verlies te kunnen dragen.

 Ouderenraad De Bilt

De Bilt, 17 mei 2013

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling 

overlijden ten gevolge van een tragisch ongeval van:

 

Jan van Eijken
(Oud-wethouder en oud-fractievoorzitter)

 

Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en medeleven gaan uit 

naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familie. Wij wensen 

hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 

Namens de gehele afdeling, fractie en bestuur van VVD afdeling De Bilt

 

Paul Boos, voorzitter

Anne Doedens, fractievoorzitter

Arie-Jan Ditewig, wethouder

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden 

op 15 mei 2013 van onze oud-wethouder en oud-raadslid, de heer

J.P. van Eijken

De heer Van Eijken was gedurende 10 jaar wethouder en gedurende 

14 jaar gemeenteraadslid in onze gemeente.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn echtgenote 

en naaste familie.

De raad van de gemeente De Bilt,

de grifier, de voorzitter,

F.A. Hooijdonk A.J. Gerritsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris, de burgemeester,

R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen

Een lang leven samen werd ons niet gegeven

Maar in ons hart zul je altijd verder leven

21 mei 1988 21 mei 2013

“in liefdevolle herinnering”

Adrianus Lam
Adriaan

Wij moesten verder, kregen een nieuw leven

Een mooi leven, waar jij ook altijd deel van bent gebleven

Bep en Steef

Gabrielle en Ronald, Myrthe

Rebecca en Jelmer

Rika en Wim, Hanna

Jan en Liesbeth, Dineke, Steven, Naomi, Timo

Freek en Wenny, Tobias,Vivian, Lisa

Stephanie

21-5-1988 21-5-2013

Adrianus Lam  †
ook na 25 jaar nog nooit uit onze gedachten

Mei, Westbroek Familie Lam

Vervolg van pagina 2



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

VOORDEEL HELE WEEK

Filet American

Sellerysalade

Hammouse

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Beenham

Rosbief

VLEESWAREN-DUO

2x 100
gram 3.98

Speklapjes
Naturel of gekruid

Rundercordonbleu

Houthakkerssteak

Entrecôte
Naturel of gemarineerd

500
gram 5.98

500
gram 3.98

500
gram 5.98

500
gram 8.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 23 mei 
t/m woensdag 29 mei

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VERSGEBRANDE 
MACADAMIA’S

BOEREN 
KRUIDENKAAS

100
gram 2.98500

gram 4.98

250
gram 1.98500

gram 5.50

3 biefstukjes 

4 schnitzels 

6 tartaartjes

6.-
6.-
6.-

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98op=op

VLEESWAREN-DUO

Heerlijke 
Gehaktbroodjes!

Per
stuk 1.75

Alle soorten 

Tomaatjes 

500 gram

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Heerlijke 

Galia 

Meloenen

• Capucijnersschotel
____________________ 100 GRAM 0,99

• Miehoen
_____________________ P.PORTIE 4,95

• Aspergeschotel
____________________ 100 GRAM 1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI!

Vers gewassen Hollandse 

Spinazie 

zak 300 gram
0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden  

Bietjes

_________________________ 500 GRAM  0,99
Sap... sap...sap 
Perssinaasappels
_____________________________ 2 KILO  1,99

Spaghetti met Scampi’s
_________________________ 100 GRAM  1,25

MAANDAG 27 MEI

DINSDAG 28 MEI EN WOENSDAG 29 MEI

1,98

Volop Hollandse Asperges
dagelijks vers en GRATIS geschild

Volop Hollandse Aardbeien, 

volop zachtfruit

0,69

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

2 voor 
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ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn professionals in het groen

Bent u toe aan een verandering in uw tuin, een creatief tuinontwerp of wilt u 

het tuinonderhoud aan deskundige mensen overlaten? Met meer dan 50 jaar 

ervaring in het vak zijn de hoveniers van Hoefakker u graag van dienst. 

Wij zijn u graag van dienst bij:

•  tuinontwerpen
•  aanleg, renovatie en betratingswerken
•  tuinverandering
•  tuinverzorging en periodiek onderhoud
•  boomverzorging en velwerkzaamheden

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op:
telefoon 030 220 1021 

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

advertentie

In feite stond dus Els Kloek (1952), 

de initiatiefneemster van het project, 

centraal. Kloek studeerde geschiede-

nis in Amsterdam en ergerde zich er-

aan dat vrouwen vrijwel onvermeld 

bleven in de vaderlandse geschiede-

nis, afgezien van een paar koninklijke 

en adellijke dames. Aanvankelijk lag 

haar belangstelling bij groepen ge-

wone, liefst zielige vrouwen, die zich 

ondanks veel tegenslagen staande 

hielden in de maatschappij. Die wilde 

ze zichtbaar maken. Het viel echter 

niet mee om informatie over een der-

gelijke doelgroep te vinden. Isabella 

van Eeghen, adjunct-archivaris van 

het Amsterdamse gemeentearchief, 

zette haar op het goede spoor. Zij had 

tekeningen van Rembrandt kunnen 

dateren aan de hand van zogeheten 

Confessieboeken uit het archief, die 

gerechtelijke processen beschreven. 

Van Eeghen raadde Kloek aan het-

zelfde te doen. Voor haar promotie-

onderzoek bestudeerde Kloek het 

Leids gemeentearchief. Daar stuitte 

ze op Judith Leyster, een schilderes. 

‘Zij heeft veel sporen nagelaten en is 

een inspiratiebron voor me geworden. 

Zo had ze een confl ict met Frans Hals 
en ze was een slimme zakenvrouw.’ 

Vanaf die tijd ging ze op zoek naar 

bijzondere vrouwenverhalen, waar-

bij ze niet meer op groepen vrouwen 

focuste, maar op markante dames. 

‘Vrouwen hebben ook recht op indi-

vidualiteit.’ Na enkele publicaties op 

haar vakgebied, vrouwengeschiede-

nis, lukte het haar een team samen 

te stellen dat haar hielp bij de tot-

standkoming van het Digitaal Vrou-

wenlexicon van Nederland. ‘In 2004 

hebben we een pilot gedaan en een 

website met zeventig levensbeschrij-

vingen gelanceerd, www.vrouwen-

lexicon.nl. We wilden uiteindelijk 

duizend vrouwen beschrijven van 

vóór 1850, de periode voorafgaande 

aan het feminisme.’ Momenteel staan 

op deze website circa dertienhonderd 

biografi eën van vrouwen.

Boek

In 2010 was het project afgelopen. 

Kloek en haar team besloten er een 

boek van te maken. Ze ging met aller-

lei personen praten, ook met mogelij-

ke subsidiegevers. Iedereen was posi-

tief, maar drong eropaan dat ze ook 

vrouwen uit de twintigste eeuw zou 

toevoegen, commercieel gezien een 

verstandig idee. Met bloedend hart 

gooide het redactieteam tweehon-

derd vrouwen van voor 1850 uit hun 

selectie en kozen in hun plaats twee-

honderd twintigste-eeuwse dames. 

Als criteria hadden ze dat de vrouw 

in kwestie niet meer leefde en inte-

ressant en/of belangrijk in haar tijd 

moest zijn geweest. ‘Het zijn geen 

rolmodellen, maar allerlei soorten 

vrouwen.’ Om het Bilthovense pu-

bliek ter wille te zijn noemde Kloek 

enkele dames uit de gemeente De Bilt 

en omgeving die in het boek staan, 

zoals Ida Gerhardt, Harriet Freezer, 
Geertruida Römelingh, Nellie van 

Kol, Eva Bendien en Polly de Heus. 

Opvallend is dat verreweg de mees-

te vrouwen in het boek zich hebben 

onderscheiden op het gebied van de 

letterkunde, gevolgd door beeldende 

kunst, podiumkunsten, adel, en kerk 

en godsdienst. Op zoek naar iemand 

die het omvangrijke boekwerk gestal-

te zou kunnen geven werd Kloek ge-

attendeerd op boekontwerpster Irma 

Boom. Als inspiratiebron diende de 

dikke catalogus bij de tentoonstelling 

De Vrouw 1813-1913, ontworpen 

door Willy Drupsteen in de vorm van 

een damestasje. Om 1001 Vrouwen 

niet te zwaar te maken koos De Heus 

voor roze bijbelpapier. Daardoor 

bleef het gewicht nog onder de twee 

kilo. Kloek en haar team nodigden 

mensen uit om één van de 1001 vrou-

wen te adopteren teneinde een gat 

in de begroting te dichten. Een fraai 

staaltje van het zogeheten “crowd 

funding”, met een overweldigend re-

sultaat: ‘We hebben 76 duizend euro 

binnengehaald van de 85 duizend die 

we nog nodig hadden.’ Het boek leid-

de verder tot een tentoonstelling en 

een postzegelvel, dat werd uitgege-

ven door PostNL. Kloek besloot haar 

relaas met drie conclusies: ‘Vrouwen 

zijn als individu interessanter dan als 

groep’, ‘Het publiek houdt van ge-

schiedenis, zelfs als het over vrouwen 

gaat’ en ‘Met een mooi boek bereik 

je meer dan met een mooie website’. 

Els Kloek vertelt over totstandkoming

van 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis
door Lilian van Dijk

Wie had gehoopt op sappige anekdotes over markante vrouwen, kwam van een koude kermis thuis. 

Dr. Els Kloek, die de redactie voerde over het dikke boekwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse 

Geschiedenis, hield op 17 mei in de Bilthovense Boekhandel een lang monoloog

over het wordingsproces. Ze noemde weliswaar enkele vrouwen, maar slechts zijdelings. 

Els Kloek deelde nog wat wijze lessen met haar publiek: Houd vol, wees 

creatief, werk samen, creëer draagvlak en zeur niet (dat laatste verwijzend 

naar een lied met tekst van Annie MG Schmidt, gezongen door Conny Stuart).

Nieuwe uitgave tijdschrift 
Historische Vereniging Maartensdijk

Onlangs is de nieuwe uitgave van St. Maerten, het tijdschrift van 

de Historische Vereniging Maartensdijk, verschenen. Het bestaat 

uit drie hoofdstukken plus een nieuwe rubriek ‘Klein Nieuws’.

In het kader van de viering van het 

900-jarig bestaan van de gemeente 

De Bilt is een aangepaste versie 

van het artikel ‘Van Gerecht tot 

Gemeente ‘ geschreven door mevr. 

drs. F.E. Brouwer geplaatst. Dit artikel stond in het eerste nummer van St. 
Maerten verschenen in december 1988. Mevr. Brouwer heeft destijds het 

oud-archief van de gemeente Maartensdijk geïnventariseerd en beschrijft 

het ontstaan van de vier kernen, die deel uitmaakten van Maartensdijk als 

zelfstandige gemeente.

Johan Dragt

In het tweede hoofdstuk ‘Leven en wonen 100-150 jaar geleden. Isolement 

in Maartensdijk?’ kijkt Anne Doedens aan de hand van de feiten naar de 

werkelijkheid achter het romantische beeld dat wij veelal hebben gevormd 

van onze eigen dorpsgemeenschap. In de derde bijdrage in dit nummer een 

interview met de op 4 december vorig jaar overleden Johan Dragt. Maurits 

Schmidt en Koos Kolenbrander hadden in het najaar nog een gesprek met 
hem over zijn arbeidzaam leven als statisticus, activiteiten in de Maartens-

dijkse politiek en het vrijwilligerswerk.

Verzoek

‘Klein Nieuws’ is een nieuwe rubriek in het tijdschrift waarin een verzoek 

om informatie aan de lezer wordt gedaan. Liesbeth du Mee vond in het 

Regionaal Historisch Archief te Breukelen een foto van een onbekend ge-

bouwtje ergens in de gemeente Maartensdijk. 

De leden van de Historische Vereniging ontvangen het blad thuis. Losse 

nummers zijn verkrijgbaar bij kapper Hans Stevens aan het Maertensplein 
in Maartensdijk, in de winkel van Van der Neut aan de Groenekanseweg 5 te 

Groenekan en bij boekhandel Bouwman, Hessenweg 118, De Bilt. [HvdB]

Bij het verhaal over Leven en Wonen van Anne Doedens staat deze foto 

uit 1900 van de dames Elisabeth Lodder en Jannetje Vink – Veenschoten 

voor het bakhuis van Rustenhoven in Maartensdijk. Jannetje kookte in het 

weekeinde voor de bewoners van Rustenhoven.

Recent onderzoek van de vereni-

ging Milieudefensie wijst uit dat de 

concentratie stikstofdioxide in de 

lucht van de dorpskernen Maar-

tensdijk, Groenekan en Holland-

sche Rading hoger ligt dan de door 

de Wereldgezondheidsorganisatie 

vastgestelde norm voor gezonde 

lucht.

Het wegverkeer op de A27 is hier-

van de belangrijkste oorzaak, maar 

ook elektriciteitsopwekking uit gas 

en kolen en verwarming van huizen 

en gebouwen dragen daartoe bij. Mi-

lieudefensie is ingeschakeld door de 

Stichting Stop Geluidshinder Maar-
tensdijk (SSGM), de Dorpsraad 
Groenekan en het Dorpsoverleg Hol-

landsche Rading. Er worden een jaar 

lang stikstofdioxide-metingen ver-

richt in de drie dorpskernen; de resul-

taten hiervan worden maandelijks op 

de website van de Dorpsraad Groe-

nekan (www.dorpsraadgroenekan.

nl) en Stichting Stop Geluidhinder 
Maartensdijk (www.ssgm.nl) gepu-

bliceerd. Eind april werden de eerste 

resultaten bekend gemaakt. 

Schadelijk voor de gezondheid

Gezonde lucht bevat volgens de We-

reldgezondheidsorganisatie niet meer 

dan 20 microgram stikstofdioxide per 

kubieke meter, maar de resultaten van 

de eerste metingen zitten hier vrijwel 

allemaal boven. In Groenekan werd 

zelfs een concentratie van 30 micro-

gram per kubieke meter gemeten.

Stikstofdioxide (NOx) is een goede 
indicatie van de luchtkwaliteit; hoe 

hoger de concentratie hoe minder 

die kwaliteit is. Stikstofdioxide kan 
direct en indirect invloed hebben 

op de volksgezondheid. Ook leiden 

hoge concentraties NOx tot toename 

van stikstofverbindingen in het wa-

ter waardoor het zuurstofgehalte 

afneemt. Hoewel de concentraties 

stikstofdioxide de laatste jaren ver-

minderd zijn blijft het van belang te 

werken aan een verdere daling. 

Thema-avond

Op maandag 27 mei organiseren de 

dorpsraden van de drie dorpskernen 

in samenwerking met SSGM en be-
wonersvereniging Tolakkerweg een 

thema-avond rond het luchtveront-

reinigingsprobleem voor de inwo-

ners, ondernemers en politiek van 

gemeente De Bilt. Een aantal spre-

kers zal zich, samen met alle aanwe-

zigen, buigen over het belang van de 

stikstofdioxidemetingen, de gezond-

heidsrisico’s van luchtverontreini-

ging en eventuele oplossingen voor 

het probleem. De avond vindt plaats 

van 20.00 uur tot 22.00 uur in de aula 

van het Groenhorstcollege aan de 

Dierenriem in Maartensdijk en is vrij 

toegankelijk.

Thema-avond over stikstofdioxide



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

06 - 53 14 67 33

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

 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

€ 5,95
Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje

Balans 

in kunst

is nu ...

Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Deze week ontvangt u 
de kortingszak!

 
20% korting op het 

gehele assortiment*
 

* m.u.v. babyvoeding, 
geneesmiddelen, cadeaubonnen,
fotowerk, cadeaudozen, luiers 

en andere aanbiedingen

Turks breekbrood voor bij de BBQ
nu € 1,95

Vruchten cake taartjemalse cake met een 
frisse fruitvulling

nu € 5,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

Wist u dat: 
Het in België, Duitsland, 

Oostenrijk, Kroatië en 

Turkije verplicht is om een 

verbanddoos in de auto 

te hebben?

De Vierklank!
Voor Promotieplannen

bel 0346 21 19 92
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Vijfenzestig meter botenbehang 
door Henk van de Bunt

Theater in ’t Groen uit Groenekan speelt van 3 t/m 9 juni a.s. Shakespeare’s ‘Wat U maar wilt’ 

op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Wanneer het publiek straks op de tribune zit en zich 

laat meeslepen door dit humoristische herdersspel, zich laat ontroeren door de romantische ambiance 

van het landgoed met z’n statige oude bomen en de fraaie vijverpartij of zich laat verwonderen 

door het professionele spel van acteurs, dansers en zangers, dan beseft waarschijnlijk 

niet iedereen wat er allemaal bij komt kijken om zo’n productie te realiseren.

In september 2012 werden al moge-

lijke locaties bekeken. Het toneel-

stuk was gekozen en een dik pakket 

papieren lag klaar om de fondsen aan 

te schrijven, waardoor het fi nancieel 
mogelijk zou moeten zijn zo’n grote 

productie te realiseren. Acht locaties 

ging men langs, maar eenmaal op 

Eyckenstein werd men verliefd op de 

plek, ook al kwam gelijk de realiteit 

boven drijven dat er (nog) geen en-

kele voorziening was en dat men in 

de achtertuin van een gezin voor veel 

overlast ging zorgen. Gesteund door 

het enthousiasme van de bewoners 

begon vanaf dat moment het grote 

organisatiewerk: vergunning aanvra-

gen, tribunes bestellen, parkeren re-

gelen, beveiliging verzorgen, EHBO 

aanvragen, een PR-ploeg bij elkaar 

brengen en een plan maken, kaart-

verkopers zoeken, catering voor toe-

schouwers en spelers verzorgen, een 

bouwploeg organiseren en vooral 

heel veel helpende handen werven. 

Naai(st)ers

Meer dan zestig vrijwilligers zijn 

vanaf oktober tot en met de voor-

stellingen actief . Zo ondersteunen 

14 naaisters de kledingontwerpster, 

want samen maken ze meer dan 45 

kostuums voor de spelers, dansers en 

zangers. En niet zomaar kostuums: 

hoepelrokken, bil-, heup- en schou-

derstukken brengt het publiek straks 

in de tijd van Shakespeare. Vanaf 

oktober 2012 kregen deze 14 vrou-

wen elke week een pakketje van de 

ontwerpster zodat ze die week weer 

een onderdeel van al die kleding 

konden fabriceren. En zij zijn slechts 

een voorbeeld van al die teams die 

de afgelopen driekwart jaar vele uren 

vrije tijd in deze productie hebben 

gestoken.

Behang

En hoe zit dat dan met die vijfenzes-

tig meter botenbehang? Natuurlijk 

gaat men de vijver van Eyckenstein 

benutten en dus vroeg de regie aan 

het team productie om boten en een 

vlot en ja, die boten moeten er mooi 

uit zien, dus werd vijfenzestig meter 

stof beschilderd om de boten ‘aan te 

kleden’. Dit en vele andere verras-

singen staan de bezoekers allemaal 

te wachten tijdens de voorstellingen 

van 3 t/m 9 juni a.s. Zie voor meer 

informatie www.dorpspleingroene-

kan.nl

Het publiek laat zich straks ontroeren door de romantische ambiance van het landgoed met z’n statige oude bomen 

en de fraaie vijverpartij.

Wandeling en boekpresentatie op 
landgoed Oostbroek

door Henk van de Bunt

Het Utrechts Landschap heeft de bijzondere kleurrijke landschapsbiografi e 
‘Van wildernis tot oase’ uitgegeven. Het verhaal gaat over de (landschaps-)geschiedenis 

van landgoed Oostbroek  en verhaalt over een wild en moerassig gebied, over de

 oprichting van een klooster en over ontginning door monniken. 

Het boek beschrijft de levensloop van 

een bijzonder landschap; een land-

schap, dat millennia lang een moeilijk 

doordringbare wildernis was. In het 

boek wordt duidelijk, dat de land-

schapsbiografi e van Oostbroek een 
veelzijdig verhaal is, dat enerzijds  

gaat over de lange ontwikkeling die 

het landschap in deze omgeving heeft 

doorgemaakt, anderzijds het verhaal 

vertelt van de talrijke generaties men-

sen die hier in de loop der eeuwen heb-

ben geleefd. 

Wandeling Oostbroek 

Om het boek en het landgoed nog 

meer tot leven te brengen organiseert 

Utrechts Landschap op woensdagmid-

dag 29 mei een speciale cultuurhisto-

rische wandeling. Een mooi moment 

voor een kijkje in het landhuis en te 

wandelen door de rijke historie van het 

landschap. Die middag is er ook een 

korte boekpresentatie en men kan met 

korting het boek kopen. Meldt u zich 

aan via info@utrechtslandschap.nl 

(ovv Oostbroek ). De wandeling start 

op het landgoed Oostbroek in de serre 

van het woonhuis (Bunnikseweg 39, 

De Bilt). U bent welkom om 16.00 uur. 

Landgoed Oostbroek biedt een bijzondere afwisseling van natuur en landschap 

en fraaie wandelmogelijkheden. (foto Henk van de Bunt)

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

GRATIS BEZORGSERVICE

PROGRAMMA MEI 2013

Thema maand mei: verbinden door het Vuur van sport en spel
21 t/m  De groepen 5, 6 en 7 � etsen in de eigen kern een korte route. 

31 mei   Alle kinderen krijgen een boekje mee met de route + informatie 

over de geschiedenis van De Bilt en haar zes kernen. Zij krijgen 

op één plaats in de eigen kern informatie over de betreffende 

kern. Het is de bedoeling dat onderweg en op de historische 

plaats foto’s worden gemaakt. Iedere school wordt gekoppeld 

aan een school in een andere kern. Beide scholen maken een 

Power Point Presentatie en sturen deze presentatie naar de aan 

hen gekoppelde school. Zo verbinden we verschillende kernen. 

Het is de bedoeling dat de scholen de boekjes bewaren en de 

komende jaren deze � etstocht weer doen!

22 mei  In de zes kernen lopen 900 kinderen 900 meter start om 10.00 

uur bij SVM Dierenriem 4 Maartensdijk, maar ook in Vijverlaan 

Groenekan, Weltevreden De Bilt, Gemeentehuis Bilthoven, 

Holsblokkenweg Westbroek en Bosbergschool Hollansche Rading

25 mei  Tentoonstelling Historische Vereniging naar De Groene Daan in 

Groenekan. Opening om 11.00 uur door oud burgemeester van 

Maartensdijk de heer Ing. P.A.D.H. Diepenhorst

25 mei  WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING IS BESLOTEN OM HET 

EVENEMENT ‘DOE MEE!’ OP HET LAATSTE MOMENT AF TE GELASTEN.

25 mei Jeugddag scoutinggroepen start 10.00 uur

  Hessenweg De Bilt, maar ook Bij het Biltse Meertje (Bilthoven/

De Bilt) , Maertensplein Maartensdijk, Kwinkelier Bilthoven

26 mei   Optreden van de Marinierskapel in Beerschoten, va 14.00 uur 

(alleen als het droog is)

26 mei Opening Kaap om 15.00 uur

t/m   Op Fort Ruigenhoek in Groenekan is avontuurlijke kunst te 

14 juli   zien speciaal gemaakt voor kinderen. Zeven weekenden lang 

beeldende kunst, � lm, installaties en performances; speels, 

absurd, direct, verrassend en interactief.

1 juni  opening om 14.00 uur tentoonstelling kunstkastjes, Fort 

Ruigenhoek in Groenekan

1 juni  Demonstratie brandweer vanaf 10.00 uur Vinkenplein Bilthoven

3 t/m  Theater stuk “wat u maar wilt” landgoed Eyckenstein Maartensdijk

9 juni  
(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt 

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

   

Bart en Eef,
namens de buurt
van de Kooijdijk,

gefeliciteerd
met jullie

50 jarig huwelijk.

www.arttraverse.nl

Maarten Dekker 
 (tekeningen)

Koen Doodeman
 (schilderijen)

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

28 april  | 11 juni 2013
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Bingo in Lage Vuursche

Donderdagmiddag 23 mei a.s. 

organiseert de Stichting Welzijn 

Bewoners Lage Vuursche een 

inloopmiddag voor ouderen in 

dorpshuis De Furs aan de Slot-

laan. Het betreft deze middag een 

bingo middag met mooie prijzen. 

De middag begint om 14.00 uur 

en eindigt om ca. 16.00 uur. De 

entreeprijs bedraagt totaal € 3,00 

per persoon incl. een kopje koffie 

of thee met iets lekkers.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 

70 jaar met C/D/E rijbewijs en 

overige automobilisten, die een 

rijbewijskeuring moeten onder-

gaan, kunnen terecht bij Regel-

zorg. Dit kan alleen door vooraf 

een afspraak te maken via het lan-

delijk afsprakenbureau, telefoon: 

088 2323300. Zelf een datum 

plannen kan via de website www.

regelzorg.nl. Op 24 mei 2013 is er 

op de locatie van Stichting Mens 

De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 

in De Bilt weer gelegenheid tot 

keuring.

Westbroek ontvangt Masetto

De vereniging VSSO (VechtStreek 

Symfonie Orkest) heeft, naast het 

grote symfonieorkest, ook een 

ander, kleiner, orkest: het Masetto. 

Het Masetto is een kamerorkest 

van enthousiaste amateurmusici 

uit de omgeving van Maarssen. 

Het bestaat uit strijkers, aangevuld 

met enkele blazers. Het Masetto 

staat onder leiding van Daniela 

Zlatkin. Masetto verzorgt vrijdag 

24 mei a.s. om 20.00 uur in het 

Westbroekse Dorpshuis een voor-

jaarsconcert. De kaartverkoop is 

vanaf 19.30 uur aan de zaal.

Westbroekse Mannenavond 

uitgesteld

De eerste Westbroekse man-

nenavond wordt uitgesteld. Vol-

gens Ad en Hilda Verhoef van 

het dorpshuis aldaar is gebleken 

is dat zaterdag 25 mei voor een 

groot aantal mannen uit Westbroek 

een onmogelijke avond is. Om te 

voorkomen dat de 1e Westbroekse 

Mannenavond in het water valt, 

hebben ze besloten de avond te 

verplaatsen naar het najaar. Er 

wordt nog gepuzzeld om te komen 

tot een geschikte datum. Zo gauw 

deze bekend is komt er nadere 

informatie.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 25 mei a.s. staat 

Amnesty International van 11.00 

tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Biltho-

ven. Daar kan men een handteke-

ning zetten onder petities waarmee 

Amnesty bij regeringen aandacht 

vraagt voor gevangenen waarvan 

de mensenrechten geschonden 

worden. Ook is er informatie over 

Amnesty zelf en haar acties.

Open Huis Kunstenhuis

Op zaterdag 25 mei houdt Kun-

stenhuis Biltse Muziekschool 

Open Huis. Van 13.00 tot 16.00u 

staan de deuren aan de Henrica 

van Erpweg 2 te De Bilt open voor 

iedereen die erover denkt muzie-

klessen of cursussen te gaan vol-

gen. Buiten zijn er optredens van 

leerlingen en ensembles, binnen is 

er info en een muziekmarkt waar 

van alles te zien en te horen is. De 

leslokalen van de muziekschool 

staan open: alle instrumenten kun-

nen worden uitgeprobeerd. Kinde-

ren krijgen een puzzeltocht mee, 

waarmee een introductiecursus op 

een instrument naar keuze is te 

verdienen. Voor een overzicht: zie 

www.kunstenhuis.nl

Oost Europese klanken 

in Bilthoven

Op zondag 26 mei zingt vrouwen-

koor Ludi Cantare liederen van 

Oost Europese componisten. Het 

programma begint met het Ave 

Maria van Zoltán Kodály. Dan 

volgt de drie- en vierstemmige 

Mass no. 6 van Győrgy Orbán. Hij 
zette de traditionele teksten van het 

Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus 

Dei op heel verrassende wijze op 

muziek. Een moderne versie van 

de eeuwenoude religieuze muziek 

dus. Locatie: Noorderkerk, Lauril-

lardlaan 6 te Bilthoven, aanvang 

15.30 uur. Kaarten verkrijgbaar 

aan de zaal of in de voorverkoop: 

ludicantare@ziggo.nl

Concert in Schutsmantel

Op zondag 26 mei vindt in Schuts-

mantel aan Gregoriuslaan 35 te 

Bilthoven een concert plaats, 

dat in nauwe samenwerking met 

Stichting Muziek In Huis wordt 

georganiseerd. Het ensemble 

Filip Davidse - Natsuko Tamaru 

zal een gevarieerd klassiek pro-

gramma brengen met werken van 

Tsjaikovski, Gershwin en Piaz-

zolla. Het programma duurt één 

uur, zonder pauze, aan vang 15.00 

uur, toegang gratis. 

Elvis Presley in De Woudkapel

Op zondag 26 mei klinkt Elvis 

Presley door De Woudkapel. 

Predikant en Elvis- kenner Fred 

Omvlee verzorgt een bijzondere 

bijeenkomst, waar hij in gaat op 

een minder bekende kant van 

Elvis. Spiritualiteit en religie 

speelden namelijk een belangrijke 

rol in het leven van De King of 

Rock and Roll en dat klinkt door 

in verschillende van zijn muziek-

stukken. Deze bijzondere ochtend 

voor oude en nieuwe Elvis Presley 

fans, van 10.30 uur tot 11.30 uur, 

is vrij toegankelijk. De Woudkapel 

bevindt zich op de hoek van de 

Sweelincklaan en de Beethoven-

laan in Bilthoven Noord.

Opbrengst Fancy fair

De Fancy fair, die in maart jl. in 

De Bremhorst gehouden is met 

een opbrengst van rond de 900 

euro een groot succes te noemen. 

Met dit bedrag zal een groot ver-

rijdbaar televisiescherm voor de 

bewoners gekocht worden. 

Taizéviering 

Zondagavond 26 mei om 19.30 

uur is er in de Immanuëlkerk in 

De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 

49 een Taizéviering met koor en 

instrumentalisten onder leiding 

van Els Firet. Een viering in de 

sfeer van het Franse klooster in 

Taizé, waar elk jaar veel jongeren 

komen. Er wordt gezongen in ver-

schillende talen en er is gelegen-

heid om stil te zijn. 

Iedereen, jong of oud, van harte 

welkom.

Soefi-bijeenkomst

 

Op zondag 26 mei verzorgt het 

Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 

een universele eredienst in Huize 

het Oosten, ingang Jan Steenlaan 

25, Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 

Het thema is: ‘de geest van lei-

ding’. Het Soefisme is een religi-

euze levensbenadering, gebaseerd 

op geestelijke vrijheid, respect 

voor alle religies en het bewust 

ervaren van het dagelijks leven als 

bron van spirituele groei. (www.

soefi.nl) 

Fotoclub

Maandag 27 mei komt sportfoto-

grafe Anita Riemersma op bezoek. 

Het is een vervolg op de lezing 

over sportfotografie van 22 okto-

ber jl. Anita zal de door de leden 

gemaakte sportfoto’s alsmede 

foto’s van anderen - bijv. die uit 

de krant - bespreken. Ook kunnen 

er vragen gesteld worden over 

sportfotografie. De avond begint 

om 20.00 uur en zal gehouden 

worden in het Cultureel & Ver-

gader Centrum H.F. Witte, Henri 

Dunantplein 4 te De Bilt. Voor 

meer inlichtingen www.fotoclub-

bilthoven.nl

Vervolg op pagina 12
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Johan van Stralen: 
Lid in de orde van Oranje-Nassau

door Marijke Drieenhuizen

Johan van Stralen begeleidde samen met pastor Gerard de Wit op vrijdag 26 april Tonny Bitter 

naar de ingang van het gemeentehuis voor genomineerden voor een lintje. Toen vervolgens de pastor 

meldde naar de zaal met bezoekers te gaan en hij tegen Johan van Stralen zei dat hij beter kon 

blijven waar hij was, werd het duidelijk. Ook hij behoorde, geheel onverwacht, tot de genomineerden.

Voor Johan van Stralen is het duide-

lijk: ‘Vrijwilligerswerk zal voorna-

melijk gedaan moeten worden door 

gepensioneerden. Zij komen vrij van 

hun werk en hebben tijd om dit op 

zich te nemen. De belasting voor wer-

kenden wordt tenslotte steeds maar 

groter, zij hebben kinderen waar ze 

ook voor zorgen en hebben daarnaast 

vaak de energie er niet meer voor. 

Als je met pensioen gaat ontstaat er 

sowieso een leegte. Een deel van die 

leegte opvullen met vrijwilligerswerk 

is dan goed. Vrijwilligerswerk geeft 

energie en voldoening’.

Kerk

De burgemeester was duidelijk in het 

verhaal: ‘De heer van Stralen is acht 

jaar vice-voorzitter geweest van het 

bestuur van de Sint Maartenkerk. In 

die functie was hij een steunpilaar 

van pastor Gerard de Wit en een re-

gisseur voor veel activiteiten in en om 

de kerk’. Johan van Stralen heeft zich 

actief ingezet voor de tot stand ko-

ming van de parochie van de  Heilige 

Martha en Maria. Johan van Stralen: 

‘Het was een hele drukke tijd. Er is 

veel overleg gevoerd en het resultaat 

is goed’. 

Begraafplaats

Pastor Gerard de Wit heeft zich vanaf 

1994 bezig gehouden met het realise-

ren van een algemene begraafplaats 

in Maartensdijk. De burgemeester: 

‘Eén ding mag ik zeker niet vergeten: 

uw tomeloze, jarenlange inzet om 

een begraafplaats in Maartensdijk te 

realiseren. Toen ik net aangetreden 

was in deze gemeente maakten wij 

juist rondom dit onderwerp kennis 

met elkaar. En ik was onder de in-

druk van de verhalen die u mij deed 

van mensen die hun overleden vader 

of moeder niet dichtbij in het eigen 

dorp konden begraven, ik was onder 

de indruk van de mate waarin u en 

uw mensen zich professioneel rich-

ten op een goed plan om een eigen 

begraafplaats in Maartensdijk aan te 

leggen en ik was onder de indruk van 

de mildheid en het respect waarmee 

u het verleden van het begraven in 

Maartensdijk benaderde. Vooral dat 

laatste zegt veel over de zachtheid 

van uw karakter. Iets waar hede ten 

dage veel gebrek aan is in ons land’. 

Nog steeds houdt Johan van Stralen 

zich bezig met de begraafplaats. De 

Stichting viel onder Tap maar sinds de 

overname door Dela is de Maartens-

dijkse begraafplaats in een nieuwe 

holding ondergebracht. Er wordt bin-

nenkort een waterput geslagen zodat 

bezoekers planten en bloemen water 

kunnen geven. Om de kosten laag te 

houden zal er een groep mensen wor-

den gezocht die hand en spandiensten 

willen gaan verrichten. 

Begeleider Dennendal

Al vijftien jaar heeft Johan van Stra-

len vrijwilligerswerk gedaan bij Den-

nendal in Den Dolder. ‘Mijn jongste 

broer Bart werd geboren met het syn-

droom van Down. Wij woonden toen 

in Utrecht en op een gegeven mo-

ment werd mijn broer opgenomen in 

Nijmegen. Natuurlijk veel te ver weg 

en toen er plek kwam bij Dennendal 

(toen nog de Willem Arntsz Stich-

ting)  in Den Dolder heeft mijn moe-

der dat snel geregeld. Ook al had mijn 

broer een zware vorm van Down, wij 

hadden wel wat met elkaar. De afge-

lopen vijftien jaar heb ik daar vrijwil-

ligerswerk gedaan. Jarenlang heb ik 

gewandeld met een groep bewoners, 

de laatste jaren draaide ik samen met 

Tiny, mijn vrouw, bardiensten in de 

Boshut. Daar konden de bewoners op 

zondagmiddag snoep koffi e en an-
dere zaken kopen. Een hele gewilde 

bezigheid. Voor ons hard werken, 

maar zeker ook genieten. Ik heb de 

zorg voor deze groep mensen zien 

veranderen. Mijn broer is drie jaar 

geleden overleden en was één van 

de bewoners die er het langst heeft 

gezeten. In 1962 is hij daar terecht 

gekomen. Eerst op een grote zaal, 

met personeel in witte ziekenhuis-

kleding. Toen Carel Muller directeur 

werd veranderde er veel ten goede. 

De deuren gingen open, er kwamen 

plantjes op tafel en er kon en mocht 

ineens veel meer. Wij waren daar blij 

mee. Want het deed mijn moeder pijn 

om na het vertrek de deuren weer op 

slot te horen gaan. Het voelde voor 

haar echt als opsluiten. Gelukkig ver-

anderde dat. Carel Muller was zijn 

tijd ver vooruit en ook nu nog kan ik 

alleen maar respect hebben voor het 

personeel: hoe zij omgaan met de be-

woners vind ik fantastisch. Bart was 

altijd met weinig tevreden: als je lief 

tegen hem was dan was hij gelukkig. 

We deden er vrijwilligerswerk maar 

kregen er veel voor terug’. De bur-

gemeester vertelt dat in de aanbeve-

lingsbrief het volgende geschreven 

stond: ‘De heer Van Stralen wist door 

zijn houding en bescheidenheid an-

deren belangrijker te laten zijn dan 

zijn eigen persoon’.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De burgemeester sluit zijn toespraak 

aan Johan van Stralen af met de vol-

gende woorden: ’Uw inzet, uw per-

soonlijkheid is van grote betekenis 

voor het plezier en de innigheid waar-

mee de Maartensdijkse samenleving 

zich laat zien. Een dorpsgemeen-

schap waarin uw vrijwilligerswerk 

cement aanbrengt tussen mensen. En 

u brengt licht in het leven van men-

sen die in moeite zijn, vaak, denk ik, 

zonder het zelf direct te merken en 

misschien juist daarom heel effectief. 

Uw verdienste moet onderscheiden 

zijn. Zichtbaar voor iedereen om er 

een voorbeeld aan te nemen. Daarbij 

hoort wat ik u nu mag uitreiken, want 

de Koningin heeft u benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau’. Jo-

han van Stralen is vereerd en zal de 

bijbehorende versierselen dragen bij 

bijzondere gelegenheden. 

Johan van Stralen.

Zonnebloem te gast in Trier

Van zondag 5 t/m vrijdag 10 mei maakten Zonnebloemgasten en vrijwilligers van de regio Kromme Rijn een zeer 

geslaagde vakantiereis naar Trier (Duitsland). Ook 8 gasten en 8 vrijwilligers uit Maartensdijk en De Bilt-Bilthoven 

waren van de partij. Vrijwilliger/gast bij de Zonnebloem iets voor u? Meld u dan aan via het secretariaat: Marjon 

Braas (tel. 0346 281190 Maartensdijk) of Thea van Maurik (tel. 030 2210347 De Bilt/Bilthoven).

Dag van de Zorg De Bremhorst

Rond 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, is het in zorginstel-

lingen al jaren traditie om aandacht te besteden aan de bijdragen die alle 

verzorgenden leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zo grijpt 

ook De Bremhorst deze gelegenheid aan om alle medewerkers extra in het 

zonnetje te zetten. Deze jaarlijkse feestdag werd nu op maandag 13 mei 

gehouden. Zo lag die ochtend vroeg de rode loper bij de ingang al uit en 

werden de medewerkers verwelkomd met een drankje, Om 10.30 was er 

voor alle medewerkers en bewoners koffi e met gebak. Daarnaast is er een 
budget voor de medewerkers voor een etentje, dat binnenkort gepland gaat 

worden. Het was weer een geslaagde dag. (Trees van Rooijen)

Medewerkers van De Bremhorst wachtte vorige week een warm welkom.

Al aangemeld?

Themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht

U bent van harte welkom om op zaterdag 1 juni 2013 deze 
speciale bijeenkomst bij Tap Uitvaartzorg en Notarissen 
Houwing van Beek van 11.00 tot 13.00 uur bij te wonen. 
Een mooie gelegenheid om u door deskundigen te laten 
informeren. Voor meer informatie zie www.tap-uitvaart.nl.

U kunt zich aanmelden via info@houwingvanbeek.nl 
of per telefoon op (030) 229 08 11. Deelname is kosteloos.

Wij verwelkomen u graag.

advertentie



Lekker gekruid & gezouten. Braadtijd ca. 90 minuten

SCHOUDERFILET ROLLADE .......500 GRAM € 5,95

Voor de liefhebbers. Mals & mager; ca 50 min. Tot een uurtje stoven

KALFSRIBLAPJES .................................500 GRAM € 9,98

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid & gemarineerd

ITALIAANSE STEAKS ........................... 4 STUKS € 7,00

Lekker gepaneerd & gekruid. Op veler verzoek

GEHAKT STAAFJES ............................... 4 STUKS € 5,00

Uit onze poeliershoek: met o.a. kiphaasjes, marinade en een 

heerlijke kaascrème. Ca. 25 minuten op 170 graden in de oven

KIP PANNETJES ......................................100 GRAM € 0,98

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. kipfilet, kruidencrème, chorizo en een lente ui

POLLO ESPAGNOLA ...........................100 GRAM € 1,45

Van ons bekende varkensvlees: voor pan, oven of op de barbecue

PROCUREURLAPJES ..........................100 GRAM € 0,98

Gekruid & gezouten. Met o.a. mosterd en verse bieslook

KALFSVERSE WORST ........................100 GRAM € 1,45

Van ons bekende rundvlees: aan een stuk. Braadtijd ca. 35 minuten

MALSE ROSBIEF ....................................500 GRAM € 9,25

Met o.a. kipfilet, marinade, paprika en courgette. Lekker gemarineerd

THAISE KIPWOKBLOKJES ............500 GRAM € 4,98

Superkwaliteit Hollands lamsvlees; kort bakken!!

TEXELSE LAMSKOTELETJES .......100 GRAM € 2,50

Wie kent ze niet? Een topper voor op de barbecue

YAKITORI SATE .....................................100 GRAM € 1,50

Lekker beleg. Met een beetje knoflook

SALAMI ........................................................100 GRAM € 1,50

Let op: zaterdag 25 mei

is er weer onze gezellige jaarmarkt!

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 25 mei. Zetfouten voorbehouden.

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Open Dag

Bent u benieuwd naar de werkwijze van een tuinarchitect / hovenier?

Bent u zich aan het orienteren op tuinaanleg of tuinontwerp?

Wilt u wel eens weten wie die man is van de tuincusrussen?

Van harte nodigen we u uit om zaterdag een kijkje te komen nemen op 

onze zaak in Westbroek, ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan.

Er is een kleine plantenmarkt met ca. 20 favoriete soorten voor een 

klein prijsje en met bevlogen toelichting.

De expositie van foto’s en ontwerptekeningen hangt en de koffie staat 

klaar.

Tot zaterdag!

Dr. Welfferweg 11 B - 3615 AK Westbroek (Utr.),

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

PS. Kom zaterdag 

ook naar Westbroek 

voor de jaarlijkse 

Open Tuinendag.

Workshops Android Tablets
Leer uw Android tablet beter gebruiken. Tweedaagse 
workshop: 6 én 13 juni van 10.00 tot 12.00 uur. Aan 
bod komen o.a. wifi , internet, e-mail, app’s en foto’s. 
Kosten € 32,50 / € 25,00 leden bibliotheek Idea. 
Docent Marco Visser. Aanmelden
activiteiten@ideacultuur.nl of via 030-2299003. 

Informatiebijeenkomst Tablets en iPads
Wilt u weten wat het verschil is tussen een tablet 
en een laptop? En wat zijn Apps en hoe krijg je 
die? Woensdagavond 5 juni 19.30 uur is er een 
informatiebijeenkomst tablets en iPads in Idea 
Bibliotheek Bilthoven. Er is volop gelegenheid om zelf 
vragen te stellen, zowel tijdens als na de bijeenkomst. 
Kosten: € 7,50 /  € 5,- leden Bibliotheek Idea Informatie: 
activiteiten@ideacultuur.nl of via 030-2299003.

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!
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Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

De Vierklank!
Ook voor kopieer- en printwerk!

Snel, voordelig en dichtbij,

 bel 0346 21 19 92

De Vierklank!
Voor programmaboekjes

bel 0346 21 19 92
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Mijlpaal voor Repair Café
door Frank Klok

WVT en Transition Towns De Bilt organiseren op 25 mei alweer hun 10e Repair Café.  

Samen met de drukbezochte voorlichtingsbijeenkomsten over lokale duurzame  

energieopwekking vormen de Repair Café’s tot nu toe de, naar aantal bezoekers gemeten, 

succesvolste activiteiten van Transition Towns De Bilt. 

Transition Towns stellen zich ten doel 

de samenleving meer in balans met de 

leefomgeving te brengen. Dat doen 

ze door lokale verduurzaminginitia-

tieven te ontplooien. Ze werken van 

onderop, zelf doen staat hoog in het 

vaandel. Duurzame energieopwekking 

is daarbij natuurlijk ook een belangrijk 

aandachtspunt en Transition Towns De 

Bilt (TT) werkt daarvoor onder meer 

samen met de Lokale Duurzame Ener-

gieCoöperatie De Bilt (LDEC). 

Repair Cafés

Ook de Repair Cafés, die TT De Bilt 

in nauwe samenwerking met WVT 

organiseert (in het gebouw van WVT, 

Talinglaan 10 in Bilthoven), passen in 

die verduurzaminggedachte. Gemid-

deld trekt een Repair Café zo’n 50 

bezoekers met reparatiespullen en de 

gedachte dat we minder verspillend 

met onze spullen en daarmee met onze 

leefomgeving moeten omspringen 

lijkt dus goed aan te slaan. En dat de 

portemonnee daar ook wel bij vaart zal 

natuurlijk ook best een rol meespelen. 

De reparateurs slagen erin dankzij hun 

deskundigheid en improvisatiever-

mogen ruim 70% van de aangeboden 

spullen weer een tweede leven te ge-

ven. 

Reparaties lopen van het herstellen 

van kleding (truien etc) via broodroos-

ters en stofzuigers tot elektronica, pc’s 

en ietsreparaties. Ook komen er regel-
matig mensen langs om zaken te laten 

lijmen, want het Repair Café beschikt, 

naast allerhande specialistisch gereed-

schap, ook over een ruim lijmassorti-

ment.

Kennisoverdracht

Het Repair Café stelt zich overigens 

uitdrukkelijk tot doel de reparatieken-

nis ook over te dragen. Afgeven en la-

ter gerepareerd weer ophalen is er dus 

niet bij. De klant werkt mee en leert al 

doende zelf de reparatie onder de knie 

te krijgen. De reparateurs, in leeftijd 

variërend van tiener tot (zeer) krasse 

knarren, vormen inmiddels een hecht 

en enthousiast team. Ze vinden er vol-

op uitdaging en kunnen er hun repara-

tiepassie botvieren. Dat enthousiasme 

is inmiddels zó groot dat ze maar zel-

den verstek laten gaan. De reparateurs 

steken uiteraard van elkaar het nodige 

op en daarnaast organiseert de Stich-

ting Repair Café landelijk cursussen 

voor de reparateurs zodat ook kennis 

van elders wordt gedeeld.

Sociale cohesie

Een Repair Café is overigens meer dan 

alleen een technisch gebeuren. Het is 

ook een ontspannen ontmoeting van 

mensen uit de buurt, arm en rijk, jong 

en oud. Aan de jongere generatie is ook 

nadrukkelijk gedacht: er is altijd een 

knutselhoek ingericht waar kinderen, 

onder deskundige leiding, hun fanta-

sie kunnen botvieren. Jong geleerd is 

immers oud gedaan. Een Repair Café 

levert daarmee ook een belangrijke 

bijdrage aan de sociale cohesie in de 

buurt. Samen met de reparateurs en 

logistieke vrijwilligers zijn er ieder 

Repair Café zo’n vijftien enthousiaste 

vrijwilligers van WVT en TT, geheel 

belangeloos, in touw. Via de facilitei-

ten van WVT subsidieert de gemeente 

de Bilt indirect de Repair Café’s. Een 

betere besteding van gemeenschaps-

geld lijkt nauwelijks denkbaar.

De vrijwilligers die de Repair Cafés mogelijk maken.

Veel interesse voor  
bouwkavels in Westbroek

Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. ontwikkelt in samenspraak met  

de gemeente De Bilt een plan voor het realiseren van 13 bouwkavels in Westbroek.  

Binnen korte tijd hebben zich ruim 30 geïnteresseerden aangemeld. 

Het grootste deel van de aanmeldingen 

komt uit Westbroek zelf. Daarnaast 

heeft ook een aantal oud-Westbroekers 

aangegeven graag terug te willen naar 

Westbroek. Door het beperkte nieuw-

bouwaanbod uit het verleden zijn zij 

noodgedwongen uitgeweken naar om-

liggende plaatsen, nu krijgen ze weer 

een unieke kans om terug te keren naar 

Westbroek. 

Behoefte

Uit gesprekken met geïnteresseerden 

blijkt dat er in Westbroek vooral be-

hoefte is aan bouwkavels zodat kopers 

zelf een woning kunnen laten bouwen, 

waardoor zij betaalbaar naar eigen 

wens een vrijstaande woning kunnen 

realiseren. Door het aanbieden van 

vrije kavels kan de gewenste doorstro-

ming in Westbroek op gang worden 

gebracht waarbij er in de bestaande 

woningen ruimte wordt gemaakt voor 

starters op de woningmarkt.

Jaarmarkt Hessenweg en Looydijk

Ieder jaar vindt er in De Bilt de be-

kende jaarmarkt plaats. Dit jaar op za-

terdag 25 mei van 10.00 uur tot 17.00 

uur op de Hessenweg en Looydijk. 

Tientallen kramen vol leuke en inte-

ressante spullen voor jong en oud. De 

allerkleinsten worden vermaakt met 

leuke attracties, men kan zich tegoed 

doen aan heerlijke lekkernijen zoals 

poffertjes, ijs en de lekkerste brood-

jes. 

Dit jaar bestaat gemeente de Bilt 900 

jaar en daarom zullen de jaarmarkt én 

de attracties in een nostalgisch jasje 

gestoken worden. Er komt een hand-

draaiorgel, Lafayette carrousel en 

voor de kleinste kinderen een vlieg-

tuigmolentje, voor de ouderen een 

leuke herinnering aan vroeger. Ook 

worden er oude ambachten gede-

monstreerd. Men kan zien hoe vroe-

ger boeken werden gebonden, hoe de 

kraalogen van een pop werden ge-

maakt. Men kan er achter komen hoe 

een schip in een les wordt gemaakt 
en de prachtige techniek van het quil-

ten wordt gedemonstreerd. Deze en 

nog meer ambachten worden tijdens 

de jaarmarkt uitgebreid verteld en ge-

toond.

Open dag bij de Koning

Zaterdag 25 mei houdt Pieter de Koning Tuinen in  

Westbroek van 10.00 tot 17.00 open huis. Het bedrijf  

bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd.

Speciaal voor deze open dag heeft Pieter de Koning een kleine planten-

markt. Ongeveer 20 van zijn favoriete soorten zijn te bewonderen en te 

koop voor een klein prijsje. En plantenexpert De Koning vertelt er heel 

graag bij waarom ze zo waardevol zijn en hoe u ze succesvol kunt toepas-

sen. 

Daarnaast kunt u kennis maken met Pieter de Koning en zijn collega’s en 

u laten bijpraten over de werkwijze van een tuinarchitect en hovenier. Het 

atelier is geopend en u kunt de sfeer proeven van de cursusruimte. De kofie 
staat klaar en er zijn prachtige foto’s en ontwerptekeningen te bezichtigen 

van tuinen die door Pieter de Koning 

zijn ontworpen en aangelegd. U kunt 

trouwens een mooi combinatiebe-

zoek brengen. Zaterdag is ook de 

jaarlijkse Open Tuinendag in West-

broek. Zie elders in deze krant of 

vraag bij Pieter de Koning de adres-

sen. U vindt Pieter de Koning Tui-

nen in Westbroek aan de Dr. Welf-

ferweg 11 b.

Pieter de Koning legt zijn ontwerpen 

altijd vast op foto. Veel van het 

moois is zaterdag in zijn atelier te 

bewonderen.

GroenRijk Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

GroenRijk Hollandsche Rading
Tolakkerweg 138 • 035-5771425
www.groenrĳ k.nlVerkoop start om donderdag 10.00 uur. Niet voor handelaren!

Struikmargriet
Diverse kleuren.

Potmaat 21 cm.

van 7,99Dvoor

Kilometer
knaller

4,99

Vlijtig liesje
Impatiens new guinea

3 voor

Kilometer
knaller

5,-
Kilometer

knaller

3,99
Lavendel
Lavendel hidcote 

Potmaat 13 cm,

Hoogte 15 cm

3 voor

Kilometerknallers

a.s.  zondag

Open
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SP en nieuwe vormen  

van solidariteit

Op dinsdag 28 mei a.s. organi-

seert de SP in wijkverenigings-

gebouw WVT te Bilthoven een 

debat getiteld ‘Nieuwe vormen 

van solidariteit’. Te gast zijn 

ABVAKABO-voorzitter Corrie 

van Brenk en Buurtzorg-direc-

teur Jos de Blok. Ook Wigle 

Braaksma, lid van de Centrale 

OR van PostNL en voormalig 

Bilts SP-voorzitter Harry San-

gers, die in de OR zat van Pers-

groep Den Haag zijn aanwe-

zig. Zij zullen spreken over de 

gevolgen van grootschaligheid 

en manieren om de belangen van 

werknemers te beschermen. Het 

debat wordt geleid door vak-

bondsman John van Otterloo. 

Het debat begint om 20.00 uur en 

toegang is gratis. De SP nodigt 

ervaren mensen in de thuiszorg, 

de post, de schoonmaak nadruk-

kelijk uit om te komen en hun 

ervaringen te delen.

Reis naar Open Doors

De Hervormde Kerk te Lage 

Vuursche organiseert op 29 mei 

een reis naar Open Doors in 

Ermelo. Deze organisatie steunt 

wereldwijd vervolgde chris-

tenen. Er is plaats voor niet-

gemeenteleden. Opstappen bij de 

Hervormde Kerk van De Vuur-

sche na een opening in de kerk 

om 8.45 uur. Aanmelden kan bij 

W. Slob, tel. 0346 212055 of H. 

van Dam, tel. 0346 212797 tot 

en met 24 mei a.s.  

Kindermiddag in Dorpskerk

De missionaire werkgroep van 

de Dorpskerk in De Bilt orga-

niseert op woensdag 29 mei 

een kindermiddag in De Voor-

hof (gebouw naast de kerk). Om 

14.00 uur begint er een voorstel-

ling van het poppentheater ‘het 

@penstaartje’ met de voorstel-

ling ’Jan Kalebas’. Na de voor-

stelling krijgen de kinderen nog 

wat te drinken en te eten en om 

16.00 uur is de middag afgelo-

pen. Kinderen vanaf vier jaar 

zijn van harte welkom vanaf half 

13.30 uur twee en de toegang is 

gratis.

Uitdaging voor Cantatekoor 

Het Cantatekoor Bilthoven start 

in september met het instude-

ren van de eerste drie cantates 

van het Weihnachtsoratorium 

van J.S.Bach. Om mee te zingen 

met dit project kan men zich 

aanmelden tot 30 mei via het 

emailadres pvanderhoeven@sol-

con.nl ; vooral tenoren en bas-

sen zijn welkom. Er wordt een 

leeftijdsgrens van plm. 75 jaar 

gehanteerd. De repetities zijn op 

woensdagvond van 30 oktober 

t/m 11 december plus zaterdag 

26 oktober en 23 november in 

de Noorderkerk te Bilthoven. Op 

11 september ’s avonds is er een 

startbijeenkomst in de Noorder-

kerk met uitleg over de muziek 

en het koor. 

Concert  

Bilthovens Kamerkoor

Het Bilthovens Kamerkoor geeft 

op zondag 2 juni een lustrum-

concert in de O.L.V. Kerk aan 

de Gregoriuslaan, aanvang 15.00 

uur. De in Bilthoven woon-

achtige mezzosopraan/alt José 

Scholte zal haar medewerking 

verlenen aan dit concert. De 

begeleiding is in handen van 

organist/pianist Wim Brunsveld. 

Hij zal ook een instrumentaal 

intermezzo verzorgen met cellis-

te Esther Ocheng. Entreekaarten 

zijn verkrijgbaar bij Sophia van 

Herpen, tel. 030 2291692 of via 

info@bilthovenskamerkoor.nl

Jubileum met Footsteps  

De Opstandingskerk in De Bilt 

bestaat 50 jaar, een jubileum dat 

‘t hele jaar wordt gevierd. Op 

zondag 9 juni is er om 11.00 uur 

een jubileumdienst; nu als reünie 

met en voor Footsteps (vroeger: 

de Jeugdkapel). Het belooft een 

anders dan andere, actieve en 

vrolijke dienst te worden, geleid 

door mevr. ds. Stam en Aad van 

der Meer. Na afloop is er koffie 

thee en lunch, waarvoor aanmel-

ding gewenst is.  

Workshops iPads en Tablets

Voor iedereen die de eigen tablet 

optimaal wil leren gebruiken, 

organiseert Idea Bibliotheek 

workshops van 2 dagdelen. De 

belangrijkste instellingen, toe-

passingen en applicaties komen 

aanbod. Ook worden wifi, 

internet, e-mail, app’s en foto’s 

behandeld. Er is volop gelegen-

heid om vragen te stellen en zelf 

te oefenen. ICT-expert Marco 

Visser begeleidt deze work-

shops. Data: iPad workshop 23 

en 30 mei, Android tablets 6 en 

13 juni. Meer info en aanmelden 

bibliotheek.ideacultuur.nl 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

De Bilt

in Actie!

Volg al het twitternieuws
uit heel De Bilt op

www.debiltinactie.nl

Laat de zon voor u werken!

Zonnepanelen

T 030 737 01 54

info@p-energy.nl

Pro� le Rene
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

Pro� le René De Bilt
  bestaat 12,5 jaar

Braderie Actie
vrijdag 24 mei
en zaterdag 25 mei
op alle producten

12,5% korting*

* uitgesloten reparaties en aanbiedingen

la-la-la-la-la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-
la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la 
la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la la-la-la 

la-la-la-la-lavendel

Met name dat laatste levert ons veel punten op 
van het publiek, 

vooral omdat de 
korting geldt op ál 

onze lavendel soorten. 
En dat zijn er nogal wat!!

25%
kassa
korting

Geldig t/m dinsdag 28 mei a.s.

Onze bijdrage voor het 
Eurovisie Tuinfestival:

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

Wij zijn trots op de prestatie die Anouk bij het songfestival leverde

De Vierklank!
voor jubileum-, 

trouw- en 

geboortekaarten

bel 0346 21 19 92
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Animo voor lokaal netwerk VG
door Marijke Drieenhuizen

Zeventien mensen hebben gevolg gegeven aan de uitnodiging om te komen praten over de komende 

veranderingen in de WMO en dan vooral die voor de gehandicaptensector. Vooropgezet doel van de 

avond was om de mogelijkheden te onderzoeken om een lokaal netwerk op te starten door ouders van 

mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de gemeente De Bilt. Conclusie van de avond: 

er is draagvlak voor een op te bouwen netwerk.

Dat de WMO mogelijkheden en kan-

sen kan bieden voor mensen met een 

verstandelijke beperking is een feit, 

maar er zijn ook gefundeerde be-

zwaren tegen de overheveling van 

zorg vanuit de AWBZ naar de WMO 

vooral op de manier waarop dit nu 

gebeurt. Het grootste bezwaar is de 

bezuinigingsopdracht van 25% die 

gekoppeld is aan de overheveling van 

taken van het Rijk naar de gemeenten. 

Daarnaast zijn niet alle wijzigingen 

wenselijk en menselijk. Er is, zo ver-

wachten de deelnemers, onvoldoende 

kennis over deze doelgroep. Omdat 

er momenteel door ambtenaren hard 

wordt gewerkt om beleid te maken, 

is dit het moment om een andere kant 

te laten horen: die van ervaringsdes-

kundigen die jaren hun kind hebben 

verzord en begeleid.

Zie de kansen

De avond werd georganiseerd door 

Pouwel van de Siepkamp namens 

KansPlus, dit is een landelijke belan-

gennetwerk voor verstandelijk gehan-

dicapten en hun familie en Marjan 

van Maarschalkerweerd namens het 

Programma Aandacht voor Iedereen. 

Dit programma is opgezet door tien 

landelijke patiënten-, gehandicapten- 

en ouderenorganisaties en de Koepel 

Wmo-raden. Zij hebben in het pro-

gramma ‘Aandacht voor iedereen’ de 

handen ineen geslagen zodat hun ge-

meenschappelijke (ervarings-) kennis 

optimaal benut wordt bij het verder 

vormgeven van de Wmo in de lokale 

praktijk. Voor de pauze werd kennis 

gedeeld, na de pauze waren er moge-

lijkheden om vragen te stellen en om 

dieper op bepaalde onderwerpen in te 

gaan. Duidelijk werd dat er voldoen-

de animo is om verder te gaan met 

het opzetten van de lokaal netwerk. 

Via dat netwerk wordt het wellicht 

mogelijk om rechtstreeks mensen te 

benaderen om standpunten te delen of 

door samen te werken met de WMO 

adviesraad De Bilt.

Voor meer informatie kan men con-

tact opnemen via telefoonnum-

mer 0346213436 of via de email: 

m.drieenhuizen@xs4all.nl

Marjan van Maarschalkerweerd 

van het Programma Aandacht voor 

Iedereen vertelt de aanwezigen dat de 

veranderingen er hoe dan ook komen 

maar dat het ook kansen kan bieden.

Lymfoedeemprogramma bij 

Karstens & van der Meijden 
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaams-

deel. Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn dit vocht af te voe-

ren. Bij Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden uit 

Maartensdijk werkt sinds kort Alma Harrewijn die gespecialiseerd is in de 

behandeling van deze aandoening.

Voor de behandeling van lymfoedeem zijn er diverse mogelijkheden. Be-

langrijk is dat er een behandelplan wordt opgesteld, waarbij de diverse be-

handelingen goed op elkaar zijn afgestemd. Alma is geen onbekende in de 

regio. Na haar afstuderen heeft ze tien jaar in Utrecht gewerkt. Na een ver-

blijf in Amerika is Alma na 12,5 jaar weer terug. In Amerika heeft zij onder 

andere in een lymfoedeemkliniek gewerkt. En de laatste jaren had zij haar 

eigen oedeem-praktijk. Ook heeft ze het nationaal lymfoedeem examen met 

goed gevolg afgelegd en mag ze de professionele initialen CLT-LANA dra-

gen. Daarnaast heeft Alma meegewerkt aan verschillende Engels- en Ne-

derlandstalige zelfhulp boeken. Ook zit zij in de redactie van Lymfologica, 

het nieuwsorgaan van het Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet); de 

patiëntenvereniging voor personen met lymfoedeem en lipoedeem.

Verminderen stoornis

Lymfoedeem betekent letterlijk: vochtophoping. Door een stoornis in het 

lymfstelsel is de afvoer van weefselvocht te gering en hoopt het vocht zich 

op in de huid en onderliggende weefsels. Ook een zwaar of vermoeid ge-

voel in arm of been, of een gevoel van spanning rondom pols, vingers, en-

kels, elleboog of knieën kan het gevolg zijn van lymfoedeem. Soms gaat dit 

gepaard met pijnklachten. De stoornis in het lymfsysteem kan zijn aangebo-

ren, maar meestal treedt lymfoedeem op na een ernstige beschadiging van 

de lymfvaten of lymfklieren. Veelal is deze beschadiging een gevolg van 

een borst- of prostaatoperatie of van bestraling. Doel van de behandeling 

door een oedeemtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van 

een stoornis of beperking als gevolg van een onderhuidse vochtophoping.

Arts

Hoewel fysiotherapie over het algemeen direct toegankelijk is, valt lymfoe-

deem onder de chronische aandoeningen. Daarom is er voor de behande-

lingen van lymfoedeem een verwijzing nodig van de behandelend arts. Zie 

ook www.fysiomaartensdijk.nl [HvdB]

Het team van Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der 

Meijden met v.l.n.r. achter Rob Karstens en Ron van der Meijden en voor 

Anita Homan en Alma Harrewijn. Nathalie Schaafsma was afwezig.

MediBilt geopend
MediBilt Neptunuslaan is een medisch centrum waar de patiënten van alle 

huisartsen uit De Bilt en omstreken dichtbij huis en snel terecht kunnen 

voor medisch diagnostische onderzoeken en oogheelkundige zorg. Medi-

Bilt en huisartsenlaboratorium Saltro Utrecht slaan de handen ineen voor 

zorginnovaties, om zinnige en zuinige zorg in de regio te bewerkstelligen 

en goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn te bevorderen. [HvdB]

Dinsdag 14 mei openden wethouder Herman Mittendorff en burgemeester 

Arjen Gerritsen het centrum MediBilt aan de Neptunuslaan 3 in Bilthoven 

(foto Reyn Schuurman).

Voices en Het Verbouwde Nest
door Henk van de Bunt

Het Alexander Monro Ziekenhuis op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven is een ziekenhuis, 

gespecialiseerd in borstkanker. Het ziekenhuis is al vanaf 15 april geopend, maar op donderdag  

23 mei staat de oficiële opening gepland. Zaterdag 25 mei is er een open dag. 

De Alexander Monro Foundation 

werft fondsen voor projecten die 

bijvoorbeeld de kwaliteit van leven 

van patiënten bevorderen. Vrijdag 17 

mei ontving het ziekenhuis 4 nieuwe 

ietsen. Denise Go-Feij van de Foun-

dation: ‘Met deze ietsen kunnen pa-

tiënten en hun partners even lekker 

gaan ietsen als ze in afwachting zijn 
van een bloed- of weefselonderzoek. 

Even naar Lage Vuursche om een 

kopje kofie te drinken of in de bos-

sen uitwaaien om de onrustgevoelens 

‘weg te ietsen’.
 

Schenkers

Eén van de gevers was het koor ‘The 

Voices of Bilthoven’;  een koor van 

120 dames uit Bilthoven en omstre-

ken, dat  18 maanden geleden werd 

opgericht door Els Talmon, Els van 

Zijl en Anita Hoogendoorn. Onder 

de inspirerende leiding van Linda en 

Giovanni Caminita (bekend van het 
begeleidingsorkest van Marco Bor-

sato en 24 kitchen) is dit popkoor 

uitgegroeid tot een diverse mix van 

dames van alle leeftijden die veel 

plezier beleven aan het zingen van 

popsongs. Zij treden tweemaal per 

jaar op en hebben nu de opbrengst 

van twee optredens in 2012 aan de 

foundation van het Alexander Monro 

ziekenhuis geschonken. Hierdoor kon 

men de iets (voor patiënten), 14 boe-

ken en 10 prothese bh’s kopen.  Het 

koor was met het kwartet Anneke Ro-

meijn, Bernadette Meijer, Tryberthe 

Fennema en Kirsten Huibregtsen ver-

tegenwoordigd. 

Nest

De Vrijdagochtendvrouwen van de 

Werkschuit speelden het toneelstuk 

‘Het Verbouwde Nest’. Het Verbouwde 

Nest is een toneelstuk geïnspireerd op 

o.a. de boeken Zadelpijn en Het Ver-

wende Nest. Lenneke Kerstjens: ’Wij 

hebben met een (amateur-)toneelgroep 

van 9 vrouwen dit stuk te gespeeld. On-

der regie van Anita van Soest proberen 

we met heel veel plezier onze toneelca-

paciteiten te vergroten’. Het stuk werd 

o.a. gespeeld in de theaterzaal van de 

Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 
te Bilthoven, waar ruimte is voor 100 

bezoekers per avond. Vooraf aan de 

voorstelling wordt er kofie geserveerd 
en nadien kan men napraten onder het 

genot van een glaasje wijn. Van  de op-

brengst van een aantal voorstellingen 

van het verwende nest in  Bilthoven 

kon een donatie worden gegeven aan 

het Alexander Monroe ziekenhuis te 

Bilthoven.

Fietsen

De andere twee ietsen waren uiter-
aard ook geschonken: Eén was af-

komstig als particuliere gift van de 

eigenaar van een bedrijf en de andere 

kwam helemaal uit Oisterwijk, waar 

de Stichting Pareltoer ietstochten 
organiseert voor vrouwen van alle 

leeftijden en alle niveau’s van sporti-

viteit. Deelneemsters doneren 10 euro 

en steunen daarmee 3 goede doelen: 

Alpe d’HuZes, Inloophuis Midden 

Brabant en dus de Alexander Monro 

Foundation.

Gevers, leveranciers en ontvangers voor de ingang van het ziekenhuis.
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‘Bijna stapte een olifant op mijn vulpen’
door Rascha Ravestein

De Eindstreep

Soms ietst een mens
voorbij zichzelf.

Ervaart zijn eigen
eeuwigheid.

Bezweert daarmee
zijn sterfelijkheid
als onafwendbaar

levensdoel.

Dan valt de
versnelling uit.
De iets verstilt

sur place. Verstomt.

Voor alle onont-
koombaarheid daar

leidt het leven
niet voor op

Van afscheid is
een mens nooit ver

Voor je het weet
raak je de meet.

Inge Gorris

Uit de bundel ‘Denkend aan mijn 

dorp’, uitgegeven ter gelegenheid van 

900 jaar De Bilt

Dicht je vaker over de dood?

‘Ja, ik dicht veel over verlies, af-

scheid en eindigheid. Wat niet bete-

kent dat ik een zwartkijker ben. In het 

besef van je sterfelijkheid kun je juist 

intenser leven. Het leven en de dood 

horen bij elkaar. Mijn tweede dicht-

bundel heette ‘Doodnormaal’. En ik 

dichtte over de aftakeling van mijn 

moeder en haar sterven. Zo werd mijn 

verdriet minder schrijnend en kon ik 

het gemakkelijker verwerken.’

Wat voor vrouw was je moeder?

‘Ze was een mooie, ravissante vrouw 

en jong van geest. Ze vond niks gek. 

Of je nou danste op muziek van Cho-

pin of keihard een opera-aria zong. 

Van haar open blik heb ik veel ge-

leerd. Ze kreeg negen kinderen en we 

groeiden op in het rooms-katholieke 

Limburg. Een bourgondisch geloof, 

met veel rituelen en processies. Ik 

hou nog steeds van rituelen en van de 

Maria-gedachte.’

Hoe ben je in Bilthoven verzeild  

geraakt?

‘Ik reisde mijn geliefde achterna. Hij 

woonde in Bilthoven-Noord. Na een 

tijdje op en neer reizen waagde ik in 

2001 de overstap. Mijn twee kinderen 

waren al volwassen en de deur uit. 

Samen hebben we nu vijf kleinkinde-

ren. Zo onbevangen als die kijken: dat 

vind ik heerlijk.’

Hoe bevalt het in Bilthoven?

‘Ik voel me hier inmiddels thuis. Ik 

ben er ook meteen ingesprongen. Ik 

speel dwarsluit in het Bilthovense or-
kest ‘Samuze’ en ik zit in het bestuur 

van de Zeister Muziekdagen. In deze 

wijk wonen veel wetenschappers en 

kunstenaars. In dit geestelijke klimaat 

gedij ik goed. Het inspireert me.’

Wanneer ben je met dichten begonnen?

Op mijn dertiende schreef ik mijn 

eerste gedicht over mijn oma in haar 

doodskist. Mijn hele leven heb ik ge-

danst: klassiek ballet, jazzballet en 

modern ballet. Zo rond mijn veertig-

ste werd het dansen te zwaar en be-

gon ik weer meer te dichten. Ik heb 

veel met taal en ben in mijn beroep 

lerares Nederlands geweest. Ik ver-

taal boeken en schrijf ook nog steeds 

brieven. Dat vind ik veel persoonlij-

ker dan een mail. Je moet van tevoren 

nadenken wat je gaat schrijven. Want 

als het niet goed is, gooi ik het in de 

prullenbak. Ik krijg alleen zelden een 

brief terug!’

Hoe schrijf je een gedicht?

‘Ik iets en wandel veel. Zo kom ik 
los van het dagelijkse leven. De wind 

blaast om me heen en zo waaien er 

woorden naar binnen. Iets moet me 

raken, al is het maar een seconde. 

Meestal heb ik een begin- of een 

eindzin en de rest vult zich dan zoet-

jesaan in. Ik schrijf met een vulpen, 

een echte Waterman. Het was het 

eerste cadeau dat mijn man me twin-

tig jaar geleden gaf. Zijn naam staat 

erin gegraveerd. Eén keer is mijn pen 

bijna verpletterd door een olifant. We 

kampeerden met wat tentjes in een 

Nationaal Park in Zimbabwe. Van de 

ene kant naderde een kudde olifan-

ten en van de andere kant een groep 

nijlpaarden. We moesten halsoverkop 

vluchten en daarbij viel mijn pen uit 

mijn tas. Bij terugkeer vond ik mijn 

Waterman heelhuids terug, vlak naast 

een berg olifantenpoep!’

Wanneer is een gedicht goed?

‘Mijn man en ik adopteerden een 

waterput in de Kalahari-woestijn 

in Zuid-Afrika . Als dank mochten 

we er een week logeren. We waren 

er verstoken van alles: van mensen, 

winkels, telefoon en internet. Alleen 

kijken naar de leeuwen, gnoes en 

impala’s die kwamen drinken bij de 

put of elkaar opaten. Slapen, eten en 

overleven. Dan kom je tot de essentie 

van dingen. Als ik dat basale weet te 

vangen in een gedicht, dan voel ik mij 

gelukkig.’

Anders naar de wereld en 
jezelf kijken

door Guus Geebel

Op vrijdag 24 mei houdt boeddholoog Aad Verboom in Huize het Oosten, Rubenslaan 1 Bilthoven een 

lezing over bevrijdend inzicht zoals dat in het boeddhisme gevonden wordt. 

De vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten organiseert de bijeenkomst, 

die om 20.00 uur begint en voor iedereen vrij toegankelijk is.

Aad Verboom werd in 1956 in 

Eindhoven geboren en verhuisde 

op zijn achttiende naar Utrecht. Op 

zijn drieëntwintigste begon hij met 

de studie talen en cultuur van zuid 

en oost Azië. In die tijd ging hij 

onder leiding van een Thaise boed-

dhistische monnik mediteren. Na 

zijn studie kreeg hij de mogelijk-

heid om te promoveren  Hij schreef 

een proefschrift over een boeddhis-

tische tekst over de Vervolmaking 

van Inzicht. ‘Het was leuk om te 

doen, maar tegelijkertijd wist ik 

dat het moeilijk zou zijn daar mijn 

brood mee te verdienen.’

Inzicht

Aad Verboom was al langer in de 

ICT geïnteresseerd en besloot daar 

na de promotie iets mee te gaan 

doen. Hij werkt nu als beleidsadvi-

seur informatisering bij de gemeen-

te Stichtse Vecht. ‘Daarnaast ben ik 

actief als boeddholoog. Vorig jaar 

heb ik nog een collegeblok gegeven 

over Theravada boeddhisme aan de 

VU in Amsterdam.’ Aad Verboom 

is geen vrijmetselaar, maar hij ziet 

wel raakvlakken met het boeddhis-

tische gedachtegoed. ‘Er zijn in het 

boeddhisme verschillende tradities. 

Ik behoor tot de meditatieve tradi-

tie. Daarin ontwikkel je inzicht in 

jezelf, maar dat inzicht kan veran-

deren, wat dan ook het bevrijdende 

is.’

Uitnodigen

In zijn lezing vertelt Aad Verboom 

wat over de geschiedenis van het 

boeddhisme en hoe bevrijdend in-

zicht daar een rol bij speelt. Hij gaat 

in op hoe boeddhisten dat toepassen 

in hun dagelijks leven en geeft daar 

voorbeelden van. ‘Ik dring mensen 

niets op maar geef ze iets mee. Het 

is meer uitnodigen om op een an-

dere manier te gaan kijken. Op het 

moment dat je heel anders naar de 

wereld en naar jezelf kunt kijken, 

verandert er wat en wordt het leven 

veel bevredigender. Als aanwezigen 

dat willen geef ik tips om dat te be-

reiken. Dat is de kern van het ver-

haal.’ De aanwezigen worden na-

drukkelijk bij de lezing betrokken. 

Aad Verboom was negen jaar voorzitter van de Boeddhistische Unie van 

Nederland.

Correspondentie overgedragen 
aan de Historische Kring

door Henk van de Bunt

In 1982 ging de toen 14-jarige Marcel Beesemer ‘op avontuur’ in het afge-

sloten en verboden natuurgebied van het in 1980 gesloten en ooit zo roem-

ruchte Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’. Alle ruimten waren zomaar te be-

treden en zowel binnen als buiten was het een complete chaos. Zo lag her en 

der verspreid veel correspondentie voor het oprapen. 

Het leek Marcel wel interessant de rondslingerende paperassen mee te ne-

men naar huis. Dat veel brieven zwaar door de elementen waren aangetast 

deerde hem niet. Ruim 30 jaar na dato bleken de papieren nog in zijn bezit 

te zijn en dat feit vormde de directe aanleiding tot het boek Duiken in het 

verleden van de N.V. Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’, Dat boek schreef 

Marcel Beesemer sámen met zijn vader Karel en het verscheen vorig jaar. 

Alle ongeveer 80 brieven werden, tezamen met verhalen van recreanten van 

weleer en tientallen foto’s die door de Historische Kring D’ Oude School 

welwillend ter beschikking werden gesteld, in dat boek opgenomen. 

Koesteren

Voorzitter van de Historische Kring Leo van Vlodorp is zeer is ingenomen 

met het besluit van Marcel Beesemer de brieven te schenken aan zijn ver-

eniging: ‘Ze vormen een tijdsdocument van het leven van alledag in 1940. 

Ze geven een prachtige kijk op de realiteit van toen. Die oude correspon-

dentie heeft z’n eigen verhaal en zeker bij ouderen zullen de brieven herin-

neringen oproepen aan de tijden van weleer. 

Het natuurbad - ook de bewuste brieven geven daar een bepaalde inkleuring 

aan - is een stuk historie, een brok geschiedenis geworden. Ook wij zullen 

die collectie brieven koesteren’, aldus besluit Leo van Vlodorp zijn waarde-

rende woorden over de overdracht door Marcel Beesemer.

 

Marcel Beesemer (links) draagt de brieven over aan Jan van den Heuvel 

(Werkgroep Onderzoek) en Gitta van Eick (secretaris) van de Historische 

Kring D’Oude School op een voormalige heuvel van De Biltsche Duinen.

Inge Gorris: ‘Als ik iets, waaien de woorden zo naar binnen.’
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Slotpresentatie Talentopleiding 
De Talentopleiding van Kunstenhuis Biltse Muziekschool geeft op zondag-

middag 2 juni a.s. om 15.00 uur de jaarlijkse slotpresentatie. Dit zal de 

laatste presentatie in de zaal van de Biltse Muziekschool aan de Henrica 

van Erpweg 2 te De Bilt zijn, omdat de Muziekschool in oktober verhuist 

naar Cultureel Educatief Centrum Het Lichtruim. Tap Uitvaartzorg is vanaf 

de start in september 2007 als sponsor bij de Talentopleiding betrokken. 

Ondanks dat de Coöperatie DELA recent Tap Uitvaartzorg heeft overgeno-

men, blijft Tap Uitvaartzorg ook het komende jaar het muziektalent van de 

muziekschool ondersteunen. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de 

slotpresentatie in de zaal van de Biltse Muziekschool. De toegang is gratis. 

Aan het eind van de presentatie is er gelegenheid nader kennis te maken met 

de uitvoerenden en nog even na te praten onder het genot van een drankje. 

Tessa, de jongste deelnemer van de junior-Talentopleiding van Kunstenhuis 

Biltse Muziekschool

Skelterrace

Op zaterdag  1 juni is de jaarlijkse skelterrace rond de kerk van Lage Vuur-

sche. Ieder jaar is de race weer spannend en gezellig. Alle kinderen vanaf 4 

jaar zijn van harte welkom. De inschrijving start om 14.30 uur. Na de skel-

terrace zal jeugdwerker Alette Zeeman een Bijbelverhaal vertellen waarna 

de prijsuitreiking plaatsvindt. Afsluitend is er patat.

Kookkids 
17 mei begon in ’t Hoekie de nieuwe serie van de kookkids voor kinderen 

van 8 t/m 12 jaar op vrijdag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Gezellig koken met 

je leeftijdsgenootjes. En na aloop samen eten en opruimen. Aanmelden kan 
nog via tel. 030 2201702 of hoekie@mensdebilt.nl 

En de winnaar is: de Bosbergschool
door Henk van de Bunt

De christelijke Bosbergschool uit Hollandsche Rading is op 14 mei uitgeroepen tot winnaar van de  

Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs 2013 voor het primair onderwijs. 

De jury was unaniem in haar oordeel 

over de betekenis van de projectin-

zending ‘Krachtige lessen’, waarmee 

de Bosbergschool zijn onderwijs wil 

vernieuwen door gebruik van digi-

tale technologieën en sociale media. 

Schoolleider Ronald de Moor ontving 

de Aanmoedigingsprijs ter waarde 

van 10.000 euro uit handen van Ke-

vin Lee, President van Samsung Elec-

tronics Benelux, tijdens het Nationaal 

Congres Onderwijs en Sociale Media 

in EYE te Amsterdam. 

De jury onder leiding van Tessa van 

Zadelhoff was vooral lovend over 

de wijze waarop de Bosbergschool 

met ‘Krachtige lessen’ vernieuwende 

impulsen wil geven aan de coöpera-

tieve werkvormen waarmee al langer 

gewerkt wordt. Tessa van Zadelhoff: 

‘De Bosbergschool wil zijn leerlin-

gen met dit project de mogelijkheid 

geven zich optimaal voor te bereiden 

op het verwerven van de zogeheten 

21st century skills die zij in de toe-

komstige maatschappij nodig hebben. 

De integratie van internet en sociale 

media gebeurt hier op een heel zorg-

vuldige manier.’ 

Schoolleider Ronald de Moor zegt 

in reactie op het winnen van de 

Samsung Onderwijsinnovatie Aan-

moedigingsprijs: ‘Wij willen in onze 

leerlingen talent ontdekken, kweken 

en versterken. Hiermee kunnen wij 

ICT en sociale media nog beter in 

ons onderwijs integreren.’ De school 

zal de 10.000 euro gebruiken voor de 

aanschaf van Samsung Chromebooks 

en een aantal exemplaren van de Ga-

laxy Note 10.1 

Duim voor peuterspeelzaal

Een dikke duim voor peuterspeelzaal De Stampertjes omdat er 20 jaar is 

meegedaan met de optocht. De duim is natuurlijk ook voor alle ouders, 

waarvan veel hulp is gekregen: in een bestuursfunctie, oudercommissie, 

hulp bij uitjes en feesten. En een duim voor de sponsors die op welke wijze 

dan ook een bijdrage hebben geleverd. ( Ellie, Wilma, Ingrid en Ineke)

Kaap doet Fort Ruigenhoek zinderen

met avontuurlijke kunst voor kinderen

wees er dus weer bij 

vanaf zesentwintig mei

door lekker op het fort te gaan vlinderen

Guus Geebel Limerick

Jubileummusical van start 
in Julianaschool

door Guus Geebel

Groep 8a van de Julianaschool in Bilthoven bracht woensdag 15 mei voor het eerst de musical Stop de 

Tijd op de planken. De enthousiast meelevende bezoekers, die massaal waren opgekomen, zagen een 

verrassend spektakel vol humor dat met vaart werd opgevoerd en van begin tot eind boeide.

Vooraf spraken schooldirecteur Ella 

Prins en voorzitter Marius van den 

Bosch van de Stichting 900 Jaar De 

Bilt de aanwezigen kort toe. Ella 

Prins, gekleed in de kleuren groen 

en geel van de gemeente De Bilt heet 

alle broertjes, zusjes, ouders, opa’s, 

oma’s, vrienden en belangstellenden 

van harte welkom. ‘Geweldig dat jul-

lie er allemaal zijn. We gaan zo kijken 

naar de ontzettend leuke musical Stop 

de tijd. Het is een hele bijzonder mu-

sical omdat alle groepen 8 van zo’n 

20 basisscholen in de gemeente die in 

het kader van 900 Jaar De Bilt gaan 

spelen. Wat helemaal geweldig is, dat 

wij de eerste school zijn die de musi-

cal gaat opvoeren.’

Avonturen

Marius van den Bosch verricht de 

aftrap van de musical met het over-

handigen van een vlag. ‘Die vlag 

krijgen alle projecten die we dit 

jaar binnen 900 Jaar De Bilt doen. 

Alle deelnemende scholen met een 

eigen tekst. Voor de Julianaschool 

luidt die: Alle achtste groepers roe-

pen Stop de tijd!!!’ In de musical 

kunnen Pien en Pepijn uit groep 8 

moeilijk afscheid nemen van hun 

basisschool. Ze willen het liefst de 

tijd stil zetten, zodat alles bij het 

vertrouwde blijft. Dan ontmoeten ze 

Sjaak die in de Snel-Stop-De Tijd-

Trein rijdt. Hij weet hoe je de tijd 

stil kunt zetten. Samen beleven ze 

spannende avonturen. Ze gaan naar 

Amerika, de Noordpool, de planeet 

Rozerood en ontmoeten bijzondere 

mensen. Zal het ze lukken om de tijd 

te stoppen?

Sprookjes

Stop de Tijd maakt onderdeel uit van 

het scholenproject Pimp mijn Sprook-

je voor de groepen 7 en 8 van de ba-

sisscholen in de gemeente De Bilt. 

Het is een bijzonder project waarin 

zelfgeschreven verhalen van kinderen 

tot leven komen. Een ander onderdeel 

van het project was het schrijven van 

een sprookje. Uit de 900 inzendingen 

koos een vakjury tien winnaars die 

op 16 februari 2012 bekend werden 

gemaakt. De winnende sprookjes 

vormden de basis voor de musical. De 

composities zijn van Jeroen Schippers 

en Suze van Calsteren. Instrumentatie 

en productie van Thomas Kalksma. 

Pimp mijn Sprookje wordt geïnitieerd 

door Jeugdtheaterschool Masquerade 

en de werkgroep KidS (Kunst in de 

School). 

Leerkracht Jeffrey Swerissen, directeur Ronald de Moor en leerkracht Linda 

Eerenberg delen met de leerlingen in de overwinningsvreugde.

Een groepsfoto met de artiesten voordat de première begint.
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Scoutinggroepen werken samen 
voor 900 jaar De Bilt

door Henk van de Bunt

De festiviteiten rondom het 900 jarig bestaan van de gemeente De Bilt staan in het teken van 

verbinden. Dat gaat zeker ook op voor de vijf scoutinggroepen Laurentius, Rover Crofts,  

Agger Martini, Akoteh en Ben Labre in deze gemeente. Zij vieren 900 jaar De Bilt 

 door samen te werken aan een groots opgezet evenement. 

Scouting is een organisatie vol sport, 

spel, buitenleven, samenwerken en 

samenzijn. Scouting heeft zo’n 38 

miljoen leden, verdeeld over 160 lan-

den en is daarmee de grootste jeugd- 

en jongerenorganisatie van de wereld. 

Ook veel bekende personen hebben 

bij scouting gezeten of zitten er nog 

steeds bij.

Lokaal

Volgens Marije Zandbergen van de 

(gezamenlijke) organisatie komt het 

gezamenlijke en verbindende aan 

deze activiteit het best tot uiting door 

het gegeven dat op alle vier de lo-

caties met de verschillende groepen 

wordt samengewerkt: ‘Zo worden de 

activiteiten in Maartensdijk ook be-

geleid door Biltse vrijwilligers van 

scouting’. Samenwerking is onlos-

makelijk met scouting verbonden. 

Vandaar ook dat alle leden van de 

groepen zich inzetten om de kinderen 

in De Bilt een leuke dag te bezorgen. 

Het is voor het eerst in de geschiede-

nis van scouting in De Bilt dat alle 

groepen samen optrekken om zo’n 

groot evenement organiseren.

Platform

Marije Zandbergen: ‘Het idee voor 

deze activiteit is door het platform 

van alle scoutinggroepen in De Bilt 

bedacht. We wisselen vaker uit met 

de verschillende groepen uit de ge-

meente, maar hebben nog nooit een 

grote activiteit als deze met alle vijf 

de groepen georganiseerd. Ik denk dat 

dit zeker een vervolg gaat krijgen. Op 

de Hessenweg zal er geopend worden. 

We zullen beginnen door de scouting 

Nederland vlag en de vlag van 900 

jaar De Bilt te hijsen. De intentie voor 

zo’n groot evenement was er zeker 

al bij de scoutinggroepen. Echter de 

steun en subsidie van de gemeente 

rondom 900 jaar De Bilt is zeker een 

extra duwtje in de rug geweest om dit 

evenement ook daadwerkelijk te or-

ganiseren.

Winkelcentra

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 15.00 

uur vinden er op vier plekken in de 

gemeente leuke en uitdagende scou-

tingactiviteiten plaats voor kinderen 

van 5 tot 15 jaar oud. Op de Hessen-

weg in De Bilt, de Kwinkelier en bij 

het Biltse meertje (ijsclub) in Biltho-

ven en op het Maertensplein in Maar-

tensdijk kunnen kinderen zich laten 

uitdagen. Kinderen kunnen broodjes 

bakken, knopen leren en vossen zoe-

ken. Maar ook leren klimmen op een 

klimwand en een vlot bouwen. Niets 

is te gek voor de scoutinggroepen van 

de gemeente De Bilt om dit mooie 

jubileum te vieren. Marije Zandber-

gen: ‘De reden om ook bij de ijsclub 

in Bilthoven activiteiten te organi-

seren is omdat daar meer ruimte is 

voor grotere activiteiten als vlotten 

bouwen. In Groenekan, Westbroek en 

Hollandsche Rading zijn geen activi-

teiten georganiseerd omdat daar geen 

scoutinggroepen zijn. 

Weken van de basisscholen
door Henk van de Bunt

De weken 21 en 22 zullen de geschiedenis van ‘900 jaar De Bilt’ ingaan als de weken van de 

basisscholen Op dinsdag 21 mei startte voor de groepen 5, 6 en 7 de ‘eigen’ kernroute’ en een dagje 

later is er de ‘estafetteloop’ voor alle groepen 6. 

In de zes kernen lopen van elke school 

30 kinderen uit de groepen 6 van alle 

basisscholen in de eigen kern een es-

tafetteloop: de ‘900 METER LOOP 

900 jaar DE BILT’. De gehele och-

tend wordt er gebruik gemaakt van 

eerstejaars sportacademie studenten 

die ervoor zorgen dat alles in goede 

banen wordt geleid, uiteraard onder 

verantwoordelijkheid en leiding van 

de vakleerkrachten gymnastiek en 

de leerkrachten van de scholen. De 

kinderen worden in al de zes kernen 

om 10.00 uur verwacht op verschil-

lende locaties: In Maartensdijk is 

dat bij SVM aan de Dierenriem, in 

Groenekan bij de Vijverlaan met de 

kruising Grothelaan en in Holland-

sche Rading op het schoolplein van 

de Bosbergschool. In Bilthoven is de 

ontmoetingsplek de parkeerplaats van 

gemeentehuis Jagtlust, in Westbroek 

de Holsblokkenweg en in De Bilt het 

schoolplein van basisschool de Re-

genboog. De kinderen gaan om de 

tien seconden in een tweetal starten. 

Elke kern krijgt een eigen kleur T-

shirt en vanuit de lucht gezien zou dat 

moeten leiden tot een duidelijk beeld 

van de cirkels, die worden gelopen. 

Ook hieruit spreekt weer de verbin-

ding van de zes kernen!

Geschiedenis

De groepen 5, 6 en 7 van de basis-

school ietsen vanaf dinsdag 21 mei 
in de eigen kern een korte route. Alle 

kinderen krijgen een boekje mee met 

die route en informatie over de ge-

schiedenis van De Bilt en haar zes 

kernen. Zij krijgen op één plaats in de 

eigen kern informatie over de betref-

fende kern. Onderweg en op de histo-

rische plaats worden foto’s gemaakt. 

Iedere school wordt gekoppeld aan 

een school in een andere kern. Beide 

scholen maken een eigen Power Point 

Presentatie en sturen deze naar de 

aan hen gekoppelde school. Zo wor-

den opnieuw de verschillende kernen 

verbonden. Het is de bedoeling dat 

de scholen de boekjes bewaren en de 

komende jaren deze ietstocht weer 
doen. De aftrap van deze ietstochten 
was in Westbroek om 13.00 uur bij 

basisschool ’t Kompas. Op de route 

lag een bezoek aan het ‘Bert Bos-pad, 

waar polderwachter Marcel Bleken-

daal over de geschiedenis van de zod-

den vertelde, molenaar Nynke Vellin-

ga uitleg gaf over de werking van de 

molen en Karien Scholten iets over de 

geschiedenis van de molen vertelde.

Sport

Op 24 en 28 mei bezoeken basisscho-

len het Walter Maashuis in Bilthoven, 

op 27 mei verkennen de leerlingen 

van de Bosbergschool de grenspalen 

in hun dorp, die niet alleen de grens 

van hun gemeente maar ook de pro-

vinciegrens aangeven. In Groenekan 

zijn vijf vertelpunten: op de hoek van 

de Groenekanseweg en de Koningin 

Wilhelminaweg, bij Fort Blauwka-

pel, bij Fort Voordorp, bij de ly-over 
bij Groenekan zuid en bij de Hoge 

Kampse-plas. Op 27 mei vanaf 9.00 

uur wordt daar verteld door Hans 

Hoogewerf en Eddy Carree. Uiteraard 

worden ook het Van Boetzelaerspark 

in De Bilt en Landgoed Eyckenstein 

in Maartensdijk bezocht waar respec-

tievelijk Ben Verwiel en Anne Doe-

dens het nodige van af weten. Deze 

parels van de gemeente worden op 

meerdere dagen (tot en met 31 mei) 

bezocht. En of alles nog niet genoeg 

is worden er op 28, 30 en 31 mei ook 

nog de jaarlijkse sportdagen georga-

niseerd op sportpark Weltevreden in 

De Bilt, waar in totaal zo’n 1270 leer-

lingen aan diverse takken van sport 

zullen mee doen.

Midgetgolf

Op zaterdag 25 mei a.s. is het een 

feestelijke combi-dag in het kader 

van het 900-jaar De Bilt en het 25-ja-

rig jubileum van Midgetgolf `Biltho-

ven` aan de Julianalaan. Er geldt die 

dag een speciaal tarief inclusief een 

drankje en zal de jubilaris zelf zorgen 

voor iets lekkers erbij. Het is voor de 

organisatie handig wanneer bezoe-

kers zich van te voren aanmelden. 

Op deze dag zullen leuke activiteiten 

plaatsvinden, zoals o.a. een demon-

stratie midgetgolf, iets extra`s voor de 

kinderen. De extra spelletjes voor de 

kinderen zijn mogelijk door het be-

schikbaar zijn van de spe(e)l-bus van 

Doe Mee De Bilt. Daarnaast zullen 

op meerdere dagen basisscholen ook 

te gast zijn op de Midgetgolfbaan. 

Uit een mini-competitie komt onge-

twijfeld een ‘beste’ klas tevoorschijn. 

Deze zal als beloning nog een hele 

(andere) middag op de midgetgolf-

baan zich mogen vermaken. 

Kunstkastjes

Op initiatief van Marcel Verhaar 

(Whisky en Wijn) hebben de groepen 

1 tot en met 4 van 1800 wijnkistjes 

‘Kunstkastjes’ gemaakt. Deze kast-

jes worden opgehangen en neergezet 

bij Fort Ruigenhoek, wanneer daar 

de tentoonstelling KAAP daar wordt 

gehouden. Zaterdag 01 juni om 14.00 

uur zal hiervan de aftrap zijn door 

wethouder Bert Kamminga en Marius 

van den Bosch. De inrichting van het 

kastje zal zijn: hoe ziet je ideale ka-

mer eruit? De kinderen doen een foto 

van zichzelf in het kistje in feestelijke 

vorstelijke kleding net als in de tijd 

van keizerin Mathilde.  

Een gezamenlijk project om de kinderen van De Bilt kennis te laten maken met 

scouting in de gemeente. 

Sponsorloop
De Kinderen van de Nijepoort in Groenekan liepen vrijdag  

17 mei uur een sponsorloop voor The Hillcrest  

Aids Center in Zuid-Afrika. 

The Hillcrest Aids Center is een stichting die mensen helpt die HIV besmet 

zijn of AIDS hebben. Ook veel schoolkinderen worden door de stichting ge-

steund door middel van schenking van o.a. schoolboeken en schoolunifor-

men. De Nijepoort is in contact gekomen met deze stichting door de buren 

van juf José; de familie van Walderveen uit Groenekan. Zij vertelden van 

het mooie en doeltreffende werk van de stichting, waar ook zij zich enorm 

voor inzetten. Voor informatie: www.zuluaid.nl

Uitleg

Maandag 13 mei heeft Sandra de Vries van de Stichting uitleg gegeven in 

alle groepen over het werk dat verricht wordt in Zuid-Afrika. Sommige 

kleuters hadden zelfs het goede idee om met de hele school naar Zuid-Afri-

ka te gaan om de kinderen daar zelf te helpen. De kinderen probeerden 

allemaal zo veel mogelijk sponsors te vinden, zodat er heel veel geld voor 

het Hillcrest Aids Center opgehaald kon worden. De komende weken gaat 

de inzameling nog door en worden er Afrikaanse spulletjes (kettingen, sleu-

telhangers, kaarten) verkocht in het lokaal van groep 4. Vrijdag 24 mei om 

8.30 uur zal de opbrengst worden overhandigd. [HvdB]

Start van sponsorloop van de groepen 7 en 8.
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SVM B1 kampioen
SVM B1 is kampioen in haar klasse geworden door de laatste wedstrijd met 

3-0 te winnen, waardoor zij met de minste verliespunten onbereikbaar zijn 

geworden voor hun achtervolgers.

v.l.n.r. Erik (trainer-coach), Maarten (gestopt) Erno, Bas, Guus, Warner, 

Wessel, Maxim, Marthijn, Vince en Ton (trainer-coach) en zittend Glenn, 

Anna, Bodil, Lorenzo, Gerwin en Jody. Ontbreekt Richard (trainer en 

grensrechter), die veel heeft bijgedragen aan dit kampioenschap.

DOS 4 kampioen

Na het kampioenschap in de zaalcompetitie pakte DOS 4 ook op het veld 

de titel. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen speelde DOS 4 thuis 

tegen Koveni 5. In een zeer sportieve wedstrijd won DOS dit duel met 15-9 

en is zo ongeslagen kampioen geworden.

De spelers na afloop van de gewonnen wedstrijd.

Verrassingsrit BMV
Op zondag 26 mei organiseert de BMV ( Biltse Motor-

rijders Vereniging ) haar 3e toertocht van dit seizoen. Er 

wordt om 10.00 uur verzameld bij de Qwibus Hessen-

weg 169 De Bilt, waar de kofie klaar staat. Om10.30 
uur vertrekken de motorrijders in 2 groepen onder be-

geleiding van een voorrijder: een sportieve groep en een 

toergroep. De motorrijders worden rond 16.30 uur terug 

verwacht bij de Qwibus. Zie ook www.bmvmotor.nl 

Zwembad Blauwkapel: 
40 jaar plezier in het water

door Martijn Nekkers

Zwemmen moet gewoon leuk zijn is het uitgangspunt van het Les- en Therapiebad Blauwkapel. Een 

gezellig en sociaal gebeuren, zowel voor de jongsten (vanaf de peuterleeftijd) als voor volwassenen. De 

oudste zwemster bij Blauwkapel is maar liefst 93 jaar. Het bad bestaat in juni 40 jaar. 

We praten er over met Joop en Trudy 

Westdijk (beiden 62) die in 1997 het 

zwembad hebben gekocht en assistent 

manager Hetty Rood (58) die er vanaf 

het allereerst begin bij is geweest. 

Veel is er natuurlijk veranderd in die 

jaren. Gebleven is de gezellige sfeer 

en de kleinschaligheid van het intieme 

zwembad. Zwemmen is in Blauwka-

pel nooit een massaal gebeuren. Voor-

al Hetty Rood heeft meegemaakt hoe 

de opvattingen over de manier van 

lesgeven aan kinderen zijn veranderd. 

Met haar pas behaalde KNZB docent 

zwemmen diploma solliciteerde ze in 

1973. ’26 Graden was toen de tem-

peratuur van het water’, weet ze nog. 

‘Tegenwoordig is dat 31 graden. Het is 

daarom heel geschikt voor zwemmers 

die al dan niet op doktersadvies the-

rapie volgen. Ze hebben bijvoorbeeld 

problemen met de spieren of met een 

blessure.’ De mogelijkheden zullen in 

de toekomst nog meer worden uitge-

breid door samenwerking met Fysio 

Fitness Visscher die vlakbij, op de 

Ruigenhoeksedijk is gevestigd. Beide 

instellingen zullen cliënten vanuit hun 

speciieke specialisatie gaan begelei-
den. 

Dicht bij de kinderen

Het systeem van het lesgeven is 

enorm veranderd. Vroeger was de 

zwemleraar (altijd onberispelijk in 

het wit) een strenge iguur die vanaf 
de kant zijn bevelen schreeuwde naar 

de kinderen die angstig en onzeker de 

bevelen opvolgden. ‘Ouders van kin-

deren krijgen soms nog de kriebels 

als ze daaraan denken, ze voelen dan 

weer iets terug van de angst die ze als 

kind hadden wanneer ze naar zwemles 

moesten. Ze zien ook dat het nu heel 

anders gaat. De instructeur gaat zelf 

het water in, is dicht bij de kinderen. 

En er wordt niet geschreeuwd’, vertelt 

Hetty Rood. ‘Ons uitgangspunt is dat 

de kinderen het leuk moeten vinden 

om naar zwemles te gaan. We bena-

deren het vanuit de bril van de eigen 

moeder. Het mooiste compliment voor 

onze benadering was toen een ouder 

met voldoening constateerde dat zijn 

kind hier ‘liefdevol èn gestructureerd’ 

les kreeg!’ 

Sociaal gebeuren

Vroeger kwamen er ook veel kinderen 

schoolzwemmen. Dat is nu wegbezui-

nigd maar er kwam een andere ont-

wikkeling voor terug. Vanuit de Bui-

tenschoolse Opvang (BSO) worden 

de kinderen met busjes aangevoerd 

om zwemles te krijgen. De kinderen 

vinden het leuk en de ouders hoeven 

niet zelf meer met hun kinderen naar 

zwemles. Er zijn vele mogelijkheden 

om te zwemmen in Blauwkapel. Niet 

alleen therapeutisch maar ook gewoon 

omdat het leuk is. Aquajogging en 

aquarobics zijn populair. De zwem-

groepen in Blauwkapel zijn overigens 

nooit groter dan 16 en ze hebben al-

tijd een vaste instructeur. Er zijn veel 

vaste klanten (rond de 500) die elkaar 

wekelijks zien in het bad. Sommige 

deelnemers komen al 30 jaar hier 

zwemmen. Na aloop drinken ze met 
elkaar kofie. Dat sluit aan bij het uit-

gangspunt dat het zwemmen ook een 

sociaal gebeuren is. Toch merkt West-

dijk iets van een terugloop in het aan-

tal deelnemers. Hij denkt dat het toch 

door de crisis komt. ‘Als de mensen 

minder hebben om uit te geven kan 

het zijn dat hun wekelijkse zwem-

uitje daar toch als eerste het slachtof-

fer van wordt’, denkt hij. Vooral bij de 

snelzwemcursus op zaterdag (2 uur 

per week en in 5 maanden kun je dan 

zwemmen) is de terugloop duidelijk. 

Vele mogelijkheden

Maar er zijn nog veel meer mogelijk-

heden. Voor wie dat wil is het zelfs 

mogelijk om privé les te krijgen. Kin-

deren zijn welkom als ze 4 jaar en 9 

maanden zijn. ‘Het is bewezen dat ze 

er dan zowel qua concentratie als mo-

torisch aan toe zijn om te leren zwem-

men. Natuurlijk kan dat soms per kind 

iets afwijken.’ vertelt Joop Westdijk. 

Dat is een ander verhaal dan van de 

gemeente Utrecht die juist heeft be-

sloten om die leeftijd te verhogen naar 

5,5 jaar. Belangrijk is dat het kind op 

een speelse wijze de mogelijke angst 

voor het water overwint. ´Watervrij´ 

noemen ze dat in Blauwkapel. Het 

verdere lesprogramma is daar op aan-

gepast. Zo´n 500 tot 600 kinderen 

per week stappen het water in. Hetty 

Rood, die als assistent manager bij het 

hele gebeuren betrokken is, beleeft 

veel plezier aan haar baan. Zelf geeft 

ze ook nog regelmatig les. En ze geeft 

ze toe dat bij het laatste toch het meest 

haar hart ligt maar ook dat ze vast be-

sloten is om nog even door te gaan. 

DOS zoekt spullen 
Op zaterdag 22 juni organiseert korfbalvereniging 

DOS in Westbroek haar tweejaarlijkse rommelmarkt 

op haar accommodatie. Heeft u nog speelgoed, boe-

ken, servies, computers, TV’s of allerlei andere din-

gen die u niet meer gebruikt en die nog wel goed 

zijn? De rommelmarktcommissie van DOS is hier 

blij mee. U kunt hiervoor bellen naar: 06 13642127 

of 0346 282059.

Unieke korfbalpaal bij DOS

De Wilde Metaal heeft op verzoek van DOS een unieke korfbalpaal gemaakt. 

Op verschillende hoogten en aan diverse zijden is een steun aangebracht 

waaraan een korfbalmand kan worden opgehangen. Zo kunnen kinderen 

van verschillende leeftijden gelijktijdig op hun eigen hoogte korfschieten. 

Plezier in het water tijdens het peuterzwemmen. Aan de kant v.l.n.r. Hetty Rood, Joop Westdijk en Trudy Westdijk.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 
50 tekens meer + € 3,50).

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
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Te koop aangeboden

Verzameling textiele LAPPEN; 

velerlei stoffen, kleuren en 

maten. Niet verpakt. Tegen 

i.a.b. Tel. 030-2290592.

126 PLANKEN mess-groef 

lxbxd 120x8x3 € 125,- en 1 

tons ketting takel € 35,-. Tel. 

06 20666524

Prachtig nieuw halbankje. Licht 

beige stof. Zithoogte: 0,47 cm, 

lang: 115 cm, diep: 0,55 cm. 

€ 50,-, Tel. 06-28545758

Sony Cybershot digitale came-

ra 14Megapixels met Sd kaart. 

€45,-. Tel. 06-29506849

Dia-projector met scherm. 

€ 40,-. Tel. 030-2286775

TV-insteekkaart voor Ziggo 

HD-tv. € 45,-  i.p.v. € 80,-. Tel. 

030-228677

Donzen dekbed 2x2 m plus 

zomerdekbed 1,35x2. € 25,-. 

Tel. 030-2286775

2 aluminium jaloezieën smal, 

crème 195 en 140 breed en 160 

hoog. € 25.-. Tel. 06 46657931

Blauwe rollator in nette staat. 

€15,- Tel. 2292791

Barbecue Princess € 7,50. 

Bureaustoel verstelbaar € 7,50. 

Tel. 0346 211738

Mini Koelboxje voor boot of 

tent 220 volt en 12 volt. € 20,- 

Tel. 030 2205750

Biertender Philips wel gebruikt. 

€ 25,-. Tel. 030 2205750

Linksys E3000- nieuw 

Wireless-N router € 49,95. Tel. 

06 33044184

Philips computerscherm oud 

model 33x24 cm. € 10,-. Tel 

0346 212492

1 jaargang Bloemen en Planten 

2012 € 3,-. Tel 0346 212492

Ronde Boerenbont schaal, 

hoog 11 cm. Doorsnede 30 cm 

op voet € 7,-. Uitdruipschaal 

voor fruit van De Driehoek, 

3 hoekig aarden, gele schaal 

zwartel schotel € 5,-. Tel 0346 

212492

Emaille frituurpan zwart met 

mand niet electrisch € 7,-. Tel 

0346 212492

Taartplateau met gaatjes aar-

dewerk wit met blauw versie-

ring merk Malaga doorsnede 

26 cm. € 5,-. Tel 0346 212492

2 roodwangschildpadden voor 

in de vijver, € 5,- per stuk. Tel. 

06 14800252

Te koop gevraagd

STA-OP-STOEL. Tel. 0346-

212657

Fietsen/brommers

Damesfiets met handtrommel-

rem, merk Union (festival), 

wielmaat 28, naaf-3-versnel-

ling,  zit een slag in het achter-

wiel. € 10,-. Tel. 035-5772298
 

Herenfiets met handtrom-

melrem, merk Cumberland 

(touring), wielmaat 28, naaf-

3-versnelling. € 20,-. Tel. 035-

5772298.

Twinny load fietsendrager 

€ 49,-. Tel. 0346 214308

Vouwfiets in zeer goede 

staat (2 jaar). € 45,00. Tel 

06 20858856 s.v.p. bellen na 

17.00 uur.

Personeel gevraagd

SSW De Bilt zoekt, een voor-

zitter voor de Raad van de 

Commissarissen, zie pag. 10

Green & Health Bilthoven 

zoekt drogist/ ass.drogist of 

met orthomoleculaire ken-

nis voor wo en donderdag. 

Soll. uitsluitend per email 

Greenhealth@live.nl of schrif-

telijk: Julianalaan 32 3722 GR 

Bilthoven. Tel. 030-2880139

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Voor een goed 

ONDERHOUDEN (grote) 

tuin belt u Rein: 06-82004441.

Ervaren GASTOUDER 

Westbroek heeft per aug/sept 

plaats voor 4 kindjes, 4 werk-

dagen in de week. Leeftijd 0-4 

jaar. Tel. 06-53510824

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 

CORNER een speciaal 65+ 

tarief heeft? En ook dat met 

knipkaart elke tiende behande-

ling knippen gratis is? Bel voor 

een afspraak: 06-33722022 

Zorg voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel. 06-54753516

Gerard de Ruiter, een goed uit-

ziende, lenige, vitale, gepensi-

oneerde man,  zoekt vrolijke 

DAME voor gezelschap, evt. 

huwelijk. Korhoenlaan 31, 

Bilthoven Tel. 030-2712415

INDIVIDUEEL reizen naar 

Indonesië, Sri Lanka, Jordanië 

en Marokko? www.reisbe-

stemmingopmaat.nl 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Te huur EENGEZINS-

WONING in Westbroek, 4 

slaapkamers, huurperiode 

in overleg, prijs per maand. 

€ 950,- excl. g/w/l. Tel. 

06-28348002

Grote GARAGEVERKOOP! 

Za: 25 mei van 10.00 tot 13.00u 

Molenweg 18, Maartensdijk. 

Mooie spullen en speelgoed 

e.d.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsop-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.

nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan www.vanvliettuinservice.nl. coniferen 100/120 

à € 5,-. 140/150 à € 6,50. 200/225 à € 22,50. Taxus 30/40 à € 

4,50. 180/200 à € 55,-. Buxus 20 cm à € 1,-. Laulier 120/140 

à € 11,50. De laatste fruitbomen 15% korting, mestkorrels 

Cultera à € 18,50. 25 kg. Groenten, planten, tuinplanten etc. 

Bemeste tuinaarde € 1,85, 6 voor € 10,-. Potgrond 40 ltr. € 

2,75, 4 voor € 10,-. Zomergoed, verder voor al uw voorko-

mende tuinwerkzaamheden.

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony pen-

sionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. Ruime 

uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 

baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 

water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 

met 06-54753516 voor meer info.

Let op a.s. zaterdag 25 mei grote garageverkoop met veel 

oude/nieuwe spullen en een tafel met gratis spullen. Van 10-14 

uur. Op Dorpsweg 6, Maartensdijk.

Zomeractie: 22 rijlessen + theoriebox + eigen verklaring + 1 

praktijkexamen. € 1050,-. Proefles of offerte? Kijk op www.

andersonrijopleidingen.nl of bel 06-46177169

Een extra inkomen opbouwen wat kan uitgroeien tot een 

riant hoofdinkomen. Dat kun je naast je huidige inkomen. Als 

deze optie je aanspreekt, maak dan een afspraak met E.M. 

Doornenbal-Boogaard, 0346-212687 of em.boogaard@planet.

nl

Paranormaalbeurs op 27 mei bij De Gouden Engel van 

19.15u tot 22.15u. Entree € 4,00 incl. Consult € 5,00. Locatie: 

J.v.Barneveltlaan 103, Zeist. Voor info; Loes Lerou Tel: 033-

4553494

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de SWO, IDEA en de WVT cursussen!

Zie pag. 10 voor de IDEA cursussen!

Workshop: Loslaten & opnieuw verbinden! 2 Middagen: 

8 en 29 juni. 4-6 deelnemers. In een rustige en veilige omge-

ving. Kosten: € 75,-  Voor info en opgave: 06-48509921 www.

maelique.nl

Workshop Assertief communiceren Hoe zeg je vriendelijk 

en toch duidelijk ‘nee’ tegen collega’s of klanten? Leer aan 

de hand van gesprekstechnieken om je grenzen aan te geven. 

Hierdoor werk je effectiever en met meer plezier! Volg de 

workshop Assertief communiceren op 11 juni in FlexCentraal 

in Bilthoven. Meer informatie en inschrijven: www.balancey-

ourwork.nl

Team Van Asselt ronde verder
Zaterdag 11 mei jl. moest het familie brandweerteam  

van de 5 broers Van Asselt (4 uit Groenekan, 

1 uit Maartensdijk) in Zaandam aantreden voor de  

provinciale brandweerwedstrijden in de 112 klasse.

Daar kregen zij een pittig, goed opgezet scenario voor de kiezen. In de alarme-

ringsmelding kregen zij het verzoek om de lokale brandweer te assisteren bij een 

brand in een opslagloods. Bij aankomst moest er worden omgeschakeld omdat 

er in de tussentijd een ongeval was gebeurd, waarbij een medewerker bekneld 

kwam te zitten onder een zware bedrijfsaanhangwagen. Nadat deze op vakkun-

dige wijze bevrijd was, moest er toch nog geholpen worden om de branduit-

breiding in de loods aan te pakken. En dat lukte allemaal binnen de gestelde 35 

minuten.

’s Avonds werd met de prijsuitreiking duidelijk dat ook de juryleden vonden dat 

het goed gegaan was. Een mooie 3de plek werd aan de Van Asselts toebedeeld. 

Dit betekent dat ze op 25 mei naar de gewestelijke ronde in Aalsmeer mogen. De 

25ste mei wordt een drukke dag voor de post Groenekan, waar 4 van de 5 broers 

vandaan komen. Op die dag mag de Groenekanse ploeg zich ook in Smilde bij 

gewestelijke wedstrijden in de klasse Tas-Hd proberen zich te plaatsen voor de 

inaleronde. [HvdB]

De ‘van Asselt-boys’ incl. chauffeur Jaap van Es (met bril).
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Veel belangstelling  

voor spinners 
Getine van der Toom en Virgenie Hoogendoorn zullen op 5 juni eenmaal 

de Alpe d’Huez beklimmen voor het KWF kankerfonds. Daarnaast zullen 

zij tijdens de andere dagen vrijwilligerswerk doen voor de deelnemers van 

de Alpe d’HuZes. Naast het fysiek ietsen willen zij met zo veel mogelijk 
sponsorgeld de berg op. Om dat te realiseren was er op vrijdag 17 mei in de 

Bilt en in Westbroek een spinningmarathon georganiseerd. Voor tien euro 

kon iedereen boven de 15 jaar een spinningbike reserveren en 30 minu-

ten onder professionele begeleiding spinnen voor het goede doel. Naast het 

spinnen was de organisatie ook betrokken bij andere activiteiten. Er was 

een sponsor-wandeltocht georganiseerd door de Oranje Nassau school in 

Bilthoven en Skelter-ring-rijden in Westbroek. [HvdB]

Er was volop belangstelling voor het spinnen in Westbroek.

Juliana-meiden Nederlands kampioen 
door Henk van de Bunt

De meiden  van groep  8 A van de Julianaschool in Bilthoven zijn zaterdag Landelijk kampioen Cruijff 

Court geworden in Amsterdam. Het Cruyff Courts-kampioenschap is een 6-tegen-6-competitie, die 

gehouden wordt voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar. Dit schooljaar deden in totaal 1.800 teams 

mee. Tot de inale waren 8 meidenteams en 8 jongensteams uit het gehele land doorgedrongen. Van 
Middelburg tot Hoogeveen, maar het team uit Bilhoven was voor iedereen te sterk

Ongeslagen bleef de Bilthovense af-

vaardiging: ze wonnen het toernooi 

met één gelijkspel en vier overwinnin-

gen. Helemaal op van een vermoeien-

de maar heerlijke dag in Amsterdam 

vertellen coaches Judith van Dongen 

en Margreet Penning: ‘De inale was 

heel spannend tegen de Armhoefse 

Akker uit Tilburg. Julianaschool won 

deze nipt met 3-2’. Het Brabants 

Dagblad kopte een dag later: ‘Bijna 

was het ze gelukt, maar twee minu-

ten voor tijd zagen de voetbalsters 

van basisschool Armhoefse Akker 

uit Tilburg deze zaterdagmiddag hun 

droom om de NK-titel binnen te halen 

in rook opgaan. De Julianaschool uit 

De Bilt scoorde en won de landelijke 

inale van het Cruyff Courts NK met 
3-2. In de inale was de tegenstander 
uit De Bilt dus net te sterk’. 

Barcelona

De Juliana-meiden gaan nu samen 

met de winnaars van het jongenstoer-

nooi (FC Zuidlijn uit Rotterdam) naar 
Barcelona. Ze spelen daar een Euro-

pees kampioenschap tegen de win-

naars van het Cruijff Court toernooi 
uit Engeland, Spanje en Denemarken. 

De Julianaschool gaat in het weekend 

van 15-16 juni Nederland vertegen-

woordigen op dat toernooi. Ze krijgen 

in Barcelona een meet& greet met Jo-

han Cruijff.  

De Bilt

De inale werd bereikt door de stads-

inale en de kwartinale in De Bilt te 
winnen. Deze 2 toernooien werden 

georganiseerd door de combi-sport-

functionarissen van de gemeente De 

Bilt. Daarna werden ze poulewinnaar 

en wonnen ze de sportiviteitsprijs 

tijdens de halve inale in Nijmegen 
en mochten ze naar de inale in Am-

sterdam. Daar bleken de meiden niet 

alleen sportief te zijn maar ook goed 

te kunnen voetballen. De hele klas en 

veel ouders waren mee als supporters.

Allard Epping sterkste in 43e 
Maartensdijkse Acht

door Jan Westbroek

Zaterdagavond heeft Allard Epping de 43e Maartensdijkse Acht gewonnen. De 40-jarige renner uit 

Utrecht had van de drie koplopers de sterkste benen in de eindsprint.

In een sterk bezet deelnemersveld liet 

Epping direct in de beginfase zien 

er een zware wedstrijd van te willen 

maken. Sleurend op kop van het pe-

loton kwam hij vaak als eerste langs 

de jurywagen op de Bernhardlaan. Op 

deze manier pakte hij punten voor de 

leidersprijs, een prijs voor de renner 

die het vaakst als eerste langs de jury-

wagen komt tijdens de wedstrijd. 

Trede

Eddy Hermsen heeft in de afgelopen 

drie jaar op iedere trede van het po-

dium in Maartensdijk gestaan. Hij wil 

graag winnen en gaat in de aanval. 

Douwe Schouten springt mee, maar 

blijkt het tempo van Hermsen niet te 

kunnen volgen. Hermsen hoopt op 

versterking. Dertig kilometer alleen 

rijden is te veel. Hij laat zich weer in-

lopen. Corné Verhoeks uit Zuilichem 

probeert het dan met nog vijftien ron-

den te gaan. Hij pakt een linke voor-
sprong. Toch wordt hij vijf ronden la-

ter weer achterhaald door het jagende 

peloton. Een ronde later vindt Epping 

het tijd worden aan de boom te gaan 

schudden. Even later sluit Lars Riet-
veld bij hem aan. Rietveld kent het 
parkoers in Maartensdijk. Hij werd 

tweede in 2011.

De wedstrijd lijkt in een plooi te val-

len. Eddy Hermsen ziet het gebeu-

ren en versnelt. Gijs Nederlof pro-

beert met hem mee te springen, maar 

Hermsen rijdt een moordend tempo, 

waardoor Nederlof moet afhaken. In 

korte tijd achterhaald Hermsen de 

koplopers en sluit aan. Epping, Herm-

sen en Rietveld werken goed samen, 
het peloton geeft zich gewonnen. 

Vanaf de laatste bocht is het nog 100 

meter tot de inish. Epping komt als 
eerste door de bocht en zet de sprint 

in. Hermsen kan in het wiel blijven 

en wordt tweede. Rietveld eindigt als 
derde. In de slotfase ontsnapt Marcel 

Witte uit Amsterdam nog uit het pelo-

ton en rijdt solo naar de vierde plek. 

De sprint van het peloton wordt ge-

wonnen door Martijn de Groot voor 

Robbert Schaap.

Sportklasse

Brian Burggraaf rijgt, net als in het 

vorige seizoen, de overwinningen 

aaneen. Vorig jaar eindigde hij als 

vierde in Maartensdijk doordat er drie 

man ontsnapten en het peloton naar 

Burggraaf bleef kijken om de koplo-

pers terug te pakken. Dus afgelopen 

zaterdag trok Burggraaf een andere 

tactiek uit de kast. Vooraan in het pe-

loton koersend met een hoog tempo 

en de problemen ontstaan aan de ach-

terzijde van het peloton.  Het verbrok-

kelt  en er ontstaan diverse groepjes 

over het parkoers. Roderik Egberink 
en Ron Dooyeweerd proberen te ont-
snappen. Maar Bruggraaf, Moerman 

en de opvallend sterk rijdende Maar-

ten Schavemaker rijden de groep 

weer terug. Zes ronden voor het einde 

ontsnapt Burggraaf. De anderen pro-

beren wel te versnellen maar Burg-

graaf is te sterk. Hij pakt een linke 
voorsprong en kan in de laatste ronde 

op z’n gemak zijn elfde zege van het 

seizoen vieren. In de sprint om de 

tweede plaats is Marcel Lambregts 

uit Meteren de snelste, voor Xander 

Moerman en Michael van Son.Allard Epping stuurvast op kop van het peloton tijdens de amateurwedstrijd.

Salvo heren 2 gepromoveerd
Het jeugdige herenteam Salvo 2 heeft in zijn eerste seizoen in de senio-

rencompetitie promotie bewerkstelligd naar de derde klasse. Dit is een bij-

zondere prestatie omdat er diverse jongens in het team spelen die nog de 

leeftijd hebben om in de jeugdcompetitie te spelen. 

Het team is in de competitie op de tweede plaats geëindigd en mocht voor 

promotie gaan spelen tegen Wilhelmina uit Amersfoort. Dit team heeft zich 

echter teruggetrokken waardoor promotie voor Salvo een feit was. Een bij-

zondere prestatie van trainer/coach Pieter Dank, die al jaren met dit talent-

volle team aan de slag is en hele goede resultaten met ze heeft behaald. 

Volgend seizoen spelen de heren als Salvo 1 in de 3e klasse.

V.l.n.r. staand: trainer Pieter Dank, Niels Landwaart, Antal Aalberts, Daan 

Duijvestijn, Thore Roepman. Zittend: Bas van Tricht, Bas Duijvestijn, Niels 

van Tricht, Erik Jansen en David Fatels Fernandez.

Vanaf links boven, Margreet Penning, Merel Hobma, Sara Vijfhuizen, Jente Geus, Dirkje Peters, Judith van Dongen. 

Daaronder: Emma Smith, Ava van der Ploeg, Iemke ten Donkelaar (niet op de foto: Tirza Koele, wel meegespeeld).
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Laatste expositie in Galerie BeeKk
door Lilian van Dijk

Twee leden van BeeKk, Toke Ernst en Jannie Vossestein verzorgen de laatste  

expositie in de galerie van kunstkring BeeKk in de bibliotheek in de Kwinkelier te Bilthoven.  

Toke Ernst toont deze keer beeldjes en Jannie Vossestein komt met tekeningen en een schilderij.  

De tentoonstelling loopt van 15 mei tot en met 24 juni.

Voor Jannie Vossestein is de natuur een 

onuitputtelijke inspiratiebron. Vooral 

de zaden en zaaddozen van bomen 

en planten vindt zij fascinerend. Als 

deze zaden en zaaddozen helemaal 

verdroogd en kleurloos zijn, kiest Jan-

nie er in haar werk zelf andere kleuren 

voor, en ze gebruikt haar fantasie om 

te spelen met de vormen. De bezoeker 

van de BeeKk-expositie kan zowel ou-

der als nieuw werk van haar verwach-

ten, belooft ze. ‘Ik ben nu bezig met 

dieren, een aantal op groot formaat, dus 

sterk uitvergroot.’ Over haar materiaal-

keuze onthult ze: ‘De tekeningen die ik 

exposeer, zijn gemaakt met kleurpot-

lood, krijt, potlood en/of aquarelkrijt. 

Voor het schilderij heb ik acrylverf ge-

bruikt.’ Hoe lang ze over haar werken 

doet, is afhankelijk van de grootte van 

het werk. ‘Met de grootste, een vlin-

der van het soort “kleine vos”, ben ik 

drie maanden bezig geweest, niet full-

time, maar toch wel een paar dagen 

per week. Aan de andere werken heb 

ik gemiddeld twee à drie weken per 

werkstuk besteed.’ Jannie zoekt haar 

onderwerpen graag in de natuur, maar 

ze tekent en schildert ook mensen. ‘Ik 

maak zelf foto´s van iets wat me boeit, 

en ik zoek ook foto´s op internet. Van 

de dieren waar ik nu mee bezig ben, 

heb ik soms zelfgemaakte foto´s, maar 

ik zoek er altijd meerdere bij, zodat ik 

het dier van verschillende kanten kan 

zien om zijn houding en beweging te 

bepalen.’ Drie kunstenaars hebben haar 

in het bijzonder geïnspireerd en dienen 

haar tot voorbeeld: ‘Het werk van de 

Engelse Sarah Graham en van de Ame-

rikaanse Georgia 0´Keeffe vind ik inte-

ressant, vooral omdat zij beiden in hun 

werk dingen erg uitvergroten, maar 

ook het werk van de Nederlandse Juul 

Kraijer boeit mij.’

Toke Ernst heeft in de loop van bijna 

dertig jaar honderden aquarellen ge-

maakt van piepklein tot zeer groot 

formaat. Gedurende ruim dertien jaar 

gaf zij schilderles aan volwassenen, 

waarbij zij haar cursisten naast veel 

techniek vooral ook de vreugde van het 

schilderen overbracht. Tegenwoordig 

maakt zij hoofdzakelijk schilderijen 

in acryl. Op deze expositie laat zij 

echter beeldjes zien. ‘Dit is de eerste 

keer dat ik dit driedimensionale werk 

tentoonstel. Ik boetseer eigenlijk al 

bijna net zo lang als ik schilder, maar 

in het begin deed ik dat nog heel vrij-

blijvend. Twaalf jaar geleden kreeg ik 

van onze kinderen een boetseerweek 

aangeboden bij beeldend kunstenaar 

Ad Haring. Toen ben ik echt enthou-

siast geworden. Ik heb daarna nog een 

aantal weken bij hem gewerkt en een 

tijd later ook bij Luigi  Amati. Ook hij 

heeft mij veel geleerd en natuurlijk ben 

ik zelf intensiever aan de slag gegaan.’ 

Over haar werkwijze vertelt Toke: ‘Ik 

werk soms in klei, die ik laat bakken en 

vervolgens een “bronslook” geef met 

verschillende tinten acryl verf. Soms,  

als ik het werk mooi genoeg vind, laat 

ik er door de bronsgieter een mal van 

maken en dan giet hij er een bronsje 

van. Ik werk ook met boetseerwas. 

Van dergelijk werk laat ik altijd een 

brons gieten.’ Haar sculpturen zijn i-

guratief. ‘Mijn onderwerpen zijn mens 

en dier. Ik heb bijvoorbeeld de kopjes 

van onze kleinkinderen gemaakt en in 

brons laten gieten en ook vogels, zoals 

een uil, kauw, mees, winterkoning en 

haan.’Kunstkring BeeKk houdt bij uit-

zondering deze keer een oficiële “i-

nissage” (een opening die tegelijkertijd 

afsluiting is) op donderdag 20 juni van 

16.00 tot 18.00 uur in de BeeKk-expo-

sitieruimte van de bibliotheek. Tijdens 

de Kunstroute 2013 is de expositie op 

zaterdag i1 juni te bezichtigen. Voor 

meer informatie over de Kunstroute: 

zie http://www.kunstkringbeekk.nl.

Bij het inrichten van de expositie moesten twee werken van Jannie Vossestein 

nog worden ingeraamd. V.l.n.r.: Toke Ernst met haar bronzen haan, BeeKk-lid 

Martine Meijer, die meehielp bij de inrichting en Jannie Vossestein.

Groei en Bloei verrast
Zaterdagochtend 18 mei is het al vroeg druk bij de jaarlijkse 

Plantenbeurs van Groei en Bloei De Bilt/Bilthoven in het 

verenigingsgebouw van WVT aan de Talinglaan in Bilthoven.  

Leden van de afdeling hebben stekjes gekweekt, hun te 

weelderig groeiende planten uitgedund en de overtollige 

plantjes in potten gedaan.

Vanwege het negentigjarig bestaan van de vereniging voor tuinliefhebbers 

heeft De Bilt/Bilthoven e.o. in samenwerking met WVT wat extra’s voor de 

bezoekers in petto. Ze kunnen behalve allerlei planten en heesters aanschaf-

fen tegen schappelijke prijzen met gratis advies erbij, ook nog meedoen aan 

diverse activiteiten. Voorzitter Henri L’Honore Naber licht toe: Kees van 

Ginkel geeft bijvoorbeeld workshops vertikaal tuinieren en gereedschapson-

derhoud, ons bestuurslid Carla Reijnhout, die onze evenementen organiseert, 

geeft instructie over hanging baskets en beeldhouwer Ton Kroes, die bij de 

entree staat, geeft workshops beeldhouwen. Verder hebben we Evelyne Bruil 

uitgenodigd, die sieraden maakt van natuurlijke materialen, en er is een tuin-

boekenverkoopstand. Leerlingen van de Dijnselburgschool hebben perkgoed 

gekweekt en Middin, een Zuid-Hollandse organisatie, verkoopt planten voor 

het goede doel.’ Meer leden dan vorig jaar bieden planten aan, heeft de voor-

zitter tot zijn genoegen mogen constateren, hoewel het aanbod nog groter had 

kunnen zijn. ‘We hebben pech gehad: de strenge winter heeft roet in het eten 

gegooid. Planten oppotten kost een jaar en door de vorst is er veel kapot ge-

gaan.’ De afdeling De Bilt/Bilthoven e.o. van de landelijke vereniging Groei 

en Bloei organiseert voor leden en andere belangstellenden diverse activitei-

ten, waaronder lezingen, een plantenmarkt, excursies, reizen, open tuinen en 

cursussen. Tevens is er een zaai- en stekclub. Wie overweegt lid te worden van 

Groei en Bloei, kan contact opnemen via info@bilt.groei.nl. [LvD] 

De middenruimte van WVT was zaterdagmorgen een zee van groen.  

De belangstelling van het publiek 

was groot en de mogelijkheid be-

stond om deel te nemen aan allerlei 

leuke gratis workshops. 

Mobiele moestuinen bij Regenboog

Radijsjes, spinazie, bonenplanten: 

alle leerlingen van basisschool De 

Regenboog uit De Bilt brachten vrij-

dag hun zelfgekweekte plantjes mee 

naar school. Om 10.00 uur was de 

feestelijke opening van de nieuwe 

moestuinbakken. De twaalf mobiele 

bakken op het schoolplein worden 

onderhouden door de leerlingen van 

groep 6, die die dag meteen hun eer-

ste moestuin-les hadden. Met de han-

den zwart van de tuinaarde hebben ze 

alle plantjes een eigen plek in de bak-

ken gegeven.

De moestuinbakken zijn aangeschaft 

op initiatief van de natuurouders 

van basisschool De Regenboog, met 

een inanciële bijdrage uit het over-
heidsprogramma ‘Groen en Doen’. 

Een groep docenten en ouders volgt 

binnenkort een cursus ‘tuinieren op 

school’ en het tuinieren zal geïnte-

greerd worden in het lesprogramma 

van groep 6.  (Karin Brascamp)

De Regenboogschool vierde de komst van de mobiele moestuinbakken op feestelijke wijze.

Open tuinendag Westbroek
Ronddwalen in de tuinen van Westbroek op de Open Tuinendag - dit jaar op zaterdag 25 mei a.s. - 

 is een speciale ervaring. Bijzonder is dat de tuinen zo verschillend zijn. Je vindt er  

cultuurtuinen en natuurtuinen, mooi vormgegeven tuinen maar ook biologische  

milieutuinen; er zijn rozentuinen en boerderijtuinen. 

Deze grote verscheidenheid is het re-

sultaat van de passie voor tuinieren 

van de deelnemers. De passie waar-

mee de één unieke rozensoorten ver-

zamelt. De hartstocht van een ander 

die microklimaten schept die leiden 

tot zeldzame inheemse plantensoor-

ten. Ervaar hoe soms tuinen aan het 

wijde polderlandschap verbonden 

worden of hoe een ander juist door 

middel van een indeling in tuinka-

mers verrassend verschillende plan-

tensoorten scheidt. Zelfs de liefde 

waarmee taxussen gesnoeid worden 

is herkenbaar. 

Kortom de tuinen zijn interessant 

voor de specialist, maar ook voor 

wie uit is op net dat bijzondere plant-

je, voor wie de schoonheid van kleu-

rencombinaties zoekt, voor de huis-

keuken-en tuin-bezoeker en voor een 

ieder wie zich wil laten verrassen en 

verwonderen…

De tuinen worden van 10.00u tot 

17.00u op 25 mei a.s. opengesteld op 

Kerkdijk 174,174 A, 127, 132, 108 

en 106, Doctor Welfferweg 94 en 

Westbroekse Binnenweg 86 B. 

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
22-5

Malse runderfilet
met stroganoffsaus

of
Scholfilet

met tomaten-dille tapenade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
23-5
Vrij.
24-5
Woe.
29-5 Geconfijte eendenbout, 

flensje met brie
of

Gamba`s op Italiaanse wijze

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
30-5
Vrij.
31-5

Zondagmiddag open v.a. 12.00 uur


