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In zijn openingwoord heet Rómulo 
Döderlein de Win namens de werk-
groep van het Comité Herdenking 15 
augustus 1945 de aanwezigen wel-
kom. Hij heeft een bijzonder woord 
van welkom voor lococommissaris 
van de Koningin Ralph de Vries en 
burgemeester Arjen Gerritsen. Vorig 
jaar is onder het oorlogsmonument 
aarde van de Erebegraafplaats Kali-
banteng vermengd met Bilthovense 
grond en is een plaquette aange-
bracht. Döderlein de Win vertelt dat 
een aantal van de Indonesische non-
nen die voor de aarde hadden gezorgd 
op Hemelvaartsdag dit jaar van Java 
naar Bilthoven waren gekomen om te 
kunnen zien wat er met de kostbare 
grond was gebeurd. Monseigneur 
Bär, die de plaquette vorig jaar ont-
hulde, had graag bij de herdenking 
aanwezig willen zijn, maar is herstel-
lende van een hartoperatie.

Ongelijkwaardigheid
‘Met herdenkingen als deze, die 
vandaag hier in Bilthoven gehouden 
wordt, neemt u deel in elkaars ver-
driet. Samen herdenkt u wie u zijn 
ontvallen. Samen herdenken wij 
de levens die verloren gingen door 
moord en doodslag, door honger en 
verdrukking. Samen kijken we, met 
alle emoties die in ons zijn, terug 
op een vreselijke oorlog, een ver-
stikkende onderdrukking  en op een 
afschuwelijke tijd in de jaren daar-
na’, aldus burgemeester Gerritsen 

in zijn indrukwekkende toespraak. 
Hij noemt ongelijkwaardigheid een 
bron van ellende. Van twist, van on-
vrijheid, van onverdraagzaamheid, 
van angst en uiteindelijk van ge-
weld. ‘Herdenken is ook het goede 
te zien. De terugblik op de bezetting 
van Nederlands Indië is vervuld van 
verdriet. Maar tegelijkertijd kan men 
ook terugzien op iets anders. Want 
onderdrukking brengt meer teweeg 
dan verdriet. Onderdrukking veroor-
zaakt moed en verzet, en moed en 
verzet geven hoop en verbondenheid, 
en hoop en verbondenheid geven le-
ven en kracht.  De onderdrukking 
vernietigt daardoor zichzelf. Altijd, 
want mensen kunnen niet onvrij zijn, 
mensen kunnen niet van geweld le-
ven.’ Gerritsen noemt vrijheid een 
mooi woord. ‘Maar wat doet vrijheid 
er toe als je armoede lijdt. Ook ar-
moede is onderdrukking.’

Zwijgen
De ouders van Marjan Bruinvels 
overleefden de kampen. ‘Mijn vader 
kwam in 1945 terug uit Baros, mijn 
moeder met haar twee dochters over-
leefde Tjideng, Tangerang en ADEK. 
Wat ik niet wist, was dat mijn moe-
ders joodse familieleden in Nederland 
allen waren gestorven. Haar vader 
in zijn eigen huis, haar moeder in 
onderduik in Zeist en de anderen in 
Auschwitz en Sobibor. Wat mijn moe-
der restte, waren de brieven van haar 
moeder.’ Marjan Bruinvels was tien 
jaar en wist niets van de gebeurtenis-
sen in Nederland en van de joden in 
de kampen. Toen zij er naderhand van 
hoorde, wilde ze het niet geloven. Ze 
vertelt dat de familie na anderhalf jaar 
uitbuiting in contractpensions weer 
een eigen huis kreeg. ‘Op school werd 
ik enorm gepest met mijn Indisch ac-
cent, maar al gauw was ik dat helemaal 

kwijt en sprak ik keurig Goois.’ Na de 
school ging zij studeren, trouwde en 
vormde een gezin. Ze maakte als le-
raar lange dagen en op een dag ging 
het niet meer. Langzaamaan kwam 
het Indische verleden weer terug. Het 
verleden, waarover ze meer dan veer-
tig jaar had gezwegen. Ze begon ook 
te dromen, over houten barakken, en 
over heel veel kinderen. ‘Binnenkort 
zijn er geen ooggetuigen meer. Maar 
hun kinderen zijn er nog. Zij zijn tal-
rijker, zij zijn met veel meer. Zij ver-
heffen nu hun stem. Zij voelen pijn, 
maar weten niet altijd waarom. Praat 
erover. Laat de Nederlanders weten 
wat er gebeurd is. Wij hadden ook 
geen vetpot, zei iemand laatst tegen 
me. Hebben jullie nu nog niet genoeg 
herdacht, zei een buurvrouw. U bent 
nodig. We rekenen op u.’

Bloemen
Lococommissaris van de Koningin 
Ralph de Vries legt namens de pro-
vincie Utrecht de eerste krans bij het 
monument. Vervolgens leggen burge-
meester Gerritsen en wethouder Kam-
minga namens het gemeentebestuur, 

en Jeanne Hildering en haar dochter 
Babette namens het Comité Herden-
king 15 augustus 1945 kransen. Na-
mens de aanwezige veteranen worden 
bloemen gelegd. Zesenzestig aanwe-
zigen plaatsen daarna rode rozen in 
vazen bij het monument. Voor elk jaar 
dat de bevrijding nu duurt een roos. 
Als vertegenwoordiger van de vierde 
generatie zet de zevenjarige Caitlin 
Hoekstra er een witte roos tussen. De 
fanfare van het Korps Nationale Re-
serve van de Koninklijke Landmacht 
brengt vervolgens de Last Post ten 
gehore en speelt, nadat een minuut 
stilte in acht is genomen, het Wilhel-
mus. De halfstok hangende vlag gaat 
daarna in top. Sera de Groot dankt alle 
aanwezigen en in het bijzonder Jeanne 
Hildering. Daarna begint het deilé en 
leggen deelnemers bloemen bij het 
monument. De herdenking wordt op 
traditioneel Indische wijze afgesloten 
met kofie, thee, spekkoek en kue lapis.

Indrukwekkende herdenking Japanse 
capitulatie in Bilthoven

door Guus Geebel

Op maandag 15 augustus vond bij het oorlogsmonument naast gemeentehuis Jagtlust de 
zesenzestigste herdenking plaats van de capitulatie van Japan in 1945. Heel veel betrokkenen en 
belangstellenden waren aanwezig om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië te 

herdenken. De plechtigheid werd muzikaal omlijst door de fanfare van het Korps Nationale Reserve 
van de Koninklijke Landmacht onder leiding van sergeant Marco van Teeffelen. 

Burgemeester Arjen Gerritsen tijdens zijn toespraak.

Jeanne Hildering en haar dochter Babette leggen namens het Comité 
Herdenking 15 augustus 1945 een krans.

Weer verkeersslachtoffer 
op Groenekanseweg

Op woensdag 3 augustus heeft een 
graafmachine door een ongeluk-
kige uitwijkmanoeuvre één van de 
monumentale eiken langs de Groe-
nekanseweg (ter hoogte van num-
mer 64) ernstig beschadigd. De 
dienst Beheer Openbare Ruime van 
de gemeente heeft over de zwaarste 
beschadiging een noodverband aan-
gelegd en laat nu onderzoeken of 
de boom toch nog te redden is. Veel 
bomen langs de Groenekanseweg 
dragen sporen van dit soort close en-
counters en onderstrepen het belang 
van de handhaving van het inrijver-
bod voor vrachtwagens vanaf de Ko-
ningin Wilhelminaweg. [FK]

Het meest recente verkeersslachtoffer 
op de Groenekanseweg.

Zie pag. 13, 14 en 15
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

21/8	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/8	•	9.00u	-	Ds.	J.C.	de	Groot,	Dordrecht

21/8	•	18.30u	-	Ds.	A.L.	van	Zwet,	
Woudenberg

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/8	•	10.30u	-	

Mw.	M.	Bosman-Huizinga,	Ermelo

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

21/8	•	10.00u	-	Dhr.	Jan	Leelang,	
Dordrecht

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/8	•	10.30u	-	Pastor	Fr.	Overbeek

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

21/8	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma
21/8	•	16.30	-	Ds.	Th.	Van	de	Kamp,	

Nieuwegein

Hervormde Gemeente Dorpskerk
21/8	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

21/8	•	19.00u	-	Kand.	A.N.J.		Scheer,	
Huizen

Pr. Gem. Immanuelkerk
21/8	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/8	•	10.00u	-	Ds.	J.	de	Jong,	Weesp

R.K. St. Michaelkerk
21/8	•	11.00u	-	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
21/8	•	10.00u	-	Dhr.	Wouter	van	de	Fliert

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

21/8	•	10.30u	-	Drs.	P.W.	van	der	Steeg,	
Utrecht

PKN - Herv. Kerk
21/8	•	10.00u	-	Ds.	C.	Hoogerwerf,	Doorn

21/8	•	18.30u	-	Ds.	J.	Vis,	Meerkerk

Herst. Herv. Kerk
21/8	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	L.	Stuurman

Onderwegkerkje Blauwkapel
21/8	•	9.30	en	10.30u	-	
Pastor	B.	Sprokkereef

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/8	•	11.00	uur	-	Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/8	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
21/8	•	18.30u	-	Ds.	N.	Raatgever,	Ede

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

21/8	•	9.30u	-	Ds.	R.	Alkema

St. Maartenskerk
21/8	•	10.30u	-	

Woord-	en	Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
21/8	•	10.00u	-	

Hr.	A.	Doornebal,	Nieuwegein
21/8	•	18.30u	-	Ds.	P.	Veldhuizen,	Leerdam

PKN - Herv. Kerk
21/8	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

21/8	•	18.30u	-	Ds.	H.	Penning,	Langerak

Markt bij ‘De Stampertjes’ 

Alweer	 voor	 het	 15e	 jaar	 organi-
seert	 psz	 de	 Stampertjes	 in	West-
broek	 op	 zaterdag	 17	 september	
2011	 aan	 de	 Holsblokkenweg	 24	
een	 kinder-	 en	 speelgoedmarkt.	
Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 van	 alles	
te	doen,	leuke	spelletjes	en	je	kunt	
geschminkt	 worden	 zoals	 jij	 dat	
wilt.	Ook	wordt	 er	 o.a.	 kinderkle-
ding	 en	 speelgoed	 verkocht.	 Er	
worden	wafels	gebakken	en	de	kof-
fie,	thee	en	limonade	staan	klaar.

Voor	 deze	 markt	 kunnen	 zij	 nog	
spullen	 gebruiken;	 dus	 heeft	 u	 de	
zolder	 opgeruimd	 en	 nog	 kinders-
pullen	 en/of	 kleding	waar	 u	 vanaf	
wilt	 dan	 kunt	 u	 dit	 inleveren	 bij	
de	psz	van	maandag	tot	donderdag	
tussen	 9.00	 uur	 en	 11.45	 uur	 op	
bovengenoemd	adres.	Alles	wat	die	
dag	 niet	 verkocht	wordt	 gaat	 naar	
het	goede	doel!

Boekenmarkt voor een goed doel 

De	Woudkapel	 (Beethovenlaan	 21	
te	 Bilthoven)	 organiseert	 vrijdag	
19	en	zaterdag	20	augustus	a.s.	van	
11.00	tot	16.00	uur	een	tweedaagse	
boekenmarkt.	 Hier	 is	 van	 alles	 te	
vinden;	 bijvoorbeeld	 romans,	 kin-
derboeken,	 platenboeken,	 boeken	
over	 kunst,	 theologie	 en	 esotherie	
en	natuur.	
De	 opbrengst	 gaat	 naar	 een	 goed	
doel:	 het	 Unitarische	 dorp	 Homo-
rodSztPeter	in	Roemenië,	waarmee	
De	 Woudkapel	 vriendschapsban-
den	onderhoudt.	

In	 2007	 werd	 Roemenië	 lid	 van	
de	EU,	maar	het	 leven	 in	het	dorp	
is	 moeilijker	 geworden.	 Jongeren	
kunnen	 bijvoorbeeld	 geen	 werk	
vinden	 en	 zoeken	 over	 de	 grens	
krijgt	steeds	minder	kans	op	resul-
taat.	Zie	ook	www.woudkapel.nl.

Open Qigong-lessen 

Vanaf	 19	 augustus	 organiseert	Yin	
in	 Yang	 op	 vrijdagmiddagen	 en	
zondagochtenden	gratis	en	vrij-toe-
gankelijke	 lessen	 qigong.	 Dit	 zijn	
Chinese	 oefeningen,	 die	 de	 ener-
giebalans	 versterken.	 Ze	 vormen	
de	basis	voor	taichi.	De	oefeningen	
leiden	tot	ontspanning,	gezondheid	

en	alertheid.	Iedereen	vanaf	13	jaar	
is	welkom.
De	 lessen	 zijn	 op	 vrijdagmiddag	
in	Beerschoten	(om	14.50	u	verza-
melen	 bij	 ingang	 verlengde	 Groe-
nekanseweg	=	Visserssteeg)	 en	 op	
zondagochtend	 in	het	Van	Boetze-
laerpark	 (om	 07.50	 u	 verzamelen	
bij	 ingang	Hessenweg).	 De	 lessen	
duren	1	 tot	 anderhalf	 uur.	Deelne-
men	 kan	 zonder	 aanmelding.	 Bij	
slecht	weer	vervalt	de	les.	De	laat-
ste	lessen	in	deze	serie	worden	half	
september	 gegeven,	 daarna	 start	
het	 reguliere	 lesseizoen	 weer.	 De	
lessen	worden	verzorgd	door	Emile	
Weesie,	die	ook	dit	jaar	weer	mas-
terclasses	heeft	gevolgd	bij	belang-
rijke	 Chinese	 docenten	 in	 China	
en	 Frankrijk.	 Verdere	 informatie:	
les@YinInYang.nl.	[HvdB]

Wereldwinkel Maartensdijk 

Stralend	 weer	 of	 (een	 beetje)	
bewolkt	 -	 met	 een	 fris	 tintelend	
wijntje	 uit	 de	Wereldwinkel	 is	 het	
thuis,	 op	 het	 balkon	 of	 in	 de	 tuin	
altijd	 ‘zomer’.	Om	 van	 te	 profite-
ren:	 de	 Chardonnay	 en	 Rosé	 zijn	
tijdelijk	afgeprijsd.	En	je	proeft	dat	
het	 fair-trade	 is!	 U	 bent	 welkom	
bij	de	verkooptafels	op	zaterdag	20	
augustus	tussen	10.00	en	16.00	uur	
in	de	hal	van	Dijckstate.

Avondje lachen in Cabrio

Op	zaterdagavond	20	augustus	tre-
den	vier	bekende	standuppers	op	in	
Openluchttheater	 Cabrio	 te	 Soest.	
Een	topavond	voor	liefhebbers	van	
absurde	en	stevige	humor	die	tegen	
een	stootje	kunnen.	Zie	ook	www.
openluchttheatersoest.nl.

Seizoensopening ‘t Hoekie

Op	zaterdag	20	augustus	van	11.00	
uur	tot	17.00	uur	vindt	de	seizoens-
opening	plaats!	Er	zijn	diverse	acti-
viteiten	waaronder,	kennismakings-
lessen,	kinderactiviteiten,	een	rom-
melmarkt	en	een	veiling.	Ook	is	er	
de	uitreiking	van	de	ballonnenwed-
strijd	van	de	Roefeldag.	Het	geheel	
wordt	afgesloten	met	een	daverend	
optreden	 dat	 wordt	 verzorgd	 door	
een	 groep	meiden	 van	 rond	 de	 18	
jaar.	Zij	hebben	bij	stichting	Animo	
een	 aantal	 keren	 meegedaan	 aan	
de	zangworkshops	en	zangtechnie-
ken.	 U	 kunt	 nu	 al	 op	 de	 website	
(www.hoekie.nu)	 site	 kijken	 voor	
het	overzicht	van	de	dag.

‘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
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Geboren

9	augustus	2011

Julia
Dochter	van	Eddy	&	Jolanda	Kramer

Prinses	Amalialaan	4
Maartensdijk

Geboren
14	augustus	2011

Talitha
Dochter	van	Marien	en	Miriam	
Veldhuizen-van	Nieuwaal

Pr.	Willem	Alexanderplantsoen	25
Maartensdijk

Fietstocht  
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Zaterdag	 20	 augustus	 wordt	 van	
13.00	 tot	 16.00	 uur	 een	 fietstocht	
dwars	 door	 het	 landschap	 van	 de	
Nieuwe	Hollandse	Waterlinie	gere-
den.	 U	 ziet	 groepsschuilplaatsen,	
een	 loopgraaf,	 tankversperringen,	
inundatiegebieden	 en	 natuurlijk	
forten.	De	 start	 is	 op	Fort	De	Bilt	
waar	 gildegids	 Bert	 Groeneveld	
uitleg	 geeft	 over	 de	Waterlinie	 en	
u	 rondleidt	 over	 het	 fort.	 Kosten	
p.p.	€	7,50.	(U-pashouders	€	3,75).	
Gaarne	vooraf	overleg	als	u	kinde-
ren	 mee	 wilt	 nemen.	 Aanmelden	
kan	 op	 werkdagen	 van	 14.00	 tot	
16.00	uur	bij	Gilde	Utrecht,	Lange	
Smeestraat	 7,	 tel.	 030	 2343252	
of	 per	 e-mail	met	 vermelding	 van	
uw	telefoonnummer	aan	post@gil-
deutrecht.nl	 .	 Informatie	 over	 alle	
mogelijke	rondleidingen	vindt	u	op	
www.gildeutrecht.nl.	(zie	ook	bron	
www.hollandsewaterlinie.nl)

Fietsgilde	 ‘t	 Gooi	 rijdt	 zondag	 21	
augustus	 de	 middagtocht	 ‘Grens	
Bussum’,	 vertrek	 13.30	 uur	 van	
station	‘Bussum-Zuid’	(hotelzijde).	
Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

MEEbus in Maartensdijk

De	 MEEbus	 staat	 woensdag	 24	
augustus	van	10.00	tot	12.00	uur	op	
het	 Winkelcentrum	 Maertensplein	
in	Maartensdijk.	 Iedereen	met	 een	
beperking,	 handicap	 of	 chronische	
ziekte	 kan	 in	 de	 bus	 terecht	 voor	
informatie	 en	 advies.	 Een	 gratis	
gesprek	met	een	professionele	con-
sulent,	 dicht	 bij	 u	 in	 de	 buurt.	 U	
kunt	 in	 de	 bus	 terecht	met	 vragen	
over	 bijvoorbeeld	 vakantie,	 vrije	
tijdsbesteding,	 wonen	 of	 dagbe-
steding.	

Soefibijeenkomst
	
Op	zondag	28	augustus	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	Verborgen	Zegen	
van	het	Verlies’.
Het	 Soefisme	 is	 een	 religieuze	
levensbenadering,	 gebaseerd	 op	
geestelijke	 vrijheid,	 respect	 voor	
alle	 religies	en	het	bewust	ervaren	
van	 het	 dagelijks	 leven	 als	 bron	
van	 spirituele	 groei.	 (www.hier.is/
soefisme)	

Penny’s Shadow in De Vierstee

De	film	is	op	woensdag	31	augus-
tus	om	13.30	uur	in	De	Vierstee	aan	
de	Nachtegaallaan	in	Maartensdijk.	
Kaartverkoop	voor	de	voorstelling	
aan	de	kassa	van	De	Vierstee.	Zie	
de	 trailer	 op	 http://www.pennyde-
film.nl/verhaal

PCOB-activiteiten

Dinsdag	6	september	a.s.	begint	de	
Biltse	 PCOB	haar	 activiteiten	met	
een	 dagtocht.	 Het	 vertrek	 hierbij	
is	om	8.00	uur	vanaf	Dijckstate	 in	
Maartensdijk	en	om	8.30	uur	vanaf	
de	Noord	Houdringhelaan	 in	 Bilt-
hoven.	De	reis	gaat	naar	het	dorpje	
Haps.	Hier	 is	 er	 koffie	met	 gebak	
en	 uitleg	 over	 van	 alles	 wat	 met	
kippen	 en	 eieren	 te	 maken	 heeft	
en	 kunnen	 verschillende	 soorten	
advocaat	 worden	 geproefd.	 Er	 is	
ook	een	prachtige	tuin.	

De	 reis	 wordt	 voortgezet	 naar	
het	 plaatsje	 Zeeland	 in	 Brabant.	
Hier	 wordt	 een	 driegangendiner	
gebruikt.	Daarna	met	een	gids	een	
rondrit	 door	 de	 gemeente	 Lan-
derd,	wat	voor	velen	een	onbekend	
gebied	 zal	 zijn.	Als	 de	 gids	 weer	
teruggebracht	is,	wordt	de	terugreis	
aanvaard.	

Aanmelden
Aanmelden	en	informatie	over	kos-
ten	 kan	 tot	 zaterdag	 3	 september	
bij	Bep	Franken,	 tel.0346-282002.	
Op	 20	 september	 a.s.	 is	 de	 eerste	
seizoen	bijeenkomst	in	de	Schakel,	
Soestdijkseweg	Zuid	49b	te	de	Bilt.	
De	Hongaarse	Ds.	Gonczo	Sandor	
uit	Hajos	komt	(in	het	Nederlands)	
over	 zijn	 werk	 vertellen.	 De	 die	
dag	te	houden	collecte	is	voor	zijn	
werk	 bestemd.	 De	 aanvang	 is	 om	
14.30	uur.	

Weltmeister,	en	om	dat	te	bewijzen	
moest	Astrix	naar	Verden	toe	reizen
en	weer	zette	dit	paard
Maartensdijk	op	de	kaart
want	het	viel	wederom	in	de	prijzen	

Guus Geebel Limerick
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De	gemeente	de	Boskapel	 is	 bijzon-
der	verheugd	dat	ze	er	in	is	geslaagd	
een	opvolger	te	vinden	voor	ds.	Pan-
nekoek.	Groenekan	wordt	de	 tweede	
gemeente	van	ds.	Visser.	Haar	oplei-
ding	als	theologe	deed	zij	aan	de	Vrije	
Universiteit	 van	 Amsterdam.	 Zij	 is	
gehuwd	 en	 heeft	 drie	 zonen.	 Haar	
echtgenoot	 is	eveneens	predikant	 (in	
Utrecht).	Ds.	Visser	is	woonachtig	in	
Maarssen	en	dat	blijft	ook	zo.	Naast	
haar	drukke	werkzaamheden	vindt	ze	
een	 uitlaatklep	 in	ietsen,	 hardlopen,	
zwemmen,	 lezen,	 tuinieren	 en	 ge-
schiedenis.	

Betrokken gemeenschap
Ds.Visser	 weet	 dat	 de	 Groenekanse	
gemeente	klein	is	en	slechts	75	adres-
sen	telt	waarmee	deze	veel	kleiner	is	
dan	de	gemeente	in	Woerden	waar	ze	
vandaan	 komt.	 Het	 is	 ook	 een	 sterk	
vergrijsde	 gemeente.	 Gemiddeld	 zit-
ten	er	ca.	40	mensen	op	zondag	in	de	
kerk.	Maar	het	is	ook	een	hele	betrok-
ken	gemeenschap,	weet	ze.	Men	leeft	
erg	 mee	 met	 elkaar.	 Wordt	 het	 niet	
lastig	om	goed	te	functioneren	in	een	

deeltijdverband	 van	 één	 derde?	 Ds.	
Visser:	‘Met	de	kerkenraad	zijn	daar	
goede	 afspraken	 over	 gemaakt	 aan	
de	 hand	 van	 een	 landelijk	 formulier	
waarin	alle	aspecten	van	een	deeltijd-
functie	 zijn	 neergelegd.	 Predikbeur-
ten,	pastoraat,	vergaderingen,	externe	
contacten	en	alles	wat	verder	 tot	het	
taakgebied	van	een	dominee	behoort	
worden	 daarin	 vastgelegd.’	 Ze	 wil	
toch	vooral	de	rol	van	herder	en	leraar	
in	 de	 gemeente	 gaan	 vervullen.	 Zij	
ziet	 dit	 traditioneel	 als	 haar	 taak	 en	
roeping.	Ze	verwacht	dat	Groenekan	
en	de	Boskapel	voor	haar	een	ijne	en	
rustige	werkomgeving	zullen	zijn.

En toch…
Ze	wil	graag	in	gesprek	gaan	met	de	
mensen	 over	 hun	 geloof.	 Over	 hun	
verlangens,	 vragen,	 onzekerheden.	
Over	 wat	 ds.	Visser	 zelf	 het	 ‘tegen-
draadse’	van	geloven	in	Jezus	Chris-
tus	en	het	evangelie	noemt.	Zeker	in	
deze	 onzekere	 en	 onrustige	 tijden.	
Het	 geloven	 in	 God	 is	 momenteel	
bepaald	 niet	 echt	 ‘in’,	 weet	 ze.	 Dat	
‘tegendraadse’	 zet	 zij	 tegenover	 het	

materialisme,	 hedonisme	 en	 markt-
denken	 in	 onze	 tijd.	Ds.	Visser:	 ‘De	
boodschap	 van	 God	 is	 voor	 mij	 de	
boodschap	van	het	‘en	toch’.	Ondanks	
alle	ellende,	al	het	kwaad	en	alles	wat	
we	 meemaken	 op	 deze	 wereld,	 toch	
blijven	 geloven.	 Blijven	 geloven	 in	
Gods	boodschap	van	liefde	voor	alle	
mensen.	Mensen	zijn’,	zo	betoogt	ze,	
‘geschapen	naar	Gods	beeld	en	geroe-
pen	om	dat	in	hun	leven	zichtbaar	te	
maken	als	antwoord	op	de	liefde	van	
de	Schepper.’

Diverse bronnen
Ze	is	 in	haar	werk	geïnspireerd	door	
verschillende	grote	theologen.	Noemt	
onder	 andere	 Barth,	 Bonhöfer,	 Sölle	
en	Berkhof.	Maar	ook	door	de	Cha-
rismatische	 Werkgemeenschap	 Ne-
derland,	 de	 Iona	 Community	 en	 de	
Taizé	geloofsgemeenschap.	Ze	noemt	
zichzelf	midden-orthodox.	‘Maar	niet	
op	een	benauwende	manier’,	zegt	ze	
er	 meteen	 bij.	 ‘Ik	 sta	 midden	 in	 de	
kerk’,	 vindt	 ze	 eigenlijk	 een	 betere	
term.	‘Niet	één	stroming	of	theoloog	
staat	daarbij	centraal,	ik	put	uit	diver-

se	bronnen.	Dat	stelt	me	in	staat	open	
keuzes	te	maken	in	allerlei	vraagstuk-
ken	die	op	onze	geloofsweg	komen.’’	

Goede geloofsplek
Ds.	Visser	denkt	 terecht	gekomen	 te	
zijn	in	een	goede	en	hechte	gemeen-
schap.	 Ze	 heeft	 daarbij	 oog	 voor	 de	
verschillen	 die	 er	 altijd	 binnen	 een	
kerk	 zijn.	Ook	binnen	 een	 zo	 kleine	
gemeenschap	 als	 die	 van	 Groene-
kan.	 Het	 gemeenschappelijke	 geloof	
in	 één	 God	 kan	 die	 verschillen	 dra-
gen,	weet	ze.	Ze	verwacht	dat	ze	met	

vreugde	hier	zal	kunnen	werken.	 ‘Ik	
wil	 echter	 niet	 te	 hoog	van	de	 toren	
blazen.’	Ze	weet	 van	 zichzelf	 dat	 ze	
een	 snelle	 denker	 is	 maar	 daarnaast	
veel	geduld	met	mensen	kan	hebben.	
En	ook	dat	ze	een	feeling	heeft	om	te	
doorzien	wat	mensen	wel	en	niet	be-
grijpen.	 ‘De	 Boskapel	 is	 een	 goede	
geloofsplek’,	 zegt	 ze	 haar	 voorgan-
ger	ds.	Pannekoek	na.	 ‘Een	plek	om	
de	 vreugde	 in	 het	 leven	 door	 geloof	
door	te	geven.	In	diensten	en	kringen	
en	tijdens	thema-avonden		en	huisbe-
zoeken.’

Nieuwe predikant voor Boskapel 
in Groenekan

door Martijn Nekkers

De Protestantse Gemeente de Boskapel heeft een nieuwe predikant. Op zondag 28 augustus zal ds. 
E.A. Visser (51) als dominee worden bevestigd door haar voorganger, ds. Pannekoek. 

Deze was tot juni van dit jaar predikant van deze gemeente. Ds. Visser krijgt een 
deeltijdbenoeming voor één derde. Naast haar werk als dominee is zij ook als docent godsdienst 

verbonden aan het Kalsbeekcollege in Woerden. In deze plaats was zij ook als predikant 
vanaf 2000 verbonden aan de Protestantse Kerk. 

Na de intrededienst van ds. Visser op zondag 28 augustus, om 10.30 uur, is er 
gelegenheid om nader kennis met haar te maken in de kofieruimte.

De	 artistiek	 leider	 tevens	 primarius	
van	 het	 toonaangevende	 Jerusalem	
Quartet,	Alexander	Pavlovsky,	heeft	
voor	dit	 jaar	een	zevental	concerten	
geprogrammeerd	 met	 vermaarde	
kamermuziekensembles	 en	 solisten.	
Van	 wereldformaat	 is	 het	 Artemis	
Quartet.	Daarnaast	zullen	het	al	vele	
malen	 gelauwerde	 Pražák	 Quartet,	
het	vermaarde	Szymanowski	Quartet	
en	het	 jonge	Bennewitz	Quartet	op-
treden.	De	pianisten	Alexander	Mel-
nikov,	 Eckart	 Heiligers	 en	 Jacques	
Ammon	 alsmede	 de	 fagottist	 Bram	
van	 Sambeek	 komen	 de	 afzonder-
lijke	kwartetten	versterken	tot	kwin-
tetten.	

Masterclasses
Inge	Gorris:	‘In	de	openbare	master-
classes	 krijgen	 jonge	 getalenteerde	
musici	 les	 van	 gerenommeerde	 do-
centen.	Op	het	Studentenslotconcert	
op	 27	 augustus	 is	 het	 resultaat	 te	
beluisteren	 van	 wat	 de	 deelnemers	
geleerd	 hebben	 over	 samenspel,	
techniek	en	interpretatie’.	De	master-
classes	 worden	 gegeven	 op:	 14	 t/m	
20	augustus	2011	door	leden	van	het	
Szymanowski	 Quartet,	 pianist	 Ec-
kart	Heiligers	en	op	22	t/m	26	augus-
tus	2011	door	Michal	Kaňka,	cellist	
van	het	Pražák	Kwartet	en	Alexander	
Pavlovsky	 in	 Cenakel	 van	 Kontakt	
der	Kontinenten,	Amersfoortsestraat	

18,	 3769	 AS	 Soesterberg	 van	 9.30	
tot	12.30	uur.	Het	Slotconcert	op	27	
augustus	is	wederom	in	de	Kerk	van	
de	Evangelische	Broedergemeente	te	
Zeist	van	16.00	tot	plm.	21.30	uur

Youngsters Corner 
De	 Zeister	 Muziekdagen	 is	 er	 veel	
aan	 gelegen	 ook	 de	 jeugd	 bij	 het	
festival	 te	 betrekken	 en	 voor	 klas-
sieke	muziek	 te	 interesseren.	Speci-
aal	 daarvoor	 is	 deels	 in	 samenwer-
king	 met	 de	 Zeister	 Muziekschool	
een	 jongerenproject	 ‘de	 Youngsters	
Corner’	opgezet.	Op	zaterdag	20	au-
gustus	 voor	 kinderen	 (vanaf	 8	 jaar)	
en	volwassenen	leest	schrijver	Toon	
Tellegen	voor	uit	zijn	boek	‘Morgen	
was	 het	 feest’	 .	 Marieke	 Schnee-
mann-luit,	 Taco	 Kooistra-zingende	
zaag	 en	Alexander	 Pavlovsky-viool	
verzorgen	 de	 muzikale	 omlijsting.	
Dit	 ook	 weer	 in	 de	 Kerk	 van	 de	
Evangelische	 Broedergemeente,	
aanvang	15.00	uur.
Het	Youngsters	Corner	Kwartet	gaat	
dit	 jaar	 deelnemen	 aan	 de	 master-
classes.	En	leerlingen	van	de	Zeister	
Muziekschool	bekwamen	zich	in	het	
ensemblespel	 onder	 supervisie	 van	
Alexander	Pavlovsky.	In	samenwer-
king	met	de	Zeister	Muziekschool	is	
er	op	23	augustus	een	avondoptreden	
van	de	deelnemers	aan	de	masterclas-
ses,	 het	 Youngsters	 Cornerkwartet	

en	het	Zeister	Muziekschoolkwartet	
bij	mooi	weer	 in	het	Slottuintheater	
te	 Zeist	 en	 bij	 mindere	 weersom-
standigheden	 in	 de	 Zeister	 Muziek-
school.	 Aanvang:	 19.30	 uur	 (duur	
60-90	 minuten).	 Zie	 verder	 www.
zeistermuziekdagen.nl/

Bilthovense betrokkenheid bij 
Zeister Muziekdagen

door Henk van de Bunt

Voor de 22e keer organiseert de Stichting Zeister Muziekdagen het internationale 
kamermuziekfestival. Gerbrand Kotting en Inge Gorris, beiden uit Bilthoven, zijn naast hun 

functionele betrokkenheid warme pleitbezorgers voor dit jaarlijks muzikale hoogtepunt in deze regio.

Zaterdagavond 10 september 
Openluchtbios in Groenekan

Gezellig	samen	naar	de	ilm	onder	de	sterrenhemel	met	een	wijntje	onder	
handbereik	en	je	dorpsgenoten	in	de	buurt.	Kan	een	zomer	nog	idyllischer	
worden	afgesloten?	
De	Muze	in	het	Groen	gaat	Groenekan	verrassen	met	een	Openluchtbios	op	
zaterdagavond	10	september	.De	bioscoopavond	vindt	plaats	op	het	terrein	
van	hockeyclub	Voordaan.	Om	negen	uur		’s	avonds	gaan	de	deuren	open.	
Een	goede	gelegenheid	om	 	elkaar	na	de	vakantie	 te	ontmoeten	en	bij	 te	
kletsen	met	een	drankje	en	een	hapje.		Als	het	begint	te	donkeren	zoekt		ie-
der	een	ijne	plek	voor	het	grote	bioscoopscherm.		Herkenbare	ilmtunes	op	
een		bioscooporgel	zullen	de	juiste	ambiance	creëren	voor	de	hoofdilm.	We	
maken	er	een	echt	nachtelijk	dorpsfeest	van,	weer	of	geen	weer.	(Bij	regen	
in	het	clubgebouw).	De	ilm	is		geschikt	voor	kinderen	vanaf	12	jaar.	Zet	de	
datum	alvast	in	je	agenda!

Inge Gorris en Gerbrand Kotting zijn warme pleitbezorgers voor de Zeister Muziekdagen.

ingezonden mededeling



  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VOORDEEL HELE WEEK

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Kipsaté

Varkens-
haassaté 

500
gram 4.25

500
gram 7.98

500
gram 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 augustus
t/m woensdag 24 augustus

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3x biefstukjes
4x schnitsels
8x tartaar

VLEESWAREN-DUO

GEHAKTDAG

Fricandeau
Runderrollade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

2x 100
gram 2.98

Tomatenpesto of 
groene pesto

100
gram 1.49

Lekker op de bbq!

Lekker op Stokbrood!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
gram 5.50

Shoarma

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

6.-

6.-
6.-

ZOMERVINKEN

Toppertje  van de week!

100
gram 1.98

Lekker vinkje van kalfsgehakt

HUISMIX

100
gram 1.75

Vers voor u gebrand!

NIEUW!!

EXTRA VRIJDAG-ZATERDAGAANBIEDING

HALVE GRILLWORST + 

LEVERWORST 6.-

Natuurlijk 
lekker!

LANDGOEDKAAS 

GEIT OF KOE

Nieuwe oogst

Delbarestival

handappels  Héél kilo

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

IJsbergsla
Per krop

•  Varkenshaas 
in champignon roomsaus 
MET GEBAKKEN AARDAPPELS _100 GRAM  0,99

•  Kip kerrie
MET GROENTERIJST ________100 GRAM  0,99

•  Zomerspaghetti
MET BUFFELMOZZARELLA ___100 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

0,99 0,59

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Super knaller!!!
Hollandse Aardbeien

2 DOZEN  3,00
Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 22 AUGUSTUS, DINSDAG 23 AUGUSTUS 

EN WOENSDAG 24 AUGUSTUS

Nieuwe oogst 

Hollandse Triumph  

handperen _______HééL KILO  0,99

Vers gewassen

Spinazie ______ 2 X 300 GRAM 1,50

Witlofschotel ____ 100 GRAM 0,89

Hollandse

Pluksla _____ ZAK 150 GRAM  0,99
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2011 Is het jaar van het vrijwilligerswerk. In de komende maanden zal De Vierklank regelmatig langs gaan bij 
verenigingen en instellingen die op allerlei manier een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de 
samenleving. In de artikelen leest u wat men nastreeft en hoe de vele betrokken vrijwilligers met elkaar hun best 
doen om dit doel te bereiken.

We	spreken	elkaar	in	het	nieuwe	on-
derkomen	van	de	vereniging	aan	de	
Kometenlaan.	 Daar	 treffen	 we	 Lies	
Haan,	 die	 als	 lid	 van	 de	 documen-
tatiegroep	de	zorg	heeft	over	biblio-
theek	en	documentatie,	Rob	Herber,	
eindredacteur	van	de	website	van	de	
vereniging	en	Steven	Hagers,	hoofd-
redacteur	 van	 het	 verenigingsblad	
‘De	 Biltse	 Grift’.	 Ze	 vertellen	 en-
thousiast	 het	 verhaal	 van	de	 vereni-
ging.	Enkele	weken	 geleden	 is	men	
verhuisd	van	de	echte	‘Oude	School’,	
gelegen	aan	de	Dorpsstraat,	naar	Ko-
metenlaan	 399a.	 De	 ‘Oude	 School’	
voldeed	 niet	 meer	 aan	 de	 wensen.	
Het	 onderkomen	 was	 te	 klein	 ge-
worden.	 De	 houten	 vloeren	 konden	
de	 last	 van	 het	 grote	 archief	 en	 de	
bibliotheek	niet	meer	torsen.	Brand-
veiligheid	 en	 een	 gevaarlijke	 steile	
trap	waren	ook	redenen	om	te	verkas-
sen.	Wel	blijft	deze	locatie	in	gebruik	
voor	 representatieve	 doeleinden	 en	
bestuursvergaderingen.	 Het	 nieuwe	
onderkomen	 is	nog	niet	helemaal	af	
maar	het	 ziet	 er	goed	uit.	Voorzitter	
Leo	 van	 Vlodorp	 heeft	 enorm	 z’n	

best	gedaan	om	deze	plek	 te	vinden	
vertellen	 ze.	 Het	 resultaat	 mag	 er	
zijn.	De	oficiële	opening	moet	ove-
rigens	nog	plaats	vinden.

Commissies
Hoewel	 het	 bestuur	 natuurlijk	 be-
langrijk	is,	besturen	ze	niet	echt,	is	het	
verhaal.	De	kracht	van	de	vereniging	
zit	 in	de	structuur	van	de	werkgroe-
pen	en	commissies	die	elk	hun	eigen	
opdracht	hebben.	Elke	groep	is	weer	
vertegenwoordigd	in	het	bestuur.	Dat	
coördineert	en	faciliteert,	regelt	de	i-
nanciën	en	treedt	op	naar	buiten	toe.	
Het	 werkt	 goed	 is	 de	 ervaring.	 Een	
belangrijke	 poot	 is	 het	 verenigings-
blad	 ‘De	 Biltse	 Grift’.	 Rob	 Herber:	
‘Mensen	 worden	 niet	 lid	 vanwege	
de	 vereniging	 maar	 om	 het	 mooie	
leesbare	blad	over	hun	woonplaats.’	
Vier	keer	per	jaar	verschijnt	het	tijd-
schrift	dat	ook	in	enkele	boekwinkels	
te	 koop	 is.	 ‘Vooral	 de	 artikelen	 die	
verband	houden	met	de	Tweede	We-
reldoorlog	 en	 persoonlijke	 verhalen	
uit	 die	 tijd	 trekken	 veel	 belangstel-
lig’,	 vertelt	 hoofdredacteur	 Steven	

Hagers.	 ‘Het	 blad	wordt	 uitgegeven	
zonder	 de	 steun	 van	 sponsors.	Voor	
deze	opzet	is	bewust	gekozen’,	voegt	
hij	er	aan	toe.	Het	orgaan	wordt	in	de	
gemeente	 bezorgd	 door	 een	 trouwe	
groep	van	20	bezorgers.	Ook	gaan	er	
enkele	 exemplaren	per	post	naar	 le-
den	in	het	buitenland.	De	vereniging	
telt	600	leden,	een	aantal	dat	stabiel	
blijft.	 De	 evenementencommissie,	
die	 overigens	 wel	 wat	 uitbreiding	
kan	gebruiken,	verzorgt	één	keer	per	
jaar	een	tentoonstelling	maar	ook	en-
kele	 lezingen.	 Binnenkort	 wordt	 er	
een	 wandeling	 georganiseerd	 over	
het	 landgoed	 Oostbroek.	 De	 onder-
zoeksgroep,	bestaande	uit	acht	leden,	
werkt	 projectmatig	 aan	 diverse	 on-
derzoeken.	 Op	 het	 programma	 staat	
nu	o.a.	 het	uitgeven	van	een	boekje	
over	 de	 geschiedenis	 van	 de	 horeca	
van	 De	 Bilt.	 Regelmatig	 hebben	 de	
onderzoekers	overleg	met	elkaar.	De	
leden	die	 zich	bezig	houden	met	de	
bibliotheek	en	documentatie	zijn	 ie-
dere	donderdagmorgen	aan	het	werk.	
Ze	houden	bij	wat	er	binnenkomt	aan	
boeken,	 tijdschriften	en	ander	mate-

riaal.	Ze	 zorgen	 er	voor	dat	 dit	ma-
teriaal	 een	 plek	 krijgt.	 Iedere	 eerste	
zaterdag	 van	 de	maand	 kunnen	 niet	
alleen	de	leden	maar	ook	andere	ge-
interesseerden	 overigens	 van	 14.00	
tot	16.00	uur	terecht	in	het	documen-
tatiecentrum.	 Na	 afspraak	 meestal	
ook	op	donderdagmorgen.

Website
De	werkgroep	digitalisering	zorgt	er	
voor	dat	het	blad	van	de	vereniging	
op	de	website	komt.	Zij	zijn	ook	druk	
bezig	 met	 het	 digitaliseren	 van	 de	
collectie	 fotomateriaal	 (ca.	 15.000	
stuks)	op	de	website	komen.	Belang-
rijk	 is	dat	men	dan	ook	probeert	uit	
te	 pluizen	wie	 en	wat	 er	 precies	 op	
die	oude	foto’s	staat.	Dat	is	lang	niet	
altijd	 duidelijk.	 historischekringde	
bilt.nl	 wordt	 zo’n	 100	 keer	 per	 dag	
geraadpleegd	 en	 bevat	 veel	 interes-
sant	 materiaal	 waaronder	 ook	 oude	
ilmpjes	van	De	Bilt.	Maar	ook	vindt	
men	op	de	site	oude	akten.	‘Die	zijn	
‘getranscribeerd’	 ofwel	 vertaald	 uit	
de	 oorspronkelijke	 handgeschreven	
oud	 Nederlandse	 akten’,	 legt	 Lies	
Haan	uit.	Nieuw	 is	de	mogelijkheid	
van	de	bezoekers	van	de	 site	 om	 in	
maximaal	 400	woorden	 een	 verhaal	
toe	 te	 voegen	 over	 de	 geschiedenis	
van	De	Bilt.	Op	dit	moment	heeft	de	
vereniging	 wel	 grote	 behoefte	 aan	
een	nieuwe	webmaster.

Goede samenwerking
De	band	met	de	gemeente	De	Bilt	is	
goed.	 Regelmatig	 wordt	 de	 vereni-

ging	over	historische	zaken	geconsul-
teerd.	Lies	Haan	en	Marga	Verschoor	
vertegenwoordigen	 de	 vereniging	
in	 de	 gemeentelijke	 straatnamen-
commissie.	 Overigens	 betaalt	 de	
gemeente	 samen	 met	 woonstichting	
SSW	de	 komende	 drie	 jaar	 de	 huur	
voor	het	nieuwe	onderkomen	van	de	
kring.	De	gebruikskosten	van	de	ac-
commodatie	worden	vergoed	door	de	
Stichting	Van	Ewijck,	Oostbroek	en	
De	Bilt	Fonds.	De	vereniging	is	heel	
blij	 met	 deze	 subsidies.	 Samenwer-
king	met	de	historische	verenigingen	
uit	 omliggende	 plaatsen	 zowel	 als	
met	het	streekarchief	in	Breukelen	is	
goed.	De	Provincie	Utrecht,	 diverse	
Utrechtse	 instanties	 en	 vele	 scholen	
kloppen	 regelmatig	 aan	 bij	 de	 ver-
eniging.	Het	is	een	bewijs	dat	we	te	
maken	 hebben	met	 een	 actieve	 ver-
eniging	die	haar	rol	met	overtuiging	
meespeelt	 in	 de	 samenleving.	 Plan-
nen	voor	de	 toekomst	zijn	er	volop.	
Het	 belangrijkste	 daarbij	 zijn	 de	
kernwoorden	‘We	gaan	door…’.	

Geschiedenis	gaat	immers	altijd	door.	
Er	verandert	heel	veel	in	De	Bilt.	Al	
die	 veranderingen	 moeten	 worden	
vastgelegd.	‘Je	bent	daarbij	sterk	af-
hankelijk	van	de	individuele	vaardig-
heden	 en	 interesses	 van	 de	 mensen	
die	mee	willen	werken.	Belangrijk	is	
dat	 je	 plezier	 hebt	 in	wat	 je	 daarbij	
doet’,	vertelt	Rob	Herber.	Dat	plezier	
in	 de	geschiedenis	 van	De	Bilt	 lijkt	
bij	de	leden	van	de	Historische	Kring	
De	Bilt	in	grote	mate	aanwezig.

Historische Kring De Bilt: 
plezier beleven aan je eigen lokale geschiedenis 

door Martijn Nekkers

In 2012 bestaat de ‘Historische Kring D’Oude School’ twintig jaar. Sinds 1992 is een geïnteresseerde 
groep inwoners van die gemeente met elkaar bezig om de geschiedenis van hun woonplaats op allerlei 

manieren te onderzoeken en vast te leggen. Een gesprek met enkele actieve leden leert ons dat het 
vooral leuk en interessant is om daar mee bezig te zijn. 

Lies Wind, Rob Herber, en Steven Hagers voor de boekencollectie van de 
Historische Kring.

Judokan is weer begonnen
Dinsdag	 16	 augustus	 is	 het	 seizoen	 van	 Judokan	 weer	 gestart.	 Martin	
Koudijs	 en	 John	 Jansen	 staan	weer	 klaar	 op	 de	mat	 voor	 Judo	 en	 Jeugd	
Kiu	 Jitsu.	 Brendtley	 Corputty	 verzorgt	 de	 Karatelessen	 en	 Christos	
het	Aikido.	Ook	 is	 er	 een	mogelijkheid	 tot	 het	 volgen	 van	T’ai	Chi	 les-
sen	 op	 vrijdagavond	 in	 de	 zaal	 van	 de	 Ontmoetingskerk	 te	 Maartens-
dijk.	 Bij	 alle	 disciplines	 is	 er	 nog	 ruimte	 voor	 nieuwe	 aanmeldingen.		
Voor	verdere	informatie	www.judokan.nl

Beachparty startdag 
DOS Westbroek 

Op	zaterdag	20	augustus	staat	korfbalvereniging	DOS	in	het	teken	van	zon,	
zee	en	strand.	Als	opening	van	het	nieuwe	seizoen	wordt	er	een	speciaal	
beachkorfbal	 toernooi	 georganiseerd.	Vanaf	 10.00	uur	 is	 er	 beachkorfbal	
voor	de	jeugd	en	vanaf	13.00	uur	voor	de	volwassenen.	Om	16.00	uur	zal	
de	selectie	van	DOS	een	oefenwedstrijd	spelen.	Verder	is	er	de	hele	dag	een	
springkussen,	diverse	spelletjes	en	gezellige	muziek.	

Altijd	al	eens	willen	kijken	bij	korfbal	of	twijfel	je	of	het	je	leuk	lijkt,	ga	
dan	gezellig	langs.	Aanmelden	kan	via	startdag@dos-westbroek.nl,	maar	je	
kunt	ook	gewoon	langskomen.

De	heer	Nap	is	als	schipperszoon	op	
een	schip	geboren	in	Hoogezand.	Me-
vrouw	 Nap	 is	 geboren	 in	 Nijmegen.	
Zij	 was	 de	 dochter	 van	 een	 kapper	
waar	 de	 schipperszoon	 in	 1943	 zijn	
haar	liet	knippen	en	ze	elkaar	leerden	
kennen.	 De	 heer	 Nap	 werkte	 in	 die	
tijd	als	schipper	voor	een	maatschap-
pij.	Hij	hoefde	in	de	oorlog	niet	onder	
te	 duiken,	 want	 de	 binnenvaart	 was	
nodig	om	goederen	te	vervoeren.	

KNMI
Na	 hun	 huwelijk	 vond	 de	 heer	 Nap	
werk	aan	de	wal	en	werd	stuwadoor	
bij	de	Amsterdamse	Havendienst.	Het	
echtpaar	woonde	toen	in	Amsterdam.	
Omdat	 hij	 op	 de	 zeevaartschool	 had	
gezeten	kon	de	heer	Nap		in	1948	als	
luchtvaart	meteoroloog	bij	het	KNMI	
op	 Schiphol	 aan	 de	 slag.	 Het	 gezin	
verhuisde	 toen	 naar	 Amstelveen.	 In	
1971	ging	de	heer	Nap	als	meteoro-
loog	werken	bij	het	KNMI	in	De	Bilt	
en	 verkaste	 het	 gezin	 naar	 De	 Bilt.	
Het	 echtpaar	 kreeg	 vier	 kinderen.	
Drie	 jongens	 en	 een	 meisje.	 Er	 zijn	
zeven	 kleinkinderen	 en	 nu	 nog	 acht	
achterkleinkinderen,	 maar	 er	 zijn	 er	
nog	twee	onderweg.	De	heer	en	me-
vrouw	Nap	wonen	nu	ruim	vijf	jaar	in	
De	Bremhorst.	

Schepen
De	 benen	 van	 mevrouw	 Nap	 en	 het	
gehoor	 van	 de	 heer	 Nap	 zijn	 wat	
minder,	 maar	 samen	 redden	 ze	 het	
prima.	‘Ik	gebruik	mijn	hoofd	en	hij	
de	benen’,	zegt	ze	lachend.	Hij	maakt	
graag	 legpuzzels,	 maar	 de	 hobby	
die	 hij	 altijd	 had,	 schepen	 in	lessen	
maken,	kan	hij	niet	meer	uitoefenen.	
Iedereen	 in	de	 familie	heeft	wel	 een	

schip	in	een	les	van	hem.	Mevrouw	
Nap	 leest	 veel.	 ‘Eens	 in	 de	 veertien	
dagen	komen	ze	met	de	bibliotheek-
kar	 en	 ik	 lees	 de	 gratis	 kranten	 ook	
allemaal.’	
Er	 waren	 felicitaties	 namens	 Konin-
gin	 Beatrix,	 de	 Commissaris	 van	 de	
Koningin	en	bloemen	van	de	gemeen-
te.	Het	feest	vierden	ze	in	De	Brem-
horst.	

Felicitaties voor briljanten bruidspaar
door Guus Geebel

Maandag 15 augustus was het vijfenzestigjarig geleden dat heer en mevrouw Nap-Kempel in 
Nijmegen in het huwelijk traden. Locoburgemeester Bert Kamminga kwam het echtpaar in woon- en 
zorgcentrum De Bremhorst feliciteren met dit uitzonderlijke huwelijksjubileum. De heer en mevrouw 

Nap zijn 88 en 89 jaar oud. Ze leerden elkaar kennen in Nijmegen. 

Het briljanten echtpaar in gesprek met locoburgemeester Bert Kamminga.
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SWO	 De	 Zes	 Kerken	 De	 Bilt	 biedt	
55	 plussers	 al	 jaren	 veel	 sociale	 en	
culturele	 activiteiten	 aan.	 Zowel	 in	
Maartensdijk	 als	 in	 De	 Bilt	 is	 een	
SWO	 centrum.	 Daarnaast	 is	 er	 een	
groot	 pakket	 aan	 diensten	 waar	 ge-
bruik	 van	 kan	 worden	 gemaakt.	 Er	
is	 een	 Adviseur	 Wonen,	 Welzijn	 en	
Zorg,	 een	 bezoekservice	 voor	 chro-
nisch	 zieken,	 Tafeltje-Dek-je,	 de	
BoodschappenPlusBus,	 Samen	 Uit!,	
de	 rijvaardigheidscursus	 Broemdag,	
een	Bibliotheek,	een	Internetcafé,	een	
servicepunt	Klussenbus,	een	pedicure	
en	 mensen	 die	 verstel	 en	 naaiwerk	
verrichten.	 Ook	 is	 er	 het	 Steunpunt	
Mantelzorg,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	
hierboven	 opgesomde	 diensten,	 is	
deze	dit	Steunpunt	toegankelijk	voor	
mensen	van	alle	leeftijden.

Oude en nieuwe activiteiten 
De	 Open	 Dag	 vindt	 voor	 een	 deel	
plaats	in	het	computerlokaal	in	Dijck-
state.	Computerdocenten	zijn	de	hele	
dag	 aanwezig	 om	 informatie	 te	 ver-
strekken	 over	 bestaande	 en	 nieuwe	
cursussen.	 Ook	 speciieke	 compu-
tervragen	 kunnen	 aan	 hen	 worden	
gesteld.	 De	 cursussen	 gaan	 van	 een	
kennismakingscusus	voor	mensen	die	
nog	geen	voorkennis	of	ervaring	heb-
ben	met	het	werken	achter	een	com-
puter	 tot	 een	 cursus	 over	 het	 beheer	
en	onderhoud	van	die	computer.	Eén	
van	de	nieuwe	activiteiten	is	Spelend	
Bewegen	met	de	X-box	Kinect.	Veel	
jongeren	 spelen	 hiermee	 maar	 het	
spel	 is	 zeker	 ook	 geschikt	 voor	 55	
plussers.	De	X-box	is	een	spelcompu-
ter	en	Kinect	maakt	het	mogelijk	om	

vele	sporten	te	beoefenen	zonder	het	
gebruik	 van	 zware	 atributen.	 Het	 is	
op	deze	manier	mogelijk	om	sporten	
te	beoefenen	die	in	het	echt	niet	meer	
gedaan	zouden	kunnen	worden.
	
Speciale dienstverlening
In	 de	 cursusruimte	 in	 Dijckstate	 la-
ten	 koersballers	 zien	 hoe	 hun	 spel	
gespeeld	 wordt,	 elke	 vrijdag	 spelen	
zij	dit	spel	 tussen	tien	en	twaalf	uur.	
Daarnaast	zijn	er	foldertjes	over	spe-
ciieke	 vormen	 van	 dienstverlening.	
De	 medewerkers	 van	 SWO	 kunnen	
vragen	ter	plekke	beantwoorden.	Sa-
men	 Uit!	 Is	 een	 dienstverlening	 die	
aangeboden	wordt	door	SWO	De	Bilt	
maar	die	voor	 alle	55	plussers	 in	de	
gemeente	 bedoeld	 is.	 Het	 biedt	 55	
plussers	 de	 mogelijkheid	 om	 samen	

met	 iemand	 anders	 of	 een	 groepje	
mensen	 activiteiten	 te	 ondernemen.	
Mensen	met	dezelfde	interesses	kun-
nen	 zo	 samen	 iets	 ondernemen.	Een	
museumbezoek	 bijvoorbeeld	 is	 leu-
ker	 met	 iemand	 anders	 dan	 alleen.	
Een	speciieke	folder	over	deze	vorm	

van	dienstverlening	zal	ook	aanwezig	
zijn	 in	Dijckstate.	Daarnaast	 ligt	 het	
complete	 boek	 met	 alle	 informatie	
over	 de	 vele	 vormen	 van	 dienstver-
lening	en	de	activiteiten	en	cursussen	
voor	het	komende	seizoen	klaar	voor	
alle	geïnteresseerden.

Open Dag SWO Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Donderdag 25 augustus organiseert SWO in Maartensdijk een open dag voor meer informatie 
over de activiteiten, cursussen en dienstverlening die zij aanbieden aan 55 plussers in het komende 
seizoen 2011/2012. In het computerlokaal van Woon, Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate aan het 

Maertensplein zijn van 10.00 tot 17.00 uur mensen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Sinds april 2011 regelt Coby Merkens (links) de coördinatie van de cursussen 
voor SWO in Maartensdijk. Daarnaast werkt ze één dag in de week voor het 
project MENS om onder andere de bemanning te regelen voor de Helpdesk in 
Dijckstate. Melanie Engeldal regelt de cursussen in De Bilt. Beiden zijn ook 
aanwezig op de Open dag in Maartensdijk.

Thuis	in	Maartensdijk	praten	we	met	
Jo	Buitenhuis	en	de	nieuwe	secretaris	
van	 de	 Stichting	 Johan	 van	 Stralen.	
Met	beide	zeer	actieve	bedenkers	en	
uitvoerders	 van	 interessante	 plannen	
voor	 anderen,	 kan	 je	 goed	 lachen.	
Ditmaal	 gaat	 het	 over	 de	 komende	
excursie	 naar	 Zeeland	 en	 het	 is	 niet	
zomaar	 een	uitstapje	maar	 een	grote	
en	heel	 interessante	uitstap	die	je	te-
rugvoert	 naar	 de	 gebeurtenis	 van	 58	
jaar	 geleden	 die	 zoveel	 slachtoffers	
heeft	gekost.	Meer	dan	1800	mensen	
en	veel	dieren	verdronken	en	100.000	
mensen	 verloren	 hun	 huis	 en	 bezit-
tingen.	Maar	er	valt	ook	te	leren	wat	
men	 er	 aan	 gedaan	 heeft	 om	 zo’n	
ramp	te	voorkomen.

Aanmelden
De	kosten	van	deze	excursie	bedragen	
10	euro	per	persoon,	inclusief	de	kof-
ie	en	de	lunch.	Dat	is	mede	mogelijk	
gemaakt	door	een	inanciële	bijdrage	
van	het	Elise	Mathilde	Fonds.	Door-
dat	 het	 maximum	 aantal	 deelnemers	

op	 70	 personen	 is	 gesteld,	 worden	
aanmeldingen	 op	 datum	 en	 tijd	 van	
binnenkomst	genoteerd.	Dus	wie	zich	
het	eerst	aanmeldt	en	dat	moet	snel	ge-
beuren,	heeft	 een	plaats.	Na	aanmel-
ding	ontvangt	men	bericht	en	het	pro-
gramma	van	de	excursie.	Aanmelden	
kan	door	 inlevering	van	een	envelop	
met	10	euro	per	persoon	en	de	naam,	
het	 adres,	 het	 telefoonnummer	 en	de	
opstapplaats.	De	aanmelding	sluit	op	
27	augustus.	Bij	meer	dan	70	aanmel-
dingen	krijgen	zij	die	niet	mee	kunnen	
bericht	 en	 de	 betaalde	 kosten	 terug.	
Enveloppen	kunnen	worden	ingeleverd	
bij	één	van	de	onderstaan	adressen:	
Mevr.	A.	Stijlaart
Kon.	Julianalaan	21	Maartensdijk
Mevr.	G.	Verkuil
Hessenweg	77	De	Bilt
Hr.	H.J.	van	der	Loo
Geelgorslaan	124	Bilthoven
Mevr.	J.	van	Gerwen
Alfred	Nobellaan	68	De	Bilt
Hr.	J.	Doosje
Planetenbaan	345	Bilthoven

Tijd en plaats van vertrek
Het	vertrek	vanaf	de	diverse	
opstapplaatsen	start	op	13	september	
vanaf	7.45	uur.	
De opstapplaatsen zijn: 
7.45 uur Dijckstate 
Maartensplein	Maartensdijk
8.15 uur Koperwieklaan 
bij	De	Koperwiek	Bilthoven
8.25 uur Melkweg 
bushalte	Duivenlaan	Bilthoven
8.30 uur Planetenbaan 
bushalte	Zonneplein	Bilthoven
8.35 uur  Dr. Letteplein 
bushalte	Dr.	Letteplein	De	Bilt
8.40 uur Hessenweg 
bushalte	Looydijk	De	Bilt
8.45 uur Burg. de Withstraat 
bij	de	Dorpskerk	De	Bilt

Dag van de Ouderen roept op
door Kees Pijpers

De Stichting Dag van de Ouderen De Bilt organiseert op 13 september a.s. een boeiende en educatieve 
excursie naar het Watersnoodmuseum in Zeeland. Daar ervaart de bezoeker wat de ramp in februari 

1953 heeft betekend en hoe men met de klimaatverandering en zeespiegelstijging leert omgaan. 

Naar de strooppot

Er	waren	enkel	blije	gezichten	waar	te	nemen	bij	deelnemers	en	begeleiders	
van	 het	 uitstapje	 van	 het	Rode	Kruis	 (Welfare)	Maartensdijk.	Woensdag	
10	augustus	 togen	ze	naar	Pannenkoekenrestaurant	De	Strooppot;	prach-
tig	gelegen	aan	het	riviertje	de	Kromme	Mijdrecht	in	De	Hoef,	midden	in	
het	Groene	Hart.	Voor	meer	informatie	bel	met	Henny	van	Engelen,	0346	
212729.	[HvdB]

Sportaanbieders kunnen zich 
aanmelden voor De Bilt Beweegt 

Sport- en beweegproject voor 50-plussers
Sportservice	Midden	Nederland	organiseert	voor	de	eerste	keer	het	beweeg-
project	De	Bilt	Beweegt.	Dit	project	werd	al	meerdere	malen	met	succes	ge-
organiseerd	in	Stichtse	Vecht	en	De	Ronde	Venen.	Sportservice	nodigt	men-
sen	van	50	jaar	en	ouder	uit	om	kennis	te	maken	met	verschillende	sport-	en	
beweegactiviteiten	in	de	gemeente.	Sportaanbieders	die	mee	willen	doen,	
kunnen	zich	tot	en	met	woensdag	31	augustus	aanmelden	via	www.sport-
servicemiddennederland.nl.

In	 november	 kunnen	 50-plussers	 meedoen	 aan	 veel	 verschillende	 spor-
tieve	activiteiten.	Zij	kunnen	zich	aanmelden	als	het	 sportaanbod	bekend	
is.	Dankzij	De	Bilt	Beweegt	kunnen	sportaanbieders	 inwoners	kennis	 la-
ten	maken	met	hun	sport	en	vereniging.	Het	is	dus	een	uitgelezen	kans	om	
nieuwe	leden	te	werven.	Het	aanbod	wordt	samengebracht	in	een	lyer	die	
veel	50-plussers	thuis	ontvangen.

Waarom bewegen?
De	Bilt	Beweegt	 is	er	om	 inactieven	 in	beweging	 te	brengen	of	actieven	
aan	een	extra	activiteit	te	helpen.	Het	is	belangrijk	op	deze	leeftijd	te	(gaan)	
bewegen	om	 lichaam	en	geest	it	 te	houden.	En	dat	merkt	 iemand	 in	het	
dagelijks	leven.	De	beweegnorm	is	een	halfuur	matig	bewegen	per	dag.	De	
intensiteit	van	bewegen	dient	dan	wel	aan	te	sluiten	bij	de	mogelijkheden	
en	interesses.	Dit	is	meestal	niet	worstelen	op	en	met	itnessapparaten,	maar	
beginnen	met	sportieve	activiteiten	die	iemand	met	plezier	doet.

Meer informatie
Voor	meer	informatie	over	De	Bilt	Beweegt	kunnen	belangstellenden	con-
tact	opnemen	met	Leon	van	Fraeijenhove	van	Sportservice	Midden	Neder-
land.	Hij	is	te	bereiken	op	het	telefoonnummer	030	7513862	(maandag	tot	
en	met	donderdag)	en	het	e-mailadres	leon.van.fraeijenhove@sportservice-
middennederland.nl.

Elise Mathilde-Fonds
Oprichtster	 en	 naamgeefster	 Elise	
Mathilde	 (Hilda)	 van	 Beuningen	
(1890-1941)	 was	 het	 tiende	 en	
jongste	kind	van	het	 echtpaar	Van	
Beuningen-Brain.	 Een	 vrolijk	 en	
levenslustig	mens,	sociaal	voelend,	
gezellig	en	dol	op	honden.	In	1940	
trouwde	 zij	 met	 de	 toen	 75-jarige	
weduwnaar	 C.R.Th.	 baron	 Kray-
enhoff.	 Zij	 was	 het	 zonnetje	 in	
zijn	 leven.	 Maar	 ruim	 een	 jaar	 na	
het	 huwelijk	 overleed	 zij,	 kinder-
loos.	Zij	liet	haar	vermogen	na	aan	
de	 in	 1935	 door	 haar	 opgerichte	
Stichting	 Elise	 Mathilde	 Fonds.	
Het	 stichtingsbestuur	 bestaat	 uit	
nakomelingen	van	het	echtpaar	Van	
Beuningen-Brain.

De nieuwe secretaris van de Stichting Johan van Stralen en Jo Buitenhuis.

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

advertentie



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NIEUWE najaars 
COLLECTIE 2011

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCASTER: 
Softening milk en lotion 

2 x 400ml

van € 38,-  voor € 24,-

Lancôme:
diverse make-up producten 

nu met 30% korting

 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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Nieuwe oogst!!!
Geurende gedroogde lavendel

dikke bos  van  6,95  voor  4,95

Geurige Fresia's bos  4,95

Zonnebloemen bos (5) 4,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

6,25

Kaiserbroodjes
4 + 1 Gratis

Zomer fruit taartje 

06 - 53 14 67 33

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C2 1.4 3DRS

2005, 105.000, 

ZILV GRIJS MET, 

AIRCO, CV, SB, 

CRUISE C, RAD/CD 

€ 5.950,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C3 LIGNE PRESTIGE 5 DRS 2003 99.889 ZWART,RAD/CD,CC,ER,ESP,ABS,AIRBAG  € 4.900,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET,ZWART LEDER,ABS,AIRBAGS,ER,ESP,

CLIMATE C,TREKH,PARKEERS,LMV,  € 11.950,00 

MG F 1,8I 1998 106.209 GROEN MET,LMV,ER,CV,SB,RAD/CD  € 4.250,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2010 12.640 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 8.450,00 

PEUGEOT 307 1,6 16V 5DRS 2002 142.000 GOUD MET,ER,CV,RAD/CD,CLIMATE C,SB  € 4.945,00 

PEUGEOT 5008 ST 1,6 HDIF 2011 68 D BLAUW MET,ER,CV,E SP,GETINT GLAS,CLIMATE C

PDC V&A,ROETF,BOORDCOMP,ABS,ESP,GR NAVI  € 29.500,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V 5DRS 2001 166.000 CLIMATE C,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 4.400,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 82.000 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00 

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

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

VOLVO V70 2.4T COMFORT LINE 2000 114.000 GRIJS MET,HALF LEDER,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

LMV,ER,CV,SB,MLV,RAD/CD,  € 9.250,00 

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

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET, CLIMATE C,  ER, CV, SB, RAD.CD, ABS  € 5.950,00 

VOLVO V70 2.4D5 GEARTRONIC 2005 146.000 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, ESP, 

ABS, RAD/CD, LMV, LEDER INT, REGENS, PARKEERS,  € 16.250,00 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl
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Een	 andere	 naam	 voor	 obstetrie	 is	
verloskunde.	Het	is	de	verzamelnaam	
voor	alle	kennis	rondom	de	zwanger-
schap,	de	bevalling	en	het	kraambed.	
‘De	nadruk	bij	verloskunde	ligt	in	te-
genstelling	 tot	 vroeger	 niet	 meer	 zo	
sterk	op	de	bevalling	zelf,	maar	op	de	
zwangerschap’,	 aldus	 professor	 Vis-
ser.	 Over	 thuis	 of	 in	 het	 ziekenhuis	
bevallen	zegt	hij:	‘Het	beste	is	zoveel	
mogelijk	te	voldoen	aan	het	verwach-
tingspatroon	van	de	patiënt.	Het	is	be-
wezen	 dat	 een	 bevalling	 dan	 minder	
stressvol	 verloopt.	 De	 vrouw	 moet	
daar	bevallen	waar	ze	zich	het	meest	
tevreden	voelt.	Wie	liever	 in	het	zie-
kenhuis	bevalt,	moet	die	mogelijkheid	
hebben.	Wie	dat	 juist	 liever	niet	wil,	
moet	thuis	kunnen	bevallen.’	

Pijn
Pijnbestrijding	 is	 nog	 altijd	 een	 om-
streden	 onderwerp	 in	 Nederland.	 ‘In	
het	 kader	van	het	 kraptemodel	 -	 hoe	
meer	zorg,	hoe	duurder	 -	krijgt	pijn-
bestrijding	bij	de	bevalling	in	ons	land	
nog	geen	prioriteit.	Hier	heerst	nog	de	
conservatieve	opvatting	zoals	hij	in	de	
Bijbel	wordt	omschreven:	“met	smart	
zult	gij	kinderen	baren”.	Vijftien	jaar	
geleden	werd	in	andere	landen	al	be-
paald	dat	vrouwen,	die	veel	pijn	had-
den	bij	de	bevalling	recht	hadden	op	
een	ruggenprik.	In	ons	land	is	dat	pas	
ingevoerd	in	2010.	Formeel	kun	je	die	
prik	 nu	 in	 alle	 ziekenhuizen	 krijgen,	
maar	 in	 de	 praktijk	 is	 het	 nog	 niet	
overal	geregeld.’
‘De	 rol	 van	 de	 verloskundige	 is	 de	
laatste	 jaren	 ingrijpend	 veranderd.	
‘De	 verloskundigen	 zijn	 veel	 meer	

een	spin	in	het	web	geworden.	Je	ziet	
in	 toenemende	 mate	 verloskundigen	
in	een	ziekenhuis	werken.	Ze	krijgen	
daar	 een	 steeds	 belangrijkere	 positie	
en	 nemen	 onder	 supervisie	 van	 een	
gynaecoloog	 steeds	 meer	 van	 diens	
taken	over.	Na	hun	studie	kunnen	ze	
ook	 een	 opleiding	 echoscopie	 doen	
en	 ze	 worden	 in	 toenemende	 mate	
betrokken	bij	het	onderwijs	in	de	ver-
loskunde.	Daarnaast	 heeft	 de	 verlos-
kundige	een	rol	gekregen	bij	de	pre-
conceptiezorg	en	de	prenatale	zorg.’

Centrale regie
De	 verloskundige	 zorg	 in	 Nederland	
kan	beter,	 vindt	professor	Visser.	 ‘In	
de	 jaren	 vijftig	 van	 de	 vorige	 eeuw	
vonden	 nog	 in	 heel	 Europa	 thuisbe-
vallingen	 plaats.	 Daarna	 gingen	 lan-
den	 als	 België	 en	 Denemarken	 over	
op	 ziekenhuisbevallingen.	 In	 Neder-
land	niet;	daar	heerste	de	overtuiging	
die	 verwoord	 werd	 door	 professor	

Kloosterman:	‘Zwangerschap	is	geen	
ziekte.’	Tussen	1970	en	nu	is	het	over-
lijdenspercentage	van	kinderen	rond-
om	de	geboorte	afgenomen	van	2	naar	
1	procent.	Maar	in	Vlaanderen	is	het	
afgenomen	van	2,5	naar	0,6	procent.	
Dat	verschil	 lijkt	niet	zo	groot,	maar	
omgerekend	betekent	het	dat	er	hier	66	
procent	 meer	 baby’s	 doodgaan.’	 Het	
sterftecijfer	verder	omlaag	brengen	is	
moeilijk:	‘We	moeten	meer	medicali-
seren.	Dat	kost	meer	geld,	omdat	meer	
vrouwen	in	het	ziekenhuis	zullen	wor-
den	opgenomen	en	meer	bevallingen	
zullen	 worden	 ingeleid.’	 Er	 is	 bere-
kend	dat	het	driehonderd	miljoen	euro	
kost	om	de	verloskundige	zorg	up	to	
date	te	krijgen.	‘Op	dit	moment	zitten	
we	in	het	verdomhoekje,	want	er	moet	
juist	bezuinigd	worden.	Toch	is	er	een	
oplossing	mogelijk:	‘Je	kunt	die	drie-
honderd	 miljoen	 deels	 ondervangen	
door	 niet	 meer	 in	 alle	 ziekenhuizen	
bevallingen	te	laten	plaatsvinden.	Als	
je	meer	concentreert,	kun	je	zuiniger	
werken.	Dan	kun	je	ook	zorgen	dat	er	
in	 de	 ziekenhuizen	waar	 bevallingen	
worden	gedaan	een	vierentwintiguurs	
bezetting	 is	van	 specialisten.’	Wat	 in	
theorie	een	redelijk	simpele	oplossing	
lijkt,	blijkt	in	de	praktijk	tegen	te	val-
len.	‘Ministers	er	staan	positief	tegen-
over,	maar	de	regio	en	de	politiek	zijn	
tegen.	Het	 probleem	 is	 dat	 er	 in	 ons	
land	geen	centrale	regie	is.	Mijn	idee	
is,	dat	het	beter	en	goedkoper	kan.	Ik	
zou	 me	 na	 mijn	 pensionering	 graag	
met	 de	 centrale	 regie	 bezighouden.	
Als	 die	 baan	 me	 werd	 aangeboden,	
zou	 ik	 er	 meteen	 voor	 tekenen.	 Het	
lijkt	me	heerlijk.’

Professor Visser 
door Lilian van Dijk

Op 17 juni 2011 werd professor Gerard Visser van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht 
benoemd tot Oficier in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn grote verdiensten voor de obstetrie. 

Hoewel hij per 1 november oficieel stopt als hoogleraar, is hij nog volop met zijn vak bezig. Hij praat 
gepassioneerd over nieuwe inzichten en ontdekkingen en heeft een uitgesproken toekomstvisie.

Professor Visser vindt dat de verlos-
kundige zorg beter en eficiënter kan.

Ik	ben	 in	Friesland	geboren,	net	 zo-
als	mijn	man.	Hij	werkte	al	vier	jaar	
bij	 het	 KNMI	 voordat	 ik	 hier	 naar-
toe	 kwam.	We	kenden	 elkaar	 al	 een	
tijd	 via	 een	 vriendenkring.	 Hij	 was	
kostganger	bij	een	politiegezin	op	de	
Waterweg.	 Het	 kamertje	 was	 klein.	
Soms	waren	er	wel	gesprekken	maar	
het	contact	was	toch	tamelijk	beperkt.	
Dus	 gingen	 we	 trouwen.	 Toen	 we	
gingen	verhuizen	stelde	hij	voor	om	
Nederlands	met	elkaar	te	praten.	‘Als	
je	 dat	maar	 uit	 je	 hoofd	 laat,’	 zei	 ik	
meteen,	‘want	dan	heb	ik	het	gevoel	
dat	 ik	 met	 een	 vreemde	 getrouwd	
ben.’

Eenmaal	verhuisd	stapte	ik	op	de	iets	
om	 de	 buurt	 te	 verkennen.	Al	 gauw	
kende	 ik	alle	straten	van	De	Bilt.	 Ik	
herinner	 me	 nog	 dat	 ik	 een	 van	 de	

eerste	 dagen	 een	 oud	 mannetje	 te-
genkwam	op	 straat	 en	 goedemorgen	
tegen	 hem	 zei.	 Hij	 bleef	 staan	 en	
vroeg	verbaasd:	‘Kent	u	mij?’	‘Nee,’	
antwoordde	ik,	‘maar	ik	ben	gewend	
om	 de	 mensen	 te	 groeten.’	 De	 man	
antwoordde	 dat	 ik	 daar	 maar	 gauw	
mee	op	moest	houden.	 ‘Dat	zijn	wij	
hier	niet	gewend.’	Het	gekke	is	dat	de	
mensen	thuis	in	Friesland	me	al	gauw	
verwaand	vonden	als	 ik	daar	op	be-
zoek	kwam.	‘Je	zegt	bijna	niks	meer,’	
zei	mijn	moeder.	Zo	snel	leer	je	din-
gen	dus	blijkbaar	af.

Al	gauw	werden	mijn	kinderen	gebo-
ren	en	dan	gaat	het	inburgeren	eigen-
lijk	vanzelf	door	contacten	op	school	
en	ook	met	de	kerkgemeenschap.	 Ik	
miste	 wel	 erg	 mijn	 eigen	 taal	 en	 de	
mensen	met	wie	ik	kon	praten	in	mijn	

moedertaal.	 Met	 een	 vriendin	 ging	
ik	een	keer	naar	Zeist	naar	een	Fries	
cabaret	waar	we	meteen	gestrikt	wer-
den	 voor	 secretariaatswerkzaamhe-
den.	 Ook	 ontmoette	 ik	 veel	 mensen	
doordat	ik	ging	werken	bij	Meldpunt,	
een	soort	vroegere	burenhulp,	en	bij	
ander	vrijwilligerswerk.	
	
Het	 vooroordeel	 dat	 Friezen	 stug	
zijn,	heb	ik	af	en	toe	wat	recht	moe-
ten	 zetten.	 Friezen	 zijn	 vriendelijk,	
maar	 willen	 eerst	 weten	 wat	 voor	
vlees	 ze	 in	 de	 kuip	 hebben.	 Pas	 als	
ze	van	mensen	op	aan	kunnen	heb	je	
een	 Fries	 veroverd.	 Friezen	 houden	
ook	van	vriendelijkheid.	Dat	zijn	dus	
toch	 verschillen	 in	 mentaliteit.	 En	
de	 dienstbaarheid	 staat	 hoog	 in	 het	
Friese	vaandel.	Hoe	gelukkig	ik	hier	
ook	ben,	toch	geldt	in	mijn	hart	nog	

steeds	de	spreuk:	Eens	Friezin,	altijd	
Friezin.

Wat	 een	 groot	 voordeel	 is	 geweest	
van	mijn	verhuizing	is	het	feit	dat	ik	
hier	 veel	 in	 mij	 aanwezige	 talenten	
heb	 kunnen	 en	 mogen	 ontwikkelen.	
Ik	was	hier	vrijer.	In	Friesland	werd	je	
beslist	meer	in	de	gaten	gehouden	en	

was	het	onbestaanbaar	dat	een	over-
buurman	 al	 een	week	 begraven	was	
zonder	dat	de	hele	gemeenschap	dat	
wist.	

Terug	naar	Friesland	wil	ik	soms	wel,	
maar	dat	komt	misschien	ook	doordat	
we	allemaal	ouder	worden	en	je	meer	
behoefte	krijgt	aan	nog	sterkere	fami-
liebanden.	Alleen	 als	 ik	mocht	 gaan	
dementeren	dan	weten	mijn	kinderen	
dat	 ze	me	naar	 een	Fries	 bejaarden-
huis	 moeten	 brengen.	 Mijn	 moeder-
taal	wil	ik	dan	graag	terug.

Een langere versie van dit verhaal, 
extra beeldmateriaal en andere 
verhalen vindt u op de website van 
De Bilt Schrijft: www.debiltschrijft.
nl. Uw eigen vakantieverhaal, liefst 
met foto, kunt u sturen naar info@
debiltschrijft.nl. Het is de bedoe-
ling om begin 2013 een boek met 
levensverhalen van mensen uit de 
gemeente De Bilt te publiceren. 
Mogelijk wordt uw verhaal daarin 
opgenomen.

Friezin in De Bilt
In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat 
De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. 

In het onderstaande verhaal beschrijft Boukje Andringa-Brattinga hoe haar inburgering als Friezin 
in de gemeente verliep. Inmiddels woont ze al 45 jaar in op de Steenen Camer in Bilthoven. 

Sinds 1985 is ze zeer actief in de politiek. Via het CDA-vrouwenberaad probeert ze met name 
vrouwen meer voor de politiek te interesseren. Boukje Andringa met haar man Theo 

op een bijeenkomst van de Friese 
vereniging in Zeist.

Zonnebloem De Bilt-Bilthoven 
zoekt versterking

Nationale	Vereniging	de	Zonnebloem	houdt	van	12	 tot	17	september	a.s.	
een	telefonische	ledenwerfactie	in		deze	regio.	De	Zonnebloem	hoopt	haar	
activiteiten	voor	zieken	en	gehandicapten	verder	uit	te	breiden.	Daarom	is	
zij	op	zoek	naar	nieuwe	donateurs.	Hun	bijdragen	zijn	hard	nodig,	omdat	
het	beroep	op	het	zonnebloemwerk	in	de	samenleving	toeneemt.	Ook	hopen	
zij	met	deze	actie	nieuwe	vrijwilligers	te	vinden.

Zo	ook	het	bestuur	van	de	Zonnebloem	de	Bilt-Bilthoven.	Ad-interim	voor-
zitter	Johan	Sluijs	van	de	Regio	Krommerijn	leidt	al	geruime	tijd	dit	enthou-
siaste	bestuur.		Het	wordt	nu	tijd	dat	er	uit	de	eigen	plaats	een	nieuwe	en	
vaste	voorzitter	komt	die	samen	met	dit	team	van	enthousiaste	mensen	de	
ingezette	koers	vervolgt.	

Taken
De	Zonnebloem	organiseert	huisbezoek,	dagactiviteiten	en	aangepaste	va-
kanties	voor	zieken,	gehandicapten	en	hulpbehoevende	ouderen.	Hiermee	
hoopt	zij	bij	te	dragen	aan	het	voorkómen	van	sociaal	isolement.	Tiendui-
zenden	zieken	en	gehandicapten	die	dreigen	te	vereenzamen	krijgen	bezoek	
of	kunnen	met	hulp	van	een	vrijwilliger	er	een	dagje	op	uit.	Zo	heeft	de	af-
deling	De	Bilt-Bilthoven	van	De	Zonnebloem	het	afgelopen	jaar	een	bezoek	
gebracht	aan	De	Keukenhof	en	De	Alblasserwaard,	ligt	er	in	september		nog	
een	 gezellige	 muzikale	 middag	 in	 het	 verschiet	 en	 zal	 in	 december	 een	
kerstviering	worden	gehouden.	Tijdens	deze	activiteiten	ontstaan	er	veelal	
bijzondere	ontmoetingen.	Ook	vrijwilligers	putten	daar	voldoening	uit.	Dat	
heeft	meer	dan	zestig	jaar	praktijk	wel	uitgewezen.

Regelen
De	Zonnebloem	 regelt	 allerlei	noodzakelijke	voorzieningen	voor	mensen	
met	lichamelijke	beperkingen.	Zoals	aangepast	vervoer,	(verpleegkundige	
en	medische)	begeleiding	en	hulpmiddelen	op	 locatie.	Die	voorzieningen	
brengen	extra	kosten	met	zich	mee,	die	niet	worden	doorberekend	aan	de	
deelnemers.	Om	in	de	toekomst	van	blijvende	betekenis	te	zijn	voor	zieken,	
gehandicapten	en	hulpbehoevende,	eenzame	ouderen		is	steun	uit	onze	ge-
meenschap	in	de	vorm	van	lidmaatschap	of	vrijwilligerswerk	hard	nodig.	
Wilt	u	meer	weten	over	 	het	Zonnebloemwerk	 in	De	Bilt-Bilthoven	mail	
dan	naar	zonnebloemdebilt-bilthoven@hotmail.com	of	kijk	voor	meer	info	
op	www.zonnebloem.nl.

(Klaas Rem)

Dit enthousiaste bestuur van de Zonnebloem afd. de Bilt-Bilthoven zoekt 
nog een voorzitter. V.l.n.r. Patricia Drost, Patty Vulto, Greet van Niekerk, 
Klaas Rem, Thea van Maurik
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Katten Kunst

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

15x Katten Kunst
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15 kaarten voor  € 5,95
Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

HET BAK
KEN VAN BIEFST

UK 

-  Dep de biefstuk droog met een keukenrol

-  Verwarm de boter in de pan

-  Als het schuim weg trekt dan de biefstuk erin

-  Schroei de biefstuk aan beide zijden dicht

-  Temper het vuur en bak dan de biefstuk 

per zijde 1½ minuten rosé

-  Laat het vlees na de bereiding enige 

minuten “rusten”

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
met o.a. aardappelschijfjes, volle room, kaas en 

milde kruiden; ca. 15 minuten in de oven

GEGRATINEERDE AARDAPPELTJES

 100 GRAM 0,75

Uit onze specialiteitenhoek, met o.a. varken-

schnitzel, parmaham, salie en marinade

SALTIMBOCCA 100 GRAM 1,85

Met een klein beentje, iets aparts, lekker vers

LAMSBOUT 100 GRAM NU 1,75

Voor de liefhebbers, lekker gekruid 

met o.a. verse tuinkruiden

KALFS VERSE WORST

 100 GRAM NU 1,45

Ca. 20 minuten in de oven, met o.a. varkenshaas, 

ui, tomaat, pancetta, bieslook en pijnboompitjes

ITALIAANS BRAADSLEETJE

 100 GRAM 1,85

Met o.a. malse gemarineerde stukjes biefstuk, 

champignons, paprika, en taugé

BIEFSTUKPUNTJES

 100 GRAM 1,65

Lekker beleg met hoog smaakrendement,

lekker gekruid en gegrild 

TWENTS SPEK OF SAMBALSPEK

 100 GRAM 1,50

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 20 augustus.

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Gently shampoo ..............€ 11,50

Stekkersafe .........................€ 1,95

Afdruiprek met opvangbak 
....................................................€ 3,95

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

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

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

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

NIEUW!!!
DE COLLECTIE 

GEBOORTEKAARTJES

VAN BELARTO IS BINNEN!

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank 

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

info@parelpromotie.nl • www. parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

DE BISTRO’S BBQ
zaterdag 20 augustus

-   Een fors en gevarieerd vleespakket
-  Onbeperkt gebruik van saladebuffet en 
desserttafel 

-  Gezellige ambiance en heerlijke cocktails
-  Bij nat weer overkapt. Er kan zowel binnen als 

buiten gegeten worden
-  Vegetariërs en moslim dienen even contact op 
te nemen

€ 17,50 pp
kinderen onder de 10 jaar € 10,-

reserveren via 

www. bistro-egel.nl in het menu contact

Cafe- Bistro De Egel

Graaf Floris V weg 32

Bungalowpark de Egelshoek 
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Om	acht	uur	zit	een	groep	van	zo’n	
vijfendertig	 belangstellenden	 in	 de	
bovenzaal	 van	 het	 paviljoen.	 Bruijn	
vertelt	 dat	 hij	 over	 in	 Nederland	
voorkomende	vleermuizen	gaat	 ver-
tellen,	waar	eenentwintig	soorten	zijn	
waargenomen.	 Over	 de	 hele	 wereld	
bestaan	 zo’n	 950	 soorten,	 waarmee	
de	 vleermuis	 zich	 als	 een	 geslaagd	
lid	 van	 de	 zoogdieren	 bewijst.	 Hij	
begint	 met	 twee	 vooroordelen	 weg	
te	 nemen:	 een	 vleermuis	 die	 op	 de	
grond	zit	kan	wel	vliegen,	 tenzij	hij	
ziek	of	verzwakt	is.	En	een	vleermuis	
is	niet	blind,	maar		kan	zelfs	iets	beter	
zien	dan	de	mens.	Dat	het	dier	letter-
lijk	een	vliegend	soort	muis	is,	kun	je	
zien	aan	zijn	skelet.	
‘Alle	 vingerkootjes	 zijn	 langer	 ge-
worden	 en	 hebben	 zich	 tot	 vleugels	
ontwikkeld,	 behalve	 de	 duim.	 Die	
heeft	 zijn	 oorspronkelijke	 lengte	
gehouden.	 De	 Eurpese	 soorten	 heb-

ben	 nog	 één	 nagel	 over,	 die	 wordt	
gebruikt	 bij	 het	 klimmen	 en	 vast-
klampen.’	De	Europese	vleermuizen	
zijn	 insecteneters.	Bruijn	heeft	 thuis	
een	 vleermuizenopvang	 voor	 zieke	
en	gewonde	dieren.	‘In	principe	zijn	
vleermuizen	helemaal	niet	bang	voor	
mensen.	 Het	 lukt	 me	 altijd	 ze	 af	 te	
richten	door	een	geluidje	te	maken	en	
ze	dan	een	meelworm	aan	te	bieden.	
Na	en	nacht	of	twee,	drie	hebben	ze	
dat	door.’	Hij	 legt	uit	hoe	vleermui-
zen	hun	sonar	gebruiken	en	waarom	
hun	oren	extra	goed	kunnen	bepalen	
waar	het	prooidier	zich	bevindt.	

Overwinteren
Bruijn	heeft	een	zogeheten	bat	detec-
tor	meegenomen,	waarmee	je	de	ge-
luiden	van	vleermuizen	kunt	omzet-
ten	 in	 voor	mensen	 hoorbare	 tonen.	
Vervolgens	 laat	 hij	 de	 verschillende	
ritmes	 en	 hoogtes	 horen	 waardoor	

je	 de	 soort	 kunt	 herkennen.	 Je	 kunt	
zelfs	 het	 moment	 waarop	 ze	 een	
prooi	vangen	horen.	In	deze	periode	
zijn	de	vleermuizen	aan	het	baltsen.	
Het	vrouwtje	neemt	het	 sperma	wel	
in	 ontvangst,	 maar	 slaat	 het	 op	 tot	
haar	 eerste	 eisprong	 na	 de	 winter-
slaap.	Het	jong	–	vleermuizen	krijgen	
er	maar	één	 tegelijk	–	kan	daardoor	
in	de	beste	periode	van	het	 jaar	op-
groeien.	Om	zo	min	mogelijk	energie	
te	gebruiken	kan	een	vleermuis	zijn	
lichaamstemperatuur	laten	dalen.	Dat	
doen	ze	niet	alleen	in	de	winter,	maar	
ook	 overdag,	 als	 ze	 slapen.	 Er	 zijn	
vleermuizen	 die	 in	 bomen	 huizen	
en	 overwinteren	 in	 holen	 die	 door	
spechten	zijn	gemaakt,	en	vleermui-
zen	die	in	gebouwen	nestelen,	zoals	
huizen	en	kerken.	‘Om	te	overwinte-
ren	hebben	ze	een	ruimte	nodig	waar	
de	 temperatuur	 tien	 graden	 is,	 de	
vochtigheidsgraad	 95	 procent	 is	 en	
waar	het	veilig	en	donker	is’,	doceert	
Bruijn.

Vleermuizen spotten
Na	 aloop	 van	 de	 lezing	 met	 dia-
voorstelling	gaat	het	gezelschap	naar	
buiten	 om	 in	 de	 avondschemering	
vleermuizen	te	gaan	bekijken	die	op	
het	 terrein	 van	 Beerschoten	 jagen.	
Het	is	meteen	al	raak:	in	het	grasland	
tegenover	het	paviljoen	vliegen	rosse	
vleermuizen,	 die	 dankzij	 de	 batde-
tector	van	Bruijn	goed	te	benoemen	
zijn.	Een	stukje	verderop,	bij	een	an-
der	 stuk	grasland,	komen	we	kleine	
vleermuizen	 en	 laatvliegers	 tegen.	
Bruijn	 heeft	 een	 felle	 zaklamp	 bij	
zich,	waarmee	hij	de	vleermuizen	in	
hun	 vlucht	 beschijnt,	 zodat	 ze	 nog	
beter	 te	 zien	 zijn.	 Weer	 een	 stukje	
verderop	komen	we	bij	water	en	ja-
wel,	 daar	 vliegen	 watervleermuizen	

af	en	aan.	We	zien	ze	zelfs	 insecten	
van	het	wateroppervlak	snaaien.	On-
dertussen	 blijft	 de	 bevlogen	 vleer-
muiskenner	 zijn	 toehoorders	 boeien	
met	allerlei	verhalen	over	zijn	avon-
turen	met	deze	intrigerende	diertjes.	

Voor	 meer	 activiteiten	 en	 lezingen	
van	 het	 IVN:	 zie	 www.ivndebilt.nl.	
De	 eerstvolgende	 wandeling	 vindt	
plaats	op	2	oktober	in	Lage	Vuursche	
onder	de	titel:	De	paddenstoelen	van	
Drakensteijn.

Vleermuizen spotten op Beerschoten
door Lilian van Dijk

Vleermuizen zijn intrigerende diertjes en helemaal niet eng, zoals sommige mensen denken. Expert 
Zomer Bruijn hield op zaterdagavond 12 augustus een lezing in opdracht van het IVN in Paviljoen 

Beerschoten en nam na aloop zijn geboeide toehoorders mee op de vleermuizenjacht in Beerschoten.

Zomer Bruijn heeft een grootoorvleermuis op sterk water meegebracht.

Een vleermuis van de grond oppakken is niet verstandig (behalve als je zoals 
Zomer Bruijn een expert bent), want een angstig dier bijt en er bestaat kans 
dat je door zo’n beet rabiës oploopt.

Deze	 Wereld	 Tuinbouw	 Expo	 is	 in	
2012	 in	 het	 Limburgse	 Venlo	 van	 5	
april	 t/m	 7	 oktober.	 Onderdeel	 van	
deze	 185	 etmalen	 durende	 tentoon-
stelling	 is	 de	 doorlopende	 uitzen-
ding	gedurende	een	zevental	minuten	
van	 een	 in	 3D	 opgenomen	 ilm	 in	
de	 groenten-	 en	 fruitwinkel	 van	 het	
Maartensdijkse	 bedrijf	 Landwaart	
aan	het	Maertensplein.	

Opnamen
Hiervoor	 zullen	 op	 zaterdag	 20	 au-
gustus	a.s.	van	13.00	tot	14.30	uur	op-
names	worden	gemaakt.	Wim	Land-
waart:	‘Ik	verwacht	niet	al	te	veel	last	
voor	 het	 winkelende	 publiek,	 maar	
iets	zullen	ze	er	heus	van	merken.	De	
winkel	 is	gewoon	open,	het	kan	zijn	
dat	je	ergens	even	niet	bij	kan	omdat	
er	een	camera	staat	ingezoemd.	Ik	ga	
ervan	uit	dat	het	geen	problemen	op	
zal	leveren’.	

‘Floriade-opnames’ bij Landwaart
door Henk van de Bunt

De Floriade is een mondiaal spektakel waar ook in 2012 weer vele tientallen landen aan mee zullen 
doen. Men wordt ondergedompeld in een smeltkroes van culturen en maakt kennis met andere 

gebruiken en rituelen. Meer dan 100 deelnemers brengen samen een ode aan de tuinbouw. 
Het park bestaat uit 5 unieke werelden: themavelden die door bosgebied aan elkaar zijn verbonden. 

Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft.

Er zal bij de ilmopname ook wel belangstelling zijn voor de fruithoek van 
Landwaart.

Zo kan het ook

Er werd vrijdagavond na zessen nog doorgewerkt om het ietspad, dat van 
het Kees Boekelaantje naar de gelijknamige school leidt, af te krijgen! De 
basisscholen begonnen afgelopen maandag weer; dan moest het natuurlijk 
klaar zijn. [LvD].

VakantieBijbelWeek 
Westbroek

Vorige	week	werd	de	VakantieBijbelWeek	gehouden	in	Westbroek.	Over-
dag	wisten	ruim	100	kinderen	en	‘s	avonds	plm.	30	jongeren	het	nieuwe	ter-
rein	te	vinden.	Er	werden	Bijbelse	verhalen	verteld,	rond	het	thema	...écht	
wel!	Ook	de	knutsels	en	het	poppenspel	hadden	hiermee	te	maken.	Verder	
werd	er	veel	gevoetbald	en	gespeeld.	Op	donderdagavond	werd	de	VBW	
afgesloten	met	de	kinderen	en	hun	familie.	De	tent	was	toen	helemaal	vol.	
[foto	Reyn	Schuurman]



OPEN

HUIS

op vrijdag

26 augustus 2011 

16.00 - 20.00 uur

in Maartensdijk

Braamsluiper 2 

Maartensdijk

vraagprijs

€ 299.000,- k.k.                                                

Maertensplein 93 

Maartensdijk 

(driekamerapparte-

ment)

vraagprijs

€ 282.500,- k.k.

Reigersbek 25 

Maartensdijk

vraagprijs

€ 339.000,- k.k.

Pr. Marijkelaan 89 

Maartensdijk 

(hoekwoning met 

garage)

vraagprijs

€ 359.000,- k.k.

info@burgersdijk.comvandekuil@dynamischemakelaars.nl

Tolakkerweg 199 

Maartensdijk

vraagprijs

€ 389.000,- k.k. Meld je aan!
Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

lekker buiten 
wandelen of ietsen 

én de Vierklank 
bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!
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•  Auto vAn de zAAk – zegen of lAst

•  toeristenbelAsting  

op provinciAAl niveAu
•  lokAAl sterk – nieuwe rubriek

augustus  2011

Cijfers
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt: 6.516

16 inschrijvingen minder dan in 

juni

•  waarvan 2.976 Economisch 

actief  

5 meer dan in juni

•  verenigingen: 335  

(2 minder dan in juni)

•  stichtingen: 640  

(5 minder dan in juni)

•  De afgelopen 2 maanden zijn 

er 35 nieuwe inschrijvingen 

bij de Kamer van Koophandel 

geregistreerd. 

18 daarvan zijn starters

•  In deze zomerperiode is 1 faillis-

sement uitgesproken

•  In de gemeente De Bilt staan 

16 bedrijven ingeschreven als 

logiesverstrekker.

[bron: KvK]

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 
• Inclusief airco, verwarming en electra
• Volledig gestoffeerd
• Draadloze en 
 beveiligde ICT-voorzieningen
• Huurvoorwaarden lexibel en op maat
• Opzegtermijn 1 maand
• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

salarisadministraties
•

belastingadviseurs

Dorpsweg 3

3738 CA  Maartensdijk

P.O. Box 14

3738 ZL  Maartensdijk

T +31 (0) 346 21 79 10 

F +31 (0) 346 21 79 11

www.totalcompliance.nl

‘Het besluit van de gemeente de bilt 

om in 2012 toeristenbelasting te hef-

fen valt slecht bij de toeristische on-

dernemers in deze gemeente’, aldus 

een persbericht van de kamer van 

koophandel Midden-nederland. 

De belasting moet De Bilt 300.000 

euro opleveren. Het toeristisch be-

drijfsleven, Recron, Koninklijke Ho-

reca Nederland en de KvK Midden-

Nederland Kamer hebben schriftelijk 

hun ongenoegen geuit. Tot hun grote 

teleurstelling is het gemeentebestuur 

nooit ingegaan op hun herhaaldelijk 

verzoek tot overleg. ‘Uiteindelijk heeft 

er een gesprek plaatsgevonden nadat 

de gemeenteraad het besluit had ge-

nomen.’

Het bedrijfsleven heeft in een brief 

aan de gemeenteraad van De Bilt ar-

gumenten gegeven tegen de invoe-

ring van de toeristenbelasting. Tijdens 

de bespreking in de raad zijn de brief 

en de argumenten niet aan de orde 

gekomen. ‘Erg teleurstellend’, vindt 

Evert van Voorst, directeur van Hotel 

’t Koningsbed. ‘We begrijpen dat de 

gemeente in deze economisch zware 

tijden moet bezuinigen. Maar om een 

deel van de rekening bij onze bedrij-

ven neer te leggen, vinden wij niet 

rechtvaardig. Volgens de gemeente 

kunnen we de belasting doorbereke-

nen aan de toerist. Prijsverhoging leidt 

in een markt, die momenteel zwaar 

onder druk staat, tot een verslechte-

ring van de concurrentiepositie en tot 

minder overnachtingen. Daar merkt 

de gemeente niets van, maar wij des 

te meer.’

Jeroen de Kruyf, directeur van bunga-

lowpark De Spar: ‘Voor ons als bedrij-

ven is het onduidelijk waar het bedrag 

van drie ton vandaan komt. Uit het 

gesprek dat we uiteindelijk met de ge-

meente hebben gehad, bleek dat een 

ruwe schatting is gemaakt van het 

aantal overnachtingen. De gemeente 

heeft geen inventarisatie gedaan. Ook 

kan de gemeente niet vertellen op 

basis van welke tarieven zij tot drie 

ton komt. Wij denken dat dit bedrag 

veel te hoog gegrepen is. Dat leidt tot 

hoge tarieven en zal onze concurren-

tiepositie aantasten.’

Klaas van der Valk, directeur van het 

Van der Valk hotel Biltsche Hoek: ‘De 

gemeente houdt er geen rekening 

mee dat bedrijven al contracten heb-

ben voor overnachtingen in 2012 en 

dat er de komende maanden nog 

contracten gesloten worden. Die con-

tracten zijn niet meer open te breken. 

De toeristenbelasting kan niet meer 

worden doorberekend aan de klant. 

Doordat de tarieven nog niet bekend 

zijn, kunnen de bedrijven de toeris-

tenbelasting niet meenemen in hun 

ofertes. Dat betekent voor de bedrij-

ven een verliespost, die we zeer onre-

delijk vinden.’

De gemeente heeft inmiddels laten 

weten op 31 augustus om 14.00 uur 

in het gemeentehuis een bijeenkomst 

te organiseren met de ondernemers 

over de toeristenbelasting. 

‘Het bedrijfsleven vindt dat de belas-

ting op z’n vroegst pas per 1 januari 

2013 ingevoerd kan worden’, aldus Pe-

ter Booijen van de KvK Midden-Neder-

land. 

Bedrijven niet betrokken bij invoering toeristenbelasting

Directeur Klaas van der Valk vindt invoering van toeristenbelasting in 2012 veel te 

vroeg in verband met lopende contracten.

sander de vos presenteert alweer voor 

het 3e jaar het programma ‘onderne-

men in de regio’. elke week op maan-

dagmorgen van 9 tot 10 uur wordt het 

programma live uitgezonden. de gast 

van die week schuift aan in de studio 

in bilthoven en maakt samen met san-

der het programma.

‘Een prachtige manier van PR bedrij-

ven’ zegt Sander de Vos. ‘We zoemen 

dat uur volop in op het bedrijf van 

de betrefende ondernemer. In het 

programma werken we aan de hand 

van een aantal vaste items. Wat zijn 

de producten en/of diensten, hoe ziet 

de SWOT analyse van het bedrijf eruit, 

wat is de relatie met de regio, hoe is de 

ervaring met de regio en overheidsin-

stanties met betrekking tot vergun-

ningen en verordeningen en hoe ziet 

de toekomst van het bedrijf er uit. 

We betrekken daarbij zoveel mogelijk 

onderwerpen als duurzaam onderne-

men, de crisis en wat de ondernemer 

persoonlijk motiveert’.  Door de vaste 

onderwerpen kunnen de gasten zich 

een beetje voorbereiden maar ver-

der ontwikkelt het programma zich 

gaandeweg. Ondernemen in de regio 

is een programma van voor en door 

ondernemers. Business to consumer 

maar ook Business to Business.

AAnmelden

Voor de maanden augustus en sep-

tember zijn de afspraken al gemaakt. 

Voor de maanden daarna zijn nog 

ochtenden vrij en ondernemers in de 

driehoek Utrecht, Hilversum, Amers-

foort kunnen zich aanmelden tijdens 

kantooruren via 030 2287205. Het 

programma wordt op zondagmorgen 

tussen 11 en 12 uur herhaald. 

Voor meer informatie kunt u ook kij-

ken op de website www.roulettefm.nl 

of een mail sturen naar sanderdevos@

roulettefm.nl. Radio Roulette FM kunt 

u beluisteren op 106.6 FM.

Ondernemers
op Radio Roulette

Sander de Vos presenteert samen met een gast ‘Ondernemen in de Regio’. 

HeT PROGRAmmA VOOR de KOmende WeKen ZIeT eR AlS VOlGT UIT:

22 augustus Veldhoven Interieurs Janine Veldhoven

29 augustus Wierda Scoots and Bikes Gertrien Wierda

5 september Dapper Kantoor  Peter Dapper

12 september Bubbles & Blessings Merel

19 september Whiskey Verhaar Marcel Verhaar 

26 september Body in Shape Zeist Tanja Ham
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e-mail: info@variopers.nl
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kantoor open ma t/m vrij  

8.30 - 17.00 uur
www.ffvisscher.nl

Groenekan 
0346 212412
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BedrijfSfitneSS DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• interntwinkel mt een lokaal gezicht

Georganiseerd bedrijfsleven de Bilt
Business contact De Bilt/Bilthoven

secretaris@bcbdebilt.nl, www.bcbdebilt.nl 

bijeenkomsten iedere laatste woensdag van de maand

Ondernemersvereniging Winkelcentrum Bilthoven/De Kwinkelier

info@nijland.nl 

Winkeliersvereniging Planetenbaan

verhaar@whiskyshop.nl 

Ondernemersvereniging Hessenweg-Looydijk e.o.

bas@slagerijvanloo.nl 

Bedrijvenpark Leyensehof

pwestrhe@xs4all.nl 

Stichting Bedrijventerrein De Bilt

pr@vanmarkusautoschade.nl 

Vereniging Bedrijven Berg en Bosch

avdveer@lievegoedzorggroep.nl 

Ondernemersvereniging Groenekan

c.groenen@xs4all.nl 

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM)

secretariaat@kommaartensdijk.nl, www.kommaartensdijk.nl 

Middenstandsvereniging Maartensdijk

info@apotheekmaertensplein.nl

Het Oude Dorp

info@retro-recherche.nl 

Vereniging Biltse Autobedrijven

e.derooij@derooijauto.nl  

Winkelcentrum Het Kleine Dorp

sparmons@wanadoo.nl

ZZP-netwerk De zes kernen gemeente De Bilt

info@zzpdebilt.nl.

Iedere ondernemer of werknemer die 

in een auto van de zaak rijdt heeft de 

keuze: of een bijtelling afhankelijk 

van de CO2 uitstoot van de auto dan 

wel een sluitende kilometer adminis-

tratie aanleggen waaruit blijkt dat er 

niet meer dan 500 km privé met de ter 

beschikking gestelde auto is gereden.

Sinds januari van dit jaar gelden er 

vijf verschillende percentages voor 

de (minimum)bijtelling van de auto 

van de zaak variërend van 0% tot 

35%. Wordt er minder dan 500 km 

privé gereden dan is een sluitende ki-

lometerregistratie van groot belang. 

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid 

over wat er nu aangemerkt wordt als 

privé- en wat als zakelijke kilometers. 

Als richtlijn kan worden aangehou-

den dat alleen activiteiten waarvan 

de kosten aftrekbaar zijn, voor de ki-

lometeradministratie als zakelijk op-

gevoerd kunnen worden. Mr Michiel 

C. van der Pol van Tax4You uit De Bilt 

zocht het uit.

niet priVé KilOmeters
-  Tijdens een zakelijke rit verkeerd rij-

den. Iemand die stelselmatig verkeerd 

rijdt, heeft wel wat uit te leggen.

-  Bezoek voor behandeling van werkge-

relateerde ziekten (bijv. voor RSI naar 

de fysio)

-  Bezoek aan ARBO-arts

-  Reizen voor cursusdeelname als de cur-

sus door de werkgever betaald wordt

-  Het uitlenen van de auto op verzoek 

van de werkgever. De auto staat im-

mers niet meer tot beschikking van de 

werknemer.

-  Hoewel in de meeste gevallen het ple-

zier voorop staat, kunnen ritten t.b.v. 

een personeelsfeest als zakelijk wor-

den aangemerkt.

-  Kilometers die bij onderhoud van de 

auto door de garagemedewerker ver-

reden worden

wel priVé KilOmeters
-  Bezoek aan (para-)medici in privé 

sfeer

-  Ritten naar activiteiten serviceclubs 

(Rotary, Lions, Kiwanis enzovoort)

-  De ritten voor bezoek van zieke fa-

milieleden zijn privé. Spoed of niet.

-  Het uitlenen van de auto op vrijwil-

lige basis aan een collega telt echt 

mee in de privé-kilometers van de 

werknemer

-  Met collega’s voor de gezelligheid 

op stap

De 500 km grens wordt op jaarbasis 

berekend per persoon en dus niet per 

auto. Een uitzondering geldt als de 

werknemer van werkgever wisselt. 

Dan kan voor een deel van het jaar 

geen en voor een ander deel van het 

jaar wel een bijtelling plaatsvinden.

de VAKAntieAutO
De bijtelling is ‘ten minste’ Dat wil 

zeggen dat bij een hoog privégebruik 

een hogere bijtelling verschuldigd 

kan zijn. Dat geldt dus bijvoorbeeld 

als alleen ten behoeve van de vakan-

tie een auto door de werkgever ter 

beschikking wordt gesteld.

In de praktijk zijn er behoorlijk veel 

kilometers met een deels zakelijk en 

deels privé element. Bij twijfel niet in-

halen is het devies. 

een auto van de zaak: een zegen of een last

Bij garage van der Meij in Maartensdijk staat een blauwe Peugeot 107 uit 2010 te 

koop. Die valt in de categorie van 14% bijtelling. Kijk op www.garagevandermeij.nl.

Voor de derde keer organiseert de 

gemeente De Bilt in nauwe samen-

werking met de Lions Club De Bilt-

Bilthoven en de Biltse Ondernemers 

Federatie de verkiezing ‘De Biltse 

ondernemer van het jaar’. Bedrijven, 

instellingen en inwoners kunnen via 

www.debilt.nl en de website www.

debiltseondernemer.nl tot 21 septem-

ber aanstaande geschikte kandidaten 

voor deze titel aanmelden. Op 30 no-

vember worden de winnaars oicieel 

bekend gemaakt tijdens een feestelij-

ke bijeenkomst in het gemeentehuis. 

Ondernemers kunnen genomineerd 

worden in drie categorieën, te weten:

•   Winkeliers

•  Bedrijven 

•  Startende ondernemers (Een starter 

is een ondernemer die zijn activitei-

ten in de loop van 2010 of in 2011 is 

begonnen en door zijn succesvolle 

optreden hoge verwachtingen 

wekt.)

In iedere categorie wordt een ‘Biltse 

ondernemer van het jaar’ gekozen. 

Bedrijven, instellingen en inwoners 

kunnen tot 21 september aanstaande 

kandidaten voor deze titel aanmel-

den. Dit kan door het aanmeldings-

formulier, te vinden op eerderge-

noemde websites, in te vullen en op 

te sturen aan: Houwing – Van Beek 

Notarissen, Soestdijkseweg Noord 

267, 3721 AE  Bilthoven, of te mailen 

aan: info@houwingvanbeek.nl

De criteria waarop de kandidaten dit 

jaar worden beoordeeld zijn:

•  Groei 

•  Klantgerichtheid 

•  Maatschappelijk verantwoord en 

betrokken ondernemen 

•  Duurzaamheid

Kijk voor meer informatie over de 

verkiezing Biltse ondernemer van het 

jaar op www.debiltseondernemer.nl 

of www.debilt.nl. 

Verkiezing Biltse ondernemer van het jaar

Winnaar van de winkeliersprijs in 2009 was Landwaart uit Maartensdijk die nog 

steeds regelmatig de publiciteit haalt met spraakmakende ontwikkelingen in zijn 

winkel aan het Maertensplein.

de arbeidsmarkt in 2020
De komende 10 jaar dreigt in de regio Midden-Nederland een groot te-

kort aan goed opgeleid personeel. Daarnaast ontstaat er aan de onder-

kant van de arbeidsmarkt een overschot aan laaggeschoolde medewer-

kers die geen baan kunnen vinden. 

Deze trends komen naar voren uit het onderzoek ‘De arbeidsmarkt van 

Midden-Nederland 2020’ dat in opdracht van de KvK Midden-Nederland 

is uitgevoerd door onderzoeksbureau EIM.

dreigend tekort
De KvK signaleert dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de econo-

mische positie van de regio Midden-Nederland bedreigen. Daarnaast ont-

staat er een maatschappelijk probleem waar het gaat om laaggeschoolde 

medewerkers. De KvK wil voorkomen dat deze voorspellingen bewaar-

heid worden en gaat daarover de dialoog aan met zowel ondernemers 

als de onderwijssector.
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• Landschapsarchitectuur
• Ruimtelijke ordening 
• Bedrijfsadvies 
   alles onder één dak!
Vestiging De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE  De Bilt

tel: 030-220 38 00
info@agroplan.nl
www.agroplan.nl

LandwaartCulinair
Maertensplein 21a • 3738 GM  Maartensdijk • Email: info@agf-landwaart.nl

Tel: 0346 - 211330 • Mob: 06 - 46388275 • Fax: 0346 - 562216

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

De Bilt - tel. 030-2200404
www.huussenelektro.nl

* Elektrische installaties
* Keuring en inspectie
* Verlichting
* Airconditioning
* Inbraaksignalering
* Brandmeldinstallaties
* Data- en telecommunicatie
* Domotica oplossingen

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Voor al uw 
print- & drukwerk

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

door Guus Geebel

De gemeente De Bilt besloot in juni 

jl. om in 2012 toeristenbelasting in te 

voeren. Vijftien van de zesentwintig 

gemeenten in de provincie Utrecht 

kennen deze belasting al. Van een-

duidigheid is echter geen sprake. De 

stad Utrecht hanteert met vijf procent 

van de overnachtingsprijs het hoog-

ste tarief, De stad staat daarmee met 

Amsterdam landelijk op de tweede 

plaats. Renswoude hanteert in de pro-

vincie met € 0.55 per overnachting het 

laagste tarief.

De Bilt wil met het invoeren van de 

toeristenbelasting de meerjaren-

begroting tot en met 2013 sluitend 

maken. De stad Utrecht geeft aan 

toeristenbelasting te hefen omdat 

de gemeente veel investeert om de 

stad aantrekkelijk te houden voor be-

zoekers van buiten de gemeente. Wie 

tegen vergoeding gelegenheid biedt 

tot verblijf moet toeristenbelasting 

betalen. De belastingplichtige mag 

die belasting op de gasten verhalen. 

Het tarief van vijf procent van de over-

nachtingsprijs wordt in Utrecht per 

kwartaal geheven. Op verblijf in een 

verpleeg- of zorginstelling wordt geen 

belasting geheven. Dit geldt ook voor 

het verblijf van asielzoekers in een 

opvanggelegenheid. Vermindering of 

kwijtschelding van de toeristenbelas-

ting is niet mogelijk.

AfgeschAft

Amersfoort schafte in 2006 als eerste 

grote stad in Nederland de toeristen-

belasting af. In een convenant dat de 

gemeente met de hoteliers afsloot is 

vastgelegd dat in ruil daarvoor hote-

liers in hun branche werkplekken cre-

eren voor mensen met een bijstands-

uitkering. Dit besluit past bij de wens 

van de gemeente en de Amersfoortse 

horeca om waar mogelijk samen te 

werken aan een stad die attractief is 

voor inwoners en bezoekers. De ge-

meente Bunschoten besloot april dit 

jaar de toeristenbelasting met terug-

werkende kracht per 1 januari 2011 af 

te schafen. De redenen hiervoor wa-

ren de hoge perceptiekosten in relatie 

tot de geringe opbrengst en de vele 

verzoeken aan B en W en de gemeen-

teraad om deze heing af te schafen. 

De vereniging van recreatieonderne-

mers RECRON zegt te hopen dat meer 

gemeenten het mooie voorbeeld van 

de gemeente Bunschoten zullen vol-

gen. De gemeente Soest heft geen di-

recte toeristenbelasting. De logiesver-

strekkers storten jaarlijks middels een 

speciale stichting wel een bepaald be-

drag naar de gemeente. 

tArieven omliggende gemeenten

De belasting in de gemeente Baarn 

bedraagt voor een camping € 1.06, 

een hotel € 1.44 en een andere vorm 

van overnachten € 0.80. Bij minder 

dan 100 overnachtingen wordt geen 

belasting betaald. Bunnik heft € 0.59 

voor een overnachting in mobiele 

kampeeronderkomens en stacara-

vans. In overige verblijfsaccommo-

daties € 1.77. In Zeist is de belasting 

voor vakantieonderkomens, mobiele 

kampeeronderkomens en stacara-

vans op vaste standplaatsen € 0.57. 

Voor overige verblijfsaccommodaties 

€ 2,01. Belastingaanslagen van minder 

dan € 10,- worden zowel in Bunnik als 

Zeist niet opgelegd. In Stichtse Vecht 

bedraagt de toeristenbelasting 1.00 

euro per overnachting. 

Opvallend is dat grotere gemeenten 

in de provincie als Houten, Nieuwe-

gein, Woerden en Veenendaal geen 

toeristenbelasting hefen. Bijgaande 

tabel geeft een overzicht van het be-

leid dat gemeenten in de provincie bij 

toeristenbelasting hanteren.

toeristenbelasting in de provincie Utrecht

Gemeente De Bilt begroot de opbrengst op een gemiddeld tarief. Grofweg komt dat 

neer op 300.000 overnachtingen per jaar. Wij telden 16 logiesverstrekkers die dit 

aantal zouden moeten huisvesten waaronder de Groenekanse Camping ‘Tussen 

Hemel en Aarde’.

GEMEENTEN TOERISTENBELASTING 2011

Amersfoort afgeschaft in 2006

Baarn camping € 1.06. hotel € 1.44 anders € 0.80

Bunnik kampeerders en stacaravans € 0.59 anders € 1.77

Bunschoten afgeschaft per 1-1-2011

De Bilt Invoering  2012

De Ronde Venen per overnachting € 0.74

Eemnes per overnachting € 1.25

Houten geen toeristenbelasting

IJsselstein geen toeristenbelasting

Leusden hotel. en vakantiewoningen € 1.22 anders € 0.97

Lopik per overnachting € 0.65

Montfoort geen toeristenbelasting

Nieuwegein geen toeristenbelasting

Oudewater geen toeristenbelasting

Renswoude per overnachting € 0.55

Rhenen per overnachting € 0.57

Soest andere vorm

Stichtse Vecht per overnachting € 1.00

Utrecht vijf procent

Utrechtse Heuvelrug per overnachting € 0.64

Veenendaal geen toeristenbelasting

Vianen per overnachting € 1.20

Woerden geen toeristenbelasting

Woudenberg per overnachting € 0.86

Wijk bij Duurstede per overnachting € 1.00

Zeist kampeerders en stacaravans € 0.57 anders € 2.01 

lokaal sterk
Uitgeverij Vario Pers maakt zich met De Vierklank, het Bilts Ondernemers-

Nieuws en de website lokalebedrijvendebilt.nl sterk voor het lokaal onder-

nemen. In deze nieuwe rubriek ‘lokaal sterk’ komt steeds een ondernemer 

aan het woord die werkzaamheden heeft verricht voor een andere onder-

neming binnen de gemeentegrenzen. Heeft u een ‘klus geklaard’ voor een 

Bilts bedrijf, laat het ons dan tijdig weten.

Parel Promotie uit Groenekan is al lang geen onbekende meer in de ge-

meente. Het bedrijf verzorgt al 17 jaar lang de opmaak van De Vierklank 

en heeft daardoor ook veel contact met ondernemers op hun eigen vak-

gebied. Onlangs werd een omvangrijke klus voor meubelmakerij Blau-

wendraat uit Groenekan afgerond. Wat begon met een herontwikkeling 

van de huisstijl, eindigde met een website.

BlAUWendrAAt

Meubelmakerij Blauwendraat ligt aan de rand van Groenekan, net naast 

de A27 op de Nieuwe Weteringseweg. Op het ruime perceel staat een 

enorme werkplaats met de meest geavanceerde apparatuur. Eigenaar Al-

bert Blauwendraat vindt het allemaal gewoon, net als alle prachtige din-

gen die er in de werkplaats ontstaan. Wel was hij er van overtuigd dat na 

12 jaar zijn huisstijl een opfrisbeurt kon gebruiken. In de studio werd eerst 

een nieuw logo ontworpen, daarna werd het in de hele huisstijl doorge-

voerd en geproduceerd. Toen kwam de website aan de beurt. Besloten 

werd om ook hiervoor een compleet nieuw ontwerp te maken. Daarna 

volgde technische bouw, het tekstschrijven en vullen van de site met 

beeldmateriaal. Als laatste volgde een brochure die lokaal ongetwijfeld 

zijn weg gaat vinden.

Kijk gerust eens op www.blauwendraat.nl

Professioneel,

betrokken

& dichtbij
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We	treffen	voorzitter	Arie	Blaauwen-
draad,	penningmeester	Dik	van	Dijk	
en	‘gewoon’	lid	Chris	Timmer	op	een	
mooie	zomeravond	in	augustus.	Dan	
blijkt	 meteen	 dat	 je	 op	 zo’n	 mooie	
avond	ook	heel	goed	een	potje	kunt	
schaken.	 Ze	 vertellen	 dat	 VOG	 uit-
komt	in	de	vierde	(laagste)	klasse	van	
de	Stichts	Gooise	schaakbond.	

Het	afgelopen	seizoen	eindigde	VOG	
op	 de	 vijfde	 plaats	 (van	 de	 negen	
deelnemende	teams).	Als	goede	mid-
denmoter	dus.	Een	wedstrijdpartij	in	
de	 competitie	 duurt	 maximaal	 drie	
uur.	Met	 de	 klok	wordt	 nauwkeurig	
de	tijd	bijgehouden.	Voor	de	compe-
titie	 worden	 negen	 wedstrijden	 per	
seizoen	gespeeld.	Naast	de	competi-
tie	hebben	de	leden	altijd	hun	weke-
lijkse	speelavond	op	de	maandag.

Gemoedelijke sfeer
In	 het	 verleden	 heeft	 VOG	 op	 ver-
schillende	 manieren	 geprobeerd	 om	
nieuwe	 leden	 te	 krijgen.	 Ze	 hebben	
dat	onder	meer	gedaan	via	de	lagere	
school	 in	 Westbroek.	 De	 jeugdige	
schakertjes	werden	in	de	gelegenheid	
gesteld	 om	 hun	 schaakdiploma	 te	
behalen.	 Maar	 tot	 een	 lidmaatschap	
van	de	vereniging	heeft	dat	eigenlijk	
nooit	 geleid,	 vooral	 niet	 als	 ze	 later	
gingen	studeren	en	dan	naar	een	an-

dere	plaats	vertrokken.	Natuurlijk	 is	
er	 momenteel	 de	 concurrentie	 van	
het	 schaken	 via	 internet.	Het	 is	 dan	
mogelijk	om	tegen	andere	spelers	in	
Nederland	of	in	Europa	te	spelen.	Of	
je	kunt	 zelfs	gewoon	 tegen	 je	 eigen	
computer	 spelen.	 Maar	 dat	 is	 toch	
een	 beetje	 surrogaat,	 vinden	 ze	 bij	
VOG.	Op	de	clubavonden	daar	heerst	
toch	een	gemoedelijke	sfeer.	Het	gaat	
toch	ook	om	de	gezelligheid	om	met	
elkaar	 een	 paar	 potjes	 te	 spelen	 en	
dan	na	aloop	te	analyseren.	

Rating
Het	onderlinge	contact	is	heel	belang-
rijk.	Het	 is	 toch	een	beetje	hetzelfde	
type	mens	dat	schaakt,	vinden	ze.	De	
club	heeft	zo	door	de	jaren	heen	een	
eigen	 sfeer	 en	 karakter	 opgebouwd.	
Er	is	een	systeem	waarbij	bepaald	kan	
worden	 wat	 de	 sterkte	 is	 van	 de	 in-
dividuele	speler,	de	zogenaamde	‘ra-
ting’.	Bij	VOG	vinden	ze	dat	niet	zo	
heel	 belangrijk.	 Ze	 weten	 heel	 goed	
zo	wel	van	elkaar	hoe	sterk	ze	zijn	en	
wat	de	stijl	van	spelen	is.	De	meeste	
leden	zijn	dan	ook	al	heel	lang	lid.	De	
gemiddelde	leeftijd	ligt	eerder	bij	de	
zestig	dan	bij	de	vijftig.	

Voorop	staat	het	plezier	om	 te	 scha-
ken	 met	 elkaar	 en	 daarnaast	 deel	 te	
nemen	aan	de	competitie.	Ook	wordt	

er	dan	ieder	jaar	nog	een	snel	schaak-
toernooi	 georganiseerd	 met	 als	 prijs	
een	wisselbeker.

Inloopavond
Op	 maandagavond	 5	 september	 is	
de	 start	 van	 het	 nieuwe	 schaaksei-
zoen	 met	 een	 inloopavond.	 Deze	 is	
speciaal	 bedoeld	 voor	 thuisschakers	
die	 eens	 willen	 kennismaken	 met	
VOG.	Gegarandeerd	wordt	dat	ze	die	
avond	meteen	al	mee	kunnen	spelen.	
Ook	beloven	ze	de	nieuwkomer	dat	
hij	 niet	 meteen	 van	 het	 bord	 wordt	
gespeeld.	Want	natuurlijk,	 in	de	ge-
lederen	 van	VOG	zit	 heel	wat	 jaar-
tjes	schaakervaring.	Een	kopje	kofie	
wordt	 ook	 aangeboden.	 Belangstel-
lenden	uit	Maartensdijk	kunnen	des-
gewenst	 gehaald	 en	 gebracht	 wor-
den,	een	service	die	trouwens	op	alle	
clubavonden	wordt	verleend.	En	wie	
het	na	die	inloopavond	nog	niet	weet	
kan	 gerust	 nog	 een	 paar	 avonden	
aanschuiven	om	te	kijken	of	het	hem	
bevalt	 bij	 de	 Westbroekse	 schaak-
club.	Men	zal	dan	kunnen	kennisma-
ken	 met	 de	 gezellige	 sfeer	 van	 een	
schaakclub	 in	 een	 klein	 dorp.	Want	
schaken	is	toch	de	mooiste	sport	die	
er	 is,	 vinden	 Blaauwendraad,	 van	
Dijk	en	Timmer.	Je	bent	nooit	afhan-
kelijk	van	de	geluksfactor	 zoals	 die	
bijvoorbeeld	 bij	 kaartspelen	 een	 rol	

speelt.	Schaken	 levert	ook	 spanning	
en	sensatie	op,	is	hun	ervaring.	Maar	
de	onderlinge	gezelligheid	en	sfeer	is	
en	blijft	toch	het	belangrijkste.	

Verder	 inlichtingen	 bij	 voorzit-
ter	 Arie	 Blaauwendraad,	 tel.	 0346	
281197.	 Wie	 gaat	 de	 Westbroekse	
schakers	versterken?

Westbroekse schakers 
op zoek naar vers bloed 

door Martijn Nekkers

In 1948 werd in Westbroek de schaakvereniging VOG (Voor Ons Genoegen) opgericht. 
Nu, 63 later wordt er nog steeds op maandagavond van 19.30 tot 23.00 geschaakt in het bovenzaaltje 

van het dorpshuis van Westbroek. Het ledental is wel wat geslonken in al die jaren. Telde de 
vereniging ooit meer dan 30 leden, nu zijn het er precies 11. Daarvan komen er zes uit Westbroek, 
twee uit Maartensdijk en vier uit Utrecht. Het jongste lid is rond de 25, het oudste lid dik in de 70.

Schaken op een mooie zomeravond. V.l.n.r. Chris Timmer, Dik van Dijk en 
Arie Blaauwendraad.

De	WJD	begonnen	in	1984	toen	paus	
Johannes	 Paulus	 II	 jongeren	 van	 de	
hele	 wereld	 uitnodigde	 om	 samen	
met	 hem	 Palmzondag	 te	 vieren	 in	
Rome.	Driehonderdduizend	jongeren	
kwamen	 en	 het	 jaar	 erop	 werd	 dat	
herhaald.	 Na	 dit	 succes	 werden	 de	
Wereldjongerendagen	eens	in	de	drie	
jaar	georganiseerd	steeds	in	een	ander	
gastland	 waarbij	 geprobeerd	 wordt	
om	 dat	 ook	 steeds	 in	 een	 wisselend	
continent	te	laten	plaatsvinden.

Investeren
Acht	 jongeren	 in	 de	 leeftijd	 van	 13	
tot	25	 jaar	en	vijf	volwassenen	gaan	
deze	week	vanuit	de	Sint	Maartenpa-
rochie	 in	 Maartensdijk	 naar	 de	 We-
reldjongerendagen	in	Madrid.	Nienke	
Harbers	(14	jaar)	gaat	voor	de	eerste	
keer	 mee.	 ‘Ik	 hoop	 heel	 veel	 jonge-
ren	 te	ontmoeten	en	samen	te	praten	
over	hoe	zij	met	het	geloof	om	gaan’.		
Lieke	Sonderman	(22	jaar)	weet	wat	
ze	ongeveer	kan	verwachten.	Ze	be-
zocht	 al	 eens	dit	 evenement	 in	Keu-
len.	‘Ik	heb	daar	vriendschappen	ge-
sloten	voor	het	leven.	Er	heerste	een	
sfeer	 die	 ik	 nooit	 ergens	 anders	 ben	

tegengekomen:	een	sfeer	vol	vertrou-
wen,	alsof	we	elkaar	al	jaren	kenden.	
contact	leggen	ging	vanzelfsprekend,	
iedereen	was	er	naar	op	zoek.	In	mijn	
gewone	 omgeving	 komt	 geloof	 niet	

zo	gauw	ter	sprake.	In	geloof	moet	je	
investeren,	ik	doe	dat	door	de	wereld-
jongerendagen	 te	 bezoeken’.	 Afge-
lopen	zondag	werden	de	deelnemers	
uitgezwaaid	in	de	ochtendviering.		

Acht Maartensdijkse jongeren 
naar WJD in Madrid

door Marijke Drieenhuizen

Van 18 tot 21 augustus a.s. zullen acht Maartensdijkse jongeren samen met een miljoen andere 
jongeren van over de gehele wereld de Wereldjongerendagen in Madrid beleven. Samen zullen zij 
festivals bezoeken, catachese-ochtenden hebben met andere Nederlandse jongeren, een avondwake 

houden, een viering meebeleven met de paus en vooral heel veel gelijkgestemde jongeren ontmoeten. 

Acht jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar en vijf volwassenen gaan 
deze week vanuit de Sint Maartenparochie in Maartensdijk naar de 
Wereldjongerendagen in Madrid. (foto Jeroen Kemp)

Zomerbridge in Hollandsche Rading
Bij	het	Zomerbridge	in	Hollandsche	Rading	hadden	zich	donderdag	11	au-
gustus	 jl.	weer	 28	 paren	 aangemeld,	 die	 in	 twee	 lijnen	waren	 ingedeeld.	
Trees	 van	 Doorn	 +	 Jan	 van	 der	 Heide	 waren	 in	 de	A-lijn	 winnaar	 met	
66,25%,	met	 Jan	Gaasenbeek	+	Albert	 de	Vente	 (61,28%)	 als	 tweede	 en	
Rob	van	der	Blonk	+	Mieke	Oomen	(59,31%)	derde.	In	de	B-lijn	ging	de	
eerste	prijs	naar	Nico	Bak	+	Henk	Theebe	(62,85%),	de	tweede	prijs	naar	
Ger	Beusekom	+	Trudy	Koning	(57,64%)	en	was	het	brons	voor	Joop	de	
Bruin	+	Hans	Hoogeveen	(56,60%).

Zomerbridge	is	een	individuele	competitie,	waar	aan	tenminste	zes	van	de	
9	(competitie-)avonden	moet	zijn	deelgenomen	om	voor	de	kampioenstro-
fee	in	aanmerking	te	kunnen	komen.	Er	zijn	32	personen	van	de	in	totaal	
al	meer	dan	100	inschrijvers,	die	om	die	reden	nog	kanshebber	zijn.	Toon	
Smits,	Anneke	de	Jong-Leenslag,	Trees	van	Doorn,	Adrie	de	Vries,	Nanne	
de	Vries,	Sylvia	van	Luinen,	Bernarda	Kösters	en	Jan	van	der	Heide	zijn	één	
ronde	voor	het	einde	nog	kansrijk.	

Donderdag	18	augustus	is	de	voorlaatste	avond	van	de	reeks	in	het	tijdelijk	
Dorpshuis	aan	de	Dennenlaan	in	Hollandsche	Rading.	Voor	niet	leden	van	
Bridgeclub	Hollandsche	Rading	 zijn	 de	 kosten	 van	 deelname	 €	 1,00	 per	
persoon	per	avond.	Vooraf	aanmelden	voor	zowel	leden	als	niet-leden	per	
paar	kan	per	e-mail	(bridgehollrading@casema.nl)	tot	en	met	de	betreffende	
donderdag	tot	17.00	uur.	Inschrijven	gaat	op	volgorde	van	aanmelding	tot	
het	maximum	aantal	deel	te	nemen	paren	is	bereikt.	De	aanvang	is	om	19.30	
uur.	
Ook	is	er	in	het	nieuwe	seizoen	bij	Bridgeclub	Hollandsche	Rading,	dat	op	1	
september	a.s.	begint,	nog	op	zeer	beperkte	schaal	plaats	voor	nieuwe	leden.	
Belangstellenden	hiervoor	kunnen	zich	per	paar	op	genoemd	e-mailadres	
aanmelden.

Start activiteiten De Kwinkslag
De	Rookvrije	Bridgeclub	De	Kwinkslag	is	terug	van	zomerreces.	Per	1	sep-
tember	 begint	 de	 clubcompetitie	weer.	Er	wordt	 gespeeld	 in	 gebouw	De	
Schakel,	Soestdijkseweg	Zuid	49-b	en	er	is	nog	plaats	voor	nieuwe	leden.	

De	Kwinkslag	gaat	uit	van	kennis	van	de	eerste	beginselen	van	het	bridge,	
maar	zo	nodig	helpen	clubleden	de	nieuwe	leden	een	eindje	op	weg	met	wat	
extra	spellen	in	huiselijke	kring	met	de	bridgekoffer.	Maar	niet	op	donder-
dag,	want	elke	donderdagavond	van	19.30	tot	22.30	uur	wordt	er	in	twee	
lijnen	van	verschillend	niveau	gebridged.	Dat	gaat	zonder	rookpauze.	Di-
rect	aansluitend	wordt	de	uitslag	bekend	gemaakt.	Behalve	de	competitie	
heeft	De	Kwinkslag	ook	verschillende	sociale	extra’s	zoals	de	Kerstdrive	
en	de	Topintegraalavonden.	Aanmelding	bij	Ria	van	Tol,	tel.030	2202661.	

Zomerbridge bij BC Bilhoven
Half	 augustus	 gaat	 het	Witte	 Centrum	 in	 De	 Bilt	 weer	 open	 en	 worden	
de	zomerbridgedrives	van	BCBilthoven	op	de	dinsdagavonden	 in	augus-
tus	vervolgd.	Ook	de	komende	 twee	zittingen	op	23	en	30	augustus	zijn	
vrij	toegankelijk	voor	iedere	bridgeliefhebber.	Een	goede	gelegenheid	om	
kennis	 met	 BCBilthoven	 te	 maken	 of	 om	 een	 nieuw	 partnerschap	 uit	 te	
proberen.	De	kosten	bedragen	2	euro	p.p.	voor	niet-leden.	Aanmelding	om	
19.15	uur	aan	de	zaal	 (H.F.Wittecentrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt),	
of	eerder	 telefonisch	bij	wedstrijdleider	Bert	Nijdam	op	030	2250172	of	
0619387746.	
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Rick	kan	nu	vol	trots	melden	dat	zijn	
bijen	vorig	jaar	voor	het	eerst	honing	
hebben	 geleverd.	 Met	 de	 geleende	
honingslinger	van	mentor	Peter	Klop-
stra	 van	 actiegroep	 De	 Bij	 en	 Wij,	
slingerde	 Rick	 toch	 mooi	 18	 potten	
prima	honing	bij	elkaar.	Daarna	heeft	
vader	Hans	Klok	vóór	het	inwinteren	
de	 varroamijt	 bestreden	 door	 oxaal-
zuur	in	de	kasten	te	laten	verdampen.	
Vervolgens	 heeft	 Rick	 de	 bijen,	 in	
ruil	 voor	 hun	 honing,	 genereus	 sui-
kerwater	 gegeven	 (10-15	 kilo	 suiker	
per	kast)	om	de	volken	voor	de	winter	
voldoende	voedsel	mee	te	geven.

Winter
Helaas	 overleefden	 3	 van	 de	 4	 vol-
ken	 de	 winter	 niet.	 Rick	 denkt	 dat	
dit	mede	te	wijten	is	aan	het	feit	dat	
enkele	volken	aan	de	kleine	kant	wa-
ren.	Inmiddels	heeft	hij	het	resterende	
volk	met	behulp	van	een	nieuwe	ko-
ningin	 gesplitst	 en	 werkt	 hij	 nu	 met	
één	groot	en	een	klein	volk.	

Hoewel	 sommige	 imkers	 in	Groene-
kan	alweer	aan	inwinteren	denken	is	
dat	wat	Rick	betreft	nog	niet	 aan	de	
orde.	 Door	 de	 grote	 droogte	 in	 het	
voorjaar	is	tegenover	Rick’s	huis	een	

akker	 laat	 ingezaaid	 met	 radijs.	 Die	
hele	akker	staat	nu	uitbundig	in	bloei	
en	 zijn	 bijen	 moeten	 alle	 zeilen	 bij-
zetten	 om	 die	 overvloed	 aan	 honing	
binnen	te	halen	en	op	te	bergen.	Dat	
belooft	dus	over	een	paar	weken	nog	
een	fraaie	honingoogst	voor	Rick.

Werkplaats
Rick	 heeft	 inmiddels	 ook	 tijdelijk	
de	 zorg	 voor	 een	 bijenvolk	 op	 zijn	
school,	 de	Werkplaats.	De	 leraar	die	
hem	 destijds	 belangstelling	 voor	 de	
bijen	bijbracht	kan	daar	tijdelijk	niet	
zelf	voor	zorgen	en	dus	springt	Rick	
ook	 daar	 in.	 En	 alsof	 dat	 nog	 niet	
genoeg	 is	 brengt	Rick	 tegenwoordig	
ook	de	Vierklank	rond	op	de	Beuken-
burgerlaan	en	de	Groenekanseweg.

En	 hoe	 zit	 het	 na	 een	 jaar	 eigenlijk	
met	de	bijensteken	bij	het	gezin	Klok.	
Hoewel	niet	alle	gezinsleden	de	bijen	
zó	aan	het	hart	drukken	als	Rick	heb-
ben	 alleen	 vader	 Hans	 en	 Rick	 zelf	
steken	 opgelopen.	 Hans	 liep	 er	 een	
op,	 boven	 op	 zijn	 hoofd,	 tijdens	 de	
‘heldhaftige’	varroamijtbestrijding.	

Rick	 is	 gelukkig	weinig	gevoelig	 en	
bemerkt	vaak	pas	veel	later	dat	hij	ge-
stoken	is.	De	rest	van	het	gezin	heeft	
geen	 enkele	 bijensteek	 te	 betreuren,	
maar	houdt	dan	ook	meestal	een	eer-
biedige	afstand	van	Rick’s	bijenstal.

De jongste Imker van Groenekan,
een jaar later

door Frank Klok

Vorig jaar rond deze tijd rapporteerde de Vierklank over Rick Klok en zijn bijenhobby. 
Hoe zou het hem en zijn bijen sindsdien zijn vergaan?

Rick aan het werk in zijn bijenstal

Bloeiende bladrammenas op de akker tegenover Rick’s huis.

‘Doe Mee’-activiteiten 
werd een lop

door Kees Pijpers

Het stond zo mooi in de Bekendmakingen van 
de Gemeente De Bilt: ‘Doe Mee in de zomervakantie. 

Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen. Doe Mee 
organiseert van 8 tot en met 12 augustus leuke sportclinics in 
alle kernen van de gemeente. Sporten is goed voor iedereen 
en vooral leuk! Je hoeft je niet in te schrijven. Als je in de 

gemeente woont, mag je gewoon lekker komen als je zin hebt.

De	gemeente	De	Bilt	stimuleert	samen	met	Stichting	Animo,	Stichting	Delta	en	
Jeugdtheaterschool	Maskerade,	deelname	aan	sport	en	cultuuractiviteiten.	De	
zomeractiviteiten	zijn	een	mooie	laagdrempelige	manier	om	in	aanraking	te	ko-
men	met	bewegen	en	zo	extra	vaardigheden	op	te	doen.	De	activiteiten	worden	
begeleid	door	ervaren	medewerkers	van	het	Doe	Mee	team’.

Niemand
Dat	laatste	klopt.	Floortje	Joosten,	Jeffrey	van	Delft	en	Sebastiaan	Klok	zijn	
plezierige	sportieve	jonge	mensen,	die	ook	met	kinderspelen	veel	ervaring	
hebben.	Ze	 zouden	 vorige	week	 van	maandag	 tot	 en	met	 vrijdag	 kinde-
ren	begeleiden	bij	hockey,	voetbal,	korfbal	en	Capoeira	(een	Braziliaanse	
dans).	 Maar	 voorbereiding	 en	 communicatie	 door	 de	 organisatie	 werkte	
niet.	De	activiteiten	tijdens	maandag	op	het	Cruyff	Court	in	De	Bilt	hebben	
we	gemist.	Daar	zouden	nog	kinderen	op	af	zijn	gekomen.	Maar	toen	de	
begeleider	 op	 dinsdag	 achter	 de	Kievitschool	 in	Maartensdijk	 arriveerde	
voor	het	spelen	van	voetbal	en	hockey	was	er	geen	kind.	Precies	datzelfde	
gebeurde	die	dag	bij	de	Bosbergschool	in	Hollandsche	Rading.		

Jammer
Het	werd	nog	erger	want	donderdag	was	de	sport	gepland	in	Westbroek	bij	
de	Pr.	Christinastraat	en	in	Groenekan	voor	de	Nijepoortschool.	Ook	hier	
met	dezelfde	sporten	maar	helaas,	geen	kind	verscheen.	Dat	was	balen	voor	
de	begeleiders.	We	hebben	leerkrachten	en	bestuurders	van	de	scholen	ge-
sproken	maar	niemand	van	hen	wist	van	de	geplande	activiteiten	en	hebben	
daardoor	de	kinderen	niet	kunnen	stimuleren	om	mee	te	doen.	Toch	was	er	
vrijdag	nog	een	activiteit	in	De	Bilt	op	Het	Cruijff	Court.	Zes	jonge	kinde-
ren	leerden	de	dans	Capoeira	met	hulp	van	een	extra	aangetrokken	kenner.	
Vier	wat	oudere	 jongens	 trapten	een	balletje	en	korfbal	was	niet	doorge-
gaan	omdat	de	afgesproken	korfbalpalen	niet	gekomen	waren.	Contact	met	
de	verantwoordelijke	organisatie	was	niet	mogelijk	doordat	de	betreffende	
dame	die	dag	niet	aanwezig	was!	Jammer	van	een	goed	plan.	

Een aantal enthousiastelingen volgde een Capoeira les.

Twee ijne dagen

Wat hebben de 90 kinderen van het Biltse Vakantie-Bijbel-Feest weer 2 ijne dagen gehad! Er werd geverfd en er 
werden broodplanken versierd, een spel in het Van Boetzelaerpark gedaan, meegeleefd en gelachen met Teun de 
Vogel en Henkie de Pop en er werden Bijbelverhalen gehoord van Ineke. [Reyn Schuurman]

Het	 programma	 ‘Wat	 zullen	we	 nou	
beleven’	 zit	 vol	 grappige	 verhalen,	
snelle	spelletjes	en	leuke	liedjes.	Het	
zal	volgens	Herman	Boon	gaan	over	
een	 ‘verkouwe	 gitaar,	 een	 eenzame	
goudvis,	 een	 spannende	 boottocht,	
scheurende	auto’s,	een	verdrietige	ba-
naan	en...	over	de	beste	vriend	die	je	
maar	kunt	hebben’.	

Herman	 Boon	 maakt	 al	 zo’n	 dertig	
jaar	 cabaretprogramma’s.	 In	 1986	
bekeerde	 hij	 zich	 tot	 het	 christelijk	
geloof	 en	 sindsdien	 verwerkt	 hij	 dat	
in	 zijn	 optredens.	 Hij	 is	 niet	 alleen	
bekend	van	zijn	theaterprogramma’s,	
maar	ook	als	 tv-presentator.	 In	2002	
werkte	hij	mee	aan	het	EO-program-
ma	Catherine	zoekt	God.

Het	 kinderprogramma	 in	 de	 Dorps-
kerk	van	De	Bilt	vindt	op	zaterdag	10	
september	plaats	tijdens	de	jaarlijkse	
marktdag	rond	de	kerk.	Het	begint	om	
15.00	uur.	Meer	informatie	en	het	be-
stellen	van	kaarten:	www.dorpskerk-
debilt.nl/marktdag.	 Ook	 zijn	 kaarten	
verkrijgbaar	 bij	 Boekhandel	 Bouw-
man,	Hessenweg	168	in	De	Bilt.

Cabaretier Herman Boon in De Bilt
Zaterdag 10 september komt cabaretier Herman Boon naar de Dorpskerk in De Bilt. Herman Boon, 

al jarenlang een van de bekendste christelijke cabaretiers van Nederland, gaat er een optreden 
verzorgen voor kinderen.
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Te koop aangeboden
GOLFTAS	inclusief	trolley	13	
clubs	 voor	 beginners	 en	 iets	
gevorderden.	En	diverse	beno-
digdheden.	Vr.Pr.	€	100,-.	Tel.	
06-23560286

HONING	van	uw	eigen	bloe-
men.	€4,-	per	pot,	Kastanjelaan	
1.	 In	 G'kan	 thuisbezorgd,	 tel	
213473

Keukentafel	 met	 formica	
blad,	 chroompoten	 80x50x70.	
€	 10,-.	 Nieuw:	 De	 kleine	
Winkler	Prins,	20-delig.	€	25,-.	
Tel.	030-2202996

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

Metalen	 kolenkit	 wit	 geschil-
derd.	 €	 10,-.	 Nieuwe	 dames	
bootschoenen,	bruin	leer,	maat	
38.	Van	€	89,-	voor	€	49,-.	Tel.	
030-2202996

Philips	 stereo	 meubel	 grijs	
76x42x36	fm	radio,	platenspe-
ler	en	cassettedeck.	€	39,-.	Tel.	
030-2202996

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

Z.g.a.n.	 vlaggenmast	 +	 vlag	
85x150	 cm.	 €	 15,-.	 Zandstra	
Noren,	 mt.	 38,	 zwart	 leer.	 €	
25,-.	 Nieuwe	 digital	 alarm-
klokradio,	 in	 verpakking.	
€	 7,-.	 Klittenband,	 2cm	
breed,	 op	 rol	 van	 25	 m.	 in	
wit	 en	 zwart.	 €	 10,-	 per	 rol.		
Tel.	030-2202996

Appeltjesgroene	 zitzak	 en	
appeltjesgroene	 spiegel,	 incl.	
kussentjes	 voor	 meidenkamer	
€	15,50	in	één	koop.	Tel:	0346-
282610	na	18.00u.

8	 Meidenboeken,	 z.g.a.n.	 in	
één	 koop	 €	 7,50.	 Tel:	 0346-
282610	na	18.00u.

Open	 rieten	 wandkast	 45cm	
x	 77	 cm	 x	 185	 cm	 (DxBxH).	
€	 15,-.	 Tel:	 0346-282610	 na	
18.00u.

Leuke	 traptractor,	 in	 goede	
staat.	 €	 14,50.	 Tel:	 0346-
282610	na	18.00u.

Sony	 tv	 (scherm	 70cm	 door-
snee)	en	DVD	speler.	Samen	€	
25,-.	Tel:	06-16380350

Leuk	 zachtgeel	 Ikea	 Robin	
kinderbureau	 met	 laatjes,	
gebruikt	maar	 i.z.g.s.	Br:	100,	
d:	 49,	 h:	 bureaublad	 74,	 h:	
kastgedeelte	108	cm.	incl.	roze	
bureaustoel.	 €	 35,-.	 Tel.	 030-
2280694

100	 Golfballen.	 €	 30,-.	 Tel.	
0346-211858

Handwerktijdschrift	 Ariadne	
van	 1973	 t/m	 1982.	 €	 5,-	 per	
jaargang.	Tel.	030-2287086

Grijs	 60’er	 jaren	 eetservies	
van	 Goedewaagen	 Gouda	 -	
Holland	 22-delig.	 €	 35,-.	 Tel.	
030-2287086

Donker	 eiken	 ladekastje	 in	
prima	staat	(5	laden)	70x35x50	
cm.	€	25,-.	Tel.	030-2204887

Jaargangen	 van	 het	 tijdschrift	
‘Antiek’	 van	 1967	 t/m	 1982	

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

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

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

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

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

Cursussen
Pilatesschool AndersBeter	verzorgt	al	6	jaar	lessen	in	De	Bilt	
en	 Groenekan.	 Versterk	 uw	 spieren	 en	 verbeter	 uw	 houding.	
Goede	training	na	een	bevalling	of	voor	mensen	die	niet	mogen	
rennen	 of	 springen.	 Les	 vanaf	 22	 aug.	 ma.	 wo.	 do.	 (gratis	
proefles).	 Info	www.andersbeter.nl	of	bij	docente	Jeanine	van	
Rhenen	tel.	06-20137957.

Bridgelessen - Bridgeschool Bilthoven.	 In	 sept.	 starten	 in	
Bilthoven/De	 Bilt	 weer	 bridgelessen,	 zowel	 voor	 beginners	
als	 voor	 net-niet-meer-beginners	 en	 gevorderden.	 Ook	 privé-
lessen	mogelijk	 (4-6	pers.).	Kleine	groepen	voor	persoonlijke	
aandacht	en	speelbegeleiding,	en	hand	outs	van	de	presentaties.	
Gediplomeerde	Ned.	Bridgebond	(NBB)	docenten.	Info:	ciska.
zuur@planet.nl	of	030-2281121

Cursus EHBO.	 Dinsdag	 27	 september	 2011	 start	 er	 weer	
een	 cursus	 EHBO.	 Tijdens	 de	 cursus	 leert	 u	 alles	 over	 het	
verlenen	van	eerste	hulp	bij	ongevallen	en	bij	 reanimatie.	De	
cursus	is	15	avonden,	de	kosten	bedragen	€	200,00.	De	locatie	
is	 Wooncentrum	 Dijckstate,	 Maartensdijk.	 Voor	 informatie/
aanmelden:	www.bege-opleidingenhulpverlening.nl,	 tel.	0346-
213148/06-52011545	 of	 neem	 een	 brochure	 bij	 Apotheek	
Maertensplein	mee.

Spaans voor beginners,	mensen	met	basiskennis	en	gevorder-
den.	Met	name	mensen	die	naar	Spanje	of	Latijns	Amerika	op	
vakantie	gaan	of	werken,	zullen	hun	voordeel	kunnen	doen	met	
deze	cursussen.	De	cursus	bestaat	uit	lessen	van	anderhalf	uur	
per	week.	Eerste	 lessen	beginnen	op	woensdag	7	 september	 .	
Voor	meer	info:	Stichting	Casa	Latina	06-22627767	/	spaansop-
maat@casalatina.nl	/	www.casalatina.nl

Cursus Intuïtie en Energie.	 Je	 maakt	 kennis	 met	 begrippen	
als	energie,	aura	en	chakra's.	Je	eigen	ruimte	innemen,	gronden,	
aanwezig	zijn.	Wat	zijn	 invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	
je	deze?	Het	vergroten	van	 je	vitaliteit	 en	het	 stromen	van	 je	
levensenergie.	Start	do	29	sept.	van	19.30–22.00	uur	of	vr	30	
sept.	 van	 10.00-16.30	 uur.	 Open	 Dag	 10	 sept.	 Nieuw	 Licht,	
centrum	 voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.
nieuw-licht.nl	/06-46736993.

per	 jaargang	 €	 5,-.	 Tel.	 030-
2204887

Boeken	 diverse	 genres.	 €	
1,50.	 Legpuzzels	 1000	 stuk-
jes	 Jumbo.	 €	 1,50.	Tel.	 0346-
211738

7	 Nieuwe	 effen	 en	 bedrukt	
T-shirts,	 merk	 Jack	 &	 Jones,	
maat	 M/L/XL.	 €	 7,-	 per	 stuk.	
Tel.	0346-212352

Home	 trainer,	 gratis	 af	 te	
halen.	Tel.	0346-212249

Originele	 boeren	 melkbus	
i.z.g.s.	€	20,-.	Tel.	0346-214065

Elektrische	 verlenghaspel	 25	
mtr.	Kettingslot	v.	brommer.	€	
15,-.	Tel.	0346-214065

Tuinslang	 met	 verrijdbare	
rolhouder	 en	 Gardena	 slan-
gaansluiting.	 €	 15,-.	Tel.	 035-
5772844	na	19.00	uur

Verticuteerhark.	 €	 20,-.	 Tel.	
035-5772844	na	19.00	uur.

Wegens	 overcompleet	 een	
nieuwe	 Gardena	 tuinsproeier	
van	 €	 32,50	 voor	 €	 20,-.	 Tel.	
0346-212352

Gratis	 af	 te	 halen	 10	 stuks	
rode	 flagstones,	 verschillend	
in	grootte.	Tel	035-5771462

Allesdrager	 voor	 Toyota	
Avensis	Sedan	tm	2002.	€	45,-.	
Tel.	030-2286182

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

Voor	 al	 uw	 dakwerk	 en	
LOODGIETERWERK.	 Tel.	
06-30679915

Poolse	 jongen	 voor	 uw	
tuin-	 en	 SCHILDERWERK-
ZAAMHEDEN	 doet	 ook	 wit-
ten	en	 sauzen,	 enz.	€	10,-	per	
uur.	Tel.	06-47927770

Diversen
De	 FRANSE	 taal	 leren	 spre-
ken	en	verstaan	in	kleine	groep	
voor	gevorderden	+	beginners.	
Tel.	0346-211667

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

Wespen,	houtworm,	muizen,
ratten	of	ander	ONGEDIERTE?
www.vermex.nl	
06-27007678

H O N D E N U I T L A A T -
SERVICE	 hondsgedrag.	 Waar	
uw	 hond	 zijn	 of	 haar	 energie	
kwijt	 kan!	 Dagen	 in	 overleg.
Regio	 de	 Bilt/	 Bilthoven.	
Kleinschalig	 met	 veel	 aan-

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

Raaijen  
Interieurs

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

Bel voor informatie 
of bezoek onze  

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

dacht	 voor	 uw	 hond.	 Voor	
meer	 informatie	 Gabriella,	
gediplomeerd	 gedragsthera-
peute	 voor	 honden	 hondsge-
drag@live.nl

VERLOREN	op	7-8-’11	dame-
shorloge	 Seiko	 zilverkleurig	
t.h.v.	 boswal	 Tolakkerweg-
Schaapsdrift.	 Tel.	 035-
5771630.	Tel.	06-24257002

Klankbord
uit Turkije (9)
Tram

Over	de	bekende	Galatabrug	die	de	Gouden	Horen	in	Istanbul	overspant	loopt	
een	tramlijn.	Die	begint	in	de	wijk	Zeytinburnu	en	loopt	via	de	oude	binnenstad	
Sirkeci	door	tot	Kabataş	aan	de	andere	kant	van	de	Gouden	Horen.	Hij	brengt	je	
onder	meer	naar	de	Universiteit,	Grote	Bazaar,	het	Hypodroom,	de	Aya	Soia,	de	
Blauwe	Moskee	en	het	Topkapı	Palast,	kortom	naar	alles	wat	je	in	Istanbul	toch	
wel	gezien	moet	hebben.	Het	is	een	hele	drukke	lijn.	Niet	alleen	in	het	spitsuur	
maar	eigenlijk	de	hele	dag	door.	Veel	toeristen	maken	er	gebruik	van	maar	ook	
vele	inwoners	van	Istanbul.	De	tram	is	eigenlijk	altijd	vol.	Het	is	niet	alleen	een	
toer	om	er	in	te	komen	maar	ook	om	er	weer	uit	te	komen.	Voor	een	groot	ge-
deelte	heeft	de	tram	een	eigen	baan,	maar	niet	in	de	nauwe	straatjes	van	Cirkeci,	
vlak	voor	de	brug.	Daar	wurmt	het	gevaarte	zich	langs	de	nauwe	trottoirs	vol	
mensen.	Het	is	een	breed	en	log	bakbeest.	Toen	enkele	jaren	geleden	in	de	grote	
stad	U.	(hier	niet	ver	vandaan)	het	plan	rees	om	een	tramlijn	door	de	binnenstad	
aan	te	leggen	riepen	de	tegenstanders	dat	de	straten	van	die	oude	binnenstad	veel	
te	nauw	waren.	Daar	kon	geen	tram	doorheen,	werd	er	beweerd.	Nou	in	Istanbul	
lukt	dat	dus	wel.	Om	de	paar	minuten	komt	hij	al	bellend	of	toeterend	(hij	kan	het	
allebei	en	dat	doet	hij	dan	ook)	langs	de	altijd	drukke	mensenstroom.	Als	de	tram	
er	aan	komt,	berg	je	dan	maar.	Toch	heb	ik	nooit	een	ongeluk	gezien.	Conclusie:	
het	kan	best,	zo’n	tram.	Dus	waarschijnlijk	ook	in	de	Utrechtse	binnenstad.	

Martijn Nekkers 

De binnenstalling “Aan de dijk” heeft ruimte voor: 
Caravans, Campers, Boten en Vouwwagens. 
De stalling heeft een ideale ligging dichtbij de A2, 
A27 en N230.
Voor meer informatie www.stalling-aandedijk.nl 
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De	 	 eerste	 Gijs	 van	 Lennep	 Legend	
vindt	plaats	op	zondag	28	augustus	en	
start	bij	het	centraal	gelegen	gemeen-
tehuis	Jagtlust	in	Bilthoven,	om	in	de	
loop	van	de	middag	te	eindigen	op	het	
terrein	van	de	Culinairie,	hét	culinaire	
evenement	 van	 Midden-Nederland.		
Rallyprofessional	 Jan	 Berkhof,	 be-
kend	 van	 rally’s	 als	 Scheveningen-
Luxemburg-Scheveningen	 (SLS)	 en	
de	Pro	Charity	Classic	Trophy,	zal	de	
‘Legend’	op	verzoek	van	–	en	in	over-
leg	met	 -	Gijs	van	Lennep	uitzetten.	
Ten	aanzien	van	de	toelating	hanteert	
de	 organisatie	 een	 selectiebeleid:	 er	
wordt	gestreefd	naar	een	zo	divers	en	
exclusief	 mogelijk	 deelnemersveld	
van	circa	100	auto’s.	Voor	equipes	die	
niet	de	rally,	maar	wel	de	fraaie	route	
willen	rijden,	wordt	een	toerrit	geor-
ganiseerd.	Na	aloop	van	de	 rally	en	
toerrit	maakt	een	jury	onder	voorzit-
terschap	van	Gijs	van	Lennep	tijdens	
de	Culinairie	de	winnaars	bekend.	

Gijs van Lennep
Jhr.	 Gijs	 van	 Lennep	 heeft	 vele	 ra-
ces	 op	 zijn	 naam	 staan,	 waaronder	
in	de	Formule	1,	 de	Targa	Florio	 en	
de	24	uurs	race	van	Le	Mans,	waarin	

hij	 zelfs	 twee	 maal	 zegevierde.	 Niet	
voor	niets	dus	werd	Gijs	in	1999	uit-
geroepen	 tot	 Beste	 Nederlandse	Au-
tocoureur	 van	 de	 Eeuw.	 Mede	 van-
wege	 zijn	 enorme	 verdiensten	 voor	
de	 vaderlandse	 autosport	 besloot	 de	
organisatie	van	de	Culinairie	om	Gijs	
van	Lennep	 te	vragen	een	professio-
neel	opgezette	klassiekerrally	te	orga-
niseren	en	daaraan	ook	zijn	naam	 te	
verbinden.	Een	verzoek	waaraan	Van	
Lennep	graag	voldeed.	

‘Het	feit	dat	de	organisatie	al	jaren	de	
Culinairie	en	Bilthoven	Classic	heeft	
georganiseerd	was	voor	mij	een	pre’,	
aldus	 Gijs.	 ‘Daarnaast	 sprak	 het	mij	
aan	dat	de	opbrengst	ten	goede	komt	
aan	 een	 goed	 doel,	 wat	 ik	 eigenlijk	
altijd	als	voorwaarde	stel.	Bovendien	
stelt	de	organisatie	mij	in	staat	om	een	
evenement	van	hoog	niveau	 te	orga-
niseren.	En	ja,	toen	dat	eenmaal	dui-
delijk	was,	was	de	“Gijs	van	Lennep	
Legend”	eigenlijk	al	een	feit.’

Doe een Wens
De	opbrengst	van	zowel	de	Gijs	van	
Lennep	Legend	2011	als	de	Culinairie	
gaat	 dit	 jaar	 naar	Doe	 een	Wens,	 de	

Nederlandse	tak	van	de	internationale	
Make	a	Wish	Foundation.	Deze	maakt	
zich	 sterk	voor	het	vervullen	van	de	
allerliefste	wensen	van	kinderen	met	
een	 levensbedreigende	 ziekte.	 Gijs	
van	Lennep	en	de	organisatie	van	de	
Culinairie	 streven	uiteraard	naar	 een	
zo	 hoog	 mogelijke	 opbrengst.	 Daar-
om	wordt	aan	de	deelnemers	van	de	
‘Legend’	 inschrijfgeld	 gevraagd.	 In-
schrijven	kan	op	www.culinairie.nl	

Culinairie
De	 Culinairie	 is	 ‘hét	 Culinaire	 eve-
nement	 van	 Midden-Nederland’	 en	
wordt	georganiseerd	door	de	Kiwanis	
Club	Bilthoven	 op	 26,	 27	 en	 28	 au-
gustus	aanstaande.	Dit	jaarlijks	terug-
kerende	smaakfestival	vindt	plaats	in	
de	prachtige	bossen	tussen	Bilthoven	
en	 Lage	 Vuursche.	 Vele	 toprestau-
rants	 uit	 heel	 Nederland	 bieden	 de	
bezoekers	 in	 een	 unieke	 setting	 drie	
dagen	 lang	 de	 gelegenheid	 om	 ken-
nis	 met	 hen	 te	 maken	 en	 vooral	 te	
proeven.	Naast	de	talrijke	restaurants	
zijn	er	stands	waar	volop	kan	worden	
genoten	 van	 patisserie,	 exquise	 kof-
iesoorten,	 oesters,	 ijs	 en	 andere	 ge-
neugten.	

Gijs van Lennep Legend 2011
Nieuwe landelijke rally van hoog niveau

Op zondag 28 augustus aanstaande wordt de eerste ‘Gijs van Lennep Legend’ gereden! Een jaarlijks 
terugkerende rally, samengesteld door autosportlegende Gijs van Lennep en de organisatie van de 

Culinairie Bilthoven. De 2011-editie wordt uitgezet door professionals en zal zich kenmerken door een 
unieke samenstelling van het deelnemersveld.

Het	vorige	seizoen	was	Ontijt,	woon-
achtig	 in	 Woerden,	 nog	 trainer	 van	
Sporting	 Delta	 in	 Dordrecht.	 Het	
was	de	eerste	vereniging	waar	hij	als	
hoofdtrainer	drie	jaar	werkte.	In	totaal	
is	hij	tot	nu	toe	aan	zes	verschillende	
verenigingen	 als	 trainer	 verbonden	
geweest.	 Via	 Marcel	 Bos,	 hoofd	
technische	commissie	van	Tweemaal	
Zes,	is	hij	in	november	2010	voor	het	
eerst	benaderd.	Het	heeft	er	uiteinde-
lijk	toe	geleid	dat	hij	een	aanstelling	
van	twee	jaar	heeft	gekregen	met	een	
optie	voor	een	derde.	Ontijt:	‘Eigen-
lijk	 vind	 ik	 drie	 jaar	 voor	 dezelfde	
groep	staan	ook	wel	genoeg.	Meestal	
is	er	dan	toch	behoefte	aan	een	nieuw	
gezicht.’	
Van	het	bestuur	heeft	hij	de	opdracht	
gekregen	om	Tweemaal	Zes	te	hand-
haven	 op	 de	 positie	 waarin	 het	 nu	
staat:	Dus	voor	de	zaalcompetitie	 in	
de	hoofdklasse	en	voor	de	veldcom-
petitie	 in	 de	 overgangsklasse.	 Vorig	
jaar	is	dat	met	de	nodige	moeite	ook	
gelukt.	 Om	 zich	 in	 de	 hoofdklasse	
zaal	te	handhaven	wordt	de	moeilijk-
ste	 maar	 ook	 de	 belangrijkste	 klus	
weet	hij.

Jonge selectie
Remco	Ontijt	staat	dit	 jaar	voor	een	
jonge	selectie.	Enkele	junioren	uit	de	
eigen	gelederen	hebben	daar	nu	aan-
sluiting	gevonden.	Er	is	geen	verster-
king	van	buiten	gekomen.	Zijn	opzet	

is	 om	 door	 een	 andere	 manier	 van	
trainen	individueel	de	spelers	sterker	
te	maken.	Daardoor	verwacht	hij	dat	
het	 hele	 niveau	 van	 de	 selectie	 om-
hoog	zal	gaan.	
Remco:	 ‘Ik	zie	hier	niet	 echt	 super-
talenten	 rondlopen	 maar	 verwacht	
wel	dat	we	in	de	breedte	sterker	gaan	
worden.	Hij	noemt	de	term	‘coresta-
bility’,	een	sportterm	die	slaat	op	de	
individuele	 ontwikkeling	 op	 het	 ge-
bied	van	stabiliteit	en	kracht	van	een	
speler.	 Daarnaast	 wordt	 er	 ook	 ge-
werkt	met	een	 individueel	program-
ma	met	korfbal	 technische	onderde-
len.	 Ontijt	 wil	 gebruik	 maken	 van	
videobeelden	 voor	 die	 persoonlijke	
training.	 Dat	 is	 bij	 de	 grote	 vereni-
gingen	al	ingevoerd.	

Gevarieerde trainingen
Er	komt	dus	meer	aandacht	voor	de	
spelers	 zelf	 maar	 het	 geheel	 blijft	
toch	 een	 groepsgebeuren.	 Het	 wor-
den	gevarieerde	trainingen	op	maan-
dag	en	donderdagavond,	belooft	hij.	
‘Veel	 spelers	 weten	 op	 dit	 moment	
nog	 niet	 wat	 ze	 te	 wachten	 staat’,	
vertelt	hij	op	het	moment	van	dit	ge-
sprek.	 ‘Het	wordt	 heftig	 en	 in	 ieder	
geval	 heel	 anders	 dan	 tot	 nu	 toe’.	
Remco	heeft	een	eigen	visie	ontwik-
keld	die	als	basis	zal	gelden	voor	de	
nieuwe	 aanpak.	 Bestuur	 en	 techni-
sche	commissie	staan	er	achter	maar	
ook	 de	 aanvoerder	 van	 het	 eerste	

team	is	hierbij	betrokken	geweest	en	
kon	zich	vinden	in	de	nieuwe	opzet.	
‘Ik	zal	heel	veel	van	de	spelers	gaan	
vragen’,	weet	de	nieuwe	trainer	nu	al.	
‘Maar	ik	ga	ook	leuke	dingen	met	ze	
doen.	Het	moet	leuk	zijn	om	te	gaan	
trainen.	Het	wordt	een	mix	van	hard	
trainen	en	gezelligheid.’

Veel medewerking
Tot	nu	toe	heeft	Ontijt	de	indruk	dat	
hij	en	Tweemaal	Zes	goed	bij	elkaar	
passen.	Het	is	een	echte	dorpsclub	en	
dat	ligt	hem	wel.	Tegelijkertijd	heeft	
hij	nu	al	geconstateerd	dat	het	goed	
geregeld	is	bij	de	club.	Alles	verloopt	
tot	nu	 toe	soepel	en	van	alle	kanten	
ondervindt	 hij	medewerking.	Tot	 de	
eerste	 training	heeft	Remco	de	 vrij-
willige	 zomertrainingen	 vanaf	 de	
zijlijn	 geobserveerd	 en	 al	 een	 eer-
ste	 indruk	 gekregen	 van	 het	 niveau	
van	de	spelers	waarmee	hij	zal	gaan	
werken.	Ontijt	zal	worden	bijgestaan	
door	een	 team	van	zes	mensen:	een	
assistent-coach	die	tevens	het	tweede	
team	 onder	 z’n	 hoede	 krijgt,	 twee	
krachttrainers/verzorgers,	 een	 team-
manager,	 een	 assistent	 voor	 het	 bij-
houden	 van	 de	 wedstrijdstatistieken	
en	een	man	voor	de	video-opnamen.	
‘Met	 dat	 hele	 team	 moeten	 we	 het	
gaan	 waarmaken	 dit	 jaar.	 Ik	 heb	 ze	
echt	 allemaal	 nodig.	 Met	 z’n	 allen	
gaan	 we	 de	 klus,	 natuurlijk	 samen	
met	de	spelers,	klaren.’	

Waarschuwing
Hij	 geeft	 echter	 ook	 een	 waarschu-
wing:	 ‘We	 kunnen	 niet	 verwachten	
dat	alles	het	eerste	 jaar	meteen	veel	
beter	 zal	 gaan.	Het	moet	 groeien	 in	
de	loop	van	het	seizoen.	Het	tweede	
jaar	 moet	 echter	 het	 resultaat	 zicht-
baar	 worden.	 Dan	 moeten	 we	 gaan	
vlammen!	Daar	heb	ik	vertrouwen	in.	
Ik	heb	er	echt	nu	al	een	goed	gevoel	
bij.	 Korfbal	 is	 echt	 topsport’,	 vindt	

hij	en	duidt	daarbij	op	de	wijze	zoals	
op	het	hoogste	niveau,	in	de	Korfbal	
League,	 wordt	 gepeeld.	 Tegelijker-
tijd	weet	hij	dat	deze	sport,	zoals	die	
in	 de	 breedte	 wordt	 gespeeld,	 ook	
een	hele	sociale	cultuur	kent.	Al	was	
het	 maar	 omdat	 het	 een	 gemengde	
sport	is.	‘Weet	je’,	besluit	hij	met	een	
knipoog	waarmee	hij	zijn	eerdere	uit-
spraak	relativeert:	‘Korfbal	is	eigen-
lijk	net	kamperen	met	z’n	allen’.

Nieuwe trainer Tweemaal Zes zit vol ambitie
door Martijn Nekkers

Op maandagavond 8 augustus heeft de selectie van Korfbal Vereniging Tweemaal Zes de training 
hervat. De spelers vonden die avond een nieuwe trainer voor hun groep: Remco Ontijt. 

Na een jaar onder interim hoofdtrainer Maarten van Ginkel is het een goede zaak dat er een nieuwe 
trainer is aangesteld, vindt iedereen. Bovendien treffen ze in Ontijt (33) een oefenmeester die in 
de trainingen een nieuwe koers gaat varen. Hij weet zich daarin gesteund door het bestuur en de 

technische commissie van de club.

Marco Ontijt, de nieuwe trainer van Tweemaal Zes terwijl op de achtergrond 
de selectie bezig is met de zomertraining.

Ander trainer voor badmintonners
door Henk van de Bunt

De afgelopen jaren heeft Donna Hullscher de jeugd 
en senioren van Badminton Club Relex getraind.

 Donna was zelf als 8 jarige bij Relex begonnen en speelde 
inmiddels mee in de landelijke competitie. Na 3 jaar de 

trainster te zijn geweest neemt zij een ‘tussenjaar’. 
In dit jaar wil zij regelmatig gaan reizen en heeft zodoende 

geen tijd om de trainingen bij BC Relex te verzorgen. 

Donna	Hullscher	was	ooit	begonnen	toen	Frans	de	Wit	de	trainingen	ver-
zorgde.	Vanaf	 dit	 seizoen	 gaat	 Frans	 het	 stokje	 dan	 ook	 weer	 van	 Don-
na	overnemen:	‘Zo	zal	ik	de	trainingen	voor	de	jeugd	gaan	verzorgen	op	
maandagavond	van	19.00	 tot	20.00	uur.	Vanaf	20.00	uur,	als	de	senioren	
gaan	spelen,	ga	ik	verschillende	trainingen	voor	beginners	en	gevorderden	
geven’.	

Accent
Relex	 is	 een	 echte	 gezelschapsvereniging	 met	 het	 accent	 op	 het	 plezier	
hebben	van	het	spel	badminton.	Naast	een	grote	groep	recreatieve	spelers	
wordt	er	ook	in	de	districtscompetitie	gespeeld.	Voor	een	enthousiaste	ver-
eniging	als	BC	Relex	 is	het	dan	ook	 ideaal	dat	er	een	nieuwe	trainer	 is.	
Omdat	BC	Relex	sinds	vorig	 jaar	 samenwerkt	met	 tafeltennisvereniging	
MTTV	is	er	de	mogelijkheid	om	van	één	van	deze	verenigingen	lid	te	wor-
den	 en	 toch	beide	 sporten	 te	beoefenen.	En	omdat	 ze	op	maandagavond	
beide	in	de	sporthal	van	De	Vierstee	spelen	is	het	afwisselen	tussen	tafelten-
nis	en	badminton	ook	heel	gemakkelijk.	Wim	van	Ek	(MTTV):	‘Het	is	een	
ideale	samenwerking.	Natuurlijk	voor	de	hand	liggend,	omdat	wij	beiden	
op	dezelfde	avond	spelen,	maar	ook	motiverend,	om	mensen	een	keus	te	
geven	of	om	op	één	avond	twee	sporten	te	bedrijven’.	

Meer weten
Wil	je	meer	weten	over	badminton	of	tafeltennis,	ga	dan	op	maandagavond	
vanaf	19.00	uur	naar	De	Vierstee	of	bel	met	Frans	de	Wit	0346	214040	of	
Wim	van	Ek	0346	212757	Kijk	ook	op	www.badmintonmaartensdijk.nl	of	
www.mttv-maartensdijk.nl

Wim van Ek en Frans de Wit: ‘Er is een ideale samenwerking tussen MTTV 
en Relex’.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

In	de	zuivelwereld	hebben	ze	het	al-
tijd	over	kilogrammen	en	niet	over	li-
ters.	Die	getallen	worden	precies	bij-
gehouden	door	de	computer,	vertellen	
Nico	en	Diana	Verkroost,	de	eigenaars	
van	Geertje.	Het	is	een	hele	bijzonde-
re	prestatie	voor	een	koe.	Vandaar	het	
feest	met	barbecue	waaraan	ongeveer	
100	gasten	deelnamen:	familie,	vrien-
den,	collega’s	en	buurtgenoten.	Geer-
tje	 zelf	 was	 prominent	 aanwezig	 in	
een	speciaal	hier	voor	geplaatst	hok.	
Ze	was	voor	die	gelegenheid	nog	eens	
goed	schoon	gespoten	door	haar	baas.	
Ze	kreeg	een	prachtige	krans	om	haar	
nek	 gehangen	 tijdens	 de	 huldiging.	
Dat	deed	haar	overigens	niet	zo	veel.	
Ze	lag	gedurende	het	hele	feest	rustig	
te	herkauwen	en	zei	geen	boe	of	bah	
wat	 voor	 een	 koe	 opmerkelijk	 mag	
worden	genoemd.

Heel goede melk
De	familie	Verkroost	zit	al	negen	jaar	
op	hun	boerderij	aan	de	Korssesteeg.	
Het	 bedrijf	 is	 gebouwd	 in	 het	 kader	
van	 de	 herinrichting	 Noorderpark.	
Op	hun	boerderij	houden	ze	zo’n	170	
stuks	melkvee,	inclusief	het	jongvee.	
Nico	 is	 eigenlijk	 afkomstig	 uit	 de	

Bethunepolder	 bij	 Maarssen,	 waar	
zijn	ouders	nu	nog	wonen.	Zijn	vrouw	
Diana	is	wel	een	echte	Westbroekse.	
Geertje	26	is,	zo	horen	we,	al	17	jaar,	
wat	 een	 respectabele	 leeftijd	 is	 voor	
een	melkkoe.	‘Ze	geeft	gewoon	hele	
goede	melk	met	veel	vet	en	eiwit.	Zo	
komt	ze	ook	aan	die	10.000	kg.	An-
dere	koeien,’	zo	vertelt	Nico,	‘leveren	
melk	 die	 veel	 wateriger	 is.’	 Het	 zit	
trouwens	in	de	familie.	Grootmoeder	
Geertje	 16	 gaf	 10	 jaar	 geleden	 ook	
al	100.000	kg	melk	maar	daarin	wel	
minder	vet	en	eiwit.’

Foto
Dan	wordt	het	tijd	voor	een	foto	van	
Geertje	26	met	de	hele	 familie.	Ook	
de	 kinderen,	 Sanne,	 Daan,	 Nick	 en	
Luuk	 gaan	 mee	 op	 de	 foto.	 Geertje	
staat	buiten	al	te	wachten	aan	het	hek.	
Wat	opvalt	 is	dat	 ze	eigenlijk	al	 een	
echte	grijze	kop	heeft.	Maar	dat	mag	
ook	best	als	je	al	17	jaar	bent.	Ze	heeft	
ook	indrukwekkende	uiers.	Vanwege	
haar	bijzondere	prestatie	hoeft	Geer-
tje	overigens	straks	niet	naar	de	slager	
als	haar	tijd	gekomen	is.	Ze	mag	ge-
woon	met	pensioen	en	op	de	boerderij	
blijven.	‘Zolang	haar	gezondheid	dat	

natuurlijk	toelaat’,	voegt	Nico	er	aan	
toe.	 Diana	 heeft	 ondertussen	 de	 koe	
letterlijk	 bij	 de	 horens	 gevat.	 Maar	
dan	 heeft	 het	 beest	 kennelijk	 toch	
genoeg	van	al	die	belangstelling.	Ze	
neemt	gewoon	de	benen	met	krans	en	
al.	Diana	moet	het	machtige	beest	wel	
laten	 gaan.	 Geertje	 loopt	 en	 passant	
het	 konijnenhok	 dat	 op	 het	 erf	 staat	
omver.	De	kinderen	Verkroost	hadden	
daar	de	vorige	dag	net	een	jonge	haas	
in	ondergebracht	die	door	hond	Mop-
pie	was	binnengebracht.	Uiteindelijk	
stopt	Geertje	toch	bij	het	achterhuis.	

Stralend middelpunt
Met	 wat	 moeite	 kan	 de	 foto	 daarna	
toch	 worden	 gemaakt.	 Met	 Geertje	
als	 stralend	 middelpunt	 en	 met	 de	
krans	om	haar	nek	die	er	niet	bepaald	
fraaier	op	is	geworden	Voorlopig	blijft	
ze	nog	trouw	melk	geven.	‘En	ze	was	
vanmorgen	ook	weer	tochtig’,	vertelt	
Nico.	 Maar	 of	 Geertje	 26	 nog	 echt	
moeder	mag	worden	weet	hij	nog	niet.	
Dan	gaat	Geertje	weer	terug	naar	haar	
vriendinnen	in	de	stal.	Het	konijnen-
hok	wordt	weer	op	z’n	plaats	gezet	en	
het	haasje	 leeft	nog	vertellen	de	kin-
deren.	De	rust	is	weer	teruggekeerd.	

Geertje 26 al 17 jaar 
gulle geefster van prima melk

door Martijn Nekkers

Op zaterdag 6 augustus gaf de familie Verkroost uit Westbroek een feestje ter ere van een bijzondere 
medewerkster op hun melkveebedrijf. Melkkoe Geertje 26 werd op deze avond gehuldigd vanwege 
het feit dat ze in haar arbeidzame leven 10.000 kg vet en eiwit heeft gegeven met 109.585 kg melk.

De hele familie Verkroost met Geertje tijdens de huldiging. v.l.n.r.: Diana, 
oma Janny, Nico, Geertje 26, opa Dirk en de kinderen Sanne, Daan, Nick en 
Luuk. (foto Jacco Boere) 

Zonne-droogkast bij 
Agnes Kruidentuin
Zaterdag 20 augustus is er een Open dag in Agnes 

kruidentuin achter Tuinderij Eyckenstein,
Dorpsweg 264 te Maartensdijk

Het	 thema	is	geneeskrachtige	kruiden	en	er	zal	veel	 te	zien	zijn	van	het	
drogingsproces.	De	kruidentuin	beschikt	sinds	enige	tijd	over	een	buiten-
droogkast,	die	op	zonnewarmte	werkt.	Zodra	de	zon	schijnt	of	het	nu	heet	
of	koud	is	wordt	het	in	de	kast	heel	warm	tot	wel	60	graden	en	hoger	en	
drogen	de	kruiden	supersnel.

De	droogkast	is	door	Harry	Dielemans	en	Thomas	de	Jong	gebouwd	naar	
ontwerp	van	de	12	Ambachten:	een	technisch	centrum	waar	al	vanaf	1976	
wordt	geëxperimenteerd	met	ecologische	 technieken,	die	goed	zijn	voor	
mens,	dier	en	milieu.	De	zonne-droger	zal	die	dag	om	12	uur	oficieel	wor-
den	gepresenteerd	en	er	is	voor	iedereen	een	kleine	verrassing.	

Om	11.00	uur	is	er	een	speciale	rondleiding	door	Isa	van	der	Heyden,	gids	
van	de	Botanische	tuin	dr.	Costerus	te	Hilversum.	Na	de	oficiële	presenta-
tie	kunnen	er	vanaf	13.00	uur	bloe-
men	worden	gedroogd	en	worden	
er	vanaf	13.30	uur	‘zeepjes	gego-
ten’.	

De	gehele	dag	is	er	in	de	kruiden-
tuin	buffet	met	kruidenthee,	kofie	
en	 kruidig	 gebak	 en	 zijn	 er	 krui-
denproducten	te	koop.

Thomas de Jong (l) en Harry Dielemans bouwden de droogkast.

En wéér klonk het Wilhelmus

Afgelopen weekend pakten Isabelle Geurts uit Hollandsche Rading met Moonshine (R) en Lucy Groenen uit 
Groenekan met Nozem (L) de kampioenstitel bij het L springen tijdens de Regiokampioenschappen van de Provincie 
Utrecht. Beide dames trainen bij stal Arends in Maartensdijk. Met het behalen van het regiokampioenschap hebben 
beide dames zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap dat op 3 september in Ermelo verreden zal worden.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
17-08 Wij zijn gesloten 

van zondag 14-08
t/m zondag 21-08

Do.
18-08
Vrij.

19-08
Woe.
24-08

Kogelbiefstuk 
met knolooksaus

of
gebakken Zeeduivelwangetjes

met garnalensaus

11,00
Do.

25-08
Vrij.

26-08

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


