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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Afsluiting wegen in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Komend weekend (17-20 juli) worden ook weer werkzaamheden uitgevoerd door de provincie 
Utrecht. Onder de Universiteitsweg wordt een fietstunnel aangelegd, voor een veilige fietsroute 
van Utrecht naar Zeist. Ook wordt gewerkt aan de asfaltering, vanwege de verbreding van de 

kruising. Dit brengt ernstige verkeershinder met zich mee.

Vanaf vrijdagavond 20.00 uur is de 
Universiteitsweg afgesloten voor 
de richting van de Uithof naar De 
Bilt. Vanaf zaterdagochtend 6.00 
uur tot maandagochtend 6.00 uur 
zijn de Universiteitsweg en de 
Soestdijkseweg-Zuid geheel afge-
sloten. Om de verkeershinder zo 
kort mogelijk te laten duren, wordt 
non-stop doorgewerkt. Mocht het 
weer niet meezitten, dan worden de 
werkzaamheden uitgesteld naar een 
ander weekend.

Bereikbaarheid
Ook tijdens dit weekend zal het 
verkeer worden omgeleid. Hulp-
diensten kunnen gebruik maken 
van een aparte, kortere omleidings-
route. Woningen en bedrijven blij-
ven gewoon bereikbaar tijdens het 
weekend. Voor fietsers blijft de hui-
dige omleiding naar de fietsroute 
ten noorden van de Utrechtseweg 
ongewijzigd.

Vervolg werkzaamheden
Tussen 10 en 24 juli vinden nog di-
verse andere werkzaamheden plaats 
aan de kruising N237/ N412, die tot 
verkeershinder kunnen leiden. In 
het weekend van 22-24 augustus 
wordt de Universiteitsweg opnieuw 
afgesloten in verband met asfalte-
ringswerkzaamheden. Ook dan zal 
het verkeer worden omgeleid. In 
het najaar van 2015 en voorjaar van 
2016 vinden nog afrondende wer-
zaamheden plaats.

Aan de slag bij 
Tuinderij Eyckenstein 

Donderdag 2 juli hebben medewerkers van de gemeente De 
Bilt zich ingezet voor de historische moestuin van Landgoed 

Eyckenstein bij Maartensdijk. De biologische moestuin draait 
voor een groot deel op inzet van vrijwilligers. 

Landgoed Eyckenstein heeft een rijke geschiedenis  van meer dan 400  
jaar. Sinds 2006 is de oude moestuin in ere hersteld en wordt op 0,7 
hectare op een milieuvriendelijke (biologische) wijze geteeld. 

Actief
In De Bilt zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente vindt dit belangrijk 
en draagt zelf ook een steentje bij. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met Mens De Bilt, de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. 
Medewerkers gaan niet alleen tijdens NLdoet aan de slag, maar organi-
seren het gehele jaar door verschillende activiteiten. Met deze aanpak 
heeft de gemeente samen met Mens vorig jaar de ‘Meer dan handen 
vrijwilligersprijs’ gewonnen. 

Wieden, planten en oogsten in de biologische moestuin.

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

SCHOOLTASSEN merken o.a. 
Eastpak, Converse en Enrico Benetti 
bij Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Eind oktober wordt de fietstunnel geopend en is de chaos voorbij.

Eind augustus moet de kruising 
gereed zijn voor gebruik.

Historische overhandiging
Maandag 6 juli werd in het gemeentehuis van Zeist een bijzondere foto overhandigd door Paul 

Meuwese aan Flora de Vrijer, voorzitter van het Zeister Historisch Genootschap.

Paul Meuwese, voorzitter van de 
Historische Kring D’Oude School 
in De Bilt, memoreerde de manier 
waarop hij aan de foto is gekomen: 
‘In het verleden kreeg ik de foto, 
waarna deze in de vergetelheid op 

mijn zolder belandde. Op de foto 
is links Jonkheer Frits van de Poll 
te herkennen, tezamen met drie 
andere heren die (nog) onbekend 
zijn. Freule Jo van de Poll richtte in 
1951 de Van de Poll Stichting op, 

thans Zeister Historisch Genoot-
schap, een Stichting met als doel 
het bevorderen en verbreiden van 
de kennis omtrent de geschiedenis 
van Zeist. De gemeente Zeist bezat 
in 1951 geen gemeentearchief, de 
van de Poll Stichting was daarom 
een belangrijk initiatief’.

Kennismaking
De twee historische verenigingen 
waren bij elkaar gekomen om met 
elkaar kennis te laten maken. In 
oktober wordt een gezamenlijke 
tentoonstelling ‘Utrechtseweg’ 
geopend in het Figi in Zeist. De 
expositie over deze bijzondere en 
belangrijke Utrechtseweg wordt 
georganiseerd door de historische 
verenigingen Historische Kring 
D’Oude School uit De Bilt, Histo-
rische Vereniging Maartensdijk en 
het Geheugen van Zeist (Zeister 
Historisch Genootschap en Ge-
meentearchief Zeist). Dit samen-
werkingsproject is een nieuw initia-
tief in de regio. Na de zomerperiode 
wordt informatie bekend gemaakt 
met data en adressen waar de ten-
toonstelling zal zijn.  

(Gitta van Eick)
Paul Meuwese overhandigt de foto van Jonkheer Frits van de Poll aan 
Flora de Vrijer van het Zeister Historisch Genootschap.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

19/7 • 10.30u - ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/7 • 9.30u en 18.30u - ds. P. v.d. Kraan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/7 • 10.30u - Mw. E. Kruyt

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/7 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/7 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

19/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
19/7 • 17.00u - Ds. H. Boersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/7 • 10.00u - Ds. W. Poldervaart
19/7 • 19.00u - Ds. P.B. de Groot

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/7 • 10.00u - Dienst in 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
19/7 • 10.00u - Pastoor Huitink

Volle Evangelie Gemeente
19/7 • 10.00u - Dhr. H. Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/7 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
19/7 • 10.00u - Proponent

G.A. van Ginkel 
19/7 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
19/7 • 10.30 en 16.00u - Kand.

H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
19/7 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/7 • 10.00u - Dienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/7 • 10.00u - Ds. L. van Nieuwpoort
19/7 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk,
samen met Kapel in Hollandsche Rading

19/7 • 10.00u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
19/7 • 10.30u - Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/7 • 10.00u - ds. J. Griffi oen
19/7 ● en 18.30u - ds. F.E. Schneider

PKN - Herv. Kerk
19/7 • 10.00u - Kand. J.A. Mol
19/7 • 18.30u - Ds. B.A. Belder
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

Op 12 juli 2015 is overleden ons voormalig bestuurslid

De heer R.P. (Peter) Manten
In hem verliest Orkest SDG een betrokken verenigingsmens
die veel betekend heeft voor het orkest op velerlei gebied.
Peter is gedurende vele jaren actief lid geweest
als muzikant en bestuurder van Orkest SDG.
Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en enthousiasme. 

Peter was een bijzonder fijn mens en zo zal hij
in onze herinnering blijven. 

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Eveliene,
Maarten en Jan en wensen ook de naaste familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden van Orkest SDG uit Tienhoven.

Geboren
6 juli 2015

Collin
Zoon van

Benny en Magla van Loo
Kon. Wilhelminaweg 453

Groenekan

Geboren
6 juli 2015

Bas Dirk
Zoon van 

Ewoud en Trudy Boom-Nagel
Wolkammerweg 17

Westbroek

Opbrengst Collecte 

In de week van 29 juni t/m 4 juli 
zijn de collectanten langs gegaan 
voor de jaarlijkse Woord en Daad 
collecte. De opbrengst van Maar-
tensdijk, Westbroek, Groenekan 
en Hollandsche Rading is € 2824. 

Dit bedrag is wat minder dan 
vorig jaar. De opbrengst komt ten 
goede aan het vakonderwijs in 
Burkina Faso. Voor meer infor-
matie zie www.woordendaad-
soest.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 juli is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 

VBW feest Westbroek
 
Dinsdag 18, woensdag 19 en 
donderdag 20 augustus staat de 
tent van de Vakantie Bijbel Week 
weer klaar voor een groot feest. 

Dit jaar is het thema: de bouw-
plaats. Dus alle kinderen die na 
de zomervakantie naar groep 
1 t/m brugklas gaan zijn van 
harte welkom om mee te ontwer-
pen, zingen, aansluiten, spelen, 
schilderen, luisteren naar Bijbel-
verhaal, repareren, kijken naar 
toneel, samenwerken, etc. 

Voor de jongeren vanaf 12 jaar 
is er op dinsdag 18 en woens-
dag 19 augustus een uitdagend 
avondprogramma. Zie ook www.
vbwwestbroek.weebly.com

Samen gedichten lezen 

Op woensdagmiddag 30 septem-
ber start onder leiding van Ceciel 
Boudewijn de leesgroep  ‘Samen 
gedichten lezen’ in Bibliotheek 
Idea Bilthoven. 

Samen gedichten lezen is een 
leesgroep voor iedereen die geïn-
teresseerd is in poëzie, om ken-
nis te maken met dichters of 
om kennis te vernieuwen vanaf 
woensdagmiddag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via de website www.
ideacultuur.nl, e-mail: activitei-
ten@ideacultuur.nl of Biblio-
theek Idea. 

Schrijven over je leven

In september start Arianne Collee 
een nieuwe cursus schrijven over 
je leven: ‘De reis van je leven’ 
in Bibliotheek Idea Bilthoven. 
Iedereen kan eraan deelnemen, 
ook diegenen die eerder mee-
gedaan hebben met een ‘Reis-
van-je-leven-schrijfcursus’. De 
schrijfonderwerpen en –opdrach-
ten zijn nieuw. Schrijfervaring 
is niet nodig. De cursus start 
woensdagochtend 30 september 
in Bibliotheek Idea Bilthoven, 
Planetenplein 2 en kent daar-
na nog zeven vervolgdata. Men 
kan de eerste les als ‘proefles’ 
bijwonen. Meer informatie en 
aanmelden: www.ideacultuur.nl, 
activiteiten@ideacultuur.nl of in 
de bibliotheek. 

Ons bereikte het droevige bericht dat op 12 juli is overleden de heer

Peter Manten
Vader van een leerling van ‘t Kompas te Westbroek en echtgenoot 
van ons oud-bestuurslid mevr. Eveliene Manten 

Wij wensen Eveliene, de kinderen en verdere familie
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs
Vechtstreek en Venen
Schepersweg 6d
3621JK Breukelen

‘U beschermt me,
ik hoef niet bang te zijn.

Op u vertrouw ik.’

Het verdrietige bericht dat 

Peter Manten
vader van onze leerling Jan is overleden, maakt ons stil.

Vol bewondering zijn wij voor jullie humor, optimisme 
en vertrouwen in God. Eveliene, Maarten en Jan heel veel sterkte 
van ons allen.

Team, kinderen en ouders 
’t Kompas School met de Bijbel 
Westbroek
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie

Zomeractiviteiten Mens
voor jong en oud

door Marijke Drieenhuizen

Veel mensen genieten in de maanden juli en augustus van een fijne vakantie. Sommigen mensen 
gaan echter niet op vakantie en vinden de maanden juli en augustus geen fijne maanden: 

familie is niet in de buurt en vriendjes en vriendinnetjes zijn op vakantie.

Mens De Bilt heeft het initiatief ge-
nomen en vele vrijwilligers pakken 
inmiddels de handschoen op. Het 
aanbod activiteiten in en rond het 
Servicecentrum De Bilt is al groot 
en groeit nog iedere dag. Ook het 
Servicecentrum Maartensdijk is ge-
opend in deze maanden en een aan-
tal activiteiten loopt daar gewoon 
door.

Enthousiast
Mirjam Valkenburg en Wilma van 
Poelgeest werken bij de frontoffice 
in het servicecentrum De Bilt van 
Mens De Bilt. Daar komen mensen 
met vragen over wonen, welzijn en 
zorg. Vorig jaar werd al de vraag 
gesteld of er in de zomermaanden 
ook activiteiten waren. Dat was 
toen nog miniem. Met die vraag in 
het achterhoofd zijn ze gaan naden-
ken over een mogelijke invulling 
voor de maanden juli en augustus. 
Omdat het niet meer de bedoeling 
is dat zij zelf activiteiten gaan or-
ganiseren hebben ze dat voorgelegd 
aan vrijwilligers en docenten. Zij 
waren enthousiast en dat enthou-
siasme springt ook over naar an-
deren. Zelf zijn Mirjam en Wilma 
een beetje overrompeld: ‘Het wordt 
heel voortvarend opgepakt’. 

Zomeractiviteiten 
De zomeractiviteiten en work-
shops vinden plaats bij het Ser-
vicecentrum De Bilt in het wijkres-
taurant Bij de Tijd (Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1 in De Bilt) en zijn 
bedoeld voor alle inwoners. Wil-
ma van Poelgeest: ‘Iedereen mag 
deelnemen en de kosten worden zo 
laag mogelijk gehouden: in prin-
cipe niet duurder dan maximaal 5 
euro per activiteit. Dat kan omdat 
we ook geen huur berekenen’. Er 
worden activiteiten georganiseerd 
voor kinderen, volwassenen en 
ouderen. ‘Soms loopt dat ook door 
elkaar en dat is mooi. Ouderen ge-
nieten bijvoorbeeld van kinderen, 
dat zie je’. Er zijn workshops fi-
losofie, Mindfullness, 60+ Fit en 
bijvoorbeeld Salsa. Gedurende 
drie weken kan er ook koersbal ge-
speeld worden. Voor de kinderen 
zijn en knutsel- en spelletjesoch-
tenden. Alle activiteiten staan op 
de website(www.mensdebilt.nl/
agenda ). Ook liggen er altijd ac-
tuele lijsten in alle servicecentra in 
de gemeente De Bilt. 

Idee
Mensen die zelf nog een leuk idee 
hebben en dat ook uit willen voe-

ren kunnen contact opnemen met 
Wilma van Poelgeest of Mirjam 
Valkenburg. Mirjam van Valken-
burg: ‘We zijn heel blij met alle 
activiteiten maar er is nog ruimte 
voor meer. Wij willen mensen 
graag helpen om de ideeën om te 
zetten in werkelijkheid. Zij kunnen 
ons altijd bellen of even langsko-
men. (telefoonnummer 030 744 05 
95 of mailen naar servicecentrum-
debilt@mensdebilt.nl) 

Zomeractiviteiten Maartensdijk
In Maartensdijk is het nog niet op 
deze manier aangepakt maar ook 
daar is het servicecentrum Maar-
tensdijk in de maanden juli en au-
gustus geopend. Elke ochtend en 
middag zijn er gastvrouwen aan-
wezig en kunnen mensen elkaar 
ontmoeten en koffie of thee drin-
ken. 

Elke eerste en derde dinsdag van 
de maand kan er gefietst worden. 
De afstand ligt tussen de 40 en 
50 kilometer en het vertrek is om 
10.00 uur. Er zijn ook cursussen 
waarin ontspanningsoefeningen 
aangeleerd worden en voor de 
BoodschappenPlusBus is ook een 
heel programma opgesteld voor de 

maanden juli en augustus. Daar-
naast kan er op maandag, woens-
dag en vrijdag samen gegeten 
worden bij Bon Appetit (vooraf 

aanmelden). Meer informatie bij 
het Servicecentrum aan het Maer-
tensplein of telefonisch op tele-
foonnummer 0346-214161. 

Wilma van Poelgeest (links) en Mirjam Valkenburg zijn enthousiast over 
het aantal zomeractiviteiten voor alle inwoners van de gemeente De Bilt.

Ontspannen en 
inspirerend opladen

Op uitnodiging van stichting Mens De Bilt verzorgt Yin in Yang vanaf 
24 juli op 4 vrijdagochtenden open lessen qigong in landgoed Houd-
ringe. Daarnaast is er vanaf 26 juli op 4 zondagen Qigong Plus. Dit pro-
gramma biedt qigong-oefeningen met korte workshops over Fengshui, 
Bazi-astrologie, I Tjing en het Enneagram. Je kunt per keer beslissen 
of je meedoet. 

Qigong bestaat uit Chinese gezondheidsoefeningen. De bewegingen 
zijn eenvoudig en je kunt ze al snel meedoen. Qigong is gunstig voor 
je gezondheid en de meesten voelen zich na afloop verfrist. De oefe-
ningen bevorderen het soepel worden van je lichaam en dat je energie 
gaat stromen. De open lessen gaan ook met weinig deelnemers door. In 
principe zijn ze in landgoed Houdringe, maar als het slecht weer is bij 
stichting Mens De Bilt.

Workshops
Bij Qigong Plus volgen na de qigong-oefeningen korte workshops. 
Elke zondag komt een ander inhoudelijk thema aan de orde. Fengshui 
gaat over het in harmonie met je omgeving leven en hoe je dat in je 
woning kunt bereiken. Bazi-astrologie is een manier om inzicht in je 
karakter en je ontwikkelmogelijkheden te krijgen. De I Tjing is oud 
wijsheidsboek waarin je antwoorden kunt vinden op vragen die je bezig 
houden. De laatste zondag gaat over het Enneagram dat je leert over je 
drijfveren, over waarom je bepaalde dingen steeds doet en andere maar 
niet gedaan krijgt. In de workshops krijg je een introductie van wat deze 
onderwerpen inhouden; je hoeft geen voorkennis te hebben. Je krijgt 
ook praktische tips die je direct kunt gebruiken.

Gratis
Emile Weesie geeft zowel de open Qigong-lessen als Qigong Plus. Hij 
heeft Yin in Yang opgericht voor mensen die ontspannen willen leven 
en werken. Van 2007 – 2014 heeft hij via stichting Mens De Bilt (voor-
heen SWO) wekelijks drie groepen taichi-les gegeven. De serie Open 
lessen in Landgoed Houdringe is gratis te volgen; voor de bijeenkom-
sten op zondag (Qigong Plus wordt een vergoeding gevraagd. Voor 
meer informatie en aanmelden: www.yininyang.nl.

Veel bezoek bij de imker
door Henk van de Bunt

In het weekend van 11 en 12 juli opende een aantal Nederlandse imkers hun bijenstanden voor 
het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen 

in het land kon het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijen-houderij. 

Zondag 12 juli bezochten zo’n 
80 belangstellende Bijenstand ’t 
Eiland van Eugène en Christien 
Broecheler aan de Kastanjelaan in 
Groenekan. 

De weergoden waren de bijen-
liefhebbers goed gezind. Het was 
droog en niet te zonnig, waardoor 
de bezoekers in alle rust kennis 
konden nemen van het leven van 
de bij. 

Groenekanse imker Peter Klop-
stra bemande de observatiekast, 
die bezoekers een uniek inkijkje 
gaf in het leven binnen in een bij-
enkast. 

Imker Eugène Broecheler liet be-
zoekers onder meer kennis maken 
met de geschiedenis van de imke-
rij, de constructie van de moderne 
bijenkast en demonstreerde deze. 

Imker Christien Broecheler de-
monstreerde onder meer het ho-
ning slingeren en het ‘oogsten’ 
van bijenwas. 

Bijen tussen nieuwe raten.

De Groenekanse imker Peter Klopstra weet alles van de observatiekast.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

KIPSATÉVLEES
Extra donderdag voordeel:

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bieslook roomkaas
Filet americain
Sellerie salade

3 x 100
gram 4.50

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Zeeuws spek
Beenham
Gegrilde entrecôte

3 x 100
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas

kipdij saté

Kip cordon bleu

Procureurlapjes

Bourgondische 
gehaktstaven

500
gram 7.98

500
gram 6.50

500
gram 6.50

500
gram 4.50

6
stuks 5.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 juli
t/m woensdag 22 juli

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

3.98250
gram5.50500

gram

1.98100
gram6.75500

gram

CRANBERRY MIXSTOMPETOREN 
JONG BELEGEN

PISTACHENOTENSTOMPETOREN 
OUD SNIJBAAR

Gehaktspeciaaltjes 
Slavinken 
Rundervinken

6 halen / 
   5 betalen!9.99

1 Kg.

1.75100
gram

GEHAKTE BIEFSTUK
Special van de week:

VLEESWAREN-TRIO

HERTOG-JAN BIERKAAS
BOERENKAAS VAN TOP KWALITEIT

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Varkenshaas in champ. Roomsaus
+ GEBAKKEN AARDAPPELS
________________________ 100 GRAM 0,99
Ravioli met gehakt in tomatensaus
of

Ravioli met spinazie en Ricotta

________________________ 100 GRAM 1,49
Witlofschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Pitloze

Watermeloen
PER PART

Hollandse

Broccoli
500 GRAM

Heerlijke sappige

Nectarines
HEEL KILO

ALLEEN MAANDAG 20,
DINSDAG 21 EN WOENSDAG 22 JULI

0,99 0,491,98

Alléén DONDERDAG

HOLLANDSE

Aardbeien
____________________________2 DOZEN 3,00
Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Hollands zacht fruit, 
kersen

Dagelijks vers!!!
HOLLANDSE

Trostomaten
___________________ HEEL KILO  0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________VOLLE BAK  0,99

Italiaanse
gehaktschotel 100 GRAM 0,99
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Leeskring Verdieping in De Bilt
door Henk van de Bunt

Voor mensen, die behoefte hebben aan gesprekken over de innerlijke aspecten van het leven 
is er sinds kort een speciale leeskring. Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt stelt de 

leestafel achter in de zaak daarvoor een keer per maand ter beschikking. 

Voor literatuurliefhebbers zijn lees-
kringen tegenwoordig heel gewoon. 
Intussen zijn er ook mensen die veel 
eerder behoefte hebben aan gesprek-
ken met gelijkgestemden over zaken 
als leven en dood, karma, psycholo-
gie, filosofie en esoterie. Zij zoeken 
niet per se aansluiting bij een orga-
nisatie, maar staan open voor het de-
len van inzicht en ervaring om een 
bredere kijk te krijgen op het leven. 

De Leeskring Verdieping is pas kort 
geleden opgericht. Het soort boe-
ken ligt niet vast. De biografie van 
Ghandi kan net zo interessant zijn 
als een boek over kosmologie. De 
leden kiezen in onderling overleg 
het te lezen boek. De leeskring is nu 
drie keer bij elkaar gekomen en be-
staat op dit moment uit acht mensen. 
Wie gewoon eens wil komen kijken 
of het bevalt, kan aansluiten op de 
eerste bijeenkomst na de vakantie, 

vrijdag 21 augustus om 17.30 uur. 
Wie meteen mee wil praten, kan per 
e-mail vragen om samenvattingen 
van de tot nu toe gelezen teksten. 
Om 19.30 uur wordt er afgesloten. 

Koffie en thee zijn voor eigen reke-
ning. 
Voor meer informatie: 
leeskringverdieping@gmail.com 
of tel. 0182 600523.

Vrijdag 10 juli was er nog voor de vakantieperiode een bijeenkomst. 
Op vrijdag 21 augustus wordt de leesdraad weer opgepakt. 
[foto Henk van de Bunt]

Bilthoven centrum
van opera-activiteiten

 
Maandag 6 juli begon de jaarlijkse zomercursus van twee weken van de Stichting International 

Belcanto Academy (IBA) in de Noorderkerk in Bilthoven. De IBA begeleidt jonge, 
afgestudeerde zangers op hun weg naar de (inter-)nationale operapodia.

Onder leiding van een ervaren do-
cententeam wordt tijdens deze cur-
sus intensief gewerkt aan de uit-
breiding van vocale en scenische 
vaardigheden. Bovendien is er een 
auditiecoach voor advies m.b.t. het 
juiste voorzingrepertoire. Sinds 
2014 werkt de IBA samen met 
Opera Noord-Holland; een klein, 
maar volledig professioneel ope-
ragezelschap. De samenwerking 
biedt de IBA -studenten de gele-
genheid na afloop van de cursus 
door te stromen naar een operapro-
ductie. 

Concert
Al deze gezamenlijke activiteiten 
worden afgesloten met een concert 
op zaterdag 18 juli 2015 om 19.30 
uur in de Noorderkerk, Laurillard-
laan 6 te Bilthoven. Voor de pauze 
zijn er semi-geënsceneerde frag-

menten uit die Zauberflöte en Le 
Nozze Di Figaro van W.A. Mozart 
en na de pauze de eenakter Gianni 
Schicchi van G. Puccini. Kaarten 

kunnen worden gereserveerd per 
email admin@operanoordholland-
noord.nl en zijn voor zover voor-
radig verkrijgbaar aan de zaal.

Repetitie met Leon van Liere (tenor) en Anne-Sophie Sevens (sopraan). 

Toen en Nu
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische 
Kring D’ Oude School, die in april 2012 te zien was bij WVT aan de 
Talinglaan in Bilthoven. Meer dan zevenhonderd bezoekers genoten 
van de veelal scherpe contrasten tussen de oude beelden en de actuele 
situatue op dezelfde locatie. Later zijn selecties uit dit tentoonstellings-
materiaal op een wandeling langs woon- en zorgcentra in De Bilt en 
Bilthoven geweest. Een van de tentoongestelde situaties was die van de 
huidige Kapelweg.

De Bunnikseweg werd in 1918 nog niet onderbroken door de rondweg. 
Dit gedeelte van de Bunnikseweg werd ook wel de Hillebrandseweg 
genoemd. Later is de straatnaam van dit gedeelte van de Bunnikseweg 
gewijzigd in Kapelweg.

Huidige situatie. In de jaren vijftig kwam er een fietstunneltje onder de 
Utrechtseweg door.

Afscheid dirigent

Het Biltse Zang Veredelt heeft donderdag 9 juli afscheid genomen van 
dirigent Jean-Pierre Gendrault. Hij leidde het koor vanaf januari 2001. 
Met een boek vol koorherinneringen, een tuinbankje en bloemen uitten 
de koorleden hun waardering voor de vertrekkende dirigent. Het koor 
gaat na de zomerstop onder nieuwe leiding verder. (foto: Tineke Aafjes) 

Wandelen bij Utrechts Landschap
Op zondag 19 juli organiseert 
Utrechts Landschap een wande-
ling over het natuurgebied ‘Ko-
zakkenput’ in Zeist. In het des-
tijds droge heidegebied werden in 
1804, vanwege de aanwezigheid 
van ruim 20.000 manschappen van 
het Frans/Bataafs leger, 30 putten 
met een diepte van ca. 10 meter 
gegraven. De naam Kozakken-
put ontstond 9 jaar later toen een 
bataljon Kozakken daar verbleef. 
Vroeger bestond de Kozakkenput 
uit heide, tegenwoordig uit een 
jong gemengd bos met veel grove 
dennen. Oude lanen van beuken 
en Amerikaanse eiken doorsnijden 
het terrein. Opvallend zijn ook de 
door bos omsloten akkers, het ei-

kenhakhout en de oude singels. In 
het gebied leeft onder andere de 
ransuil.De wandeling begint om 
14.00 uur en duurt ongeveer an-
derhalf uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Deelname is gratis. De 

wandeling start bij het parkeerter-
rein gelegen aan het Laantje zon-
der Eind: dit is een zijweg van de 
Krakelingweg te Zeist (gezien in 
de richting naar Zeist: na huis nr. 
29 op de Krakelingweg, rechtsaf).

Tijdens een wandeling wordt ook de Kozakkenput bezocht.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Tegen wespen

Zonnige
abrikozenvlaainu € 8,95

Zomers
vruchtenbroodje met dadels en vijgen € 3,95

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

 0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaadij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Karin’s woontip
van de maand

Op vakantie? Dat hoeven dieven niet te weten!

Gaat u binnenkort op vakantie? Dan is het handig 
om het huis niet té netjes achter te laten. Een paar 
kranten op tafel en een timer op de verlichting ge-
ven al een bewoonde indruk. U kunt natuurlijk ook 
uw buren vragen om hun (tweede) auto bij u te par-
keren. Dat ziet er voor dieven al een stuk minder 
uitnodigend uit dan een lege oprit.  

Meer tips? Kijk ook eens op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Fijne vakantie!

Door Wilma een Chapeau uit te reiken
laat de gemeente duidelijk blijken
dat een toegankelijk De Bilt
wat zij steeds heeft gewild
iets is waarmee de gemeente wil prijken

Guus Geebel Limerick

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

25% korting
op alle reinigingsproducten en scrubs 

van Lancaster en Lancôme
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Een inspirerende wandeling 
met een charmante beroving

Een waar gebeurd verhaal als waarschuwing speciaal voor mannen …

Die donderdag was het best wel 
een mooie dag. Een dag waarop de 
doorsnee burger aarzelt tussen wel 
een jas aan of juist niet. Ik koos 
voor het laatste en genoot al mei-
merend van de wandeling door het 
winkelcentrum De Kwinkelier in 
Bilthoven. ’s Jonge wat is dat eerste 
gedeelte fraai opgeknapt! Je vraagt 
je af wanneer de rest wordt gere-
noveerd. Als ’t allemaal klaar is 
en eenzelfde zorgvuldigheid wordt 
toegepast als bij het eerste gedeelte, 
dan kan men de winkelcentra in 
de wijde omgeving wel opdoeken. 
Zeker als ook de Stationsomgeving 
met inbegrip van het Emma- plein 
helemaal gereed is. Dan krijgt het 
winkelcentrum van Bilthoven een 
regiofunctie, die zijn weerga niet 
kent. Zielig voor Belcour in Zeist, 
sneu voor Hoog Catharijne en ook 
voor Laren, maar that’ s life nu een-
maal. De spoorwegonderdoorgang 
voor snelverkeer, die de Soest-
dijkseweg- Zuid met de Soest-
dijkseweg- Noord verbindt is al een 
poosje klaar. Nou ja, snelverkeer? 
Kun je wel van snelverkeer spreken 

als je maar met een slakkengangetje 
van 30 km per uur door de tunnel 
mag rijden? Voor fietsers en wan-
delaars is inmiddels de onderdoor-
gang ook gereed. Het ziet er uit, zo-
als de gelikte perspectieftekeningen 
beloofden. Het geheel getuigt van 
uitermate functionele en uitgeba-
lanceerde fraai ogende architecto-
nische keuzen. 

Uilenpad
Maar, de vorenstaande ontboeze-
mingen waren helemaal niet de 
opzet van dit verhaaltje. Ik wil het 
hebben over een charmante bero-
ving die me overkwam. Dat vergt 
uiteraard nadere uitleg. Omdat ik 
zag dat ik nog maar 15 euro in mijn 
portemonnee had, besloot ik even 
50 euro te gaan pinnen bij een flap-

pentap. Ook al betaalt men tegen-
woordig veelal met plastic, contant 
geld op zak is zo nu en dan best 
wel handig. Via het Uilenpad liep 
ik naar de – ook zo fraai geworden 
– Julianalaan. Welke diepzinnige 
gedachte zou schuilgaan achter 
de benaming ‘Uilenpad’? Ik wan-
del nogal eens door die gezellige, 
kleinschalige steeg het Uilenpad, 
maar een uil heb ik er nog nooit ge-
zien, trouwens ook geen amfibie als 
een pad. ‘t Was rustig bij de bank 
dus geld pinnen was zo ‘gepiept’. 
Ik was zo ongeveer ter hoogte van 
de schoenenzaak, toen ik op de 
schouder werd geklopt. Dat komt 
vaker voor en er flitst door je heen: 
‘zeker een kennis’. Maar dit was 
ánders, ik keek om (uiteraard) en 
zag géén bekende, maar zoals men 
wel zegt: ‘een schone blom’, van 
pakweg een jaar of twintig, die door 
dat schouderklopje mijn aandacht 
trok. Wat ze me duidelijk wilde ma-
ken was wel duidelijk. Maar ze be-
diende zich daarbij uitsluitend van 
aanrakingen. Kennelijk was ze niet 
in staat te spreken, was ze doofstom 

zogezegd, Zo jong nog en zo mooi 
en dan niet kunnen praten! Men 
heeft het altijd over doofstom, maar 
alleen stom kan toch ook? Ook al 
klinkt dat nogal stom. Ik hield het 
er maar op dat ze én doof én stom 
was, dus doofstom. Overdreven ge-
voelig mag ik mezelf niet noemen, 
maar ’t raakte me wel. 

Vijf euro
Ze drukte een kusje op twee van 
haar vingers en beroerde daarmee 
mijn wang. Vervolgens wees ze 
me op een getypte tekst dat op een 
plaatje board was geplakt. Het was 
een kort verhaaltje van ongeveer 
zes regels met de strekking dat ze 
voor een heel goed doel geld in-
zamelde. Wat dat goede doel dan 
wel was? Ik had daar geen benul, 

later begreep ik dat zij waarschijn-
lijk zélf het goede doel was. Maar 
ja, dat interesseerde me op dat 
moment eigenlijk geen snars. Vier 
mensen hadden blijkens de namen 
op het lijstje onder de tekst 5 euro 
geschonken. Ik wilde niet achter-
blijven en nog sneller dan Mark 
Rutte de honderden miljoenen aan 
Brussel betaalde, haalde ik mijn 
portemonnee tevoorschijn. Ze wees 
een tikkeltje vrijpostig op het enige 
briefje van vijf dat in mijn porte-
monnee zat, terwijl haar wijsvinger 
diep priemde in mijn portemonnee. 
Ik gaf dat biljet en dat werd beloond 
met een innig dankbare blik, terwijl 
ze steeds dichterbij kwam staan. Ik 
wou verder lopen, maar ze kwam 
me achterna. Of ik bij die gift ook 
mijn naam wilde zetten, begreep ik. 
Natuurlijk wou ik dat wel doen en 
terwijl ik dat deed was ze wederom 
nogal kwistig met aanrakingen. 
Toen liep ik door, terwijl ik mijn 
portemonnee opborg. Maar waar-
achtig, ze kwam me wéér achterna 
met twee grote papieren zakdoekjes 
in haar hand en ze beduidde mij dat 
ik die had laten vallen. Ik nam ze 
aan en liep verder. 

50 euro
Toen overdacht ik (eerst toen) dat 
ik nooit of te nimmer van die grote 
papieren zakdoekjes - je kunt trou-
wens beter zeggen zakdoeken - ge-
bruikte. Mijn vrouw kocht altijd 
van die kleine zakdoekjes in han-
dige verpakking. Daardoor kreeg 
ik een onbestemd gevoel, er klopte 
iets niet. Bij mijn auto aangekomen 
haalde ik mijn portemonnee tevoor-
schijn en telde mijn geld. Een snelle 
rekensom leerde me dat 65 euro 
minus de geschonken vijf 60 euro 
moest zijn. Maar… er zat maar 10 
euro in de knip! Ik besefte toen dat 
ik door die lieftallige dame te gra-
zen was genomen, ik had me laten 
inpalmen en ik was een gewillig 
slachtoffer van haar geworden Ik 
was beroofd van 50 euro. Ik vroeg 
me af: Was zij wel echt doofstom? 
Dat ik stom was geweest was me in 
middels wel overduidelijk en dat op 
mijn leeftijd. Ik had daarover be-
hoorlijk de pest in. Waarom ze ook 
niet mijn laatste 10 euro uit mijn 
portemonnee had gepikt? Ik zal 
daar nooit achterkomen. Misschien 
was dat een goed trekje van haar, óf 
- en dat was waarschijnlijker - had 
ze ook graag dat laatste briefje ge-
roofd maar, is dat mislukt. 

Politie
Lichtelijk ontstemd reed ik naar 
huis. Ach, die 50 euro daar kwam 
ik wel overheen, maar dat ik er 
ingetuind was stak behoorlijk. Bij 
alles wat er mis gaat zegt men (té) 
vaak: wéér die allochtonen! Maar 
deze dame was zo roomblank als 
‘t maar kon zijn. Maar lelieblanke 
dames komen niet uitsluitend uit 
Nederland…

Thuisgekomen vertelde ik mijn 
vrouw van mijn merkwaardige ont-
moeting en de daaruit voortvloei-
ende financiële strop. Ze vond mijn 
rol niet bijster slim, maar vatte het 
overigens nogal nuchter op. Ik zou 

onmiddellijk aangifte doen bij de 
politie luidde haar goede raad. Dat 
deed ik en ik kreeg een superactie-
ve politiemevrouw aan de telefoon. 
Ik probeerde zo helder mogelijk uit 
de doeken te doen wat er gebeurd 
was. Tijdens mijn uitleg vuurde 
ze als een mitrailleur de ene vraag 
na de andere op me af. Ze liet me 
geen moment uitspreken. Enigszins 
kregel onderbrak ik haar met mijn 
opmerking: Maar mevrouw, dat 
probeer ik u nu juist uit te leggen. 
En als u mij even de gelegenheid 
geeft gaat dat nog lukken ook. Dat 
schot van mij als reactie op haar 
vuurwerk trof doel. Ze reageerde 

met: Sorry mijnheer, maar ik wil 
heel snel een beeld krijgen van 
wat er precies is gebeurd en wáár. 
Dan kan ik een politiewagen erop 
af sturen, anders is die dame wég 
en maakt ze elders nieuwe slachtof-
fers. Ik was blij met haar woorden 
en begreep op slag haar driftige en 
bruuske manier van vragenstellen.
Mijn woede over die beroving ebde 
snel weg. Een mens moet zijn ze-
geningen tellen en ik was daar snel 
klaar mee: precies het ene tientje 
dat nog in mijn portemonnee zat… 

(Karel Beesemer met foto’s van 
Henk van de Bunt)

Koninklijke Onderscheiding
De heer Prof. Dr. Ir. S.M. Hassanizadeh uit De Bilt, is benoemd 

tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De bij de 
Koninklijke onderscheiding behorende versierselen,

werden op 13 juli door burgemeester
Arjen Gerritsen uitgereikt.

Nieuwe standaard
De onderscheiding ontving hij voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het 
terrein van de hydrologie. Hij wordt wereldwijd erkend als een eminent 
wetenschapper met een superieur inzicht en zijn wetenschappelijke werk 
is grensverleggend, innovatief en richtinggevend. Decorandus genoot zijn 
opleiding in Iran waar hij ook een paar jaar werkte als field engineer. In 
1975 kreeg hij de kans om naar Princeton te gaan. Als startende weten-
schapper heeft hij daar tijdens zijn promotieperiode (rond 1980) een nieu-
we standaard gezet om stroom en transport in multifase vloeistofsystemen 
te beschrijven. 

Publicaties
Zijn publicaties hebben niet alleen grote impact binnen zijn eigen aan-
dachtsgebied. Ook voor andere wetenschappelijke velden is zijn werk 
van groot belang geweest. In het bedrijfsleven, zoals de oliewinning en 
voedselindustrie, worden zijn theorieën alom gebruikt. Hij publiceerde 
meer dan 100 artikelen in tijdschriften. Daarnaast is hij een veelgevraagde 
samenwerkingspartner voor veel onderzoekers. Zijn verkiezing als Darcy 
Distinguished Lecturer hebben van hem in 2012 een echte wetenschappe-
lijke ambassadeur gemaakt. 

Hydrologie
Professor Hassanizadeh heeft zich als hoogleraar ingezet voor de belangen 
van de hydrologie, die veel verder gingen dan het belang van zijn eigen 
vakgroep en faculteit. Hij heeft Nederland vertegenwoordigd in vele in-
ternationale projecten. Hij bekleedde vele functies bij internationale we-
tenschappelijke organisaties, tijdschriften en congressen op Europees en 
mondiaal niveau zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Naast zijn 
internationale activiteiten heeft hij zich ook nationaal veelvuldig ingezet 
voor de wetenschap. Op de TU Delft en de Universiteit van Utrecht heeft 
hij zich in acht commissies ingezet voor onderwijs en onderzoek. 

De lift naar het station is bijna futuristisch te noemen.

De naam van het Uilenpad stamt uit 1924.

Officieel bestaat het Vinkenplein niet, het is in feite een plein op de 
Vinkenlaan.
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Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Nieuwe boeken met geboortekaartjes
en letterpress kaartjes.

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak.

Hip
&

Trendy

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Afwashulp gezocht...

Op zoek naar een goed betaalde vakantiejob? 
Of weet jij iemand voor ons? 

Dan verdien je een lunch voor 2 personen...

WONEN
in MAARTENSDIJK .nl

Proef de sfeer in de wijk!
Beleef hoe uw NIEUWBOUW
WONING er uit gaat zien
door de reeds gerealiseerde  
woonwijk te BEZICHTIGEN

TWEE-ONDER-ÉÉN KAPWONINGEN

vanaf €429.500,-  v.o.n. T 030 - 228 58 58

T 0346 - 21 18 13woneninmaartensdijk.nl

de sfeer in de wijk!
NIEUWBOUW

door de reeds gerealiseerde  

Eerste woningen gerealiseerd

Laatste verkoopfase is GESTART !!

DE JONG & GREVEN 
makelaardij o.g. 

 

LAMS BIEFSTUKJES
Heerlijke zachte gemarineerde biefstukjes met een vleugje
kno� ook. Mag rosé gebakken worden. 100 gram 2,45

KUIKEN DRUMSTICKS
Lekker uit de oven of de pan, mag met de hand gegeten
worden. Ca 30 min op 150°C. 500 gram 2,95

KALFSRIBLAPJES
Heerlijke malse lappen met een klein vetje erin, voor een
super stoofpot! Ca 75 tot 90 min stoven. 500 gram 9,98

ZOMERGEBRAAD
Malse gekruide rosbief bedekt met een laagje ontbijtspek.
Zomer topper! Aan één stuk of plakken. 500 gram 9.50

CÔTE DE BOEUFF
Licht gemarmerd, zeer smaakvol en super stoer op tafel te
presenteren. Rosé bakken, met alleen zout & peper. 100 gram 1,45

TIP:
SLAGERSGEHAKTBALLEN

Lekker gekruid en rondom gepaneerd. 3 stuks 3,30 
KIPKARBONADE

Met een klein beentje, zonder vel, gemarineerd. 500 gram 3,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 13 t/m zaterdag 18 juli 2015. Zetfouten voorbehouden.

VARKENSHAAS IN BOSPADDESTOELENSAUS
Malse varkenshaas in een romige saus. Lekker met o.a. pasta.
Kort roerbakken en klaar. 100 gram 1,65

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

BotaBoots on tour!

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

Van 17 t/m 19 juli staan we op het NK dressuur in Ermelo

Leesgroep Schrijvers 

In oktober begint in de Bilthovense Bibliotheek de 
literaire leesgroep met een nieuw thema: Latijns- 
Amerika en De West. Deze leesgroep neemt de 
deelnemers mee naar Zuid-Amerikaanse sferen. 
Op het programma staan vier Nederlandse auteurs; 
drie daarvan zijn  afkomstig uit Curaçao en Suri-
name. Daarnaast worden drie uit het Spaans ver-
taalde romans gelezen. Elke bijeenkomst wordt 
één werk aan de hand van eigen leeservaring en 
achtergronden besproken. 

De leesgroep wordt begeleid door Ceciel Boude-
wijn, Neerlandica en docent. Sinds 2000 leidt zij 
verschillende leeskringen o.a. bij Volksuniversi-
teit Utrecht. Daarnaast geeft zij poëziecursussen 
en schrijfbegeleiding. Meer informatie: www.
inhetlabyrint.nl. De bijeenkomsten vinden plaats 
in Bibliotheek Bilthoven, Planetenplein 2 vanaf 
woensdag 23 september. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via de website www.ideacultuur.
nl, via e-mail: activiteiten@ideacultuur.nl of in 
Bibliotheek Idea.
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Bijzondere winkel waar je kunt 
kopen en verkopen 

door Guus Geebel

De zaak Yohh van Theo van Gameren aan de Hessenweg 111 ziet er uitnodigend uit.  Hij opende 
de winkel op 10 april. ‘Het concept hoe het eruit moest komen te zien had ik al helemaal in mijn 

hoofd. Na een tip vond ik een leegstaand pand dat precies voldeed aan wat ik 
wilde gaan doen. Dat was verkoopvakken verhuren.’ 

De winkel was al gedeeltelijk voor-
zien van stellingen en die heeft hij 
verder afgewerkt. ‘De sfeer vind 
ik erg belangrijk. Het moet gezel-
lig zijn, warmte uitstralen en het 
plafond moet niet te hoog zijn. Dat 
vind je hier allemaal.’ Ook de lig-
ging noemt hij fantastisch. Met een 
bushalte naar Zeist en Utrecht voor 
de deur en ook nog een mooi vrij 
kantoor achter in de zaak. ‘De naam 
Yohh is geboren uit een stopwoordje 
van mij. Als ik ergens verbaasd over 
ben zeg ik yohh. Ik vond het een 
leuke naam. Het drukt verbazing uit 
en klinkt cool. Als ik enthousiast ben 
gebruikt ik dat woordje.’ 

Marktplaats
Het aanbod in Yohh is heel gevari-
eerd, design, antiek, curiosa. Wat 
verkocht wordt is de inbreng van 
mensen in een door hen gehuurd 
verkoopvak. ‘De voorwaarde die ik 
stel is dat het mooie bruikbare spul-
len moeten zijn die een bepaalde 
waarde hebben. Als je gaat huren 
moet het geld er wel uitkomen.’ 
Een vak kost vijftien euro per week. 
Aan het verkochte verdient Theo 
van Gameren niets, want hij rekent 
geen provisie. ‘Het lijkt misschien 
wel wat op Marktplaats, maar het is 
veel directer. Mensen willen niet ie-
dereen aan de deur hebben en wat ze 
kopen willen ze kunnen zien en voe-
len. Dat kan hier dus. Ik merk hier 
dat er vaak kleine dingetjes verkocht 
worden die mensen op Marktplaats 
niet zo gauw zouden kopen.’ 

Kunstenaars
Yohh biedt kunstenaars de moge-
lijkheid hun werk in een verkoop-
vak te laten zien en te verkopen. 
‘Mensen die op een andere creatie-
ve manier zelf iets maken hebben 
die mogelijkheid hier ook. In we-
zen breng ik iedereen die iets leuk 
vindt en zelf iets leuks maakt naar 
elkaar toe.’ Je zou Theo een winkel-
verkoopmakelaar kunnen noemen. 
Hij wil in de zaak ook workshops 
mogelijk maken. ‘Ik doe heel veel 
met kunstenaars die workshops ge-
ven. 

Die wil ik hier ruimte aanbieden 
voor de middag en de avond. Als 
mensen voor de deur staan en er 
is leven is dat heel uitnodigend. Er 
zijn ook grondplekken te huur voor 
bijvoorbeeld meubilair.’ 

Ontwikkelingen
De mogelijkheid om via de web-
site www.yohh.eu online informa-
tie over het aanbod te krijgen is in 
ontwikkeling. ‘Daarbij denken we 
ook aan een reserveringsmogelijk-
heid.’ Yohh is op maandag geopend 
van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag, 
woensdag en donderdag van 10.00 
tot 18.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. De huurder kan tussen 
10.00 en 11.00 uur en tussen 17.00 
en 18.00 uur zijn vak inrichten of 
aanpassen. Dat kan op afspraak 
ook op andere tijden en als service 
kunnen spullen thuis worden opge-
haald. ‘De ervaringen zijn tot nu toe 
positief. Wat we horen is dat men-
sen enthousiast zijn over de veelzij-
digheid van het aanbod. Iedereen 
die hier komt is verbaasd.

Theo van Gameren ziet met Yohh een droom in vervulling gaan.

Doop unieke flightsimulator
DC-3 in Groenekan

door Walter Eijndhoven

Donderdag 16 juli om 15.00 uur vindt in Groenekan de doop van de DC-3 simulator plaats 
bij Multi Pilot Simulations BV (MPS). Deze simulator van een Dakota uit 1944 is de enige ter 
wereld. Alle onderdelen zijn uit de oude en verwaarloosde DC-3 gehaald, opnieuw nagemaakt 

en in de nieuwe simulator geplaatst. Het eindresultaat mag er zijn.

‘Wij zitten nu in de afrondende 
fase van een geweldig project, een 
echte uitdaging voor onze ingeni-

eurs’. Aan het woord is Jessica de 
Ron, Office Assistant bij MPS. Zij 
vervolgt: ‘Wij wilden altijd al een 

cockpit bemachtigen van een Da-
kota DC-3 en twee jaar geleden 
kregen wij een uitgelezen kans om 

er één over te nemen. De eigenaar 
van de Dakota, Avionart, crashte 
met het vliegtuig onder een via-
duct en het vliegtuig had voor hen 
dus geen waarde meer. Wij hebben 
goede engineers in dienst, zodat 
hele panelen exact zijn nagemaakt, 
precies zoals het er in een Dakota 
uitziet. De electronica komt van 
ons bedrijf uit Duitsland’. 

Bestemming
De cockpit van de DC-3 krijgt nu 
dus een nieuwe bestemming als 
simulator, de enige ter wereld van 
dit type. Piloten van de Dutch Da-
kota Association (DDA), maar ook 
piloten van andere DC-3’s kunnen 
vlieguren maken in deze unieke 
simulator. De Ron: ‘Ons personeel 
werkt aan dit project, naast hun ge-
wone werkzaamheden. Wij maken 
hier namelijk ook simulators voor 
Boeing en Airbus. In de tijd die 
ons rest zijn onze ingenieurs bezig 
met de Dakota. Natuurlijk wordt 
de DC-3 simulator ook getest door 

DDA- piloten. Zij weten alles over 
dit type vliegtuig’. 

Bijzonder
De gecrashte Dakota heeft een bij-
zondere geschiedenis. Het vliegtuig 
werd in 1944 gebouwd en is, na 
dienst te hebben gedaan in het leger, 
bij Air France terechtgekomen. Uit-
eindelijk kwam het toestel terecht 
op een sokkel langs de autobahn 
Brussel-Luxemburg, als onderdeel 
van een museum. Later ging dit 
museum failliet en ging het vlieg-
tuig naar het Museum Bevrijdende 
Vleugels in Best. Hier heeft het 
vliegtuig meer dan tien jaar gestaan.  

Het historische vliegtuig zou ver-
volgens een belangrijke rol spelen 
in de musical ‘Soldaat van Oranje’ 
maar strandde onderweg. Tijdens 
het transport naar voormalig vlieg-
veld Valkenburg kwam het klem te 
zitten tussen de randen van een vi-
aduct en raakte daardoor onherstel-
baar beschadigd.

Voor de medewerkers van MPS was het maken van de DC-3 flightsimulator 
een uit de hand gelopen hobby.

Een tweede leven voor de gecrashte DC-3 als flightsimulator.

Een dag voor al uw 
zintuigen

De zomerse hitte heeft ervoor gezorgd dat Agnes biologische kruiden- en 
pluktuin in de historische moestuin van Eyckenstein een lust voor het oog 
is. Zaterdag 18 juli van 10.00 tot 16.00 uur is er een open dag speciaal over 
kleur, geur en smaak van kruiden. Er zijn de gehele dag veel activiteiten, 
zoals een demonstratie verven met kruiden door verfkruiden-expert Ria de 
Wolf, spinnen op een spinnenwiel, een proeverij met kruidenhapjes, heer-
lijke voetmassage door Lia de Groot. Imkerij De Gagel is er met hun bijen-
demonstratiekast en met honing uit Agnes kruidentuin. Ook kan men met 
eigen ogen zien hoeveel bijen er al in het nieuwe insectenhotel wonen. Om 
11.00 uur is er een workshop kruidenzout maken en om 13.00 uur EHBO-
kruiden door Yolanda de Vlugt. Om 14.00 uur is er een rondleiding door 
de kruidentuin over geurige smaakvolle kruiden door Agnes. Er is voor elk 
wat wils, variërend van verse kruiden, kruidenthee, zalfjes, kruidenplanten, 
bloeiende eenjarigen en kruidenthee, tot honing, vilten hoedjes en gespon-
nen wol. De pluktuin is op haar mooist en men kan zich helemaal uitleven 
in het zelf samenstellen van een bos bloemen. En in de theetuin is er bij 
de koffie en kruidenthee met wat lekkers. In de tuin zijn de gerestaureerde 
kassen bewonderen en zijn er biologische groenten van Luuk Schouten 
verkrijgbaar. Het adres is Dorpsweg 264 achter in Maartensdijk

Open dag in de kruidentuin.
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De Bilt - Afslanken, wie wil het niet?
Maar honger lijden? Je moe en futloos voelen?
Nou nee. Gelukkig is dat ook niet nodig, want nu kunt u in De Bilt 
terecht bij Slim Figure Clinics. Met deze methode behaalt u uw 
streefgewicht zonder honger of minder energie. Zo wordt afslan-
ken leuk. 

Karin Kuhlemeier van Afslankkliniek Slim Figure Clinics legt uit hoe dat 
kan: `Naast een persoonlijk voedingsadvies werken wij namelijk met 
natuurlijke voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instand-
houding van de spiermassa, helpen bij een normale energieleverende 
stofwisseling en hebben een gunstige invloed op het verminderen van 
vermoeidheid.’ 

‘Wereld opengegaan’
Dat deze aanpak goed werkt, blijkt wel uit de ervaringen van klanten. 
Paul Verhaar, eigenaar van Kookwinkel Paul van Dillen uit Utrecht: 
`Ook ik kwam in de loop der jaren steeds een paar kilo per jaar bij, 
ieder voorjaar een maatje meer... Toen ik van collega-ondernemers 
hoorde hoe zij met hulp van Slim Figure Clinics hun optimale lichaams-
gewicht hadden behaald, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en 
een afspraak gemaakt met Karin Kuhlemeier. Er is een wereld voor me 
opengegaan. Zij heeft me geleerd hoe ik mijn leef- en eetpatroon sim-
pel kan veranderen zonder honger te lijden. Al snel kreeg ik meer ener-
gie en bleek het heel eenvoudig om af te vallen. Dat gaat geleidelijk, 
1 kilo per week, soms 1,5 kilo.De wekelijkse registratie op de weeg-
schaal geeft inzicht in de samenstelling van mijn lichaamsgewicht: vet, 
vocht, spiermassa. De meetgegevens ontvang ik thuis via e-mail.’

Kuhlemeier herkent het verhaal van Paul Verhaar bij al haar klanten. 
`De Slim Figure Clinics supplementen zorgen ervoor dat je afvalt op 
vetmassa, niet op spiermassa. Bovendien is deze methode voor ieder-
een geschikt, ook als een cliënt verhoogde bloeddruk heeft, diabetes 
type I of II, obesitas, een verhoogd cholesterol, nierproblemen, een 
lang lijnverleden achter de rug heeft, in de overgang is of intensief 
sport.’ 

Paul Verhaar voelt zich inmiddels al een heel stuk fi tter: `Ook het spor-
ten gaat nu gemakkelijker. Het mes snijdt dus aan twee kanten: gezon-
der eten en gemakkelijker sporten! Het afslanken is echt prima te doen 
en met de vetblokkers en vetremmers kan ik zelfs zo nu en dan lekker 
gaan uit eten. Veel van het vet en de suikers worden dan namelijk uit 
het lichaam afgevoerd zonder dat ze door de stofwisseling worden 
opgenomen.’

Geen jojo-effect
En het zogeheten jojo-effect, kilo’s kwijtraken die er na afl oop van het 
dieet in een mum weer aanzitten? `Na het behalen van het streefge-
wicht worden de supplementen heel langzaam afgebouwd. Tevens 
wordt het persoonlijk voedingsplan zo aangepast dat u weet hoe u op 
het streefgewicht moet blijven,’ licht Karin Kuhlemeier toe. 

‘Hele gezin doet autmatisch mee’
Paul Verhaar is in ieder geval niet bang voor het jojo-effect: `Als ik 
gewapend met mijn Slim Figure Clinics boodschappenlijst door de 
supermarkt loop, heb ik zoveel keus in lekkere en gezonde dingen. Ik 
varieer ook veel meer en nu de maaltijden zo lekker zijn, doet het hele 
gezin automatisch met me mee. Ik adviseer iedereen die van zijn of 
haar overgewicht af wil om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te 
maken!’

Slim Figure Clinics, nu ook in de Bilt!

Ook graag wat 
gewicht kwijt 

voor de zomer?

Maak een afspraak voor een gratis 
intakegesprek en ontvang direct 
een handige to go salade beker.

Voor 
hem en 
haar!

De ervaringen van Paul Verhaar bij Slim Figure Clinics.
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Muziekproject op basisscholen
door Henk van de Bunt

Komend schooljaar zullen de basisscholen Werkplaats Kindergemeenschap, Wereldwijs en de 
Julianaschool in Bilthoven starten met het muziekproject ‘KunstOrkest’ 

ontwikkeld door het KunstenHuis De Bilt. 

Het KunstOrkest is een tweejarig 
project waarin leerlingen uit de 
middenbouw intensief muziekon-
derwijs krijgen. Groep 3 via hun 
eigen leerkracht, groep 4 door mid-
del van lessen Algemene Muzikale 
Vorming en groep 5 krijgt les van 
docenten van de Biltse Muziek-
school op het instrument van hun 
keuze. Ze kunnen kiezen uit viool, 
cello, trompet, klarinet, trombone 
en slagwerk. 

Iedere school start met een eigen 
orkest en voor de enthousiaste 
leerlingen van alle scholen is er 
het facultatieve KunstOrkest, dat 
na schooltijd samenkomt in het 
Lichtruim in Bilthoven. Daarnaast 
wordt gestart met een muziekgroep 
voor de cliënten van Reinaerde. De 
Koninklijke Biltse Harmonie en de 
Brandweerharmonie worden be-
trokken bij het ontwikkelen van het 
vervolgtraject voor kinderen die na 
een jaar door willen gaan met mu-
ziekles.

Vakantie
Op de eerste vakantiedag van coör-
dinator Corinne Weeda beantwoordt 
directeur Rob Schouw de vraag, 
waarom het hier vooralsnog drie 
(Bilthovense) scholen betreft: ‘Het 
oorspronkelijke initiatief kwam 
van muziekdocent Werkplaats Peter 
Schreuder met de vraag of het mo-
gelijk was om een leerorkest te star-
ten en of er mogelijk meerdere scho-
len hiervoor geïnteresseerd zouden 
zijn. Wij (van de Muziekschool) 
hebben we een aantal lijntjes uitge-
zet en Julianaschool en Wereldwijs 
toonden zich gelijk enthousiast om 
dit project mede vorm te geven. Met 
dus deze drie scholen hebben we de 
voorbereidingen getroffen om van 
dit plan een officieel projectplan te 
maken met een projectsubsidieaan-
vraag bij het Oranje Fonds. Aange-
zien het hier voor De Bilt om een pi-
lot project gaat hebben we ons voor 
de eerste twee jaar beperkt tot deze 
drie scholen. De intentie is om dit 
verder uit te breiden met meerdere 

scholen in de gehele gemeente en 
de droom is natuurlijk dat alle basis-
scholen op den duur de kans krijgen 
om mee te doen’.

Vierstee
Schouw vervolgt: ‘Bij succes gaan 
we zeker andere scholen benaderen 
en het zou natuurlijk mooi zijn als 
daar ook scholen uit andere kernen 
bij zouden zijn. Het project eindigt 
elk jaar met een groot concert, waar 
alle leerlingen aan meedoen. Het 
zou natuurlijk goed mogelijk zijn als 
we dit een keer in De Vierstee orga-
niseren. Individuele leerlingen van 
ander scholen hebben de volgende 
opties: Scholen kunnen – indien ze 
muziekonderwijs belangrijk vinden 
– altijd contact zoeken met de mu-
ziekschool, die op maat program-
ma’s kan maken voor muziek in de 
klas. Leerlingen kunnen zich indi-
vidueel aanmelden bij de muziek-
school en dit jaar starten we voor 
nieuwe leerlingen met een speciale 
nieuwe lesvorm, die tegen een aan-

trekkelijk tarief wordt aangeboden 
en bij voldoende belangstelling kan 
de muziekschool deze lessen ook 
in Maartensdijk geven, bijv. in De 
Vierstee’.

Concert
De leerlingen geven een aantal keer 
in het jaar een concert, waaronder 
een groot afsluitend concert in juni. 

Bij dit afsluitende concert maken de 
schoolorkesten, het KunstOrkest, 
de harmonieorkesten en de muziek-
groep van Reinaerde samen muziek. 
Voor het organiseren van deze con-
certen worden vrijwilligers uit de 
gehele gemeente ingezet. Geïnteres-
seerd om mee te helpen? Neem dan 
contact op met het KunstenHuis via 
cweeda@kunstenhuis.nl

Muziekdocent Werkplaats Peter Schreuder is initiatiefnemer van het 
project. [foto Reyn Schuurman]

Na 42 jaar vertrekt Victor 
Schotanus bij HNL

door Walter Eijndhoven

Donderdag 9 juli nam Victor Schotanus, na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op Het Nieuwe 
Lyceum, afscheid van zijn geliefde school en leerlingen. In al die jaren heeft hij heel wat 

scholieren zien langskomen. Met weemoed blikt hij terug op die tijd om vervolgens 
opgewekt vooruit te kijken, naar al die leuke jaren die nog in het verschiet liggen.

Victor Schotanus, een vrolijke man, 
begint direct te vertellen over zijn 
geweldige tijd in het onderwijs. 
Schotanus: ‘Voordat ik op Het Nieu-
we Lyceum terechtkwam, werkte ik 
op De Werkplaats. Op deze school 
werd ik door Dick van Voorst, een 
docent Handvaardigheid, gewezen 
op de opleiding voor leraar Hand-
vaardigheid. Dat leek hem echt iets 
voor mij’. Zo gezegd, zo gedaan. 
Vol goede moed gaf Schotanus zich 
op voor de opleiding aan de Aca-
demie voor Beeldende Vorming in 
Amersfoort en behaalde hier uitein-
delijk zijn A-akte. In 1973 kwam 
Schotanus een medestudent tegen, 
die hem erop attent maakte dat 
een baan vrijkwam op Het Nieuwe 
Lyceum in Bilthoven. Schotanus: 
‘Ik solliciteerde bij Peter Smeets, 
de rector, en na een goed gesprek 
werd ik aangenomen. Op 1 augus-
tus 1973 kon ik beginnen als leraar 
Handvaardigheid’. 

Beeld-denker
Het bleef voor Schotanus niet al-
leen bij het behalen van zijn A-
akte. Om zijn honger naar kennis 
te stillen behaalde hij ook zijn B-
akte en slaagde hij ook nog voor 
de opleiding Tekenvaardigheid aan 
de Avondschool. Schotanus: ‘In te-
genstelling tot veel anderen ben ik 
een echte beeld-denker. Als ik iets 
lees zie ik het in beeld langskomen. 
Mijn tekenvaardigheid is daarbij 
een handig middel’.Het lesgeven 
zit Schotanus in het bloed. Natuur-
lijk is er wel een groot verschil in 

lesgeven tussen vroeger en nu. 
Schotanus: ‘De communicatie gaat 
nu veel sneller dan, zeg, veertig jaar 
geleden. Leerlingen van nu moeten 
direct geraakt worden, anders heb 
je hun aandacht niet meer. Ik noem 
dat het ‘fopspeeneffect’. Je moet 
hen direct een speen in de mond 
duwen, anders zijn zij weg’. 

Verandering
Toch zal het onderwijs, volgens 
Schotanus, in de toekomst flink 
veranderen. Schotanus: ‘Het hui-
dige onderwijs leidt op voor iets dat 
totaal achterhaald is. Volgens mij 
hoeven leerlingen straks niet meer 
te leren zoals dat nu het geval is. Als 
het hen ontbreekt aan bepaalde ken-
nis, wordt het gewoon opgezocht 
op internet en gaan zij daarmee aan 
de slag. Zonder tussenkomst van 
een docent. De vraag is meer ‘hoe 
verwerf ik zo snel mogelijk bepaal-
de kennis?’, of ‘hoe studeer ik?’. 
Volgens mij zullen toekomstige 
generaties meer in beelden moeten 
leren denken. 

Beeld-denken
Het leven van Schotanus bestaat 
niet alleen uit lesgeven. Zo was hij 
redacteur bij het blad van het Ne-
derlands Genootschap voor Lera-
ren en volgde hij een opleiding tot 
‘Klankhealer’. Schotanus: ‘Klank-
healing is gebaseerd op het feit dat 
alles in het universum uit trilling 
bestaat. Zo heeft elk voorwerp, een 
huis, een stoel, een planeet een be-
paalde frequentie. Ook je lichaam 
heeft een persoonlijke trilling en 
is de samengestelde frequentie van 
alles wat in je lichaam trilt. Als je 
eigen frequentie verstoord is, kan 
dat met behulp van ‘tonen’ weer 
worden hersteld. 

De wetenschap is er nog niet hele-
maal uit wat klankhealing precies 
doet met je lichaam, wel zijn er 
al aanwijzingen dat trillingen een 
heilzame werking hebben op je 
gezondheid’. Kortom, Schotanus 
zal zich na zijn pensionering niet 
vervelen? Schotanus: ‘Nee, dat zal 
zeker niet gebeuren’. 

Na 42 jaar verlaat Victor Schotanus Het Nieuwe Lyceum.

Actieplan 
Jeugdwerkloosheid 

Twee jaar geleden sloegen vijftien gemeenten de handen in een 
om samen de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden 
terug te dringen. Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn 

positieve resultaten behaald, met het vervolg actieplan
wil men daar op door bouwen. 

Maar liefst 1.115 jongeren vonden een baan, leerwerkplek of stage 
via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid; reden genoeg om 
hier in 2015 - 2016 mee door te gaan. Het aantal vacatures stijgt 
gelukkig weer licht. Toch zitten er nog altijd 1.500 jongeren in de 
bijstand en staan er meer dan 3.000 jongeren ingeschreven als werk-
zoekende in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. 

Focus op kwetsbare jongeren
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016 bouwt voort op de 
succesvolle aanpak van het vorige actieplan. Met nóg meer aandacht 
voor kwetsbare jongeren. Zij krijgen extra ondersteuning. Daarnaast 
wordt de opdracht van de regionale jobhunters voor jongeren ver-
lengd en uitgebreid met de taak om jongeren te plaatsen op leer-
werkplekken. Deelnemende gemeenten geven het goede voorbeeld 
door jongeren stages aan te bieden. Verder is er veel aandacht voor 
het in stand houden en uitbreiden van het netwerk rond jeugdwerk-
loosheid, dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. 

Subsidie voor werkgevers 
Ook in 2015 zet men opnieuw werkgeversinstrumenten in om werk-
gevers te stimuleren jongeren een kans te geven. Werkgevers kun-
nen subsidie aanvragen als zij in 2015 jongeren in dienst hebben 
genomen voor minstens 6 maanden; vanaf eind juli kunnen werk-
gevers hiervoor subsidie aanvragen via het digitaal loket van de ge-
meente Utrecht.

Regionale projecten
Een belangrijke succesfactor van het afgelopen actieplan waren de 
vele regionale projecten die met subsidie uit het actieplan werden 
gefinancierd. Ook in het actieplan 2015-2016 is er 250.000 euro ge-
reserveerd voor regionale initiatieven. Hiervoor volgt in het derde 
kwartaal van 2015 een oproep voor ideeën en initiatieven om jon-
geren aan een baan, leerwerkplek of stage te helpen. Voor de betere 
ideeën is subsidie beschikbaar.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten die samenwerken voor het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvel-
rug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 
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In sommige landen is het 

verplicht om in de auto een 

reservebril op de juiste sterkte 

bij u te hebben. Zo voorkomt 

u vervelende boetes, maar 

nog belangrijker: zo kunt u 

bij een ongelukje met uw bril 

of lenzen altijd veilig verder 

op pad. Ook in eigen land is 

een reservebril onmisbaar. 

Kom daarom nu langs voor een 

goede reservebril. U kunt ook 

uw oude bril laten voorzien 

van nieuwe glazen. 

U heeft al een complete 

reservebril vanaf € 129,- 

Zo kunt u zorgeloos op pad 

deze zomer!

Een reservebril kan uw 
reis of vakantie redden! 

Hessenweg 186 

3731 JN - De Bilt 

030 220 37 95

Het Slot 25

3981 KA - Bunnik

030 656 77 08

Adv_reservebril_112x159.indd   1 03-07-15   14:56
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 24 op 25 juli op het traject
Utrecht - Hilversum een slijptrein. Woont u in Groenekan, 
Maartensdijk of Hollandsche Rading in de buurt van dit
spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
In de nachten van 27 tot 29 juli rijdt een slijptrein op de
trajecten Hilversum - Utrecht en Utrecht - Amersfoort.
Woont u in Groenekan, de Bilt of Bilthoven in de buurt
van een van deze sporen, dan kunt u hinder ondervinden
van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

In de aankomende periode kan het voorkomen dat in verband met vakanties niet 
alle wijken bezorgd worden. Op de volgende adressen kunt u een krant afhalen:

•	 Bilthoven  
SSW, Waterman 45 - Bilthovense  
Boekhandel, Emmaplein 20 - Autobedrijf  
De Rooij, C. de Haasweg 12 - V.V.S.O. WVT, 
Talinglaan 10 - Radio Roulette, Grote Beer 
33a - Spar, Bilderdijklaan - Schutsmantel 
'Warande, Gregoriuslaan 35 - Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2 - Zorgcentrum 
Koperwiek, Koperwieklaan - Primera,  
Kwinkelier 29 - Gemeentehuis,  
Soestdijkseweg zuid 173 - De Bremhorst,  
Jan van Eicklaan 31 - Plus, Donsvlinder 2.

•	 De Bilt 
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183 
- Verzorgingshuis De Akker, Soestdijkseweg 
87 - Zorgcentrum de Bilt, Burgemeester de 
Withstraat 59 - Hotel de Biltsche Hoek, De 
Holle Bilt 1 - Boekhandel Bouwman,  
Hessenweg 168 - Mens, Prof.  
Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

•	 Groenekan 
van de Neut, Groenekanseweg 5 - Tankstation 
De Haan, Nw. Weteringseweg 1 - Fysio  
Fitness Visscher, Ruigenhoeksedijk 21 - 
Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg en 
bij ons op kantoor Kon. Wilhelminaweg 461

•	 Hollandsche Rading 
Bungalowpark Kleine Bos,  
Graaf Floris V weg 36 - Karel Hendriksen 
Tuincentrum, Tolakkerweg 138 - Perron Peet

•	 Maartensdijk 
Primera, Jumbo, Van Rossum en  
Dijckstate op het Maertensplein - Bibliotheek 
Maartensdijk, Nachtegaallaan 30,  
Tankstation, Dorpsweg 134

•	 Westbroek 
Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2 

We proberen zoveel mogelijk vervanging te vinden. 
U kunt De Vierklank ook online lezen op:

www.vierklank.nl

Ook Vierklank
bezorger worden?

Wijk 105: Julianalaan, Paltzerweg (per 2 september)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
 Laurillardlaan, ten Katelaan (per direct)
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, 
 Tollenslaan (per direct)
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan,
 Schubertlaan, Wagnerlaan (per 22 juli)
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan,
 van Dijcklaan, van Ostadelaan (per direct)
Wijk 134: Koppellaan, Kruislaan, Middellaan,
 Spoorlaan, Wissellaan (per 29 juli)
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan,
 De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan (per 22 juli)

De komende weken hebben we ook 
hulp nodig om een aantal wijken i.v.m. 
vakantie in te vullen. Heb je interesse 
bel dan even naar 0346 - 211992 of 
stuur een mail naar info@vierklank.nl 
We sturen je dan zo snel mogelijk een 
overzicht van de beschikbare wijken 
en de bijbehorende verdiensten.

Derde Fairtrade school in De Bilt
Vorig jaar heeft basisschool De Regenboog het Fairtrade stokje overgedragen aan 

Patioschool De Kleine Prins. Na de zomervakantie geven zij
het weer door aan een andere school.

De Biltse Jury Fairtrade-titels, 
onder voorzitterschap van bur-
gemeester Arjen Gerritsen, heeft 
de aanvraag van de school be-
oordeeld en is lovend over alles 
wat de school heeft gedaan om 
voor de titel in aanmerking te 
komen, zoals lessen over Fair-
trade in alle klassen, gebruik 
van Fairtrade producten (al heel 
veel jaren en steeds meer) en di-
verse activiteiten in en buiten de 
school. 

Vrijdag 3 juli vierde de school 
met alle leerlingen het laatste 

maandfeest van dit schooljaar; 
dit was tevens een mooie gele-
genheid om titel en het bijbeho-
rende bord uit te reiken.

Puzzel
Op donderdag 18 juni was er 
nog een puzzeltocht ‘op zoek 
naar Fairtrade’, met medewer-
king van de Wereldwinkel, 
Voetbalclub FC De Bilt, Albert 
Heijn en de Voedselbank. De 
jury waardeert ook de inspan-
ning van de school om bij de 
Anne Frankschule in Coesfeld 

aandacht voor Fairtrade te vra-
gen. Groep 8 overhandigde daar 
tijdens het jaarlijkse bezoek in 
maart een tas met Fairtrade pro-
ducten en verzorgde een digitale 
presentatie over eerlijke handel, 
gemaakt en in het Duits ver-
taald door oud-leerlingen van 
de school in het kader van hun 
maatschappelijke stage bij de 
Wereldwinkel. Van alle activi-
teiten is verslag gedaan aan de 
ouders via de nieuwsbrief en in 
de plaatselijke pers.

(Fieke Faber)

Terwijl groep 8 al klaar zit voor het uitvoeren van de musical overhandigt de voorzitter van de werkgroep 
Fair Trade Gemeente in De Bilt Henk Zandvliet het bord aan de directeur van de Patioschool Corry de 
Rooij.

[foto Henk van de Bunt] 
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Rekenwonders strijden
om SMART-titel

door Guus Geebel

Op donderdag 11 juni vond in NEMO in Amsterdam de finale plaats van de 
W4Kangoeroewedstrijd 2015. W4 staat voor WereldWijdeWiskundeWedstrijd. 

Aan de SMART-finale 2015 deden dertig leerlingen van groep 7 en dertig van groep 8 mee. 

De twaalfjarige Emma Heijstee 
van de Julianaschool uit Bilthoven 
hoorde bij de finalisten van groep 
8. In het voorjaar had zij op school 
aan de voorronden meegedaan en 
daar was ze de beste geworden. 
Emma was daags na het school-
kamp met haar moeder naar NEBO 
gekomen. De finale begon om half 
elf en ging over twee ronden van 
elk 45 minuten. De eerste ronde be-
stond uit zestien meerkeuzevragen 
en de tweede ronde uit acht open 
vragen. Winnaar bij de deelnemers 
uit groep 8 werd Roman Shabanov 
uit Gouda, die maar één fout had. 

Tijdens het wachten op de uitslag 
konden de deelnemers en hun be-
geleiders NEMO bezoeken. Emma 
was daar al eerder geweest. NEMO 
is het grootste science center van 
Nederland. Het laat een breed pu-
bliek op actieve wijze ervaren hoe 
fascinerend, leuk en nuttig weten-
schap en technologie zijn.

Australië 
De W4Kangoeroewedstrijd is een 
reken- en wiskundewedstrijd en 
vindt jaarlijks op heel veel scholen 
plaats. In Nederland doen ongeveer 
130.000 leerlingen in verschillende 

niveaus mee. Het begon in Aus-
tralië waar in 1980 voor het eerst 
zo’n soort wiskundewedstrijd werd 
georganiseerd. Het enorme succes 
inspireerde enkele Franse wiskun-
digen dit ook in Frankrijk te gaan 
organiseren. Als eerbetoon aan de 
Australiërs noemden ze hun wed-
strijd Kangourou. De wedstrijd 
wordt inmiddels in heel veel landen 
gehouden. In Nederland wordt de 
W4kangoeroewedstrijd georga-
niseerd door Stichting Wiskunde 
Kangoeroe onder auspiciën van 
het Koninklijk Wiskundig Genoot-
schap. 

Na de vakantie gaat Emma Heijstee naar Het Nieuwe Lyceum. Of ze na de 
middelbare school iets met wiskunde gaat doen weet ze nog niet.

Stichtingsdag
Sinds 1929 wordt op de Werkplaats in Bilthoven jaarlijks de Stichtings-
dag gevierd. Geheel volgens de traditie, die Kees Boeke in dat jaar 
heeft gestart. 

Op het basisonderwijs is dit een ceremonieel, waarin alle werkers met 
de handslag het veld op komen lopen en waarbij de namen van een aan-
tal werkers op de oorkonde worden geschreven. De oorkonde wordt, in 
hetzelfde blikje van weleer, in de top van vlaggenmast gehesen, terwijl 
met werkers en ouders het Stichtingslied en het Werkplaatslied wordt 
gezongen; beide liederen zijn door Kees Boeke geschreven. [HvdB]

Onder toeziend oog van directeur Jeroen Goes zet een aantal werkers 
hun naam op de oorkonde. [foto Reyn Schuurman]

Zomerverkoop bij de Bosbergschool
Tijdens het eindfeest op de Bos-
bergschool dat ieder jaar vooraf-
gaand aan de zomervakantie wordt 
gehouden werd ook een zomerver-
koop gehouden. 

Kinderen en ouders verzorgden met 
de school een klein feestje om el-
kaar nog even te spreken voor de 
school zes weken sluit. Naast di-
verse presentaties en optredens, on-
der andere een sneak preview van 
de groep 8 musical, waren er een 
hoop heerlijke zelfgemaakte hapjes 
te proeven en natuurlijk ontbrak er 
ook het verkoelende ijs niet. De ei-
gen marktkraam stond vol met on-
der meer groenten, eigengemaakte 
kruidenoliën en vruchtensauzen, 
alles zoveel mogelijk geoogst uit 
eigen tuin. De leerlingen hebben 
dankzij sponsoring van Kluswijs 
in Maartensdijk steigerhoutenhuis-
jes gemaakt met leuke afbeeldin-
gen, gezegdes en uitspraken. De 

opbrengst van de zomerverkoop 
wordt gebruikt om de moestuin ook 

volgend schooljaar weer te kunnen 
beplanten. (Hilda Ritman)

De steigerhoutenhuisjes gingen als zoete broodjes over de toonbank. 
(foto Freek de Graaf).

Sponsorloop voor speeltoestel
Op de laatste schooldag van het 
jaar hebben alle leerlingen van 
de Martin Luther Kingschool in 
Maartensdijk nog hard moeten 
werken. Dit keer niet in de klas, 
maar op het schoolplein waar een 
sponsorloop is gehouden.
Alle kinderen hebben enorm hun 

best gedaan om geld in te zamelen 
voor een nieuw speeltoestel dat 
komend schooljaar op het plein 
geplaatst gaat worden. De school 
betaalt hiervoor de helft en de ge-
meente De Bilt draagt de andere 
helft van het benodigde bedrag 
bij. De sponsorloop heeft 3565 

euro opgebracht. In het aanstaande 
schooljaar zullen er verschillende 
acties worden gehouden om nog 
meer geld bij elkaar te krijgen 
zodat er straks volop kan worden 
genoten van een prachtig nieuw 
speeltoestel.

(Corinne Bunschoten)

De leerlingen van groep 1/2 gaan als eerste van start. [foto Henk van de Bunt]
Afscheid van het 

onderwijs
Na 43 jaar heeft Daltonschool de Rietakker in De Bilt afscheid geno-
men van Meester Hanno van Dijk. In 1972 solliciteerde hij op 22-jarige 
leeftijd bij de Stichting Hervormde School wat later de VPCO werd en 
later overging in Stichting Delta De Bilt. Hij had net zijn dienstplicht 
vervuld en was klaar om vanuit Stadskanaal te verhuizen naar een dorp 
onder de rook van Utrecht. Nu ‘een paar jaar’ later heeft Hanno het na 
42 eindmusicals dik verdiend om met pensioen te gaan. De Rietakker 
gaat Hanno missen.  (Geertje van Genderen en Maaike Top)

De leerlingen zetten Hanno in het zonnetje en boden parasols aan met 
hun namen erop. Hij kan nu lekker gaan genieten en heeft alle tijd voor 
onder andere zijn honden en zijn moestuin.
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Te koop aangeboden
S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Kinderledikantje met z.g.a.n. 
matrasje 60x120 cm met dek-
bed + hoes € 15,-. Tel. 030-
2290923

Eikenhouten spijlen kinder-
ledikantje 60x120 cm met 
matrasje en geel hemeltje en 
geel wollen dekentje € 15,-. 
Tel. 030-2290923

Handgrasmaaier € 10,-. 
Houten hobbelpaard € 15,-. 
Tel. 0346-281134

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Aquarium 40x22x30 cm 
€ 15,-. Tel 0346-213645

Een plexiglas cd-rek 1 meter 
hoog met een afdekplaatje 
boven en onder van 16x16 
cm. Prima conditie € 10,-. Tel. 
030-2258916

Eenpersoons opvouwbed op 
wieltjes met matras € 40,-. 
Tel. 06-15900913

Kinderstoel hout € 12,-. 
Kinderstoel kunststof € 10,-. 
Tel. 0346-281134

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Heren ballroom dansschoe-
nen, nauwelijks gebruikt. 
Mooi gaaf zwart leer, maat 43 
€ 15,-. Tel. 030-2290301

Nieuwe barbecue- tafelgrill in 
de originele verpakking, 2000 
watt, compleet met gebruiks-
aanwijzing € 25,-. Tel. 030-
2205540

4 z.g.a.n. stapelbare bijzet-
stoelen, wit met aluminium 
poten voor binnen of bui-
ten, gemakkelijk op te ber-
gen € 25,- samen. Tel. 030-
2205540

Plantenbak vol met klaver-
viertjes met roze bloemetjes 
€ 6,-. Tel. 030-2205540

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

KOFFERS en nog 
eens KOFFERS bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Ook voor kleur en perma-
nentbehandeling kom je 
naar BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Per 1 augustus, 
ZOLDERAPARTEMENT 
met eigen keuken, douche en 
w.c. Voor werkende vrouw, 
rustig persoon € 850,- per 
maand inclusief vaste lasten

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en 
renovatie van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Snoei- zaag- straatwerk, tuinverandering en erfafschei-
dingen. Voor al uw voorkomende werkzaamheden in uw tuin 
en rond het huis. Tuinservice van Vliet. Tel. 06-54751296

Zoekt u nog een goede schilder, jaren ervaring, zowel binnen 
als buitenschilderwerk, 5 jaar garantie, redelijke prijs. Bel: 
030-2540327

REISCLUB NIEUWS
Bericht voor uw agenda: 20 augustus Brabantse 
Safari Dagtocht. 5-8 oktober Super All inclusive 
4-daagse naar DE BONTE WEVER. Nadere 
berichtgeving in De Vierklank. Info. 0346-212288

Tautenburg levert 
kampioensduo

Bij het zeer goed aangeschreven tennistoernooi van het Zeister Shot zijn va-
der Walter Mosterd en zijn dochter Lisanne eerste geworden in de gemengd 
dubbel. Dit open tennistoernooi werkt met het systeem van actuele ranking 
waardoor je echt speelt tegen spelers van vrijwel gelijke sterkte. In de finale 
moesten ze het opnemen tegen het sterke team van Peter Boonstra en Anette 
Kieser. Dat het team Mosterd zeer goed op elkaar is ingespeeld bleek in de 
eerste set. Met maar liefst 6-0 ging de eerste setwinst naar het Maartensdijkse 
koppel. Vooral de vastheid van Lisanne en het tactische inzicht van Walter 
overklaste de tegenstander. De 2e set ging met 6-2 ook redelijk overtuigend 
naar het koppel van TV Tautenburg waardoor de winst binnen was. Alle trai-
ningsuren gecombineerd met een flinke dosis talent zorgde voor de winst en 
een trotse vader kon met zijn dochter de prijs ophalen.

Op ’t bankje
Het valt me op dat steeds meer oude-
ren op de fiets vakantie houden. Op de 
elektrische fiets dan wel te verstaan. 
Heel anders dan enkele jaren geleden 
toen ze vaak met een bustocht ergens 
heen gingen. Nu zijn het twee vrouwen van rond de zestig die een rustpauze 
op het bankje komen houden. Ze groeten vriendelijk en zeggen heel erg te 
genieten van de omgeving. ‘Heel anders dan bij ons en het lijkt wel of de 
mensen ook wat rustiger zijn’, zegt een van de vrouwen tegen mij. Het zijn 
zussen van elkaar en afkomstig uit Rotterdam, wat ook een beetje te horen 
is. Ze logeren in een bed & breakfast en van daaruit maken ze uitstapjes naar 
mooie plekken in de omgeving. ‘Gisteren waren we in Spakenburg en zijn we 
naar het museum geweest. Natuurlijk ook vis gegeten. In het dorp hebben we 
nog wat vrouwen in klederdracht gezien.’ De andere vrouw vertelt dat hun 
mannen ook samen een week op vakantie zijn. ‘We zijn getrouwd met twee 
broers en daarom dubbel familie van elkaar. Ben en Tom zijn op Terschel-
ling waar ze ook veel fietsen. Met ons fietsen vinden ze niet zo leuk want ze 
voelen zich nog veel te jong voor een elektrische fiets.’ De vrouw vertelt dat 
ze vele jaren met hun gezinnen samen naar Spanje gingen, maar nadat de kin-
deren hun eigen weg gingen hebben ze met z’n vieren steeds vakantie gehou-
den. ‘Vaak met de fiets, maar ze kunnen niet op tegen onze elektrische fietsen 
en daarom stelden ze voor om een keer apart te gaan. Ik heb ze nog op stang 
gejaagd door te zeggen dat ze bang zijn dat ze ons niet kunnen bijhouden 
maar dat vonden ze onzin.’ Haar zus hoort het glimlachend aan. Ik ben wel 
een beetje nieuwsgierig hoe het komt dat ze met twee broers getrouwd zijn. 
Om het gesprek die richting op te laten gaan zeg ik dat ik het heel apart vind. 
‘Het komt eigenlijk door onze vader. Ik ben een jaar ouder dan Ellen en toen 
ik een jaar of zeventien was vroeg Ben of ik meeging naar een dansavondje. 
Mijn vader vond het maar niks maar ik bleef zeuren want ik wist dat hij het 
uiteindelijk toch wel goed zou vinden. Maar dan gaat Ellen ook met je mee, 
zei hij. Ellen en ik hebben verder geen broers of zussen en we konden altijd 
goed met elkaar overweg, maar met een vriendje uitgaan met een zusje erbij 
zag ik niet zo zitten. Ik vertelde het aan Ben en die was ook een beetje teleur-
gesteld, maar zei dat hij zijn broertje Tom zou vragen om ook mee te gaan. 
Die scheelde maar een jaar met hem en ook zij waren de enige kinderen thuis. 
Het werd best een gezellige avond en ik kreeg verkering met Ben. In die tijd 
had je vaak dansavondjes en toen Ben me weer een keer vroeg wilden Ellen 
en Tom ook wel weer mee. Na een paar keer sloeg bij hen de vonk ook over. 
Uiteindelijk zijn we getrouwd en werden we familie zonder koude kant’, zegt 
ze lachend. ‘Het leuke is dat onze ouders ook bevriend raakten. De vaders 
zijn overleden, maar onze moeder en schoonmoeder wonen vlakbij elkaar in 
een aanleunwoning en zijn nog steeds vriendinnen. Ook onze kinderen zijn 
allemaal leuk met elkaar. Elk jaar houden we een familiedag en dat is altijd 
voor iedereen een feest.’ Bijna op hetzelfde moment komt bij de vrouwen een 
berichtje binnen. ‘Ze missen ons’, zegt Ellen lachend. Ze stappen op om in 
Lage Vuursche een pannenkoek te gaan eten.

Maerten

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.)
❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  

aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)
❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
ontvangt u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te 
voldoen. Gratis nootjes max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1

2

3

4

5
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 Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  .........................................................................................................................................

PC/Plaats  .....................................................................Tel  .....................................................

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Fietstocht naar 
Ankeveense plassen

De Fietsclub rijdt op dinsdag 21 juli naar de Ankeveense plassen. De start 
is om 9.45 uur met een kopje koffie/thee in de ‘Ontmoetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96 Maartensdijk. Om 10.00 uur 
wordt van start gegaan. Bent u graag buiten en lijkt het u gezellig om met een 
groep te fietsen, meld u dan aan, tel: 0346-214161. Lunchpakket meebrengen.
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Fietsen voor Ambulance Wens en 
Hospice Demeter 

door Guus Geebel

Op 14 juli vertrokken Elly en Marien Legue uit Oud Beijerland voor een sponsorfietstocht naar 
Rome. Zij doen deze sportieve rit om geld bijeen te brengen voor Stichting Ambulance Wens en 

Academisch Hospice Demeter. De tocht van ongeveer 2.300 km denken zij
in zo’n zes weken te kunnen doen.

Elly en Marien kregen kort voor 
Kerstmis te horen dat hun zus en 
schoonzus Monique ongeneeslijk 
ziek was. Van een niet-rokende, 
sportieve, levenslustige, vrolijke 
moeder en betrokken verpleegkun-
dige in het Wilhelmina Kinderzie-
kenhuis in Utrecht, werd zij binnen 
enkele maanden een bedlegerige, 
benauwde patiënte. Toen uitein-
delijk bleek dat er voor haar geen 
behandeling mogelijk was, wilde ze 
nog graag afscheid nemen van haar 
collega’s en haar woning. Ook was 
haar wens nog een keer onder de 
Domtoren door te gaan.

Wensen
Haar wensen zijn in vervulling ge-
gaan dankzij de inzet van vrijwil-
ligers van Stichting Ambulance 
Wens. Die brachten haar per am-

bulance van het Antoni van Leeu-
wenhoek Ziekenhuis in Amsterdam 
naar Utrecht. Daar heeft ze met haar 
collega’s koffie kunnen drinken en 
werd  ze op een brancard onder de 
Domtoren gereden. Daarna werd 
ze nog naar haar woning gebracht. 
Monique voelde zich na een heftige 
benauwdheidsaanval veiliger in 
een omgeving waar professionele 
hulp steeds direct beschikbaar was. 
Ze kreeg een plek in Academisch 
Hospice Demeter in de Bilt, waar 
ze nog zeven weken samen met 
haar dierbaren een waardevolle tijd 
heeft kunnen doorbrengen. Op 14 
april overleed zij daar op 52-jarige 
leeftijd aan de gevolgen van long-
kanker. 

Sponsoractie
De laatste periode van het leven 

van Monique hadden Elly en Ma-
rien Legue een gevoel van onmacht 
om iets voor haar te kunnen doen. 

Na haar overlijden zochten zij naar 
een mogelijkheid die machteloos-
heid om te zetten naar iets posi-
tiefs en actiefs. Langzamerhand 
ontstond het idee om met de fiets 
naar Rome te gaan, gekoppeld aan 
een sponsoractie. Het bedrag waar-
mee mensen de sportieve prestatie 
zouden belonen willen ze bestem-
men aan de twee doelen die voor 
Monique in haar ziekteperiode zo 
belangrijk zijn geweest. ‘Het zou 
fantastisch zijn om aan het eind van 
onze fietstocht uit haar naam een 
donatie naar deze geweldige stich-
tingen te kunnen overmaken. Die 
kunnen daarmee de wensen van an-
dere patiënten realiseren.’ 

Fred Treur van Fondsenwerving Demeter met de een van de hesjes die Elly en Marien tijdens de fietstocht 
dragen.

Zomerbridge bij BCC’86
Woensdag 8 juli was de vijfde zitting van de Zomerbridgereeks bij BCC’86 
in Wijkgebouw De Schakel aan de Soestdijkseweg Zuid in De Bilt. Riet 
van Heyningen + Wim Westland werden eerste met 70,74%, Hanke + Huib 
Mekel werden tweede met 65,06% en het brons was voor An Baurdoux + 
An Bernard met 63,21 %. De reeks wordt voortgezet op woensdag 15 juli 
(vanavond), vervolgens voor vier weken onderbroken en op achtereenvol-
gens de woensdagen 19 en 26 augustus afgesloten. Er is vrije aanmelding 
tot 19.15 uur op de speelavonden. 

Zomerbridge bij
BC Bilthoven

In juni en juli zijn er bij BridgeClub Bilthoven open zomerdrives met een 
individuele competitie in het H. F. Witte-centrum, Henri Dunantplein 4 te 
De Bilt. De kosten zijn per avond voor leden 1 euro en voor niet-leden 2 
euro p.p. Aanmelding aan de zaal tussen 19.10 en 19.20 uur of voor 17.00u 
per e-mail adnijdam@vodafonethuis.nl of telefonisch tussen 16.00 en 
17.00 uur via tel. 06 57021771 of 030 2250172. Daar kan men ook infor-
meren naar spelers, die voor die avond nog een partner zoeken.

Overvol bij Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de zesde avond Zomerbridge 
in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 9 juli. Ditmaal een 
maximale bezetting (24 paren) voor het spelen in één lijn. Vier (hoogst 
eindigende) paren wisten de zestig-procent-norm te halen: 1 Bernadette 
Derksen + Dorien Mol (64,38%), 2 Henk Theebe + Ad Visser (63,16%), 
3 Anneke de Jong + Toon Smits (62,82%) en 4 Gerard van der Laan + 
Albert de Vente met 62,78%. De reeks loopt in Hollandsche Rading door 
tot en met 27 augustus. De eerstvolgende avond is donderdag 16 juli. Om 
teleurstelling bij over-inschrijving te voorkomen wordt geadviseerd vooraf 
aan te melden via bchollandscherading@gmail.com of uiterlijk 19.15 uur 
aan de zaal. Kosten per avond bedragen 2 euro per persoon voor niet-leden 
en één euro voor leden. 

Uitslag Wedvlucht 
De postduiven van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug van een vlucht 
vanuit Melun Andrezel; een gemeente in het Franse departement Seine-et-
Marne met telt 365 inwoners. De vogels dienden een afstand van gemid-
deld 420 km. te overbruggen. De eerste tien winnaars waren de duiven 
van Ron Van Veggel & Zn 1, 5, 8, Comb. van Grol & Zn 2, 3, 6, 9 10, Ron 
Miltenburg 4 en Comb Steenbeek & Zn 7. 

Meijenhagentoernooi
Afgelopen week vond het Open 
Jeugd-Toernooi Meijenhagen plaats. 
Het was een week met perfect weer 
en spannende en sportieve tennis-
wedstrijden. Op woensdag en vrij-
dag waren er ook nog twee Tennis-
kids events voor de jongere jeugd. 
Het enkelspel bij de meisjes t/m 17 
is gewonnen door Astrid van Schou-
broeck en bij de jongens won Ruben 
Hoekstra in een uiterst spannende 
wedstrijd waarbij zijn tegenstander 
Casper Noorman helaas in de twee-
de set moest opgeven vanwege een 
blessure. 

(Henk Zandvliet)

Bekers hoog voor de prijswinnaars.

Zomerrit
De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) organiseert op zondag 19 juli 
een zomerrit. De rijders verzamelen om 10.00 uur bij de Qwibus Hessen-
weg 169 te De Bilt en vertrekken een half uurtje later in 2 groepen onder 
begeleiding vaan een voorrijder. Een unieke gelegenheid om kennis te ma-
ken met deze plaatselijke motorclub. Op www.bmvmotor.nl meer info; ook 
bij twijfelachtige weersomstandigheden.  (Jan Verheul).
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

De schoonheid van de 
insectenwereld 

door Henk van de Bunt

Vorig jaar publiceerde De Vierklank voor het eerst opmerkelijk gedetailleerde foto’s van 
insecten, die Wim Westland voor zijn plezier in onze omgeving maakt. 

Veel van zijn foto’s zijn ook in exposities te bewonderen.

Wim maakt ons met zijn foto’s 
op vele prachtige zaken in de 
zeer kleine natuur attent waar 
je meestal gewoon aan voorbij 
loopt, omdat je het niet ziet of 
kunt zien. Ook deze zomerperi-
ode willen wij de Vierklanklezer 
op zijn foto’s trakteren. 

Schoonheid
Vanaf 1965 houdt Wim zich uit 
liefhebberij bezig met fotografe-
ren. Geboeid door de met het blo-
te oog nauwelijks waarneembare 
kleine insecten in de vrije natuur 
is hij zich gaan toeleggen op het 
fotograferen van libellen, vlin-
ders, kevers, maar ook de gewone 
huisvlieg. Vooral door het met 
veel geduld fotograferen van de 
kleinste lichaamsonderdelen van 
een insect, zoals de meestal zes 
pootjes, vleugels, twee voelsprie-
ten of het facetoog van de huis-
vlieg, maakt Wim ons attent op de 
schoonheid van de natuur in onze 
directe omgeving.

De boktor heeft extreem lange 
tasters, vaak minstens zo lang zijn 
als het lichaam.

Wim’ s levensmotto: ‘Mensen, kijk alsjeblieft goed om je heen, want het 
is hier zo mooi. Het gaat mijn brein te boven’. [foto Henk van de Bunt]

Lissonota fundator is een insect dat 
behoort tot de orde vliesvleugeligen 
en de familie van de gewone 
sluipwespen. 

De Egyptische sprinkhaan is een rechtvleugelig insect uit de familie 
veldsprinkhanen.

Expositie over Utrechtse 
Klompenpaden

Op zaterdag 18 juli om 11.00 uur wordt  in het Streekmuseum Vredegoed in Oud Maarsseveen 
een expositie geopend over de Utrechtse Klompenpaden. Mede aanleiding tot deze expositie is 

het verschijnen van het boek ’50 Klompenpaden’ van de heer Wim Huijser.

De expositie bestaat uit een aantal 
fraaie foto’s over klompenpaden, 
enkele kunstwerken en een nage-
bouwd klompenpad. Het geheel 
geeft een goed beeld wat de wan-
delaar van klompenpaden mag ver-
wachten. Het Streekmuseum hecht 
grote waarde aan deze expositie, 
omdat binnen niet al te lange tijd het 
klompenpad Tienhoven aangelegd 
gaat worden. Dit pad zal een prach-

tige wandelverbinding zijn tussen de 
Dwarsdijk (Tienhoven) en de Heu-
vellaan Oud Maarsseveen) en loopt 
dwars door het slagenlandschap 
(Middeleeuwse verkavelingspa-
troon ) van Tienhoven/Oud Maars-
seveen. (Dries van Veen)

Museum
Streekmuseum Vredegoed, geleden 
aan de Heuvellaan in Oud Maars-

seveen heeft een collectie voorwer-
pen waarmee het agrarisch leven in 
de kleine dorpen, zoals Tienhoven 
en Oud Maarsseveen aan het begin 
van de 20e eeuw wordt uitgebeeld. 
Ook de verzamelcollectie van de in 
Maartensdijk bekende Theo Schou-
ten vond er een plekje. Het Museum 
is geopend op woensdagmiddag, za-
terdagmiddag en zondagmiddag

 [foto Henk van de Bunt] 

Streekmuseum Vredegoed is ondergebracht in de gelijknamige boerderij.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-07
Do.

16-07
Vr.

17-07

Verse gekookte Zeeuwse mosselen, 
frietjes, sla en remouladesaus 

of
Italiaans gehaktbrood 
met groenten pasta

of
Artisjok met kruiden crème, 

rozemarijn-aardappel en bloemkool

€ 14,50

€ 9,50

€ 9,50

Woe.
22-07
Do.

23-07
Vr.

24-07

Kalfssteak van de grill
met zigeunersaus

of
“Zarzuela” (Spaanse visschotel)

of
Roerbak groenten

met noten en blauwschimmelkaas

€ 9,50

Juli: Iedere dag “PLAT DU JOUR” € 15,-

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Door De branD van afGelopen 
zaterDaG zijn wij GenooDzaakt
enkele weken Gesloten te zijn

i.v.m. het herstellen van De sChaDe.
 

Cafetaria De Gram
en meDewerkers
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