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Applaus in Biltse raad voor 
plan De Vierstee

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging donderdag 25 juni met algemene stemmen akkoord met het voorstel van 
B en W om de huidige Vierstee te renoveren. Het college heeft gekozen om in overleg met de 

gebruikers en het bewonersinitiatief bestaande knelpunten op te lossen. 

Uitgangspunt is een multifuncti-
onele accommodatie die voor een 
periode van twintig jaar beschik-
baar is voor de huisvesting van 
zaalsport, onderwijs, cultuur en 
bibliotheek. De raadsbrede steun 
aan het voorstel wordt beloond 
met applaus.

Een motie ingediend door Va-
netta Smit (D66) waarin om extra 
duurzaamheidsmaatregelen wordt 

gevraagd krijgt steun van de raad. 
Vanetta Smit noemt De Vierstee 
het kloppende hart van Maar-
tensdijk. Een locatie waarbij door 
kunst en cultuur, sport en het rijke 
verenigingsleven de ontmoeting 
centraal staat. Zij vindt het spijtig 
dat de bibliotheek wegens de be-
zuinigingen aangeeft het gehuur-
de aantal vierkante meters te wil-
len halveren. ‘Maar dit schept ook 
kansen.’ Het proces rond De Vier-

stee noemt zij een mooi voorbeeld 
van samenwerking van bewoners, 
gebruikers en verenigingen.

Realistisch
Johan Slootweg (SGP) stelt dat 
er een voorstel ligt dat realistisch 
is en waar draagvlak voor is. Hij 
noemt het een voorbeeld van hoe 
een voorstel tot stand zou moeten 
komen. Werner de Groot (CDA) 
merkt op dat de oude Vierstee bij 
een groot deel van de Maartens-
dijkse bevolking voldoet als ont-
moetingsplaats voor gebruikers 
en bewoners. 

‘De groep Vierstee 2.0 heeft laten 
zien hoe de ambitie verwezenlijkt 
kan worden.’ Johan Stekelenburg 
(SP) wil het college meegeven 
het onderhoud in de toekomst te 
waarborgen. Peter Schlamilch 
(Beter De Bilt) roept de wethou-
der op om de korfbalverenigin-
gen binnen boord te houden. Nico 
Jansen (CU) heeft complimenten 

voor de doorzetters van Vierstee 
2.0. Christiaan van Nispen tot Se-
venaer (VVD) vindt de motie over 
duurzaamheid eigenlijk overbo-
dig omdat in het coalitieakkoord 
duurzaamheid al is opgenomen. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
constateert dat het college goed 
heeft geluisterd naar de bevol-
king. Hij is er gelukkig mee dat de 
afschrijving van de renovatie over 
een periode van twintig jaar wordt 

genomen. Bilts Belang geeft geen 
steun aan de motie over duur-
zaamheid.

Wethouder
Wethouder Madeleine Bakker 
gaat in op de vragen en opmer-
kingen van de fracties. Voor de 
beide korfbalverenigingen heeft 
het Korfbalverbond de dispensa-
tie verlengd tot het seizoen 2015 
– 2016. De korfbalverenigingen 
hebben aangegeven in de ge-
meente te willen blijven korfbal-
len en liefst in De Vierstee. ‘Wij 
willen graag voor de langere ter-
mijn dispensatie.’ De wethouder 
zegt ervoor te gaan om er samen 
met de verenigingen en het Korf-
balverbond ook na 2016 uit te 
komen. Erik van Esterik (PvdA) 
complimenteert de wethouder 
met het overleg en de flexibiliteit 
waarmee het voorstel tot stand is 
gekomen. Hij vraagt ook de BSF 
bij het vervolg te betrekken, wat 
de wethouder toezegt.

Wethouder Madeleine Bakker juicht de lokale betrokkenheid toe en hoopt dat die blijft.

Groenadoptietegel
Vrijdag 26 juni plaatste wethouder Jolanda van Hulst een groenadop-
tietegel aan het Prins Willem Alexanderplantsoen in Maartensdijk. Het 
was de publieke aftrap van een campagne waarmee de gemeente De 
Bilt haar inwoners wil stimuleren een stukje groen in hun buurt of straat 
in onderhoud te nemen.

Op de groenadoptietegel staat de afbeelding van een klavertje. Hiermee 
is voor de buurt en voor groenmedewerkers duidelijk, dat een omwo-
nende (eventueel samen met anderen) dat stukje groen in beheer heeft.

Adoptie
Steeds meer bewoners en organisaties willen zelf een bijdrage leve-
ren om de directe woonomgeving te verfraaien. Dit wil de gemeente 
graag stimuleren. In de gemeente De Bilt is het mogelijk om een stukje 
gemeentegrond te ‘adopteren’. De verfraaiing van de buurt zorgt niet 
alleen voor een mooiere buurt, maar zorgt vaak ook voor een beter 
contact met de buurt. Bij groenadoptie nemen inwoners het initiatief 
om het onderhoud van een stukje groen van de gemeente over te ne-
men. Inwoners kunnen zelfstandig of samen met een groepje buren een 
groenstrook in uw buurt onderhouden. Het geadopteerde groen blijft 
eigendom van de gemeente zoals dat geldt voor de overige openbare 
ruimte. Groenadoptie is niet echt nieuw binnen de gemeente De Bilt. 
Sommige stukken groen worden al jaren onderhouden door bewoners.

Wethouder Jolanda van Hulst wordt bij haar activiteiten enthousiast 
bijgestaan door Amélie en (mamma) Miranda Mulder- Kemp. Miranda 
doet dit jaar de ‘organisatie’ van het plantsoenonderhoud; volgend jaar 
doet weer een ander dit. 

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



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

5/7 • 10.30u - Ds. J. Bos (Heemstede)

Pr. Gem. Zuiderkapel
5/7 • 9.30 en 18.30u - Ds. R.W. 

de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
5/7 • 10.30u - Drs. W. Vlieger

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

5/7 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
5/7 • 10.30u - Dhr. J. Ham en 

Dhr. H. Nauta

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

5/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
5/7 • 17.00u - Ds. A. Kruizinga

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
5/7 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 

(Utrecht)
Afscheid kinderen en leiding 

KinderNevenDienst
5/7 • 19.00u - Ds. C.M.A. 

van Ekris (Zeist)

Pr. Gem. Immanuelkerk
5/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
5/7 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
5/7 • 10.00u - Pastoor Huitink

Volle Evangelie Gemeente
5/7 • 10.00u - Dhr. R. Richtering Blenken

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
5/7 • 10.30u - Dhr. B. Verduijn

Herv. gemeente Blauwkapel 
5/7 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
5/7 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

Herst. Herv. Kerk
5/7 • 10.30u - Dhr. Klootwijk
5/7 • 16.00u - Ds. D. Bouman

Onderwegkerk Blauwkapel
5/7 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

5/7 • 11.00u - gezamenlijke dienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

5/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
5/7 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

5/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
5/7 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
5/7 • 10.00u - Familie- Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

5/7 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
5/7 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
5/7 • 10.00u - Ds. J.L.W. Koppenhol

5/7 • 18.30u - Ds. W. Altena

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

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 1 juli 2015

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 4 juli haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Intens verdrietig, maar met onuitwisbaar mooie 
herinneringen aan zijn leven, hebben wij afscheid 
genomen van mijn lieve man, vader, schoonvader 
en opa

Gerrit van Leeuwen
15 september 1942                            27 juni 2015                                      

 Dinie
 Sylvia en Günther
 Melissa

Willem de Zwijgerlaan 6
3738 DV  Maartensdijk
Er is gelegenheid om afscheid van Gerrit te nemen 
op zondag 5 juli van 15.00 tot 15.30 uur in het uit-
vaartcentrum van de Gooische Uitvaartverzorging 
Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum.
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 
6 juli om 15.00 uur in crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid voor een samenzijn in 
de ontvangkamer.

Gaslek

Vanwege een gaslek is donderdag 
25 juni rond 15.00 uur de krui-
sing Utrechtseweg/ Universiteits-
weg (bij het KNMI) in De Bilt 
afgesloten voor verkeer. Daar-
door ontstonden flinke opstop-
pingen. Het oponthoud heeft uren 
geduurd. Het lek ontstond op 
de plek waar momenteel wordt 
gewerkt aan de fietstunnel onder 

de Universiteitsweg door. Die is 
onderdeel van de reconstructie 
van de kruising. De provincie 
Utrecht en gemeente De Bilt wil-
len de doorstroming van het ver-
keer verbeteren en tegelijkertijd 
een veilige doorgaande fietsroute 
creëren tussen Utrecht en De 
Bilt/Zeist. Of er een relatie is tus-
sen het werk aan de tunnel en het 
gaslek kan de brandweer nog niet 
met zekerheid zeggen. 

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:

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.

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 - Schutsman-
tel ‘Warande, Gregoriuslaan 35 - Bibliotheek Idea Bilthoven, Planeten-
plein 2 - Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan - Primera, Kwinke-
lier 29 - Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 - De Bremhorst, Jan 
van Eicklaan 31 - Plus, Donsvlinder 2.

Groenekan
van de Neut, Groenekanseweg 5 - Tankstation De Haan, Nw. Wete-
ringseweg 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 - 
Groenrijk, 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 - Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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Raad akkoord met 
zwembadplan Brandenburg

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op 25 juni na hoofdelijke stemming akkoord te gaan met het 
ontwikkelen van een nieuw zwembad conform scenario 4 van het rapport Exploitatiescenario’s 

nieuwbouw Brandenburg. Het college is van mening dat dit scenario aan de inhoudelijke en 
financiële eisen voldoet. Voor het voorstel stemden 17 leden, tegen 10.

Alvorens tot besluitvorming te ko-
men werd een motie van Ebbe Rost 
van Tonningen (Beter De Bilt) in 
stemming gebracht. Hij vraagt het 
college in de motie om eerst het 
raadsvoorstel en het burgerinitia-
tief van Stichting Water allebei uit 
te werken, zodat de jaarlasten ver-
gelijkbaar zijn. ‘De gemeenteraad 
kan dan in september een keuze 
uit twee alternatieven maken.’ De 
motie krijgt geen meerderheid van 
de raad. 

Titanic
In de eerste termijn gaan de frac-
ties in op het voorstel van B en W. 
Michiel van Weele (D66) noemt 
het voorgestelde zwembad passend 
bij de schaal van de gemeente en 
geschikt voor de zwemclub. Het 
neerzetten van een luxe bad in deze 
gemeente vindt hij financieel en 
sociaal geen goede keuze. Eveline 
van der Aa (GroenLinks) zegt het 

in de huidige financiële situatie van 
De Bilt niet verantwoord te vinden 
een groter financieel risico aan te 
gaan. Zij denkt dat nu kaders stellen 
en vervolgens met partners slimme 
oplossingen zoeken meer oplevert 
dan uitstel. Hans Los (VVD) stelt 
dat in het plan van Stichting Water 
aannames zitten die geen garan-
tie voor de toekomst bieden. Met 
name de bezoekersaantallen. Men-
no Boer (SP): ‘Dit zwembad lijkt 
een Titanic te worden waar we nog 
heel veel spijt van gaan krijgen. Dit 
is een geboren zinkend schip.’ 

Referendum
Nico Jansen (CU) pleit voor een be-
hoefteonderzoek gevolgd door een 
referendum. Tiny Middleton (Bilts 
Belang) kiest voor scenario 4. Zij 
noemt een energieneutraal De Bilt 
in 2030 een utopie. De motie over 
duurzaamheid krijgt geen steun 
van Beter De Bilt. Johan Slootweg 

(SGP) vindt dat er lering getrok-
ken kan worden uit de ervaringen 
in Alblasserdam en Culemborg. Hij 
pleit voor goede afspraken vooraf 
over het beheer. Slootweg wijst op 
de open bestuurscultuur in het col-
legeprogramma waar hij weinig 
van merkt. Hij vindt het voorstel 
niet rijp voor besluitvorming. Cees 
Beringen (CDA) wil weten of bin-
nen de bestaande begroting een 
scheidingswand gerealiseerd kan 
worden.

Portefeuillehouder
Wethouder Jolanda van Hulst komt 
tot de conclusie dat het rooster voor 
de gebruikers van het zwembad  
passend is. Een beweegbare bodem 
in de lengterichting maakt het mo-
gelijk dat meerdere groepen gelijk-
tijdig gebruik kunnen maken van 
het bad. Zij wil binnen de financiële 
kaders en de randvoorwaarden de 
mogelijkheid van een scheidings-

wand onderzoeken. De wethouder 
wil met alle gebruikers om tafel 
om er binnen de kaders het meest 
optimale voor alle doelgroepen uit 
te halen. De moties over duurzaam-
heid neemt zij over. Het college wil 
de beste partij de exploitatie in han-
den geven, waarbij een lokale stich-
ting de voorkeur heeft. 

Moties
De moties ingediend door Eveline 
van der Aa om in overleg met de 
gebruikers een plan van aanpak op 

te stellen en bij de realisatie te stre-
ven naar optimaler duurzaamheid 
bij het bestek van de nieuwbouw, 
krijgen steun van de raad. Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) steunt 
alle moties. Hij is benieuwd hoe 
het college de scheidingswand en 
andere duurzame oplossingen gaat 
bekostigen uit 8.000 euro per jaar, 
want dat is wat er overblijft. Hij 
vindt dat scenario 4 op geen enkele 
wijze voldoet aan de uitgangspun-
ten die het college zichzelf heeft 
opgelegd in het coalitieakkoord. 

Vrijwilligersraad 
Mens De Bilt van start

Vandaag, woensdag 1 juli is de officiële start van de nieuwe vrijwilligersraad van Mens De Bilt. 
Zeven vrijwilligers van Mens De Bilt verenigen zich in de raad om mee te denken en mee te 

praten over zaken die de vrijwilligers van belang zijn.

Er zijn maar liefst ruim 250 mensen 
uit de gemeente De Bilt, die zich 
vrijwillig inzetten om met Mens De 
Bilt te zorgen voor stevige maat-
schappelijke ondersteuning. Deze 
vrijwilligers zijn vanaf 1 juli ver-
tegenwoordigd in de vrijwilligers-
raad. Zeven personen uit verschil-
lende hoeken van de organisatie 
geven de vrijwilligers een stem. 
Zij vertegenwoordigen alle vrijwil-
ligers van Mens De Bilt bij beleid 
dat hen aangaat, vormen de schakel 
tussen de vrijwilligers en de organi-
satie en behartigen de belangen van 
vrijwilligers.

Waardering
Dat deze vrijwilligers nu een stem 
krijgen binnen de organisatie is des 

te belangrijker omdat er zoveel vrij-
willigers actief zijn binnen de orga-
nisatie. Zo is een grote groep actief 
als maatje binnen het maatjespro-
ject. Anderen zetten zich in als gast-
vrouw in een van de servicecentra, 
organiseren activiteiten of werken 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd. 

Feestelijke start
Vandaag is de feestelijke start van 
de vrijwilligersraad in Wijkrestau-
rant Bij de Tijd. Met de onderte-
kening van een samenwerkings-
overeenkomst gaat de nieuwe 
vrijwilligersraad officieel van start. 
Directeur Evelien Ribbens: ‘Vrij-
willigers zijn ongelooflijk belang-
rijk voor ons en voor de mensen die 
we ondersteunen. Het overleg met 

de vrijwilligersraad is een goede 
manier om vrijwilligers nog meer 
te betrekken en samen met hen over 
ons werk te praten en ideeën te ont-
wikkelen.’

Schakel
Yvonne Stoelinga is één van de 
zeven vrijwilligers van de nieuwe 
vrijwilligersraad. Zij werkt als 
vrijwillig consulent bij de vacatu-
rebank van de vrijwilligerscentra-
le. ‘Ik vind het belangrijk omdat er 
ontzettend veel vrijwilligers actief 
zijn bij Mens. Zij moeten het naar 
hun zin hebben, zodat ze hun werk 
kunnen blijven doen. Wij kunnen 
als vrijwilligersraad de schakel 
zijn tussen de vrijwilligers en de 
organisatie.’

Yvonne Stoelinga is één van de zeven vrijwilligers van de nieuwe vrijwilligersraad.

Viering Veteranendag
Vrijdag 26 juni vierde de gemeente De Bilt de Nederlandse Veteranen-
dag. Alle dienende en oud dienende oorlogsveteranen uit de gemeente 
waren uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen. Na een wel-
komstwoord van de burgemeester volgde een gevarieerd programma. 
Later werd een gezamenlijke maaltijd genoten en rond 19.45 uur nam 
men weer afscheid van elkaar.

Moment van ontmoeting. [foto Reyn Schuurman] 

	 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

Wethouder Jolanda van Hulst wil er binnen de financiële kaders zoveel 
mogelijk uithalen.
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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
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

7.98
1 Kg.

SATÉVLEES
Extra donderdag voordeel:

SALADE-DUO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-tomaat-mozzarella
Filet americain 2 x 100

gram 2.50

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

Boerenham
Gebakken bacon
Rosbief

3 x 100
gram 4.50

VOORDEEL HELE WEEK

Kipsaté of kipdij saté

Filetlapjes
gemarineerd

BBQ worst
lekker gemarineerd

500
gram 4.98

500
gram 6.50

500
gram 8.98

500
gram 4.50

2
stuks 6.00

Biefstukspiezen

Tortilla’s
of kip tortilla’s

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 juli
t/m woensdag 8 juli

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

GARNALENSPIEZEN

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

VLEESWAREN-TRIO

GEGRILDE SCHARRELKIP BOUTEN

KAAS EXTRA 
BELEGEN

ROOMBRIE

4.98250
gram

1.99250
gram

5.98500
gram

1.25100
gram

DJAKARTA MIX

PINDA’S 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

Lekker makkelijk!

4
stuks 5.-

DE ECHTE KIPPELING 
(RECEPT VAN FLOOR DE  POELIER)

Slavinken 
Rundervinken 
Gehakt Cordon Bleu

6 halen / 
   5 betalen!

Nieuw!

Bijzonder lekker! 4 + 1 
gratis!

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
Koude Macaroni-schotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zomer Spaghetti
________________________ 100 GRAM 0,99

VOLOP ZOMERSALADES
OOK HEERLIJK BIJ DE BBQ

DE KEUZE IS REUZE 

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Trostomaten
HEEL KILO

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Pitloze

Watermeloen
PER PART

ALLEEN MAANDAG 6,
DINSDAG 7 EN WOENSDAG 8 JULI

0,99 1,250,99

Alléén DONDERDAG

HOLLANDSE

Aardbeien
_________________ 2 X 500 GRAM 3,00
Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Hollands zacht fruit, 
kersen, nectarines en 

wilde perziken!
VOORGEKOOKTE

Bistro Krieltjes
____________________500 GRAM 0,99
HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99

Zomer Goulash
MET GROENTE RIJST ______100 GRAM 1,25
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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

Ad van Zijl volkshuisvester pur sang
door Guus Geebel

‘Mijn drijfveer is een combinatie van investeren in stenen en investeren in mensen, want ik vind SSW 
niet alleen een klassieke stenenstapelaar, wij moeten ook aan samenlevingsopbouw doen’, aldus Ad 
van Zijl.  Na 32 jaar neemt hij op 2 juli afscheid als directeur-bestuurder van Woonstichting SSW. 

Ad van Zijl werd in Vleuten gebo-
ren en woont sinds 1989 in de ge-
meente De Bilt. Hij is van origine 
socioloog en studeerde af in wat 
toen bouwen en wonen, stadsstu-
dies heette. ‘Ik was de eerste so-
cioloog die daarna twee jaar lang 
aan de TU Delft college liep bij 
de volkshuisvestingsafdeling van 
professor Hugo Priemus. Het was 
een mooie aanvulling op de studie 
sociologie en ik heb er ongeloof-
lijk veel geleerd.’ Van Zijl ging 
daarna werken bij het Stadsgewest 
’s Hertogenbosch. Per 1 mei 1983 
begon hij bij SSW. Dat was toen de 
uitvoeringsorganisatie van de drie 
Biltse woningbouwverenigingen. 
Die fuseerden in 1997 onder de 
naam Woonstichting SSW. 

Kwetsbare groepen
‘Wat ik voor ogen had met deze 
baan heeft te maken met mijn be-
trokkenheid bij de samenleving.  
Mijn primaire drive is dat je mensen 
met een smalle beurs voorziet van 
goede huisvesting.’ Terugkijkend 
vindt hij dat SSW in de gemeente 
De Bilt goed op de kaart is gezet. 
‘We zijn lokaal stevig verankerd en 
worden als maatschappelijk bedrijf 
herkend en erkend in onze doelstel-
lingen. We hebben heel veel gedaan 
in de sfeer van renovatie en nieuw-
bouw. De laatste jaren bouwen we 
ook veel voor kwetsbare groepen. 
Mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking werden vroe-
ger weggestopt in de bossen. Wij 
hebben gezorgd voor huisvesting 

en dat ze nu midden in de samen-
leving staan. Daar ben ik eigenlijk 
wel heel erg trots op.’ SSW heeft 
5.200 woningen in de gemeente De 
Bilt. De fusie met de Woningstich-
ting Maartensdijk kwam op 31 de-
cember 2003 tot stand. 

Contact met bewoners
‘Als we vroeger een groot onder-
houdsproject of een renovatiepro-
ject gingen voorbereiden nodigden 
we de huurders uit voor een infor-
matieavond. Corporatiebestuur en 
de directie bepaalden wat er ging 
gebeuren. Huurders participeer-
den daar nauwelijks in. Dat is nu 
heel anders. Het is interactief en 
we hebben een sociaal plan waarin 
alles beschreven wordt.  Mensen 
worden aan de voorkant overal bij 
betrokken omdat wij heilig gelo-
ven dat je door samenwerking tot 
veel betere resultaten kunt komen. 
Als je alles goed uitlegt kun je heel 
veel bereiken. Dat hebben we in het 
Heemstrakwartier gezien waar we 
op de lijst van tevredenheid een 7,8 
scoorden, wat in dit soort projecten 
buitengewoon hoog is.’

Woonspraak
Voor huurders van SSW bestaat 
sinds vijftien jaar de overkoepe-
lende bewonersorganisatie Woon-
spraak. ‘Daarmee overleggen we 
regelmatig over zaken als onder-
houdsbeleid, mutatiebeleid, huur-
verhoging of een sociaal plan bij 
renovaties. Door rijksbeleid hebben 
we minder armslag gekregen. Wij 
zijn twee maandhuren kwijt aan 
de verhuurdersheffing, wat voor 
SSW een bedrag van vijf miljoen 
euro betekent. Dat geld hadden we 
liever hier besteed aan renovatie, 

nieuwbouw of duurzaamheid. Om-
dat we veel geld verplicht aan Den 
Haag moeten afdragen moeten we 
sommige dingen wat temporiseren. 
Het is ook weer een uitdaging om 
te kijken hoe we het beter kunnen 
doen. Hoe kunnen we een betere 
dienstverlening krijgen en hoe een 
betere volkshuisvesting voor min-
der geld.’

Samenwerking
SSW werkt in de regio samen met 
21 corporaties in de RWU. Het 
meest sprekende daarbij is Wo-
ningnet, dat sinds 1995 het hele 
proces rond de woningtoewijzing 
organiseert. Alles is gedigitali-
seerd. Mensen kunnen op de web-
site zien hoe een woning waarop 
ze reageren eruitziet. Wie op een 
woning reageert ziet onmiddellijk 
de slaagkans. De RWU-corpora-
ties hebben regelmatig contact. 
‘We onderzoeken nu ook of we ge-
zamenlijk kunnen inkopen en hoe 
zaken efficiënter kunnen. We hoe-
ven niet allemaal hetzelfde wiel uit 
te vinden. Door de nieuwe realiteit 
worden we gedwongen te onder-
zoeken of dingen sneller, slimmer 
en efficiënter kunnen.’

Crisis
‘De crisis is ook hier merkbaar. 
Ook wij hebben te maken met af-
name van koopkracht. Ontruimin-
gen vanwege huurschuld proberen 
we zoveel mogelijk te voorkomen, 
maar we zien wel dat huurach-
terstanden oplopen. We proberen 
daarop snel te reageren, maar als 
mensen werkloos worden, heeft dat 
een belangrijk effect op het kunnen 
voldoen van de maandelijkse beta-
lingen. Om de woonlasten te beper-
ken doen we veel aan duurzaam-
heidsmaatregelen. Door woningen 
goed te isoleren en van dubbel glas 
te voorzien worden energienota’s 
lager. Dat merken we nu in het 
Heemstrakwartier, dat na de reno-
vatie energielabel A heeft. Er staan 

nog heel veel projecten op stapel. 
Het oplossen van de woningnood 
is een behoorlijke opgave in de 
gemeente. Er wachten nog steeds 
7.600 mensen op een woning, met 
wachttijden van tien jaar.’

Thomashuis
Bij de opening van Het Lichtruim 
noemde Van Zijl het een gebouw 
met hart voor de gemeenschap. ‘Het 
concept dat je elkaar kunt verster-
ken en stimuleren is echt in het ge-
bouw aanwezig. Mensen van Rei-
naerde werken in de dierenweide, 
maar ook in Het Lichtruim. Ad van 
Zijl noemt het prachtig en wordt er 
bijna lyrisch van. Het Thomashuis 
in Maartensdijk vindt hij ook een 
prachtig project. ‘Ik heb destijds de 
boerderij aangekocht en verbouwd 
voor een bijzondere doelgroep. Er 
was veel oppositie maar ik heb toch 
doorgezet omdat ik vind dat deze 
mensen ook een plekje onder de 
zon nodig hebben. Na afloop is het 
mooi om te horen dat mensen uit 
Maartensdijk zeggen het geweldig 
te vinden dat dit gerealiseerd is.’

Toekomst
‘Met dit soort bedrijven sta je mid-
den in de samenleving. Door de 
decentralisatie van de zorg moeten 
ouderen langer zelfstandig blijven 
wonen. Dat gaat voor ons een hele 
grote opgave worden want het be-
tekent iets voor de doorstroming en 
het geschikt maken van woningen. 
Als SSW moeten we meer samen-
werken met welzijns- en zorgpar-
tijen.’ SSW wil in de toekomst 
veel meer gebruikmaken van ICT. 
Vergelijkbaar met andere websites 
wordt gedacht aan een ‘Mijn SSW’ 
waar huurders zelf 24 uur per dag 
zaken kunnen regelen. ‘Er ligt een 
grote werkdruk op de organisatie. 
We hebben een kritische onder-
nemersraad die de processen con-
structief volgt. Met alle nieuwe 
maatregelen doen we wel een groot 
beroep op onze mensen.’ 

Tot eind dit jaar blijft Ad van Zijl nog in dienst van SSW als beleidsadviseur.

Ad van Zijl is trots op de renovatie van het Heemstrakwartier waar de 
bewoners een 7,8 gaven voor de wijze waarop dit uitgevoerd is.

Prima Leut
De eerste koffieochtend in en rond 
het dorpshuis in Hollandsche Ra-
ding, vanaf nu omgedoopt tot 
‘Leut’, was een enorm succes. De 
organisatoren, Anita en Ruud had-
den er alles aan gedaan: prachtig 
weer, zodat het buitenterras open 

was, prima koffie, taart en kranten 
en tijdschriften. Bij aanvang om 
tien uur kwamen er meteen 4 gas-
ten, maar om half elf moesten er 
snel tafels en stoelen bij geplaatst 
worden, omdat nieuwe gasten ble-
ven toestromen. Om elf uur was 

de taart op en ging Carla snel naar 
huis om een nieuwe taart te ha-
len. Donderdag 2 juli de volgende 
Leut. Alle bewoners zijn vanaf tien 
uur welkom voor koffie, taart en 
een krantje.

(Erik Verhulp) 

Zo’n 25 bewoners schoven aan bij de Leut in Hollandsche Rading. [foto Henk van de Bunt]



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

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Sale! Voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

VAKANTIE
Zin in een goed boek

op het strand?

Die vind je bij Primera.
In de winkel en online.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

NU OP DE HELE DAMES- 
EN HERENCOLLECTIE

2e ARTIKEL
VOOR €1,-*

* LET OP: GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL 
M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Gele trui
broodjes met kaas

per stuk € 1,-
Typisch Frans:

Eclairs, een Franse soes met heerlijke vulling
voor maar € 1,75

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

Kapper Hans
Maak snel een afspraak want vanaf 
21 juli wordt er een week niet meer 

aan tenen en haren gepeuterd. 
Want Hans en Wim zitten dan in 

Nijmegen! Bel 212455
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Uit de gemeenteraad van 25 juni
door Guus Geebel

Voorafgaand aan het behandelen 
van het zwembadbesluit wordt een 
motie besproken van Krischan Ha-
gedoorn (PvdA) om het besluit uit 
te stellen tot september 2015. Hij 
vraagt het college om in tussentijd 
in overleg te treden met de gebrui-
kers om tot een beter voorstel te 
komen. In de motie wordt gesteld 
dat het voorgestelde zwembad te 
klein is en niet goed uitgerust is om 
alle doelgroepen goed te bedienen. 
Het exploitatietekort kan veel ho-
ger uitvallen als doelgroepen daar-
door kleiner worden of verdwijnen. 
Hagedoorn constateert dat er een 
groot maatschappelijk draagvlak 
is voor het scenario van Stichting 
Water. Wethouder Jolanda van 
Hulst ontraadt de motie die na 
hoofdelijke stemming met 12 tegen 

15 stemmen wordt verworpen. 

BRU
De raad stelde de verklaring geen 
bezwaar tegen de jaarrekening 
2014 van het BRU vast. Connie 
Brouwer (Beter De Bilt) dient een 
motie in. Daarin vraagt zij de ons 
vertegenwoordigende leden in het 
algemeen- en dagelijks bestuur 
van het BRU de insteek te kiezen 
om het positief saldo van het BRU 
terug te laten vloeien naar de deel-
nemende gemeenten. De gemeen-
schappelijke regeling houdt op te 
bestaan. Het gaat om een bedrag 
van 1.669.000 euro. Burgemeester 
Gerritsen ontraadt de motie op dit 
moment omdat het BRU nog wel 
verplichtingen na moet kunnen ko-
men. De motie wordt verworpen.

Vragenuur
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De 
Bilt) vraagt wat de consequenties 
zijn van de uitspraak van de Raad 
van State over het bestemmings-
plan De Leijen-Zuid. Wethouder 
Hans Mieras antwoordt dat door 
drie omwonenden beroep is aan-
getekend tegen het plan De Leijen-
Zuid. De raad stelde het plan op 26 
juni 2014 vast. Het beroep bestond 
uit twaalf bezwaren waarvan er één 
gegrond verklaard is. 

De RvS vindt dat de gemeente de 
noodzaak van uitbreiding op die 
plek onvoldoende gemotiveerd 
heeft. Het gaat om een vrij nieuwe 
toets waaraan voldaan moet wor-
den. De gemeente heeft 26 weken 
de tijd om de motivatie aan te vul-
len. De wethouder is optimistisch 
over de afloop. Voor de woningen 
die nu al worden gebouwd heeft het 
geen consequenties.

Westbroek
In een motie ingediend door Peter 
Schlamilch (Beter De Bilt) wordt 
gevraagd bij het herinrichten van 
de Burgemeester Huydecoperweg 
in Westbroek extra aandacht te be-
steden aan de verkeersveiligheid, 
de lokale gemeenschap bij de plan-
vorming te betrekken en lokale be-
drijven een reële kans te geven aan 
het project deel te nemen. De motie 
is aangenomen.

Hamerstukken
De Huisvestingsverordening regio 
Utrecht 2015 – gemeente De Bilt. 
Het verlenen van toestemming voor 
het wijzigen van de Gemeenschap-
pelijke regeling Omgevingsdienst 
Regio Utrecht. Het verzamelvoor-
stel begrotingswijzigingen.

Connie Brouwer wil dat bij de opheffing van het BRU het resterende geld 
naar de deelnemende gemeenten terugvloeit.

Veel bezwaarschriften 
in De Bilt

De gemeente De Bilt is volgens het Binnenlands bestuur 
een van de gemeenten die kampt met een stroom aan 

bezwaarschriften na afschaffing van huishoudelijke hulp. 
Aldus bleek uit een onderzoek hiernaar. 

De gemeente De Bilt heeft huishoudelijke hulp 1 (schoonhouden huis) 
per 1 april 2015 volledig wegbezuinigd. Deze keuze is het gevolg van 
de overheveling van diverse taken van de AWBZ naar de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo) bij gemeenten. De gemeenten krij-
gen voor de uitvoering van deze taken veel minder budget. In De Bilt 
worden 650 gebruikers gedupeerd door deze bezuiniging. Zij moeten 
de huishoudelijke hulp zelf gaan organiseren en betalen.

Stortvloed
Het stopzetten of versoberen van huishoudelijke hulp heeft de af-
gelopen maanden tot een stortvloed aan bezwaarschriften ge-
leid bij gemeenten. En het einde is nog niet in zicht, aldus Bin-
nenlands Bestuur. De gemeente De Bilt is een van de gemeenten 
die de stroom niet aan kan en de ambtelijke capaciteit heeft uit-
gebreid om alle bezwaarschriften op tijd af te kunnen afhandelen.  

Net als veel andere gemeenten zet De Bilt ook mediation in om het 
aantal bezwaarschriften te verminderen. Hierbij gaan ambtenaren met 
de bezwaarmakers thuis in gesprek. In diverse gemeenten heeft deze 
aanpak geleid tot intrekking van bezwaarschriften. [HvdB]

10-jarig bestaan 
Stichting Warande

Donderdag 25 juni was het feest in Schutsmantel vanwege het 10-jarig 
bestaan van stichting Warande. ’s Morgens werden de bewoners ge-
trakteerd op koffie met gebak waarna er een diapresentatie volgde met 
foto’s van het uitstapje naar dierenpark Amersfoort van 27 mei. Na de 
lunch werd het feest verder gevierd met een optreden van Willeke Al-
berti en haar band. Iedereen zong heerlijk mee op alle bekende liedjes 
en genoot van de muziek en de gezelligheid. 

(Marlies Dijkkamp)

Willeke Alberti zrogt ervoor dat de sfeer er goed inzit.

Dagtocht met Zonnebloem

Zaterdag 27 juni organiseerde de 
Zonnebloem De Bilt-Bilthoven 
een gezellige dagtocht. Op het pro-
gramma stond een gecombineerde 
bus-boottocht, waar 40 gasten aan 
deelnamen. 

De bustocht ging naar Leerdam, 
waar men aan boord ging voor een 
twee uur durende tocht over de 
Linge. 
Aan boord genoten de gasten van 
een prima lunchbuffet. De Zonne-

bloem is ook op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. 

Interesse, neem contact op met: 
zonnebloemdebilt-bilthoven@hot-
mail.com of tel. 030 2080211.

Nu binnenkort de vakanties beginnen
vertrekken weer heel veel gezinnen
het wordt druk aan de kust 
maar hou je van rust
dan moet je iets anders verzinnen

Guus Geebel Limerick
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BLACK ANGUS BURGER
Met Black Angus gehakt, zout, peper, mosterd & verse bieslook.
Eenvoudig de lekkerste!!  100 gram 1,35

BLACK ANGUS BAVETTE
Dit moet u proeven. Smelt op de tong. Grof van draad.
Om kort te bakken. Alleen nog zout en peper!! 100 gram 2,25

LAMSKOTELETTEN
Voor de liefhebbers. Lekker gemarineerd. Perfect voor op de
BBQ. Alleen de haaskant voor u geselecteerd. 100 gram 1,50

VARKENSHAAS
Dagverse malse varkenshaas, super lekker voor saté te
gebruiken. Wie durft? Deze week extra voordelig. 100 gram 1,75

PIRI PIRI SATÉ
Malse kip� let, met iets zoete marinade, hand geregen op
onze stokjes. Lekker uit de oven, pan of BBQ! 100 gram 1,45

TIP:
YAKITORY SATÉ

Ultiem Oosters sprookje, op een stokje geregen. 100 gram 1,50 
CONTADOR STEAKS

Supersnelle gemarineerde biefstukjes. Per 4 stuks 7,00

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 29 juni t/m zaterdag 4 juli 2015. Zetfouten voorbehouden.

BISTRO STEAK
Uitloper van de entrecote, lekker gemarineerd en super
dun afgesneden. Max. in twee min. klaar! 100 gram 1,75

Auto-was-actie voor Roemenië

Donderdag 2 juli van 19.00 tot 21.30 uur 
organiseert werkgroep HCR Maartensdijk een 
auto-was-actie bij zorgboerderij Nieuw Touten-
burg, Dorpsweg 85 in Maartensdijk. De prijzen 
zijn 7,50 euro voor een wasbeurt en 5,00 euro 
voor een zuigbeurt. De koffie staat klaar. De 
opbrengst is volledig bestemd voor het project 
van HCR in Roemenië. 

Muziek in Weltevreden

Zondag 5 juli treedt Ebbe Rost van Tonningen 
in Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1 
in De Bilt op tussen 14.30 en 16.00 uur. Dit 
naar aanleiding van een gemaakte match op de 
beursvloer van 2 juni, die gehouden werd in de 
Rabobank Zeist. Rost van Tonningen heeft de 
bedoeling om vaker en op verschillende plaat-
sen dergelijke bijdragen te verzorgen en oud 
en jong op die manier bijeen te brengen voor 
gemeenschappelijke ontmoetingen. 

In Between Café 

Op 6 juli is er weer een bijeenkomst op de 
inmiddels vertrouwde locatie in Wijkrestaurant 
Bij De Tijd in De Bilt met o.a. actieve work-
shops. Het programma start die dag om 9.30 
uur opde Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14 in De Bilt. Voor meer informatie over het In 
Between Café kunt u contact opnemen met Ilona 
van der Beek inbetweencafedb@gmail.com, tel 
06 22928859.

Bloemen voor finalisten

Met veel zon en ook wat korte stortbuien is afgelopen week het 28e Open Bosbergtoernooi gespeeld bij 
TV Hollandsche Rading. De finalisten werden zondag in de bloemen gezet.

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

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

2 & 3 juli zijn we aanwezig

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Summertime at BotaBoots!
Lauren Vidal tops vanaf 69,95

Plus in actie voor Voedselbank
Supermarkt Plus in Bilthoven houdt op zaterdag 4 juli een actie voor 

Voedselbank De Bilt. Klanten wordt gevraagd of zij iets willen 
kopen om de voedselpakketten mee aan te vullen. 

Het gaat met name om lang-houdbare producten. 
Die producten zijn dan te vinden op een speciale 
stelling in de supermarkt. Na het afrekenen van de 
boodschappen kunnen klanten de gekochte artike-
len achterlaten bij een van de vrijwilligers van de 
Voedselbank, die ter plekke zijn. Voedselbank De 
Bilt geeft sinds 2011 voedselpakketten uit aan ge-
zinnen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van voedsel dat 
door leveranciers gratis ter beschikking wordt ge-

steld. De Plus is sinds enige jaren een van de vaste 
leveranciers en doneert dagelijks voedsel. De Voed-
selbank geeft in de gemeente De Bilt circa 60 voed-
selpakketten uit aan gezinnen in financiële nood. De 
hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een 
zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 

Naast de uitgifte van voedselpakketten aan mensen 
die onder de armoedegrens leven, wordt hiermee 
ook de verspilling van voedsel tegen gegaan.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.

Ook Vierklank bezorger worden?
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 134: Koppellaan, Kruislaan, Middellaan, Spoorlaan, Wissellaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Door vakanties van onze vaste bezorgers kunnen
we in de zomervakantie wel wat bezorghulp gebruiken.
Heb je zin om ons in de vakantie te helpen?

Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 

we in de zomervakantie wel wat bezorghulp gebruiken.
Mail naar info@vierklank.nl

of  bel 0346-211992 en
informeer naar de mogelijkheden.

the art of haircoloring

Met een frisse kleur 
de zomer door!

Blonde streaks in verschillende tinten
Beachy, Ice, honey...

v.a €17,95

www.hairdesque.nl
/Hairdesque
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Het verhaal rond de noodlanding
Nederland heeft een rijk oorlogsverleden. Ook in de gemeente De Bilt is er veel oorlogshistorie. 

Eén van die historische gebeurtenissen is het neerstorten van een Amerikaanse B17 
bommenwerper in het dorp Groenekan.

Samen met militair historicus Ivo 
de Jong, werkzaam als brigade-
generaal bij de Koninklijke Land-

macht, Arthur Everts voorzitter 
van de stichting B17 Groenekan en 
ooggetuige Joop de Kruijff vertelt 

Jorrit van der Valk, programmama-
ker, het verhaal rond de noodlan-
ding. Op woensdag 24 juni ging de 

documentaire B17; Het Vliegend 
Fort, de noodlanding in Groenekan 
in theater het Lichtruim in Biltho-
ven in première. 

Verhaal 
Op 28 mei 1944 is een Amerikaanse 
B17 op weg naar haar doel in Duits-
land. Net voordat ze haar bommen 
wil afwerpen ontstaan er motor-
problemen. Dit is het begin van het 
einde. Binnen enkele uren zou het 
toestel genaamd Bare Essentials 
neerstorten. In die uren probeert het 
toestel nog radiocontact met haar ba-
sis te zoeken en wordt het meerdere 
malen beschoten waarbij tijdens de 
vlucht twee van de tien bemannings-

leden om het leven komen. In de do-
cumentaire komt onder andere Joop 
de Kruijff aan het woord, inwoner 
van Groenekan en ooggetuige van 
de noodlanding op 28 mei 1944. 
Ook is er gefilmd op de militaire be-
graafplaats in Margraten, waar een 
van de omgekomen militairen ligt 
begraven. Op 24 juni 2014, 70  jaar 
na dato, is in Groenekan een monu-
ment opgericht ter nagedachtenis 
aan de omgekomen soldaten. De 
documentaire is vanaf 25 juni een 
week lang te zien op Regio TV De 
Bilt en Slotstad TV in Zeist en Bun-
nik. De documentaire zal vanaf die 
tijd ook te zien zijn via de YouTube 
kanalen van deze zenders [HvdB]

Verder in gesprek over winkeltijden
Een groot aantal belangstellenden kwam op 23 juni naar MaCLOUD Gallery in Bilthoven om te 
luisteren naar voor- en tegenstanders van mogelijkheden tot verruiming van de openingstijden 

voor winkels in de gemeente De Bilt en om erover mee te praten. De grootste aandacht ging 
daarbij uit naar de zondagsopenstelling. 

 
De avond vormde de aftrap van een 
reeks bijeenkomsten onder de noe-
mer ‘Verder in Gesprek’, georgani-
seerd door D66 De Bilt, dit keer in 
samenwerking met de plaatselijke 
VVD. Evert ten Kate lichtte de visie 
van de Biltse Ondernemers Federa-
tie (BOF) toe en centrum-manager 
Fons Pennings uit Zeist vertelde 
over recente ervaringen rondom 
de zondagsopenstelling daar. Ook 
kwamen verschillende winkeleige-
naren aan het woord. 
 
Zelf bepalen
Er ontstond een levendige discus-
sie tussen voor- en tegenstanders, 

de sprekers van de avond en de 
aanwezige raadsleden. Een aantal 
inwoners was tegen openstelling 
van winkels op zondag, waarbij 
een aantal op religieuze, en ande-
ren op sociale gronden. Diverse 
inwoners beaamden, dat zij op 
zondag vaak buiten de gemeente 
boodschappen doen. 
Ondernemers gaven in meerderheid 
aan dat zij er voorstander van zijn 
dat de gemeente aan bedrijven de 
vrijheid biedt om zelf te bepalen 
of en wanneer zij hun winkels ope-
nen. Jumbo Maartensdijk gaf aan, 
dat zijn klanten openstelling op 
zondag niet op prijs zullen stellen, 

terwijl Plus (in de Leijen) klanten 
ziet wegvloeien naar Den Dolder en 
juist graag open wil op zondagen. 

Zeist
In Zeist hebben winkeliers samen 
afspraken gemaakt. Veel super-
markten zijn daar iedere zondag 
open en de meeste andere winkels 
één zondag in de maand van 12.00 
tot 18.00 uur. Een aantal van de 
aanwezigen vestigde er aandacht 
op, dat De Bilt tussen de omlig-
gende gemeenten de enige is waar 
mogelijkheden tot verruiming van 
de openingstijden voor winkels nog 
niet zijn genoemd.       (Erik de Rie)

Biltse deelname Toerversie 
Agterberg Bedrijven en Van der Valk Hotel De Bilt organiseerden op 28 juni 2015 een 
gezamenlijke relatie-dag in het kader van de start van de Tour de France in Utrecht. 

Veel relaties namen deel aan de Toerversie Utrecht.
 

Op deze laatste zondag van juni 
werd er met ca. 150 gasten ver-
trokken vanuit Hotel De Biltsche 
Hoek voor een prachtige fietstocht 
over 75, 110 of 150 km. De deel-

nemers reden allemaal het ‘eerste 
gedeelte’ van de 2e Touretappe van 
Utrecht richting Zeeland (Neeltje 
Jans). Dit eerste deel is ongeveer 
40 kilometer lang en eindigt bij 

Oudewater. Daar werd het Tour-
parcours verlaten en splitsten de 
verschillende routes zich, terug 
richting Utrecht. ‘Wij wilden be-
nadrukken’, aldus Klaas van der 

Valk, ‘dat het een voorrecht is om 
zo heerlijk met z’n allen te kunnen 
fietsen, terwijl er heel veel mensen 
zijn, die hieraan niet kunnen mee-
doen vanwege gezondheidsrede-
nen. Graag wilden wij ook op deze 
bijzondere dag aandacht vragen 
voor een tweetal organisaties, die 
zich inzetten voor kinderen met een 
bijzondere aandoening, te weten 
Stichting Hartekind (www.harte-

kind.nl) en Stichting Stofwissel-
kracht (www.stofwisselkracht.nl). 
Beide organisaties zijn onderdeel 
van ons relatienetwerk en van bei-
den namen ook vertegenwoordigers 
deel aan onze Toerversie Utrecht.’ 
Naast de relaties van Agterberg Be-
drijven en Hotel De Biltsche Hoek 
namen ook leden van Stichting 
Sterrenfietsen (www.sterrenfietsen.
nl) deel. [HvdB]

Spaaractie bij 
Van Rossum

Jokie, een van de karakters van het Carnaval Festival van de Efteling, is 
de centrale figuur in een spaaractie van Dio. Er is een stempelkaart ac-
tie waarmee je met een volle kaart met een kleine eigen bijdrage Jokie 
handdoeken kan aanschaffen, maar ook een kleurplatenactie waarmee 
je een overnachting in het Efteling hotel en entree voor 4 personen in 
het Efteling park kan winnen. Vanaf 6 juli kun je de kleurplaten bij Van 
Rossum ophalen. Lever de kleurplaat in voor 15 augustus. Voor de 3 
mooiste kleurplaten ligt een leuke Jokie prijs klaar. Uit alle winnaars 
van alle Dio winkels wordt de allermooiste kleurplaat gekozen. Deze 
winnaar wint de overnachting in de Efteling.

Een levendige discussie tussen winkeliers, sprekers van de avond en aan-
wezige raadsleden.

Na de groepsfoto vertrokken de deelnemers naar de startlocatie op het Jaarbeursplein. Op de voorgrond Els en Klaas van der Valk. [foto Reyn Schuurman] 
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

129

Geldig van donderdag 2  t/m zaterdag 4 juli 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

250

199

Houtskool
Zak 2,5 kilo
van

€2,99

Dubbelfris
4 Pakken
1,5 liter
van

€3,96

Grote
Galia meloen
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Jeugd snuffelt in De Bilt
door Rob Klaassen

Woensdagmiddag 24 juni werd er voor de 18e keer een Roefeldag in de gemeente De 
Bilt georganiseerd. Ook deze keer werd gestart vanuit twee locaties, t.w. servicecentrum 

Maartensdijk en servicecentrum De Bilt. Wethouder Madeleine Bakker opende de Roefeldag in 
Maartensdijk, waarna alle deelnemers een ballon de lucht in lieten gaan.

Roefelen is een Vlaams woord en 
betekent snuffelen, onderzoeken, 
nieuwsgierig maken. Jongeren tus-
sen de 8 en 12 jaar kunnen op Roe-
feldag onder begeleiding gratis bij 
een bedrijf of instelling een middag 
‘snuffelen’ aan het werk dat daar 
wordt gedaan. Zo is men in staat 
een kijkje te nemen in een bedrijf en 
soms er zelf ook iets te doen. Daar-
naast kunnen de jongeren zich een 
beeld vormen over wat er in een be-
drijf of instelling omgaat en zelf iets 
ervaren van hoe het is om in zo’n 
bedrijf te werken.

Maartensdijk
In Maartensdijk waren er 29 groep-
jes, bestaande uit drie personen en 
een begeleider, actief. Zij waren af-
komstig uit Maartensdijk en West-
broek. In Maartensdijk konden zij 
de Brandweer Maartensdijk, Fysio 
Fitness Visscher, KlusWijs, Apo-
theek Maertensplein, Stal Arends, 
restaurant De Mauritshoeve en tuin-
centrum Groenrijk bezoeken. Mede 
dank zij het goede weer, waar voor-
al de deelnemers bij de brandweer 
van profiteerden, was de Roefeldag 
ook dit jaar weer een groot succes. 

In Maartensdijk instrueert brandweerman Henk Renes de kinderen hoe 
zij de brandspuit moeten hanteren.

Bij het servicecentrum in De Bilt worden de kaartjes aan de ballonnen bevestigd en vervolgens opgelaten. 
[foto: Walter Eijndhoven]

Expositie in Het Lichtruim
Vier Kunstenaars zullen met hun 
werkstukken BeeKk representeren 
tijdens een expositie in Het Licht-
ruim. De tentoonstelling zal op 
vrijdag 10 juli om 19.30 uur wor-
den geopend door Aljona Belyaeva, 
beeldend kunstenaar en lid van 
Kunstkring BeeKk . Het geheel zal 
feestelijk worden begeleid met Live 
muziek door Jazz orkest de Buren

Koen Wilgehof is beeldend kunste-
naar en grafisch ontwerper. Koen is 
al vanaf zijn 18e zeer geïnteresseerd 
in beeldende kunst en als schilder 
werkt hij met diverse materialen, 
zoals o.a. acryl op katoen en acryl 
en epoxy op katoen. Hij exposeert 
regelmatig zoals dit voorjaar op 
de Art square in Amsterdam. ‘Als 

beeldend kunstenaar probeer ik u 
als toeschouwer te betrekken bij 
mijn werk wanneer u ernaar kijkt’. 

Kees van Gogh is geboeid door de 
fotografie sinds de zestiger jaren. 
Hij is meegegaan met de techniek 
en is van analoog werk overgestapt 
naar digitaal. Na verschillende cur-
sussen heeft zijn fotografische werk 
zich ontwikkeld tot abstracte kunst-
uitingen waarin vorm en kleur een 
belangrijke rol speelt.’Met de in-
trede van de smartphone en de Ipad 
ben ik mij daar in gaan verdiepen 
en op zoek gegaan naar kleur en 
vormen in de fotografie’. 

Walter Roeland Linschoten is foto-
graaf. Zijn werk is een combinatie 

van de analoge en de digitale tech-
niek. ‘Dit heeft het voordeel dat je 
de specifieke eigenschappen van 
die fotochemicaliën op het film-
materiaal hebt ervaren terwijl je 
uiteindelijk wel gebruik kan maken 
van de technische voordelen van de 
hedendaagse digitale fotografie’. 

Corrie Schmelter maakte ca. 20 
jaar geleden kennis met het beeld-
houwen en werkt met diverse steen-
soorten zoals; albast, serpentijn en 
speksteen. Zij laat zich inspireren 
door vormen en sferen ‘maar uit-
eindelijk bepaalt de steen welk 
beeld eruit gecreëerd wordt’. De 
expositie Kunstkring BeeKk in Het 
Lichtruim te Bilthoven is van 8 juli 
t/m 1 september.

Overdracht Monument
door Henk van de Bunt

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool uit De Bilt hebben 
het herdenkingsmonument bij het gemeentehuis geadopteerd. 
Ieder jaar vindt er op het gemeentehuis een overdracht van deze 

adoptie plaats van groep 8 aan groep 7.

In het gemeentehuis was donderdag 25 juni burgemeester Gerritsen 
gastheer en luisterden de leerlingen van de huidige groep 7 en een deel 
van groep 8 naar het indrukwekkende verhaal van mevr. Balk. 

Bij het monument vertelde burgemeester Arjen Gerritsen, dat ontwer-
per Jaap Kaas met de leeuw door een natuurgetrouwe weergave de in-
nerlijke kracht van het dier wilde blootleggen. De leeuw is een subtiele 
voorstelling van veel facetten van oorlog en verzet. Het linker-reliëf 
staat symbool voor de bezetting. Een Nederlandse soldaat bezwijkt aan 
de overmacht van de bezetter, weergegeven in de vorm van een adelaar 
met hakenkruis. Rechts een reliëf van een ter aarde geworpen figuur die 
de brandende toorts (symbool voor het vuur van het verzet) overdraagt 
aan een soldaat die de bevrijding verbeeldt. 

Bloemen
Later heeft men het oorlogsmonument een bredere functie willen ge-
ven; ook mensen, die na de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld 
of onderdrukking om het leven zijn gekomen worden herdacht. De leer-
lingen van De Groen van Prinstererschool hebben als afsluiting een 
witte bloem gelegd voor het monument, om stil te staan bij de geval-
lenen ten tijde van de oorlog in Nederland en Nederlands-Indië. Zij 
die stierven voor onze vrijheid. De kinderen van groep 7 en 8 geven 
de vrijheid graag door aan alle kinderen en volwassenen in alle landen 
op aarde.

Burgemeester Arjen Gerritsen vertelt over het monument. (foto Alba 
van der Velden).  

Zomerconcert Beerschoten 
Zondagmiddag 5 juli is het tweede Zomerconcert op het gazon achter 
paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a in De Bilt van 14.00 tot 16.00 
uur (incl. pauze). Voor de pauze een optreden van het Smartlappenkoor 
Sterk Spul. Een aantal enthousiaste zangers brengt liederen met een 
hoog meezing-gehalte. Na de pauze is er een optreden van de Melodie 
Percussiegroep van de Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Arie 
Roelofsen met een populair en gevarieerd programma. 

Stoelen zijn aanwezig en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij 
slecht weer wordt het concert verplaatst naar de Immanuëlkerk, Soest-
dijkseweg Zuid 49. Voor inlichtingen en informatie: 06-51229733 of 
via nl-nl.facebook.com/zomerconcertendebilt/ 

Goed weer heeft de voorkeur bij de Zomerconcerten.
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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 nachten van 13 tot 15 juli op het
traject Utrecht CS - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de
buurt van dit spoor, 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).
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Ook graag wat gewicht 
kwijt voor de zomer?

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

* Actie loopt tot 30 juni a.s. en op=op.

Wij zorgen ervoor dat u uw streefgewicht behaalt zonder dat u honger 
of minder energie heeft. U zult merken dat u iedere week dat u ons 
programma volgt, juist meer energie krijgt. 

U krijgt namelijk een persoonlijk voedingsadvies, aangevuld met natuurlijke 
voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instandhouding van de 
spiermassa, helpen bij een normale energieleverende stofwisseling 
en hebben een gunstige invloed op het verminderen 
van vermoeidheid. 

Voor 
hem en 
haar!

Hessenweg 2 • 3731 JK De Bilt • T: 030 820 1145 
info@slimfi gureclinics • www.slimfi gureclinics.nl

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

De zomer is nu 
echt begonnen..

Profile Soest “de fietsspecialist”
Nieuweweg 97, SOEST  - T 035 - 588 04 72

webshop met 1.200  
aanbiedingen: profile-soest.nl

Profile Soest, de fietsspecialist voor 
(elektrische) fietsen, heeft al vele klanten 
woonachtig in Maartensdijk, Bilthoven en 
Zeist. Graag verwelkomen wij ook u als klant. 
Speciaal voor u tot eind dit jaar onze haal- en 
brengservice voor reparaties: slechts 9,95 
(normaal 12,95; excl. reparatiekosten).

Dé fietsspecialist voor 
Maartensdijk  
en omstreken!

Batavus Monaco E-Go N7
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Accu 300Wh tot 70 km
• Heren- en damesmodel

Batavus Dinsdag 7 ‘exclusief’
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Shimano Rollerbrakes
• Heren- en damesmodel

Batavus Old Dutch
• Shimano terugtraprem
• Batterij LED-verlichting
•  Kleuren: grijs, zwart,  

mat zwart, rood
e 1.899,- e 419,-

Inruil: e   -378,-

e 734,- nu e 849,- nu

Inruil: e   -90,-

e 1.749,-

e 699,- e 779,-

e 329,-

Gazelle Cadiz ‘exclusief’
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Shimano Rollerbrakes
•  Herenmodel in zwart,  

damesmodel  
in wit

Inclusief Best Buy 
pakket t.w.v. 149,-

Exclusief bij  
Profile Soest

Exclusief bij  
Profile Soest

...met tropische 
temperaturen

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * ParfumerieDrogisterij * Parfumerie

the art of haircoloring

Weet u dat...
•	Educatie in onze salon erg belangrijk is, wij daarom 

werken met de nieuwste knip&kleur-technieken.
•	Daardoor u haar veel beter valt en 

het een langere houdbaarheid heeft.
•	U bij ons een persoonlijk coupe& kleur advies krijgt.
•	Wij 8 heerlijke soorten koffie hebben,  

maar ook lekkere kruidenthee...
•	Dat service en persoonlijke aandacht  

bij ons voorop staat.
•	Dat wij een leuke zomeractie hebben,  

deze kunt u vinden op blz 8 in De Vierklank

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque
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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 Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
COUPONS € 1,25 per meter. 
Verschillende kleuren, breed-
tes en lengtes. Tel. 030-
2624597

Wit kinderbedje met spij-
len en goed matras tot ±5 
jaar i.z.g.st. € 35,-. Tel. 
06-53116563

200 handvormstenen € 30,- 
zelf weg halen. Tel. 030-
2203075

Nieuw wit bijzet- tuintafeltje, 
55 cm lang, 40 cm breed,en 
40 cm hoog. Gemakkelijk 
naast ligstoel of op balkon 
€ 10,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. 4 dikke tuinstoelkus-
sens, hoge leuning en mooie 
kwaliteit, pastelkleur, samen 
€ 30,-. Tel. 030-2205540

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Stereotoren bestaande uit 
tuner, versterker en casset-
tedeck, merk Kenwood. 
Cd-speler merk Sony. 2 boxen 
merk BSN, 50 watt, alles kan 
door middel van bijgeleverde 
snoeren met elkaar verbon-
den worden  € 30,-. Tel. 030-
2205540

Houten kinderstoel € 10,-. 
Houten kleuterstoeltje, rood 
gelakt € 7,50. Tel. 030-
2746773

Mooie houten slee € 7,-. Tel. 
030 -2201948

Koelkast met diepvries laden, 
merk Bosch i.g.st. € 40,-. Af 
te halen in Bilthoven. Tel. 
030-6924847

Zwarte leren paardrijlaar-
zen merk Cavallo, maat 39, 
8x gebruikt. Nieuwwaarde 
€ 180,- nu voor € 50,- met 
gratis cap. Tel. 06-12295769

Nieuwe dames- trouwschoe-
nen, kleur wit/parelmoer, 
maat 38 met gratis toebeho-
ren voor onder trouwjurk. Tel. 
06-12295769

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

Kinderledikantje 60x120 cm 
met matrasje etc. € 15,-. Tel. 
0302290923

Gekleurde partij nagellak o.a. 
paars, zwart, bruin en blauw. 
10 flesjes € 12,50. Tel. 0346-
243758

Nederlandse vlag, groot 
model, 180x300 cm € 8,-. Tel. 
0346-243758

Aap- noot- miespuzzel. Nog 
compleet in de verpakking 
€ 15,-. Tel. 0346-243758

Boekenweekgeschenk 1938 + 
1939 samen € 25,-. Tel. 030-
6976217

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Boekenweekgeschenk 1947 + 
1948 samen € 10,-. Tel. 030-
6976217

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

Lieve jonge konijntjes van 7 
weken oud mogen nu weg. 
Keuze uit verschillende man-
netjes € 5,- per stuk. Tel. 
06-14215155 of e-mail. mel-
lanie_99@hotmail.com

Z.g.a.n. 4 dikke tuinstoelkus-
sens, hoge leuning, mooie 
kwaliteit, pastel kleur samen 
€ 30,-. Tel. 030-2205540

Nieuw cd-rek, van kersen-
hout met glazen deurtje, 135 
cm hoog, plaats voor 40 cd’s 
€ 10,-. Tel. 030-2205540

Grijs/metallic Ikea hoog-
slaper. 205x94x187 cm. 
Slaaphoogte 151. Zonder 
matras. Incl. trapje € 25,-. Tel. 
0346-214322. Na 18 uur.

Damesjas, a-model, licht 
beige, maat 40-42 € 25,-. Tel. 
06-53441095

Tinnen schalen, maatbe-
kers, € 10,00, nieuw/oud. 
Boodschappentrolley gebruikt 
€ 10,-. Tel. 06-53441095

Fietsen/ brommers
Fiets merk Cruiser, frame 
hoogte 43 cm, 26 inch ban-
den. Er moet nog een beetje 
aan geklust worden en mag 
weg voor € 25,-. Tel. 0346-
282289

Personeel gevraagd
Ervaren hulp in de 
HUISHOUDING, 1 ochtend 
p/w (ma of di). Referenties 
s.v.p. Omgeving Bilthoven 
Noord. Start na de zomervak. 
Tel. 030-2257808

Personeel aangeboden
H U I S H O U D E L I J K E 
hulp regio Bilthoven/De 
Bilt. €12,50 per uur. Tel. 
06-53741383 na 19.00 uur

Ervaren GASTOUDER te 
Westbroek heeft nog een 
paar plaatsjes op maandag, 
dinsdag&donderdag. Leeftijd 
0-4 jaar. Werkt via gastou-
derbureaus 'Poko' en 'Het 
Gastouderbureau'. Voor meer 
informatie: 06-53510824

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

LUXAFLEX jaloezieën repa-
ratie. Reparatie zonnescher-
men/rolluiken optrekband. 
Nieuwe elektramotoren voor 
zonneschermen € 125,-
. Onderdelen service. Tel. 
06-26604779

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

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

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

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

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

Te huur BEDRIJFSRUIMTE 
op de Industrieweg 
Maartensdijk, 100m2 voor 
€ 600,- p/m. Tel. 06-54623282

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

Leeskring Verdieping 
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 
leeskringen tegenwoordig heel 
gewoon. Intussen zijn er ook 
mensen die veel eerder behoef-
te hebben aan gesprekken met 
gelijkgestemden over zaken als 
leven en dood, karma, psycho-
logie, filosofie en esoterie. Zij 
zoeken niet per se aansluiting 

bij een organisatie maar staan 
open voor het delen van inzicht 
en ervaring om een bredere 
kijk te krijgen op het leven. De 
Leeskring Verdieping is pas 
kort geleden opgericht. Het 
soort boeken ligt niet vast. De 
biografie van Ghandi kan net 
zo interessant zijn als een boek 

over kosmologie. De leden kie-
zen in onderling overleg het te 
lezen boek. Wie gewoon eens 
wil komen kijken of het bevalt, 
kan aansluiten op 10 juli om 
17.30 uur. Om 19.30 uur wordt 
er afgesloten. Voor meer infor-
matie: leeskringverdieping@
gmail.com of tel. 0182 600523.

Herinrichting Dorpsweg Maartensdijk

Na de bouwvakvakantie krijgt de 
Dorpsweg in Maartensdijk een 
flinke opknapbeurt. Na een eerste 
fase in 2012 is vanaf 24 augustus 
het gedeelte tussen de Dierenriem 
en de Koningin Julianalaan aan 
de beurt. Er wordt onder andere 
gewerkt aan de veiligheid, par-
keerplaatsen, verlichting en de 
waterleiding. Mogelijk dat men al 
eerder er aan begint. Dinsdag 23 
juni konden de plannen worden 
bekeken. 

Vragen kunnen ook nog worden 
gesteld aan de projectleider van 
deze werkzaamheden Wouter Le 
Fèvre. Hij is per e-mail bereikbaar 
via fevrew@debilt.nl.  [HvdB]

De plannen voor de Dorpsweg nemen een metertje of vijf in beslag.

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



 De Vierklank 13 1 juli 2015

Ontdekkingstocht bij Topkids
Op 24 augustus a.s. opent Topkids Kinderopvang de Ontdekkings-BSO in de Martin 

Luther Kingschool. Deze buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor alle kinderen die in 
Maartensdijk naar school gaan en die het leuk vinden om zowel voor als 

na schooltijd gezellig met elkaar op ontdekking te gaan. 

Op woensdagmiddag 8 juli na 
schooltijd, organiseert Topkids 
Kinderopvang een groots evene-
ment op het schoolplein van de 
Martin Luther Kingschool. Alle 
kinderen uit Maartensdijk zijn uit-
genodigd om op ontdekkingstocht 
te gaan.

Tijdens deze middag wordt er vast 
een tipje van de sluier opgelicht 
van alle activiteiten die de nieuwe 
Topkids Ontdekkings-BSO voor 
de kinderen in petto heeft. In sa-
menwerking met verschillende 
(sport-)verenigingen in Maartens-
dijk worden er workshops aan-
geboden in onder andere tennis, 
judo, zingen en koken. Ook kun-
nen er echte wetenschappelijke 
proefjes worden gedaan en kan er 

worden gezaagd en getimmerd in 
de bouwhoek. Hapjes en drankjes 
na schooltijd worden verzorgd en 
voor de actieve deelnemers ligt er 
een goodiebag klaar met leuke ca-

deautjes. Deelname is gratis voor 
alle schoolkinderen uit Maartens-
dijk. Meer info over onze Ontdek-
kings-BSO is te vinden op:
www.topkids.nl.

Ga op ontdekking bij Topkids.

Proefles Kleuterviool 
Op woensdag 8 juli om 15.30 uur zijn kinderen van 4 en 5 jaar welkom voor een openbare les 

kleuterviool bij de muziekschool in het Lichtruim aan het Planetenplein in Bilthoven. 

Zij kunnen tijdens de proefles er-
varen, hoe het is om op een viool 
te spelen. De kleutervioolcursus 
Vioolfantasie is opgezet als een in-
troductiecursus en duurt een jaar. 
Docent Ineke van Enk heeft po-
sitieve ervaringen met deze vorm 
van onderwijs. Meer dan 80% van 
de kleuters gaat na de cursus door 
met vioolspelen. 

Slimmer worden
De belangrijkste reden om vroeg 
te beginnen is dat jonge kinderen 
voor veel dingen openstaan. Van 
spel tot leren, van waarnemen tot 

experiment. De fantasie fungeert 
bij dit leren als drijvende kracht. 
De kinderen hebben echt lol in het 
vioolspelen en spelen daardoor 
heel ontspannen. Een van de grote 
voordelen van jong beginnen is dat 
de viool echt een plek in de bele-
vingswereld van het kind geeft. 
Door alle benodigde bewegingen 
al zo vroeg aan te bieden is het ver-
bazend hoe goed hun houding na 
een jaar cursus al is. Verder heeft 
hersenonderzoek aangetoond dat 
vroeg muziekonderwijs niet alleen 
goed is voor de houding, maar ook 
voor de ontwikkeling van de her-

senen. Jong met muziekles begin-
nen stimuleert de uitwisseling tus-
sen beide hersenhelften en geeft 
aantoonbaar betere leerresultaten 
op latere leeftijd (zie ook www.
muzieksmaaktslim.nl)

Op woensdag 8 juli om 15.30 uur 
kunt u iets van de Kleuterviool 
gaan ervaren. Aansluitend kun-
nen belangstellende kinderen en 
ouders inlichtingen inwinnen. De 
introductiecursus is in lokaal 1 
van de Biltse Muziekschool in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilt-
hoven. 

Musical in ‘t Kompas
Vrijdag 3 juli, zet (Basis-)School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek 
haar deuren open voor ouderen uit Westbroek en omgeving. Leerlingen 
van groep 8 voeren dan de eerste keer hun afscheidsmusical op, waar-
voor zij de afgelopen maanden hard geoefend hebben. 

Enkele jaren terug is dat voor het eerst gedaan, toen De Zonnebloem 
te gast was bij de generale repetitie die vooraf ging aan de afscheids-
avond en dat bleek bij zowel oud en jong goed aan te slaan. Vandaar dat 
er ook dit jaar weer een extra voorstelling wordt georganiseerd. Vanaf 
13.30 uur voeren de leerlingen de musical ‘Het Musical Mysterie’ op. 
In deze musical maakt men kennis met verschillende personages, die 
een nieuwe show moeten gaan bedenken om het oude theater te redden 
van de ondergang. Maar er lijkt van alles mis te gaan... 

De toegang is gratis en voor koffie/thee wordt gezorgd. De deuren van 
de school aan de prinses Christinastraat in Westbroek gaan om 13.15 
uur open. Iedereen is van harte welkom.

Mooi sponsorbedrag
Fenna, Jente en Marte, drie enthou-
siaste meiden van de oudste groep 
van BSO ‘De Wilde Poema’, organi-
seerden op 23 juni een benefietfeest 
voor kinderhospice Binnenveld 
(Barneveld).

Zij vroegen de andere kinderen van 
de BSO om mee te doen aan een 

sponsorloop. Ondernemers uit Bilt-
hoven en omgeving vroegen ze om 
spullen te doneren voor de loterij 
en de grabbelton. De medewerkers 
werden ingezet om allerlei activitei-
ten tijdens het feest te begeleiden. 
Daarnaast werden Little Gym, Mens 
De Bilt en boswachter Agnes uitge-
nodigd om workshops te geven. 

Kinderhospice Binnenveld in Barne-
veld biedt complexe zorg aan ernstig 
of ongeneeslijk zieke kinderen met 
een beperkte levensverwachting. 
BSO De Wilde Poema is onderdeel 
van Stichting Kinderopvang De Bilt 
en ligt op het terrein van basisschool 
De Werkplaats.

(Judith Veen)

Uiteindelijk is er een mooi bedrag van zo’n 850 euro opgehaald.

Steun voor
Nepal en Roparun

De jaarlijks terugkerende Stroopwafel-verkoop door leerlingen van de 
Groen van Prinstererschool in De Bilt voor het goede doel is succesvol 
geweest. Woensdag 24 juni werden symbolisch de cheques overhan-
digd. De school zelf zou eigenlijk in aanmerking komen voor de helft 
van de opbrengst om te gebruiken voor het schoolplein, maar vanwege 
de ramp in Nepal werd besloten om het geld te doneren aan stichting 
Grace for Victim Children. De andere helft ging naar kinderdag van het 
Roparun Team 19 van het Diakonessenziekenhuis. Beide organisaties 
kregen een cheque overhandigd van 1483 euro. Totaal zijn er door de 
school met deze actie bijna 2000 pakjes stroopwafels verkocht. 

(Fred van Dijen)

Landelijk werd er voor het Roparun Team 29.330 euro overgemaakt.

Speldag Groen van 
Prinstererschool

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt 
hebben weer de jaarlijkse speldag gehad. Naast het springen op de 
springkussens en het tijgeren door de stormbaan, hebben ze ook leuke 
samenwerkingsspelletjes gedaan, zoals een ambulancerace en een 
touwtrekspel. De kinderen waren prachtig geschminkt en de feestelijke 
dag werd afgesloten met een gezamenlijke dans op het plein en een 
ijsje in de klas. Dankzij de hulp van heel veel ouders was het weer een 
fantastische dag. (Eline Polman) 
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Michel Everaert geridderd 
bij WK Beachvolleybal

door Henk van de Bunt

Michel Everaert uit Bilthoven is directeur sport van de Nevobo. Vrijdag, voorafgaand aan de 
officiële openingsceremonie van het WK Beachvolleybal, werd hij koninklijk onderscheiden. 

De beachvolleybalpionier werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Minister Edith Schippers (Sport) speldde Everaert ten overstaan van familie, 

vrienden en collega’s het lintje op.

Wie dezer dagen contact wil leg-
gen met Everaert moet afreizen 
naar de hofstad. De wedstrijden in 
Den Haag worden in een drijvend 
stadion op de Hofvijver gespeeld. 
Het stadion heeft ruimte voor 
5.500 toeschouwers. Onder meer 
de halve finales en finales worden 
daar afgewerkt.

Podium
Michel Everaert (52 jaar) werd op 
het mooist denkbare podium ge-
eerd voor al zijn verdiensten voor 
het (beach-)volleybal. Als beach-
volleyballer werd hij vijf keer Ne-
derlands kampioen en kwam hij 

samen met Sander Mulder uit op 
de Olympische Spelen van Atlanta 
in 1996. Als indoorspeler speelde 
Everaert lang in de Nederlandse 
eredivisie. 

Na zijn carrière als speler had 
Everaert een groot aandeel in de 
professionalisering van het beach-
volleybal in Nederland. Het we-
reldkampioenschap beachvolley-
bal, dat in 2015 voor het eerst in 
de geschiedenis in Nederland werd 
georganiseerd, is mede door zijn 
inzet binnengehaald. Het betekent 
de kroon op zijn vele inspanningen 
als beachvolleybalpionier.

Oprichter
Everaert was de medeoprichter 
van beachvolleybalschool Breda 
Beach, de eerste beachvolleybal-
school in Nederland, waar nieuwe 
spelers werden opgeleid maar ook 
trainers het vak konden leren. 
Daarnaast was hij organisator van 
de jaarlijkse beachweek Breda (van 
700 deelnemers in 1994 naar 3500 
deelnemers in 1999). In nauwe sa-
menwerking met Jouke C. Benes, 
trainer, coach en zelf actief-speler, 
schreef Everaert een complete 
handleiding waarin alle ins & outs 
van het moderne beachvolleybal 
uitgebreid aan de orde kwamen. 

Everaert was medeorganisator van 
de Swatch beachvolleybal Tour, 
een jaarlijks evenement bestaande 
uit 8 evenementen eindigend met 
het NK in Scheveningen.

De Bilt
Behalve voor topbeachvolley-
bal zet Everaert zich ook al jaren 
in voor de breedtesport. Hij was 
mede-initiatiefnemer van La Playa 
Blanca in de Biltse Duinen, waar 
ieder jaar ruim 100 beach-volley-
ballers actief zijn. Everaert: ‘Om 
het beachvolleybal in de gemeente 
De Bilt op de kaart te zetten heb-
ben wij samen Irene Beach in 2009 
opgezet. Inmiddels heeft Irene 
Beach zo’n 200 leden en heeft men 
diverse toptrainers aan de club we-
ten te binden.

Groeien
Naast het vele vrijwilligerswerk 
ter stimulering van het beachvol-
leybal heeft ook de professionele 
inzet van Michel geleid tot het op 
de kaart zetten en moderniseren 
van het beachvolleybal in Neder-
land. Door zijn inzet heeft hij het 
beachvolleybal laten groeien in 
5 segmenten: clubs, beachvol-
leybalcircuit langs de kust, talen-
tontwikkeling, nationale teams-
programma en evenementen. Het 
resultaat is meerdere Europese ti-

tels, een wereldtitel bij de mannen 
(Brouwer & Meeuwsen 2013) en 
ook de prestaties van jeugdteams 
en talentopleiding zijn in vergelij-
king met andere landen state of the 
art. Ook het binnenhalen van grote 
evenementen (zoals het EK da-
mes en het WK beachvolleybal in 
2015) en de ontwikkelingen in de 
breedtesport zijn indrukwekkend. 
Het beachvolleybal is één van de 
sterkst groeiende sporten in Ne-
derland (zowel op het gebied van 
de top- als de breedtesport) waar-
bij de Nevobo als voorbeeld voor 
andere bonden fungeert.

Bizar
Michel Everaert, directeur Sport 
van de volleybalbond NeVoBo, 
is best wat gewend de laatste ja-
ren als het gaat om de ontwikke-
ling van het beachvolleybal. Het 
beleid, waarin sportstimulering 
een belangrijke rol speelt, werkt. 
‘Maar zo hard als nu, als dit jaar, 
zo is het nog nooit gegaan’. Groei-
de het aantal beachvolleyballoca-
ties van 4 in 2004 naar zo’n 200 
eind 2014, de verwachting is dat 
er de komende maanden zo’n 50 
locaties bijkomen. ‘De kans is - ik 
had het een jaar geleden niet dur-
ven dromen - dat we nog in 2015 
over de 250 heen gaan. Overal dui-
ken ze nu op, echt bizar’.

Michel Everaert in het drijvende stadion op de Hofvijver in Den Haag waar het WK Beachvolleybal wordt 
gespeeld. 

DOS sluit seizoen af 
De slotactiviteit van het korfbalseizoen bij DOS vond plaats op vrijdag 
26 juni met de jaarlijkse editie van het De Gram’s Schuttersfestijn. Het 
was druk; maar liefst 72 deelnemers streden om de eer en de wisselbe-
ker of deden gewoon mee voor de gezelligheid. Uiteindelijk ging de fi-
nale tussen het ervaren koppel Jolanda Sodaar en Michael van Bemmel 
(winnaars 2012) en het koppel Tim Nap en Anouk van Brenk. Tim en 
Anouk hadden nog geen wedstrijd verloren en lieten er ook in de finale 
geen gras over groeien. (Wilco de Rooij)

Tim en Anouk kregen de beker uit handen van de winnaars van vorig 
jaar Luc den Otter en Dagmar Noordermeer.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de vierde avond Zomer-
bridge in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 25 juni. 
Er werd in één lijn gespeeld: Anneke de Jong - Leenslag + Toon Smits 
werden met 60,68% eerste en Henk van de Bunt + Wout van Dron-
kelaar (58,07%) behaalden het zilver. De derde plaats moest worden 
gedeeld door Cora van der Linden + Henk Theebe en Uschi Röhrs + 
Wim Westland (beiden 57,55%). De eerstvolgende avond is donderdag 
2 juli. Bij voorkeur vooraf aanmelden via bchollandscherading@gmail.
com en anders tussen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. Aanvang bridgen 
om 19.45 uur. Kosten per avond bedragen 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden. 

4 tickets voor NK
Zaterdag 27 juni werden de 
Utrechtse regiokampioenschappen 
dressuur en springen in Hoogland 
gehouden. Isabelle Geurts uit Hol-
landsche Rading werd kampioen 
in de klasse L springen met haar 

pony Daido. Lucy Groenen uit 
Groenekan veroverde maar liefst 3 
startbewijzen voor de Nederlandse 
kampioenschappen. Met Thamen’s 
Volare vertegenwoordigt ze regio 
Utrecht individueel in de klasse M2 

dressuur en bij de teamonderdelen 
viertal M dressuur en viertal kür op 
muziek. Beide dames zullen eind 
augustus hun uiterste best doen om 
goud voor deze regio te behalen tij-
dens de Hippiade in Ermelo.
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advertentie

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

advertentie

Groen hart in zonnig
van Boetzelaerspark geopend

door Henk van de Bunt

Zaterdag 27 juni ontmoetten bezoekers en De Vrienden van het Van Boetzelaerpark elkaar 
om te vieren dat het Van Boetzelaerpark een prachtig groen hart heeft gekregen. In een 

zonovergoten park werd door wethouder Anne Brommersma het ‘Parkhuisje’ 
met vlonder en opnieuw ingerichte omgeving ‘geopend. 

In zijn openingswoord vertelde 
voorzitter Ben Verwiel: ‘In no-
vember 2013 zijn we in drie sessie 
met 22 vrienden en medewerkers 
van de gemeente begonnen met 
de afbraak van de ‘onbestendige 
groene muur. 

Alleen het roestige hekwerk daar-
in kostte enkele van ons zere han-
den, schaaf en snijwonden en de 
hulp-biedende sjofel van de ge-
meente een lekke band en vervol-
gens een vastloper in de drassige 
omgeving. Maar we hebben het 
geklaard. Het doorzicht verraste 
ons en het oude parkhuisje viel 

ineens op. Meteen werd door één 
van de vrienden al geopperd om 
dit huisje mogelijk te gaan gebrui-
ken als uitvalsbasis voor de koek-
en-zopie-activiteit, wanneer je in 
het park kunt schaatsen’.

Hulp
De plannen voor het opknappen 
van het huisje werden met hulp 
van architect Vincent Smulders 
gemaakt. Financiële steun kwam 
vanuit het Van Eewijk-fonds, 
het F.K. Heijnfonds en het Witte 
Kruis. Met materiële hulp vanuit 
de gemeente werd uiteindelijk 
de renovatie van het parkhuisje 

gerealiseerd. Met overgebleven 
gelden van Stichting De Bilt 900 
werd later ook nog een vlonder 
bekostigd. 

Werken
Ook de Vrienden van het van 
Boetzelaerspark hebben niet stil 
gezeten. Zij zagen de kansen en 
potentie, verwierven fondsen, 
maar hebben vooral het afgelopen 
jaar met elkaar ook keihard ge-
werkt. Vanaf november 2013, toen 
de Eendenkooi geruimd werd, is 
14 keer met elkaar in het park ge-
werkt. In die tijd hebben meer dan 
250 mensen meegewerkt en is er 

meer dan 700 uur werk geleverd. 
Verwiel meldt in zijn openings-
woord nadrukkelijk de 80 potten 
koffie en thee die geschonken zijn 
in die periode, de meer dan 2 me-
ter cake en notenkoek die veror-
berd is naast vele zakken taaitaai, 
paaseitjes, stroopwafels, en an-
dere koekjes. 

Maar ook - en misschien is dat 
wel het belangrijkste - dat ze el-
kaar hebben leren kennen, gezel-
lig samengewerkt hebben en met 
voldoening op de resultaten terug-
kijken.

Plannen
Het werk is nog lang niet klaar. 
De inrichting van het huisje moet 
nog vervolmaakt worden. Het 
mededelingenbord moet nog ver-
plaatst worden. Maar ook hebben 
zijn er nog volop nieuwe ideeën, 
zoals bijvoorbeeld over de inrich-
ting van het plantsoen bij de Hes-
senweg, de aanleg van een voet-
balveldje en mogelijkheden voor 
de aanleg van CO2reducerende 
paden in het park. De ‘Vrienden 
van’ blijven actief en zijn op hun 
vaste laatste zaterdagen van elke 
maand steevast aan het werk. 

Ben Verwiel geeft een duim aan de gemeentelijke afdeling Beheer en 
Onderhoud publieke ruimte die meer gedaan heeft dan verwacht in deze 
financieel lastige tijd.

Wethouder Anne Brommersma opent officieel het parkhuisje en de vlonder. 

Fietstocht met concert
Woord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 8 juli een fietstocht 
vanuit Bilthoven met als thema: ’70 jaar bevrijding’. Er is een prach-
tige route uitgezet met diverse extra mogelijkheden en stops onderweg. 
Na afloop van de tocht is er een openlucht diner en ’s avonds in de Her-
vormde Dorpskerk van Lage Vuursche een concert. De opbrengst van 
deze dag is bestemd voor jongeren in Burkina Faso, die vakonderwijs 
volgen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van hun land.

De dag begint tussen 10.00 en 11.00 uur met de ontvangst op de boer-
derij van familie Van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. De 
route is ruim 30 km lang en voert voor een deel over de landingsbaan 
van het voormalige vliegveld Soesterberg. Daar zijn twee extra mo-
gelijkheden: Een bezoek aan het Nationaal Militair Museum of een 
fietstocht over de vliegbasis o.l.v. een gids. Tussen 12.30 - 14.00 uur 
wordt onderweg geluncht. Vanaf 16.00 uur zijn de deelnemers weer 
welkom op het terrein van de familie Van Wiggen. Van 17.00 tot 18.00 
uur wordt daar de warme maaltijd geserveerd voor maximaal 100 per-
sonen. 

’s Avonds is er om 19.30 uur een concert in de kerk van de Lage Vuur-
sche met medewerking van pianist en organist Diederik Blankesteijn 
en het ‘Young chambre choir’ uit Barneveld o.l.v. Mirjam van den 
Hoek. De toegang is vrij, wel is er een collecte aan de uitgang. Voor 
deelname aan de fietsdag, de extra ‘excursie’, de lunch en de maaltijd 
is aanmelding noodzakelijk: dit kan tot en met maandag 6 juli bij Ria 
Hennipman via tel. 0346 282291 
of via wendsoest@gmail.com. 

Voor meer informatie: 
www.woordendaadsoest.nl. 

Wandelexcursie of Zomerconcert
Utrechts Landschap organiseert op 
zondag 5 juli een wandelexcursie 
over Landgoed Houdringe. Houd-
ringe bestaat voornamelijk uit bos 
en open grasland. Er staan dikke 
eiken en beuken met een doorsne-
de van meer dan een meter. 

Deze bomen zijn ruim 225 haar 
oud. Huize Houdringe is in 1779 
gebouwd. Rondom het huis is de 
tuin deels in de Engelse landschap-
stijl en deels in de Franse barok-
stijl aangelegd.

Start vanuit Infocentrum Beer-
schoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 in De Bilt; voorbij de par-
keerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. De wandeling duurt onge-
veer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis.
 
Concert
Houdt u meer van naar muziek 
luisteren, dan bent u welkom 
bij het concert dat op deze mid-
dag 5 juli wordt georganiseerd 

door de Stichting Zomerconcer-
ten De Bilt  in samenwerking met 
Utrechts Landschap. Het concert 
vindt plaats achter het infocentrum 
Beerschoten, De Holle Bilt 6 in de 
Bilt. Het begint om 14.00 uur en 
duurt ca. 2 uur. Bij slechte weers-
omstandigheden vindt het concert 
plaats in de Immanuelkerk - Soest-
dijkseweg Zuid 49 in de Bilt. Me-
dewerking wordt verleend door 
Smartlappenkoor Sterk Spul en 
de Melodie Percussiegroep van de 
Koninklijke Biltse Harmonie.

Met de voorspelde temperaturen doet de ijscoman ook dit jaar vast goede zaken.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

V.a. 1 juli nieuwe à la carte kaart.

“Wat schaft de pot?”

Woe.
01-07
Do.

02-07
Vr.

03-07

“KLIEKJESDAGEN"
Diverse vlees, vis en

vegetarische gerechten
€ 9,50

Woe.
08-07
Do.

09-07
Vr.

10-07

Biefstuk van de grill
met knoflooksaus

of
Scholfilet met

romige dragonsaus
of

Spinazie-prei quiche
met Emmentaler kaas

€ 9,50


