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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Begin mei was er overleg tus-

sen de directeur van de Bosberg-

school, wijkcontactambtenaar Li-

anne Oosterlee en gemeentelijke 

vertegenwoordigers met inwoners 

van Hollandsche Rading over de 

verkeersveiligheid op en rond het 

plein voor het Dorpshuis en het 

speelplein op de Adri Piecklaan. 

Ten aanzien van het ietspad uit-
komend op de Adri Piecklaan is 

al in het verleden overlegd met de 

gemeente. Het ietspad en het ‘uit-
komen op de Adri Piecklaan is nu 

een onduidelijke en - daardoor - on-

veilige situatie, omdat ietsers niet 
weten hoe het ietspad precies loopt 
en wielrenners daar te hard rijden. 

Het boerenhek staat nu ook continu 

open. De gemeente heeft inmiddels 

toegezegd ietsverkeer-remmende 
maatregelen op het ietspad uit te 
voeren tegelijk met de herinrich-

ting van de Dennenlaan. In ieder 

geval hebben de beide mobiele gele 

ietssluizen zaterdag bij de opening 
van het nieuwe dorpshuis goed ge-

werkt.

School

Besproken is, dat het van belang is 

dat de verkeerssnelheid van ietsers 
wordt belemmerd om het veilig 

voor de kinderen en ouders te ma-

ken om naar en van school te gaan 

en op en rond het speelplein te ver-

keren. Mogelijkheden als bijv. het 

speelplein meer af te schermen van 

het ietspad, een verkeersplateau 
te maken op de hoek van de Adri 

Piecklaan / Sparrenlaan / Dennen-

laan, om ietsenrekken aan de zuid-

zijde van het plein voor het Dorps-

huis te plaatsen en te overwegen 

een ietssluis aan het begin van het 
ietspad te maken en het boerenhek 

bij het oude tijdelijk dorpshuis af te 

sluiten kwamen aan de orde.

Werk in uitvoering

Op maandag 19 mei startten de 

werkzaamheden om het riool in de 

Dennenlaan te vervangen tot aan 

de erfgrens van de percelen. De 

werkzaamheden worden gefaseerd 

uitgevoerd. Gestart wordt vanaf de 

Sparrenlaan. Het heeft tot gevolg 

dat per fase bewoners hun auto niet 

meer voor hun huis of op hun oprit 

kunnen parkeren en dat het verkeer 

over de Spoorlaan zal worden ge-

leid. De bewoners van de Dennen-

laan zijn hierover geïnformeerd. 

Verwacht wordt dat de werkzaam-

heden zo’n 10 weken zullen duren. 

Verder wordt de laan wat anders in-

gericht. Op 12 maart jl. is door de 

gemeente met de bewoners van de 

Dennenlaan overleg gevoerd over 

de komende werkzaamheden (rio-

lering en herinrichting) van de laan. 

Het was van de kant van de bewo-

ners een zeer goed bezochte bijeen-

komst waarin de gemeente uitleg 

heeft gegeven en goed naar de be-

woners heeft geluisterd ten aanzien 

van verkeersveiligheid, parkeren 

en voetpaden. Iedereen wil graag 

het groene karakter van de laan 

gehandhaafd zien. En de gemeente 

honoreert de wens voor verkeer-

remmende maatregelen, voor langs- 

parkeervakken uitgevoerd in gras-

betontegels aan de oneven zijde en 

de wens om bij de voetpaden geen 

hoge opstaande randen te maken.

Nog geen verkeersrust in 
Hollandsche Rading

door Henk van de Bunt

Met de langverwachte opening van het Dorpshuis in Hollandsche Rading is er vooralsnog

geen eind gekomen aan de verkeershinder in het aan het nieuwe gemeenschapscentrum 

aanpalende gebied van Hollandsche Rading. 

De verbinding van het stratenpatroon met het recreatieve ietspad is in 
de situatie rondom het nieuwe Dorpshuis een onduidelijke en daardoor 

onveilige situatie geworden.

De raadsvergadering begon met 

beschouwingen over de collegevor-

ming en het bespreken van het co-

alitieakkoord door de verschillende 

fracties. Over de onderhandelingen 

zegt formateur Frans Poot dat die 

op basis van gelijkwaardigheid in 

goed vertrouwen zijn verlopen. Be-

langrijke punten uit het coalitieak-

koord noemt hij openheid naar de 

raad en de inwoners, en vernieu-

wing. ‘Bij de invulling van de taken 
van de wethouders zijn we afgestapt 

van de departementale indeling van 

de portefeuilles. Dat betekent dat 

ruimtelijke ordening en grote pro-

jecten niet bij één wethouder neer-

gelegd worden. De bedoeling daar-

van is dat er meer discussie in het 

college ontstaat. Dat is ook gedaan 

met de sociale portefeuille, die de 

komende jaren veel meer zal gaan 

omvatten.’ 

Werkgelegenheid

Frans Poot gaat in op een aantal pun-

ten uit het akkoord. Het college wil 

een scherp en behoedzaam inanci-
eel beleid voeren. De OZB wordt 

in principe niet verhoogd. De vier 

wethouders krijgen een volle baan, 

maar hebben om een signaal af te 

geven aan de gemeentelijke bezui-

nigingen inancieel gekozen voor 
een deeltijdfunctie. Op economisch 

gebied krijgt de life science as een 

belangrijke plaats in het gemeente-

lijk beleid en op de duurzaamheids-

agenda wordt stevig ingezet. Kri-

schan Hagedoorn (PvdA) wenst het 

nieuwe college durf, daadkracht en 

medemenselijkheid toe. ‘De PvdA 
zal zich constructief opstellen en u 

zult ons aan uw zijde vinden als u 

rekening houdt met belangrijke so-

ciaaldemocratische waarden en met 

de meest kwetsbare groepen in deze 

gemeente. Daarover wordt met 

geen woord gerept in het akkoord.’ 

Het niet benoemen van ambities op 

het gebied van werkgelegenheid 

baart de PvdA zorgen. 

Duurzaamheid

Jolanda van Hulst wil subsidies 

transparanter maken. Het Centrum-

fonds voor ondernemers in de cen-

tra is voor de VVD een belangrijk 

punt dat is binnengehaald. ‘Over 
een tijdelijke spoorwegovergang 

naar De Leijen valt voor de zomer 

een hamerslag.’ Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt) noemt 

het akkoord een feestje van vier 

partijen met als resultaat een verza-

meling open deuren waar niemand 

tegen kan zijn. 

Wethouders en twee
nieuwe raadsleden geïnstalleerd

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging dinsdag 13 mei tijdens een ingelaste raadsvergadering akkoord met 

de benoeming van vier nieuwe wethouders. Hans Mieras (D66), Jolanda van Hulst (VVD), 

Madeleine Bakker (CDA) en Anne Brommersma  (GroenLinks) werden vervolgens beëdigd. 

Van Hulst en Bakker waren op 19 maart tot raadslid gekozen. Door hun benoeming als 

wethouder vielen er twee plaatsen in de raad vrij. Met de installatie Natasja Steen (VVD)

en Martijn Koren (CDA) is de raad weer compleet.

Het nieuwe college van B en W. v.l.n.r. Jolanda van Hulst, Hans Mieras, 

Anne Brommersma, Madeleine Bakker en burgemeester Arjen Gerritsen.

Lees verder op pagina 3
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

25/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

25/5 •  9.30u - Ds. J. Vroegindeweij
25/5 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/5 • 10.30u - Ds. Ivo de Jong

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

25/5 • 10.00u - Dhr. Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw

25/5 • 10.30u - Gebedsviering

Ger. Kerk

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

25/5 • 10.15u - Ds. M.J.C. Blok 
25/5 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/5 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve
25/5 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

25/5 • 10.00u - 
Mevr. ds. R. Klein Kranenburg

25/5 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

25/5 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

25/5 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

25/5 • 10.00u - Dhr. Frank Pot

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/5 • 10.30u - Mw.ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

25/5 • 10.00u - Ds. E. van Rooijen
25/5 • 18.30u - Ds. M. Baan

Onderwegkerk Blauwkapel

25/5 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Herst. Herv. Kerk

25/5 • 10.30u - Ds. v.d. Stoel
25/5 • 18.00u - Dhr. Klok

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

25/5 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

25/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
25/5 • 18.30u - Ds. H. Vreekamp

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

25/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

25/5 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

24/5 • 19.00u -  
Woord- en Communieviering

25/5 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

25/5 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
25/5 • 18.30u - Ds. C. van Veelen

PKN - Herv. Kerk

25/5 • 10.00u - Ds. C. van den Scheur
25/5 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

Avond over geloofsopvoeding

Het gezamenlijk jeugdwerk van 
de Opstandingskerk en Imma-
nuelkerk in De Bilt organiseert 
een avond over geloofsopvoe-
ding ‘Geloof, hoop en kinderen’. 
De bijeenkomst is bedoeld voor 
ouders en grootouders van jonge-
ren tussen 0 en 18 jaar. De opzet 
is een inspirerende avond, zodat 
u vragen over Pasen, Hemelvaart 
of Pinksteren goed kan beant-
woorden. De bijeenkomst vindt 
plaats op donderdag 22 mei van 
20.00 tot 21.30 uur in De Schakel 
achter de Immanuelkerk, Soest-
dijkseweg Zuid 49. 

Klaverjassen

Vrijdagavond 23 mei kunt u weer 
klaverjassen bij FC de Bilt. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Laan van Weltevreden 
in de Bilt bent u van harte wel-
kom. Vanaf 19.00 uur is de kan-
tine geopend en het klaverjassen 
begint om 20.00. Inschrijfgeld 
bedraagt € 3,-. Loten voor de 
loterij zijn € 0,50 per stuk.

Danssalon met workshop 

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 
24 mei a.s. in HF Witte in De Bilt 
terecht voor een avond stijldan-
sen, met voorafgaand een work-
shop Singledansen. Voor single-
dansen heeft men geen partner 
nodig. Er wordt gestart met 
herhalingen van eerder geleerde 

singledansen, dus ook voor die-
genen die nog niet eerder hebben 
meegedaan is het makkelijk om 
in te stappen. 
De Danssalon is er iedere 4e 
zaterdag van de maand in het HF 
Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. De workshop 
gaat om 19.15 uur van start en 
duurt tot 20.15 uur, aanslui-
tend dansavond tot 00.00 uur.  

Meer informatie op www. 
de-danssalon.nl 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 25 mei verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25, Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is  ‘Devotie’. 
Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd 
op geestelijke vrijheid, respect 
voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven 
als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

Lenteconcert in Julianakerk

Kamerkoor Capella Utrecht geeft 
op zondag 25 mei een lentecon-
cert met poëzie op muziek. Veel 
vrolijke klanken en af en toe een 
verstilde noot. Na afloop is er een 
high tea voor de aanwezigen. Het 
koor zingt Nederlandse en Engel-
se gedichten, die op muziek zijn 
gezet. Zondag 25 mei om 15.30 
uur in de Julianakerk, Julianalaan 
42, Bilthoven. Kaarten zijn aan 
de zaal verkrijgbaar.

Double Trouble  

in Schutsmantel

 

Op zondag 25 mei geeft het 
ensemble Double Trouble een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het ensemble Double 
Trouble brengt een gevarieerd 
klassiek programma. Het pro-
gramma duurt één uur, zonder 
pauze. Het optreden is op ver-
zoek van Schutsmantel georga-
niseerd door de stichting Muziek 
in Huis. Toegang is gratis. Het 
concert begint om 15.00 uur in 
Schutsmantel aan de Gregorius-
laan 35 te Bilthoven. 
 

Fotoclub Bilthoven

Maandag 26 mei komt de foto-
club bijeen voor het thema ‘Foto-
series’. Op deze avond zullen de 
leden series tonen van maximaal 
vijf foto’s. Deze reeksen, die 
werk bevatten van het afgelopen 
seizoen, zullen uitgebreid wor-
den besproken. De avond begint 

om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het H.F. Wittecentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor 
meer inlichtingen www.fotoclub-
bilthoven.nl 

Taizéviering in De Bilt

Zondagavond 25 mei om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49 een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Het is een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om stil te zijn. 

Collectanten epilepsiefonds 

gezocht

Tiny de Groot is op zoek naar 
mensen die willen helpen met de 
collecte voor het Epilepsiefonds 
in de week van 2 tot en met 7 
juni. S.v.p. aanmelden via tel. 

0346 831299. Het geld is erg 
hard nodig voor onderzoeken. 
Belangstellenden kunnen uiter-
aard voorkeur aangeven voor het 
collectegebied. 

Garagesale route Groenekan

De garagesale route viert haar 
eerste lustrum: voor de vijfde 
keer kunnen inwoners van Groe-
nekan meedoen aan de route en 
hun creatieve vruchten, oma’s 
mooie servies, de bijzondere ver-
zameling koekoeksklokken of 
wat er verder ook maar in de 
garage of op zolder staat, aan-
bieden op het eigen erf. Vanwege 
deze eerste lustrumeditie wil de 
organisatie een feestelijk tintje 
aan de tour geven.

Datum: 28 juni, 9.30-13.30 uur. 
Aanmelding vóór 1 juni via ellen.
vanderpadt@outlook.com, of 
0346 214410. Zie http://garage-
salegroenekan.wordpress.com.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Geboren

18 mei 2014

Syb Levi

van Zijtveld

Zoon van Nel en Henk van Zijtveld
Looijdijk 45a, Tienhoven

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

VERMIST

Sinds 29 april is onze lieve kleine kater 

Mouse verdwenen. Mouse is bijna een jaar en 

voornamelijk wit met een beetje rood op zijn 

kopje en op zijn rug, zijn staart is cypersrood. 

Mouse is een gecastreerde kater en gaat nooit 

heel ver van huis. Heeft iemand hem gezien 

wilt u dan contact opnemen met: 

De fam. Mulder

Spoorlaan 66 te Hollandsche Rading 

Tel: 035-5771514

VERMIST

Tot mijn grote verdriet is op 1 mei mijn kater (gecastreerd en gechipt) 
vermist, op de Achterweteringseweg 59 te Maartensdijk.
Die dag is er gemaaid en 1 dag daarna gehooid met een hele grote 
machine ter hoogte van nr. 41 op de Achterweteringseweg. Waarschijnlijk 
is hij in paniek zijn oriëntatie kwijt geraakt tijdens zijn dagelijkse 
wandeling in het land en op de vlucht geslagen. Verscheidene mensen 
hebben hem daar voor het laatst nog zien rennen.
 
Wie heeft hem gezien of 
misschien meegenomen?
De succesvolle Tip wordt beloond.
 
Mobiel: 06-30113021
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Rost van Tonningen gaat in op punten uit het akkoord en concludeert: 

‘De rode draad hebben wij niet gevonden door een gebrek aan een ver-

gezicht en concrete uitwerkingen. Het gaat hier om vage intenties, waar 

een duidelijk kompas ontbreekt en keuzes worden vermeden.’ Dolf 

Smolenaers (D66) streeft naar een open bestuurscultuur en ziet daar-

voor kansen met zoveel nieuwe mensen in de raad. Duurzaamheid is 

voor D66 een speerpunt. ‘Dat valt uiteen in drie stukken, het inanci-
eel beleid, de sociaaleconomische component en het ecologische deel. 

Daarnaast wil D66 ruim baan voor de iets en het openbaar vervoer.’ 

Krentenbrood

Menno Boer (SP) noemt het pro-

gramma: ‘Ouwe jongens krenten-

brood’. Om dat te illustreren heeft 

hij voor iedereen als traktatie een 

snee krentenbrood meegenomen. 

De SP heeft een redelijk goed ge-

voel over het akkoord en zal elk 

voorstel van het college op waar-

de inschatten en er constructief 

over meedenken. Johan Slootweg 

(SGP) feliciteert vooral Groen-

Links. ‘Omdat het die partij is ge-

lukt het akkoord met groen garen 

aan elkaar te naaien en een paar 

andere fracties strak in het pak te 

zetten.’ Slootweg noemt het een 

pluspunt dat heel veel niet con-

creet is. Hij mist een perspectief 

naar de toekomst. Dat geldt met 

name over wat er in het akkoord 

staat over de rode contour en de randweg, waarvoor de deur op slot 

wordt gedaan. Wat betreft inanciën vindt hij het akkoord mager. Nico 
Jansen ((CU) ziet de kleine kernen niet vertegenwoordigd in deze coa-

litie. Ook hij feliciteert GroenLinks met hetgeen door hen is binnenge-

haald. Een ontmoetingspunt voor ouderen, op loopafstand van plaatsen 

waar veel ouderen wonen, noemt hij van groot belang.

Zwembad

Anne de Boer (GroenLinks) ziet dat met de realisering van een zwem-

bad de wens van veel Biltenaren serieus wordt genomen. Hij noemt 

dat de uitkomst van de campagne en de vele mensen die hun hand-

tekening hebben gezet. De Boer concludeert dat er een Bilts akkoord 

ligt met sociale en groene tinten. De realisering van het zwembad en 

het behoud van de bibliotheekfunctie in Maartensdijk noemt Madeleine 

Bakker (CDA) als belangrijke punten uit het akkoord. ‘Wij zijn blij met 

de terugkeer van het spreekuur van B en W en een zorgcontactpunt in 

Maartensdijk.’ Han IJssennagger (Bilts Belang) herkent veel positieve 

elementen in het programma. Hij vindt het jammer dat de coalitie een 

westelijke randweg niet ziet zitten. ’Dat betekent dat wordt geaccep-

teerd dat rond 2020 het verkeer stevig gaat vastlopen.’ 

Martijn Koren en Natasja Steen werden als de nieuwe raadsleden 

geïnstalleerd.

‘Ouwe jongens krentenbrood’ 

noemt de SP het coalitieakkoord 

en trakteert daar dus op.

Reclame langs wegen en dreven

moet De Bilt meer armslag gaan geven

maar wie straks heerlijk geniet

in een stiltegebied

wordt door schreeuwende posters verdreven

Guus Geebel Limerick

De dag begon in de Julianakerk met 

een minisymposium met als titel: 

‘Over de crisis niets dan goeds’. 

Burgemeester Arjen Gerritsen leid-

de het symposium in. Hij consta-

teerde dat het begrip duurzaamheid 

zo’n zeven jaar geleden nog iets 

was waar vaak schamper over werd 

gesproken, maar dat zich in snel 

tempo ontwikkelde in economische 

en ecologische begrippen. Duur-

zaamheid deed zo zijn intrede in het 

leven van alledag. ‘Dit symposium 

vindt plaats in een kerk waar op 

zondag wordt gepreekt in de hoop 

dat mensen dat meenemen naar 

buiten. Ik spreek de hoop uit dat u 

wat nu hier op zaterdagmorgen ge-

preekt gaat worden ook meeneemt 

naar buiten. Dat u er in uw leven 

praktische toepassingen van maakt 

die voorbeelden worden voor an-

dere mensen, in werksituaties, maar 

ook in het leven van alledag.’ 

Voorbeeldgedrag

Vijf sprekers houden een voordracht 

waarin het begrip duurzaamheid 

vanuit verschillende invalshoeken 

wordt belicht. De eerste spreker is 

Sjef Staps, milieukundige bij het 

Louis Bolk Instituut en auteur van 

het boek ‘Over de crisis niets dan 

goeds’. Zijn verhaal gaat over de 

noodzaak om duurzaam te denken 

en te handelen. Hij gaat in op wat 

er eigenlijk aan de hand is en welke 

waarde we toekennen aan klimaat 

en biodiversiteit. ‘Van bedreiging 

naar kansen’, is het thema van Wil-

lem Lageweg, directeur-bestuurder 

van MVO Nederland. Hij legt de 
nadruk op urgentie. ‘Het is asociaal 

wanneer je weet wat er gaande is en 

niet handelt zoals je kunt handelen. 

MVO, Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen, gaat eigenlijk 

over Meervoudig Vernieuwend On-

dernemen, of nog sterker Meervou-

dig Vernieuwen met Optimisme.’ 

Hij geeft een aantal goede voorbeel-

den van initiatieven van bedrijven 

en particulieren. ‘Maak voorbeeld-

gedrag aantrekkelijk.’ 

Toepassingen

Marcel van Raaij is directeur Milieu 

en Veiligheid bij het RIVM, Biltho-

ven. Hij geeft een kijkje in de keu-

ken van dit kennis- en onderzoeks-

instituut. Het RIVM staat open 

voor nieuwe ideeën, ook op de ei-
gen werkvloer. Van Raaij noemt de 

website www.gezondontwerpwij-

zer.nl waarop initiatieven over het 

gezond ontwerpen en inrichten van 

de leefomgeving gebundeld zijn. 

Paul van Straaten van Van Straaten 

Post in Groenekan houdt een ver-

haal over duurzaam ondernemen 

in het MKB. In de bedrijfsvoering 

wordt duurzaamheid en maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen op 

alle terreinen toegepast. 

Levenshouding

Roel Simons spreekt als inwo-

ner van de gemeente De Bilt over 

duurzame keuzes in zijn dagelijks 

leven. Hij is lid van de werkgroep 

Zon (Beng!) en de werkgroep Ener-

gie (TT). Hij wekt negentig procent 

van zijn eigen energieverbruik zelf 

op. Met veel enthousiasme vertelt 

Simons hoe hij door toepassing van 

technologie veel besparingen in 

zijn woonomgeving heeft kunnen 

realiseren. Gespreksleider Heleen 

van ’t Spijker beëindigt het sym-

posium met een drietal stellingen, 

waarna Ingrid Verheij directeur van 

Samen voor De Bilt de sprekers een 

sjaal met een verhaal aanbiedt. De 

sjaal is gemaakt van oude bedrijfs-

kleding van KLM stewards en ste-

wardessen.

Activiteiten

Op de Julianalaan, rondom de Juli-

anakerk, op het grasveld naast De 

Kwinkelier en in De Kwinkelier 

zelf stonden kramen en waren acti-

viteiten die duurzaamheid in beeld 

brachten. Energie, gezondheid, bui-

tenproducten, voedsel, een kring-

loopterras met hapjes, drankjes en 

ijs, ietsen, verlichting. Ook was 
RepairCafé aanwezig met demon-

straties en was er een expositie van 

kunst uit afval. Theaterkoffer hield 

kinderworkshops en er was een ver-

halenvertelster.

NU14 laat vele kanten
van duurzaamheid ontdekken

door Guus Geebel

Zaterdag 17 mei werd in Bilthoven Centrum onder de naam NU14 voor de eerste keer een 

duurzaamheidsmarkt gehouden. Een mooiere dag om duurzaamheid onder de aandacht te 

brengen was nauwelijks denkbaar. Het was een prachtige zonnige dag waarop bezoekers over 

diverse facetten van duurzaamheid werden geïnformeerd. 

De bezielde techneut Roel Simons vertelt enthousiast over duurzaamheid 

als levensstijl.

Leerlingen van de Julianaschool met knuffels voor het Wereld Natuur Fonds.

Het grasveld naast De Kwinkelier werd een gezellige markt.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Hollandse biefstuk 

Runder cordonbleu’s 

Procureurlapjes 
naturel/gemarineerd

Varkenshaas
in peperroomsaus

Livar speklapjes
naturel/gekruid

100
gram 1.98

100
gram 1.49

100
gram 0.90

500
gram 6.25

500
gram 5.50

Kipkerrie salade
Sellery salade
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Kalfsrollade
Livar rauwe ham
Rosbief 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 mei
t/m woensdag 28 mei

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

DIVERSE SOORTEN 
PATÉ

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

100
gram 1.25

4 gepaneerde snitzels
6 verse hamburgers
3 biefstukjes

6.-
6.-

6.-

STOMPETOREN 
OUD BROKKEL

PINDA’S 
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

ZWITSERSE 
BERGKAAS

500
gram 5.50 500

gram 7.- 

500
gram  6.50 250

gram 1.75

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

Volop Hollandse
Aardbeien en Asperges

GRATIS geschild

Hollandse Kersen etc. etc. 

Volop specialiteiten
uit Brussel!!!

Vers van de Traiteur
Roerbak
KIP MET RIJST _____________ 100 GRAM 1,25 

Japanse Biefstuk (kip of zalm)
MET NOEDELS OF RIJST  ______ 100 GRAM 1,25 

Aspergeschotel 

____________________________  100 GRAM 1,25 

Zaterdag verse Sushi

Jonge Hollandse

Bospeen
NU 

Vers gewassen 

Spinazie
ZAK 300 GRAM

Vers gesneden 

Meloenmix
VOLLE BAK 

Suprieur

Roerbakgroente

___________________  400 GRAM 1,69

Perssinaasappels

_____________________  2 KILO  1,99

Alle Lasagnes

___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 26, DINSDAG 27

EN WOENSDAG 28 MEI

0,99 0,590,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost
en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70
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Nieuw:

ecologisch
fairtrade wasmiddel

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Vijftien nabestaanden van de B-17 

-bemanning, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Groenekan een 

noodlanding maakte, komen voor 

de onthulling van het herdenkings-

monument over uit Amerika. Zij 

worden ondergebracht bij zeven 

gastgezinnen in Groenekan. Af-

gelopen vrijdagavond werden de 

gastgezinnen door leden van de 

Stichting B-17 monument Groene-

kan in meer detail bijgepraat over 

hun rol in het programma. Vast-

staande onderdelen daarin zijn een 

gezamenlijk bezoek op zondag 25 

mei aan de Amerikaanse oorlogs-

begraafplaats in Margraten voor 

de jaarlijkse herdenking van de ge-

sneuvelden uit de Tweede Wereld-

oorlog en de onthulling van het her-

denkingsmonument in Groenekan 

op woensdagmiddag 28 mei. De 

verdere invulling is afhankelijk van 

de plannen van de Amerikanen zelf. 

Wel werden er suggesties en tips 

uitgewisseld over mogelijk interes-

sante tripjes en locaties en er boden 

zich gidsen aan voor bezoeken aan 

Amsterdam en/of Utrecht. Na af-

loop van de informatiesessie pre-

senteerde Ivo de Jong het verhaal 

over de geschiedenis van de vlucht 

van de verongelukte B-17. Hij wist 

de vlucht zo gedetailleerd en invoe-

lend te reconstrueren dat de beman-

ningsleden voor de aanwezigen tot 

leven kwamen.

Onthulling

Op 28 mei rond 15.30 uur wordt 

een monument onthuld dat herin-

nert aan deze gebeurtenis. De ont-

hulling zal plaatsvinden op de kop 

af 70 jaar nadat de B-17 de nood-

landing maakte. De locatie is hoek 

Versteeglaan / Groenekanseweg in 

Groenekan. De onthullingceremo-

nie van het herdenkingsmonument 

voor de bemanning van de Ameri-

kaanse B-17 bommenwerper, maakt 

het noodzakelijk de Versteeglaan en 

een deel van de Groenekanseweg 

(de nummers 62 tm 96) op 28 mei 

van ongeveer 14.30 uur tot 16.30 

uur voor het verkeer te blokkeren. 

Gedurende die tijd geldt er voor 

doorgaand verkeer een aangegeven 

omleidingsroute via de Kastanjel-

aan en de Vijverlaan.

Hulpdiensten

Bewoners die verwachten hun auto 

in die tijd te moeten gebruiken 

wordt aangeraden die tijdig vooraf 

te parkeren in de Copijnlaan, in 

de parkeerhavens bij de tennishal 

(daarmee zijn voor deze gelegen-

heid afspraken gemaakt), of in de 

parkeerhavens aan het begin van 

de Kastanjelaan, onder het A27-

viaduct of aan het begin van de Vij-

verlaan. Uiteraard zal de ceremonie 

direct worden stilgelegd voor hulp-

diensten die onverhoopt tijdens de 

ceremonie bij panden op de geblok-

keerde locatie moeten zijn.

Vanaf vrijdag 16 mei is het boek te 

koop bij: de Bilthovense Boekhan-

del, Bouwman Boeken, Cadeau- en 

Boekwinkel Van den Berg, Fa. Van 

der Neut en Primera Maartensdijk. 

Ook na aloop van de onthulling 
op 28 mei is het boek te koop in de 

Groene Daan.

‘We will remember them’
door Henk van de Bunt

Vrijdag 16 mei verscheen het gedenkboek met de titel ‘We will remember them’.

Het is een initiatief van Stichting B-17 monument Groenekan. Het boek verschijnt ter 

gelegenheid van de herdenking van de noodlanding van een Amerikaanse B-17 op 28 mei 1944.

Het eerste exemplaar van dat boek werd donderdag 15 mei in het gemeentehuis

overhandigd aan burgemeester Arjen Gerritsen.

Gastgezinnen bijeen in de Groene Daan. (foto Frank Klok)

Afgelopen week werd er een ‘plein-

tje’ om het hoogkruis aangelegd. 

Initiatiefnemer Gert Landman: 

‘Wat anders is, is het ovaal om het 

kruis, met basalt-grijs grind. Je kunt 

nu op je gemak eromheen staan 

met een schoolklas (is al driemaal 

gebeurd), kunsthistorische kring 

of excursiegroep (bijvoorbeeld uit 

Coesfeld). Je krijgt daarbij geen 

moddervoeten meer en er komen 

minder modderstrepen op de voet’.

 

Bankje

Landman vervolgt: ‘Er is een bankje 

bij geplaatst. Daardoor kunnen (ou-

dere) mensen even uitrusten, met 

zicht op St. Maarten, St. Laurens 

en andere afbeeldingen. Het grind-

pleintje is verzorgd door de irma 
Hoefakker, die ook het onderhoud 

van het park op zich heeft geno-

men. De kosten worden gedragen 

door de Stichting Bilts Hoogkruis 

die dit al van tevoren meebegroot 

had. Er zijn ook informatieborden 

in bestelling; dat wordt helaas pas 

juli. Die komen aan weerskanten 

van het kruis te staan, diagonaal te-

genover elkaar’.

Hufter

Een ooggetuige, die op het bankje 

zat te lezen vertelt: ‘Er kwamen 

spelende kinderen voorbij die ik 

daar wel eens vaker had gezien 

en die dan langs het kruis rennen 

en soms ook even erop willen 

klimmen. Nu liepen ze allemaal 

òm het ovaaltje, dat ging vanzelf. 

Eén jongen zei zelfs: ‘O, hier 

mag je niet op hè?’ Dus waar het 

kruis nu op staat, voelt meteen als 

een eigen ruimte! Nog iets meer 

‘hufterproof’, hoop ik’

Hoogkruis nog meer gemarkeerd
door Henk van de Bunt

Vorig jaar werd in het Biltse van Boetzelaerspark het Bilts Hoogkruis onthuld.

Het monument, waaraan de jonge Biltse beeldhouwer Jelle Steendam ruim een jaar lang hard 

heeft gewerkt, is een herinnering aan de Ierse wortels van de 900-jarige gemeente De Bilt.

Het Biltse Hoogkruis

Opening
nieuw Dorpshuis

in Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Zaterdag 17 mei is het nieuwe Dorpshuis aan Dennenlaan 

57 te Hollandsche Rading door oud-wethouder Bert 

Kamminga geopend. Naast een hapje en een drankje was 

er muziek en voor de jonge dorpsbewoners stond er een 

springkussen en zij konden geschminkt worden.

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte, in aanwezigheid van oud-wethou-

der Bert Kamminga, de Medaille van Verdienste in brons uit aan de 

heer Adriaan Hoogendoorn en mevr. Maria IJsbrandij. De heer Hoog-

endoorn was ruim 17 jaar actief, samen met mevrouw IJsbrandij, als 

beheerder van het dorpshuis. Tevens is hij als penningmeester actief 

in het nieuwe bestuur van het dorpshuis en hij is het aanspreekpunt 

voor de gemeente. Mevrouw IJsbrandij is 17 jaar actief geweest als be-

heerder van het dorpshuis. Zij regelde allerlei zaken, van boekingen tot 

schoonmaak e.d. Beiden hebben zich hiermee langdurig en belangeloos 

ingezet voor de lokale gemeenschap.

Als nieuwe beheerders werden Adriaan Hoogendoorn, David Vermeu-

len en Ronald Niehaus voorgesteld. Contactpersoon Ronald Niehaus is 

te bereiken onder dorpshuishr@gmail.com 

Vanaf 15.00 uur waren de inwoners en de vele genodigden massaal 

toegestroomd.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

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

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

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

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

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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

Combineren uit verschillende TC TEN CATE 

collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks 

en bepaalde seizoenscollecties. 

Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

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

Tijdens de Maand van de Voet

Wonden, eelt, kloven, 

zweetvoeten of een huidziekte?

Dit kan u beperken in uw  

bewegingsvrijheid! 

Natuurlijke aanleg, verkeerd schoeisel of een  

medisch probleem kunnen hiervan de oorzaak zijn.

De podotherapeut kan u hierbij helpen door en 

gedegen onderzoek en diagnose, een voet-,  

nagel- of wondbehandeling, het verminderen 

van de druk, het verbeteren van uw voetstand  

of looppatroon of het geven van deskundige  

voetverzorgingstips.

De podotherapeut, de specialist  

in de voetengezondheidszorg!

www.podotherapiemaartensdijk.nl

Tolakkerweg 217 

3738 JM Maartensdijk

Tel. 085-4894379

info@podotherapiemaartensdijk.nl

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

Agenda Dorpsraad Groenekan
26 mei 2014

Aanvang 20.00 uur 
 

1   Vaststellen agenda
2   Inventarisatie punten van aanwezigen
3   Kennis maken met Laurens Huisman als nieuw     
     dorpsraad lid
4   Kennis maken met de plaatsvervangende wijkagent.
5   Coalitie akkoord en uitnodiging aan de nieuwe  
     wethouder.
6   Ontwikkelingen A27
7   Nieuwe Wetering aansluiting op de A27.
8   Uitslag metingen luchtbuisjes 1 jaar, hoe verder?
9   Project informatieborden Groenekan.
10 Punten ingebracht door de aanwezigen
11 Rondvraag

Na aloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar 
van de Groene Daan open om gezellig na te praten. 

www.dorpsraadgroenekan.nl

Diet Idzerda    
 Portretschilder
Javalaan 38  -  3742 CP  Baarn

Tel 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl

Turks breekbrood   
voor bij de BBQ 
    nu € 1,95
De echte 
Bossche Bollen 
4 + 1 gratis

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

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

PaPaPa
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

E info@parelpromotie.nl

voor 

frisse 
ideeën!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

a.s.  Vri jdag 23 mei
van 19.00-21.00 uur
Nouveautés–avond
Speciale aanbiedingen:

Lancaster en Lancôme huid en 
zonverzorging 20% korting

Diverse geuren met 

20% korting 
L’Oréal make-up  1+1 gratis
Bourjois make-up  1+1 gratis
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Met een zonnebril op sterkte hoeft u deze zomer niets te missen. Wij 

adviseren u voor het juiste montuur en glazen, want aan een zonnebril 

op sterkte stellen wij andere eisen dan aan een gewone zonnebril. 

Draagcomfort en de juiste bij u passende glazen zijn erg belangrijk. 

Koop nu een zonnebril op sterkte en ontvang het tweede glas gratis.

DEZE ZOMER GOED ZICHT;)

Aad van der Meer is een van de 

organisatoren: ‘Al 23 jaar zet deze 

organisatie zich op een indrukwek-

kende manier in voor mensen die 

leven met HIV en voor hen die de 

ziekte AIDS ontwikkeld hebben. 

Opgericht door de Methodisten-

kerk stelt Hillcrest Aids Centre op 

basis van onvoorwaardelijke lief-

de zich open voor al diegenen die 

door ziekte, schaamte en armoede 

een zwaar leven moeten leiden. 

Het hele spectrum van zorg en het 

bieden van perspectieven wordt 

aangeboden. Van voorlichting op 

lagere scholen tot HIV-testen, pas-

torale zorg voor mensen die po-

sitief getest zijn, klinische bege-

leiding, programma’s voor oma’s 

die hun verweesde kleinkinderen 

opvoeden, voedselbank, economi-

sche programma’s, en groentetuin-

voorlichting voor goede voeding. 

Tenslotte een geweldige Respite 

unit die als hospice met 24 bedden 

mensen een waardig levenseinde 

kan geven’.

Contact

Medeorganisator Marrie van Wal-

derveen vertelt: ‘Sinds begin 2010 

hebben de kerken van De Bilt nauw 

contact met Hillcrest Aids Centre. 

Een contact, dat begon met het dia-

conaal appel en nu vier jaar later is 

uitgegroeid tot een actieve warme 

partnerrelatie. De Marktdagen van 

de Dorpskerk en het jubileumca-

deau van de vorig jaar 50 jarige Op-

standingskerk zijn daar voorbeel-

den van’. De reis zal een werk- en 

leerreis worden. Leren om te kijken 

hoe Hillcrest Aids Centre werkt en 

wat het, op basis van zijn geloof, 

allemaal presteren voor naasten in 

nood. Leren, maar ook werken. De 

groep gaat de handen uit de mou-

wen steken in tuinen, op scholen, 

op het terrein van Hillcrest Aids 

Centre, in de hospice, in de biblio-

theek en bij de oma’s waar daken 

gerepareerd en huizen verbeterd 

gaan worden en scholen voorzien 

van mooie wandschilderingen’.

Fondsen

Organisatielid Nienke Wieldraaijer 

verduidelijkt: ‘Om al dit werk mo-

gelijk te maken, is de diaconale 

reisgroep vanaf november 2013 

al bezig om fondsen te werven en 

geld te verdienen via het uitvoeren 

van allerlei kleinere en grotere ac-

tiviteiten. Dat is geweldig gelukt 

en het geplande eindbedrag van 

25.000 euro wordt al redelijk be-

naderd. Toch is er nog een eind-

spurt nodig om het bedrag te halen, 

onze plannen uit te kunnen voeren 

en een diaconale Biltse voetafdruk 

achter te kunnen laten in Hillcrest. 

De inanciering van een auto voor 
ziekenvervoer uit onze bijdrage is 

voor die voetafdruk een geweldig 

extra doel’.

Acties

Op 24 mei a.s. heeft de groep twee 

kramen bij Opticien van Eijken 

op de Jaarmarkt op de Hessenweg 

in de Bilt. Dan zullen er Hillcrest- 

sieraden en dahliabloemen verkocht 

worden. Ook zal er dan promotie 

gemaakt worden, inschrijvingen 

worden genoteerd voor de ietspuz-

zeltocht van zaterdag 31 mei a.s. 

met barbecue en kaarten worden 

verkocht voor de Hillcrest-veiling 

op zaterdagavond 7 juni a.s. in 

wijkgebouw De Schakel bij de 

Immanuelkerk. Een veiling met 

veilingmeester, notaris, muziek en 

prachtige kavels als diners, antiek 

en een uitgebreide keuze aan dien-

sten. Zie daarvoor de website www.

hillcrest2014.nl. Digitaal bieden 

kan ook via deze website. Entree 

voor de veiling is 5 euro per per-

soon. Hiervoor krijgt men het vei-

lingnummer, kofie/thee en lekkers 
en doet men mee met een pauzelo-

terij met mooie prijzen en een bal-

lonvaart van Barlo ballonvaarten 

als hoofdprijs. Aanmelden kan via 

aadenteunivandermeer@gmail.

com of rvanwalderveen@casema.

nl. Informatie over het geheel bij 

coördinator Aad van der Meer, tel. 

030 2203245 / 06-51043060.
Informatie over Hillcrest Aids  

Centre op www.zuluaid.nl en  

www.hillaids.org.za.

Diaconale reis komt dichterbij
door Henk van de Bunt

Op 22 juli dit jaar hopen 27 deelnemers uit de Dorpskerk, de Immanuëlkerk en de 

Opstandingskerk naar Hillcrest in Zuid Afrika te vertrekken. Doel van de reis is een leer- en 

werkbezoek aan de diaconale partnerorganisatie van de drie kerken: Hillcrest Aids Centre.

Op 24 mei a.s. staan v.l.n.r. Marrie van Walderveen, Nienke Wieldraaier 

en Aad van der Meer met twee kramen op de Jaarmarkt op de Hessenweg 

in de Bilt.

Zaterdag 10 mei vierde de Zonne-

bloemafdeling de Bilt/Bilthoven 
haar 64-jarig jubileum in de Bilt-
sche Hoek. 125 gasten, vrijwilli-

gers en chauffeurs werden getrak-

teerd op een gezellige brunch. 

Geïnteresseerden in het vrijwil-

ligerswerk van de Zonnebloem 

kunnen zich aanmelden bij Patty 

Vulto: tel. 030 2204464 e-mail  
zonnebloemdebilt-bilthoven@ 

hotmail.com

Links mevrouw Joke Leeman-Bottema (een van de oprichters van de Zonnebloem afd. De Bilt/Bilthoven naast 

haar zus mevrouw Greet van Niekerk-Bottema (30 jaar een actieve vrijwilligster voor de Zonnebloem) Zij werd 

gehuldigd en ontving een gouden speld voor haar inzet. (Thea van Maurik)

Zonnebloem jubileert

Dag van de zorg
op de Biltse Hof

12 mei 1820 is de geboortedag van Florence Nightingale: een Brits ver-

pleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging. Maandag 

12 mei mei werden - tijdens deze jaarlijks terugkerende ‘Dag van de 

Zorg’, de medewerkers én bewoners van De Biltse Hof ’s ochtends 

getrakteerd op een gebakje bij de kofie. Vervolgens kreeg iedereen een 
heerlijke lunch aangeboden in de Lindetuin. Deze keer was er een sma-

kelijk en gezond saladebuffet. Ook ontvingen alle medewerkers een 

presentje in de vorm van een speciale ‘Goedemorgen’ Zorg kalender.

(Susan van Duijkeren)

Saladebuffet als lunch voor medewerkers en bewoners.



8

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Proef Duurzaam bij Brasserie Vink

Scholilet in tempura met kropsla en avocado

****
Scharrel kip suprême met asperges, nieuwe 

Malta aardappeltjes en trufelsaus

****
Hollandse kersen met Griekse yoghurt en ijs 

van verse Hollandse aardbeien

Drie gangen menu € 25,00 pp

Week specials 

Aanbiedingen geldig t/m 
dinsdag 27 mei

Onze groente- en kruidenafdeling is één van de meest uitgebreide in 
Midden-Nederland. Kies wat u leuk en lekker vindt. 
Bij de kassa krijgt u nu een gepeperde korting van ...25%

Het is een enorme rage aan het worden; groenten en krui-
den uit eigen tuin. Superrrrrrrrrrrrgezond en hartstikke leuk 
om te doen. Verrijk de smaak van uw diner met, basilicum, 

bieslook, citroenmelisse en talloze andere smaakmakers. 
Daarna een toetje met verse aardbeien uit uw tuin. Of uw 
eigen thee maken met Marokkaanse munt en smaakver-
rijkende kruiden. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

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

KOM

OOK

LANGS!

Voor jou is er ook plek bij deze 

        toplocaie midden 
           in het bos. 

x

SPELEN
IN HET
BOS

25

www.kinderopvang-debilt.nl

De Bosuiltjes

Inloopochtend

Bewegen,

lekker buiten

& heel veel spelen bij 

23 mei 9:30 - 11:30

KDV De Bosuiltjes, Prof. Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch), gebouw 98
3723 MB Bilthoven, Telefoon: (030) 229 42 13

Jubileum bij Raaijen Interieurs
Skalma Creativo banken - Denenmarken

Aanbieding, Skalma viert samen met u het

60 jarig jubileum. Profiteer nu t/m 16 juni van 

de aantrekkelijke actie. 2 + 2.5 zits Deense 

Creativo bank in zwart leder. Pootjes naar 

keuze. U betaalt slechts 60% van de prijs.

van € 4170,00  voor € 2495,00. 

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

KLEINSCHALIG ONDERWIJS

VOOR IEDEREEN

Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek

(0346) 281 475
www.kompaswestbroek.nl
info@kompaswestbroek.nl

Kom ook eens langs op de dorpsschool van Westbroek: 

• christelijke basisschool

• 4 combinatieklassen

• peutergroep vanaf 2 jaar 

• remedial teaching 

• plusklas voor extra 

uitdaging 

“Voor onze dochter is de plus-

klas een uitkomst. Ze krijgt er 

de uitdaging die ze nodig heeft 

en het aanbod is heel breed.

Zelf heb ik met de kinderen van 

plusgroep 5 tot en met 8 een 

bundel uitgegeven met hun eigen 

verhalen. Leuk toch! Had dit in mijn tijd maar bestaan...”

TOT ZIENS!

‘Ze verveelt zich niet meer’

Peter van Dijk, vader van Koen, Esther en Toon

T-BONE STEAK 
Iets lekkers voor de kenners; kort bakken in de pan

of op de barbeceue 100 gram 1,85

LAMSBURGERS 
Kenners opgelet ze zijn er weer, van mager 

lamsgehakt met vleugje kno� ook 100 gram 1,55

KIPKARBONADE 
Uit onze poeliershoek: met een klein beentje en 

lekker gemarineerd met een olie pesto marinade 500 gram 6,00

MAI THAI / INDISCHE SATE 
Voor op de barbecue; van malse gemarineerde 

kip� let geregen:  100 gram 1,45

FRANS SLEETJE 
Voor in de oven of op de barbecue!! Met o.a. gemarineerde 

varkenshaas, brie, katenspek, pijnboompitjes 100 gram 1,75

VARKENSHAASFILETLAPJE 
Van ons bekende varkensvlees, lekker gemarineerd; 

even kort bakken totaal 3 minuten 100 gram 1,35

Tip: ma 26 t/m woensdag 28 mei: 

Barbecue hamburgers
4 stuks voor 3,

00

Spaanse braadworst
100 gram 1,25

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 12 mei t/m zaterdag 17 mei 2014. Zetfouten voorbehouden.

De buurtsportcoach

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Een buurtsportcoach organiseert sportaci viteiten 
voor  de jeugd (4 t/m 18 jaar) en si muleert daarmee 
deelname aan sport. Op het gebied van sportsi m-
ulering gaat MENS De Bilt de komende jaren een 
slag maken richi ng meer leet ijdsgroepen. De coach 
kan u ook helpen bij het organiseren van uw eigen 
evenement.

Meedoen en Samen
Wil je ervaring opdoen in het communicai evak én 
heb je affi  niteit met het sociale veld? Vind jij het 
leuk om ons maatschappelijk rendement zichtbaar 
te maken, inii ai ef te nemen en jezelf te blijven 
ontwikkelen? Dan zoeken wij jou. Het is onze am-
bii e om MENS De Bilt bekend te maken bij iedere 
inwoner van Gemeente De Bilt en we kunnen jouw 
hulp goed gebruiken. Kijk op de vacaturebank van 
ViA De Bilt.

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en we kijken samen 
naar de mogelijkheden. Kijk op onze vernieuwde website

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl
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Veel mensen denken bij rouw inder-

daad puur aan verdriet en overlijden. 

Maar rouw ligt veel breder dan dat: het 

verlies van een betekenisvolle relatie 

met iets of iemand. Dat kan gaan om 

van alles: verlies van werk, verbreken 

van een relatie of verwateren van een 

vriendschap, een verhuizing, vermin-

dering van fysieke of geestelijke capa-

citeiten door ouder worden of ziekte, 

verlies van dierbare spullen door brand 

of diefstal, of verlies van een naaste 

door overlijden. De kern van een rouw-

proces is: wennen aan een nieuwe situ-

atie ten opzichte van een oude situatie. 

Oude situatie - ik had een baan; nieuwe 

situatie – ik heb geen werk. Oude situ-

atie – dorpsgenoot Jan is mijn beste 

vriend; nieuwe situatie – Jan verhuist 

en de vriendschap verandert of verwa-

tert zelfs. Oude situatie – bij mijn 

ouders kan ik altijd terecht; nieuwe 

situatie – mijn ouders zijn overleden.

Rouwvarianten

In alle drie deze voorbeelden moet de 

‘ik’ het leven opnieuw vormgeven in 

de veranderde situatie. En dat veran-

deringsproces is rouw. Daarbij komt 

van alles kijken, onder andere verdriet. 

Maar nog veel meer. Want stel nou dat 

de ‘ik’ een slechte verstandhouding met 

zijn ouders heeft of hen al twintig jaar 

niet gezien heeft. Of dat de ‘ik’ in een 

conlict zat op het werk. Dat maakt de 

emoties al een stuk gecompliceerder 

dan alleen verdriet. 

Hoe rouw zich uit is dan ook sterk 

persoonsafhankelijk en verschilt per 

situatie. Het is te kort door de bocht 

om rouw alleen te omschrijven als 

verdriet. Het kan ook opluchting met 

zich meebrengen die vervolgens weer 

een schuldgevoel geeft. Andere uitings-

vormen van rouw zijn bijvoorbeeld 

slecht slapen, beperkte eetlust, weinig 

behoefte aan seksualiteit, piekeren, 

concentratieverlies, herbelevingen, 

heftig verlangen naar iets dat of 

iemand die er niet meer is. Dat zijn alle-

maal gevoelens en reacties die kunnen 

optreden bij rouw en dan vaak ook nog 

verweven met elkaar.

Rouwfases

Een bekend model van rouwverwerking 

is dat van de Zwitsers-Amerikaanse 

psychiater Elisabeth Kübler-Ross 

(1926-2004) die vijf fases omschreef 

van het rouwproces: ontkenning, 

boosheid, onderhandelen, depressie, 

acceptatie. Volgens de Utrechtse rouw-

deskundige Daan Westerink wordt 

er tegenwoordig anders tegen rouw 

aangekeken. ‘Je zag en ziet nog steeds 

dat mensen het fasemodel van Kübler-

Ross als een standaard nemen en niet 

naar de persoonlijke factoren kijken. 

Dat betekent dat mensen er zelfs op 

afgerekend kunnen worden als zij zich 

niet gedragen volgens de stappen die 

omschreven zijn in het fasemodel van 

rouwverwerking. En dat is natuurlijk de 

omgekeerde wereld; dat helpt niemand.’ 

Naar de nieuwste inzichten verloopt 

een rouwproces niet volgens een vaste 

fasestructuur, maar meer in golfbewe-

gingen. Soms ga je de emoties rondom 

het veranderingsproces actiever aan en 

soms neem je er ook even afstand van. 

In die visie is het dus volstrekt normaal 

dat een man die zijn jonge vrouw net 

heeft moeten begraven, gaat stappen 

met vrienden. Dat is geen teken dat hij 

niet goed aan het rouwen is, maar juist 

een teken van een gezond rouwproces. 

Westerink: ‘Rouwen is hard werken; 

daar mag je best af en toe even bewust 

vrij van nemen om het later weer 

beter aan te kunnen gaan.’ Rouwende 

mensen moet je daarom niet stan-

daard met empathie overladen en hen 

min of meer opleggen om zich in rouw 

onder te dompelen omdat zij anders 

geen goed rouwproces zouden door-

maken. Rouwende mensen zijn het 

beste te benaderen op een vragende, 

niet-oordelende manier. Wil hij over 

zijn verlies praten? Of liever een andere 

keer? Of met iemand anders? Kort 

gezegd: hoe gaat het met je? Deze 

vragen zijn van belang in de periode 

direct na een verlies, maar vooral ook 

op de langere termijn daarna omdat 

dan vaak de aandacht van mensen voor 

een rouwend persoon afneemt.

Rouwen is meer

dan de dood verwerken
door Floris Bijlsma

Over rouw bestaan veel misverstanden. Volgens de Van Dale betekent rouw ‘bedroefdheid, met name vanwege een 

sterfgeval’. En daar gaat het eigenlijk meteen al mis.

Kunst op de begraafplaats
De tijd dat men op een begraafplaats bijna allemaal gelijkvormige grafstenen 

met vergelijkbare teksten tegenkwam, is ook in onze gemeente deinitief 

voorbij. Steeds meer mensen wensen zich te onderscheiden in het monu-

ment dat voor hun dierbare overledenen wordt opgericht. Vaak is dat een 

karakteristieke afbeelding op een zerk die iets zegt over de levensopvat-

ting of hobby van de overledene, maar in toenemende mate treffen we 

kunst aan als onderscheidingsmiddel. Deze kunstuitingen begonnen veelal 

in de vorm van treurende iguren en huisdieren, maar gaandeweg wordt 

ook non-iguratieve kunst steeds meer gezien. En vaak van hoge kwaliteit. 

Wim Krommenhoek heeft een grote collectie rouw- en grafsymbolen die de 

ontwikkeling van de grafsymboliek over de laatste 150 jaar demonstreren in 

beeld gebracht. In deze special treft u een aantal kunstwerken aan die in de 

gemeente op de begraafplaatsen te vinden zijn.

Vioolspeelster, Brandenburg.

“ Het bloemstuk leek 

op de achtertuin van oma”

www.gebloemd.com

“ Samen hebben we opa uiteindelijk 

in die kleurige kist gelegd”

www.yarden-geersing.nl

“ Het blijkt maar al te vaak 

dat mensen onderverzekerd zijn”

www.tap-uitvaart.nl

“ De trouwring had 

moeder aan mij beloofd”

www.houwingvanbeek.nl

Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek
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Naast onder andere mooie boeketten, 

baliebloemwerk en bruidsbloemen richt  

zij zich vooral op het maken van 

rouwbloemwerk met een boodschap 

en persoonlijke touch, om een uniek 

afscheid te creëren. Vandaag gaat zij op 

pad om weer een origineel rouwbloem-

werk te verzorgen. 

Voorafgaand aan het bezoek aan de 

bloemenveiling zijn er al meerdere 

stappen doorlopen. Het creëren van 

persoonlijk bloemwerk begint door in 

gesprek te gaan met de nabestaanden, 

dit gebeurt soms telefonisch, maar 

Michelle gaat ook langs bij de familie 

om in alle rust met elkaar passend en 

persoonlijk bloemwerk te bespreken. In 

eerste instantie gaat Michelle zonder 

boek of voorbeelden te werk, om zo 

echt iets nieuws te kunnen vormen. Dit 

is een heel belangrijk onderdeel van het 

rouwproces, de overledene is namelijk 

niet zomaar iemand, maar iemand die 

je lief had. Juist daarom is het heel 

mooi een stuk te creëren dat niet stan-

daard is.

 

Door vragen te stellen over wie de 

overledene was, en wat voor gevoel de 

nabestaanden bij deze persoon hebben 

begint Michelle informatie te verza-

melen. Welke wensen zijn er bij de 

familie, of heeft de overledene zelf al 

ideeën op dit gebied kenbaar gemaakt? 

Voorts wordt er gesproken over kleur, 

bloemsoorten en de vorm van het 

stuk. Als alles doorgesproken is gaat 

Michelle aan de slag. Door de wensen, 

haar expertise en creativiteit samen te 

voegen ontstaat er iets heel nieuws. 

Als er speciieke voorkeuren zijn qua 

bloemsoorten, worden deze vooraf 

besteld bij de groothandel. Gebloemd 

werkt uitsluitend met verse bloemen 

die per opdracht worden ingekocht. 

Michelle besteedt altijd veel tijd en 

aandacht aan de inkoop. Het aanbod 

van de groothandelaren wordt eerst 

kritisch vergeleken, om daarna alleen 

de allermooiste bloemen in te kopen.

Eenmaal terug in het atelier wordt 

de ondergrond voorbereid en wordt 

het stuk met zorg opgestoken. In de 

stukken van Gebloemd voeren bloemen 

echt de boventoon, dit in tegenstelling 

tot ander rouwbloemwerk, dat vaak 

veel groen bevat. Daarnaast worden 

de stukken altijd op een ruime zelfge-

maakte ondergrond gestoken zodat het 

de dagen voor de uitvaart nog water 

kan krijgen en de bloemen op de dag 

zelf op zijn mooist zullen zijn.

 

Michelle verzorgt onder andere bloem-

werk voor Koop Geersing van Yarden 

en Geersing uitvaartzorg. ‘Het is mooi 

om met iemand samen te werken die 

met net zoveel passie zijn vak uitoe-

fent’, zegt Michelle. Regelmatig neemt 

Koop na de uitvaart contact op om te 

vertellen hoe het bloemwerk ontvangen 

is. Het is dan voor haar een groot 

compliment te horen dat het bloem-

stuk leek op de achtertuin van oma, of 

dat mensen het bloemwerk zelfs mee 

naar huis nemen omdat ze het zo mooi 

vinden. Dan geniet Michelle van haar 

vak en is ze blij dat ze bij heeft mogen 

dragen aan een afscheid, en dat deze 

nabestaanden met uniek bloemwerk 

“Gebloemd” afscheid hebben kunnen 

nemen van hun dierbare.

Michelle Hubert heeft een 

enorme passie voor haar vak.

Het creëren van persoonlijk 

bloemwerk begint door in 

gesprek te gaan met de 

nabestaanden, dit gebeurt soms 

telefonisch, maar ze kan ook 

langsgaan bij de familie om

in alle rust met elkaar passend 

en persoonlijk bloemwerk te 

bespreken.

Gebloemd: persoonlijk afscheid nemen
 

Het is vroeg in de ochtend, Michelle Hubert van Gebloemd uit Groenekan vertrekt richting de bloemenveiling 

van Ede om daar verse bloemen in te kopen. Michelle verzorgt vanuit haar atelier dat gevestigd is in Groenekan 

bloemwerk voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. 

In de rouwstukken van Michelle voeren bloemen de boventoon.

Meer informatie op

www.gebloemd.com

of bel 06-10392836.

Kunst op de begraafplaats

Ring van Möbius, Den en Rust

Een grafmonument uit de 19e en 

eerste helft 20e eeuw gaf in de meeste 

gevallen uitdrukking aan een bepaalde 

geloofsovertuiging of ideologie. De 

bezoeker van het kerkhof kon het geloof 

of levensovertuiging van begraven 

personen alezen van het grafmonu-

ment door de weergave van bepaalde 

tradioneel afgebeelde symbolen en 

combinaties daarvan. 

Zo toonden katholieken hun overtui-

ging door het aanbrengen van een kruis, 

een ecce homo of lijdend Christushoofd 

met doornenkroon en soms met een 

kruis dat Christus draagt, en vele letter-

combinaties. Deze symboliek is feitelijk 

nog het best bewaard gebleven, zij het 

in meer bescheiden mate. Protestanten 

tonen hun geloofsovertuiging door een 

kruis zonder Jezusiguur en door het 

weergeven van Bijbelfragmenten of 

verwijzingen daarnaar in een openge-

slagen boek. Joden hebben hun eigen 

karakteristieke symboliek waarvan de 

Davidster wel het bekendst is. 

Vrijmetselaars zijn te herkennen aan 

het symbool van de passer en de 

winkelhaak en mensen van het Leger 

des Heils aan de crest. Maar daarnaast 

was er een overvloed aan rouwsym-

bolen die uitdrukking gaven aan de 

sterfelijkheid van de mens die echter 

langzaam maar zeker zijn verdwenen 

uit het beeld. Zij gaven eveneens 

uitdrukking aan de gevoelens van rouw 

van de nabestaanden en de gedachten 

over de zielereis van de overledene. Er is 

ook een groot aantal klassieke grafsym-

bolen vooral te vinden op kerkhoven uit 

de 19e en eerste helft 20e eeuw. Een 

deel daarvan wordt nog toegepast in 

een moderne vormgeving. Daarnaast 

zien we een grote verscheidenheid aan 

afbeeldingen en symbolen die verwijzen 

naar hobby en beroep.

Vanaf het moment dat gemeenten met 

meer dan duizend inwoners verplicht 

werden een begraafplaats buiten 

de stad aan te leggen, zie we overal 

romantisch ontworpen kerkhoven 

ontstaan met grafmonumenten, die 

veelal werden voorzien van symbo-

lische afbeeldingen, die zowel aan 

de levensovertuiging van de over-

ledene als aan het gevoel van de  

nabestaanden over de dood uitdruk-

king gaf. 

Grafsymboliek (1)
Wim Krommenhoek

Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 werden gemeenten met meer dan duizend inwoners verplicht een 

begraafplaats buiten de stad aan te leggen. De jaren daarna zien we overal romantisch ontworpen kerkhoven 

ontstaan met grafmonumenten, die veelal werden voorzien van symbolische afbeeldingen, die zowel aan de 

levensovertuiging van de overledene als aan het gevoel van de nabestaanden over de dood uitdrukking gaf. 

De zandloper verwijst naar het kortstandige leven op aarde en het naderen van 

het stervensuur. Als symbool van de dood kwam de zandloper voor het eerst voor 

in de late Middeleeuwen. De meeste zandlopers zijn gevleugeld als verwijzing 

naar de tijd die vervliegt en de vergankelijkheid van de mens. Meestal betreft het 

duivenvleugels, maar een enkele maal is er één duiven- en een vleermuisvleugel, 

symboliserend dat het leven vervliegt bij dag en bij nacht. De omkeerbaarheid 

van de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als teken voor het 

nieuwe leven na de wederopstanding. De begraafplaats van Woudenberg heeft 

twee ingangen; bij beide ingangen zijn grote zandlopers te zien; symbool van de 

kortstondigheid van het leven.

OOK BOEKEN

OVER ROUW
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‘Iedereen rouwt
op zijn eigen manier...’

Een tijd geleden kwam ik bij 
een mevrouw thuis, enkele uren 
nadat haar man was gestorven. 
Hij was in z’n slaap overleden, 
onverwacht. Ze reageerde heel 
praktisch en vertelde in detail 
hoe ze de avond ervoor nog 
gezellig samen hadden door-
gebracht en hoe ze hem die 
ochtend had gevonden. Ik neem 
altijd de tijd om te horen wat er 
gebeurd is, omdat ik uit erva-
ring weet hoe belangrijk dat 
is. Luisteren is een belangrijke 
vaardigheid en emotie kent vele 
gezichten. In dit geval was de 
eerste reactie van mevrouw een 
praktische.

Boos

Ook maak ik wel boosheid mee. 
Boosheid over de dood en niet 
gericht tegen mij, maar omdat ik 

Als uitvaartondernemer kom ik meestal binnen op het moment

dat iemand zojuist is overleden. Ik realiseer me dan dat ik in een

situatie terecht kom waarbij de achterblijvers zich verdoofd voelen. 

bij nabestaanden thuis kom als 
een gevolg van die dood word ik 
wel eens met boosheid tegemoet 
getreden. Anderhalf jaar geleden 
werd ik gebeld naar aanleiding 
van het plotselinge overlijden 
van een 18-jarige vrouw. Toen ik 
aanbelde deed haar oma open. 
Zij keek me boos aan en liet me 
binnen zonder iets te zeggen. Ik 
begreep dat; iedereen rouwt op 
zijn eigen manier.

Meehelpen

Een uitvaart bestaat uit verschil-
lende onderdelen en bij al die 
onderdelen probeer ik nabe-
staanden zoveel mogelijk zelf te 
laten doen: dat helpt bij rouw- en 
verliesverwerking. Dat begint al 
bij de verzorging van de overle-
dene: meehelpen bij het wassen 
en kleden - al is het maar het 

door Koop Geersing

aangeven van een sok - geet je 
het gevoel dat je iets zinvols doet.

Beschilderen

Ik mocht de uitvaart van een 
opa verzorgen en de familie 
had een uitvaartkist uitgezocht. 
Opa’s kleinkinderen waren bij 
het gesprek en vroegen of ze iets 
op de kist mochten tekenen. En 
natuurlijk mocht dat. Diezelfde 
dag hebben wij een kist bezorgd, 
die vanaf dat moment door de 
kleinkinderen werd beschilderd. 
Er werden bovendien foto’s 
gemaakt van de kinderen, zittend 
in de kist en op die wijze gaf de 
familie uiting aan hun rouw. Sa-
men hebben we opa uiteindelijk 
in die kleurige kist gelegd en het 
deinitieve afscheid was voor de 
kinderen en kleinkinderen een 
stuk minder beladen, doordat ze 

deze familie een bloemstuk in de 
vorm van een vallende ster, ge-
maakt met de favoriete bloemen 
van de overledene. Het eindre-
sultaat zag er prachtig uit en het 
heet de familie geholpen in de 
rouwverwerking. Iedereen rouwt 
op zijn eigen manier.

Websites

Er zijn goede websites waar u 
meer over rouw- en verliesver-
werking kunt lezen:
www.rouwboeken.nl
rouwverwerking.mirro.nl
www.pratenoververlies.nl

Hebt u vragen? 
U kunt mij dag en nacht 
bereiken op 06-51 24 77 43.

de kist zelf hadden beschilderd. 
Op die wijze waren ze persoon-
lijk betrokken geweest bij het 
samenstellen van de dag van de 
uitvaart. En zo gaven ze uiting 
aan hun rouw.

Bloemen

Een tijdje geleden verzorgde ik 
de uitvaart van een jonge vrouw. 
Zij had haar kinderen laten 
weten dat ze “naar de sterren” 
zou gaan en de familie wilde dat 
thema in het bloemstuk tot uit-
drukking laten komen. Omdat ik 
probeer om alle onderdelen van 
een uitvaart samen met de nabe-
staanden zo persoonlijk mogelijk 
vorm te geven werk ik graag met 
de talentvolle bloemiste Michelle 
Hubert (“Gebloemd”), die heel 
bijzonder en persoonlijk bloem-
werk verzorgt. Zij maakte voor 

Illustraties: rouwkaartencollectie van Yarden & Geersing Uitvaartzorg

Rouwen is het bewust worden, 

ervaren en verwerken van verlies

Rouwen is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met de dood. ‘In feite gaat het om 

het vinden van de balans tussen stilstaan bij het grote gemis en herstel’, stelt Monique 

Mizee. ‘Maar hoe doe je dat?’ ‘Daarnaast komt rouw in vele verschillende omstandigheden 

voor. Niet alleen na overlijden maar ook na bijvoorbeeld een scheiding, ontslag en ziekte 

heeft men te rouwen’.

Monique is gespecialiseerd in rouwverwerking en weet 

dat er geen standaard scenario voor bestaat. Zij werkt 

voornamelijk op individuele basis en helpt mensen 

in beweging te komen zodat men het leven weer kan 

oppakken met het gemis erbij. ‘Ik zie wel dat eigenlijk 

iedereen bepaalde fases doorloopt: ontkenning, herken-

ning, verkenning, verbinding met het gemis en verdriet 

en tot slot aanvaarding. Ik zeg niet dat dit een makkelijke 

weg is. Over het algemeen wordt het proces verstoord bij 

mensen die blijven hangen in het waarom. Het heeft geen 

zin om je dat steeds af te vragen, dat vreet energie en leidt 

tot symptomen als ziekte/afwezigheid, afstandelijkheid, 

depressies enzovoort. Soms zelfs pas jaren later. 

Het grote verlies is, als een deel van je dat meegaat met 

het verlorene en als het ware een wond bij je achter-

laat. En zoals bij een wond, blijft er een litteken over. Dit 

zal je altijd blijven voelen maar wanneer de rouw echt 

aangegaan wordt is er weer een mogelijkheid om nieuwe 

levensenergie te voelen. Hier kan ik een steun in de rug 

bieden. Het raakt me iedere keer weer wanneer die energie 

weer gaat stromen.’ 

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen heeft 

Monique er bewust voor gekozen om 2 dagen per week 

als counselor actief te zijn. Daarnaast is zij vrijwilliger in 

Hospice Demeter als naastenbegeleider en organiseert 2 x 

per jaar een rouwtraining van 4 dagen in België. Monique 

maakte op jonge leeftijd zelf kennis met verlies. Een erva-

ring die de betrokkenheid met het werk verklaart.

Looijdijk 146a

3731 VB  De Bilt

Tel. 06-48509921

www.maelique.nl

Vrouwen / Mannen … en Rouw

Zij begreep niet dat hij alweer op de ladder stond om de dakgoot schoon te maken. Ze hebben 

net hun dochter begraven. Ze is 2 weken geleden verongelukt. De automobilist had haar niet 

gezien... De zwartste dag in hun leven. En nu, een week na de begrafenis gaat hij klussen! Of dat 

nu nog belangrijk is! Het liefst had zij samen met hem willen zijn en over dit vreselijke verlies 

willen praten.

Hij begreep niet waarom zij maar wilde praten en samen wilde zijn. Dit gevoel is niet weg te 

nemen en door iets te gaan doen kan hij verder… Hij moest iets doen en het alleen doen!

Dan leest zij een artikel over rouw bij mannen. Mannen gaan over tot actie om uiting te geven aan 

hun gevoel. Zij zoekt steun bij haar beste vriendin om over haar grote verlies te praten.

Nu, kunnen ze elkaar weer in de ogen aankijken en hun liefde voor elkaar en hun dochter laten 

stromen. Ze leren beiden van elkaar.

Monique Mizee - Maelique, Rouwbegeleiding
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De smaak van herinnering
Ieder mens verdient een afscheid, 

zoals dat het beste bij hem past. 

Voelt u meer voor een glas wijn 

en een appetizer, dan voor kofi e 

en cake? Neemt u liever afscheid 

van uw naaste in uw achtertuin 

dan in het crematorium? ELAN 

uitvaartcatering luistert naar 

de persoonlijke wensen van de 

nabestaanden om zo bij te dragen 

aan een waardig afscheid. 

ELAN faciliteert de gehele uitvaartcatering en is in staat creatief in te spelen op de persoonlijke 

wensen van de nabestaanden. De service is persoonlijk, waarbij er uiteraard met de klant meege-

dacht wordt. Daarnaast is de service compleet: van begeleidende wijnen tot de aankleding, locatie 

en bedienend personeel. ‘Wij vinden het belangrijk dat we de zorgen van de nabestaanden uit 

handen nemen. We denken graag met ze mee om zo een bijdrage te leveren aan een bijzondere 

herinnering.’ Een opdrachtgever bevestigt deze persoonlijke werkwijze: ‘ELAN heeft de catering 

bij het overlijden van ons familielid op een bijzondere, persoonlijke en smaakvolle wijze verzorgd. 

Naast professionaliteit en creativiteit op culinair gebied weten zij de juiste balans te vinden tussen 

zelfstandig en in overleg beslissingen nemen. Dat was voor ons bijzonder waardevol.’

Er worden uitsluitend verse (seizoens)producten van hoge kwaliteit gebruikt. Ellen Heesbeen: 

‘Afscheid nemen doe je maar één keer. Wat betreft onze bijdrage daaraan kunnen we alleen maar 

perfectie nastreven.’ Angela van Esveld: ‘De beleving staat bij ons centraal, daarvoor zetten we 

onze kennis en kunde keer op keer met enthousiasme in.’

Smaak, stijl en beleving zijn dan ook de kenmerken van ELAN uitvaartcatering.

Angela van Esveld: 06 46 04 46 37

Ellen Heesbeen: 06 54 36 89 71

info@elanuitvaartcatering.nl

www.elanuitvaartcatering.nl

UITVAARTCATERING MET STIJL

Er wordt weinig over de dood gepraat. 

Binnen de familie, maar ook partners 

blijken soms elkaars wensen niet te 

kennen. Toch blijkt gaandeweg steeds 

duidelijker wat je op je eigen uitvaart 

wel en niet wilt. Maar ook wat je zóu 

willen, maar niet weet of dat moge-

lijk is. Dan komt het besef hoe lastig 

bijvoorbeeld alleen al de muziek-

keuze kan zijn, de keuze van vervoer 

of de tekst op een kaart. Hoe i jn is 

het dan als je die zorg kan wegnemen 

voor de nabestaanden. Martine Eggen 

van Tap is daarin gespecialiseerd. Als 

adviseur uitvaartzorg begeleidt ze 

mensen bij het vastleggen van uitvaart-

wensen; een ‘uitvaartleider bij leven’ 

zullen we maar zeggen.

Persoonlijk contact

Martine studeerde rechten, koos in 

eerste instantie voor het notariaat en 

was jaren als kandidaat-notaris werk-

zaam. ‘Vooral het werken met mensen, 

het overleg met hen, het doornemen 

en vastleggen van wensen gaf mij veel 

voldoening,’ vertelt ze. ‘Gaandeweg 

veranderde de aard van het werk. Toen 

ik werd geattendeerd op de functie 

van adviseur uitvaartzorg bij Tap wist 

ik het direct. Die baan is mij op het lijf 

geschreven, daar geef ik graag invulling 

aan. Ik help mensen door mijn kennis 

met hen te delen. Mijn notariële achter-

grond is een bijkomend voordeel. Ik kan 

documenten goed beoordelen en weet 

van de hoed en de rand. Maar voor het 

echte werk verwijs ik wel door naar een 

notaris.’

Keukentafel

Als adviseur uitvaartzorg komt Martine 

over het algemeen aan huis. Niet alleen 

omdat mensen zich daar prettig en 

op hun gemak voelen, maar ook uit 

praktisch oogpunt. ‘Want’, zo vertelt 

Martine, ‘vaak komt er gaandeweg het 

gesprek nog wel het een en ander uit 

een laatje tevoorschijn.’ ‘Opvallend is dat 

vooral vrouwen door de jaren heen een 

verzameling aanleggen van gedichtjes 

die hen aanspreken en van bijvoorbeeld 

rouwkaarten die ze mooi vinden. Ook 

verzekeringspolissen die lang geleden 

zijn afgesloten, vinden hun weg naar 

de keukentafel. Vaak blijkt dat de kleine 

polissen overgenomen zijn door andere 

maatschappijen. Ik zoek dan uit waar de 

verzekering loopt en welke waarde het 

anno nu vertegenwoordigt. Daarmee 

komt direct het i nanciële aspect om de 

hoek kijken en blijkt maar al te vaak dat 

mensen onderverzekerd zijn.’

Ontzorgen

‘In feite ben ik er om vooral duidelijk-

heid te scheppen’, vervolgt Martine haar 

enthousiaste relaas. ‘Ik leg een raam-

werk neer en neem de uitvaartwensen 

stapsgewijs door. Zo kom je van het een 

op het ander. Laatst sprak ik iemand die 

aangaf dat ze haar rouwbericht zowel 

in een lokale als een landelijke krant 

wilde hebben. Mevrouw had geen idee 

van de kosten. Het is dan prettig dat 

ik het inzicht kan geven zodat betrok-

kene een keuze kan maken. Hoever je 

wilt gaan bij het vastleggen van al 

die aspecten, dat bepaal je uiteinde-

lijk zelf. Niets moet, veel mag. Ik ben 

alleen degene die dat in goede banen 

leidt en een en ander vastlegt. Daaruit 

ontstaat een document dat tot niets 

verplicht, maar bedoeld is om vooral 

nabestaanden een stuk te ontzorgen. 

En dat geeft rust, weet ik uit ervaring. 

Een kopie van het document blijft bij 

ons opgeslagen.’

Informatie

Een van de succesvolle initiatieven 

van Martine is de themabijeenkomst 

‘uitvaart en erfrecht’ die zij samen met 

de buren Notarissen Houwing Van Beek 

organiseert. Er is bij Tap Uitvaartzorg 

gelegenheid om het rouwcentrum te 

bekijken en er wordt in informele sfeer 

praktische informatie gegeven. Bij de 

notaris ontvangen mensen informatie 

op erfrechtelijk gebied. U leest er meer 

over op www.tap-uitvaart.nl, onder 

‘Agenda’. De eerstvolgende bijeenkomst 

is op zaterdag 28 juni 2014.  Aanmelden 

kan op (030) 229 08 11 of via info@

houwingvanbeek.nl

Wat als… je doodgaat
Naarmate je ouder wordt, neemt ongemerkt ook de interesse voor het lezen van rouwberichten toe. Een 

eerste blik is meestal op de geboortedatum van diegene die is overleden. En met het voortschrijden van de jaren 

komt die steeds dichter bij die van jezelf. Familieleden, vrienden en kennissen komen te overlijden en daarmee 

stijgt het aantal uitvaartbezoeken en het besef dat er ook aan jouw leven ooit een eind komt. 

Martine Eggen, adviseur uitvaartzorg Tap.

‘Kost niets

- verplicht tot niets’

Begraven worden op Natuurbegraafplaats Den en Rust in Bilthoven (foto) is één van de vele mogelijkheden.

Soestdijkseweg-Zuid 265

3721 AE Bilthoven

Tel : (030) 228 37 41

E-mail: info@tap-uitvaart.nl

www.tap-uitvaart.nl

UITVAARTZORG

ADCURA

Een persoonlijk afscheid, zoals u dat wilt!

Dat is waar we bij 
AdCura Uitvaartzorg voor staan. 

Passend bij uw levensovertuiging of -stijl.

Persoonlijk contact met één aanspreekpunt:
dat geeft duidelijkheid en rust.

Postadres:
Dorpsweg 20
Maartensdijk

Kantooradres:
Laurillardlaan 6

(achterzijde)

Bilthoven

I: www.adcura.nl

&vertrouwd 
onderscheidend

E: info@adcura.nl

Telefoon: 24 uur per dag bereikbaar 
0346 - 210700
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Er moet dus een hoop geregeld worden. 

Dit is nooit ijn om te regelen, maar hoe 

moeilijk kan het zijn als de verstand-

houding tussen de erfgenamen niet 

goed is. Ina Houwing en Frans van 

Beek, notarissen in Bilthoven, komen 

hier regelmatig mee in aanraking.

Testament

Ondanks het verdriet wat aanwezig 

is, is het toch verstandig om niet al 

te lang na het overlijden contact met 

ons kantoor op te nemen, vertelt Ina 

Houwing. We bespreken dan hoe de 

afwikkeling van een nalatenschap in 

zijn werk gaat en we informeren bij 

het Centrale Testamenten Register of 

de overledene een testament heeft 

gemaakt. Tevens gaan we na bij de 

Burgerlijke Stand of iemand gehuwd is 

en/of kinderen heeft.

Als we weten wie de erfgenamen zijn, 

dan benaderen we deze personen. In 

een uitgebreid schrijven leggen we uit 

wat de consequenties zijn van het al 

dan niet aanvaarden en welke moge-

lijkheden iemand allemaal heeft. Zie 

ook het artikel ‘Valkuilen in erfenissen’ 

elders in deze special.

Verklaring

Als we weten of alle erfgenamen de 

nalatenschap aanvaarden maken we 

de verklaring van erfrecht op. Dit is een 

notariële verklaring waarin de notaris 

de conclusie trekt wie de erfgenamen 

zijn. Aan de hand van deze verklaring 

kan weer beschikt worden, bijvoorbeeld 

over geblokkeerde bankrekeningen.

Onenigheid

Na de afgifte van de verklaring van 

erfrecht zijn er nog veel taken die 

moeten worden afgewikkeld. Frans van 

Beek geeft een aantal voorbeelden: ‘De 

spullen moeten verdeeld worden, de 

bankzaken geregeld en de belasting-

zaken afgewikkeld. Soms neemt ons 

kantoor zelfs de totale afhandeling van 

de erfenis op zich. Omdat de afwikke-

ling tot ons werkgebied behoort en wij 

dé deskundige zijn op het gebied van 

bijvoorbeeld de aangifte erfbelasting, 

blijven wij nog vaak betrokken. Dit 

voorkomt ook vaak onenigheid tussen 

de erfgenamen.

Ina Houwing vult aan: ‘Helaas merken 

we dat het regelmatig voorkomt dat de 

erfgenamen niet goed kunnen samen-

werken en elkaar soms niet vertrouwen. 

Dat bemoeilijkt de afwikkeling enorm 

en daardoor kan het soms jaren duren 

voordat alles is geregeld, met alle 

kosten van dien.’

Mediation

Om te voorkomen dat de afwikkeling 

jaren duurt, doet ons kantoor ook aan 

nalatenschapsmediation. Het niet goed 

kunnen samenwerken gaat soms niet 

goed vanwege leed uit het verleden of 

vanwege de staat van rouw waarin men 

door het overlijden verkeert. Het gevolg 

hiervan is vaak dat men elkaar niet 

begrijpt. Middels mediation proberen 

we te zorgen de problemen die er zijn in 

zoverre op te lossen dat samenwerken 

van de erfgenamen weer mogelijk is. 

Alleen dan kunnen besluiten genomen 

worden waar alle erfgenamen achter 

staan en kan de afwikkeling van de 

nalatenschap plaatsvinden. Dit is ook 

de reden dat Ina de opleiding tot legal 

mediator heeft gevolgd.

Het overlijden van een dierbare
De periode rondom het overlijden van iemand is een roerige periode. Men wordt vaak geleefd en er is op dat 

moment nog niet altijd tijd voor rouw. De uitvaart moet geregeld worden en vaak komen dan ook al de eerste 

praktische zaken aan de orde, wat gebeurt er met de woning, de trouwring had moeder aan mij beloofd, wordt de 

AOW nog doorbetaald etcetera. 

Bij het Centrale Testamenten Register ligt vast 

of de overledene een testament heeft gemaakt.

Ina Houwing en Frans van Beek bij hun kantoor.

Valkuilen in erfenissen
Een overlijden betekent natuurlijk verdriet en rouw. Maar het ontvangen 

van een erfenis leverde nogal eens blijdschap op. Tegenwoordig is dat 

anders. Er zijn vaker schulden en daardoor onzekerheid of je er wel 

iets aan overhoudt.

Kan een erfgenaam iets doen om het risico kleiner te maken? 

Afstand doen

Ja. Een erfgenaam is niet verplicht een erfenis te accepteren. Hij kan ook 

verwerpen (afstand doen van de erfenis). 

Beneicair aanvaarden

Een andere mogelijkheid is het beneiciair aanvaarden van de nalatenschap. 

Je bent dan niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Wel ben 

je aansprakelijk voor de schulden die je zelf maakt in het kader van de afwik-

keling van de nalatenschap en voor eventuele erfbelasting. Is er een positief 

saldo is, dan doe je daar gewoon in mee. 

Voor het uitbrengen van een keuze zoals hierboven is omschreven, is het 

nodig dat je je nog niet echt als erfgenaam hebt gedragen. Zou dat wel zo 

zijn, dan ben je erfgenaam met alle risico’s van dien.

Bespreek het derhalve tijdig met de notaris. 

Ina Houwing - Houwing van Beek notarissen

Bruin fruit bij afscheid
Vorig jaar werden we gebeld door 

iemand wiens zoon onverwachts uit 

het leven was gestapt. De jongen 

studeerde in Leiden en daar wordt 

hun kroeg ‘de tent’ genoemd. Ook 

speelde hij vroeger altijd buiten. 

Het idee om op het plein voor het 

ouderlijk huis tenten in de vorm een 

kroeg te bouwen was dan ook direct 

geboren. Met veel statafels, zonne-

bloemen  maar vooral een grote 

tap en ‘bruin fruit’ (bitterballen). Studenten van de verschillende jaarclubs 

hielpen uit eerbetoon in de bediening. De jongen lag thuis opgebaard . Het 

wegrijden van de begrafenisauto  onder  ‘de tent’,  langs een erenhaag van 

deze studenten leverde een bijzonder kippenvelmoment op. De condoleance 

in ‘de tent’ voelde als een warm nest, daar waar hij vandaan kwam. Toen de 

zon onderging was alles opgeruimd en kon de familie in alle rust terugblikken 

op een bijzondere dag.

Angela van Esveld - ELAN uitvaartcatering

Kunst op de begraafplaats

Non-iguratieve kunst, Den en Rust

Vanaf het moment dat gemeenten met 

meer dan duizend inwoners verplicht 

werden een begraafplaats buiten 

de stad aan te leggen, zie we overal 

romantisch ontworpen kerkhoven 

ontstaan met grafmonumenten, die 

veelal werden voorzien van symboli-

sche afbeeldingen, die zowel aan de 

levensovertuiging van de overledene 

als aan het gevoel van de nabestaanden 

over de dood uitdrukking gaf. 

Yin en yang zijn Chinese begrippen 

die verwijzen naar twee tegenge-

stelde principes of krachten waarvan 

alle aspecten van het leven en het 

universum doordrongen zijn. Het yin-

yangsymbool is de Oud-Chinese voor-

stelling van de kosmische dualiteit, 

waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, 

koude, het noorden, vochtigheid) 

symboliseert en yang mannelijkheid 

(hemel, warmte, het zuiden, droogte). 

Het zijn echter niet louter tegenstel-

lingen, maar vooral complementaire 

(elkaar aanvullende) waarden. In het 

symbool is dat goed te zien. De S-vorm 

die de helften scheidt, toont dat beide 

krachten in elkaar willen opgaan. De 

stippen laten zien dat elk deel ook het 

tegendeel in zich draagt. Een zonnige 

dag bijvoorbeeld is yang maar de scha-

duwen zijn yin. Hoe zonniger de dag, 

hoe scherper en donkerder de scha-

duwen lijken. Niets is dus ooit hele-

maal yin of helemaal yang. 

Grafsymboliek (2)
Wim Krommenhoek
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Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
21 t/m dinsdag 27 mei 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Alles wat je wilt weten van je clubvrienden!

SPAARSPAAR
DE TOPPERS!DE TOPPERS!

Alles wat je wilt weten van je clubvrienden!

4.994.994.994.

3 stuks

Dr. Oetker 
Ristorante pizza   
Alle soorten**
3 stuks
6.57

**Met uitzondering van Ristorante Mare.  Artikelen vindt u in de diepvries 
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LAATSTE WEEK! WOENSDAG 28 MEI RUILMIDDAG

Kijk op Hoogvliet.com voor tijden en locaties

1 setje club-
paspoorten 
GRATIS 

1+1
GRATIS*

Taksi 
Alle pakken van 1.5 liter
2 pakken
van: 1.70 - 1.78

voor: 0.85 - 0.89

3 setjes club-
paspoorten 
GRATIS 

Nivea 
Alle soorten
Per stuk
van: 1.99 - 16.99

voor: 0.99 - 8.49

50%

 korting
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Toscaanse jasmijn

Trachelospermum

jasminoides.

Hoogte ca. 90 cm.

Potmaat 19 cm. Per stuk

van 14,95Cvoor 

8,99
A.s. zondag 

open!

wk 21. Geldig van 22-05 t/m 28-05. OP=OP

De burgemeester slaagt erin het 

dorp te transformeren tot een trots 

prinsdom met een nieuwe visie op 

zaken doen, op geld (men introdu-

ceert een eigen munt, de Fioritto), 

op verantwoordelijkheid en soli-

dariteit. Daarmee is de link met 

Transition Towns (TT), die samen 

met de Bilthovense Boekhandel de 

schrijver van het boek - Geert Kim-

pen - uitnodigden, meteen duide-

lijk. Ook TT streeft naar een lokale 

overzichtelijke economie en ook de 

bakermat van de TT-beweging. Tot-

nes in Engeland introduceerde on-

der de inspirerende leiding van Rob 

Hopkins een eigen munt, de Tot-

nes pound. Geert Kimpen, maakte 

dinsdagavond 13 mei zijn gehoor 

deelgenoot van die bijzondere kijk 

op geld en economie. Met zijn sap-

pige Vlaamse accent overtuigde 

hij op aanstekelijke cabareteske 

wijze het Bilthovense publiek, dat 

de huidige inanciële kredietmal-
lemolen tot niets goeds kan leiden. 

Het verband tussen waarde en geld 

is zoek. Alleen in kleinschalige 

overzichtelijke samenlevingen zijn 

die onderlinge verbanden nog te 

doorgronden en kan men echt ver-

antwoordelijkheid nemen voor zijn 

(economisch) handelen.

Pauze

Na de pauze schetste Kimpen, 

wederom op een zeer beeldende en 

humoristische wijze, de gang van 

zaken rond beleggingshypotheken. 

Het waren dat soort producten, die 

probleemloze onstuimige groei tot 

in de hemel beloofden, die de weg 

effenden voor de crisis die veel 

mensen vanaf 2008 in de ellende 

stortte. Ook de familie Kimpen liet 

zich blijmoedig door haar inanciële 
adviseurs, de alchemisten van 

deze tijd, in het fraaie (te) ruime 

financiële beleggingsmaatpak 
naaien. Herkenbaarheid alom. ‘En 

alsof dat niet genoeg was moesten 

we daarna ook nog eens de banken 

redden. Diezelfde banken die ons 

in dat te ruime pak genaaid hadden! 

Is dat normaal, is dat ‘just’? 

Moeten wij en onze kinderen en 

kleinkinderen dáár krom voor 

liggen? Als we niet oppassen 

worden wij de eerste generatie die 

de wereld slechter achterlaat dan zij 

hem heeft ontvangen.’

Anders

En het kan anders. Daarvoor ver-

wijst Kimpen onder meer naar IJs-

land. Een land dat ervoor koos niet 

zijn banken maar zijn burgers te 

redden. ‘De enige werklozen daar 

zijn nu de bankmedewerkers. Laten 

ook wij opstaan en onze mond open 

doen. Laten we ervoor zorgen dat 

ook wíj een betere wereld aan onze 

kinderen overdragen dan we van 

ónze ouders hebben ontvangen!’

Kleinschaligheid sleutel tot geluk
door Frank Klok

Het boek ‘De prins van Filettino’ schetst de wedergeboorte van een door internatonale 

crises in werkeloosheid en uitzichtloosheid gedompeld Italiaans dorp. Onder leiding van 

een visionaire en inspirerende burgemeester neemt men daar zelf het heft in handen.

Het dorp scheidt zich af van het Italië van Berlusconi, schaft de euro af en rukt zich los

uit de dodelijke omhelzing van de grote inanciële instellingen.

Op 30 april is door een 
hartstilstand Émile van Dantzig 
overleden. Hij was vanaf het begin 
met hart en ziel actief binnen 
TT-De Bilt en een bijzonder 
inspirerende aanjager van nieuwe 
initiatieven. Zijn bezorgdheid om 
het leven op aarde zette hij om in 
constructieve actie. Émile was de 
initiatiefnemer van de avond met 
Geert Kimpen.

Geert Kimpen: ‘Is da just?’

De Landwinkel verkoopt ook duur-

zaam varkensvlees van de eigen 

boerderij. Eigenaresse Willemieke 

van Maanen: ‘Wij serveren dranken 

uit onze winkel en ook handgemaakt 

boerenschepijs, naast streekproduc-

ten, diverse soorten ambachtelijk 

bereide zuivel en boerenkaas. Wij 

verkopen twintig verschillende 

broodmixen en heerlijk en duurzaam 

varkensvlees’. Op de Open Dag zal 

Harm-Jan Bloem van het televisie-

programma Ik Kom Bij Je Eten de-

monstraties geven over barbecueën. 
‘Barbecueën lijkt zo gemakkelijk, 
maar driekwart van mensen doet het 

fout. Alles kun je op de barbecue be-

reiden. Van een stokbrood, cake en 

aardappelen tot sperziebonen, maïs, 

entrecote en rollade. We moeten 

eens af van het geijkte sateetje en 

speklapje. Probeer het eens met al-

leen zeezout, peper, rozemarijn, tijm, 

marjolein en Provençaalse kruiden. 

Harm-Jan zal de gehele dag demon-

straties geven met ons eigen duurza-

me varkensvlees, groenten en fruit’.

Boerengolf

Landwinkel De Groenekan heeft 

hele lieve shetland-pony’s die ont-

zettend veel van kinderen houden. 

Rakker en Spotty zijn echt kinder-

vrienden. Onder begeleiding van een 

volwassene mag je in de bak lekker 

op de pony rijden. Maar ze vinden 

het ook heerlijk om gepoest en ver-

troeteld te worden. Op de Open Dag 

is er verder een springkussen voor 

de kinderen. Ook zijn er kramen 

met onder andere zuivel, zeewier, 

smaakgeheimen, kruidenwijn, olijf-

olie, boerenkaas, honing, sieraden 

en nog veel meer. Landwinkel De 

Groenekan verstrekt ook informatie 

over en maakt graag afspraken voor 

kinderpartijtjes en het spelen van 

mini-boerengolf.

Open Dag met barbecue-man
door Henk van de Bunt

Landwinkel De Groenekan is een voortzetting van Landwinkel de Tolboom uit Maartensdijk. 

De Landwinkel met 90 vierkante meter winkel en een ruim assortiment aan streekproducten 

heeft zaterdag 24 mei van 10.00 tot 17.00 uur een Open Dag met een aantal specialiteiten.

Zaterdag Open dag bij Landwinkel De Groenekan gelegen aan de Nieuwe Weteringseweg 139 in Groenekan.

Glamour 
verovert De Bilt

Sinds kort is in de Nieuwstraat in De Bilt een nieuwe 

kledingzaak geopend. Naast modieuze en betaalbare mode 

onderscheidt Style by Glamour zich door slechts één 

maatserie per artikel te bestellen. Er wordt niet nabesteld, 

op is echt op en er zijn dus heel regelmatig nieuwe 

artikelen die aan de collectie worden toegevoegd.

Een oplettende inwoner zal de connectie opvallen met ‘de buren’ om 

de hoek op de Looydijk. Deborah, de dochter van eigenaresse Erica, 

is daar te vinden met haar salon Glamour Hairstyle & Beauty. En De-

borah’s zus Andrea is daar gevestigd met Glamour Wimperextensions. 

Het ondernemende trio zet zich op de kaart in De Bilt.

Erica heeft met Style by Glamour zo’n typische moeder-dochter zaak 

geopend met voor elk wat wils. De zachte verlichting verhoogt het 

huiskamergevoel dat zij gecreëerd heeft door naast mode ook decora-

tieartikelen en accessoires te verkopen. Prachtige handgemaakte tassen 

uit Ibiza worden gelankeerd door de bijzonder gedecoreerde PIP-ser-
viezen. Schalen, vazen, kandelaars en Marokkaanse homedeco maken 

het nog aantrekkelijker om even te blijven rondneuzen. 

Erica is helemaal in haar element: ‘Ik voel me hier helemaal thuis. Het 

is een gezellige buurt en ik vind het leuk als mensen even binnenwaaien 

al is het maar voor een praatje.’ Via facebook houdt zij de bezoekers 

dagelijks op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends. ‘Ik 

vind het echt heel leuk om te doen en als er iedere dag weer iemand 

gelukkiger wordt van een bezoekje aan mijn winkel, ben ik al blij’, 

meldt ze stellig.

Style by Glamour is dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 - 18.00 uur 

en op zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 

Erica voelt zich als een vis in het water in haar winkel aan de 
Nieuwstraat in De Bilt.
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di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

www.bergenberg.nl

Het leukste huismerk voor je huis!

Vinyl
al vanaf

17,50
per m2

Karpetten 
al vanaf

395,-

PVC
al vanaf

27,95
per m2

Gordiijnen

al vanaf

20,50
per meter

Tapijt 
al vanaf

23,-
per m2

Behang
al vanaf

29,95
per rol

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

Vloeren, tapijt, gordijnen, binnenzonwering & bedden
Hessenweg 113-115  De Bilt    (030) 2200501    www.bergenberg.nl

Gruttolaan 30 te Maartensdijk
Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Op uitstekende plek gelegen, in zeer goede staat verkerende, 

eengezinswoning met garage, achterom en fraaie tuin op het 

westen. Door de nokverhoging en de extra dakkapel aan de 

achterzijde is er veel ruimte ontstaan. Dit betreft het iets bredere 

type woning in de straat. Een lekker praktisch, groot huis waar 

meteen gebruik van gemaakt kan worden. Wij nodigen u uit om 

binnen te komen kijken en uzelf te overtuigen.

Het woonhuis ligt aan een mooie laan vlakbij het winkelcentrum. 

Ook zijn scholen en sportfaciliteiten op korte afstand bereikbaar. 

Tevens zijn er voor het woonhuis voldoende parkeermogelijk-

heden en is de achterliggende garage via een pad makkelijk  

bereikbaar.

TE KOOP

Maliebaan 51  |  3581 CD Utrecht  |  030-2340434

Kijk ook op www.atriamakelaardij.nl

Informatieavond  

Zonnepanelen 

BENG! en TT De Bilt 

organiseren gezamen-

lijk een informatieavond 

over zonnepanelen op 

woensdagavond 28 mei, 

20.00 uur, Waterweg, De 

Bilt. Tijdens deze avond 

worden alle aspecten 

rondom het zelf opwek-

ken van energie met 

zonnepanelen besproken 

en toegelicht. Opgeven 

en meer informatie via 

j ohn@beng2030 .n l . 

Aan deelnemers wordt 

gevraagd de jaarreke-

ning van het energie-

bedrijf (elektriciteit) 

mee te nemen. Zie ook 

beng2030.nl en ttheuvel-

rug.nl. 

Jaarmarkt  

Hessenweg 

en Looydijk 

Zaterdag 24 mei zijn de 

Hessenweg en Looydijk 

afgesloten voor al het 

verkeer in verband met 

de jaarmarkt. Er zijn 

kramen, gezellige eet-

tentjes en terrasjes en 

de kinderen beleven een 

fantastische dag dankzij 

attracties die speciaal 

voor hen zijn georgani-

seerd. Er live muziek en 

zijn er dansshows en een 

modeshow.
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Bij de wedstrijd voor Amateurs 

over 70 kilometer staan veel sterke 

renners aan het vertrek, die goed 

overweg kunnen met het bochtige 

parcours in Maartensdijk. Deze 

renners houden elkaar scherp in de 

gaten. Demarreert Epping (winnaar 

van vorig jaar), dan wordt daarop 

direct gereageerd. Probeert Pascal 

Schoots (winnaar 2012) te versnel-

len, ook dan wurmen de anderen 

zich in zijn wiel. Er ontstaat een 

afvalkoers, waarbij aan de achter-

zijde van het peloton renners in 

moeilijkheden komen door de hoge 

snelheid.

Kampioenen

Robert de Poel houdt van hard rij-

den, zo vertelt hij na aloop. Rap 
snelt hij door de laatste bocht naar 

de Bernhardlaan, op kop van het 

peloton. Allard Epping probeert 

rechts langs De Poel te komen, 

maar komt niet verder dan zijn wiel. 

Pascal Schoots sprint naar de derde 

plaats. Martin van Plateringen ziet 

zijn aanvalslust beloond met de lei-

dersprijs en eindigt als vijfde net 

achter Albert van Riessen.

Het podium bestaat hierdoor uit 

drie kampioenen. Robert de Poel 

was de Nederlands kampioen bij 

de Masters 40+ in 2012; Allard Ep-

ping is de huidige Wereldkampioen 

bij de Masters en Pascal Schoots 

Olympisch kampioen in 1996 (Pa-

ralympische Spelen op de tandem 

met Jan Mulder) en Nationaal kam-

pioen Masters 30+ in 2012.

Dominant duo bij Nieuwelingen

In de wedstrijd voor Nieuwelin-

gen gaan Robin Blummel en Jorn 

Volkers al vroeg in de wedstrijd 

in de aanval. Ze werken goed sa-

men, waardoor hun voorsprong al 

snel groter wordt. Het peloton ach-

ter hen verbrokkelt snel. Er wordt 

niet direct een plan getrokken om 

de koplopers terug te halen. Het 

duo Volkers en Blummel heeft een 

voorsprong van bijna twee minu-

ten. Ze werken goed samen. Als 

de bel klinkt voor de laatste ronde 

geven ze elkaar bij het passeren 

van de inishlijn een vuistje ten 
teken dat ze om de overwinning 

gaan sprinten. Volkers ligt op kop 

in de laatste honderd meter. Hij wil 

zijn overwinning vieren en steekt 

zijn armen hoog in de lucht. Robin 

Blummel komt nog langszij, maar 

blijft steken op een half wiel. Thijs 

Wolsink, zoon van oud-winnaar 

Freddy Wolsink, baalt na aloop. 
‘Het was een inschattingsfout. Ik 

dacht dat we die twee nog wel zou-

den terughalen.’ De sprint van het 

peloton wordt gewonnen door Thijs 

Wolsink. Hij klopt Luca Vreeswijk 

en Coen de Groot. Maartensdijker 

Kyle Agterberg weet zich te hand-

haven in het tweede peloton en 

wordt twintigste.

Robert de Poel wint 44e Maartensdijkse Acht
door Jan Westbroek

Robert de Poel heeft zaterdagavond de 44e editie van de wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ 

gewonnen. Hij won de sprint van het peloton voor Allard Epping en Pascal Schoots.

Het podium bij de Amateurs: Robert de Poel (met zoon Kevin), Allard 

Epping (l), Pascal Schoots en Rondemiss Teri Agterberg.

Een week na het behalen van het 

kampioenschap moest TZ aantreden 

tegen KVZ. De ploeg uit Zutphen 

had de laatste weken goede resulta-

ten behaald en was bijna zeker van 

lijfsbehoud, wanner zij de kampioen 

een of meerdere punten afhandig 

kon maken. Voor TZ was het zaak in 

de laatste twee wedstrijden de spor-

tieve plicht te vervullen.

In Zutphen trad TZ aan in een ge-

wijzigde vaksamenstelling. Maarten 

van Brenk wisselde van positie met 

Joep Gerritsen. Hierdoor kwamen de 

twee lange mannen en de twee spit-

sen bij elkaar in het vak te staan. Dit 

zorgde ervoor dat de ploeg scherp 

moest zijn om de juist invulling aan 

het spel te geven. In de eerste helft 

scoorden beide ploegen om en om. 

KVZ speelde scherp en was duide-

lijk op zoek naar de laatste punten 

voor lijfsbehoud. TZ moest zoeken 

naar de juiste combinaties, maar er 

zaten meerdere mooie aanvallen tus-

sen. Bij de wisseling was het 9 – 9.

Voorsprong

In de tweede helft leek TZ afstand 

te nemen. Er werd een gat van drie 

punten geslagen, maar het lukte niet 

dit gat naar vier doelpunten te ver-

groten. KVZ kwam weer volledig 

terug in de wedstrijd; de ploeg uit 

Zutphen pakte zelfs een voorsprong 

van twee doelpunten, 20 – 18 met 

nog een kleine drie minuten te spe-

len. In de slotfase herstelde TZ zich 

echter en wist weer op gelijke hoog-

te te komen. De eindstand 20 – 20 

kon in de boeken.

Degradatie

Volgende week wacht de laatste wed-

strijd van het seizoen. Om 15.30 uur 

is Wit-Blauw uit Kampen de tegen-

stander. Ook voor deze ploeg zijn 

de punten van belang in de strijd om 

degradatie. De wedstrijd zal ook in 

het teken staan van het afscheid van 

diverse spelers uit de TZ-selectie.

TZ remiseert met KVZ

Voordaan in tweede ronde 
De hockeyers van Voordaan zijn weer een stap dichter bij 

promotie naar de hoofdklasse. Ze hebben zich ten koste van 

SCHC geplaatst voor de tweede ronde van de playoffs tegen 

Den Bosch. De eerste wedstrijd is aanstaande woensdagavond, 

thuis in Groenekan om 20.30 uur.

Na de overwinning van zondag in Bilthoven in de stromende regen 

traden de mannen van Marieke Dijkstra zaterdagmiddag aan op eigen 

veld in een zonovergoten Groenekan. De bezoekers uit Bilthoven had-

den iets goed te maken en kwamen scherp uit de startblokken. Dit re-

sulteerde in een voorsprong voor SCHC door een benutte strafcorner 

van Thijs de Wert, gevolgd door nog een aantal mogelijkheden voor de 

bezoekers. Daan Jongejan maakte tien minuten voor rust gelijk uit de 

rebound van een strafcorner.

Tweede helft

In de tweede helft kwam Voordaan beter in zijn spel en nam al na twee 

minuten de leiding door een treffer van Adriaan Stolk, opnieuw uit de 

rebound van een strafcorner. Er volgde een zenuwachtige slotfase en 

het werd billenknijpen voor de massaal gekomen Voordaansupporters. 

De thuisclub kreeg een aantal grote kansen om de wedstrijd deinitief 
naar zich toe te trekken, maar slaagde daar niet in. Ook SCHC kwam 

niet meer tot scoren, mede dankzij een aantal belangrijke reddingen van 

Jan de Wijkerslooth was Voordaan over twee duels gezien de terechte 

winnaar.

Vervolg

Woensdagavond komt hoofdklasser Den Bosch op bezoek in Groene-

kan voor de eerste wedstrijd. Zaterdag volgt de return in Den Bosch en 

zondag is er een eventuele beslissingswedstrijd op Voordaan.

Mitch Vermeij in duel met de tegenpartij. (foto www.guidevanderburg.com)

TZ C3 verplettert concurrent

De C3 van Tweemaal Zes werd zaterdag met overmacht kampioen.  

De nummer 2 Eemvogels werd met maar liefst 11-1 verslagen. Op de 

foto de terechte kampioenen.

Op maandag 6 mei vertrokken ze, 

samen met een aantal leerlingen 

van het Amsterdamse Cygnus gym-

nasium, voor een week naar Istan-

bul. Het forum stond in het teken 

van ‘Human Rights’. Het Europees 

Jeugd Parlement (EJP) is in Neder-

land ook bekend onder de Engelse 

en Franse naam, respectievelijk 

European Youth Parliament, EYP 

en Parlement Européen des Jeunes. 

PEJ, is een niet-gouvermentale en 

apolitieke organisatie, die Europese 

jeugd een mening wil laten vormen 

over Europese kwesties. Het Euro-

pees Jeugd Parlement (EYP) helpt 

jongeren met het ontwikkelen van 

levensvaardigheden, het verbinden 

met hun maatschappij, en het ont-

dekken van Europa. 

Voorrondes

EYP-NL begint op regionaal niveau 

met de voorrondes (Preliminary 

Rounds). Tijdens een eendaagse 

sessie maken middelbare scholie-

ren (meestal HAVO/VWO 5-6) een 

kennismaking met de werkwijze 

van EYP. De traditionele elementen 

van een sessie worden geïntrodu-

ceerd; deelnemers onderzoeken, 

discussiëren en debatteren een aan-

tal actuele Europese onderwerpen 

met leeftijdsgenoten. Jaarlijks doen 

meer dan 20.000 Europese jongeren 

meer aan sessies van het parlement. 

Na de Voorrondes wordt een aantal 

teams uitgenodigd voor de Nati-

onal Selection Conference. Deze 

sessie duurt een heel weekend en 

met gastsprekers, een mediateam 

en meer internationale EYP’ers om 

te ontmoeten, is het een onverge-

telijke ervaring. Aan het einde van 

de sessie worden enkele teams en 

individuen geselecteerd om EYP-

NL te vertegenwoordigen op ses-

sies in het buitenland. De deelne-

mers kwamen uit 15 verschillende 

Europese landen. De Nederlandse 

delegatie deed het voortreffelijk, 

zij behoorden met de Turkse en de 

Zweedse delegaties tot de top.

(Lucienne van de Sluis)

Leerlingen HNL naar Istanbul Youth Forum
Zes leerlingen uit 5 VWO van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven hebben

vorige week deelgenomen aan het International Istanbul Youth Forum. 

V.l.n.r. Christine Sheldon, Juliette Hoeksma, Lieke Jansen, Hugo Mohr, 

Florentine Sikking, Miriam Sterl.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

TV merk Samsung beeld-

grootte 54 cm. € 35,-. 3 tuin-

kabouters hoog 31 cm. € 25,-. 

Opvouwbaar haardscherm 92( 

uitgevouwen)x51cm € 10,-. 

Klassieke eettafel met opklap-

baar blad, stijl Biedermeier. 

Blad 150x110hoogtex75cm. 

Tel. 030-6924847

Houten butlertray met zwaar 

dienblad, 68x45x73cm, 

€ 17,50 tel.030-2433142.

Camping koffiezetappa-

raatje Princess, 550W. € 5,-. 

Camping keramische kachel 

(Alpina), 2 standen: resp. 500 

en 1000 W.) zwenkbaar. Ook 

geschikt voor verkoeling. 

Slechts 1 seizoen gebruikt. 

€ 17,50. Nieuwe, draagbare 

en inklapbare BBQ in draag-

tas. € 17,50. Tel. 0346-282302

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Twinny load fietsendragen. 

€ 40,-. Universele skibox met 

dragers. € 30,-. Tel. 0346-

213798

Agenda 
Dorpsberaad 

Groenekan pag. 6

Fietsendrager voor 3 fietsen, 

merk Spinder, Af te halen 

voor € 10,-. Tel. 0346- 282610 

na 19.00 u

Ikea bureau, voor jongen/

meisje tot 14 jaar Mikael. 

€ 30,-. Tel. 0346- 282610 na 

19.00 u

Milo klassieke legergroene 

winterjas, mt 44, zgn visgraat, 

wol zeer mooi. Is nu helaas te 

groot, nauwelijks gedragen. 

Nieuwprijs €199,- nu € 50,-. 

Tel. 0346-212805

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120

Activiteiten

Paranormaa l  en 

WELLNESSBEURS op 26 

mei. Spiritueel Centrum De 

Gouden Engel organiseert 

de beurs. Aanvang 19.15 

tot 22.15u. Entree € 3,50. 

Locatie: De Koppeling, De 

Clomp 1904, Zeist. www.

everyoneweb.com/spiritueel-

centrum-degoudenengel

G A R A G E V E R K O O P 

Hemelvaartsdag 29 mei 

vanaf 10.00u. Jachtlaan 3 in 

Bilthoven

Fietsen/ brommers

ELEKTRISCHE FIETS 

merk Batavus. 6 jaar oud. 

Actieradius 80km. € 450,-. 

Tel. 06-24577662 

MEISJES FIETS Batavus 

i.z.g.st. € 45,-. Tel. 

06-22638840

Personeel gevraagd

Hoveniersbedrijf Kevin van 

’t Veld ‘The Green Man’ is 

op zoek naar een enthousiaste 

oproepkracht/vakantiekracht. 

Voor meer informatie kunt u 

bellen naar 06-27480128 of 

mailen naar info@green-man.

nl

Ervaren HUISH. HULP 

gevraagd in Bilthoven-N. op 

de woensdagochtend of de 

vrijdagochtend voor ca. 4 uur 

per week. Tel. 06-53862002

Personeel aangeboden

Ervaren GASTOUDER 

Westbroek heeft nog plaats 

voor een aantal kindjes, op 

de ma, di. & do.dag, leef-

tijd 0-4jr. Evt. naschoolse 

opvang voor in Westbroek 

naar schoolgaande kinderen. 

Voor meer vrijblijvende info: 

06-53510824

Diversen

Tijd voor een zomers kap-

sel! Kom naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. 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

Nieuw in Bilthoven 

Schoonheidssalon SENSIZ 

BEAUTY. Voor al uw 

schoonheidsbehandelingen. 

Planetenbaan 9 in Bilthoven 

In het winkelcentrum bij 

Hairstudio Britt. Info: 

www.sensizbeauty.nl. Tel. 

06-81562164. Dit nootje is 

€ 2,50 waard. Te besteden 

vanaf € 35,- 

KAPPER HANS! Dinsdag 

seniorendag dus maar 

€ 10,00. Voor info. 212455.

NOVEEN ST. CLARA. 

Belangrijk: vraag alleen posi-

tieve dingen. Bid 9 dagen het 

weesgegroet bij een brandende 

kaars, ook als u er geen zin in 

heeft. Vraag 2 dingen die vast 

onmogelijk lijken om te wor-

den verhoord en iets dat u heel 

erg ter harte gaat. Laat de 9e 

dag de kaars geheel opbran-

den en publiceer dit bericht. U 

krijgt wat u vroeg. PM

Heeft u de enquête van 

Dorpsberaad Westbroek al 

ingevuld? Vrijdag 30 mei 

wordt deze bij u opgehaald. 

Niet ontvangen, stuur e-mail 

naar info@dorpsberaadwest-

broek.nl
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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.)

❏  Actviteiten / 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

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

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

GEFELICITEERD!

Jan van der Tol vandaag 50 jaar! Gefeliciteerd door Ellen, 

Roos, Jelle en Lucas.

advertentie

Adverteren in 

De Vierklank!

Bel dan 0346 21 19 92

Nog 10 dagen de aanbieding van 10% korting op de pedi-

curebehandeling als u voor de 1e keer komt. Nu dus € 23,85 

i.p.v. € 26,50. Bel voor een afspraak:Tiny de Groot 06-831299

Hairstudio Britt, een dames en heren kapsalon voor jong 

en oud! Vanaf 1 juni kunt u ook bij ons terecht voor extensi-

ons! Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht. U kunt 

ons bellen of bezoek de website! Planetenbaan 9 (winkelcen-

trum planetenbaan, de grote kapsalon), 3721 KA Bilthoven, 

tel. 030-2290395 www.hairstudiobritt.nl/ www.facebook.nl/

hairstudiobritt

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06 - 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-

795104/ 06- 24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Lentetijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

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

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

06-54967985

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 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

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

MPGcoaching.nl 

Portefeuilleverdeling 
B en W De Bilt

Burgemeester Arjen Gerritsen; be-

stuurlijke coördinatie, internationale 

betrekkingen, openbare orde en vei-

ligheid, brandweer, toezicht en hand-

having, bedrijfsvoering (incl. com-

municatie) en dienstverlening.

Wethouder Hans Mieras (D66); 

inanciën,	 gemeentelijke	 eigendom-

men, ruimtelijke ordening en land-

schapsbeleid, grondzaken, kunst- 

cultuur- en monumentenbeleid. 

Aanspreekpunt voor Bilthoven 

Wethouder Jolanda van Hulst-Ma-

zirel (VVD); economische zaken, 

participatiewet, verkeer en mobili-

teit, beheer openbare ruimte, wonen 

en volkshuisvesting. Aanspreekpunt 

voor Groenekan, Hollandsche Ra-

ding en Westbroek 

Wethouder Madeleine Bakker-

Smit (CDA); onderwijs, jeugdbeleid 

en kinderopvang, recreatie en toe-

risme, en sport. Aanspreekpunt voor 

Maartensdijk. 

Wethouder Anne Brommersma 

GroenLinks); duurzaamheid en mi-

lieu, decentralisatie jeugdzorg, zorg 

en welzijn, en decentralisatie wet 

maatschappelijke ondersteuning. 

Aanspreekpunt voor de dorpskern 

De Bilt.

Cursussen/ trainingen

Zomercursus Muziek op Schoot in juni - Den Dolder en 

De Bilt

Muzikale ontdekkingsreis voor kinderen van 8 mnd - 4 

jaar met een (groot)ouder of begeleider. Samen plezier met 

muziek. Zingen, dansen en spelen. 4 lessen. € 30,- of  € 37,50, 

afh. van de lesduur. Bevoegd docent: Caroline Schaap. Den 

Dolder: maandag 2-6, kdv Bosrijk, Hertenln West 38A. De 

Bilt: vrijdag 6-6, Duiventil, Jasmijnstr. 6. info@muziekles-

bilthoven.nl / www.muzieklesbilthoven.nl

Ontwikkelingsgroep voor heelheidbewustzijn. Het uit-

gangspunt van heelheidbewustzijn is de acceptatie dat het 

leven zoals het is. De ontwikkelingsgroep biedt de mogelijk-

heid om dit op het eigen leven toepasbaar te maken. Eerste 

keer gratis. Tussentijds instappen is mogelijk. Twee groeps-

bijeenkomsten per maand op maandagavond van 19.30 tot 

21.30 uur of woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Voor 

meer informatie: 06-26402201 of kijk op www.colourmind.nl

Zie pag. 8 voor de Mens cursussen

Willemieke van Maanen    

Nieuweweteringseweg 139 • 3737 MG Groenekan    
www.landwinkeldegroenekan.nl    

willemieke@landwinkeldegroenekan.nl
Ma:12.30-18.00 • Di t/m Vr: 9.00-18.00 • Za: 9:00-17:00 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Zaterdag kwamen de dames in ac-

tie. De verassing kwam van het 

duo Sjeel Mensink en Ana Rekar. 

De dames kregen een wildcard 

voor het toernooi en versloegen on-

der andere de als eerste geplaatste 

Anouk Schouten en Sanne van 

Werkhoven. Uiteindelijk pakten 

ze de derde plek. De toernooizege 

ging naar het duo Marly Bak en An-

nemieke Driessen.

Mannen

Zondag kwamen de mannen in ac-

tie. De als eerste geplaatste Wou-

ter van Gilst en Bas Verpoorten 

maakten hun favorietenrol meer 

dan waar. In slechts 6 sets werd de 

inale bereikt waarin ze hun spar-
ringpartners Matthijs Agterberg 
en Rick Wiggers van Beach Team 

Irene troffen. Een vlugge eerste set 

in het voordeel van van Gilst/Ver-

poorten maakte plaats voor een tril-

ler in de tweede set. 

Beide teams gaven niet toe en Ag-

terberg/Wiggers hielden gedurende 
de tweede set een kleine voor-

sprong. Aan het einde waren het 

toch van Gilst/Verpoorten die een 

achterstand omzetten in een 21-

18 winst en daarmee het toernooi 

op hun naam schreven. De derde 

plaats ging naar het duo Ivan Brui-

nier/Tomas Burgers.

Holeverancier
Beach Team Irene was holeveran-

cier van het podium bij de man-

nen. Het vierde Beach Team Irene 

koppel was het met de wildcard 

geplaatste Bart van Gilst en Thijs 

Nijeboer. Deze jeugdige heren wis-

ten de laatste wedstrijd te winnen 

en eindigden op een 7e plek bij hun 
debuut in de eerste divisie.
Gedurende dit weekend kwamen 

ook de toppers van de 3e divisie 

in actie. Bij de mannen behaalden 
Baan/Heijting de 1e plaats en bij de 
dames waren het Ghijsels/Menzo 

die er met de titel vandoor gingen. 

Komend weekend zal er wederom 

een 1e divisie en 3e divisietoernooi 

plaatsvinden in Bilthoven.

(Bas Verpoorten)

Beachvolleybaltop in Bilthoven
Zaterdag 17 mei was de oficiële aftrap van de Nederlandse beachvolleybalcompetitie. In de weekeinden 

van 17-18 en 24-25 mei zijn de beachvolleybalvelden van Irene Beach in Bilthoven aan de 
Leijenseweg 125, achter Zwembad Brandenburg het strijdtoneel van de nationale 1e & 3e divisie.

V.l.n.r. Rick Wiggers, Matthijs Agterberg, Wouter van Gilst, Bas 

Verpoorten, Ivan Bruinier en Tomas Burgers. [foto Henk van de Bunt]

OSM speelde frank en vrij en kreeg 

in de tweede minuut al een kans 

om op voorsprong te komen. SVM 

zou daardoor gewaarschuwd moe-

ten zijn, maar de Maartensdijkers 

hebben niet alleen te weinig sco-

rend vermogen, maar ook te weinig 

teamspirit: de mouwen opstropen 

en als team er voor gaan. In de 14e 

minuut kwam bij een moment van 
onachtzaamheid bij de Maartens-

dijkers OSM gemakkelijk op 1-0.

Eerder
Het is al eerder geconstateerd: wel 

de kansen, maar niet scoren. Mike 

de Kok was er heel dicht bij, maar 
de spits kreeg de bal er niet in. In 
de 29e minuut daarentegen scoorde 

OSM zijn tweede goal. Een tiental 

minuten later verzilverden de Maar-

tensdijkers een unieke kans op een 

aansluittreffer niet. De thee werd 

genuttigd bij een 2-0 ruststand.

Rond
Na de theepauze verscheen er een 

energieker SVM, dat OSM terug-

drong op eigen helft, maar ook nu 

hetzelfde beeld als voor de thee: 
SVM scoorde niet en OSM deelde 

nog twee klappen uit (3-0 en de 

4-0). Wessel Schuller scoorde nog 

wel de 4-1, maar daarna was het 

over en sluiten.

SVM heeft nog een minimale kans 

om aanstaande zaterdag thuis hand-

having in de 3e klasse veilig te stel-

len, maar er moet dan wel met 4-0 

gewonnen worden; voetbalprofes-

soren achten de kans daarop minder 

dan 10 procent. Maar het is en blijft 
voetbal en de bal is en blijft rond; 
dus wie weet lukt het zaterdag wel 

de eigen kansen te benutten en de 
kansen van de bezoekers vooraf en 
totaal te elimineren.

SVM op weg naar de 4e klasse
In de eerste nacompetitiewedstrijd in en tegen OSM Maarssen liet SVM niet zien

dat het graag in de derde klasse wil blijven. Voor de Maartensdijkers wordt
het zo langzamerhand een obsessie om te scoren.

Een in het rood spelende SVM’er kopt de bal hoog over. (foto Nanne de Vries)

DOS kwam goed uit de startblok-

ken en pakte tegen de nummer twee 

van de ranglijst, na een 1-0 achter-

stand, een 1-3 voorsprong. Er werd 

geconcentreerd verdedigd en wei-

nig weggegeven. In de aanval stond 

de rebound weer vanouds goed en 
werden er voldoende kansen gecre-

eerd. Het enige wat niet naar wens 

ging, was het afronden. De West-

broekers hadden hierbij veel pech 
want vele schoten draaiden uit de 

korf. Bij rust was de stand weer 

gelijk en hadden beide teams maar 
vijf keer de korf weten te vinden. 

Na rust lukte het DOS een te lan-

ge periode niet meer te scoren. De 

doelpunten waren de hele wed-

strijd al schaars, maar MIA liep uit 

naar een 8-5 voorsprong. Waar de 

spelers in eerdere wedstrijden dit 

seizoen te gemakkelijk het hoofd 

bogen, rechtten zij nu juist met 
zijn achten de rug. Als team werd 

er geknokt voor een goed resultaat 

en uiteindelijk werd MIA tegen het 

einde van de wedstrijd ingehaald. 

Bij 10-10 was DOS in deze fase van 

de wedstrijd de bovenliggende par-
tij en lagen er kansen voor de winst.

Vijf minuten voor tijd wisselde 

interim coach Wilco de Rooij (hij 

verving de afwezige Berry van den 

Broek) A junior Bas de Jong in het 

aanvalsvak om nog meer dreiging 

in het spel te brengen. Dit pakte pri-
ma uit, want in een van zijn eerste 

acties wist hij een strafworp te for-

ceren. Helaas lukte het niet om deze 

buitenkans te benutten en de winst 
te pakken. Ook de hierop volgende 

minuten wist geen van de partijen 

meer te scoren.

Met nog een speelronde staat DOS 

op een vijfde positie op de ranglijst. 

Aanstaande zaterdag is er de laatste 

wedstrijd. DOS ontvangt dan het op 

de vierde plek staande Juventa om 

15.30 uur in Westbroek.

Verdienstelijk gelijkspel voor DOS
Was het vorige week herfstweer, nu leek het hartje zomer. In Amersfoort 

scheen de zon volop en er stond een licht briesje over het veld. In een 
gelijkopgaande wedstrijd deelden MIA en DOS uiteindelijk de punten.

Kampioenschap DOS E1
 

Het was spannend voor de jonge spelertjes van de E1 zaterdag in de 

wedstrijd tegen Nova. Uiteindelijk stond er bij het laatste luitsignaal 
een 3-2 overwinning op het scorebord en was het eerste kampioenschap 
voor dit team een feit.

De spelers met hun coaches Jolanda Sodaar en Jeroen Stijlaart samen 

met sponsor Theo Lenssinck.

DOS D1 weer kampioen
Afgelopen week behaalde het D1 het derde kampioenschap van dit sei-
zoen. De inhaalwedstrijd tegen Antilopen werd met 10-7 gewonnen en 

hierdoor was het team niet meer in te halen. Twee dagen later werd de 

laatste wedstrijd van het seizoen zaterdag tegen RDZ helaas met met 

5-6 verloren, maar het kampioenschap was al binnen.

De spelers met hun coaches Tim Nap en Shanna Versteeg en sponsor 

Egbert Nagel.

advertentie

Kies bewust,
kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk



Kunstroute 2014
door Henk van de Bunt

Zaterdag 24 en zondag 25 mei a.s. wordt door Kunstkring BeeKk voor de 19e keer de 

Kunstroute in deze gemeente gehouden. Zo’n veertig kunstenaars, veelal uit De Bilt zullen 

hun ateliers openstellen voor het publiek. Daarnaast zijn er door de organisatie ook paar extra 

locaties beschikbaar gesteld voor kunstenaars die van buiten De Bilt komen of liever samen met 

anderen exposeren. De route is terug te vinden op www.kunstkringbeekk.nl 

Kunstkring BeeKk is een grote 

groep van ruim 80 beeldende kun-

stenaars, die een breed pakket van 

beeldende kunst vertegenwoordigt, 

zoals de schilderkunst, graiek, te-

kenen, fotograie, textiel, beeldhou-

wen, keramiek en edelsmeden. Ze 

staan ook open voor andere kunst-

vormen zoals dicht-, muziek- en 

danskunst. Tijdens de kunstroute 

zijn al deze vormen van kunst terug 

te vinden.

Tijd

Nieuw in de route is de locatie 

van het Restaurant ‘Bij de Tijd’ 

waar zes kunstenaars hun werk la-

ten zien. Vanaf 23 mei tot en met 

2 juli zijn werken van vijf kunste-

naars van Kunstkring BeeKk te 

zien: Cathy Worrell (schilderkunst 

en keramiek), Inge van Elst (aqua-

rel), Bram Dolman (schilderkunst), 

Wilhelmina Thijssen (graiek) en 
Flox den Hartog Jager (textiel). In 
het weekend van 24 en 25 mei zal 

ook BeeKk-lid en sieradenmaak-

ster Renske Dussel aanwezig zijn 

met haar werk en demonstreren hoe 

ze haar sieraden maakt. De keuken 

is in het weekend van de kunstroute 

gesloten, maar u kunt wel een kopje 

kofie of thee verkrijgen. Een loca-

tie (een beetje uit de (kunst-)route), 

die zeker een bezoek waard is, be-

vindt zich in Groenekan op 

de Kon Wilhelminaweg 363, waar 

het atelier van Alkine van der Laan 

is met haar eigen collectie tassen.

Opening 

De route is in totaal 9 km (ex 
Groenekan) dus op een mooie dag 

makkelijk met de iets te doen. De 
opening van de kunstroute is in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, 

Bilthoven op zaterdag 24 mei om 

10.30 uur en wordt verricht door 

Rob Schouw, directeur van het 

Kunstenhuis. Iedereen is (daar) 

welkom op de kofie met live mu-

sic. De ateliers zijn in het kunst-

weekend geopend van 12.00 tot 

17.00 uur.

In wijkrestaurant Bij de Tijd bereiden v.l.n.r. Cathy Worrell en Flox den 

Hartog Jager zich voor op de kunstroute

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Tuinderij weer open
Zaterdag 17 mei is het nieuwe seizoen in Tuinderij Eyckenstein en 

Agnes Kruidentuin gestart. Door het mooie weer staan de tuinen er 

prachtig bij. De jonge groenten van Luuk Schouten zijn een lust voor 

het oog en de zonnedroogkast bij Agnes Looman ligt al vol kruiden. 

Er is plantgoed, kruiden en groenten van het land te vinden.

Het afgelopen jaar is er voortgang geboekt met de restauratie van de 
druivenkas. De deur van de kas was al in 2013 vervangen. Deze winter 

is de muur van de druivenkas opnieuw gestucd en voorzien van nieuw 

lattenwerk, zodat de druif weer opgebonden is. Met een bijdrage van 

Stichting Mens en zijn Natuur kunnen dit jaar ook de werktafels in de 

kas hersteld worden.

Tot half oktober zijn de tuinen geopend op woensdagmiddag van 13.00 

tot 16.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Adres: Dorpsweg 264.

Drieluik van Bach 
Cantatekoor Bilthoven

Het Cantatekoor Bilthoven heeft ter gelegenheid van het 40-jarig ju-

bileum in 2015 van Herman Schimmel als dirigent een drieluik van 
uitvoeringen van J.S.Bach op haar programma gezet. Dit najaar start de 
jubileumreeks met het Weihnachtsoratorium.

De uitvoering is op zondag 14 december om 15.30 uur in de Opstan-

dingskerk in Bilthoven. Het betreft dan de delen 4,5 en 6 van het 
Weihnachtsoratorium. In 2015 wordt de Johannes Passion uitgevoerd. 
Het slotstuk is Bach’s meesterwerk de Hohe Messe in C. Die uitvoering 
zal in november 2015 in de Opstandingskerk in Bilthoven zijn.

Er zijn nog plaatsen voor koorzangers/zangeressen. Om dit najaar mee 

te zingen in het Cantatekoor Bilthoven kunt u zich aanmelden tot 14 

juni a.s. via pvanderhoeven@solcon.nl ; vooral tenoren en bassen zijn 

welkom, maar ook voor enkele sopranen is nog plaats. Enige ervaring 

met zingen in een koor is wel vereist. Zie ook de website: 

www.cantatekoorbilthoven.nl

Succesvol Piano-café
Zaterdag 17 mei vond in Het Lichtruim aan het Planetenplein een nieuw initiatief van 

Kunstenhuis Biltse Muziekschool plaats: het Piano-Café.

In een ongedwongen setting namen 

beurtelings pianisten van binnen 

en buiten de Muziekschool en van 

diverse niveaus en leeftijd plaats 

achter de vleugel, die voor deze ge-

legenheid in de foyer op de begane 

grond was neergezet.

Ook de gespeelde werken waren 

divers en ontspannend: van quatre-

mains volksmuziek tot Debussy, 

van Adele’s ‘Someone Like You’ 

(met zang) tot Skriabin. Organisa-

toren Manny Dane en Emile Simo-

nis, beiden docenten bij Kunsten-

huis Biltse Muziekschool kunnen 

terugzien op een succesvolle avond 

en kondigden al een vervolg in het 

najaar aan. Deze avond werd ge-

houden in het kader van de Week 

van de Amateurkunst, die nog tot 

zaterdag 24 mei duurt. Voor meer 

info over de activiteiten en uit-

voeringen van het Kunstenhuis 

zie: www.kunstenhuis.nl.

(Martin de Boer)

In het pionacafé staat de vleugel uitnodigend te wachten op de volgende 

pianist. (Martin de Boer)

Concert in Blauwkapel
De Vereniging Vrienden van Blauwkapel organiseert een eerste concert in 2014 in het kerkje 

Blauwkapel op zondag 25 mei, aanvang 15.00 uur. (kerk open om 14.30 uur). De toegang is 

gratis! Na aloop is er een vrijwillige deurcollecte.

Kamerkoor Decamerone brengt in 

dit concert een ode aan bloemen en 

met name de roos en de lelie. 

Ze hebben a capella  koorwerken 

gevonden in de Engelse en 

Amerikaanse traditie, waarin 

vooral deze twee bloemen worden 

bezongen. Interessant is dat dit the-

ma niet zomaar uitmondt in een 

zoetgevooisde lofzang op geuren en 

kleuren. Een mooi uitgebalanceerd 

programma waarin het koor alle 

registers moet opentrekken om 

de muziek tot z`n recht te laten 

komen en waarin voor het pu-

bliek veel te beleven is. (zie ook  

www.onderwegkerkblauwkapel.nl)
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Burgemeester Arjen Ger-

ritsen ontving donder-

dag 15 mei in de oude 

raadzaal van Jagtlust 

bestuurders van de Biltse 

Oranjeverenigingen en 

het Rode Kruis De Bilt-

Maartensdijk voor een 

Koningsborrel. [HvdB]

Alle organisaties die 

hebben meegewerkt 

aan Koningsdag en de 

herdenkingen op 4 en 5 

mei waren uitgenodigd 

om een Oranjebitter te 

drinken en de activiteiten 

te evalueren. 

(foto Reyn Schuurman)

Natuurmoment
Woensdag 14 mei: ’s Ochtends prach-

tig weer; rond de middag regen. Tus-

sen Tienhoven en Hollandsche Ra-

ding is een prachtig natuurgebied, 

met mooie vergezichten en veel 

minnende vogels. Zag een padden-

stoel bij de kruising graaf Florisweg 

en de Utrechtseweg: zal wel gedacht 

hebben dat het herfst was, terwijl de 

paardenbloem bijna al zijn nageslacht 

heeft verspreid.  (Wim Westland)
Koningsborrel

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

V.a 16 mei "Groenekans Molenmenu" € 25,00

Woe.
21-05

Gevulde kwartel 
met portsaus

of
Gebakken zeewolf filet 
met Hollandaise saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
22-05
Vrij.

23-05
Woe.
28-05

Biefstuk v.d. grill met 
Stroganoff saus 

of
Gebakken sliptongetjes   

2 st. € 11,00 - 3 st. € 15,00

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
29-05
Vrij.

30-05


