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‘Veteranendag gaat om waardering’
door Henk van de Bunt

Vrijdag 24 juni vierde de gemeente De Bilt de Nederlandse Veteranendag. De gemeente nodigde 
alle dienende en oud-dienende oorlogsveteranen uit de zes kernen uit om 

naar het gemeentehuis van De Bilt te komen.

De ontvangst was in de middag 
door burgemeester Arjen Gerritsen 
op het gemeentehuis in Bilthoven: 
‘Ik ben blij dat u in zo’n groot aantal 
gehoor heeft willen geven aan onze 
uitnodiging om aan de vooravond 
van de Nederlandse Veteranendag 
(zaterdag 25 juni HvdB) hier samen 
te komen. Biltse veteranen zijn 
mannen en vrouwen in allerlei ver-
schillende leeftijden en met allerlei 
verschillende levensverhalen. Het 
zijn mannen, die met alle macht ons 
land verdedigden tegen de Duitse 
invaller in mei 1940. Het zijn veel 
veteranen, die werden uitgezonden 
naar Nederlands-Indië, naar Ko-
rea en naar Nieuw-Guinea en daar 
strijd leverden om recht en orde te 
herstellen’. 

Mijnopruiming
Gerritsen vervolgde: ‘En het zijn 
ook mannen en vrouwen, die door 
de Regering naar Libanon, naar de 
Balkan, naar Irak, naar Afghanistan 
of naar Mali werden gezonden om 
vrede te brengen en vrede te bewa-
ken. En dan noem ik alleen de min 
of meer bekende missies, maar ve-
teranen zijn ook de militairen die 
waarnemersmissies deden in de 
Sinaï en mijn-opruimingsmissies 
in Cambodja. Allemaal heeft u een 
deel van uw leven onder de wape-
nen doorgebracht en bent u in de 
vervulling van de militaire taak 
ingezet geweest. En daardoor heeft 
u ervaringen opgedaan, die soms 
meer en soms minder uw leven heb-
ben beïnvloed. Bij sommigen van 
u is er een sterke onderlinge band 
ontstaan met anderen, die op de-
zelfde missie waren. Bij anderen is 
er een verbondenheid gegroeid met 

het land waarnaar u uitgezonden 
werd. En u heeft allemaal uw leven 
na uw uitzending weer opgepakt. 
Met nieuwe, andere ervaringen. 
Ervaringen die u misschien hebben 
verrijkt, maar misschien ook erva-
ringen die u somber stemmen’. 

Littekens
Sommige veteranen hebben volgens 
Gerritsen dusdanige littekens op lijf 
of ziel opgelopen, dat die ze tot op 
de dag van vandaag hinderen. De 
wond die ze met hun missie oplie-
pen is nooit meer geheeld. En weer 
andere veteranen blikken tegen-
woordig met gemengde gevoelens 
terug op wat er tijdens hun uitzen-
ding gebeurde. Hun tegenwoordige 
inzichten geven hun een ander ge-
voel bij wat zij en hun strijdmak-
kers in het verleden moesten doen. 
De geschiedenis wordt immers niet 
steeds op dezelfde manier gewo-
gen. Dat is op zich vanzelfsprekend 
volgens Gerritsen, omdat inzichten 

in het verleden gewoonweg kunnen 
veranderen, maar het is ook precair 
om vanuit het perspectief van het 
hedendaagse Nederland het Neder-
land van vroeger te beoordelen. Het 
is maar al te gemakkelijk om snelle 
conclusies te trekken als eigenlijk 
voorzichtigheid geboden is. 

Veteranendag
De discussies, die daarbij ontstaan 
kunnen en mogen volgens burge-
meester Gerritsen nooit in de weg 
staan aan waar het bij Veteranen-
dag om gaat: ‘Dat is niet het wegen 
van de geschiedenis of het plaatsen 
van een moreel kader. Veteranen-
dag gaat om waardering. Dat is 
wat voor het gemeentebestuur cen-
traal staat. Het op waarde schatten 
van de prestatie, van de trouw aan 
de opdracht die men kreeg om de 
Nederlandse belangen waar ook 
ter wereld te dienen. Het erkennen 
van de tijd, de moeite, het gemis en 
de ontbering die het kostte, om die 

opdracht te vervullen. Het hebben 
van oog en oor voor de soms diepe, 
pijnlijke groeven die inzet in een 
leven hebben getrokken. En het is 
een beladen woord, maar ook het 

brengen van dank voor de rol en 
bijdrage als militair’. 

Ontmoeten
Er was vrijdag alle gelegenheid 
voor de veteranen elkaar te ontmoe-
ten en met elkaar in gesprek te zijn: 
de Biltse Veteranendag is inmiddels 
uitgegroeid tot een reünie compleet 
met een ingerichte expositie. Er 
was gelegenheid tot het maken van 
een korte rit in een oud legervoer-
tuig dat in het aan de Mathildezaal 
grenzende park stond. Later werd 
er van een gezamenlijke maaltijd 
genoten en rondde burgemeester 
Gerritsen om 19.45 uur de Biltse 
Veteranendag af. 

Voorafgaand aan een ritje is er uitleg over de oude voertuigen.

Volop gelegenheid voor ontmoeting.

Herbezinning verbreding A27
De gemeente De Bilt dringt er bij minister Schultz op aan om pas op de plaats te maken met de 
plannen voor de verbreding van de A27. Deze dienen naar het oordeel van het College van B en 

W van de gemeente De Bilt eerst te worden getoetst.

In recente rapporten van het Cen-
traal Planbureau (CPB) en het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
worden nieuwe groeiscenario’s ge-
presenteerd voor de mobiliteit in de 
toekomst waardoor de verbreding 
niet langer nodig zou zijn. 

De Bilt schaart zich hiermee, op 
aandringen van de gemeenteraads-
fracties van CDA, D66 en Groen-
Links, achter eenzelfde verzoek 
van de provincie Utrecht.

Zonnepanelen
Het pleidooi voor een herbezinning 
is opgenomen in de zienswijze van 
de gemeente De Bilt met betrek-
king tot het Ontwerp Tracébesluit 
voor de Ring Utrecht. Hierin vra-
gen B en W verder om het initiatief 
voor een Liniepark Rijnsweerd, 
van onder meer de werkgroep 
Sandwijck en het Utrechts Land-
schap, te betrekken bij de verdere 
planontwikkeling. Mocht de ver-
breding onverhoopt toch doorgaan, 

dan dringt de gemeente erop aan 
om niet, zoals bij de A1 is gebeurd, 
de maximumsnelheid te verhogen 
naar 130 km/uur. De Bilt ziet ver-
der kansen om de gronden rond de 
A27 te benutten voor bijvoorbeeld 
het plaatsen van zonnepanelen, 
waardoor een waardevolle bijdrage 
zou kunnen worden geleverd aan 
het realiseren van het Klimaatak-
koord en aan het streven naar een 
energie-neutrale gemeente in 2030.

(Henk Zandvliet)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/07 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/07 • 09.30u + 18.30u - ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/07 • 10.30u - Mevr. W.J.M. v. 

Remmen - Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/07 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
03/07 • 10.30u - Pastor H. Eppink, 

m.m.v. OLV-koor o.l.v. A. Perk

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
03/07 • 16.30u - Ds. J. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

03/07 • 10.00u - Prop. B.J.W. Ouwehand 
03/07 • 19.00u - Ds. J.P. Ouwehand

Pr. Gem. Immanuelkerk
03/07 • 10.00u - Samendienst met 

Opstandingskerk: ds. G. M. Landman + 
mevr. ds. E.H.W. Stam

Afscheid ds. G.M Landman + 
medewerking Gemeentekoor o.l.v. Joke 

Firet

Pr. Gem. Opstandingskerk
03/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk.

R.K. St. Michaelkerk
03//07 • 10.00u - Communieviering, 
J. Houben, pastoraal werker; m.m.v. 

Ecclesiakoor

Volle Evangelie Gemeente
03/07 • 10.00u - Spreker dhr. Adri van 

de Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

03/07 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
03/07 • 15.30u - Prop. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
03/07 • 10.30u - Ds. J. van Meggelen

03/07 • 18.00u - Kandidaat W.J. Korving

Onderwegkerk Blauwkapel
03/07 • 10.30u - ds. E. de Boom 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/07 • 10.00u - Samendienst met en in 
Ontmoetingskerk: Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
03/07 • 18.30u - Ds. P. Molenaar 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/07 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
03/07 • 09.30u - Samendienst met Kapel 

Hollandsche Rading: Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
03/07 • 10.00u - Familieviering/Woord- 

en Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/07 • 10.00u - ds. P. Veldhuizen 
03/07 • 18.30u - ds. P. G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
03/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

03/07 • 18.30u - Ds. G. v.d. Brink

Intercultureel Eetcafé

Zondag 26 juni organiseerde 
het vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van 
de maand in restaurant Bij de 
Tijd en heeft elke maand een 
ander thema. Deze maand was er 
een Chinese maaltijd, verzorgd 
door één van de vaste ervaren 
koks. Het eerstvolgende Eetcafé 
is zondag 25 september. 

Autowasactie HCR

Op donderdagavond 30 juni 
houdt HCR (Hulp door Christe-
nen Roemenië) Maartensdijk de 
jaarlijkse autowasactie weer. Van 
19.00 tot 21.30 uur bent u van 
harte welkom bij de zorgboerde-
rij van de familie Van Oostrum, 
Dorpsweg 85 in Maartensdijk 
waar de vrijwilligers voor u klaar 
staan om uw auto te wassen en te 
stofzuigen.

Patioschool Rommelmarkt

Zaterdag 2 juli houdt de Patio-
school (Weltevreden) weer haar 
jaarlijkse rommelmarkt. De 
opbrengst gaat naar de ‘Chengeta 
wildlife’ organisatie die probeert 
om stroperij in natuurgebieden 
in heel Afrika tegen te gaan. 
Men kan spullen voor de rom-
melmarkt vanaf maandag 20 juni 
op school inleveren. Op zaterdag 
2 juli bent u van 10.00 uur tot 
12.30 uur van harte welkom op 
onze rommelmarkt. 

Openstelling Stulpkerk 

In de komende zomermaanden 
zal vanaf 3 juli op de eerste zon-
dag van de maand de Stulpkerk 
te Lage Vuursche worden opge-
steld van 14.30 tot 16.00 uur. 
Er is muzikale medewerking van 
organist Koos van Noppen uit 
Amersfoort en fluitiste Evelien 
Torn Broers. Verder is er om 
15.00 uur en 16.00 uur een medi-
tatief moment met Bijbelwoor-
den, stilte en gebed. 

High Tea voor ‘Tour for Life’

Zondag 3 juli organiseert een 
team enthousiaste vrijwilligers 
in samenwerking met Mens De 
Bilt een gezellige High Tea in 
restaurant Bij de Tijd. Allerlei 
lekkere hartige en zoete hapjes 
eten en onbeperkt diverse soorten 
thee drinken. De opbrengst gaat 
naar Tour for Life ‘Samen maken 
we kanker kansloos’ www.tour-
forlife.nl Aanvang 14.30 uur. 
Restaurant, ingang Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14 De 
Bilt, open vanaf 14.00 uur. Aan-
melden: menshightea@gmail.
com of tel. 06 36044342.

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 4 juli van 9.30 tot 11.30 
uur een bijeenkomst in Wijkres-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Voor meer informatie: inbe-
tweencafedb@gmail.com.

WVT in vakantieperiode

In de vakantieperiode is de open-
stelling van het WVT-gebouw 
(Talinglaan 10 te Bilthoven) aan-
gepast. De reguliere activiteiten 
vinden deze week voor het laatst 
plaats. Van 4 t/m 9 juli is de voor-
bereiding op de kindervakantie-
week die plaatsvindt van 11 t/m 
15 juli. Na deze week is WVT 

gesloten t/m 14 augustus (met 
uitzondering van de activiteiten 
van het Sociaal Team). De activi-
teiten starten weer op 22 augustus. 
Inschrijven op een spreekuur kan 
weer vanaf dinsdag 23 augus-
tus (19.00-20.00 uur). Als lid kan 
men zich ook via info@vvsowvt.
nl of 030 2284973 aanmeldden. In 
de gesloten-periode kan men voor 
vragen op het gebied van wonen, 
werk en zorg contact opnemen 
met de collega’s van Mens De Bilt 
(tel. 030 7440595).

Inzamelavond Marktdag 

Voor de Marktdag De Bilt is men 
op zoek naar 2de hands spullen 
en dameskleding. De laatste inza-
melavond is op donderdag 30 
juni van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk in De Bilt. Enthou-
siaste mensen staan hier klaar 
om u te helpen met uitladen. Om 
organisatorische redenen is er 
geen plaats voor grote meubelen, 
witgoed, tv’s en computers.
De Marktdag is op zaterdag 10 
september en zet zich dit jaar in 
voor hulp van een medische post 
in Nepal, de bouw van klaslokaal 
in Malawi en de bouw van wijk-
gebouw voor arme jongeren in 
Colombia. Meer informatie op 
website www.marktdagdebilt.nl

Wandeling op Beerschoten

Zondag 3 juli organiseert Utrechts 
Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Landgoed 
Beerschoten in De Bilt behoort 
tot de mooiste landgoederen van 
de Utrechtse Heuvelrug. In het 
gebied komen reeën, de das, de 
vos en vele vogels voor zoals de 
raaf. Tijdens deze wandeling ver-
telt de gids over de rijke historie 
van dit landgoed. De wandeling 
duurt ca. 1,5 uur. Start vanuit 
Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 
6, De Bilt. Vertrektijd 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis.

Bijeenkomst CSZ

Cliëntenraad Sociale Zaken orga-
niseert een informeel samenkomen 
op vrijdag 1 juli van 14.00 tot 
16.00 uur in Wijkrestaurant Bij 
De Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeye-
weg 1, De Bilt.Tijdens de bijeen-
komst is er de mogelijkheid om 
vragen, die betrekking hebben op 
een persoonlijke situatie te bespre-
ken: bijvoorbeeld vergoeding huis-
houdelijke hulp of andere zaken 
die voor van belang zijn. Zij die 
deze bijeenkomst willen bijwonen 
dan kunt u zich aanmelden per 
e-mail: clientenraaddebilt@yahoo.
com of telefoon: 06 2782 0782. 
De bijeenkomst is uitsluitend 
voor cliënten uit de gemeente De 
Bilt, die via de RSD een WWB-
(bijstandsuitkering) ontvangen of 
in bezit zijn van U-pas. Info clien-
tenraaddebilt@yahoo.com

Expositie in Opstandings- en 
Immanuëlkerk

Tot en met eind juli is er in de 
Opstandingskerk in Bilthoven en 
in de Immanuëlkerk in De Bilt een 
expositie van schilder- en boet-
seerwerk van Mirjam Steenbergen. 
Mirjam komt uit een kunstenaars-
nest en als kind leerde zij al heel 
vroeg kijken en nog eens kijken. 
‘Als je zelf graag en eigenlijk 
altijd tekent, dan heb je daar heel 
veel aan; vaak tot wanhoop van 
leraren, die andere resultaten ver-
langden’, aldus Mirjam. Het werk 
van Mirjam Steenbergen is gratis 
te bezichtigen in de Opstandings-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 
34, Bilthoven op vrijdagen tussen 
11.00 en 13.00 uur en in de Imma-
nuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, 
De Bilt op zondagen tussen 11.00 
en 12.00 uur en op andere dagen 
in de week na overleg met Jannie 
Catsburg, telefoon 030 2203091. 

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Geboren
21 juni 2016

Gijs
Zoon van 

Maurice & Karina de Jong
Drakensteyn 37

3738 VP  Maartensdijk

Na 40 jaar op de Martin Luther Kingschool les gegeven te hebben gaat
meester Anton Sonderman genieten van zijn welverdiende pensioen.

Op de laatste schooldag (vrijdag 8 juli), zijn alle ouders en
oud-ouders en -leerlingen van harte welkom om op het schoolplein 
(bij de hoofdingang)tussen 11.30 en 12.00 uur, meester Anton de 

hand te schudden onder het genot van een kopje koffie.

Afscheid meester Anton

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 2 juli haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.
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Terugkeren als een kameel…

Hij ligt op bed. Ik kijk rond en 
voel me in een speelgoedwinkel: 
overal staan stoommachines 
en op een tafeltje staat een 
model van een boot. Aan de 
wand hangen afbeeldingen 
van schepen. Rob ziet mijn blik 
en begint te vertellen. Over zijn 
werk als scheepwerktuigkundige 
en later aan de wal, over zijn 
gezin en over zijn ziekte. Hij 
zegt het jammer te vinden dat 
hij nu al moet sterven, hij had 
nog zo veel willen doen. Maar 
hij lijkt te berusten in zijn lot. 
Als het gesprek over zijn hobby 
gaat, het bouwen van stoom-
machines, glimmen zijn ogen. 
Hij bouwt alles zelf. Er is er één 
waarmee hij nog aan het werk 
is en die moet straks op zijn kist 
staan.

Hij praat met warmte over zijn 
gezin, zijn twee dochters. En 
tijdens ons gesprek regisseert 
hij, in samenspraak met Clary, 
zijn eigen uitvaart. Hij is daarin 
bescheiden: “Ach, er zullen niet 
zoveel mensen komen”, zegt hij. 
Af en toe trekt hij zichzelf met 
een van pijn vertrokken gezicht 
op. Ik zeg dat ik hem moedig 
vind. “Het geeft me rust dat we 
dit bespreken”, zegt Rob. 

Op donderdag 19 mei maak ik kennis met Clary en Rob Groenendijk. Rob is net 69 jaar geworden 
en ongeneeslijk ziek. Hij weet dat hij niet lang meer zal leven en wil voor zijn vrouw Clary en 
dochters Astra en Sonja de uitvaart geregeld hebben. Rob geeft me een stevige hand. Ik zie een 
vriendelijk, open gezicht.

Ik zie dat hij opgelucht is. Als ik 
vertrek kijken we elkaar aan. Hij 
geef me opnieuw een stevige 
hand. Ik wens hem een zo goed 
mogelijke tijd toe en realiseer 
me dat ik hem niet meer zal 
spreken.

Ruim twee weken later belt 
Clary: “Rob is vanmiddag in 
alle rust gestorven”.

Er zijn veel belangstellenden bij 
de uitvaart. Veel meer dan Rob 
zelf gedacht had. Op de kist 
van steigerhouten planken (“Die 
past helemaal bij mij”) staat 
zijn laatste, niet afgemaak-
te werkstuk: een op schaal 
gebouwde scheepsstoomma-
chine. En een bloemstuk in de 
vorm van een anker. Op een 
scherm projecteren we twee 
foto’s van Rob: één zittend op 
een stoomtractor en één in zijn 
geliefde omgeving: zijn werk-
plaats.

Als ik de afscheidsbijeenkomst 
aan elkaar praat mag ik diverse 
sprekers aankondigen. Rob 
blijkt enorm geliefd bij familie, 
vrienden, hobbygenoten en 
collega’s. Zijn laatste werkge-
ver spreekt over de bijzondere 

gaven en inspiratie van Rob bij 
de opleiding van jonge mensen 
in het bedrijf. 

De uitvaart is warm. Er is 
verdriet en af en toe een lach bij 
een herkenbare anekdote. Eén 
bloemstuk is wel heel bijzon-
der: er zijn een kameel, een 
blikje cola en een flesje rum in 
verwerkt. Clary: “Rob zei dat hij 
na zijn dood als kameel hoopt 
terug te keren, met in de ene 
bult cola, in de andere rum. En 
in de zadeltassen blokjes ijs”.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

Dit  verhaal is met toestemming
van de familie gepubliceerd.

06 - 51 24 77 43

advertorial

Kadernota krijgt steun van 
gemeenteraad

door Guus Geebel

Even dreigde de behandeling van de Kadernota 2017-2020 vanwege de tijd te worden 
geschorst tot dinsdag. Een beroep van de burgemeester op de fracties om niet bij alle in 
stemming te brengen moties een uitgebreide stemverklaring te geven en waaraan bijna 
alle fracties zich hielden, leidde ertoe dat de kadernota op donderdag 23 juni rond het 

middernachtelijk uur ongewijzigd kon worden vastgesteld. De fracties van
Beter De Bilt en PvdA stemden tegen de kadernota.

De kadernota vormt het uitgangs-
punt voor de begroting 2017 en 
volgende jaren. Wensen voor nieu-
we investeringen en exploitatie-
uitgaven worden afgezet tegen de 
beschikbare financiële ruimte. Bij 
de behandeling in eerste termijn 
kreeg het college een groot aantal 
vragen en werden veel moties in-
gediend. Ebbe Rost van Tonnin-
gen (Beter De Bilt) mist een visie 
in de kadernota. ‘Niets over toe-
nemende vergrijzing, langer wor-
dende wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen, ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg, economische 
trends hoe wij de achterstand op 
economische duurzaamheid in-
lopen.’ Hij constateert dat aan de 
toenemende stroom statushouders 
slechts een enkele regel wordt ge-
wijd. Dolf Smolenaer (D66): ‘Wat 
mensen voor zichzelf kunnen doen 
is veel duurzamer, interessanter en 
effectiever dan de oplossing die wij 
hier bedenken. Daarom was D66 
enthousiast over de kanteling in de 
zorg.’ Smolenaers gaat verder in 
op woningbouw, statushouders, de 

detailhandel en pleit voor een cen-
trummanager. 

Woningbouw
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt 
dat het college de echt grote pro-
blemen niet aanpakt. ‘In deze hele 
collegeperiode worden slechts vijf 
sociale woningen gebouwd.’ De 
PvdA vindt dat het college rede-

neert vanuit financiën en niet vanuit 
de mens. Hagedoorn somt een aan-
tal knelpunten binnen de gemeente 
op waarvan hij vindt dat het college 
er te weinig en te laat iets mee doet. 
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) noemt drie speerpunten die 
voor de VVD belangrijk zijn: eco-
nomie, veiligheid en financiën. De 
VVD is blij met de pilot van de 
koopzondagen. Om het college op 
koers te houden deelt hij aan elk lid 
een kompasje uit. Menno Boer (SP) 
wil aandacht voor sociale woning-
bouw. Hij stelt dat hoe meer voor-
geschreven taken vanuit Den Haag 
naar ons toe komen, hoe minder we 
zelf te zeggen hebben. Werner de 
Groot (CDA) vindt het geen goe-
de zaak dat er geen enkele sociale 
huurwoning is gebouwd. Het CDA 
streeft op het gebied van duurzaam-
heid naar een balans tussen mens, 
milieu en economie. ‘We willen 
onze wereld goed achterlaten aan 
wie na ons komen. Mensen die zich 
inspannen voor de samenleving 
kunnen op steun van het CDA re-
kenen.’ 

Visie
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
is het op hoofdlijnen eens met de 
kadernota. De fractie beoordeelt 
alle plannen van het college aan 
de hand van de ‘ladder van Bilts 
Belang’. Hij vindt dat in het sub-
sidiebeleid bezuinigd kan worden. 
Anne de Boer (GroenLinks) wil 
weten wat het college doet aan 
het tegengaan van geluidsoverlast. 
GroenLinks is in tegenstelling tot 
Bilts Belang voor binnenstedelijk 
bouwen. Johan Slootweg (SGP) is 
gematigd positief. ‘Het feit dat er 
zoveel moties liggen bewijst dat er 
in de kadernota een gebrek aan vi-
sie is. Het college is over een aantal 
zaken heel tevreden over zichzelf, 
maar over wonen en leefbaarheid 
mis ik visie naar de toekomst.’ Een 
ander punt waar de SGP aandacht 
voor vraagt is onderhoud openbaar 
groen. ‘De kadernota zet heel sterk 
in op life science, maar we hebben 
ook nog detailhandel, het ambacht 
en bedrijven met medewerkers 
die wat lager opgeleid zijn die we 
graag binnen de deur willen hou-
den.’ Nico Jansen (CU) heeft nog 
steeds geen oplossing gezien voor 
de kinderboerderijen. Hij vraagt 
aandacht voor de 60 miljoen men-
sen die om verschillende redenen 
op de vlucht zijn. 

B en W
De portefeuillehouders gaan in 
op vragen, opmerkingen en inge-
diende moties. Wethouder Hans 
Mieras denkt dat er veel begrip is 
voor de voorzichtigheid die in de 
kadernota zit. Hij gaat in op de 
woningbehoefte die achterblijft 
bij de vraag. Specifiek de sociale 
woningbouw. ‘Door het beleid dat 
we voeren is de groene kwaliteit 

er nog steeds. Dat leidt ertoe dat 
mensen hier graag willen wonen.’ 
Dat het afgelopen jaar geen sociale 
huurwoning is opgeleverd baart 
het college grote zorgen. De wet-
houder gaat in op de ingediende 
moties. Wethouder Jolanda van 
Hulst ontraadt het amendement 
van Beter De Bilt om het ambitie-
niveau voor speelplaatsen te wij-
zigen. Uit de burgerpeiling blijkt 
hier geen behoefte aan te zijn. Het 
amendement is verworpen. Wet-
houder Anne Brommersma kan uit 
de voeten met de motie van D66 
en GroenLinks om binnen de VNG 
aan te dringen op een lobby rich-
ting Staatssecretaris van Rijn om  
de knelpunten binnen de wet Wmo 
2015 weg te nemen.  

Moties
Na de vaststelling van de kaderno-
ta werden 16 moties in stemming 
gebracht waarvan er 8 aangeno-
men werden.  Dat zijn: een motie 
van Bilts Belang betreffende de 
verkoop van kavels op Larenstein, 
de motie van D66 en GroenLinks 
over de knelpunten binnen de wet 
Wmo 2015, een motie van deze 
partijen om nieuw beleid voor 
huishoudelijke hulp te ontwikke-
len, een motie van D66 om het be-
heer van het gemeentelijk vastgoed  
te harmoniseren en een verkenning 
of een podiumfunctie op het Vin-
kenplein mogelijk is. Verder werd 
een motie van de VVD over een 
onderzoek naar de precarioheffing, 
een belasting op kabels en leidin-
gen, aangenomen. Een motie van 
de SP over het versterken van de 
lokale omroep en een motie van de 
SGP om een aanvullende zienswij-
ze in te dienen op de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie.

Wethouder Hans Mieras van 
Financiën constateert dat er begrip 
is voor de voorzichtigheid in de 
kadernota.

De langdurige vergadering had momenten van schorsing waarin fracties 
met elkaar overlegden.

Afscheid Ds. Gert 
Landman

Op zondag 3 juli zal Ds. G.M. (Gert) Landman afscheid 
nemen van de Protestantse kerk in De Bilt. Hij gaat dan 
met emeritaat na bijna 27 jaar de wijkgemeente van de 

Immanuelkerk (en gedeeltelijk de Opstandingskerk) 
gediend te hebben.

Naast dit werk in de wijkgemeentes heeft hij diverse activiteiten ont-
plooid met een bijzonder karakter en speciaal belang. Hij was initiatief-
nemer voor het Biltse Hoogkruis in het van Boetzelaerpark, redactielid 
bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek, actief in de Biltse Raad 
van Kerken, stimulator en genieter van muziek in de kerk en is voorzit-
ter van het Platform Respectvol Samenleven.

Programma 
Het afscheidsprogramma omvat de afscheidsdienst in de Immanuelkerk 
om 10.00 uur. Daarna is er een koffiemoment, gevolgd door een lunch 
om 12.30 uur en een concert dat om 13.15 uur begint met aansluitend 
vanaf ca. 14.00 uur een afscheidsreceptie. Informatie hierover bij de 
afscheidscommissie: Clara Gruben (tel. 06 27109448). 
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Pittige-eisalade
Sellerie salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt
Boeren achterham

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50 

Gevulde kipdij

Procureurlapjes

Magere 
runderlappen

Livar 
schouderkarbonade

Lamsspiezen of 
varkenshaasspiezen

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.49

500
GRAM 6.98

500
GRAM 4.49

3 x 100
GRAM 4.98

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 juni 
t/m woensdag 6 juli

Lekker voor het weekend!

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET
1

KILO 7.98

100
GRAM 1.25 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

5e GRATIS!

Gehaktspeciaaltjes, gehaktschnitzels, 
gehaktsstaven en gehaktballen

VERS GEBRANDE 
TEX MEX MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 2.98VERS GEBRANDE 

PINDA ROZIJNENMIX
2

STUKS 7.-
DEENSE BROODJES 
Met pittige rauwkost

6 HALEN= 5 BETALEN

VLEESWAREN TRIO

ZWARTE OLIJVEN
GROENE KNOFLOOK OLIJVEN

Tapas-duo!

2 x 100
GRAM 3.98

Extra voordelig!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Beef Szechuan
MET GROENTERIJST _____ 100 GRAM 1,49
Pasta Farfalle
MET GANDA HAM, OESTERZWAM 

EN GROENTEN __________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM  0,99
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Bospeen
NU

Alle soorten

Tomaatjes
40 SOORTEN

Sap, sap, sap

Wilde Perziken
500 GRAM

0,99 2,98
Héél kilo

0,75

VERS GESNEDEN

Roerbakgroente
SUPERIEUR _________400 GRAM 1,99
VERSGESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
Macaroni
WARM OF KOUD _____100 GRAM 0,99

Volop Hollands zacht fruit
Volop Kersen
De lekkerste. Kom proeven!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 4, DINSDAG 5
EN WOENSDAG 6 JULI

Vers van de Patisier
Fruitwaartje
____________________________________9,95
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Raad stelt Jaarrekening 2015 vast
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 23 juni de Jaarrekening 2015 vast. De SP stemde tegen. 
In een motie van afkeuring stellen PvdA en SP dat het college aangaande de Wmo niet ‘in 
control’ zou zijn. Daardoor hebben inwoners niet de zorg en ondersteuning gekregen die 

mogelijk was. De motie kreeg geen steun van de andere fracties.

Aan het begin van de behandeling 
van het agendapunt brengt Han 
IJssennagger, voorzitter van de au-
ditcommissie, verslag uit van het 
gesprek met de accountant. ‘De ac-
countant sprak zijn verontrusting 
uit over de verantwoording van de 
kosten van het sociaal domein. Er 
blijven onzekerheden van 2,4 mil-
joen euro betreffende eventueel te 
declareren kosten. Dat bedrag ligt 
binnen de tolerantiegrens van 3 
procent. Er is gesproken over het 
overschot in het sociale domein. De 
accountant geeft aan dat hij geen 
probleem heeft met het weergeven 
daarvan in de bestemmingsreserve. 
De risico’s op de grondexploitaties 
zijn wat bijgesteld. De accountant 
gaf een compliment over het ver-
haal van het weerstandsvermogen.’

Sociaal domein
Een groot gedeelte van de behande-
ling van de Jaarrekening 2015 had 
betrekking op het sociaal domein. 
Tijdens de behandeling in eerste 
termijn voerden alle fracties het 
woord en ontstonden af en toe felle 
discussies. Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) concludeert dat er 
een financiële versterking op korte 
termijn is, maar sociale verarming 
wellicht op de langere termijn. Hij 
wil ervoor waken om teveel uit te 
geven. Dolf Smolenaers (D66) stelt 
dat je om veertig procent te kunnen 
bezuinigen de ruimte moet krijgen 
om creatief te zijn. Erik van Esterik 
(PvdA) richt zijn pijlen vooral op 
wethouder Anne Brommersma met 
een aantal ‘stel dat’ opmerkingen. 
‘Stel dat je als voormalig gebrui-
ker van eenvoudige huishoudelijke 
hulp, die deze hulp eind 2014 ver-
loor omdat het college deze volle-
dig afschafte, leest dat de Centrale 
Raad van Beroep heeft geoordeeld 
dat deze vorm van hulp wel de-
gelijk onderdeel uitmaakt van de 
WMO 2015. Wat denk je dan.’

Larenstein
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) ziet dat  de jaarrekening 
2015 financieel positief is ten op-
zichte van 2014. De financiële sta-

biliteit is voor de VVD heel belang-
rijk. ‘De gemeente De Bilt heeft 
gedaan en doet wat voor inwoners 
nodig is.’ Menno Boer (SP)  kon-
digt aan vanwege ‘het drama van 
de Wmo’ tegen de jaarrekening te 
stemmen. Cees Beringen (CDA) 
noemt de wijze waarop de regering 
uitvoering heeft gegeven aan de 
decentralisaties vanwege onduide-
lijkheden niet de schoonheidsprijs 
verdienen. ‘Onder deze omstan-
digheden hebben College en mede-
werkers een uitstekende prestatie 
verricht.’ Hij concludeert dat de ge-
meente de gevolgen van de decen-
tralisatie goed onder controle heeft. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vraagt in een motie het College om 
de resterende kavels op bedrijven-
terrein Larenstein tegen marktcon-
forme prijzen te verkopen aan ie-
dereen die daar belangstelling voor 
heeft, ook als de koper niet tot de 
oorspronkelijke doelgroep behoort.

Communicatie
Anne de Boer (GroenLinks) stelt 
dat gekozen is voor de meest 
kwetsbaren. Hij is blij dat de over-
schotten die er zijn behouden blij-
ven voor het sociale domein. Jo-
han Slootwg (SGP) gaat in op de 
bijdrage van de PvdA. ‘Stel dat 
de raad gekozen had de koers van 
de PvdA te volgen bij een nieuwe 
Wmo en nu geen cent over had, 
en we krijgen te horen dat we 
twee miljoen minder krijgen dan 

in 2015. Dan moeten we tegen de 
mensen zeggen dat we wat bij ze 
gaan weghalen.’ Nico Jansen (CU) 
maakt zich zorgen over de snelle 
digitalisering, vooral voor ouderen 
en laaggeletterden. Hij vindt dat 
niet digitaliseren maar communi-
catie een grote prioriteit moet heb-
ben.

College
Wethouder Hans Mieras noemt 
2015 financieel gezien een las-
tig jaar. ‘Wat je idealiter zou zien 
als portefeuillehouder financiën 
is dat je een jaarrekening hebt 
met kleine overschotten die goed 
te verklaren zijn. De overschot-
ten die we hebben doen zich niet 
voor op de taakvelden waar we het 
meest op bezuinigd hebben. Op de 
huishoudelijk hulp, waar we het 
meest op bezuinigd hebben, is een 
overschrijding van 700.000 euro. 
Wethouder Jolanda van Hulst zegt 
over Larenstein, dat het voorstel 
dat Han IJssennagger in een motie 
doet niet nodig is. Wethouder Anne 
Brommersma schetst de gang van 
zaken bij de overdacht van cliënt-
gegevens. Net als heel veel andere 
gemeenten hield De Bilt daar heel 
veel geld op over. De wethouder 
legt uit hoe dit is ontstaan. Ze stelt 
dat gemeenten het beter doen dan 
het Rijk. Over uitspraken van be-
stuursrechters zegt zij dat er op 
basis van hetzelfde verschillende 
uitspraken waren.

Nico Jansen (CU) wil bij snelle ontwikkelingen vooral aandacht voor 
kwetsbaren.

Juninummer van 
De Biltse Grift is uit
Het juni-nummer het tijdschrift van Historische Kring 
d’Oude School is uit. In deze reeks komen inwoners op 
leeftijd van De Bilt en Bilthoven aan het woord over een 
belangrijke gebeurtenis in hun leven. Die belevenis heeft 
niet noodzakelijkerwijs met onze gemeente te maken, de 

bindende factor is dat het inwoners zijn. 

In het verhaal ‘Nuance of hersenspoeling?’ over Barend Streefland, 
wordt duidelijk dat dader- en slachtofferschap niet langs een scherp 
getrokken grens tussen goed en kwaad kan worden afgemeten. In de 
rubriek De Bilt toen en nu wordt u weer een kijkje geboden op een 
stukje De Bilt dat - zelfs gedurende zijn relatief korte geschiedenis 
- danig veranderd is. 

Bewoner
In ‘Oud nieuws over’ vertelt Karel Beesemer over een bijzondere 
bewoner van het tegenwoordige gemeentehuis Jagtlust, Jan Bois-
sevain. 
Een bijzondere wetenswaardigheid is dat op 3 juni van dit jaar een 
achterkleinzoon van Jan Boissevain is getrouwd in Jagtlust. Ter ge-
legenheid daarvan heeft de auteur in samenwerking met de Histo-
rische Kring D’Oude 
School aan het jonge 
paar onder andere 
dit nummer van De 
Biltse Grift aange-
boden. Verder en ten 
slotte in dit nummer 
het tweede deel van 
het verhaal van Peter 
Westenbrink over de 
maanwandelaar Dave 
Scott. 

De Biltse Grift is ver-
krijgbaar bij: Bouw-
man Boeken, Hes-
senweg 168, De Bilt, 
The Readshop, Hes-
senweg 133 in De 
Bilt, de Bilthovense 
Boekhandel, Juliana-
laan 1 in Bilthoven 
en Tobaccoshop Henk 
Hillen, Planetenbaan 
17/21, eveneens in 
Bilthoven. 
(Steven Hagers) Op het omslag prijkt een schets van Jagtlust.

Volbloedneger over tandenpoetsen 
Discriminatie is van alle tijden, maar tandenpoetsen doen Nederlanders pas een kleine honderd 

jaar. De uit Amerika gevluchte Joseph Sylvester (1890-1955) trok in de jaren ‘20 en ‘30 langs 
steden en dorpen en gaf demonstraties met zijn Babajaba Menthol Tandpasta.

Zo leerde hij Nederland tanden-
poetsen. Frank Krake schreef een 
boek over het leven van Sylves-
ter, die de bijnaam Menthol droeg 
en zichzelf trots ‘volbloedneger’ 
noemde. 

Het boek vertelt het levensver-
haal van een van de eerste zwarte 
zakenmensen in Nederland. Het 
schetst meteen een tijdsbeeld over 
emancipatie en discriminatie van 
mensen met een andere huidskleur. 
Terwijl de als dandy geklede Syl-
vester in de jaren ‘20 overal werd 
gezien als een attractie en heel 

Hengelo uitliep voor zijn huwelijk, 
werd hij na de oorlog slachtoffer 
van discriminatie en waren er op 
zijn begrafenis slechts drie mensen 
aanwezig.

Hoe het Menthol verder verging 
is uiteraard in het boek te lezen, 
maar ook te horen in een vertelling 
erover op woensdag 29 juni om 
20.00 uur bij Bouwman Boeken 
aan de Hessenweg in De Bilt. 

Graag vooraf reserveren tel. 030 
2200112 of e-mail info@bouw-
manboeken.nl.

advertentie

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

In juli 15% korting op alle 
rijst, noedels en kruidenpasta’s!
Ter inspiratie hebben wij een lekker recept met deze producten.

*De aanbieding loopt van 1 juli t/m 31 juli 2016.
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Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

Alle
visroerbakken

500 gram € 8,00

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

FRIES SUIKERBROOD

€ 2,25

€ 5,25

Heerlijk!
nu

ABRIKOZEN
CAKETAARTJE

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

*Vraag naar de voorwaarden.

SPORTIEVE VOORDEELWEKEN
tot€800,- KORTING*

€800,-KORTING*

Rading 46a
1231 KB  Loosdrecht
T.: 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Studio XLM
Kon. Wilhelminaweg 325 Groenekan 06-51985113 mail@studioxlm.nl
Studio XLM maakt kwalitatieve video/film van uiteenlopende aard, van voorbereiding tot eindresultaat 
of een deel daarvan. Ook voor aerials, fotografie en het schrijven van (journalistieke) teksten ben je bij 
ons aan het juiste adres. [lees meer]

Van Oostrum Westbroek
Burg. Huydecoperweg 32 WESTBROEK 0346-281443 info@van-oostrum.nl
De diensten van Van Oostrum zijn zeer veelzijdig en kenmerken zich vooral door de breedte van het 
aanbod! [lees meer]        

STUDIOXLM
V i d e o  P r o d u c t i e s  &  F o t o g r a f i e
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Sociaal bevlogen rector ontvangt 
Chapeau-penning

door Henk van de Bunt

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte op 24 juni 2016 een Chapeau-penning uit aan de heer 
Henk Zijlstra op de Werkplaats Kindergemeenschap bij zijn afscheid als 

Rector Voortgezet Onderwijs van die school.. 

Henk Zijlstra was vanaf de be-
ginperiode van het Platform Res-
pectvol Samenleven lid als verte-
genwoordiger van het voortgezet 
onderwijs in de gemeente De Bilt. 
Vanuit een grote maatschappelijke 
betrokkenheid heeft hij als be-

stuurslid een bijdrage geleverd aan 
een positieve ontwikkeling van 
de Biltse samenleving, waar deze 
door verschillende ontwikkelingen 
onder druk stond. Zijn betrokken-
heid gaat verder dan alleen het 
onderwijsgebeuren. Hij laat ook 

duidelijk zijn stem horen in andere 
maatschappelijke onderwerpen. 
Daarbij geeft hij telkens blijk van 
een warm hart voor de kwetsbaren 
in de samenleving. Onlangs was 
dat nog goed te merken in de dis-
cussie rondom het jaarthema van 
het Platform: ‘Vluchtelingen on-
der één dak. De heer Zijlstra weet 
zijn sociale bevlogenheid goed 
te koppelen aan realiteitszin en 
draagvlak’. 

Maatschappelijke stage
Henk Zijlstra heeft vanaf het eerste 
begin als rector (schooljaar 2005-
2006) er alles aan gedaan om de 
maatschappelijke stage als vorm 
van ‘burgerschap’ voor leerlingen 
(‘werkers’ geheten op De Werk-
plaats) in te passen in het lespro-
gramma van dat jaar en heeft daar-
mee een start gemaakt met hetgeen 
nu is opgebouwd in de Gemeente 
De Bilt rond de Maatschappelijke 
Stage (MaS). Hij heeft in het re-
gionale overleg van scholen een 
hele actieve rol gespeeld om alle 
scholen uit de regio actief te laten 
deelnemen aan de pilot om regio-
nale samenwerking rond vrijwilli-
gerswerk vorm te geven. Ook heeft 

hij een zeer actieve rol gespeeld 
om niet alleen zoveel mogelijk 
scholen uit de regio, en in ieder 
geval de scholen uit de Gemeente 
De Bilt, bij het onderwerp Maat-
schappelijke Stage te betrekken, 
maar ook vrijwilligerswerk/wel-
zijnsorganisaties en gemeenten/
beleidsmakers.

Betrokkenheid
Zijlstra vindt het belangrijk dat 
leerlingen niet alleen schools le-
ren, maar ook buiten de school 
en zo ook hun steentje aan de sa-
menleving bijdragen. Vanuit die 
overtuiging en zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid is hij ook 
altijd aanwezig bij de start van de 
landelijke NL Doet-dag, waar ook 
veel werkers van De Werkplaats 
jaarlijks aan deelnemen. Hij geeft 
hiermee het goede voorbeeld aan 
zowel docenten als leerlingen. De 
heer Zijlstra heeft als rector van 
de Werkplaats zeer actief deelge-
nomen aan lokale, regionale en 
landelijke netwerken, hij heeft De 
Werkplaats op een zeer positieve 
wijze op de Biltse, regionale en 
landelijke kaart gezet.

Terugblik
In de WP-krant van juni 2016 
blikt de afscheidnemende Zijlstra 
terug: ‘Ik kijk terug op 38 jaar 
werken in het onderwijs, waarin 
ik veel geleerd heb en naar mijn 
beste vermogen heb bijgedragen 
aan het leren en de ontwikkeling 
van anderen. Dankbaar ben ik dat 
ik mijn steentje heb mogen bijdra-

gen aan de verdere ontwikkeling 
van de Werkplaats. Het uitgangs-
punt van Kees Boeke – bouwen 
aan een samenleving van vrede 
en verdraagzaamheid begint bij 
de ontwikkeling van kinderen – 
heeft mij daarbij steeds geïnspi-
reerd. Van harte deel ik met hem 
de overtuiging dat reflectie op het 
bestaande en nieuwe inzichten en 
nieuwe vragen het onderwijs uit-
dagen om steeds ontwikkelingsge-
richt te zijn’.

Doen
Zijlstra beantwoordt ook de zelf-
gestelde vraag: ‘Wat ga je nu doen, 
Henk’? ‘Zoals ik in augustus al 
aan ouders en werkers schreef, 
wil ik in deze fase van mijn leven 
mijn energie anders gaan beste-
den. Ik ga meer tijd maken voor 
het genieten van en met familie, 
vrienden en kunst & cultuur. Tege-
lijk blijf ik natuurlijk een bijdrage 
leveren aan het onderwijs. Ik heb 
al afspraken gemaakt over werk-
zaamheden op twee terreinen, die 
mij na aan het hart liggen: het be-
lang van cultuur en creativiteit in 
het onderwijs én de samenwerking 
tussen scholen en opleidingsinsti-
tuten in opleiden, professionalise-
ren en onderzoek doen. Ik neem 
afscheid met een gerust hart, want 
de school is in alle opzichten zeer 
levenskrachtig. Ik dank iedereen 
uit de grond van mijn hart voor 
het vertrouwen dat ik ervaren heb. 
Mag ik nog één gedachte meege-
ven? We bestaan in de ontmoeting 
met de ander’.

Henk Zijlstra ontvangt de chapeaupenning uit handen van burgemeester 
Arjan Gerritsen. [foto Reyn Schuurman]

Nederlands leren moet vooral 
plezierig zijn

door Rob Klaassen

Iedere week wordt er in Weltevreden in De Bilt door een tiental vrijwilligers Nederlandse les 
gegeven. Deze lessen vinden elke dinsdag- en donderdagochtend plaats van 10.00 tot 12.00 

uur. De coördinator is Claire Vrijdag. We konden een klein deel van de les van Claire volgen. 
Daarna spraken we met twee vrijwilligers, Claire en Daphne, over hun ervaringen met het 

geven van taallessen aan anderstaligen.

Er werd bij de les van Claire ge-
lezen uit het boek ‘Anne Frank, 
haar leven’. Een boek dat in een-
voudig Nederlands is geschreven. 
Een triest verhaal, dat gaat over de 
selectie van gevangenen bij aan-
komst in een concentratiekamp. 
Deze selectie hield in dat er een 
keuze werd gemaakt, wie van de 
gevangenen ‘mocht’ gaan werken 
en wie onmiddellijk naar de gas-
kamers werd gestuurd. De laatste 
groep bestond voornamelijk uit 
ouderen, vrouwen en kinderen. 
Wat bij deze les opviel is, dat er 
niet alleen samen wordt gelezen, 
maar dat alles tegelijkertijd ook 
fysiek wordt uitgebeeld. Op deze 
manier kan iedereen direct begrij-
pen wat de woorden betekenen. 

Deelnemers
In de groep van Claire troffen we 
cursisten uit heel verschillende 
landen en windstreken aan; lan-
den in Afrika, uit Syrië, uit Bhu-
tan, maar ook uit Duitsland. De 
deelnemers aan de taalles zijn niet 
uitsluitend vluchtelingen, maar 
ook mensen die hier om verschil-
lende redenen zijn komen wonen. 
Men komt hier om Nederlands te 
leren. Daphne zegt dat er heel veel 
verschillende redenen zijn voor 
mensen om naar de taallessen te 

komen. Naast het leren van Neder-
lands, spelen ook bijvoorbeeld ge-
zelligheid, onderling contact en de 
vriendelijke sfeer een rol. Claire: 
‘Iedereen is hier welkom. Het is 
voor ons totaal niet belangrijk te 
weten welke status de deelnemers 
hebben. Het heeft namelijk niets 
met onze doelstelling te maken. 
Onze doelstelling is, om zo breed 
mogelijk toegankelijk te zijn. We 
hanteren daarbij geen schoolse re-
gels. We proberen een sfeer te cre-
eren waarin de deelnemers mak-
kelijk kunnen socialiseren. Naast 
het taalonderwijs leren we hen ook 
over onze gewoonten, over de Ne-
derlandse geschiedenis, over bij-
zondere feest- en verjaardagen e.d. 
Ook hebben we het over diverse 
praktische zaken, bijvoorbeeld wat 
er gebeurt als je 112 belt en wat je 
moet doen bij de als je bij de dokter 
komt. Nogmaals: men moet zich 
bij ons veilig en vrij voelen. Wij 
leiden dan ook niet op voor het in-
burgeringsexamen. Dat neemt niet 
weg dat het meermalen is voorge-
komen dat, na het volgen van onze 
taallessen, men ging studeren voor 
het inburgeringsexamen’.

5 niveau’s
Claire: ‘We zijn heel laagdrem-
pelig, we zijn, zoals gezegd, geen 

school. Iedereen is vrij te doen en 
te laten wat hij/zij wil. We zijn geen 
docenten en nemen dus ook geen 
examens af. We zijn vrijwilligers 
die Nederlands geven aan anders-
taligen. Ze moeten helemaal niets 
en we verlangen niets van hen. Als 
ons advies wordt gevraagd, dan 
geven we dat’. Daphne: ‘We ver-
delen de groepen in vijf niveaus. 
Groep 1 is de groep die niets weet 
van Nederlands. Soms tref je in 
deze groep ook mensen aan die 
noch lezen noch schrijven kunnen. 
In groep 2 kan men al wat beter 
Nederlands spreken en zo loopt het 
niveau per groep steeds verder op. 
Hoe snel men doorstroomt ligt aan 
de cursist zelf. Welke inspanning 
is die bereid of in staat te leveren. 
We leren hen in eerste instantie 
vooral klanken uit te spreken. We 
hebben hier ook wel cursisten die 
weinig vooruitgaan en die langere 
tijd op niveau 1 blijven zitten. Dat 
ze hier toch blijven komen heeft 
alles te maken de sfeer hier, die 
als gezellig, leuk en vertrouwd 
wordt ervaren. Wat hier ook enorm 
belangrijk is zijn de koffiepauzes. 
De deelnemers kunnen dan zowel 
in hun eigen taal als in het Neder-
lands met elkaar communiceren.
Tijdens die koffiepauzes vinden 
vaak echte ontmoetingen plaats 

en zijn vriendschappen ontstaan. 
Ze geven elkaar tips waar bijvoor-
beeld dat of dat te krijgen is, hoe je 
iets zelf kunt maken e.d.’. 

Gemotiveerd
We vroegen ons af of dit onder-
wijsconcept voor de vrijwilligers 
op de lange duur niet wat demo-
tiverend zou kunnen uitwerken. 
Bijvoorbeeld, juist wanneer je als 
vrijwilliger enige vorderingen met 
het Nederlands hebt gemaakt, ver-
trekt de cursist voor langere tijd. 
Na terugkomst zou dan wel eens 
kunnen blijken, dat de eerder op-
gedane kennis dan weer voor een 
groot deel blijkt te zijn vervlogen. 
De vrijwilliger moet dan weer op-
nieuw aan de bak. Daphne: ‘Nog-
maals, we moeten hier echt niets. 
We willen de cursisten helpen om 
Nederlands te leren. Maar dat is 
voor ons niet het belangrijkste. 

Voor ons is het belangrijkste, dat 
de mensen die hier komen zich 
hier als vrije en gelukkige indivi-
duen kunnen ontwikkelen. Dat zij, 
mede door onze begeleiding, zelf 
hun weg wat kunnen vinden in de 
Nederlandse samenleving. Door 
de hulp die wij hen geven, hopen 
wij hieraan een bijdrage te kunnen 
leveren. Als wij dat zien voelen 
wij ons gesterkt en gemotiveerd 
om dit werk te doen en te blijven 
doen’.

Samen eten
Claire: ‘Donderdag 7 juli van 
10.00 tot 12.00 uur vindt onze 
langzamerhand traditionele jaar-
afsluiting plaats. Alle cursisten 
maken die dag voor de lunch een 
gerecht uit hun eigen land. Deze 
gerechten worden dan gezamen-
lijk genuttigd. Ieder jaar is dit weer 
een groot succes’.

Vrijwilligers Claire en Daphne (r).
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Geslaagden ONS Bilthoven

De volgende leerlingen zijn geslaagd aan de Oranje Nassau School (ONS) te Bilthoven 
voor Mavo VMBO-TL:
 

Klas 4A: Irvana Besseling, De Bilt; Nena Blek-
kink, Utrecht; Kaoutar Bouhdoud, Bilthoven; 
Gijs Dekker, Zeist; Mark Dielessen, Utrecht; Ju-
lian van Ginkel, Bilthoven; Sabrina Gutic, Zeist; 
Kim Jansen, Utrecht; Timon de Jong, De Bilt; 
Ruben Koele, Bilthoven; Abdelhak El Mansori, 
De Bilt; Angelin Mariyathas, Utrecht; Merel 
Mierop, De Bilt; Manon Miltenburg, Zeist; Merel Miltenburg, Zeist; Maaike Overbeeke, Zeist; Twan 
Pieper, Den Dolder; Valentijn Pieters, Zeist; Iris Siebers, Den Dolder; Maaike Smits, Vleuten; Lotte 
Stoker, Den Dolder; Thomas Ursem, De Bilt; Morris van der Zwaard, Den Dolder.

Klas 4B: Guido Bakker, Utrecht; Jeroen Bakker, Utrecht; Marian Bombeeck, Utrecht; Dylan Bosch, 
Bilthoven; Zakaria Boutaleb, De Bilt; Manon Cup, Utrecht; Lotte Elders, De Bilt; Marloes van Et-
tikhoven, De Bilt; Bregtje Groeneveld, De Bilt; Chiel Jansen, Bilthoven; Jamaya Kadijk, Utrecht; 
Elena Kapetanidou, Utrecht; Martijn van Loon, Utrecht; Daan van Oirschot, Bilthoven; Tim van der 
Pol, Bilthoven; Luis Serrata de la Rosa, Nijkerk; Tiede Talsma, Utrecht; Babs Verbeek, De Bilt; Daan 
Versteeg, Bilthoven; Christian Verzijl, Bilthoven; Noa Voortman, Utrecht; Bram Wakker, Bilthoven; 
Lotte de Werd, Utrecht; Kirsten Willems, Utrecht.

Klas 4C: Keno Awwad, Bilthoven; Maxim Ellmer, Bilthoven; David Elsendoorn, Bilthoven; Renée 
Eversen, Utrecht; Chaimae Gandouze, Bilthoven; Laurens van der Hoek, De Bilt; Floris Hogendoorn, 
Bilthoven; Daniëlle de Jong, Zeist; Lieve Kaspers, Utrecht; Thijmen Keijzer, Utrecht; Justus Kern, 
Utrecht; Sem Lasseur, Utrecht; Sohaib Mezlay, Utrecht; Jasper Miltenburg, Zeist; Marieke Noord-
man, Utrecht; Annebel Owens Soligane, Zeist; Sam Pronk, Bilthoven; Iris van der Rijst, De Bilt; 
Guido van Sark, Utrecht; Remco van Schaik, Bilthoven; Charlotte Vaanhold, Hollandsche Rading.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

29/6 - 3/7 Outdoor Gelderland

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. mals rundvlees, rucola, pijnboompitjes, kaas 

& kruiden crème. Aan een stuk of in plakjes
100 gram 2,25

LAMS KOTELETJES

Gemarineerd of naturel. Voor in de pan of op de 

barbecue; zeer mals dus zeer kort op t vuur
100 gram 1,50

RUNDER RIBLAPJES

Ouderwetse runderlapjes van de Utrechtse Heuvelrug. 

Om te stoven ca. 2½ tot 3 uur
500 gram 6,75

KALKOEN SCHNITSEL HAWAI

Heerlijk fris van smaak. Met o.a. kalkoenfilet, ananas & 

kruidenolie; kan kort gebakken worden
100 gram 1,45

MERQUEZ WORSTJES

Lekker voor op de barbecue of in de pan. Naar Frans 

recept; net even iets pittiger
100 gram 1,50

INDISCHE SATE

Gemarineerd en gekruid. Een topper op de barbecue; 

zacht Indische smaak
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 juni t/m zaterdag 2 juli. Zetfouten voorbehouden.Spectaculaire tankshow bij 
het Nationaal Militair Museum

Brullende motoren en
ratelende rupsbanden
Op 27 en 28 augustus organi-
seert het Nationaal Militair 
Museum het grootste TankEvent
van Nederland! Meer dan 30 ver-
schillende tanks en pantservoer-
tuigen uit binnen- en buitenland
rijden rond in de Arena bij het
museum met brullende motoren
en ratelende rupsbanden. Maar
er is méér! Bezoek de staticshow,
waar alle tanks en pantservoer-
tuigen staan opgesteld. Ook kan
je meerijden en zelf een rondje
sturen in een mini-tank. Een
kans die je niet mag missen! 
Bestel snel je tickets want op= op. 

Bootcamp en survival voor 
kinderen  
Ook dit jaar organiseert het
NMM weer een spannende
bootcamp en survival voor kin-
deren vanaf 8 jaar, van zater-

dag 9 juli t/m 24 augustus.
Stap in de wereld van de 
militair waarin moed, door-
zettingsvermogen, kameraad-
schap, teamwork en vooral
plezier centraal staan. Heb jij
het in je? Bestel nu je ticket
op nmm.nl

BESTEL SNEL TICKETS VOOR DE TANKSHOW (OP=OP)
Op 27 en 28 augustus van 10.00 tot 17.00 uur
Bestel je tickets en kijk voor meer info op NMM.nl
Nationaal Militair Museum 
Verlengde Paltzerweg 1 - 3768 MX Soest

De tank bestaat 100 jaar! Het Nationaal Militair Museum pakt uit met een 
tankshow met meer dan 30 tanks en pantservoertuigen.

Een Leopard 2A6 in volle actie

Tenoren en bassen gezocht
Het Schütz Projectkoor (hier tijdens een 
uitvoering in de Opstandingskerk te Bilt-
hoven) voert eind januari 2017 samen met 
de Clarionettenkapel een project uit waarbij 
psalmen centraal staan. Voor dit project is er 
nog dringend behoefte aan ervaren tenoren 
en bassen. Het koor kent een vaste kern van 
zo’n 20 geoefende zangers, en wordt jaar-
lijks aangevuld met projectzangers. De zan-
gers bereiden zich thuis voor en tijdens de 
repetities (dinsdags in de Opstandingskerk 
te Bilthoven) worden de koorklank en mu-
zikale presentatie opgebouwd. Voor nadere 
informatie: info@schutzprojectkoor.nl. 
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Groep 8 verlaat de basisschool

pagina 14, 18 en 20

Dag groep 8-ers

pagina 15

Sporttalent
neemt afscheid

pagina 19

Lichamelijk Onder-
wijs basisscholen

Brugklas
in zicht

2016

Naast alle advertenties, die nu eenmaal 
nodig zijn om de een uitgave te ‘bekos-
tigen’ zorgen de zeven ‘journalisten’ we-
kelijks voor voldoende kopij, naast de 
steeds groter wordende groep ‘vrijwil-
ligers’, die al dan niet met foto ook voor 
de krant nieuws aanleveren, en dat onder 
hun eigen naam ook weer terug vinden. 
Voor deze woensdag waren de zes Roe-
felaars extra ingehuurd: Op verzoek van 
de redactie van de krant gingen zij naar 
de Groenekanse Beter Lopen-winkel en 
mochten zij aan Sabina in de winkel ‘van 
alles’ vragen. Ter voorbereiding werden 
vooraf wat vragen verzameld en werd er 
iets over het bedrijf verteld.

OVER DE WINKEL
Bij de George In der Maur Beterlopen-
winkel kan men terecht met kleine voet-
problemen. Zij ontmoeten in de winkel 
mensen, ‘die al overal zijn geweest, die ver-
tellen dat ze een kast vol schoenen heb-
ben en toch nergens op kunnen lopen. Of 
je nu last hebt van overgewicht, voet- en/
of houdingsklachten (bijvoorbeeld door 
sporten), hielspoor of simpelweg moeilij-
ker gaat lopen omdat je ouder wordt, er 
zijn allerlei oplossingen. Onze jarenlange 
ervaring en mensenkennis wordt iedere 
dag groter, doordat wij iedere keer weer 
mogen ervaren dat onze klanten met hun 

nieuwe schoenen fitter de deur uitgaan’. 
 
GEKSTE
Rutger vertelt: ‘Met Roefeldag gingen we 
kijken bij De Vierklank en mochten we een 
interview doen met de schoenenwinkel. 
Ze verkopen per dag ongeveer 15 soorten 
schoenen en dat levert ongeveer 3000 
euro op. Gelukkig zetten ze nooit schoe-
nen op Marktplaats. Ze verkopen de ma-
ten 33-50 en schoenen voor mensen met 
speciale voeten. De meest verkochte mer-
ken zijn Durea en Solidus. De naam (van 
de winkel) hebben ze een beetje van de 
buren en een beetje van oorsprong. De 
gekste voeten die ze aantreffen zijn voe-
ten waarbij de tenen over elkaar staan’.

VRAGEN
Henrieke schrijft: ‘We moesten op het Vier-
klankkantoor vragen maken voor de Beter 
Lopen winkel. Toen we dat klaar hadden 
moesten we naar de winkel. Daar moch-
ten we het magazijn en mochten we een 
mevrouw interviewen. De winkel is 5 jaar 
geleden opgericht. Maar George In der 
Maur bestaat al iets van 75 jaar. In de Beter 
Lopen winkel staan er maten van maat 33 
tot en met 50. Er staan alleen maar nor-
male schoenen maar van elke schoen kan 
de zool er uitgehaald worden. En daar 
kunnen ze dan van alles mee doen. De 

mensen komen uit heel Nederland naar 
Groenekan. Ze verkopen per dag onge-
veer 15 paar schoenen en er werken er 
met 9 mensen. De merken onder andere: 
‘Solidus, Finn Comfort en Durea en er is 
altijd een mode trend. Nu zijn onder an-
dere de glimschoenen, zachte kleuren en 
sneakers ‘in’. Er zijn meer filialen dan alleen 
in Groenekan. In Leiderdorp zit er één en 
in Den Haag’.  

VERSLAGGEVER
Ook Gijs ging als verslaggever op pad: 
‘We zijn binnen geweest in schoenwinkel 
Beter Lopen in Groenekan ,waar ze 2500 
paar schoenen hebben. Ze verkopen on-
geveer 15 paar per dag. Ze hebben speci-
ale schoenen voor moeilijke voeten, maar 
ze hebben ook schoenen voor normale 
voeten. Het was leuk om te weten hoe de 
krant gemaakt wordt’

GEZOND
Mariette Rijkse ging ook Roefelen bij De 
Vierklank: Zij vertelt ‘Daar moesten we 
eerst een ‘Mopper’ maken. Daarna moes-
ten we bij de Beter lopen winkel vragen 
gaan stellen, die we eerst met z’n allen 
hadden bedacht; bijvoorbeeld ‘Van welke 
maat tot welke maat hebben jullie schoe-
nen in deze winkel?’. Antwoord: ‘Van maat 
33 tot en met 50’ en ‘Hoe duur is de duur-
ste schoen?’ Antwoord ‘Rond de 300 euro’. 
Toen we de vragen hadden gesteld gin-
gen we weer naar het bedrijf van De Vier-
klank. Toen konden we daar nog vragen 
over De Vierklank stellen. Toen de vragen 
waren gesteld kregen we nog een doosje 
waar je een appel in kan doen en op het 
doosje stond: ‘De Vierklank een gezonde 
kijk op lokaal nieuws’. Het doosje zag er 
wel gezond uit, maar wat er in zat is niet 

gezond (snoep). Maar het is wel lekker. En 
we kregen nog een pen en de voorkant 
van De Vierklank waar een foto van ons op 
staat en waar de mopper op staat die we 
zelf hebben gemaakt. Ik vond het super 
leuk!

ZOOL
Yannick schrijft: ‘Het is een schoenenwin-
kel op de Kon. Wilhelminaweg in Groe-
nekan. Het is een winkel, waar ze spe-
ciale schoenen verkopen. Ze verkopen 

gemiddeld 15 paar schoenen per dag. De 
schoenen kosten tussen 100 en 300 euro. 
Ze hebben schoenen in de maat 33 tot 
50. De meest verkochte merken zijn Finn 
comfort, Durea en Solidus. Ze zetten geen 
schoenen op marktplaats. In alle schoe-

nen die ze verkopen kan de zool eruit 
worden gehaald’

MOPPER
Dianne: ‘Het was echt heel leuk om te Roe-
felen bij De Vierklank. Ik heb er ook veel 
van geleerd; ze leggen het ook goed uit 
en je mag ook leuke opdrachten doen. We 
hebben bij George in de Mauer aan de Ko-
ningin Wilhelminaweg te Groenekan een 
mevrouw geïnterviewd. Het was echt heel 
leuk en we hebben ook nog een Mopper 

zelf gemaakt. We kregen aan het eind van 
de middag de voorkant van de Vierklank 
met je eigen mopper en een foto van het 
groepje - tijdens het maken van de mop-
per - mee naar huis. Ik kijk terug op een 
leuke en leerzame Roefelmiddag’.

Roefelen en Beter Lopen
door Henk van de Bunt en Guus Geebel

Op Roefeldag 2016 (22 juni) kreeg De Vierklank bezoek van Gijs, Rutger en Yannick uit De Bilt en Dianne, Henriette en Mariette 
uit Maartensdijk. Met het zojuist verschenen nummer in de hand werd in grote lijnen verteld, wat er allemaal komt kijken om 
wekelijks de krant op te maken en te bezorgen.

‘De Vierklank een gezonde kijk
op lokaal nieuws’

De Moppers worden van tekst voorzien.

Jongens kiezen jongensschoenen.

Meisjes kiezen meisjesschoenen.

Sabina wordt geinterviewd.
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Basisschool ’t Kompas:
Eigentijds onderwijs
in Westbroek
Wat is er mooier dan een basisschool midden in het dorp? Een school waar de directeur 
ieder kind (en zijn opvoeders) bij naam kent. En waar je zó even bij de juf binnenloopt...

Zo’n school is ‘t Kompas in Westbroek. Met honderd kinderen, vier combinatieklassen en een peu-
tergroep is de school kleinschalig en persoonlijk. Met onderwijs op een niveau waar ze in de 
stad alleen maar van kunnen dromen. ‘t Kompas is een eigentijdse christelijke school en biedt 
moderne lesmethoden, goede resultaten en veel individuele aandacht. 

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er 
een Plusklas. Ook tijdens schooltijd worden veel leuke en leerzame activiteiten georganiseerd: 
speurtochten door de Westbroekse zodden, schaatsen bij de boer, kunstprojecten, musicals en 
nog veel meer. 

Ons schoolplein is vernieuwd met veel groen, een voetbalkooi en speeltoestellen. Een speciaal 
plekje in het onderwijs heeft de groente- en bloementuin die in een paar jaar tot volle bloei is 
gekomen. Ook fijn: ‘t Kompas kent geen wachtlijst. 

Bel voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking naar
Greetje Klein Gotink (directeur): 0346-281475.
Of kijk op www.kompaswestbroek.nl. 

’t Kompas
Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek.
Tel 0346-281475
www.kompaswestbroek.nl

Met spanning nieuwe 
uitdaging tegemoet
door Guus Geebel

Tim Cornelissen, Maaike Beckers en Milou Spaan uit groep 8 van de Maarten Luther Kingschool in 
Maartensdijk nemen op 5 juli met een musical in De Vierstee afscheid van hun school. Als enigen van 
hun school gaan zij het nieuwe schooljaar naar College De Brink in Laren.

Tim, Maaike en Milou wonen in Maartensdijk. Col-
lege De Brink is best een eindje uit de buurt. Juf Ja-
nette de Moor vertelt dat het heel bijzonder is dat 
kinderen van de Maarten Luther Kingschool naar 
Laren gaan. De meesten gaan naar scholen dich-
terbij. ‘De drie kunnen heel goed opschieten met 
elkaar, dus zullen ze er waarschijnlijk samen met de 
fiets of de bus heen gaan.’ 

College De Brink in Laren is een regionale school 
voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onder-
wijs (VMBO) en telt 931 leerlingen.

VERANDERING
Niet alleen Tim, Maaike en Milou gaan naar een 
andere school, ook juf Janette gaat op een andere 
school werken. De meisjes vinden het aan de ene 
kant leuk naar een nieuwe school te gaan, aan de 
andere kant krijgen ze meer huiswerk en zijn ze 
veel later thuis. Ze denken dat ze de klas en hun 
vriendinnen erg zullen gaan missen. Milou zit op 
voetbal bij SVM. Maaike zit op dansen en hoopt dat 
ze kan gaan paardrijden. Tim weet nog niet wat hij 
zal gaan missen, hij vindt een nieuwe school ook 
wel weer leuk. 

Vooral andere dingen doen zoals techniek ziet hij 
helemaal zitten. Eerder zijn ze naar de open dagen 
van De Brink geweest en hebben een open les-
moment meegemaakt. Inmiddels is ook kennisge-
maakt met de groep waarin ze komen. De Brink be-
schikt over een modern schoolgebouw met goed 
uitgeruste vaklokalen.

WAT HIERNA
De ouders van Maaike hebben een restaurant in 
Maartensdijk en als ze wat ouder is mag ze daar 
komen helpen. Ze wil later ook in de horeca gaan 
werken en daarom kiest ze op De Brink voor een 
richting die daarbij aansluit. ‘Ik heb gezien dat De 
Brink een hele mooie keuken heeft. Ze hebben ook 
een eigen bakkerij en een restaurantje. 

De goede horecakant was voor mij de reden om 
voor deze school te kiezen.’ Tim wil een opleiding 
gaan doen die aansluit bij het werk van zijn vader, 
die tandtechnicus is. Dat wil hij later ook graag 
gaan doen. Juf Janette zegt dat Tim heel handig is 
en beslist technische vaardigheden heeft. Hij wil in 
ieder geval iets met zijn handen gaan doen. 

STOER
De moeder van Milou heeft een kapsalon, maar die 
wil ze niet overnemen. Dat is niet echt iets voor 
haar. Milou wil graag wat stoers doen en voelt wel 
voor een baan in het leger of bij de politie. Juf Ja-
nette de Moor vindt het echt bij haar passen. Ze 
vertelt dat er onlangs een vrouwelijke militair op 
een leuke manier een verhaal over het leger heeft 
verteld. ‘Milou mocht militaire kleding aandoen 
met bepakking en dat vond ze erg leuk. Ze is heel 
sportief en ik vind het wel bij haar passen. Het is in 
ieder geval iets stoers.’ Milou vertelt dat ze in eerste 
instantie naar Groot Goylant in Hilversum wilde, 
maar haar moeder raadde haar aan om eens bij De 
Brink te gaan kijken. ‘Dat heb ik gedaan en ik vond 
het een hele leuke school.’

V.l.n.r. Juf Janette de Moor, Tim Cornelissen, Milou Spaan en Maaike Beckers.

‘Dat heb ik gedaan en ik vond het
een hele leuke school.’

Roefelen bij de gemeenteraad
Zestien kinderen van 11 en 12 jaar zaten 22 juni op het pluche, waar normaal de gemeenteraadsleden van 
De Bilt zitten. Ze bespraken daar het ‘urgente probleem’ van het grasveld voor Jagtlust:
‘wat moet daarmee gebeuren’?

In groepjes presenteerden ze in de raadszaal hun eigen ideeën en stelden elkaar vragen: ‘moest het 
een bloementuin worden, een sportwereld, een mooie speeltuin, een maandelijkse markt (met 10% op-
brengst voor de gemeentekas!), een extra visvijver of gewoon zo laten’, de creativiteit der kinderen was 
opmerkelijk. Na een spannend debat, bijgewoond door de burgemeester, twee ‘echte’ raadsleden, een 
bode én twee griffiers (die deze Roefeldag perfect georganiseerd hadden) werd er gestemd: ‘het groen 
blijft gelukkig behouden en wordt zelfs omgevormd tot een park waarin je lekker kunt spelen’!

TROUWEN(S)
Na een bezoek aan de trouwzaal, waarbij bijna écht getrouwd werd, de kamer van de burgemeester 
(waar ook de ambtsketen gedragen mocht worden) en het bordes gaven veel kinderen aan later zeker 
raadslid te willen worden: een hoopvol einde van deze mooie kennismaking met de gemeente.

(Peter Schlamilch) 

Kinderen, griffiers, raadsleden én burgemeester op het bordes van Jagtlust tijdens de Roefeldag
van de gemeenteraad

‘Een maandelijkse markt
of extra visvijver.’
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Nijepoort gastvrije dorpsschool in het groen
door Guus Geebel

Groep 8 van de Nijepoortschool in Groenekan was net terug van een schoolkamp in Ommen. Ze hebben erg genoten en zijn 
naar een pretpark geweest. Jasper was vooral enthousiast over de manier waarop leerlingen met elkaar omgingen. ‘Je leert 
elkaar zo veel beter kennen en wordt hechter met de klas.’ 

Juf Bronia Moos zegt nog nooit zo’n 
grote groep 8 meegemaakt te hebben. 
De groep bestaat uit 30 leerlingen. ‘Er 
is veel instroom op school. Vanaf groep 
6 is een derde er later bijgekomen. Het 
is een school met een vriendelijk dorps 
karakter en nieuwkomers worden ge-
makkelijk opgenomen.’ Jasper heeft op 
één jaar na altijd op de Nijepoortschool 
gezeten. Hij gaat nu naar het St-Grego-
rius College in Utrecht, omdat daar een 

havo-kansklas is. Bij de havo-kansklas 
heb je een mavo advies, maar probeer je 
door te stromen naar een hoger niveau. 
Je krijgt extra tijd om te leren om zo mis-
schien toch naar de havo te kunnen. 

Het St-Gregorius College is de enige 
school in Utrecht die tweetalig onder-
wijs aanbiedt. Nederlands en Engels. Als 
het lukt de havo te halen wil Jasper wel 
tweetalig onderwijs gaan volgen. 

VRIJHEID
Jasper woont in Groenekan. Naar de 
nieuwe school gaat hij in principe met 
de fiets maar het kan ook met de bus 
of meerijden met zijn moeder. ‘Zij werkt 
vlakbij en kan me bij haar werk afzetten 
en dan loop ik naar school.’ Wat hij zal 
gaan missen is de vrije tijd die hij op de 
Nijepoort krijgt. ‘Hier mag je gewoon af 
en toe naar buiten. Op de middelbare 
school moet ik lang wachten voor ik 

vrij kan rondlopen. Maar ja, ik wil een 
havodiploma halen en dan ga je er ook 
voor.’ Jasper speelt hockey bij Voordaan. 
Het team waarin hij speelt is nu klaar, 
maar heeft het niet zo goed gedaan. De 
laatste wedstrijd werd met 9-1 verloren. 
Jasper houdt van sporten en spelletjes 
spelen. Hij is naar een leerdag op de 
nieuwe school geweest en vond het wel 
leuk. Inmiddels heeft hij er ook kennis 
gemaakt.

UITVINDER
Boaz woont in Overvecht en zit nu twee 
jaar op de Nijepoortschool. Daarvoor 
zat hij in Tuindorp op school. Hij had 
het daar niet naar zijn zin, maar hier 
wel. Wat hij vooral heel fijn vond van 
de Nijepoortschool was dat hij van-
uit de school de koeien in de wei kon 
zien grazen. Boaz gaat naar Het Nieuwe 
Lyceum in Bilthoven. Hij wil het vwo-
diploma  halen en daarna gaan stude-
ren. Hij is heel duidelijk over wat hij later 
wil worden. Uitvinder. Hij denkt daarbij 
aan een snelweg met zwevende auto’s 
met magneten. Daarom wil hij graag 
naar een technische universiteit. Boaz 
zit op badminton en is onlangs tweede 
geworden op een toernooi. Sinds kort 
zit hij ook op cricket. Boaz heeft een dik 
boek geschreven met dierenverhalen. 

SPORT EN KUNST
Feike zit nog maar een jaar op de Nij-
epoortschool. Hij woont ook in Over-
vecht. Feike gaat het gymnasium doen 
op het Gerrit Rietveld College in Utrecht. 
Het eerste half jaar gaat hij ook het 

technasium doen om te kijken of hij 
dat leuk vindt. Bij het technasium staan 
de bètavakken centraal. Als hij het leuk 
vindt gaat hij ermee door. Daarna wil hij 
gaan studeren maar weet nog niet wat. 
Feike schaatst in clubverband en gaat 
komend seizoen ook wedstrijd rijden. 
‘Ik deed al mee met een paar jeugdwed-
strijden en hoor in mijn leeftijdsgroep 
bij de selectie.’ Sport en tekenen zijn de 
hobby’s van Feike. ‘Het Gerrit Rietveld 
College doet veel aan kunstzinnige en 
muzikale vorming en dat sluit aan bij 
mijn hobby’s. Ik zit nu al op improvisa-
tieles piano.’ Hij vindt de school een fijne 
uitstraling hebben. ‘Het is een nieuwe 
gebouw dat ontworpen is zoals de 
school het wilde hebben. Je hebt heel 
veel vrijheid. Er zijn klaslokalen en ook 
grote zalen waar je samen kunt werken 
en als je extra uitleg nodig hebt blijf je 
in het klaslokaal zitten.’ Feike is naar de 
Nijepoortschool gegaan omdat het op 
de andere school niet fijn was omdat hij 
werd gepest. Hij denkt dat hij alle leuke 
leerkrachten van de Nijepoort zal gaan 
missen.

V.l.n.r. Feike, Boaz en Jasper met een koe op de achtergrond.

BILTHOVENSE BOEKHANDEL
BILTHOVEN - JULIANALAAN 1

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL
BOUWMAN BOEKEN

DE BILT - HESSENWEG 168
WWW.BOUWMANBOEKEN.NL

VOOR DE LEUKSTE
BOEKENTIPS

BEN JE BIJ ONS
AAN HET JUISTE ADRES

Studiesnack

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

195

141

De allerslimste koop voor de allerslimste student/scholier

Appelsap 10 pakjes

Stroopwafels

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Western Summerfair in 
Centrumkerk
Zaterdag organiseerde de stichting LifeWireZ een summerfair om geld te op te halen voor een 
nieuw jongerencentrum. Dit centrum zal gevestigd worden in het souterrain van De Magneet, naast 
de Centrumkerk.

De stichting wil hiermee de jongeren de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten en allerhande activitei-
ten te ondernemen; noem het een tweede huis voor jongeren. Een deel van de jongeren hing tot voor 
kort in de avonduren rond in de Kwinkelier. Met deze ontwikkeling hebben zij meegeholpen daar een 
alternatief voor te vinden. Het is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en in dit geval ‘door en voor 
jongeren’. Het is goed dat de kerk de gastvrijheid biedt voor dit soort activiteiten. Daarmee wil de kerk 
midden in de samenleving staan.

(Frans Poot)

De fair werd goed bezocht en aan het eind van de dag maakte de organisatoren de dagopbrengst van 
netto ruim 1000 euro bekend.
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Nieuwe hoofdleidster voor peuterspeelzaal
Het Kabouterbos
door Walter Eijndhoven

Nog voor de zomervakantie begint, vertrekt Saskia Witteveen, de huidige peuterspeelzaalleidster binnen de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading, naar Parijs. Na enig zoeken heeft de school in Jolanda Botman een waardig opvolgster gevonden. Vanaf 
het komend schooljaar zal zij de peuters onder haar hoede nemen en hen klaarstomen voor de basisschool. 

Al een paar jaar werkt Saskia Witteveen 
als vrijwilligster op de peuterspeelzaal 
in Hollandsche Rading. Is zij eindelijk 
in vaste loondienst aangenomen, na 
een aantal jaar op vrijwillige basis te 
hebben gewerkt, vertrekt zij naar Parijs. 
Witteveen: ‘Dat krijg ik inderdaad vaak 
te horen. Maar ja, soms loopt iets nu 
eenmaal anders dan je plant. Wel heb ik 
hier al die tijd met veel plezier gewerkt 
en kreeg alle vrijheid van de directie om 
mijn werk in te delen’. Witteveen begon 
met een klein groepje peuters, in haar 
vrije tijd. Inmiddels zijn het twee flinke 

groepen geworden van gemiddeld 14 
kinderen, tijdens drie ochtenden in de 
week. 

Zij vertelt: ‘Op een speelse manier laat ik 
de kinderen alvast kennismaken met de 
basisschool. Zij krijgen bijvoorbeeld na-
tuurlessen en leren alvast basiswoordjes 
Engels’. En dat kunnen zij. Van 1 t/m 10 
tellen in het Engels is een fluitje van een 
cent voor de kids. Ook 1 t/m 3 tellen in 

het Frans kent geen geheimen meer 
voor de twee- en driejarige kinderen. 
Ook het elkaar begroeten in de twee 
talen gaat de kids goed af. En op het 
schoolplein leren zij sociale vaardighe-
den, goed voor later.

VERANDERINGEN
Jolanda Botman wordt inmiddels inge-
werkt door Witteveen. Zij heeft al veel 
ervaring met peuters en het WE-pro-
gramma en werkt momenteel nog op 
een school in Kanaleneiland in Utrecht. 
Botman: ‘Spannend om weer op een 

nieuwe school te beginnen. Nieuwe 
kinderen, nieuwe collega’s. Ik word nu 
ingewerkt door Saskia en hoop het vol-
gend schooljaar te kunnen beginnen. Ik 
ben altijd in voor veranderingen. Zo wil 
ik meer invulling geven aan de ruimte 
van de klas, meer afgebakende ruimtes, 
zodat de kinderen naast elkaar kunnen 
spelen. Dit bevordert namelijk hun zelf-
standigheid. Ook wil ik hen in contact 
brengen met andere culturen, bijvoor-

beeld door te skypen met kinderen uit 
Suriname. Genoeg ideeën dus’. 

VRIJWILLIGERS
Ronald de Moor, directeur van de Bos-
bergschool in Hollandsche Rading, vult 
Botman aan: ‘Wij zijn nog op zoek naar 

een vaste vrijwilligster, iemand die be-
vlogen is met peuters en nieuwe initi-
atieven wil ontplooien. Een vrijwilliger 
krijgt hiertoe alle kans bij ons. Als één 
van de ouders zich geroepen voelt, is 
hij/ zij natuurlijk ook welkom als vrijwil-
liger. De school staat achter participa-

tie van ouders’. De peuterspeelzaal is 
geopend op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur. 
Voor meer informatie kan men terecht 
bij Ronald de Moor,
e-mailadres: r.demoor@proceon.nl of
telefonisch: 06 46189749.

Vol spanning luisteren de kinderen naar het verhaal over de krokodil.

Maar ja, soms loopt iets nu
eenmaal anders dan je plant.
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Op zoek 
naar een 
geschikte basisschool?

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met Marjan van Grieken-Crijns 

(tel. 0346 210 252) voor een rondleiding of afspraak.

Een kleinschalige, openbaar toegan-
kelijke basisschool in Groenekan. 
Op fietsafstand in het buiten- 
gebied van Utrecht. Uitstekende 
schoolresultaten, veel aandacht 
voor de individuele leerling.

Groep 1-5

Groenekanseweg 32

3737 AG Groenekan

0346 210 252

Groep 6-8

Groenekanseweg 21

3737 AA Groenekan 

0346 211 944

Zomerfair bij de 
Schaapskooi 
De jaarlijkse winterfair bij de Schaapskooi Melkweg 1B in Bilthoven is inmiddels een succes. Daarom is er 
nu ook een zomerfair. De eerste editie op is op zaterdag 2 juli van 11.00 tot 16.00 uur met veel activiteiten 
voor kinderen: het springkussen wordt opgeblazen en er zijn door de sportcoaches van Mens De Bilt 
allerlei andere spellen ter beschikking gesteld. Verder is er schmink, zijn er de dieren en lekkere hapjes, 
zoals verse wafels met slagroom.

Voor volwassenen is er ook voldoende te ontdekken; er zijn kraampjes met bv. keramiek, houtwerk, sie-
raden, siroop en jam, veel vers fruit, gebak, tuinplantjes e.d. Er is een demonstratie van een imker en de 
moestuin (met nieuwe plantenkas) is te bezichtigen.

‘Het dak eraf’ voor iedereen
Vrijdag 1 juli zet school met de Bijbel ’t Kompas 
haar deuren open voor ouderen uit Westbroek en 
omgeving. Kinderen van groep 8 geven dan hun 
eerste uitvoering van de musical waar zij de afgelo-
pen maanden hard voor geoefend hebben.

Enkele jaren terug is dat voor het eerst gedaan, en 
dat bleek bij zowel oud en jong goed aan te slaan. 
Vandaar dat er ook dit jaar weer een extra voorstel-
ling wordt georganiseerd. Vanaf 13.30 uur voeren 
de kinderen de musical ‘het dak eraf ’ op. 
Diana, Chyenna, Lucas, Charlie, Naomi, Maartje, 
Max, Jelte, Matthias, Isabel en Franka hebben de 
afgelopen maanden hard geoefend en zouden het 
erg leuk vinden wanneer velen bij deze premiere 

aanwezig zijn. In de musical maken we kennis met 
Wethouder Lach-en Traan, die een oud vervallen 
landhuis tegelijkertijd aan een groep daklozen en 
aan een groep miljonairs ter beschikking stelt. Zij 
moeten dus noodgedwongen onder één dak sa-
menleven.
En wat voor een dak? Dit vraagt natuurlijk om de 
nodige problemen. 

Iedereen uit bovengenoemde doelgroep is van 
harte welkom om zelf te komen kijken, hoe dit 
afloopt. De toegang is gratis en voor koffie/thee 
wordt gezorgd. De deuren van de school aan de 
prinses Christinastraat in Westbroek gaan om 13.15 
uur open. 

‘Gym’ zonder vakdocent
door Kees Diepeveen

Niet alle basisscholen beschikken over vakdocenten Lichamelijk Onderwijs. Dat is niet altijd een kwestie 
van geld. Er zijn scholen, die bewust kiezen om niet van vakdocenten gebruik te maken
en het bewegingsonderwijs door de eigen leerkrachten te laten verzorgen.
Daar moet de leerkracht wel voor gekwalificeerd zijn. 

Om de kwaliteit van de lessen op niveau te houden 
is sedert 2010 in de opleiding voor leerkrachten 
aan de basisschool (PABO) de opleiding Lichamelijk 
Onderwijs opgenomen. De leerkrachten die voor 
2010 zijn afgestudeerd hebben deze verplichte 
bevoegdheid in een nascholingstraject moeten 
(in)halen. Dat is een pittige Hbo-opleiding, die o.a. 
wordt aangeboden door de Hoge School Utrecht. 

De leerkrachten die deze bevoegdheid niet heb-
ben mogen geen lessen Lichamelijke Opvoeding 
geven en moeten hun lessen ruilen met collega’s 
die de bevoegdheid wel hebben.

BEWEGINGSONDERWIJS
Elke leerkracht, die gymnastiek of bewegingson-
derwijs geeft doet dit vanuit zijn of haar eigen 
professionaliteit, kennis en ervaring. Net zoals een 
leerkracht dat ook bij bijvoorbeeld het vak rekenen 
doet. De kwaliteit van de lessen is daarmee dus ook 
erg afhankelijk van de leerkracht. 

Hij of zij bepaalt hoe er invulling aan de gymles 
wordt gegeven en welke onderdelen aan bod ko-
men. De meeste scholen werken met een bepaal-

de methode, die ze volgen en weer andere scholen 
kijken zelf hoe ze invulling geven aan de leerlijnen 
waarbij allerlei beweegvormen van eenvoudig 
naar meer complex worden aangeboden afhanke-
lijk van de leeftijd. Veelal verwerken scholen deze 
methodes en leerlijnen in protocollen.

CIRCUIT
Er wordt vaak met circuitvormen gewerkt. Het 
voordeel hiervan is dat alle leerlingen veel in be-
weging zijn. De zaal wordt dan in bijv. in 3 vakken 
verdeeld, een vak met een toestelonderdeel en 
twee vakken met spelvormen. De leerkracht be-
geleidt meestal het vak met de toestelonderdelen, 

terwijl de vakken spelvormen zelfstandig door de 
leerlingen worden uitgevoerd. Ook de klassikale 
spellen waar alle leerlingen aan mee doen zijn erg 
in trek. Hierbij worden veel toestellen en materia-
len ingezet zodat de kinderen heel actief aan het 
bewegen zijn en zo ook leren samenwerken. 

EXTRA BUDGET
In het regulier onderwijs krijgen kinderen met een 
speciale onderwijsbehoefte een budget vanuit de 
samenwerkingsverbanden van de scholen.

De school kan dit budget gebruiken om aanpas-
singen te maken voor de gymles. De leerkracht kan 
begeleid worden vanuit dit budget door een spe-
cialist, maar er kunnen ook extra materialen aange-
schaft worden. Bijvoorbeeld bij leerlingen die visu-
eel beperkt zijn kunnen er fluoriderende hesjes of 

ballen met een belletje erin worden aangeschaft. 
Daarnaast worden de lessen gedifferentieerd aan-
geboden en worden er speciale oefeningen gege-
ven om het niveau te verbeteren. Zo kunnen deze 
leerlingen op hun eigen niveau meedoen met de 
klas. 

Circuittrainingen zijn populair bij de jeugd.

De kwaliteit van de lessen is daarmee dus 
ook erg afhankelijk van de leerkracht. 
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker

Groep 8 - Het Zonnewiel
Groep 8C - Julianaschool

Groep 8 - Montessorischool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers
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Sporttalent neemt afscheid
van Wereldwijs
door Guus Geebel

Ervin Dijkers uit De Bilt is een van 36 leerlingen van groep 8 die dit schooljaar basisschool Wereldwijs verlaten. Ervin is met zijn 
twaalf jaar al een verdienstelijke turner. Op 12 juni werd hij bij de landelijke toestelfinale in Alphen aan den Rijn tweede op brug 
en eerste op sprong in de categorie pupil, 1e divisie. 

Ervin gaat naar de brugklas van de Oranje 
Nassau School (ONS) in Bilthoven. Op We-
reldwijs heeft hij het heel erg naar zijn zin 
gehad. Hij zal de kinderen van de school het 
meest gaan missen. ‘Het is heel gezellig in de 
klas en ik heb veel vriendjes. Op de nieuwe 
school moet ik weer nieuwe vrienden zien 
te maken.’ Turnen 
doet Ervin nu vieren-
half jaar bij Turn4u in 
Utrecht. Hij begon er-
mee door zijn broer. 
Die wilde een andere 
sport gaan doen dan 
iedereen al doet en ging op turnen. ‘Als ik 
met hem meeging wilde ik altijd meedoen 
en handstandjes maken. Ik bleek er talent 
voor te hebben.’ Hij traint op maandag, 
woensdag, vrijdag en zondag en heeft drie 
vaste trainers. Als het goed weer is gaat hij 
er op de fiets naar toe en andere keren met 
de auto of de bus. Ervin komt uit een heel 
sportief gezin. Zijn moeder deed mee aan 
Nederlandse schaatskampioenschappen, 
zijn vader speelde handbal op hoog niveau 
en zijn broer rijdt paard. ‘Dat heeft mijn moe-
der trouwens ook nog gedaan.’ 

GYMLERAAR
Op zijn nieuwe school verwacht Ervin spor-
tiviteit en hij denkt dat het gezellig wordt. 
Hij heeft nog geen kennis gemaakt maar 

wel de open dag bezocht. ‘Van Wereldwijs 
gaan er best veel kinderen naar de ONS dus 
een beetje vertrouwd zal het wel zijn.’ Na de 
middelbare school denkt hij een sportop-
leiding te gaan doen. Gymleraar lijkt hem 
een mooie baan. Ervin is ook bevriend met 
turners uit andere delen van het land, want 

ze komen overal van-
daan. Hij moet veel 
reizen en dan gaat 
meestal zijn moeder 
mee. ‘Zij heeft pas 
één wedstrijd gemist 
van de ongeveer 

honderd wedstrijden die ik heb gedaan.’ 
Epke Zonderland is zijn grote voorbeeld. Hij 
heeft hem al een keer ontmoet in Heeren-
veen. Ook de andere landelijk bekende tur-
ners heeft hij wel eens ontmoet, maar ook 
bekende buitenlandse turners. ‘De turnsport 
is door Epke heel populair geworden en er 
zijn best veel jonge turners.’

BLESSURELEED
Er zijn in Nederland Topsport Talentscholen 
van de Stichting Loot. Daar krijgen aanko-
mende talentvolle sporters een aangepast 
lesprogramma, waarbij rekening wordt 
gehouden met de sportactiviteiten. Erwin 
heeft daar niet voor gekozen omdat je dan 
naar een pleeggezin gaat en alleen in het 
weekend thuiskomt. Bij Wereldwijs werd al 

rekening gehouden met de sport en ook bij 
de nieuwe school gaat dat gebeuren. Voor 
Ervin is het belangrijk dat de school mee-
denkt met zijn turncarrière. Hij komt thuis al 
in een warm bad wat sport betreft. Het gaat 
ook wel eens mis bij het turnen. Ervin heeft 
al verschillende blessures gehad. ‘Mijn beide 
polsen zijn gebroken geweest en ik heb een 
knieblessure opgelopen waar ik al drie jaar 
last van heb, maar het doet niet echt veel 
pijn.’ Schooldirecteur Annemarie Hoorns-
man is nieuwsgierig wanneer voor Ervin de 
Olympische Spelen in zicht komen. ‘Over 
vier jaar is wat te vroeg. Als het zou lukken 
wordt het over acht jaar. Ik kom het dan in 
ieder geval bij Wereldwijs vertellen, want we 
houden contact.’

Ervin Dijkers wil sportief de wereld ver-
overen.

Gymleraar lijkt 
hem een

mooie baan.

Actie Groen van 
Prinstererschool

Dit jaar hield de Groen van Prinstererschool uit De Bilt haar eerste grote school-
feest. Ouders en kinderen hebben deze avond kunnen genieten van een goed ge-
organiseerd feest met activiteiten voor jong en oud. Ook vond er een loterij plaats, 
waarbij de opbrengst  geheel ten goede kwam aan het Oranjefonds. De opbrengst 
van 405,50 euro werd tijdens de jaarlijkse speldag van de Groen overhandigd aan 
Marinka Peerdemann van het Oranjefonds. 

(Eline Polman)
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Veel keuze bij
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Maartensdijk
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de we-
reld. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat waar ieder kind tot 
zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen 
worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje 
beter moet dan de vorige dag. We vinden het belangrijk dat leer-
krachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benut-
ten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders 
van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. 
Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stichting Delta en 
onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op ie-
dere school te verbeteren. Iedere school heeft een eigen identiteit, 
profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente 
De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Algemeen Christelijke school.
De school waar onze dromen
werkelijkheid worden.

Michaëlschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen er-
naar streven, dat alle kinderen op onze 
school met veel plezier willen leren in 
een positieve en gezellige sfeer en dat 
zij zich daarin op hun eigen wijze kun-
nen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat kin-
deren leren denken, doen en beleven.
Op Wereldwijs is heel veel mogelijk 
met onze partners in Het Lichtruim: sa-
men met de Bibliotheek, Theater, Het 
Kunstenhuis/Muziekschool, Kinder-
boerderij, Sportzaal en nog veel meer 
maken we van het leren op Wereldwijs 
een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke basisschool.
Onze missie: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschool.info

De Julianaschool zoekt naar verbin-
ding in de eigen organisatie.
Tevens staat samenwerken met lokale 
organisaties in de zes kernen hoog in 
het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede school-
gemeenschap waarin we met en van 
elkaar willen leren rekening houdend 
met de behoeften en mogelijkheden 
van ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed zien”

STICHTING DELTA DE BILT

p/a Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030-2211552
www.deltadebilt.nl

STICHTING DELTA DE BILT

p/a Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030-2211552
www.deltadebilt.nl
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Vrijeschool De Bilt
het Zonnewiel

Leren is leuk! Naast de basisvakken krijg je bij ons net wat 
extra's. Tijdens het bouwproject bijvoorbeeld maken de 
kinderen van groep 5 een speelhuis op het plein. Zo ontwikkelen 
ze driedimensionaal inzicht en materialenkennis. En bovenal 
zorgt dit project voor heel veel werklust, betrokkenheid en 
enthousiasme.

Opendag: donderdag 22 september 10.00-12.00
 
www.zonnewieldebilt.nl Weltevreden 6    3731 AL    De Bilt

Hartsvriendinnen gaan ieder hun eigen weg
door Guus Geebel

Drie leerlingen van groep 8 van de Julianaschool in Bilthoven kijken met een goed gevoel terug op hun basisschooltijd. Anne 
van Vulpen, Melissa Sjollema en Jade Kroet beginnen komend schooljaar aan een nieuwe periode in hun leven. Anne gaat naar 
De Passie in Utrecht en Melissa en Jade naar Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven.

Anne van Vulpen zit net als beide an-
dere meisjes al vanaf groep 1 op de Juli-
anaschool. Ze herinnert zich dat je in de 
eerste groepen soms een badje van huis 
mocht meenemen. Dat werd op school 
met water gevuld en daar gingen de kin-
deren dan lekker mee spelen. Bij De Passie 
gaat Anne havo doen en daarna wil ze vi-
sagiste worden om artiesten op te maken. 
Ze zit op voetbal bij FC De Bilt in de D3 
en het is dit jaar best goed gegaan. Verder 
houdt Anne van zwemmen maar niet in 
clubverband en acteren. Ze hebben alle 
drie meegedaan aan de schoolmusical. 

RECHERCHEUR
Jade zit op Jeugdtheaterschool Mas-
querade. Ze heeft onlangs meegespeeld 
in de musical The Addams Family waar ze 
de rol van grandmama had. Op het HNL 
gaat ze gymnasium doen. Na de middel-
bare school wil Jade een theateropleiding 
doen en actrice worden, of criminologie 
gaan studeren om uiteindelijk recher-
cheur te worden. Ze is geïnspireerd door 
series op tv om dat te willen gaan doen. 
Melissa gaat op het HNL naar havo-vwo. 
Zij wil daarna een acteursopleiding vol-

gen en actrice worden. Ze heeft wel eens 
in een musical gespeeld en vond dat erg 
leuk. Een andere keus is dierenarts wor-
den. Melissa zit net als Anne op voetbal. 
Ze spelen als middenvelders in hetzelfde 
team. 

KUNSTWERK
Anne zal het meest haar vriendinnen van 
school gaan missen en ook de leerkrach-
ten. Het lijkt haar ook wel grappig om nu 
allemaal verschillende leraren te krijgen. 
Ook Jade zal de leerkrachten die haar al-
tijd les hebben gegeven en voor al deze 
� jne jaren hebben gezorgd gaan missen. 

Melissa denkt dat de vriendinnen wel 
contact blijven houden. Het aller-leukste 
op school vond Anne de deelname aan 
een tekenwedstrijd voor een kunstwerk 
bij station Bilthoven. Haar ontwerp viel in 
de prijzen en werd uitgewerkt. Het is bij 
het station te bewonderen. Jade vond het 
heel ontroerend dat de school zo met haar 
meeleefde toen haar moeder en stiefva-
der op 3 juni trouwden. Melissa is heel blij 
met deze meiden haar feestje te hebben 
gevierd. Haar afscheidsavond gaat ze ook 
met ze houden. ‘Ik ga ze echt missen.’

Van onder naar boven: Anne van Vulpen, 
Jade Kroet en Melissa Sjollema bij het 
kunstwerk dat Anne heeft ontworpen.

Met musicals en vaak mooie dromen
is een eind aan het schooljaar gekomen
van wie is geslaagd
wordt nu weer gevraagd
zich klaar voor de toekomst te stomen

Guus Geebel Limerick

‘Ik ga ze echt missen.’

THE ART OF HAIRCOLORING

Lekker in je vel naar de middelbare
Het team van Hairdesque heeft een aantal groep 8-ers al even laten proeven aan 
een nieuwe coupe. Zowel Miranda als Christa weten als moeder van pre-pubers 
precies wat kan en wat niet kan als je naar de middelbare school gaat. Het is 
belangrijk dat je lekker in je vel zit. Dat geldt voor je kleding, je rugzak en natuurlijk 
ook voor je haar. Het hoeft niet extreem, maar een klein kleurtje bij de meiden mag. 
Over het algemeen is de regel, hoe saai het ook klinkt, dat je er verzorgd uit moet 
zien. Dat maakt je zelfverzekerd en met die uitstraling wordt de overstap naar de 
middelbare al een stuk gemakkelijker.
8 tips om te overleven:
• Wees jezelf en stel je open voor anderen
• Wees oprecht aardig, grappig zijn mag, maar niet ten koste van anderen
• Kom voor jezelf op, je mag best een mening hebben
• Stel je niet té cool op; je mag best ergens om geven 
• Zorg goed voor je lichaam, zorg dat je schoon en fris bent
• Neem verstandige beslissingen, nee zeggen mag ook
• Leer jezelf leuk te vinden, daar wordt je gelukkig en trots van
• Doe je eigen dingen en laat je zien

Veel succes op de middelbare en als een nieuwe haarlook een beetje kan helpen, 
maak dan op tijd een afspraak zodat je nog even aan je nieuwe hoofd kan 
wennen!

Maertensplein 33
3738 GM

Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
/Hairdesque
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Groep 8A en 8B - St. Theresiaschool

Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - ‘t Kompas

Groep 8 - Kievitschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Patioschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers
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Lichamelijk Onderwijs 
landelijk in beeld
door Kees Diepeveen

Er is ruime politieke aandacht voor het lichamelijk onderwijs op basisscholen en bewegen in het
algemeen. Medio dit jaar is er in de Tweede Kamer door de VVD-fractie nog gepleit voor
uitbreiding van het aantal gym-uren in het basisonderwijs.
Een meerderheid was het hier mee eens.

Onderzoek toont aan dat er steeds meer zwaardere 
kinderen komen. Daar willen alle politieke partijen 
wat aan doen. Ook de kwaliteit van lichamelijke 
opvoeding krijgt aandacht in de motie. In dit artikel 
ligt de focus op de lichamelijke opvoeding in de 
bovenbouw (groepen 3 t/m 8) van de basisscholen 
in De Bilt. In de wet staat, dat de basisscholen in de 
bovenbouw 2 x 45 minuten per week lessen licha-
melijke onderwijs moeten geven. De gemeente De 
Bilt heeft dit beleid in de gemeentelijke verorde-
ning opgenomen. 

Recent onderzoek van de U10 (samenwerkings-
verband tussen 10 Utrechtse gemeenten) toont 
aan dat de gemeente De Bilt hierop 100% scoort. 
‘Dit bevestigt het beeld, dat de gemeente De Bilt 
hier van heeft’, aldus de heer Wim Ruiterkamp van 
de gemeente. ‘Het gaat hierbij puur om de lessen 
lichamelijke onderwijs en niet om schoolsportda-
gen, toernooien e.d.’. 

Hij vervolgt: ‘De gemeente faciliteert vooral op 
gebouwen (onderhoud, verbouw, nieuwbouw) en 
leerlingenvervoer. Inhoudelijk zijn de scholen zelf 
verantwoordelijk’. Om te peilen hoe de uren licha-
melijk onderwijs op basisscholen in de gemeente 
De Bilt worden gegeven zijn een aantal vragen 
voorgelegd aan twee vakdocenten lichamelijk 
onderwijs: Eric Martherus van de Julianaschool en 
Paul van den Brink verbonden aan de Groen van 
Prinstererschool, de St. Michaelschool en Wereld-

wijs. Niet elke school beschikt over een vakdocent 
lichamelijk onderwijs. De eigen leerkracht moet de 
gymlessen verzorgen. 

ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN KUN JE DE 
LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING GEVEN?
Eric Martherus: ’Ik verkeer in de ideale situatie dat 
ik fulltime docent ben op de Julianaschool. De 
school beschikt over een eigen moderne goed 
geoutilleerde gymzaal. Paul van den Brink: ’We-
reldwijs heeft de beschikking over een sportzaal in 
het Lichtruim. De Groen van Prinstererschool en de 
Michaelschool krijgen hun gymlessen in de zwaar 
verouderde gymzaal aan de Marie Curieweg in De 
Bilt. Ik heb voor de lessen 24 uur beschikbaar. Hier-
mee geef ik alleen op Wereldwijs twee gymlessen 
per week. De beide andere scholen geef ik één les 
per week. De tweede les wordt door de eigen leer-
krachten gegeven.

IS ER VOLDOENDE RUIMTE OM KINDEREN MET 
EEN BEPERKING OF STOORNIS TE BEGELEIDEN?
Eric Martherus: ‘Daar kan ik volledig op inspelen. Ik 
krijg kinderen onder mijn hoede met ADHD, met 
dyslectie en ook kinderen, die problemen hebben 
met samenwerken met anderen. Ik draai ook een 
MRT-programma – Motorisch Remedial Teaching - 
met kinderen met een motorische beperking. Met 
deze kinderen ga ik veelal één op één aan de slag 
en bereik daar goede resultaten mee. Bovendien 
kunnen scholen in het regulier onderwijs een bud-

get bij de overheid aanvragen voor kinderen met 
een speciale indicatie’. Paul van den Brink: ’Heb mo-
menteel een leerling, die lichamelijk wat beperkt 
is maar die doet gewoon mee met de lessen. De 
kinderen accepteren dit heel gemakkelijk en zijn 
heel behulpzaam naar deze leerling toe. Gezien 
mijn beschikbare uren zal ik het binnen mijn les-
tijd moeten oplossen. Ik heb hier overigens minder 
ervaring mee’. 

DE TERM BEWEGINGSONDERWIJS WORDT OOK 
VEEL GEBRUIKT. WAT IS HET VERSCHIL MET 
LICHAMELIJKE ONDERWIJS?
Eric Martherus: ’LO is de term van vroeger. De term 
Bewegingsonderwijs dekt veel meer de lading. We 
focussen ons tegenwoordig niet alleen op de licha-
melijke effecten maar besteden ook veel aandacht 
aan coördinatie, veelzijdig bewegen en ontwik-
kelen, de motoriek en op regulatie. Met regulatie 
bedoel ik dat kinderen moeten weten wat ze moe-
ten doen en dat ze rekening moeten houden met 
elkaar’. Paul van den Brink: ’Ik sluit mij aan bij Eric. 
Bewegingsonderwijs is veel ruimer. In principe ko-
men alle vormen van bewegen aan de orde. Ook 
de sociale aspecten zoals elkaar helpen spelen 
hierin een rol’. 

HOE WERKEN DE SCHOLEN SAMEN MET SCHOOL-
SPORTCOACHES VAN MENS?
Eric Martherus: ‘De samenwerking tussen onze 
scholen en Mens is heel hecht. Ik ben ook school-
sportcoach. De samenwerking tussen scholen en 
buurtsportcoaches levert elk jaar grote school-
sporttoernooien op. Aan de schoolsportdagen in 
mei deden dit jaar 1200 kinderen mee’. Paul van 
den Brink: ’Ook ik ben één dag per week school-
sportcoach. In onze rol van vakdocent organise-
ren we gezamenlijk voor de basisscholen grote 
schooltoernooien en sportdagen verspreid over 
het schooljaar. 

Alle scholen nemen hieraan deel. De buurtsport-
coaches organiseren sport- en spelactiviteiten in 
de wijk voor kinderen en voetbalwedstrijden op 
het Cruyff Court in De Bilt. Dat laatste met veel suc-
ces want het meisjes-voetbalteam van de Groen 
van Prinstererschool is dit jaar tweede geworden 
op de Nederlandse kampioenschappen’. 

WELKE ROL SPELEN DE MODERNE
COMMUNICATIEMIDDELEN IN HET VAKGEBIED?
Eric Matherus: ’Mijn school is bezig met het aan-
schaffen van iPads. Ik ben zelf zeer geïnteresseerd 
in bewegingsonderwijs en ict. Het is niet alleen 
een geweldig communicatiemiddel maar je kunt 
b.v. beelden opnemen en kinderen laten zien hoe 
ze bewegen en hoe ze zouden moeten bewegen. 
Kinderen zijn geweldig digitaal geprikkeld. Daar 
kunnen wij ons voordeel mee doen’. Paul van den 

Brink:’ Ik zie daar ook wel de meerwaarde van maar 
ik overzie het nog niet helemaal. Eric geeft in het 
najaar een introductiecursus zodat alle vakdocen-
ten kennis kunnen maken met dit medium en zijn 
toepassingsmogelijkheden’.

BIEDEN JULLIE SPORTTALENTEN
MOGELIJKHEDEN VOOR AANGEPASTE LESSEN? 
Eric Matherus: ’De Julianaschool geeft talentvolle 
sporters de kans om school en sport te combine-
ren. Hierover worden goede afspraken gemaakt 
met sportverenigingen en sportbonden. Momen-
teel hebben wij een leerling die in de turnselectie 
is opgenomen en waarvoor aangepaste schooltij-
den zijn afgesproken’. Paul van den Brink: ’Alles wat 
ik zou kunnen doen zal binnen schooltijd moeten 
plaatsvinden binnen de eigen lessen. Ik heb nu 
eenmaal geen eigen gymzaal tot mijn beschikking. 
Deze gymzaal is heel druk bezet door andere scho-
len en verenigingen’. 

WAT KAN ER NOG VERBETERD WORDEN AAN
LICHAMELIJK ONDERWIJS OP BASISSCHOLEN?
Eric Matherus: ’Er zijn nog veel scholen, die niet 
over een vakdocent of een eigen gymlokaal be-
schikken. Op deze scholen moeten de klassendo-
centen de gymlessen verzorgen. Er gaat ook veel 
tijd verloren aan reistijd van school naar gymzaal. 
Het zou mooi zijn wanneer alle scholen over ten-
minste één vakdocent kunnen beschikken. Ook de 
randvoorwaarden moeten goed zijn ingevuld. Alle 
materialen in de sportzalen moeten deugdelijk en 
veilig zijn’. Paul van den Brink: ‘Daar ben ik het he-
lemaal mee eens. Het zou ook mooi zijn wanneer 
de bewegingslessen naar 3 x per week kunnen. Dat 
zijn wel de plannen van de politiek maar het is in 
veel gevallen moeilijk uitvoerbaar. De gymzalen 
zitten propvol. Ik geef nu 1 x per week les op de 
Michael- en de Groen van Prinstererschool. 

De tweede les wordt door de leerkracht gegeven. 
Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen heb 
ik voor de Groen van Prinstererschool een lessen-
serie vastgesteld, die door de leerkrachten worden 
uitgevoerd. Voor de Michaelschool hebben de 
leerkrachten mijn lessen gevolgd, zodat zij beter 
beslagen ten ijs komen in hun eigen gymlessen. 
Zo kun je ook iets doen aan verbetering van licha-
melijk onderwijs’. Er is nog veel te doen om tot een 
meer optimale invulling van het Lichamelijk of Be-
wegingOnderwijs te komen. Het is niet alleen een 
kwestie van geld. Het is ook keuzes maken voor 
scholen. Niet elke school zal het nodig vinden om 
van twee naar drie lessen Lichamelijk Onderwijs te 
gaan. Paul van den Brink sluit het gesprek af met 
de opmerking: ’Wij hebben een prachtig vak. Ba-
sisonderwijs is ontzettend leuk omdat de kinderen 
zo enthousiast zijn als je ze een beetje weet te prik-
kelen’.  

Paul weet met een creatieve invulling van de gymles de kinderen enorm te stimuleren.

Elk schooljaar zien wij bij Wiskunde Aan Huis een zelfde trend ontstaan. Rond 
april krijgen wij behalve veel aanvraag voor examentrainingen ook wanhopige 
ouders die graag binnen enkele dagen twee bijlessen willen om de dikke onvol-
doende op te halen. Tijdens een oriënterend gesprek blijkt dan dat de leerling 
vorige hoofdstukken niet heeft begrepen, waardoor deze achterstand eigenlijk 
eerst ingehaald moet worden, alvorens begonnen kan worden met de stof voor 
de komende toets. 

Na de zomer gaat Wiskunde Aan Huis verder onder de naam Bijlessen Aan 
Huis. Veel docenten uit Utrecht bundelen hun krachten om bijlessen te verzor-
gen in bijna alle vakken van de middelbare school. Op de nieuwe website, die 
komende maand klaar is, kunnen leerlingen op de pagina van het gewenste vak 
zelf een docent selecteren en online een les boeken op basis van de beschik-
baarheid, ervaring en capaciteiten van de docent. Jamie Schuller, bedenker van 
het idee, ziet dit als een 
geheel nieuw concept 
waarbij de wens van ou-
der en leerling centraal 
staat.

Op tijd beginnen:
een terugkerend probleem

Voor meer info:
www.wiskundeaanhuis.nl
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Groep 8 - De Regenboog Groep 8- Wereldwijs

Groep 8B - Julianaschool

Dag groep 8-ers

Groep 8A- Julianaschool

Julianalaan 282   www.midgetgolfbilthoven.nl

Gezellig (vakantie)-uitje 
of familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke
omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of
een drankje. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Wenst u vrolijk Pasen

Midgetgolfen op een mooie baan in een 
bosrijke omgeving. Ook gezellig terras 

voor alleen koffie of een drankje.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

030-22 81 154, b.g.g. 06 - 20 96 37 66

Jonge acteur wordt brugpieper
door Guus Geebel

De twaalfjarige Sem Hülsmann uit Bilthoven gaat na dit schooljaar naar de brugklas van de Werkplaats Kindergemeenschap 
(WP). Hij kent de WP goed, want hij heeft er tot groep 5 opgezeten en ging toen naar de Julianaschool. ‘Op deze school was 
voor Sem wat meer structuur en dat was voor hem op dat moment nodig’, vertelt zijn moeder. ‘Op dit moment is het heel goed 
dat hij weer teruggaat naar de WP.’. 

Sem kent op de WP heel veel kinderen 
waar hij eerder mee in de klas gezeten 
heeft. Na de middelbare school wil hij 
meerdere dingen gaan doen. Hij maakt 
nu al eigen youtube filmpjes en verdient 
er zelfs een beetje geld mee. Hij wil 
graag doorgaan met film maken en er 
zijn beroep van maken. Ook wil hij wel 
filmacteur worden.

SPORT
Sem heeft twee youtube kanalen en al 
meer dan duizend volgers. Met een paar 
vrienden maakt hij elke week The Ras-
cals (de  boefjes). De jongens van het tv-

programma Streetlab kent hij heel goed 
en ze zijn de grote inspirators voor hem. 
Sem heeft het fijn gehad op de Juliana-
school maar is heel blij weer naar de WP 
te gaan. Iedere zondag beoefent Sem in 
Culemborg de sport tricking. Het is een 
combinatie van acrobatiek en zelfverde-
diging. ‘Mijn trainer is Ghino, die bekend 
is van het tv-programma Checkpoint.’ 

ACTEUR
Sem heeft meegedaan aan een aantal 
audities en acteerde in verschillende 
films. Hij werd uit meer dan driehonderd 
kinderen gekozen voor de hoofdrol van 

Kasper en de Kerstengelen. Dat was een 
twintigdelige serie die door NPO Zapp 
werd uitgezonden. De opnamen waren 
verspreid in drie maanden. De moeder 
van Sem vertelt dat hij bij de opnamen 
heel kritisch op zichzelf was. De regis-
seur moest af en toe zeggen dat het zo 
wel goed was. Sem heeft voor Zapp ook 
de voice-over gedaan van een film over 
een Arabisch vluchtelingetje die heel 
goed kan voetballen. In de brugklas 
krijgt hij drama en de kans zelf filmpjes 
te maken, want dat hoort bij het school-
programma. Sem kijkt er heel erg naar 
uit. 

Sem Hülsmann gaat voor een carrière in 
de fi lmwereld.

Skelterrace in
Lage Vuursche
Het wordt uitkijken geblazen in Lage Vuursche zaterdag 2 juli:
daar wordt weer de skelterrace gehouden, een jaarlijkse activiteit
voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die gehouden wordt op het kerkplein. 

‘Er is gemiddeld een groep van vijf-
tien kinderen’, vertelt organisator Pe-
ter van Keulen. De skelters worden 
beschikbaar gesteld door De Speel 
Gaarden uit Maartensdijk. Na afloop 
wordt er een Bijbelverhaal verteld in 
de kerk en mogen alle kinderen een 
prijsje uitzoeken. 

ZOMERVAKANTIE
De skelterrace wordt altijd georga-
niseerd rond de zomervakantie voor 
jongeren met aansluitend een bar-
becue voor jong en oud. Inschrijving 
is om 14.30 uur voor alle jongens en 
meiden van 4-11 jaar. Het adres is 
Hoge Vuurseweg 4 in Lage Vuursche. 
[HvdB]
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Basisonderwijs en
de buurtsportcoach
door Kees Diepeveen

‘Buurtsportcoaches zijn er om verbindingen te leggen tussen Buurt, Onderwijs & Sportvereniging.
Zij bouwen een netwerk door verbanden te leggen tussen de buurt en de school d.m.v. bijvoorbeeld
een wijktoernooi na schooltijd of jungle fun / Kerstzaalvoetbaltoernooi in de vakantie’.
Aan het woord is Sebastiaan Klok.

Sebastiaan, coördinator Buurtsportcoaches Mens 
De Bilt en tevens vakleerkracht Bewegingsonder-
wijs op Basisschool De Rietakker in De Bilt vervolgt: 
’Wij zijn ook de verbinding van de sportverenigin-
gen naar de school, bijvoorbeeld wanneer een 
sportvereniging een demonstratieles of clinic wil 
verzorgen op een basisschool. 

Daarnaast werken wij ook mee aan projecten als  
Beachvolleybal en hockeytoernooien e.d. waarbij 
we sportverenigingen betrekken om locaties be-
schikbaar te stellen voor het uitvoeren van grote 
evenementen voor bijv. jeugd of kinderen uit de 
buurt’.

GEZONDE SCHOOL
De verbinding van de basisschool naar de buurt-
sportcoaches is dus essentieel. Sebastiaan gaat 
verder: ‘Voor verdieping van de gymles door sport-
verenigingen kan men terecht bij de buurtsport-
coach. Wij gaan met de vraag aan de gang en 
leggen het neer bij desbetreffende schoolsport-
coaches. Dit zijn coaches, die alles regelen tijdens 
schooltijd. Maar ook voor informatie van school-

sporttoernooien en evenementen, ondersteuning 
bij het behalen van deelcertificaten van Gezonde 
School projecten en voor het stimuleren van voe-
ding en meer bewegen. Dit gebeurt onder andere 
d.m.v. pauzesport tijdens schoolpauzes of plein-
sport na schooltijd’. 

JUNGLEFUN
‘De buurtsportcoach verbindt en legt het netwerk, 
waardoor wij ondersteuning bieden aan de school, 
aan de directie en samenwerken met de leerkrach-
ten. Zo zijn wij ook een versterking voor de school-
sportcoaches. Zij zijn de coaches voor activiteiten 
tijdens schooltijd en wij zijn voor het stimuleren 
van evenementen na schooltijd. 

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de toernooien 
op het Cruyff Court en het evenement Junglefun, 
waarbij wij de sporthalzaal ombouwen tot een jun-
gle waar de kinderen kunnen klimmen, klauteren 
en springen. Ze kunnen zich helemaal uitleven en 
het plezier staat voorop. Door alle activiteiten op 
een speelse en laagdrempelige manier aan te bie-
den bereiken we heel veel jeugd’. 

Dag Basisschool in 
procenten
door Henk van de Bunt

Volgende week nemen 579 leerlingen uit groep 8 van de Biltse basisscholen afscheid. Het zijn er 12 
meer dan een jaar terug. Zoals gebruikelijk zwaait ook De Vierklank ze allemaal uit met de afscheid-
foto’s van de lagere school. 

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van het voortgezet onder-
wijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, in 2015 567 en dit jaar dus 579. Ging in 2012 bijna 70% ervan 
naar een middelbare school in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66 %. In 2014 was er alweer een daling (59 
%) en die neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van het nieuwe school-
jaar meldt 56,82% van de Biltse Basisschoolverlaters zich voor een brugklas van een Biltse school voor 
Voortgezet Onderwijs.

Van de 43% Biltse brugklassers, die in september zich buiten de gemeentegrenzen melden, gaat 7% naar 
Hilversums of Utrechts vervolgonderwijs; bijna 20% zoekt het in Zeist en de rest (plm. 9%) kiest ‘elders’ 
als domicilie (Baarn, Laren e.a.) Met name het stijgende aantal (vooral Bilthovense) basisscholieren, dat 
hun schooltijd in Zeist vervolgt is opmerkelijk te noemen. Vanuit Groenekan en Westbroek gaan ze ook 
in 2016 weer alle kanten op. 

Leerlingen uit Coesfeld 
bezoeken de Patioschool
Al 25 jaar gingen de leerlingen van groep 8 van de Biltse Patioschool op werkweek naar Coesfeld, waar 
contacten gelegd werden met leeftijdsgenootjes van de Anne Frankschule. In 2016 ging dat niet (meer) 
door, omdat de Anne Frankschule wordt opgeheven.

Via de jumelagecomité’ s in De Bilt en Coesfeld 
kwam de Patioschool in contact met de Freiherr 
vom Stein Realschule. Een bezoek van enkele leer-
krachten aan deze school in februari leidde tot 
afspraken, om nog dit schooljaar nader kennis te 
maken. Op 31 mei zijn de ‘Patio-groepers acht’ met 

de bus naar Coesfeld gegaan en werden daar door 
de kinderen van ‘Gruppe 6B’ en hun leerkrachten 
ontvangen. Er werden kennismakingsspelen ge-
daan, de Biltenaren kregen een rondleiding door 
de school en speelden een ‘Stadtspiel’ in het cen-
trum van Coesfeld. [HvdB]

Dinsdag 21 juni kwamen de leerlingen van de Freiherr vom Stein Realschule voor een tegenbezoek naar de 
Patioschool. Na de verwelkoming werd er gesport op de tegenover de school gelegen accommodatie van FC 
De Bilt (slagbal, voetbal, touwtrekken). Na de lunch werd er getekend in de beeldentuin. In de loop van de 
middag werd de terugreis richting Coesfeld weer ingezet. [foto Reyn Schuurman]

Buurtsportcoach Sebastiaan Klok in actie tijdens een zaalvoetbaltoernooi. (foto Hans Lebbe/HLP images)

Hoek 11 – Praktijk
voor Remedial Teaching
in Westbroek
Hoek 11 bestaat al weer vier jaar.
In 2012 opende Hoek 11 haar deuren voor alle basis-
schoolleerlingen die extra hulp nodig hebben en bij 
wie het leren niet vanzelf gaat. Inmiddels is het een 
bekende plek voor vele leerlingen en ouders in de om-
geving. De leerlingen komen uit De Meern, Hilversum, 
Maartensdijk, Oud Zuilen, Utrecht, Maarssen en sinds 
dit jaar ook uit het eigen dorp Westbroek. Hoe leuk is 
dat!

Leerlingen komen 
met verschillende 
problemen en we 
streven verschil-
lende doelen na. 
Sommige kinderen 
hebben een 
korte periode extra 
ondersteuning 
nodig om daarna 

weer aan te kunnen sluiten bij de leerstof en het niveau in 
hun groep. Ander leerlingen zijn hier langer bijvoorbeeld 
om dat ze dyslectisch zijn en voor een langere periode extra 
ondersteuningsbehoefte(n) hebben. 

Mijn enthousiasme voor alle vakken probeer ik over te 
brengen op de kinderen. Door te lezen in boeken die zij leuk 
vinden, door veel met de kinderen te praten, door oefenin-
gen te maken die aansluiten bij het niveau en de interesses 
van de leerling, door rekening te houden met wat het kind 
aankan en dan net even iets moeilijker. Ik verdiep me in het 
kind, de leerstijl van het kind en besteed veel tijd aan het 
ontwikkelen van onderwijs op maat.

•  Bijles voor  
basisschoolleerlingen

•  Slechts 10 min. 
van Utrecht Noord, 
Maarssen en Hilversum

•  Gratis parkeren 
voor de deur

•  Gratis Wifi

06 - 55 80 61 20
info@hoek11.nl
Voor info of een kennismakings-
gesprek  www.hoek11.nl



 De Vierklank 22 29 juni 2016

Nootweg 37

1231 CP Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

info@bikeshop-loosdrecht.nl

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Openingstijden: ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur · zaterdag 9:00 - 17:00 uur · zondag gesloten

GRATIS
FIETSTAS OF FIETSMAND
BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE SCHOOLFIETS

Kindervakantieweek blijft populair
door Guus Geebel

‘Het is heel leuk werk en omdat de kinderen plezier maken en blij zijn is het niet moeilijk om ze te begeleiden’, zegt de zeventienjarige Opaal Bush van der Graft. 
Ze begon vier jaar geleden als begeleidster van de jaarlijkse kindervakantieweek van WVT en is daar toen vrijwilligerswerk blijven doen. 

‘Ik heb het altijd met plezier gedaan en op een ge-
geven moment ben ik nog meer gaan doen in de 
organisatie van WVT.’ Samen met Bas van Barneveld 
regelt Opaal de PR van het vakantieproject. 

De kindervakantieweek is een week boordevol ac-
tiviteiten voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
Het programma wordt van maandag 11 tot en met 
vrijdag 15 juli vanuit WVT in Bilthoven gehouden. 
Dit jaar is het thema: Het land van Reuzeklein. Wat 
groot is, wordt klein. Wat klein is, kan heel groot 
worden. De start is alle dagen op de parkeerplaats 
van WVT en begint met een toneelstukje. Als het 
heel slecht weer is gebeurt dat binnen.

‘Op woensdag gaan we altijd zwemmen en don-
derdag gaan we met  vijf of zes bussen naar de Ju-
lianatoren in Apeldoorn. Het parkeren van de bus-
sen bij WVT is dan altijd een heel gedoe vanwege 
de beperkte ruimte die er is.’ 

VOLGEBOEKT
De voorbereiding is begin dit jaar gestart. Een 
groep van ongeveer 15 mensen is daarmee bezig 
geweest. ‘Er worden nu decors gemaakt voor de to-
neelstukjes waarmee we iedere dag beginnen en 
alles wordt geregeld om de dagen soepel te laten 
verlopen.’ De kinderen worden ingedeeld in groe-
pen van ongeveer 15 tot 20 jongens en meisjes. 
Elke groep heeft een vaste leiding, die afhankelijk 
van leeftijd en groepsgrootte bestaat uit twee of 
meer personen. 

Als er kinderen uit dezelfde schoolgroep zijn op-
gegeven, komen ze zo veel mogelijk in één groep. 
Kinderen uit combinatieklassen worden per school-
groep ingedeeld. Elke groep heeft altijd minstens 

één begeleider die de kindervakantieweek eerder 
heeft meegemaakt. Het maximum aantal kinderen 
dat kan deelnemen is 400. In april was de week al 
helemaal volgeboekt.

VRIJWILLIGERS
Rond zeventig vrijwilligers begeleiden de verschil-
lende groepen. Opaal is pas geslaagd voor de havo 
en had voldoende tijd om te helpen bij de voorbe-
reiding van de vakantieweek. Ze is onder meer nu 
met anderen bezig met het ontwerpen en bouwen 
van de decorstukken voor de toneelstukjes. De de-
corstukken komen tijdens de kindervakantieweek 
de hele dag op de parkeerplaats te staan. Iedereen 
is welkom deze creaties daar te komen bewonde-
ren. De toneelstukjes zijn geschreven door mensen 
uit de organisatie. Die voeren ze ook op. De stuk-
jes zijn zonder tekst omdat teksten met een grote 
groep toch moeilijk verstaanbaar zouden zijn. Een 
verteller vertelt wat de personages doen. ‘Vooral 
veel plezier maken, dat is het doel van de kinderva-
kantieweek’, zegt Opaal.

NABESPREKING
Een deel van het programma is aangepast aan de 
leeftijd. De jongste kinderen gaan bijvoorbeeld 
naar een kinderboerderij of spelen bij warm weer 
met water. De oudsten gaan naar het zwembad of 
naar het bos. Een aantal activiteiten heeft betrek-
king op het thema. 

Er wordt gezorgd dat kinderen voldoende te eten 
en te drinken krijgen. Op maandag en woensdag 
vindt er met de vrijwilligers na afloop een nabe-
spreking plaats waarbij eventuele knelpuntjes wor-
den besproken. Helemaal na afloop komen ze nog 
een keer bij elkaar om de kindervakantieweek te 
evalueren.

Opaal Bush van der Graft bij een door haarzelf gemaakt decor.

Wat groot is, wordt klein.
Wat klein is, kan heel groot worden
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Leut Hollandsche Rading 
bestaat één jaar

door Walter Eijndhoven

Woensdag 22 juni bestond Leut op de kop af één jaar. Vrijwilligers binnen dit gezellige groepje 
koffiedrinkers wilden dit heuglijke feit niet zomaar aan zich voorbij laten gaan en nodigden 

iedereen uit om deze gelegenheid mee te vieren. Uit heel Hollandsche Rading kwamen de gasten 
aangefietst- en gelopen, om van de zelfgebakken taarten te proeven. 

Het was een gezellige boel. Met 25 
man sterk stroomden de gasten en 
vrijwilligers binnen, in het Dorps-
huis van Hollandsche Rading. Na-
dat de taart was aangesneden, werd 
even stilgestaan bij het éénjarig ju-
bileum van het koffiedrinkersclub-
je. Petra Lage Venterink, vrijwillig-
ster bij Leut nam direct het woord: 
‘Beste mensen, vandaag bestaat 
Leut precies één jaar. En ik kan u 

vertellen, wij gaan ermee door’. 
Een luid applaus volgde en ook wel 
een zucht van opluchting. Want die 
ene woensdagochtend in de week 
is toch wel erg gezellig en kan ei-
genlijk node gemist worden binnen 
de gemeenschap. Alice Plantinga, 
vrijwilligster binnen Leut vertelt: 
‘Precies een jaar geleden zijn wij 
begonnen met deze club. Natuurlijk 
wisten wij niet of er wel behoefte 

was aan een koffieclubje binnen het 
dorp. De eerste drie keer hebben 
wij proefgedraaid, maar er kwamen 
direct al zoveel mensen op af, dat 
dit wel een vervolg móest krijgen’. 
Petra en Alice besloten na de zo-
mervakantie definitief door te gaan.

Receptenboekje
Plantinga: ‘Petra bakt bijna elke 
week een taart voor onze gasten. 

Veel van hen vroegen ons, na af-
loop van het koffie-uurtje, om het 
recept van de taart. Naar aanleiding 
daarvan hebben Petra en ik besloten 
om een receptenboekje uit te ge-
ven. Belangstellenden kunnen dit 
boekje dan kopen voor 8 euro. Een 
lagere prijs konden wij niet bedin-
gen’. Dat het receptenboekje goed 
in de markt ligt, was al snel te mer-
ken. Binnen een half uur stonden 
al tien namen op de inschrijflijst. 

Fietstochtje
Eén van die gasten die het altijd 
naar de zin heeft tijdens het kof-
fiedrinken is Ruud Kreutzer. Hij 
vertelt: ‘Ik kijk altijd weer uit naar 
die woensdagochtend. Het is niet 
alleen gezellig om anderen te spre-
ken en het lokale nieuws samen 
door te nemen, maar er wordt ook 
veel georganiseerd. Eén keer in de 
paar weken wordt een lezing gege-
ven, vaak door één van de gasten. 
Zo hebben wij al heel wat gehoord 
over de geschiedenis van het dorp 
en de Graaf Floris V weg, maar ook 
over bosdieren en over het gevaar 
van teken in het bos en in je eigen 

tuin. Volgende week geeft één van 
de gasten een lezing over acupunc-
tuur. Leuk om te horen waar ieder-
een zich mee bezighoudt. En deze 
week gaan wij voor het eerst met 
een aantal een fietstochtje maken, 
totaal anderhalf uur, met een tus-
senstop voor koffie’.

Niet treuren
Over twee weken stopt Lage Ven-
terink met het wekelijks bakken 
van taarten. Maar niet getreurd. 
Veel vrijwilligers staan, volgens 
rooster, alweer te popelen om de 
gasten van hún taarten te laten 
proeven. En dat is nog niet alles. 
Lage Venterink: ‘Wij hebben ge-
merkt dat er veel animo is voor 
deze vaste woensdagochtend in 
Hollandsche Rading. Daarom wil-
len wij aansluiten bij Repair-Café. 
Dus elke twee maanden is er so-
wieso een extra zaterdag om elkaar 
te ontmoeten bij Leut’. Iedereen is 
van harte welkom om ook eens 
koffie te komen drinken bij Leut: 
elke woensdagochtend van 10.00 
uur tot 12.30 uur, in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading.

Na een jaar taart bakken gaf Petra Lage Venterink het stokje, in ruil voor 
een mooie ruiker, over.

Gasten en vrijwilligers vieren het éénjarig jubileum met koffie en taart.

Uitkomsten Bewonersenquête 
Hollandsche Rading 

door Marijke Drieenhuizen

Woensdag 6 juli om 20.00 uur zullen de uitkomsten van het bewonersonderzoek Hollandsche 
Rading gepresenteerd worden in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Voor dit onderzoek 

hadden alle 565 huishoudens in Hollandsche Rading hebben een Bewonersenquête ontvangen. 

Met een totaal van 210 reagerende 
huishoudens komt de respons op 
37 %. Voor een dergelijk onder-
zoek een mooi resultaat. De uit-
komsten zullen per onderwerp be-
sproken worden en daarna zullen 
de initiatienemers is gesprek gaan 
met de aanwezigen over een moge-
lijk vervolg. 

Geschiedenis
De voorgeschiedenis is als volgt: 
Er loopt een project ‘Diensten voor 
ouderen in Hollandsche Rading’ 
dat voortkomt uit de gemeente-
lijke pilot Gebiedsgericht werken. 
Uitgangspunt hierbij is het in kaart 
brengen van wat er leeft in Hol-
landsche Rading; inmiddels ge-
inventariseerd en door bewoners 
vertaald in acties. Eén van de ac-
ties was het realiseren van diensten 
voor ouderen. Een bewonerson-
derzoek d.m.v. een enquête is uit-
gevoerd om in kaart te brengen of 
er voldoende voorzieningen zijn op 
het gebied van wonen, zorg en wel-
zijn en of mensen daar bekend mee 
zijn en wat mensen bereid zijn om 
voor elkaar te doen. Deze enquête 
is tot stand gekomen door samen-
werking tussen de bewonersorga-
nisatie Samen voor Hollandsche 
Rading en Mens De Bilt. Het on-
derzoek is gefinancierd door het 

Oranje Fonds en uitgevoerd door 
een onafhankelijk onderzoeksbu-
reau.

Uitkomsten 
De uitkomsten uit de enquête zullen 
woensdag 6 juli worden toegelicht. 
Bekend was dat de sociale cohesie 
in Hollandsche Rading groot is. De 
uitslag van de enquête laat dat ook 
zien. Een klein tipje van de sluier 
mag al worden opgelicht: het aan-
bod van bewoners om dorpsgeno-
ten te helpen is hoger dan de vraag 

naar hulp. Op deze uitslag hadden 
de initiatiefnemers gehoopt. Esther 
Dijk, één van de initiatiefnemers: 
‘Ons gevoel klopte dus. Maar dit 
is slechts een deel van de uitkomst. 
Er is veel meer te zeggen. Dat gaan 
we doen en tevens gaan we met 
de aanwezigen in gesprek hoe een 
vervolg te geven aan de uitkomsten 
van deze enquête. We hopen op een 
grote opkomst, tenslotte gaat het 
over zaken die alle inwoners raken. 
Op deze bewonersavond kan dan 
ook iedereen meepraten’. 

Esther Dijk (rechts) en Annet Meeuws (Mens De Bilt) hebben zich, met 
anderen, ingezet om de enquête te organiseren.

Swingen en snacken 
op Pleinfeest  

Op zaterdag 25 juni barstte rond etenstijd een 
orkestspektakel los op het plein naast het Dorpshuis aan 
de Prinses Christinastraat in Westbroek. Tot half tien ‘s 
avonds zetten vier orkesten daar de boel op z’n kop. Ook 
was er voor kleine prijsjes volop eten en drinken te koop. 

Het pleinfeest wordt georganiseerd door Muziekvereniging Vrienden-
kring uit Westbroek en er waren gastoptredens van het ZfunC, de Sint 
Anthony Pipe Band en Fanfare Ons Genoegen. ZfunC is dé feestband 
uit Zuilen met blazers en percussie, de Sint Anthony Pipe Band wordt 
gevormd door doedelzakspelers in Schotse kilt uit Wijk bij Duurstede 
en Fanfare Ons Genoegen kwam met een flink aantal blazers uit Mont-
foort. Vanzelfsprekend verzorgde ook de Westbroekse Vriendenkring, 
met haar vele jeugdleden, een swingend optreden op het plein. 

Als afsluiting van het seizoen vond zaterdag 25 juni een gezellig 
dorpsfeest plaats op het dorpsplein in Westbroek. [foto Walter 
Eijndhoven]
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Voordeel

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

499

399

099

795

Geldig van donderdag 30 juni t/m zaterdag 2 juli 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Nieuw bij Jumbo
Blue Moscato
De zomer trend
van 2016
per � es

Nieuw bij Jumbo
La Place
ko�  ebonen
zak 1000 gram
van
€9,95

Perziken
of nectarines
500 gram

Varkens
� letlapjes
500 gram
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Handhaving moet veel beter
door Henk van de Bunt

Dat het thema ‘handhaving’ in de lokale politiek van de gemeente De Bilt de laatste tijd en met 
name bij de plaatselijke politieke partij Beter De Bilt een ‘hot item is’, zal iedereen die naast de 

lokale pers ook de maandelijkse handelingen in Bilts vergaderzaal volgt, wel zijn opgevallen. 

De lokale vierkoppige fractie van 
Beter De Bilt is geschrokken van 
het percentage burgers, dat regel-
matig of vaak overlast van honden 
en het verkeer ervaart. In de laat-
ste burgerpeiling wordt het be-

kende beeld weer bevestigd: zo’n 
30% heeft er vaak last van en 45% 
soms, in totaal een groep van 75%. 
Peter Schlamilch (Beter De Bilt): 
‘Die cijfers zijn al vanaf de eerste 
burgerpeiling in 2005 zo hoog en 

dalen nauwelijks. Voor klachten 
over parkeren en verkeer geldt on-
geveer hetzelfde. Daarnaast blijkt 
uit het recente jaarverslag Bijzon-
dere Opsporingsambtenaren, dat 
in heel 2015 maar 113 processen-

verbaal zijn opgemaakt, terwijl 
er 3 fulltime boa’s in dienst zijn 
van de gemeente, die samen zo’n 
4000 uur op straat aanwezig zijn 
geweest’. 

Per week
‘Elke boa schrijft minder dan één 
bon per week,’ zegt raadslid Pe-
ter Schlamilch, ‘en dat terwijl 
we hebben onderzocht, dat er in 
sommige gemeenten wel 50 ge-
schreven worden. Als u of ik een 
half uur over de Hessenweg of de 
Julianalaan lopen zien we al 10 
overtredingen. Wat is hier aan de 
hand?’ Beter De Bilt is van mening 
dat het handhavingsbeleid op deze 
manier weinig zin heeft; ook zijn 
de prestaties van de boa’s totaal 
niet meetbaar, er zijn geen doelen, 
er zijn geen metingen naar het ef-
fect, het aantal klachten daalt niet; 
eigenlijk doet men maar wat. Er 
zijn ook regelmatig klachten over 
loslopende honden’.

Trots
‘We zijn trots op onze boa’s en 
die zetten zich volledig in, maar 
ze moeten wel goed aangestuurd 
worden. In de laatste burgerpei-
ling zegt 27% van de burgers dat 
hondenoverlast met voorrang moet 
worden aangepakt. We lezen dat 

aan hondenoverlast in 2015 maar 
200 uur is besteed, en er maar 2 
bonnen voor zijn uitgeschreven, 
terwijl aan bv. fietswrakken 310 
uur zijn besteed. Overigens heb-
ben de boa’s maar liefst 1600 uur 
gesurveilleerd in 2015, met als re-
sultaat... 0 bekeuringen!’
Dat zouden er voortaan zeker 1000 
per jaar moeten zijn, volgens Beter 
De Bilt. Schlamilch: ‘We zijn echt 
niet de partij van het burgertje pes-
ten en bovendien: 90% van onze 
burgers gedraagt zich voorbeeldig 
en heeft dus niets te vrezen. Maar 
kom op: 1 bon per dag uitschrijven, 
alleen voor de hardleerse overtre-
ders, is dat nou te veel gevraagd?’

Prioriteit
Beter De Bilt is van mening dat 
volstrekt verkeerde prioriteiten 
worden gesteld, die geen rekening 
houden met de klachten van bur-
gers. Ook moet het handhavings-
beleid zo snel mogelijk meetbaar 
worden gemaakt. Ook moeten de 
boa’s zichtbaarder en meer bena-
derbaar worden, bv. door ook op 
de fiets te gaan surveilleren. Ten 
slotte wil Beter De Bilt de plicht 
om opruimzakjes bij zich te heb-
ben. De partij gaat in de gemeente-
raad van 30 juni a.s. bovenstaande 
punten als motie inbrengen.

Ebbe Rost van Tonningen en Peter Schlamilch maken zich hard voor aanpak hondenoverlast.

Runderen op Sandwijck krijgen 
informatiepaneel

Utrechts Landschap heeft een informatiepaneel geplaatst bij de brandrode runderen op 
landgoed Sandwijck in De Bilt. De eigenaren van de runderen hebben het paneel 

vrijdag 17 juni onthuld.

Het brandrode rund is een oud-Hol-
lands koeienras dat perfect past in 
het landschap van een historische 
buitenplaats. Boswachter Joris Hel-
levoort van Utrechts Landschap: ‘De 
runderen spelen een belangrijke rol 
in het beheer van de graslanden van 
Sandwijck. Ze grazen op de weide-
percelen rondom het kapelletje. De 
andere graslanden op het landgoed 
worden jaarlijks gemaaid en gehooid. 
Het hooi dat daar vrijkomt, voeren 
we ’s winters aan de runderen die dan 
op stal staan. Dit afwisselende beheer 
levert prachtige bloemrijke hooilan-
den op.’ 

Sponsoring
De dieren zijn eigendom van de 
maatschap Wismeijer-Stelling. De 
komst van de runderen is gesponsord 
door een aantal particulieren, die zijn 
aangesloten bij de Werkgroep Sand-
wijck. In ruil voor de sponsorbijdrage 
zijn afspraken gemaakt over hoe met 
de runderen wordt omgegaan. Zo be-
houden zij hun horens en mogen de 
koeien ouder worden dan in de mo-
derne veehouderij gebruikelijk is.

Wandelen 
Sandwijck is een weelderig landgoed 
vol imposante bomen, bloemrijke 
weilanden en waterpartijen. Op het 
kleine landgoed voert de natuur de 
boventoon. Het vormt de enige ver-
bindende schakel tussen het Kromme 
Rijngebied en de Utrechtse Heu-
velrug. Men kan op het landgoed 
een wandeling maken van 2 km. 
Kijk voor meer informatie op www.
utrechtslandschap.nl/sandwijck 
(Kim Slaats)

De eigenaren van de runderen (Martine Wismeijer en Dirk-Jan Stelling) 
verzorgden de opening.

Symbool voor 
duurzaamheid voor BENG!

Dinsdag 21 juni heeft BENG! als eerste organisatie in 
de gemeente De Bilt het symbool voor duurzaamheid 

ontvangen uit handen van wethouder Anne Brommersma. 

Het symbool voor duurzaamheid staat voor het ‘netwerk voor energie-
neutrale gemeente De Bilt met circulaire economie in 2030’. Het sym-
bool wordt ingezet bij projecten en activiteiten uit de gemeente De Bilt 
die bijdragen aan de doelstellingen uit het gemeentelijke duurzaam-
heidsprogramma: energieneutraliteit en circulaire economie. Het sym-
bool mag dan ook gebruikt worden door iedereen in de gemeente De 
Bilt die een bijdrage levert aan deze doelstellingen. 

BENG!
BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap en vormt een 
belangrijke partner van de gemeente die meewerkt aan de doelstelling 
energieneutraliteit 2030. BENG! heeft sinds haar oprichting in 2013 
al diverse projecten gerealiseerd die concreet bijdragen aan energie 
neutrale gemeente, zoals energiebespaaracties bij woningeigenaren en 
diverse instellingen als sportclubs. Ook heeft BENG! een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de zonnecentrale van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zie www.beng2030.nl 
voor meer informatie. 

V.l.n.r. Veroniek Clerx, Hans Warmenhoven, Bouwe Taverne, Martijn de 
Loor van BENG!
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Westbroekse Binnenweg 86A, 3612 AK  Tienhoven
Tel.: 0346-281764, info@caravannmv.nl

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar in onze moderne stalling. 

Zie voor foto’s onze website: www.caravanmw.nl

Open: ma. 08.30 - 20.00 uur di.-do.-vrij. 08.30 - 18.00 uur zat. 09.00 - 12.30 uur
woensdag: op afspraak open

Alles oNder ééN dAk

• Stalling
• Winkelverkoop
• onderhoud
• Schadereparatie

ZorgelooS en veilig op vakantie

vraag naar onZe

voorJaarSaanBieding
voor de onderhoudSBeurt van uW 

caravan/vouWWagen.

AANBIEDING ONDERHOUDSBEURT
CARAVAN/VOUWWAGEN

GELDIG T/M 30 JUNI 2016!!

Voor Vertrek Vakantiecheck!

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Vink Witgoed • Vriendelijke prijzen • Voortreffelijke service

Alleen zondags de gehele dag
en woensdag na 12.00 uur gesloten.

GELUKKIG HEEFT  U ONS NOG
WESTBROEK – Vorige week is er weer een collega 
ondernemer failliet gegaan. Vooral voor de medewer-
kers is dat heel vervelend, omdat zij hun baan ver-
liezen. Maar ook voor u als consument. Hoe moet het 
nu met garantie en service en waar kunt u nu terecht 
voor een nieuw witgoed apparaat?

Betrouwbare specialist
Ruth Nagel van Vink Witgoed wil u geruststellen want 
u kunt hem vandaag nog bellen voor witgoedhulp. 
Vink Witgoed staat net, als de afgelopen 45 jaar, di-
rect voor u klaar. ‘Als u een (af-)wasmachine, droger, 

fornuis, inbouwapparaat of iets anders nodig hebt, 
kunt u naar Westbroek komen of op onze website kij-
ken. Wij leveren in, Bilthoven, De Bilt, Utrecht, Zeist, 
Maarsen, Nieuwegein, Maartensdijk, Breukelen en 
omstreken. In al deze plaatsen bieden wij service als 
u een storing heeft aan uw apparatuur, zelfs als het 
niet bij ons gekocht is.’

Altijd een passende oplossing
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-
machines, koelkasten en vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een betrouwbare specialist op de ver-
vangingsmarkt van inbouwapparatuur. In de overzich-
telijke showroom krijgt u van Ruth uitgebreide voor-
lichting over de mogelijkheden en er is ruime keus in 
merken en prijsklassen. Ruth Nagel: ‘Bij het vervan-
gen van oude apparatuur denken wij creatief met de 
klant mee en kunnen daardoor extra service en mo-
gelijkheden bieden.’ Ruth gaat, indien nodig, eerst bij 
de klant thuis meten om te bepalen welke apparaten 
geschikt zijn als vervanger van de oude. Daarna krijgt 
u als klant een gericht voorstel voor vervanging. 
‘Onze prijzen? Die zijn zo vriendelijk dat we goede 
service kunnen verlenen, zowel bij aankoop als daar-
na. U heeft er tenslotte niets aan als wij ook failliet 
gaan’, aldus Ruth Nagel.

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat staat, wilt u snel ver-
vanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe 
aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie. Wie zich vooraf thuis 
wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Verkoop en service met persoonlijke aan-
dacht.

Geplaatst voor NK

Zondag 19 juni was het NK atletiek in Amsterdam. Op de 3000 meter steeple chase wist Jack van der 
Walle uit De Bilt zich te plaatsen voor de finale. Het was voor de atleet van U-Track zijn eerste deelname 
aan een NK. De finale zelf verliep teleurstellend met een 19e plaats.
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Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!

   Hoogvliet,
Actie is geldig van woensdag 29 juni t/m dinsdag 5 juli 2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Wicky
4 pakken met 
10 pakjes van 0.2 liter
6.36

4 pakken

Per liter 0.63

 Hamburgers à la minute
Bak 5 stuks
van: 3.59
voor: 1.79

 50%
 korting

Perfekt ijs  
3 pakken met 3 - 12 stuks
3.57 - 7.17

Lekker zomers!

3 pakken
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zin in bbq!
Begin uw zomer goed met onze BBQ special!

zin in
bbq!

Super 

PrijsKraker!

Begin uw zomer 

goed met deze 

BBQ special!

Alle acties uit deze BBQ special zijn geldig van woensdag 29 juni t/m dinsdag 12 juli 2016!

LET OP!
Acties zijn 
2 weken 

geldig

BBQ MASTERS!

 Hamburgers 

à la minute

Bak 5 stuks

van: 3.59

voor: 1.79

Maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

 50%
 korting

Kijk snel 
in onze 
folder!

Activiteiten voor 
het goede doel

Woord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 6 juli een fietstocht, 
een openluchtdiner en een concert voor het goede doel. De opbrengst is 
voor steun aan het project Cashew: steunen van de productie en verwer-
king van cashewnoten in Burkina Faso en Benin, om zo boerengezin-
nen en fabriekswerkers te helpen aan een baan.
De fietstocht gaat door een afwisselend landschap, o.a. door Loosdrecht 
en is ongeveer 40 km lang. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart 
worden bij fam. Van Wiggen Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Na 
afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een 3-gangen 
diner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.
’s Avonds geeft het Mannenensemble Cantare uit Woudenberg o.l.v. 
Evert van Dijkhuizen een concert in de Stulpkerk van Lage Vuursche. 
De kerk is open om 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur. De 
toegang is vrij; wel is er een collecte bij de uitgang. Voor deelname aan 
de fietstocht, de lunch en het diner aanmelden via www.woordendaad-
soest.nl of bij Marian Steenbeek (tel. 0346-213592) 

Prachtige rondvaart 
voor Zonnebloem

Zaterdag 18 juni verzorgde de Zonnebloem afdeling De Bilt/Biltho-
ven een dagtocht voor haar gasten. In Amsterdam genoot men van 
een rondvaart in de Zonnebloemboot. Gedurende deze unieke 3,5 uur 
durende tocht door de grachten werd gevaren langs alle mooie plek-
jes. De gasten konden Amsterdam zo op een heerlijke manier vanaf 
het water ontdekken. Gasten en vrijwilligers hebben genoten van een 
heerlijke dag.          (Conny van der Meer)
  

Vrijwilligers in Van 
Boetzelaerpark

Zaterdag 25 juni waren de Vrienden van het Van Boetzelaerpark 
weer aan het werk op de laatste werkdag van dit seizoen. Ook de 
kleinkinderen van één van de leden wilden graag hun steentje bijdragen 
aan het verfraaien van dit mooie park. (Frans Poot)
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Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

NIEUWE LUNCHKAART 
Kom proeven en proberen.  

Allemaal nieuwe broodjes en verrassende 
warme gerechten  

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  

 

Hessenweg 117, 3731 JE de Bilt 

NIEUWE LUNCHKAART 
Kom proeven en proberen.  

Allemaal nieuwe broodjes en verrassende 
warme gerechten  

RESERVEER ONLINE OF VIA  

030– 2203356 

LIKE  ONS OP FACEBOOK  

FAC EB OOK.C OM.DEGR IFFEL  
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

Medewerker
InformatieCentrum m/v

Het betreft een aanstelling voor een half 
jaar, met zicht op een vast dienstverband. 
Aanstelling per 1 november 2016. Van onze 
nieuwe collega verwachten wij een positieve 
houding ten opzichte van onze Protestants 
Christelijke identiteit.

Werktijden:
Waarschijnlijk woensdag, donderdag, vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en incidenteel 
tijdens overige activiteiten ’s avonds of in het 
weekend.

Werkzaamheden:
• Ontvangen van bezoekers en het geven van 

voorlichting
• Verzorging van in- en exterieur van het 

InformatieCentrum
• Administratie
• Advisering en verkoop herinneringsobjecten
• Plannen en organiseren van lezingen en 

exposities
• Onderhouden en uitbreiden van contacten in 

Bilthoven

PCB UTRECHT
Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
[030] 262 2244

PCB NIEUWEGEIN

PCB VIANEN

PCB BILTHOVEN

PCB NIEUWEGEINPCB NIEUWEGEIN

PCB UTRECHT

PCB BILTHOVEN

Medio januari 2017 opent PCB Uitvaartzorg in Bilthoven aan 
het Uilenpad 1 haar derde InformatieCentrum. 

Hiervoor zijn wij op zoek naar een nieuwe collega (voor 23 uur per week)

Werktijden:

PCB Uitvaartzorg is sinds 1933 een 
vertrouwde naam in de regio. Wij 
zijn een kleinschalige organisatie, 
die voldoet aan alle eisen van deze 
tijd. Persoonlijk, stijlvol en met 
zorg regelen wij alle details voor de 
uitvaart. 

Daarnaast hechten wij veel belang 
aan het geven van informatie, 
omdat alleen dan de juiste keuzes 
gemaakt kunnen worden voor een 
uitvaart die past bij de overledene 
en de nabestaanden. 

Wij beschikken in Utrecht over een 
UitvaartCentrum en in Nieuwegein 
en Vianen over InformatieCentra. 
Hier kan men zich vrijblijvend laten 
informeren over alle mogelijkheden 
rondom een uitvaart. Daarnaast 
organiseren wij regelmatig lezingen 
en exposities.

PCB Uitvaartzorg beschikt over 
het Keurmerk Uitvaartzorg, een 
waarborg voor kwaliteit.

www.pcbuitvaartzorg.nl

Functie-eisen:
• Affiniteit met de uitvaartbranche
• Woonachting in de gemeente De Bilt en actief 

betrokken in het kerkelijk of sociale leven in 
de gemeente

• Administratieve ervaring en beheersing van 
office applicaties

• Communicatief
• Accuraat
• Zelfstandig
• Flexibel

Arbeidsvoorwaarden:
Aanvangsalaris: € 1.702,– bruto bij 100% 
contract, tantièmeregeling, tegemoetkoming 
ziektekostenverzekering, vergoedingsregeling 
dienstkleding.

Interesse?
U kunt uw sollicitatiebrief met CV en foto 
voor maandag 11 juli 2016 mailen aan: 
dfvdwaal@pcbuitvaartzorg.nl 
t.a.v. D.F. (David) van de Waal, directeur.

Meer informatie?
Voor vragen over deze functie of het bekijken 
van onze InformatieCentra kunt u vrijblijvend 
terecht in Nieuwegein en Vianen, bezoek 
onze website www.pcbuitvaartzorg.nl voor 
adressen en openingstijden.

Postduivenvluchten
Postduivenvereniging De Bilt had dit weekeinde 
twee wedvluchten: Vanuit het in midden Frankrijk 
gelegen Tours kwamen de eerste tien vogels (van) 
als volgt naar huis gevlogen: Comb. van Grol + Zn 
1, 7 en 9, Ron Miltenburg 2 en 8, Ron van Veggel 
+ Zn 3 en 4, Comb. Turk + van Zels 5, Peter van 
Bunnik 6 en Comb. Steenbeek + Zn. 10.

Er was ook een vlucht vanaf Pt. St. Maxence 
(Frankrijk). De uitslag hier was: Ron van Veggel 
+ Zn. 1, 4 en 9, Jan A. de Rooij 2, 5, 6 en 8, Peter 
van Bunnik 3, Comb. van Grol + Zn. 7 en Comb. 
Steenbeek + Zn. 10.

Zomerbridge 
bij BCC’86

BridgeCombinatie Concordia ’86 in De Bilt speel-
de woensdag 22 juni haar derde avond van de 
Zomerreeks 2016 in gebouw De Schakel aan de 
Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt. Er waren 20 
deelnemende paren. Riet van Heijningen + Wim 
Westland werden eerste (69,28%), Hanke + Huib 
Mekel werden tweede (64,28%) en Joke Koehorst 
+ Titia Santema veroverden het brons met 61,99%. 
Bridge Combinatie Concordia-86 vervolgt deze 
vrij toegankelijke reeks, die loopt van 8 juni t/m 
13 juli en 17 + 24 augustus op woensdag 29 juni. 
Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hoeven zich 
niet vooraf te melden, maar dienen wel uiterlijk 
19.15 uur aanwezig te zijn. Nadere informatie: 
Wim Westland, (tel. 030 2251012) of Els van den 
Berg (tel. 030 2281581).

Lustrumeditie 
Vrijetijdsbraderie

Net na de zomervakantie, aan de begin van een 
nieuw seizoen, vindt op zaterdag 10 september 
op de Dorpsstraat in De Bilt voor de 5de keer 
de braderie met als thema ‘vrije tijd’ plaats.  De 
vrijetijdsbraderie kenmerkt zich door een mooie 
diversiteit aan deelnemers. De Vrijetijdsbraderie 
die aansluit op de Marktdag rond de Dorpskerk 
en de Oldtimerdag trok de vorige jaren ca. 12.000 
bezoekers. 

Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Deelname 
staat open voor organisaties, verenigingen, parti-
culieren en bedrijven. Meer informatie is te vinden 
op website www.marktdagdebilt.nl. onder de link 
braderie. Informatie, wensen, ideeën en reserverin-
gen kunnen ook verstrekt worden via marktdag@
marktdagdebilt.nl.

Met deelname steunt men ook de bouw van een 
klaslokaal in Nkhoma in Malawi, de bouw van 
buurtcentrum in Bogota in Colombia en appara-
tuur voor een medische post in Bhairahawa  Nepal.

Zomerbridge 
Hollandsche 

Rading
Donderdag 23 juni was alweer de vierde avond in 
de reeks van 13 speelrondes van het Zomerbridge 
van Bridgeclub Hollandsche Rading in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Er waren 24 paren 
aanwezig. De ‘oud-leden’ Cora van der Linden + 
Jan Pauwels (Hilversum) werden opnieuw eerste 
(66,29%), Frans van Eck + Hans Hoogeveen wer-
den weer tweede (64,03%) en Carla ten Feld + Be-
ate Kuipers werden derde met 58,73%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 30 juni. Bij 
voorkeur van tevoren aanmelden via bcholland-
scherading@gmail.com en anders voor 19.00 uur 
aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kos-
ten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden. 
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Excursies Park 
Vliegbasis Soesterberg

Wie houdt van de mix van natuur, kunst en militair erfgoed én fietsen, kan onder begeleiding van 
gidsen van Utrechts Landschap toegang krijgen tot een paar heel bijzondere plekken op Park 

Vliegbasis Soesterberg. Op zaterdag 2 juli start om 10.30 uur de kunstexcursie, die men op de fiets 
langs een aantal kunstobjecten uit Collectie De Basis leidt. De afstand is ca. 10 kilometer.

Sinds 2011 al werkten kunstenaars 
op de vliegbasis aan deze collectie. 
Alle objecten zijn op een bepaalde 
manier verbonden met verleden, 
heden of toekomst van de voor-
malige vliegbasis en bevinden zich 
verspreid over het terrein in histori-
sche gebouwen. In de verkeerstoren 
bevindt zich een minimuseum met 
thema’s uit de Amerikaanse periode 
en in één van de shelters is een na-
gebouwde atoomwolk op schaal te 
zien die de heftige geschiedenis van 
de Koude Oorlog tot leven brengt. 

Militaire Historie
Vooral belangstelling voor het mi-
litaire verleden van Park Vliegbasis 
Soesterberg? Neem dan deel aan de 
fietsexcursie Militaire Historie, af-
stand ca. 12 kilometer. Er wordt stil 
gestaan bij shelters, munitiebun-

kers, kerosineopslagplaats en ande-
re herkenningspunten die bewaard 
blijven als militair erfgoed uit de 
Tweede Wereldoorlog en de Koude 
Oorlog periode toen ‘Soesterberg’ 
dienst deed als NAVO-basis. Men 
komt op delen van het terrein die 
niet vrij toegankelijk zijn en krijgt 
toegang tot een aantal historische 
objecten. Deze excursie vindt even-
eens op zaterdag 2 juli plaats en 
start om 13.00 uur.

Natuur(ontwikkeling)
De natuurexcursie op zondag 3 juli 
is een gecombineerde wandel- en 
fietsexcursie over een deel van de 
voormalige vliegbasis. In deze ex-
cursie ontdekt men dat militair be-
heer en natuur(ontwikkeling) goed 
samengaan en leert men het belang 
kennen van het terrein als verbin-

dende schakel tussen natuurgebie-
den én als belangrijk brongebied 
van een groot aantal planten en die-
ren. De wandellocatie bevindt zich 
(deels) in een deel van het Park dat 
niet vrij toegankelijk is. Starttijd 
van deze excursie is 10.30 uur. 

Verzamelpunt voor alle excursies 
is de hal van het Nationaal Militair 
Museum, Verlengde Paltzerweg 
1 te Soesterberg. Het is mogelijk 
voorafgaand aan en/of na afloop 
van de excursies gebruik te ma-
ken van de voorzieningen van het 
museum. Duur van alle excursies 
is ca. 2 uur. Reserveren via www.
utrechtslandschap.nl is noodzake-
lijk. Neem zelf een fiets mee en zet 
deze klaar voor vertrek bij fietsen-
stalling 2 naast parkeerplaats P1

(Karen van Leeuwen)

Winnende teams 
bij TVHR

Met maar liefst drie winnende competitieteams in huis, 
was het vorige week vrijdag reden voor een feestje bij 

Tennisvereniging Hollandsche Rading (TVHR). 

Na 7 wedstrijden gespeeld te hebben, wisten de Heren 35+ 3e klasse, 
Gemengd Landelijk 7e klasse en Dames DD17+ 3e klasse als eerste 
in de voorjaarscompetitie te eindigen. Tijdens de laatste avond van de 
interne competitie werden de drie teams feestelijk in het zonnetje gezet, 
met een glaasje bubbels en een heuse ‘medaille’. 

De club maakt zich nu op voor het Open Bosbergtoernooi. In het najaar 
zullen de teams weer strijden om hun koppositie in de competitie. 
(Hilde Ritman)

Het Gemengde team met Koen de Bruin, Jilles Verheij, Myrthe Muijs, 
Lieke Bolle, Pauline van Eenennaam en Tara van Eldik (Tim Schuur-
man staat niet op de foto).

Mathilde Balabrega en Paulien Jap Tjoen San - Poot namen de hon-
neurs waar namens het Damesteam.

Het bijna voltallige Herenteam was ook blij met de overwinning, vlnr 
Ronald Niehaus, Vincent van Zalinge, Leon Steenbrink, David Vermeu-
len, Koos Plomp, Hans Veth en Han Schuurman.

Tentoonstelling slow art
Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de Bilt exposeert tot en met 16 juli werk van 

beeldend kunstenaar Flox den Hartog Jager.  

Flox den Hartog Jager werkt met 
textiel. Haar werk bestaat uit ver-
schillende lagen en ontstaat in een 
proces van verven en bedrukken, 
snijden en knippen, samenvoegen 
en bewerken met (handgeborduur-
de) steken en mag met recht slow 
art worden genoemd. Inspiratie-
bron voor haar werk is het men-
selijk leven en mythen, legenden, 
verhalen en symbolen, die het le-
ven duiden, ook al is het maar met 
een knipoog. 

Engelen
Flox den Hartog Jager: ‘Het thema 
‘Engelen’ gaat al een tijd met mij 
mee. In 2011 begon ik een serie 
over de zes (sic!) nachten horende 
bij de zeven dagen van de Schep-
ping en de rol die engelen daarin 
naar mijn idee speelden. Daarna 
verschoof mijn thema zich van 
de Schepping naar de Apocalyps, 

van het begin naar het einde van 
de geschiedenis. Een jaar lang 
maakte ik kleine werkjes met als 
uitgangspunt de Apocalyps van 
Beatus, een Spaanse monnik uit 
de 8e eeuw. In de Apocalyps wordt 
het einde van de wereld aangekon-
digd, beginnend met een reeks 
van gewelddadigheden bij wijze 
van katharsis en uitlopend op de 
komst van het hemels Jeruzalem, 
een nieuw begin. Het waren voor-

al de illustraties die Beatus bij het 
verhaal maakte, die mij fascineer-
den. De titel van het werk ‘Seven 
to Twelve’ verwijst naar de twee 
getallen die veelvuldig voorko-
men in de Apocalyps: de zeven en 
de twaalf. Daarbij is zeven het ge-
tal van de wording, ontwikkeling, 
de twaalf het punt waar tijd ruimte 
wordt, het gebied van de eeuwige 
duur’. Zie www.ruimtevoorkunst.
com voor meer info.

Kunst op Park Vliegbasis Soesterberg.

Het doek Apocalyps van Flox den 
Hartog Jager.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, 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

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

3 te leuke rood-cyperse kit-
tens (katertjes). 9 wkn, 
Lekker gezond en ontwormd. 
€ 25,- p/s. Tel. 06-22526995

Oude voorbeeld geboorte 
& trouw boeken gratis af 
te halen. Parel Promotie. 
Kon. Wilhelminaweg 461, 
Groenekan. Tel. 0346-211215

4 stalen velgen met 
Vredestein Winterbanden 
(ca 4 mm profiel) € 125,-. 
Wegens verkoop auto. Zaten 
op een Ford Galaxy uit 2004. 
Tel. 06-20017135

Diverse soorten koffers op 
wielen o.a. Samsonite € 5,-. 
Tel. 0346-211738

Overgordijn wit-creme 
met haken. 1.75 br en 1.70 
hoog. I.z.g.st € 12,50. Tel. 
06-29506849

Jaren 50 engels cakestel 
schaal met 12 schoteltjes. 
€ 25,-. Tel. 030-2720088

Twee grote witte kunststof 
bakken met deksel van Ikea 
voor onder het bed. Maat 65 
x 70 x 19 cm. In prima staat. 
Samen voor € 10,-. Tel. 030-
2292791.

Leuke Jumbo legpuzzels, 50 
stukjes,  vanaf ca. 4 jaar. € 1,- 
per puzzel. Tel. 0346-211814

Groot Vertelboek voor de 
Bijbelse Geschiedenis – Anne 
de Vries € 5,-. Duveltjes uit 
een doosje. 4-12 jaar  € 2,50 
Tel. 0346-211814

Onze jaren 1945-1970 in 7 
luxe delen. Koop voor € 4,-. 
zonnebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel. 
06-10980549

De tweede wereld oorlog in 7 
delen. Koop voor € 4,-. zon-
nebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel: 
06-10980549

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS uit de 
jaren 60 t/m 90 (in huidige 
staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
Gepensioneerde alleenstaan-
de man, 72 jaar, zoekt ken-
nismaking met een vrouw om 
samen de tijd gezellig door 
te brengen. Bv. Door samen 
ergens te gaan eten, een dagje 
of een avondje uit te gaan. 
Tel. 035-5771297

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters in 
het grondwerk of in de groen-
voorziening + Ervaren maai-
boot machinist. Voor info: 
06-47150210

Personeel aangeboden
HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

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

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

PIJNVERLICHTING bij 
magnetiseur Hester Visser. 
Praktijk Rosarium Egelskop 
16 Maartensdijk. Elke vrijdag 
vanaf 16.00 voor € 15,- Bel 
06 14 37 30 10.

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& Enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. 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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Cursussen/ trainingen 
Zomernaaicursus
Van 11 juli t/m 15 juli leer je naaien voor beginners in één 
week. Je leert een kledingstuk maken voor jezelf en natuur-
lijk alle basistechnieken van het naaien. Kosten cursus €250,- 
incl. koffie en thee. Voor meer info; www.naaicursusutrecht.
wordpress.com of mail naar info@marlenewillemsen.nl  
Tel:06-26564926 Locatie Concordiastraat 68 te Utrecht.

Vakantie Boeddhaweek van 8 t/m 12 augustus
Bij Stichting Bodhisattva in Huis ter Heide o.l.v. Dorien 
Quik. Thema: Het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke 
in de man. Vijf dagen, van 10 tot 16 uur. Voor ontspanning, 
inspiratie, en nieuwe inzichten. Met filosofie, (loop)medita-
ties, yoga, klankschalen en meer. Kosten: 280 Euro incl. kof-
fie, thee en lunch. Aanmelden: info@stichtingbodhisattva.
eu of T 06-28373039. Zie ook: www.stichtingbodhisattva.eu

Zwerfkunst

Op de Groenekanseweg in De Bilt is het kunstwerk van Lotte gevonden. 
Lotte Stolwijk schilderde in 2001 dit Franse landschap. De eigenaar kan zich 
melden bij De Vierklank, tel. 0346 211992.

Op ’t bankje
Twee oudere praatgrage dames komen bij me op 
het bankje zitten. Het is mooi weer en ze hou-
den even pauze in een wandeling door de omge-
ving. ‘Marrie loopt ontzettend te genieten van het 
groen en de mooie tuinen.’ De vrouw over wie 
het gaat hoort het zwijgend met een tevreden 
glimlach aan. Ze blijken zussen van elkaar te zijn 
en Marrie woont al bijna zestig jaar in Austra-
lië, waar ze overigens Mary heet. ‘Het is voor het 
eerst dat ze weer in Holland is en ze geniet van al 
dat groen. Waar zij woont is het wat kaler. Ik ben 
er drie keer geweest toen haar dochters gingen 
trouwen en ik ben pas geweest. Toen zijn we sa-
men naar Nederland gevlogen.’ Marrie kijkt heel 
tevreden voor zich uit. ‘Het is een mooie ervaring 
om weer in je geboorteland te zijn. Het ziet er nog 
mooier uit dan ik gedacht had, maar ja, mijn her-
inneringen zijn van vlak na de oorlog.’ Ze was 22 
toen ze met haar man met de Johan van Oldenbar-
nevelt emigreerde. ‘Het was een lange reis en ik 
ben flink zeeziek geweest. We hebben best goed 
geboerd in Australië en we kregen twee dochters. 
De een is getrouwd met een jongen waarvan de 
ouders ook uit Holland kwamen en de andere met 
een echte Aussie.’ Het Nederlands van Marrie is 
nog heel goed. Af en toe zoekt ze een woord en 
soms gebruikt ze een Engels woord. Ze vertelt 
dat haar man een eigen schildersbedrijf heeft ge-
had en daarom nooit de gelegenheid had om met 
vakantie naar Nederland te gaan. Een van haar 
dochters is wel een keer geweest en die was voor-
al enthousiast over het openbaar vervoer. Ik moet 
lachen als ze dat vertelt. ‘Grappig want heel veel 
mensen hier klagen daar juist over. Treinen zijn te 
laat of te vol, of vallen uit. Maar we zijn een kla-
gerig volk geworden.’ Marrie denkt dat het nogal 
meevalt. Ook bij ons klagen mensen over van 

alles en nog wat. Wat ik tot nu toe heb ervaren 
vond ik heel goed.’ Ze vertelt dat toen haar man 
met pensioen ging ze van plan waren samen naar 
Nederland te gaan. ‘Maar hij werd ernstig ziek 
en ik heb hem drie jaar thuis verzorgd. Twee jaar 
geleden is hij overleden. Ik had graag samen met 
hem naar de plekken van vroeger willen gaan.’ 
Haar zus Wilma vertelt dat ze het in Australië erg 
relaxed vond als ze er met vakantie was. ‘Ik ging 
een keer met Marrie mee naar de pokies, dat is 
een soort casino met van die gokautomaten. Ik 
won opeens een heleboel geld. Maar dan moet 
je eigenlijk stoppen, maar ze rekenen erop dat je 
doorgaat en dan ben je het zo weer kwijt.’ Mar-
rie blijft twee maanden in Nederland. Vooral de 
kleinkinderen mist ze, maar bij Wilma thuis heeft 
ze al een paar keer met ze geskypet. ‘Ik heb dit 
jaar twee keer zomer’, zegt ze met een vrolijke 
blik. ‘Bij ons is het zomer met Kerstmis. Maar ik 
zou best een keer weer een Kerstmis in de winter 
mee willen maken. In mijn herinnering lag er dan 
altijd sneeuw, maar ik begrijp dat het eigenlijk 
maar zelden voorkomt.’ Wilma heeft in Austra-
lië één keer Kerst meegemaakt. ‘Dan zie je een 
Kerstman met dikke kleren en een baard in de 
hete zon rondlopen. Wat zal die het benauwd heb-
ben. Maar meestal zijn ze in de shopping malls 
en daar is aircondition.’ Marrie vindt dat ze lang 
genoeg gezeten heeft en wil weer verder. Ik wens 
haar een aangenaam verblijf in Holland.

Maerten   

De aalscholver zit graag op palen, mogelijk komt 
dat uit argwaan voor de mens; de argwaan zit mis-
schien wel opgeslagen in het DNA van deze vogel, na 
vele eeuwen van bijna uitroeiing. (foto Wim Westland 
(De Bilt) op zaterdag 9 april in de weerribben bij St. 
Jansklooster).
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Brandenburg Heren 1 versterkt zich
 BZC Brandenburg keert terug in de Eredivisie. De spelersgroep blijft bijna intact. De spelers, die 

vertrekken zijn Geroge Panis (terug naar Griekenland) en Kees de Jong die vertrekt naar ‘t Y. 

Hiervoor heeft Brandenburg vier 
nieuwe spelers aan de selectie toe-
gevoegd. De eerste is Frank Aarts. 
Frank komt van Njord uit Veldho-
ven en is keeper in de selectie on-
der de 19, die zich voorbereidt op 
de EJK in Alphen deze zomer. De 
tweede speler die zich aansluit bij 
Brandenburg is een oude bekende, 
Lars van Alfen. Lars komt na een 
aantal jaar bij ZPC Amersfoort weer 
thuis in Bilthoven. Lars: ’Ik vind het 
leuk om weer in Bilthoven te spe-

len. Veel van de spelers en ook de 
coach ken ik al jarenlang. En zij mij 
ook. Ben ervan overtuigd dat we het 
beste uit elkaar kunnen halen. Bran-
denburg voelt als thuiskomen’. 

Studie
Derde speler is Max de Voogt die 
overkomt van UZSC. Ook Max is 
voor de meeste spelers van Branden-
burg geen onbekende, omdat veel 
met hem hebben samengespeeld in 
Talent Centraal. Max kiest na een 

lange tijd bij UZSC voor de overstap 
naar Brandenburg omdat dat beter te 
combineren is met zijn studie in Wa-
geningen. Max: ‘ik vond het moei-
lijk om UZSC te verlaten, ik heb het 
er prima naar mijn zin gehad. De 
laatste jaren heb ik minder gespeeld 
dan ik zou willen. Ik denk bij Bran-
denburg weer mijn plezier terug te 
vinden en te kunnen laten zien wat 
ik kan. Dat ik eerder met Robert heb 
samengewerkt maakte mijn keuze 
gemakkelijker’. Tenslotte Olaf Bak-

ker, die na een jaartje Ravijn weer 
terugkeert bij Brandenburg. Olaf: Ik 
wilde vorig jaar graag hoofdklasse 
spelen en dat kon bij het Ravijn. Nu 
ik mijn studie heb afgerond en in 
Loosdrecht werk kwam de promotie 
van Brandenburg als geroepen. Ik 
heb dus ook niet lang getwijfeld om 
terug te keren’. 
 
Jong
Coach Robert Havekotte is blij met 
deze nieuwe spelers. ‘Als eerste 
kwam Frank als vervanger voor 
George. Een jonge keeper met het 
postuur van een echte keeper. Frank 
heeft vorig seizoen al in JTT Ere-
divisie-ervaring opgedaan en is toe 
aan een heel jaar Eredivisie. Een 

goede keeper is in de eredivisie erg 
belangrijk. Ik denk dat Frank zich 
snel zal ontwikkelen tot een vol-
waardige Eredivisiekeeper’. ‘Ook 
de spelers die komen kunnen iets 
toevoegen aan onze ploeg. Leuk 
om weer met ze samen te werken 
omdat ik in het verleden al een keer 
met deze spelers gewerkt heb. Voor-
deel is dat ik ze ken en zij mij en de 
spelers kennen. Met deze aanvul-
ling kunnen we met een grote groep 
spelers de Eredivisie in gaan. Wij 
hebben geen absolute uitblinkers in 
onze ploeg. Maar met deze aanvul-
lingen, naast de al aanwezige spe-
lers, willen wij als team het verschil 
gaan maken. Hopelijk met snel, en 
attractief waterpolo’. 

50 jaar Midgetgolf 
in Bilthoven 

Zaterdag 2 juli staat in het teken van 50 jaar Midgetgolf 
op de midgetgolfbaan aan de Julianalaan 282 te Bilthoven. 

De festiviteiten duren die dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er in samenwerking met Mens De Bilt 
leuke spelactiviteiten. Van 10.00 tot 12.00 uur is er een Koffieochtend 
met muziek van pianodocent Emile Simonis en met medewerking van 
het Kunstenhuis De Bilt Om 10.30 uur bezoekt burgemeester Arjen 
Gerritsen de jubilerende Midgetgolfbaan.

Brandweer 
Vanaf 11.00 uur is de vrijwillige brandweer van Bilthoven aanwezig 
met een brandweerwagen uit 1953. Kinderen kunnen een tour maken 
met deze wagen onder begeleiding van een chauffeur van de brandweer. 
Van 12.00 tot 16.00 uur organiseert de jeugdbrandweer van Bilthoven 
een brandspuitwedstrijd en van 14.00 tot 15.30 uur is er muziek, ver-
zorgd door het Kunstenhuis De Bilt  
Tot 16.00 uur zal de entreeprijs (maar nu in euro’s) van 50 jaar geleden 
gevraagd worden: 1,25 euro per persoon. Na 16.00 uur zal de midget-
golfbaan open blijven volgens de reguliere openingstijden.

Jubilaris bij 
korfbalclub DOS

Marc de Rooij is 40 
jaar lid van DOS. 
Omdat de jubilaris 
niet aanwezig kon 
zijn op de ledenver-
gadering werd hij 
persoonlijk bezocht 
door een bestuurslid 
die hem als aanden-
ken een toepasselijk 
beeldje overhandig-
de. 

Keepster Maddie 
Hinch naar SCHC 

Maddie Hinch, keepster van het Engelse nationale team, speelt vol-
gend jaar voor Dames 1 van SCHC. De 27-jarige Hinch volgt bij de 
Bilthovense hoofdklasser Maartje Cox op die aan het eind van het 
seizoen is gestopt met tophockey.  

Hinch wordt ook toegevoegd aan de trainersstaf van de jeugdoplei-
ding van Stichtsche waar zij zich zal richten op training van talentvolle 
jeugdkeepers. Zij tekent voor een jaar.  
SCHC-voorzitter Stephan van der Vat: ‘Met Maddie hebben wij een 
ervaren, internationaal gelouterde keepster bij onze selectie die boven-
dien een bijdrage levert aan onze opleiding. Zij is voor ons dus in meer-
dere opzichten een versterking’. 

Clubkampioenen Tautenburg 
In deze periode worden op de Maartensdijkse tennisbanen gestreden in de 
clubkampioenschappen singles en de gemengd-dubbel. In september zijn 

de heren en dames-dubbels aan de beurt.  

In de hoogte categorie mochten 
de jeugdkampioenen van 2015 bij 
zowel de singles als de mix ook 
mee doen bij de senioren. Max v.d. 
Berg en Sophie Sakkers hebben la-
ten zien dat ze prima mee kunnen. 
Gekoppeld aan een zeer goede A-
speler lieten ze zien dat het tech-
nisch goed voor elkaar is. Kwamen 

ze soms iets kracht te kort maar 
voor heel veel spelers deden zij 
niet onder. Bij de singles werden 
diverse deelnemers zelfs aan de 
kant gezet.
Max en Sophie deden ook weer 
mee bij de Jeugd en wisten daar 
opnieuw als winnaar uit de bus te 
komen. Sophie had het lastig te-

gen de piepjonge Isabel Mosterd 
en Max moest tegen de zeer vast 
spelende Lars Ehrencron. Leuk om 
al dat talent zulke sprongen te zien 
maken. Ook de jongere jeugd heeft 
mooie partijen afgewerkt met ver-
rassende winnaars en winnaressen 
die allemaal met een prachtige be-
ker naar huis gingen. 

Clubkampioenschappen Fraternitas
Zaterdag 18 juni werden de jaar-
lijkse clubkampioenschappen van 
Fraternitas gehouden. ‘s Ochtends 
stonden de wedstrijden van de 
meisjes recreanten op het program-
ma. Het was een geslaagde wed-
strijd waarbij alle meiden hebben 
kunnen laten zien wat ze in huis 

hadden. Na deze wedstrijdronde 
liet de dansgroep tot 12 jaar een 
leuke demo zien. Daarna was het 
de beurt aan de selectie meiden en 
de jongens voor hun turnwedstrijd. 
De sfeer zat er goed in en de deel-
nemers hebben een leuke wedstrijd 
gedraaid. Als afsluiting gaf de dans-

groep 12+ vlak voor de prijsuitrei-
king nog een mooie demo. Tijdens 
deze prijsuitreiking werden ook de 
2 wisselbekers uitgereikt voor het 
meisje en de jongen met de hoogste 
totaalscore. (Nelly Oelderik)

Meisjes recreanten niveau  4 t/m 7.

Winnaar in de Single A categorie werden opnieuw Ronald v.d. Brink en Nadia van Beerschoten waarvan Nadia 
gekoppeld aan Bas Hoppenbrouwer er ook in de Mix met de eerste prijs ervan door ging.
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In herinnering aan 
vogelaar Kees Rozier

door Rob Klaassen

Woensdag 22 juni werd bij de Hoogekampse Plas in Groenekan een bank met plaquette 
onthuld. Deze bank staat er ter nagedachtenis van de in augustus 2015 overleden 

vogelaar Kees Rozier. Zijn dochter Sandra deed de officiële onthulling 
en zijn vier kleinkinderen namen de bank officieel in gebruik.

De bank is geplaatst aan de noord-
zijde van de Hoogekampse Plas, 
precies op de plek waar Kees zo-
veel uren heeft doorgebracht om 
zijn waarnemingen te doen. De 
bank is op de plaquette voorzien 
van een fraai gestileerde ijsvogel 
die is gemaakt door Jeroen Steen-
bergen. 

Verontdieping
De ijsvogel in en rond de Hooge-
kampse plas is een soort waar Kees 

heel veel uren aandacht aan heeft 
besteed. De bank en de plaquette 
zijn gesponsord door K3Delta; 
het bedrijf dat in opdracht van het 
Utrechts Landschap de Hooge-
kampse Plas ‘verontdiept’. Deze 
verontdieping gebeurt met her-
bruikbare grond en waterbodem-
materiaal. Met het ondieper maken 
van de plas wordt het mogelijk dat 
de natuur zich zowel onder als bo-
ven water beter kan ontwikkelen. 
Zo krijgen flora en fauna nog meer 

mogelijkheden zich te ontwikkelen.

Genieten
Collega vogelaar Wigle Braak-
sma, sprak bij de onthulling de 
wens uit dat Kees Rozier hiermee 
herinnerd zal blijven. Ook hoopte 
hij dat veel vogelaars, wandelaars 
en fietsers de komende jaren op 
deze prachtige plek, waar nu de 
bank van Kees staat, de rust zul-
len vinden om van deze vogelrijke 
plas volop te genieten. 

Orchideeën per ongeluk gemaaid
door Rob Klaasen

Dat was vrijdag 17 juni schrikken voor Barbara van Heerdt. Plotseling zag zij dat op het 
perceel naast haar wel erg grondig werd gemaaid. Niet alleen het gras, maar ook 

alle bloemen en planten werden in de maaibeurt meegenomen.

Juist op dit perceel is sedert en-
kele jaren door zorgvuldig beheer 
van Staatsbosbeheer, de zeer zeld-
zame en beschermde ‘gevlekte 
rietorchis’ in grote getale aanwe-
zig. Barbara: ‘Toen ik de maaier 
zo aan het werk zag, heb ik on-
middellijk geprobeerd Staats-
bosbeheer te bereiken. Ik kreeg 
helaas nergens gehoor. Het was 
vrijdagmiddag drie uur. Kennelijk 

was iedereen al met weekendver-
lof. Aan het einde van de middag 
was het kwaad al volledig ge-
schied en lagen alle orchideeën er 
af’. Na grondige inspectie van het 
perceel kon maandagmiddag nog 
zegge en schrijve één orchidee 
worden gevonden. Een exemplaar 
dat plat op de grond lag en zich zo 
aan het maairegime had kunnen 
onttrekken.

Staatsbosbeheer
We spraken met de boswachter van 
Staatsbosbeheer Bert van Dijk: 
‘Het is een treurige gang van za-
ken. Het is gebeurd. We moeten 
hier onze les van leren. We gaan 
vanaf nu zorgvuldig kaarten ma-
ken van de percelen waar wel en 
waar niet mag worden gemaaid. 
Ook zullen we ons toezicht nog 
verder verscherpen. We moeten 

voorkomen dat dit ooit nog een 
keer voorkomt. Dit is voor iedere 
beheerder een nachtmerrie’. Op de 
vraag wat dit betekent voor de or-
chideeën zegt hij: ‘De orchideeën 
zullen volgend jaar wel weer te-
rugkomen. De planten zijn er nog. 
Maar ze zullen wel een terugslag 
ondervinden. Iets wat je met jaren-
lang zorgvuldig beheer hebt opge-
bouwd, krijg je niet zo maar weer 
terug. Allemaal heel ellendig en 
niet nodig’. 

De vier kleinkinderen nemen de bank in gebruik. foto Madeleine Bakker.

Orchideeën (paars) in volle pracht na de maaibeurt van vorig jaar. Ze waren toen zorgvuldig gespaard

De fraai gestileerde ijsvogel die op de plaquette van de bank staat.

Barbara van Heerdt bij de ene 
orchidee die de maaibeurt heeft 
overleefd.

Gekanteld gras 
Zaterdag 2 juli presenteert Laroux, in het Weeshuis van de Kunst in 
de Bilt, zijn tweede solo programma ‘Gekanteld gras’. Eigenzinniger 
en breekbaarder dan weleer, met een strootje in zijn mond en muziek 
in zijn hoofd, beziet Laroux het leven. Deze ‘pallieter’’ brengt kleine 
verhalen van onderweg en kantelt wereldmuziek uit alle windstreken. 
De klankkleur van de muziek in deze voorstelling ligt in de Balkan, 
in Ierland, het Vlaánderenland, maar ook diep in de Mississippi delta.

Hij wordt de avond bijgestaan door ‘De Meute’ een vrolijk en bont ge-
zelschap muzikanten : Erik van Es, Peter de Frankrijker, Ad van Emme-
rik, Baaf Stavenuiter, en eventueel met extra band lid, Wouter Kuyper, 
allen stuk voor stuk Maitres des Sonneurs.

Voor meer informatie en aanmelding (beperkt aantal plaatsen) 
www.hetweeshuisvandekunst.nl.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-06
Do.

30-06
Vr.

01-07

Biefstuk v.d. grill
met pepersaus

of
Portugese sardines

met zeezout en citroen
of

Champignonragout
met rijst en groenten

€ 10,-

Woe.
06-07
Do.

07-07
Vr.

08-07

Amerikaanse hamburger
met gebakken ui en friet

of
Duo van roodbaarsfilet en koolvis 

met bieslooksaus
 of

 Gevulde paprika
met rijst en kool

€ 10,-

Maandmenu Juli: TAPAS MENU!
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