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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Ryan Mulder, kleinzoon van staartschutter James Mulder, overhandigt de 

vitrinekast aan directeur Jacobien Flier- Bűckmann

Onthulling B-17-monument 
maakt veel los

‘Een traan en een glimlach’
door Henk van de Bunt en Frank Klok

In Groenekan is woensdag 28 mei onder grote belangstelling een monument onthuld ter 

nagedachtenis aan de bemanning van een Amerikaanse bommenwerper die er precies 

zeventig jaar geleden een noodlanding maakte. Het monument staat op de hoek 

van de Versteeglaan en de Groenekanseweg.

De B-17 maakte een noodlanding 

in de weilanden tussen Groene-

kan en Fort Blauwkapel, nadat het 

vliegtuig was geraakt door lucht-

afweergeschut. Daardoor waren in 

de lucht al twee van de tien jonge 

bemanningsleden omgekomen. Op 

het erf van Dirk de Kruijff aan de 

Groenekanseweg overleed later een 

derde, boordschutter Roskowick, 

aan zijn verwondingen. De overige 

militairen werden gevangen geno-

men door de Duitsers, maar over-

leefden de oorlog. Stichting B-17 

Monument Groenekan zette zich 

in voor de komst van het monu-

ment, dat grotendeels werd betaald 

met giften van dorpsbewoners en 

bedrijven in het dorp. Eerder deze 

maand presenteerde de stichting al 

een gedenkboek waarin historicus 

brigadegeneraal Ivo de Jong de be-

manning weer een stem en een ge-

zicht geeft.

Traan en glimlach

Bij de onthulling van het monument 

waren Amerikaanse nabestaanden 

van de bemanning aanwezig. Een 

aangedane Darryll Waite denkt dat 

zijn vader, die de crash overleefde 

maar alweer jaren geleden over-

leed, diep geroerd zou zijn door het 

monument. ‘Ik denk dat alle man-

nen een traan en een glimlach op 

het gezicht zouden hebben gehad’. 

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

telde (in het Engels), dat de lokale 

gemeenschap hier nu bijeen is om 

het moment te gedenken dat Groe-

nekan, precies zeventig jaar gele-

den, betrokken raakte bij de lucht-

oorlog die werd uitgevochten in het 

luchtruim boven Europa tijdens de 

donkerste jaren van onze nationale 

geschiedenis. Het moment waarop 

een B-17-bommenwerper van de 

United States Army Air Forces, 

ernstig beschadigd door vijande-

lijk vuur, een noodlanding moest 

maken op slechts een paar hon-

derd meter hiervandaa, met twee 

reeds overleden bemanningsleden: 

Flight Lieutenant Donald Chiles 

en Staff Sergeant Delmar McBeth, 

en met een dodelijk gewonde Staff 

Sergeant Thomas Roskowick, die 

kort daarna op Groenekanse bodem 

eveneens overleed’.

Herinnering

Gerritsen noemde het ‘een dag van 

herinnering’ en vervolgens ‘een dag 

ook met een andere betekenis. Het 

feit dat dadelijk een monument zal 

worden onthuld, heeft iets moois in 

zich. Het toont de betrokkenheid 

van de bevolking van Groenekan 

bij hun geschiedenis en bovendien 

hun waardering en hun achting 

voor de bemanning van de B-17. 

Het laat zien dat wat er gebeurd is 

zevetig jaar geleden niet vergeten 

is, noch dat de namen van de be-

trokken piloten zijn vergeten’. Hij 

sprak waarderende woorden aan 

het adres van Brigadegeneraal Ivo 

de Jong van de Koninklijke Land-

macht voor zijn reconstructiewerk 

en aan de groep lokale vrijwilligers 

voor hun doorzettingsvermogen, 

hun creativiteit en hun manier van 

werken, waardoor de gebeurtenis-

sen van deze dag mogelijk werden 

gemaakt. Gerritsen: ‘In ons midden 

zijn familieleden van de beman-

ning, voor wie dit moment heel veel 

betekent. Wat uw vaders, grootva-

ders, misschien zelfs overgrootva-

ders, deden, is niet niks en zal niet 

worden vergeten. Zij waren jonge 

mannen, duizenden mijlen van huis 

en riskeerden en verloren hun le-

ven, vechtend tegen het kwaad dat 

Europa bezette en dat miljoenen 

mensen vervolgde en doodde. De 

Nederlanders hebben hun vrijheid 

te danken aan uw vaders en groot-

vaders en ik hoop dat wanneer u 

naar huis terugkeert, u er zeker van 

zult zijn dat hier in Groenekan de 

namen van die mannen zijn vastge-

legd, niet alleen in dit monument, 

maar ook in onze harten’.

Luchtmacht

Legerpredikant Piet van Duijven-

boden wees op het feit, dat het 28 

mei 1944 (dus zeventig jaar gele-

den) een 1e Pinksterdag was: ‘Het 

was een opmerkelijke dag voor 

de mensen van dit dorp. Plotse-

ling kwamen zij van aangezicht tot 

aangezicht met de jonge mannen 

die vochten voor hun vrijheid en 

werden zij zich bewust van het feit 

dat deze jonge mannen hun leven 

riskeerden voor de vrijheid van an-

deren. Een van de mannen die toen 

hulp hebben verleend, K.K. van 

Hoffen, schreef na de oorlog in een 

brief aan de weduwe van een van 

de mannen die stierf: ‘We zullen 

ze herinneren’. De luchtmachtpre-

dikant noemde een aantal Bijbelse 

momenten, waarin gedenken en 

herinneren ook een diepere bete-

kenis hebben. ‘Het is goed om te 

herinneren en te gedenken; ook in 

religieuze zin. Wij worden ons ook 

herinnerd door God. In Jesaja 49 

zegt God: ‘Ik heb je in mijn hand-

palm gegrift’. Het is goed om dat te 

onthouden; dat geeft moed. Clyde 

Waite [een van de bemanningsle-

den, red] schreef later dat hij het 

gevoel had dat God met hen was 

op die vlucht. Onze diepste troost 

is dat God zegt: ‘Ik zal hen herinne-

ren’. Dan is het onze plicht, ja onze 

verantwoordelijkheid en ons voor-

recht om ons hen te herinneren. It’s 

good to remember’.

Vitrinekast

Tijdens de onthulling van het her-

denkingsmonument kreeg basis-

school De Nijepoort ook enkele 

tastbare herinneringen aan de B-

17-crash overhandigd. In een fraaie 

vitrinekast bevinden zich een bom-

menrek uit de B-17 en een zijden 

routekaart. Het bommenrek is op 

de dag van de crash ‘buitgemaakt’ 

door K.K. van Hoffen, lid van de 

vrijwillige brandweer, en degene 

die de omgekomen boordschutter 

Roskowick op het erf van Dirk de 

Kruijff het sacrament der sterven-

den toediende. De routekaart, die 

nog de sporen van de brand aan 

boord van de B-17 draagt, was een 

standaard onderdeel van de survi-

valkit van de bemanning van geal-

lieerde bommenwerpers en werd 

veilig gesteld door de toenmalige 

marechaussee in De Bilt, J.P. Kos-

sen. Toen die naar Friesland ver-

huisde, heeft hij het in bewaring ge-

geven bij de bekende verzamelaar 

van WOII-objecten en -gegevens, 

J.W. Bakker in De Bilt. De vitrine-

kast is ontworpen en gefabriceerd 

door Jan van Tiggelen, dezelfde 

die ook het herdenkingsmonument 

ontwierp. Hij koos voor de kast pla-

tanenhout, omdat voor de school in 

Groenekan al vele generaties lang 

een grote plataan staat die in veler 

herinnering een belangrijke plaats 

in het schoolleven innam.

Kinderen van de Nijepoortschool onthulden het monument, gevolgd door 

het voordragen van een gedicht door Makenna Mulder (r), (kleindochter 

van staartschutter James Mulder) en Maaike Steenbeek (l). Deze legden 

ook aan het einde van de ceremonie als een van de eersten bloemen. 

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl
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Aan het einde van de ceremonie 

werd het Taptoesignaal geblazen 

door Hein van Hoffen, gevolgd 

door een minuut stilte. Vervolgens 

werd het Amerikaanse volkslied 

gespeeld.



 Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

8/6 • 10.30u – mevr. ds. B.L. Bos en ds. 
P.L. Wansink 

9/6 • 10.30u – Pastor mevr. A. v.d. 
Boogaard en mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/6 • 9.30u ds. R.W. de Koeijer 

8/6 • 18.30u Proponent M.W. Westerik 
9/6 • 9.30u ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/6 • 10.30u - Mw. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

8/6 • 10.00u - Dhr. Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/6 • 10.30u - Pastor G. Oostvogel o.p.

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

8/6 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
8/6 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/6 • 10.00 en 17.00u - Ds. G.J. Codée
9/6 • 10.00u - Ds W. Dekker

Pr. Gem. Immanuëlkerk
Geen dienst: gezamenlijke dienst met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
Gezamenlijke dienst met Immanuëlkerk
8/6 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
8/6 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
8/6 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

8/6 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
8/6 • 10.00u – Proponent G.A. van 

Ginkel 
8/6 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf

Onderwegkerk Blauwkapel
8/6 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Herst. Herv. Kerk
8/6 * 10.30u - ds. L.M. Jongejan

8/6 • 18.00u - Kand. van Olst
9/6 • 10.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

8/6 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
8/6 • 18.30u - Ds. T. de Ridder

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

8/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
9/6 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
8/6 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
8/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
8/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

8/6 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp
9/6 • 10.00u - Ds. A.P. Voets
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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

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 7 juni 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.

Luther in de Opstandingskerk

Op donderdag 19 juni a.s. komt 
de theatergroep van Kees van 
der Zwaard om 20.00 uur naar 
de Opstandingskerk in De Bilt 
voor een avond waarin de kerk-
vader van de Reformatie centraal 
staat. Het is een voorstelling, een 
spektakel, een monoloog over 
vriendschap en verraad, God en 
het geweten, de duivel en de vrije 
wil – voortgedreven door ‘het 
verlangen Toegang 3 euro incl. 
koffie of thee.

Ontmoetingsdienst

Op vrijdag 6 juni a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 
een ontmoetingsdienst gehouden 
met ds. René Alkema als voor-
ganger. De dienst wordt begeleid 
door Mw. Jannie van Voorst op 
piano. Na afloop is er nog gele-
genheid om met elkaar koffie 
te drinken. De dienst begint om 
19.30 uur. Voor vervoersvragen 
kan contact worden opgenomen 
met Jan Grootendorst, tel. 0346 
212904.

Rommelmarkt Westbroek

Voor de rommelmarkt van de 
Ned. Geref.-kerk van Westbroek 
op 28 juni a.s. kan men nog 
steeds spullen gebruiken: dus 
meubels, boeken, servies, speel-
goed en dergelijken die niet meer 
gebruikt worden c.q. nodig zijn, 
worden graag opgehaald. De 
opbrengst van deze markt is voor 
de werkvakantie Ghana waar 21 
jongeren uit Westbroek aan deel-
nemen. Er kan contact worden 
opgenomen met Adrie Bouwman 
(0346 281956), Jenneke Groot 
(0346 785148) of Sandra Nap 
(0346 282477).

Samuze geeft slotconcert

Op woensdag 11 juni zal het 
Huismuziekorkest Samuze, 
bestaande uit meer dan dertig 
personen, een klein concert ten 
gehore brengen om het speelsei-
zoen af te sluiten en de zomer te 
verwelkomen met stukken, die 
variëren van Bach tot Bernstein. 
Vanaf 19.45 uur wacht u in de 
Noorderkerk aan de Laurillard-
laan 6 in Bilthoven een warm 
welkom in de vorm van koffie 
en klanken en later een glas wijn.

Zomerconcert Woud Ensemble

Op donderdag 12 juni om 20.15 
geeft het Woud Ensemble het 
laatste concert van dit seizoen in 
de Woudkapel, in Bilthoven. Op 
het programma staat ‘de Zomer’ 
uit de vier jaargetijden van Vival-
di, Inventionen voor viool en 
altviool van Johann Sebastian 
Bach en het prachtige strijksex-
tet ‘Souvenir de Florence’ van 
Tsjaikovski, met medewerking 
van celliste Mariette Landheer. 
Kaarten kunnen worden besteld 
via woudensemble@gmail.com. 
en uiteraard kan dat ook voor 
aanvang aan de kassa van de 
zaal.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze oud werkgeefster 

Co Veldhuizen
Vele jaren heeft zij zich ingezet voor het bedrijf. 
Hiervoor zijn wij haar veel dank verschuldigd. 

Haar krachtige persoonlijkheid zullen wij ons blijvend herinneren.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Jan, 
de kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden. 

Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Medewerkers van J. Veldhuizen B.V.

En elke keer dat ik haar zag,

Ontstond weer de gedachte:

Wat zou ik graag met één gebaar,

Haar pijn willen verzachten.

Diep bedroefd dat wij haar moeten missen en vervuld met grote 

dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis 

van het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder, oma en oma Schommel.

Jacoba Cornelia Veldhuizen - van Vulpen
in de leeftijd van 77 jaar.

   

   Jan Veldhuizen

   Evelien en John van der Lee

    Erwin en Iris

     Corinne

     Janouk

   Nelleke en Kees Versteeg

     Jacoline en Evert

     Mirthe, Esmée, Joëlle, Noa

     Shanna

     Rachelle en Dirk

   Greet en Hans den Braber

     Joachim

     Andrea

     Jonathan en Ilonka

   Jaap en Wendy Veldhuizen

     Rozanne

     Jordi

     Evi

     Oscar

Co is thuis overleden op 28 mei 2014 en op 3 juni in Westbroek begraven

Correspondentieadres

 Jan Veldhuizen

Dr. Welfferweg 3

3615 AK Westbroek

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Pastor Gerard de Wit 
neemt afscheid

‘Maartensdijk is een plek om lief te hebben’

door Marijke Drieenhuizen

Het was goed uitgelegd, gelijk na het bord Zeist rechtsaf en goed oppassen voor de bus, want 

die stopt echt niet. Het fraterhuis ligt aan de linkerkant. Toch, door de grillige gemeentegrens, 

ligt het nog net in de gemeente De Bilt. Na de hekken een groot en wat ouder gebouw met 

daarachter een mooi nieuw deel. Daar woont sinds januari 2012 pastor Gerard de Wit. Buiten is 

het groen, binnen is het ruim en ervaar je de rust. Daar praten wij over de twintig mooie jaren 

in Maartensdijk en 60 jaar priesterschap, maar kijken we ook naar de toekomst.

Gerard de Wit (1928) werd geboren 

in de Balistraat op één hoog in Am-

sterdam-Oost. Op 12-jarige leeftijd 

koos hij ervoor om naar het semina-

rie Hageveld in Heemstede te gaan. 

Vervolgens deed hij het groot-semi-

narie in Warmond. Op 12 juni 1954 

werd Gerard de Wit in de kathedra-

le kerk van Sint Bavo in Haarlem 

tot priester gewijd. Daarna begon 

hij als kapelaan in Nes aan de Am-

stel. In 1963 kwam hij terecht in het 

onderwijs. Na 25 jaar mocht hij van 

de toenmalige Haarlemse Bisschop 

Zwartkruis zelf een keuze maken 

voor een vervolgstap. De Bijlmer-

bajes werd zijn nieuwe werkterrein. 

‘Gelukkig weer dicht bij de men-

sen’. In 1986 werd hij voorgedra-

gen als Hoofdaalmoezenier Justitie 

en op 64-jarige leeftijd ging hij, om 

gezondheidsredenen, met de VUT. 

‘Maar voor mij geen plek achter de 

geraniums’. Er kwam tijd vrij om 

zich in te zetten voor internationale 

organisaties in het justitiepastoraat 

en in 1993 zag hij een advertentie 

waarin gezocht werd naar een jonge 

emeritus om wat mee te helpen in 

Maartensdijk. ‘Het werden twintig 

bijzondere jaren’.

Fraterhuis Sint Jozef

Het Klooster van de fraters werd 

in de zeventiger jaren gesticht, de 

congregatie zelf bestaat al 140 jaar 

en richtte zich vooral op het onder-

wijs voor kinderen met een beper-

king: het latere speciaal onderwijs. 

De fraters maakten beleid en schre-

ven lesmethoden. Omdat er geen 

nieuwe fraters meer bijkomen en er 

geen fraters meer zijn die betaalde 

arbeid leveren, zal dit huis op ter-

mijn zijn functies verliezen. Om 

de laatste opvang goed te regelen 

zijn er twee nieuwe vleugels aange-

bouwd. Een deel van de fraters doet 

nog vrijwilligerswerk. Enkelen 

kampen met een een minder goede 

gezondheid en hebben verzorging 

en verpleging nodig. ‘Pastor Gerard 

de Wit: ‘Alles is hier compleet, alle 

zorg kan worden geleverd. Wij zijn 

op weg naar het eindpunt’.

Op 80-jarige leeftijd heeft hij bij de 

parochie in Maartensdijk al aange-

geven te willen stoppen voordat hij 

hulpbehoevend zou worden. ‘Toen 

ik eens in het fraterhuis kwam, 

vroegen de fraters mij of ik bij hen 

wilde komen wonen. Het voelde 

goed en ik heb ja gezegd. Ik heb nu 

een nieuw thuis’. Vorig jaar werden 

zijn ogen niet meer goed genoeg 

bevonden om te mogen blijven au-

torijden. Een microcar werd aange-

schaft en daarmee heeft hij al heel 

wat ritjes gemaakt naar Maartens-

dijk. ‘Maar het is nu een goed mo-

ment om echt te stoppen’.

Maartensdijk 

Pastor Gerard de Wit heeft geen 

gepland leven geleid. Wel heeft hij 

een aantal keuzes gemaakt, zoals de 

wens op 12-jarige leeftijd naar het 

seminarie te gaan, te kiezen voor 

Justitie en vervolgens zijn keuze 

voor Maartensdijk. Voor alle ande-

re taken is hij gevraagd. ‘De bedoe-

ling was dat ik mij voor vijf jaar zou 

verbinden aan de Maartensdijkse 

parochie: het werden er twintig’. 

Vol vuur vertelt hij over de mensen 

behorend bij de parochie. ‘De men-

sen in Maartensdijk bruisten allang 

van de ideeën, kan dit, mag dat? De 

mensen waren en zijn nog steeds zo 

open, alles snakte ernaar geboren 

te worden. Ik heb het nieuwe niet 

gebracht, zij vroegen of het kon en 

ik sprong bij als ‘hulpmotor’ en ik 

mocht mijn ervaring inbrengen’. 

Landelijk vergrijsde en verstrakte 

de kerk. ‘Zo niet in Maartensdijk. 

Maartensdijk heeft zo veel kracht in 

zichzelf, daar hoeft niets opgelegd 

te worden van bovenaf of verder-

weg. Prachtig om daar deel van uit 

te mogen maken. Besef wel dat het 

gaat om een kleine geloofsgemeen-

schap. Slechts 5% van de inwo-

ners uit Maartensdijk, Groenekan, 

Westbroek en Hollandsche Rading 

staat bij ons ingescheven als lid. 

Het aantal loopt iets terug maar 

gelukkig komen er tegenwoordig 

ook mensen bij die wat verder af 

wonen’. Samen met Pastor de Wit 

is er veel gerealiseerd binnen de 

kerk, maar ook daarbuiten: een 

oficiële 4-mei-viering, een kunst-
veiling ten behoeve van een prieel 

voor het Thomashuis, de jaarlijkse 

optocht en viering van Sint Maar-

ten, het opvangen van asielzoekers 

en natuurlijk de nieuwe algemene 

begraafplaats, waar ook de mensen 

uit de katholieke kerk met hun ei-

gen rituelen begraven kunnen wor-

den. ‘Kerkzijn is meer dan alleen 

werken aan de eigen parochie’.

Toekomst

Niets doen hoort niet bij pastor Ge-

rard de Wit. Ook na zijn afscheid 

blijft hij bezig. ‘Jeugd en jongeren 

zijn de kerk van de toekomst. Daar-

in moeten wij investeren. Wij kun-

nen ze niet uit alle macht naar de 

diensten op zondagmorgen leiden. 

Als zij op andere momenten wel 

tijd hebben, moeten we daarvoor 

mogelijkheden scheppen. Om con-

tact met hen te houden, heb ik een 

account op Facebook aangemaakt. 

Ik heb inmiddels al 100 vrienden, 

de meesten tussen de 12 en 35 jaar. 

Dat voelt goed en als dit de manier 

is om met hen in contact te blijven 

dan ga ik daar in mee. Ik krijg nu 

genoeg tijd om dat verder uit te 

bouwen. Waar het toe gaat leiden, 

weet ik nog niet. Maar we verliezen 

elkaar zo in ieder geval niet uit het 

oog en daar gaat het om’.

Afscheid

Dichterbij komt het moment om 

zijn 60-jarig priesterschap te vie-

ren en de twintig jaren als pastor in 

Maartensdijk. Met Pinksteren gaat 

hij voor het laatst voor als pastor 

van zijn geliefde gemeenschap. ‘Ze-

nuwachtig ben ik wel eens voor een 

dienst, maar in de viering ben ik de 

rust zelve. Dan ben ik wat ik mag 

zijn!’. Mooie momenten heeft hij in 

die dienst verwerkt. Hij vertelt mij 

hoe hij geheel doordacht het ‘vuur’ 

gaat overdragen. Op 12 juni viert hij 

zijn 60-jarig priesterschap. Die dag 

begint met een viering in het frater-

huis met daarna een oficieel pro-

gramma in de Sint Maartenkerk met 

aansluitend een receptie van 15.30 

tot 16.30 uur, waarbij ook de burge-

meester aanwezig zal zijn. Op zon-

dag 15 juni wordt hij in een feestelij-

ke viering bedankt voor zijn werk in 

Maartensdijk, met aansluitend een 

lunch en een gevarieerd programma 

in de Vierstee. Pastor Gerard de Wit 

sluit ons gesprek af: ‘Maartensdijk 

is een plek om lief te hebben. Het 

is een mooie gemeenschap en ook al 

gaat het minder goed met de kerken 

in Nederland, deze mini-parochie 

heeft een goede kans om te overle-

ven. Maartensdijk heeft iets bijzon-

ders en ik vertrouw er op dat dat ook 

van bovenaf wordt gezien’.

Jeugd en jongeren zijn zeer belangrijk voor pastor Gerard de Wit. Graag 

betrekt hij hen bij de viering en gaat met hen in gesprek.

Na de wijding tot priester ging hij naar Amsterdam om voor het eerst de 

heilige Mis op te dragen, ook een groep bruidjes was daarbij aanwezig.

De Bilt heeft een 
nieuwe grifier

door Guus Geebel

Mevrouw Thecla van der Torre-Eilert werd in de raad van 22 mei be-

noemd tot grifier van de gemeente De Bilt. Na het vertrek van Franske 
van Hooijdonk, die per 1 maart is benoemd tot grifier in Veenendaal, 
werd mevrouw Guda Kager benoemd tot interim-grifier. 

Vanuit het seniorenconvent is na de verkiezingen een selectiecommis-

sie voor een nieuwe grifier samengesteld. Die liet uit 88 relectanten 
op de vacature haar keuze vallen op Thecla van der Torre. De voor-

dracht aan de raad werd middels een schriftelijke stemming unaniem 

overgenomen. De installatie van de nieuwe grifier werd met het aleg-

gen van de ambtsbelofte bekrachtigd.

Thecla van der Torre (42) komt uit Rotterdam en is bestuurskundige. 

Zij is nu nog grifier van de gemeente Nederlek. Daarnaast voert zij 
opdrachtonderzoek uit bij LokaleZaken op het terrein van openbaar 

bestuur en veiligheid. Van der Torre is vanaf de invoering van het du-

alisme in 2004 werkzaam als grifier, eerst bij de gemeente Rozenburg 
en daarna in de gemeente Nederlek. Daarvoor was zij consultant bij 

PinkRoccade.

Thecla van der Torre-Eilert begint per 1 juli als grifier van de gemeente 
De Bilt.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Alle soorten 
varkenshaas

Gemarineerde 
biefstuk 

Nieuw- Zeelandse 
ribeye

Gemarineerde kipfilet

100
gram 1.98

100
gram 1.98

100
gram 2.79

100
gram 1.25

Sellery salade

Hammouse

Filet Americain
3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Rosbief

Zeeuwsspek

Schouderham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 juni
t/m woensdag 11 juni

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

Extra donderdag voordeel 
BBQ-worst 1

KG 6.98

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

HEERLIJK VOOR BIJ UW 

BBQ DIVERSE SOORTEN 

OLIJVEN EN TAPENADES!

5 gehaktschnitzels

5 gehaktspeciaaltjes

5 gehaktcordonbleu’s

5.-
5.-

5.-

Wist u dat wij heerlijke 
wijnen hebben voor bij 
uw BBQ?

STOMPTETOREN 
JONG BELEGEN

ZWITSERSE 
BERGKAAS

LUXE CRANBERRY 
NOTENMIX

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

100
gram 1.49500

gram 6.-

100
gram 2.25500

gram 4.75

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Volop Hollandse 
aardbeien

Asperges 
GRATIS GESCHILD!

Volop kersen en zachtfruit

Speciaal voor Pinksteren
specialiteiten uit Brussel

Vers van de Traiteur
LEKKER VOOR DE PINKSTEREN

ONS BEKENDE Fruittaartje 
BOORDEVOL zomerfruit ___  9,95
NIEUW UIT EIGEN KEUKEN

Aardappelsalade
ZONDER E NUMMERS _____   100 GRAM 0,99

Lekkere voorgerechten
O.A. VITELLO TOMATO, ZALMBOMBES, ASPERGE, ZALM

Zaterdag verse sushi!

Vers gesneden

Meloenmix OF 

Watermeloen

sap... sap... sap... 

Wilde Perziken
500 GRAM

Hollandse  

Bospeen
NÚ 

Gewassen 

Spinazie _________  300 GRAM 0,79

Pitloze

Watermeloen
____________________ PER PART 0,99

Italiaanse

Gehaktschotel
___________________ 100 GRAM  0,99

DINSDAG 10 EN WOENSDAG 11 JUNI

0,99
per bakje

1,490,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70
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advertentie

Nieuw:

ecologisch
fairtrade wasmiddel

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Eerste Zomerconcert
Zondag 1 juni was het eerste con-

cert in een nieuwe reeks Zomercon-

certen bij paviljoen Beerschoten in 

De Bilt. Het concert vond plaats in 

samenwerking met Ellandgoede-

ren ietstocht op het gazon achter 
paviljoen Beerschoten. De concer-

ten zijn vrij toegankelijk. Op 22 
juni en 13 juli a.s. zijn de volgende 
concerten gepland.

Na de pauze een optreden van het 

Groot Harmonieorkest Koninklijke 

Biltse Harmonie o.l.v. Johan 

Boonekamp.

Besmet met het brandweervirus
door Rob Klaassen

Op 25 april jl. werd Harm Urk koninklijk onderscheiden. Hij kreeg van burgemeester 

Arjen Gerritsen de Koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau 

opgespeld, die hem werd toegekend voor het 26 jaar onafgebroken in dienst 

te zijn geweest als vrijwilliger bij het brandweerkorps van de post Maartensdijk. 

Op 1 juli 2013 heeft hij afscheid van het korps genomen.

Wat drijft een brandweerman om 

zoveel jaren als vrijwilliger altijd 
maar bij nacht en ontij paraat te 

staan? Harm Urk: ‘Toen ik in 1986 

in Maartensdijk kwam wonen, 

werd ik door een neef van mijn 

vrouw, Cees van Barneveld, ge-

vraagd of ik er niet voor voelde om 

lid te worden van de brandweer in 

Maartensdijk. En voor ik het zelf in 
de gaten had, was ik besmet met het 

brandweervirus. Met dat virus in je 

lijf wil je de gemeenschap veiliger, 

beter en gelukkiger maken. Dat vi-

rus wordt vooral ook gevoed, door-

dat je je in een heel ijn, veilig en 
geborgen korps voelt opgenomen. 

Iedereen staat altijd onvoorwaarde-

lijk voor jou en voor elkaar klaar’. 

Harm doceert dat brandweerwerk 

vooral teamwerk is. ‘In eerste in-

stantie moet je met een team van 

6 man een klus zien te klaren. Je 
moet dan altijd blindelings op el-

kaar kunnen varen. Maar dat gaat 

niet automatisch. Je moet hiervoor 
veel oefenen en heel veel studeren’. 

Vrije tijd

Harm Urk is uiteindelijk van be-

ginnende brandwacht tot oficier 
van dienst opgeklommen. Dat ging 

ten koste van veel vrije tijd. Gedu-

rende 11 jaar betekende het zo’n 
3-4 avonden per week bezig zijn 
met brandweerzaken. ‘Zonder een 
hecht thuisfront is zoiets onmo-

gelijk’. Het brandweervirus heeft 

uiteindelijk Harm zo te pakken ge-

kregen, dat hij in 2004 besloot zijn 
baan als biotechnisch laborant bij 

het RIVM op te geven en aan de 

slag te gaan als preventiemedewer-

ker bij de Veiligheids Regio Utrecht 

(VRU). Z’n hobby werd z’n werk. 
‘Wat je overal ziet is dat het brand-

weerwerk steeds meer het terrein 

gaat worden van professionals. Het 

werk is vooral verschoven van het 

bestrijden van branden naar het 

voorkomen van de mogelijkheid 

dat er een brand ontstaat. Je ziet 
dat ook op allerlei andere terreinen 

gebeuren. Neem bijv. het milieu. Je 
moet zien te voorkomen dat er pro-

blemen ontstaan’.

Bedreiging

Op de vraag of dit nu juist geen be-

dreiging vormt voor een prachtig 

iets als een vrijwillige brandweer, 

antwoordt Harm, dat dit wel een 

punt van zorg is: ‘Een vrijwillige 
brandweer vervult een spilfunctie 

in een gemeenschap. Ze kennen de 

mensen en de mensen kennen hen. 

Door de professionalisering van de 

brandweerzorg dreigt het in de toe-

komst wel steeds moeilijker te wor-

den om alle taken door vrijwilligers 

te laten vervullen. Konden wij in 

onze tijd nog de gehele opleiding in 
de avonduren doen, thans worden 

die cursussen overdag gegeven. 

Maar welke zelfstandige onderne-

mer laat tegenwoordig z’n perso-

neel cursussen volgen voor iets wat 

niet van rechtstreeks van belang is 

voor zijn bedrijf? Om dan nog maar 
te zwijgen over het feit dat tegen-

woordig man en vrouw samen wer-

ken en de opvoeding van kinderen 

een belangrijke taak is. Het zijn 
vragen waar we ons de komende 

tijd noodgedwongen mee moeten 

gaan bezighouden’. Volgens Harm 
zou het eeuwig zonde zijn als de 
vrijwillige brandweer hierdoor 

langzaam aan zou gaan verdwij-
nen. ‘Gelukkig dienen deze vragen 
zich in Maartensdijk voorlopig niet 
aan. We hebben hier een gezond en 
jong korps dat goed opgeleid is. Er 

heerst een heel goede sfeer en er is 

een jonge enthousiaste postcom-

mandant. We kunnen hiermee nog 

jaren vooruit.’

Sfeer

Harm benadrukt nogmaals dat de 

sfeer, het onderling vertrouwen, de 

kundigheid en vooral kameraad-

schap het belangrijkste is in een 

brandweerkorps: ‘Want je staat als 

brandweerman toch vaak samen 

voor belangrijke, maar vaak ook 

gevaarlijke en soms ook tragische 

klussen. Die moet je dan ook sa-

men zien op te lossen en ook samen 
zien te verwerken. Bij dat proces 
is onderling vertrouwen de meest 

essentiële schakel. Het is die band 

die maakt dat het brandweerwerk 

zo verslavend is. Het kent zowel 
hoogtepunten en vreugde. Ik heb 

bij mijn afscheid zoveel voldoe-

ning en erkenning gekregen. Echt 

ongeloolijk. Maar hét hoogtepunt 
voor mij was toch wel dat men mijn 

brandweerhelm heeft laten vergul-

den met mijn naam en de data erop 

dat ik lid was van dit fantastische 

korps’. 

Het spijt Harm Urk niet, dat hij 

nu afscheid heeft genomen: ‘Ik 

had nog wel langer kunnen blij-

ven. Maar het is mooi zo. Ik wil nu 
graag gaan genieten van mijn fami-

lie en de kleinkinderen. Ze hebben 

daar nu wel eens recht op’. 

Vooral de vergulde brandweerhelm maakte het afscheid voor Harm 

bijzonder.

Begrenzen geeft vrijheid
Biltenaar Robert Kromhof (1959) is essayist, beeldend 

kunstenaar en architect. Zijn essay Begrenzen geeft 

vrijheid laat zien dat de vrijheid van de mens afhangt van 

grenzen. Waar en hoe de mens zijn grenzen trekt, bepaalt 

zijn vrijheid. Afgelopen zondag gaf hij een lezing en 

boekpresentatie hierover in de Bilthovense Boekhandel.

Robert Kromhof: ‘De helft van het boek bestaat uit beelden, want zon-

der beeld zou ik het niet kunnen overbrengen. Het zijn ook de vier 
fotografen Peter van der Steege, Hans van Vrouwerf, Theo Kelderman 

en Susanne Stoop die mij geholpen hebben over de grenzen van het 
woord te komen. Een beeld omzetten in woorden is namelijk een zeer 
moeizaam en langdradig knutselwerk. Mijn woorden proberen juist het 
vastgelegde beeld weer zijn vrijheid terug te geven’.

De Bilt

Diegene die nieuwsgierig is, kan het boek al digitaal voor een deel 

bekijken op www.robertkromhof.com. Daar is ook het laatste nieuws 

te volgen over het boek Begrenzen geeft vrijheid. Gastvrouw was Ike 
Bekking. Zij organiseert al jarenlang lezingen en andere activiteiten. 
Het boek is ook verkrijgbaar in haar zaken De Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 te Bilthoven en Bouwman Boeken, Hessenweg 168 in De 
Bilt. [HvdB]

Gastvrouw Ike Bekking introduceert Robert Kromhof.
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Stichting Gave op bezoek

In Nederland helpt de Stichting 

Gave vluchtelingen en inspireert 

zij kerken en christenen om hart 

voor vluchtelingen te hebben 

en hen te zien als mensen in 

nood die verlangen naar contact. 

De Stichting Gave komt bij de 

Evangelische Gemeenschap ver-

tellen over haar werk op woens-

dag 4 juni in De Koperwiek, 

Koperwiek laan 3 in Bilthoven. 

Aanvang 19.30 uur.

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeente van 

Maartensdijk (PKN) organiseert 

op vrijdag 20 juni in de recre-

atiezaal van Dijckstate aan het 

Maertensplein in Maartensdijk 

een weeksluiting, die geleid zal 

worden door Ds. G.J. Codée, 

verbonden aan de Hervormde 

Wijkgemeente Dorpskerk De 

Bilt. Na afloop is er gelegen-

heid voor ontmoeting onder het 

genot van een kop koffie of thee. 

Voor eventueel vervoer kan con-

tact worden opgenomen via tel. 

0346 213592. Aanvang 19.30 

uur, einde rond 21.00 uur.

La Nostra Vita in Filmhuis

Woensdag 11 juni vertoont het 

Filmhuis de film La Nostra Vita 

in het Lichtruim, Planetenplein 

2 te Bilthoven. De kaarten zijn 

verkrijgbaar via www.kunsten-

huis.nl of te reserveren via 06 

29014497. Mogelijk zijn er aan 

de kassa voor aanvang van de 

voorstelling nog kaarten ver-

krijgbaar. 

Inloop vanaf 19.30 uur.

Klaverjassen

Vrijdagavond 6 juni kunt u weer 

klaverjassen bij FC de Bilt. In 

de kantine van deze sportver-

eniging aan de Laan van Wel-

tevreden in de Bilt bent u van 

harte welkom. Vanaf 19.00 uur 

is de kantine geopend en het 

klaverjassen begint om 20.00. 

Inschrijfgeld bedraagt € 3,-. 

Loten voor de loterij zijn € 0,50 

per stuk.

Aanleveren spullen  

Rommelmarkt

Ook dit jaar wordt er weer een 

Rommelmarkt gehouden bij ser-

vicecentrum t Hoekie op zater-

dag 30 augustus van 10.00 tot 

16.00 uur. Tijdens de rommel-

markt worden kleding, sieraden, 

speelgoed, keuken- en servies-

goed, kleine meubelen, boeken, 

antiek en curiosa, verlichting 

en elektrische apparatuur etc. te 

koop aangeboden.

Spullen die u niet meer kunt 

gebruiken, maar niet wilt weg-

gooien, kunt u vanaf 1 juli bren-

gen naar Servicecentrum ’t Hoe-

kie. Maandag en donderdag van 

13.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 

21.00 uur. Dinsdag, woensdag, 

vrijdag en zaterdag van 13.00 

tot 16.00 uur. Spullen kunnen 

afgeleverd worden tot woensdag 

27 augustus. Er is geen plaats 

voor grote meubelstukken, wit-

goed, oude computers en chemi-

caliën. Voor informatie: tel. 030 

2201702 of 06 36044342.
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

Acties zijn geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 juni 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 
 Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

0.890.890.890.

per stuk

 Ananas
Per stuk

4.984.984.984.

kilo
Al onze winkels en hun actuele 

openingstijden tijdens de 

pinksterdagen vindt u op de posters in 

de winkel en op www.hoogvliet.com

 Kipfi let 
Kilo

Calvé pindakaas 
Alle potten van 350 gram
Per pot
1.33 - 1.92

0.99
Per kilo 2.83

Heineken 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Per krat
13.59

8.99
Per liter 1.25

SPECTACULAIR!
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PINKSTERHAASJES 
In een krokant jasje van roomboterbladerdeeg, met kno� ook-

pepermarinade. Ca 20 min op 180°C 100 gram 1,85

LAMSKOTELETJES
Voor de echte  liefhebbers, kort in de pan of op de barbecue;

lekker gemarineerd. Heel kort te bakken  100 gram nu 1,50

GOURMET EXCLUSIEF Uit de kleine pannetjes; 

met o.a. biefstuk, varkenshaas, kip� let, kalfsbiefstuk,tartaar,

 cordonbleu en runderfrites. Buiten of binnen? per persoon ± 6,25

VARKENSHAAS IN BOSPADDESTOELENSAUS
Mals stukjes varkenshaas gemarineerd met een romige saus,

lekker op pasta of bij rijst. Kort roerbakken 100 gram 1,75

VOORJAARSROLLETJES
Met o.a. malse biefstukschnitzel, rucola, kaas, salami

en katenspek; heerlijke combinatie! Ca 8 min. bakken 100 gram 1,95

TIP: Dinsdag 10 juni t/m woensdag 11 juni

SATÉSCHNITZELS

 
3 stuks voor 3,75

KIPPANNETJES 100 gram 1,25

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
dinsdag 2 juni t/m zaterdag 7 juni 2014. Zetfouten voorbehouden.

BEREID UZELF 
GOED VOOR, WANT...

U KOMT HANDEN TE KORT

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

Kies maar uit: Petunia’s, Vlijtig Liesje, Lobelia’s, Gypsophila’s,  
Gazania’s,Verbena’s, Begonia’s, Tabaksplantjes, Salvia’s, Anjers enz. enz. 
Pak mee, zoveel als u maar wilt, want de prijs is omgerekend  
slechts 33 cent per stuk. NU PER

SIXPACK
       (zes in één draagverpakking, potmaat 9 cm)

3,50
nu voor 1,99

Geldig t/m 
dinsdag 10 juni

Oók 2e Pinksterdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur www.biltschehoek.com

HOTEL DE BILT - UTRECHT - De Holle Bilt 1 - 3732 HM DE BILT  

Tel. 030 220 58 11 - E-mail: Reservations@Biltschehoek.valk.com 

Reserveren is noodzakelijk - 

informeer bij onze receptie 

(Wij bieden geen Live Cooking)

Pinksterbrunch
Zondag 8 en maandag 9 juni

Om 11:30 uur ontvangen wij u met een welkomstcocktail en een heerlijke amuse

Na de soep kunt u gebruik maken van ons zeer uitgebreide brunchbuffet met 

een keur aan overheerlijke gerechten

De middag sluiten wij af met een uitgeserveerd Grand Dessert en Ice Fondue

Volwassenen € 29,50 p.p.

Kinderen 4 t/m 11 jaar € 17,50 p.p.

Kinderen t/m 3 jaar gratis

MENS is ook….

Kansrijk Vrijwilligerswerk

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

Voor sommige mensen is het moeilijk om deel te 

nemen aan de samenleving of de weg naar betaald 

werk te vinden. Onze adviseur paricipaie helpt hen 
bij het vinden van vrijwilligerswerk, zo kunnen zij 

beter deelnemen aan de samenleving, hun talenten 

ontwikkelen en hun kansen te vergroten.

Meedoen en Samen
Wil je ervaring opdoen in het communicaievak én 
heb je ainiteit met het sociale veld? Vind jij het 
leuk om ons maatschappelijk rendement zichtbaar 
te maken, iniiaief te nemen en jezelf te blijven 
ontwikkelen? Dan zoeken wij jou. Het is onze am-

biie om MENS De Bilt bekend te maken bij iedere 
inwoner van Gemeente De Bilt en we kunnen jouw 
hulp goed gebruiken. Kijk op de vacaturebank van 
ViA De Bilt.

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
kraamvisite • luiers • l esje • speen • voeding 
GEBOORTEKAARTJES

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Workshop Spotify

Met deze workshop vindt u de juiste muziek op uw 

smartphone, computer of tablet. U maakt uw eigen 

speellijst of laat u verrassen. En u krijgt informatie 

over de gratis en de betaalde versie van Spotify.

Datum: woensdag 11 juni 2014, 14:00 - 16:00 uur

Kosten:  € 22,50 / leden Idea € 17,50 

incl. uitgebreide handleiding.

Locatie:  Bibliotheek Idea Bilthoven,  

Het Lichtruim, Planetenplein 2

Aanmelden:  030 698 65 73, www.ideacultuur.nl,  

of activiteiten@ideacultuur.nl of

Jubileum bij Raaijen Interieurs
Skalma Creativo banken - Denenmarken

Aanbieding, Skalma viert samen met u het

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

de aantrekkelijke actie. 2 + 2.5 zits Deense 

Creativo bank in zwart leder. Pootjes naar 

keuze. U betaalt slechts 60% van de prijs.

van € 4170,00  voor € 2495,00. 

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Pinkster menu

Salade van Kropsla, Opperdoezer ronde, tuinboontjes, 
krokantspek en een zachtgekookt eitje

*****
Heldere Kippensoep met verse tuinkruiden en 

Hollandse asperges

*****
Gebraden ossenhaas met rodenwijnsaus

*****
Verse frambozen met Griekse yoghurt en 

frambozenijs

Drie gangen € 35,00     Vier gangen € 42,50

Week specials 
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advertentie

Goed verlopen 
Boekenbeurs bij WVT

door Henk van de Bunt

Bij de opening van de Boekenbeurs van WVT op vrijdagmiddag 30 mei stonden er meer 

dan 150 wachtenden om uit het grote aanbod weer precies dat te zoeken, dat het wachten 

rechtvaardigde. Duizenden boeken maar ook cd’s en grammofoonplaten, gesorteerd op 

onderwerp, stonden uitgestald te wachten om voor een zacht prijsje van eigenaar te wisselen.

Met name het aanbod van kinder-

boeken was dit jaar enorm volgens 

Hugo van Dis, initiator van de Boe-

kenbeurs die sinds 2003 in het ge-

bouw van WVT wordt gehouden: 

‘Gemiddeld hebben we een Boe-

kenbeurs met 15.000 boeken, maar 

dit jaar waren het er veel meer’.

Mickey Mouse

Het ‘Boekenteam’, naast Hugo be-

staande uit Gerrit Beltman, Gerard 

Versteegh, Antoinette Boukamp en 

Jeanet van Gisbergen was vooraf al 

weken continu op de zolder van het 

verenigingsgebouw bezig om de 

boeken te categoriseren. De prijzen 

van de boeken varieerden van 80 

cent tot vijf euro. Exemplaren uit 

de Bouquetreeks werden per kilo 

verkocht: 1,50 euro voor één, vijf 

euro voor vier kilo. Er waren voor-

lees-, strip- en prentenboeken en 

uiteraard nog veel meer, zoals bij-

voorbeeld het maandblad Mickey 

Mouse uit de jaren zeventig/tach-

tig. Ze waren in heel goede staat en 

kostten een euro.

Geslaagd

Ook deze jaargang van de WVT-

boekenbeurs kan als zeer geslaagd 

de boeken in. Hugo van Dis: ‘Een 

drukke eerste dag met 500 bezoe-

kers en een rustige tweede dag waar 

toch nog 200 mensen kwamen. Ge-

zamenlijk zorgden deze voor een 

recordopbrengst. Voor het eerst 

meer dan 5000 euro, om precies te 

zijn 5025 euro’.

Zelfs een halfuur voor sluitingstijd – toen deze foto werd gemaakt – was 

er nog volop belangstelling.

Bijna dood anders verklaard
Wiebe Oost raakte in de jaren ‘80 na het lezen van het boekje Leven na dit Leven gefascineerd 

door de ervaringen van mensen die op het randje van de dood balanceren. Volgens dat boek 

maakten sommige mensen mee dat ze in die situatie hun lichaam om dan via een donkere 

tunnel in een andere wereld terecht te komen.

Als fysicus was hij er alleen maar 

in geïnteresseerd uit te vinden waar 

de denkfout zat van de mensen 

die dit vertelden. Maar geleidelijk 

raakte hij er steeds meer van over-

tuigd dat het hier niet om sprook-

jes of hallucinaties ging, maar om 

echte gebeurtenissen. Vooral de 

fase voor de tunnel was interes-

sant, want daar ‘zagen’ en ‘hoor-

den’ mensen die in coma lagen of 

diep bewusteloos waren dingen die 

ze, normaal gesproken, nooit had-

den kunnen zien of horen – maar 

die wel degelijk juist bleken te zijn. 

Zoals een vrouw wiens hersenen 

niet meetbaar meer functioneerden, 

die uit eigen waarneming nauwkeu-

rig verslag van de bijzonderheden 

van haar operatie kon doen. Maar 

bijvoorbeeld ook een comateuze 

man die later een verpleegkundige 

herkent die eerder alleen in z’n om-

geving was toen hij in een diepe 

coma lag. En zelfs een vrouw die 

kon vertellen wat er in de hal van 

het ziekenhuis, ver van de afdeling 

waar ze lag, werd besproken toen 

zij buiten bewustzijn was.

Als fysicus was het een uitdaging 

te proberen dit raadselachtige ver-

schijnsel te plaatsen in het kader 

van de moderne wetenschap. Het 

resultaat is het boekje ‘De Rand 

van de Hemel’ inclusief een over-

zicht in hoeverre dit verschijnsel 

aansluit bij de ideeën in vijf we-

reldgodsdiensten, waaronder het 

christendom. Er zijn veel boeken 

verschenen over bijnadoodervarin-

gen waarin vooral gebeurtenissen 

worden beschreven. Het boek van 

Wiebe laat vooral zien dat het niet 

om vage gebeurtenissen gaat, maar 

om heel concrete zaken. Hij toont 

aan dat er meer is dan wij, zelfs met 

onze huidige technische kennis, 

kunnen waarnemen.

Open Dag druk bezocht
Theetuin Bilthoven opende het tuinseizoen op zaterdag 31 mei van 

10.00 tot 16.00 uur met een druk bezochte open dag. Henny Groene-

wegen: ‘We hadden weer allerlei stekjes, brocante, ook uit Frankrijk 

mooie schalen. Jolanda was er weer met haar gezellige kraam en er was 

zelfgemaakt gebak met kofie of thee’. [HvdB]

De theetuin aan Spoorlaan 11 in Bilthoven lag er zaterdag weer prachtig 

bij. In de maand juni elke woensdag open van 12.00 tot 17.00 u

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Hydrangea macrophylla

Diverse kleuren. 

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 9,99Dvoor

6,99

Hortensia

wk 23. Geldig van 05-06 t/m 11-06. OP=OP

2e pinksterdag open

Nederlandse poolexpeditie 
door Henk van de Bunt

Voormalig Radio Rijnmond-weerman Kees Dekker 

heeft een boek geschreven over een bizarre poolexpeditie 

van Nederlandse meteorologen. Over ‘De Nederlandse 

poolexpeditie van 1882-1883’ hield de auteur dinsdag 27 mei 

een lezing bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt.

Het boek over de Nederlandse poolexpeditie tijdens het Eerste Interna-

tionale Pooljaar 1882-1883 schetst het relaas van een groep mannen die 

alleen door samenwerking konden overleven. Terwijl ze streden voor 

hun leven op hun ijsschots ‘Nieuw Holland’ hebben de KMNI-mete-

orologen toch alles op alles gezet om het internationaal afgesproken 

waarneemprogramma te volgen. Het boek is rijk geïllustreerd met oud 

fotomateriaal, kaarten en schitterende natuurfoto’s van Jan Vermeer.

Oud-KNMI meteoroloog Kees Dekker verzorgde voor ongeveer 50 

belangstellenden een presentatie over zijn boek.

Wiebe Oost: ‘Als onze persoonlijkheid, onze geest, onze ziel of hoe je 

het ook wilt noemen zich los kan maken van ons lichaam en kan blijven 

functioneren terwijl dat lichaam er voor dood bij ligt - dan is er geen 

reden aan te nemen dat die persoonlijkheid wel zou ophouden te bestaan 

als het lichaam deinitief dood gaat’.

Limerick

Naar het postkantoor om wat te drinken

daar wil iedereen wel op klinken

begin daarom gauw

aan dit mooie gebouw

dan kan de Centrum-Ster nog meer gaan blinken

Guus Geebel
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Nieuw uitgave St. Maerten 
De nieuwe uitgave van St. Maerten, die het tijdschrift van de His-

torische Vereniging Maartensdijk, bevat twee bijdragen. Het eerste 

artikel gaat over het ontstaan van het kerkje in Blauwkapel en het 

tweede over een opmerkelijke vondst in Maartensdijk van een gou-

den munt uit de zevende eeuw.

Frank Klok heeft in oude archieven en literatuur interessante gegevens 

over de bouwgeschiedenis van het uit 1451 daterende kerkje gevonden. 

Ook besteedt hij aandacht aan de ontginning van de veenmoerassen 

boven Utrecht en daarmee samenhangend het ontstaan van Blauwkapel 

en de vier kernen van Maartensdijk: Groenekan, Hollandsche Rading, 

Maartensdijk en Westbroek. Dit alles plaatst hij tegen de achtergrond 

van de kerkgeschiedenis in Nederland.

Munt

Het tweede artikel gaat over een in afgelopen maart gedane bijzondere 

vondst tussen Groenekan en Maartensdijk van een gouden munt uit de 

zevende eeuw van het type Madelinus. Madelinus was een vroegmid-

deleeuwse muntmeester die in het huidige Nederland actief was. In 

Dorestad (Wijk bij Duurstede) was hij in het tweede kwart van de ze-

vende eeuw werkzaam. Het speciale op deze munt is, dat niet de naam 

van de heerser werd vermeld, maar de naam van de muntmeester of de 

montarius, in dit geval Madelinus, onder wiens verantwoordelijkheid 

de munt werd geslagen. In de tweede helft van de zevende eeuw stond 

ons gebied onder de macht van de Friese heersers, terwijl de zuidelijke 

helft van Nederland door de Franken werd bestuurd. Luit van der Tuuk 

en Anton Cruysheer geven in hun artikel veel informatie over deze bij-

zondere vondst en zijn maker. Ook besteden zij aandacht aan een reeds 

in 1842 in Maartensdijk gedane andere vondst van een vroeg middel-

eeuwse gouden munt.

(Koos Kolenbrander)

Losse nummers zijn voor niet-leden van de Historische Vereniging 

voor 7 euro verkrijgbaar bij kapper Hans Stevens aan het Maertens-

plein in Maartensdijk, Super Van der Neut aan de Groenekanseweg 5 in 

Groenekan en bij 

Bouwman Boe-

ken, Hessenweg 

118, De Bilt.

Het huidige 

interieur van 

het kerkje in 

Blauwkapel. 

(foto Stichting 

Vrienden van 

Blauwkapel)

Zonnebloem Groeiwedstrijd
GroenRijk Hollandsche Rading 

heeft een wedstrijd bedacht voor 

kinderen t/m 14 jaar waarbij je 

een potje, aarde en drie zonne-

bloempitjes krijgt. Degene, die 20 

september de grootste (hoogste) 

zonnebloem heeft gekweekt is 

GroenRijk-winnaar.

Iedere eerste maandag van de 

maand is het bij de Bosberg-

school Purple Monday: een dag 

waarop extra aandacht is voor 

het vernieuwende schoolconcept. 

Speciaal voor deze dag had Karel 

Hendriksen van GroenRijk extra 

potjes geregeld. 

[HvdB]

Maandag kregen leerlingen groepsgewijs een potje met zonnebloempitjes mee naar huis voor de Bosbergschool-

GroenRijk-wedstrijd.

Veiling als slotstuk
Op 22 juli dit jaar hopen 27 deelnemers uit de Dorpskerk, de Im-

manuëlkerk en de Opstandingskerk naar Hillcrest in Zuid Afrika te 

vertrekken. Doel van de reis is een leer- en werkbezoek aan de dia-

conale partnerorganisatie van de drie kerken: Hillcrest Aids Centre.

Al ruim een halfjaar zijn deze mensen uit de drie PKN-kerken van De 

Bilt bezig geld in te zamelen voor Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika, 

waar ze in de zomer naartoe zullen gaan voor een diaconale leer- en 

werkreis. Dit aidscentrum zet zich in voor mensen, die leven met hiv 

en die de ziekte aids hebben ontwikkeld. Het hele spectrum van zorg en 

bieden van perspectieven wordt aangeboden: van voorlichting op lagere 

scholen tot hiv-testen, pastorale zorg voor mensen die positief getest 

zijn, klinische begeleiding, programma’s voor oma’s die hun verweesde 

kleinkinderen opvoeden, economische programma’s, en nog veel meer.

Geld

Op al heel veel verschillende manieren heeft de diaconale reisgroep 

geld opgehaald. Het grote slotstuk, voor de groep op reis gaat, is een 

Hillcrest-veiling, op zaterdag 7 juni vanaf 20.00 uur in De Schakel bij 

de Immanuëlkerk aan de Soestdijkseweg Zuid in De Bilt. Er zijn meer 

dan 250 prachtige kavels die door een ervaren en dynamische veiling-

meester geveild worden. Antiek, etentjes, dagjes uit, ontbijten op bed, 

fotograie, rondritten met rijtuigen, schildercursussen, voetbalwedstrij-
den, cadeaupakketten e.d. Dit is een groot aanbod waar ook de mid-

denstand van De Bilt geweldig aan heeft bijgedragen. Op de website 

www.hillcrest2014.nl zijn alle aangeboden producten en diensten te 

zien en kan zelfs online worden geboden. Alle kavels kunnen ook in 

De Schakel worden bekeken, op zaterdag 7 juni van 15.00 tot 17.00 uur 

en vanaf 19.00 uur. De gehele opbrengst van de avond zal ten goede 

komen aan het geweldige werk van het Hillcrest Aids Centre in Zuid-

Afrika. Toegangskaarten (5 euro p.p.) kunnen worden besteld op www.

hillcrest2014.nl, maar zullen ook nog verkrijgbaar zijn aan de zaal. 

Voor dit bedrag krijgt men het veilingnummer, kofie of thee, lekkere 
hapjes en als klap op de vuurpijl deelname aan een loterij die ook die 

avond zal worden gehouden, met een ballonvaart als hoofdprijs. Info 

kan worden verkregen via 06 51043060.  [HvdB]

Naar het circus met korting
 Half Nederland zit eenzaam achter de smartphone. Terwijl we het toch echt samen moeten 

doen. Magic Circus verbindt artiesten en publiek op meeslepende wijze in de show Knits!

 

Circusartiesten moeten alles samen 

doen, anders bereiken ze niks. Al 

doe je een solonummer, er is al-

tijd een ander die met een vangnet 

klaar moet staan. Zo’n net is er in 

de voorstelling Knits. Tientallen 

meters groot. Dat moet wel, want 

er zijn heel wat artiesten met een 

stortvloed aan spectaculaire en ge-

vaarlijke kunststukjes.

 

Luchtnummers aan netten, strapa-

ten, doeken en trapezes, jongleurs, 

acrobaten op de grond en op de 

iets, dierlijke verrassingen en na-

tuurlijk clown Jofri met louter nieu-

we lachwekkende situaties.

Al bijna 20 jaar is Magic Circus 

het Stadscircus. Een circus dat zich 

met een modern theaterachtig pro-

gramma onderscheidt van de colle-

ga’s. Een stadscircus straalt kracht 

en dynamiek uit. Dit jaar nog extra 

versterkt door de medewerking van 

jonge artiesten afkomstig van de 

nieuwe Nederlandse Circusacade-

mies. 

Knip de kortingsbon uit! Bij in-

levering aan de circuskassa of bij 

de voorverkoop krijgt u twee Euro 

korting op de toegangskaartjes. 

Toegangskaarten v.a. € 10,00

www.magic-circus.nlClown Jofri van het Magic Circus. (foto:Piet-Hein Out)

✃

Het Pinkstercircus
Griftpark - Utrecht
vrijdag 6 t/m maandag 9 juni

Voorverkoop: Bobbies,  Blauwkapelseweg 15. Tel. 030-2723146

Kassa open 15.00 uur. Aanvang 16.00 uur. Duur voorstelling 100 min.

www.magic-circus.nl
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Talentenklas in 

Schutsmantel
Al enkele jaren is Tap Uitvaartzorg uit Bilthoven de sponsor van de 

Talentklas van de Biltse Muziekschool. Door het sponsorschap heeft 

de school extra mogelijkheden om muziektalenten te ondersteunen. De 

talenten werken tijdens een cursusjaar toe naar de slotpresentatie, waar-

voor de ‘generale repetities’ worden gehouden in verzorgingshuizen in 

de gemeente De Bilt. [HvdB]

Zondag 1 juni verzorgde de Talentklas van de Biltse Muziekschool een 

concert in Woonzorgcentrum Schutsmantel met o.a. een optreden van 

Petra van Dijk (piano) en Merel van Doeveren (luit).

Onderscheiden en bescheiden echtpaar
door Henk van de Bunt

Vrijdag 25 april reikte burgemeester Arjen Gerritsen een Koninklijke Onderscheiding uit aan een 

echtpaar: Dammis van der Staaij en Rian van der Staaij- van der Pol behoorden tot de groep van 

negen decorandi, die veelal op vaak vindingrijke wijze naar de Mathildezaal van gemeentehuis 

Jagtlust werd gelokt en waarbij dan een eventuele partner ook vaak ‘in het complot’ zit. 

Wanneer een echtpaar wordt ‘onderscheiden’ zijn het veelal de kinderen, die hier meer 

van ‘weten’. Zo was het in ieder geval wel bij vader en moeder van der Staaij, die dan 

ook daarmee nog meer en extra dankbaar werden verrast.

Volgens burgemeester Gerritsen is 

Dammis van der Staaij maatschap-

pelijk breed georiënteerd: ’Hij was 

tot vorig jaar vanaf 1987 bestuur-

lijk actief in het CDA, zowel plaat-

selijk in De Bilt, als provinciaal 

en zelfs landelijk. Zijn kerkelijke 

betrokkenheid komt tot uitdruk-

king in de verantwoordelijkheid 

die hij al vanaf 1996 neemt voor 

de inanciering van het kerkbouw 
van de Gereformeerde Gemeen-

ten’. Gerritsen vertelde ook over 

de vrijwilligersactiviteiten van Van 

der Staaij bij de ouderenactiviteiten 

van de Gereformeerde Gemeente 

in Utrecht (Westerkerk): ‘Hij orga-

niseerde daar reizen en uitstapjes, 

regelde wat nodig is om mensen 

die gekluisterd zijn aan een rolstoel 

of die een rollator nodig hebben 

ook te kunnen meenemen en maak-

te dat het tijdens de activiteiten ook 

gewoon gezellig is.

(Woning-)bouw

Van der Staaij was ook twaalf jaar 

(van 1997 tot 2009) als voorzitter 

van de Raad van Toezicht betrok-

ken bij een woningbouwcorporatie 

in Maarn. Wanneer die andere hob-

by - de luchtvaart - ter sprake komt, 

wordt Van der Staaij enthousiast: 

‘Die hobby is er al van kindsbeen 

af’. Vol enthousiasme vertelt hij  

over de aanstaande opening (begin  

oktober 2014) van het Nationaal 

Militair Museum (NMM) in Park 

Vliegbasis Soesterberg: ‘Het NMM 

belicht de betekenis van de Neder-

landse krijgsmacht in verleden, 

heden en toekomst, met extra aan-

dacht voor de collecties van land-

macht en luchtmacht. In totaal gaat 

om het museum inclusief ateliers 

en depots van totaal 45 hectare. Ik 

was op het gebied van geschiede-

nis en erfgoed als vrijwilliger, gast-

heer en rondleider bij het Militaire 

Luchtvaart Museum in Soesterberg 

er vanaf 2004 betrokken en hoop 

die draad na de (her-)opening weer 

op te kunnen pakken’. 

Verrast

Mevrouw van der Staaij: ‘Ik was 

met mijn man meegegaan. Toen hij 

de onderscheiding had gekregen, 

dacht ik echt, dat mijn buurman 

‘aan de beurt was’. Zegt de burge-

meester ineens: ‘Ja, mevrouw Van 

der Staaij, dat is mooi, hè, voor uw 

man om koninklijk onderscheiden 

te worden voor zoveel verdien-

sten. Maar ik ga het nu ook over 

u hebben!’. Ik wist werkelijk er 

niets van’. Gerritsen: ‘Mevrouw 

Rian van der Staaij zet zich al bij-

na een kwart eeuw in voor de sa 

menleving. Dat doet ze door een 

kinder-Bijbel-knutselclub te lei-

den, 

activiteiten voor ouderen te orga-

niseren, huisbezoeken aan ouderen 

en zieken te brengen en door tien 

jaar lang liefdevolle mantelzorg 

te geven aan haar tante, voor wie 

zij als een dochter was’. Zeer be-

trokken en vol passie vertelt mevr. 

van der Staaij over Buurthuis De 

Boeg in de Utrechtse Schepen-

buurt, waar ze kinderen van al-

lochtone en autochtone afkomst 

bezig hield met activiteiten die 

vaak worden afgedaan als spel 

of vermaak, maar die zó belang-

rijk zijn voor hun ontwikkeling 

en voor de manier waarop ze met 

elkaar én met zichzelf omgaan.  

 

Door met ze te spelen, door hun 

creativiteit te prikkelen, hun de 

verhalen uit de Bijbel in hun eigen 

taal en naar hun eigen begrip te ver-

tellen gaf ze die vaak heterogene 

groepen veel mee voor het leven. 

Mevrouw van der Staaij: ’Daar ben 

ik vorig jaar mee gestopt, maar ik 

ben nog wel heel erg betrokken en 

bezig bij de ouderenzorg, waarin ik 

ouderen, zieken en eenzamen be-

geleid en bezoek. Een praktische 

invulling daarbij is met ze mee te 

gaan als ze naar het ziekenhuis of 

naar een huisarts moeten of door 

ze te helpen als ze gaan verhuizen 

uit hun vertrouwde woning naar 

een verzorgingshuis’

Stay Fit: beweging in spelvorm voor ouderen
door Floris Bijlsma

Iedereen kent het beeld: duttende senioren in wooninstellingen waar weinig activiteiten zijn. 

Een schande, vindt Mischa van der Heijden, een Bilthovense student aan het sportcollege. 

Hij weet hoe het anders kan.

‘Mijn opa is 92 jaar oud, reist zelf-

standig met de trein en voetbalt 

met mijn neefjes en nichtjes. Ik 

heb veel bewondering voor hem, 

omdat hij op deze leeftijd nog zo 

it is’. Lang niet alle ouderen zijn 
op zo hoge leeftijd zo actief. Vooral 

in wooninstellingen is dat door-

gaans veel minder. Dat komt voor 

een deel natuurlijk, omdat zij juist 

vanwege lichamelijke of geeste-

lijke beperkingen daar terecht zijn 

gekomen en thuis niet meer verder 

konden. Maar ook speelt mee dat er 

weliswaar hard wordt gewerkt voor 

de ouderen, maar de activiteiten te 

eenzijdig zijn, vindt Van der Heij-

den. ‘Zij zitten te verstoffen in die 

wooninstellingen. Dat is pijnlijk 

om te zien, maar de inactiviteit gaat 

ook ten koste van hun gezondheid. 

Ik vind dat wij hen niet aan hun lot 

moeten overlaten en meer gerichte 

activiteiten moeten bieden uit dank-

baarheid voor wat zij voor onze sa-

menleving hebben betekend’.

Stay Fit

Concreet wil Van der Heijden met 

zijn onderneming Stay Fit ouderen 

in wooninstellingen ‘beweging in 

spelvorm’ bieden. Dat zijn, afhan 

kelijk van de fysieke en geestelijke  

 

gesteldheid van de ouderen, zeer 

eenvoudige of meer complexe ge-

zamenlijke balspelen. Die richten 

zich op motoriek maar ook op gees-

telijke prikkeling en sociale vaar-

digheden. Door het prikkelen van 

deze drie gebieden leven ouderen 

gezonder en langer, is uit diverse 

onderzoeken gebleken. In som-

mige wooninstellingen wordt wel 

beweging geboden in de vorm van 

fysiotherapie. Dat is op zich goed 

maar alleen op de motoriek gericht 

en daarom beperkt, aldus Van der 

Heijden.

Vertrouwd

Voor zijn opleiding tot sportcoör-

dinator aan het sportcollege in Hil-

versum heeft Van der Heijden een 

ondernemingsplan geschreven. Dat 

vormt de basis voor zijn onderne-

ming Stay Fit waarmee hij het door 

hem ontwikkelde concept van be-

wegen in spelvorm aanbiedt aan 

wooninstellingen. Er heeft al een 

wooninstelling interesse getoond 

en dat stimuleert hem door te gaan. 

Hij heeft voor zijn opleiding het 

concept van bewegen in spelvorm 

al in de praktijk gebracht met posi 

tief resultaat. Volgens hem sluit een 

activiteit als deze ook veel beter  

 

aan bij de leefwereld van senioren 

in wooninstellingen dan moderne 

apparaten als mobiele telefoons en 

computers. Veel senioren hebben 

interesse in moderne ontwikkelin-

gen en apparaten. Maar minstens 

zovelen hebben die interesse hele-

maal niet, zegt hij. ‘ Zij zitten he-

lemaal niet te wachten op moderne 

gadgets waar kinderen of kleinkin-

deren soms mee aankomen. Je moet 

je in de leefwereld van de ouderen 

verdiepen. Velen van hen hebben 

vooral behoefte aan iets vertrouwds 

wat zij van vroeger gewend zijn: 

niet zozeer materiële, maar meer 

immateriële zaken zoals aandacht, 

saamhorigheid en gezondheid.’ Dat 

zijn opa op hoge leeftijd zo vitaal 

is, geeft Van der Heijden de over-

tuiging dat je tot op zekere hoogte 

invloed hebt op je eigen gezond-

heid door actief te zijn en met ande-

re mensen om te gaan. Aan mensen 

die dat uit zichzelf niet goed kun-

nen, moet je dat actief aanreiken, 

vindt Van der Heijden. ‘Daarmee 

creëer je niet alleen dankbaarheid, 

maar ook geluk en gezondheid. 

Precies dit wil ik bereiken met het 

concept bewegen in spelvorm via 

mijn onderneming Stay Fit.’ Meer 

info: stayitbilthoven@gmail.com

Dammis en Rian van der Staaij: ‘Maatschappelijk breed georiënteerd, 

voor velen zeer verdienstelijk en altijd klaar staan voor anderen’.

Mischa van der Heijden.
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Klankbord

MADE IN…. DE BILT!

Het is een regenachtige woensdagmiddag als ik bij 

een rondje boodschappen in het centrum van Bilt-

hoven langsga bij de Bilthovense Boekhandel. On-

danks veel hard werk rond station Bilthoven en de 

opening van het autotunneltje onder het spoor ziet 

het gebied er nog altijd uit alsof er vrij recent een 

zwaar bombardement heeft plaatsgevonden en nu 

de wederopbouw plaatsvindt. Verwoesting en op-

bouw: centrale thema’s uit de Europese geschiede-

nis. Zomaar te vinden op de stoep van de Biltho-

vense boekhandel.

Ik hoef niet lang rond te kijken, want bij binnen-

komst in de winkel zie ik al meteen waar ik voor 

kom: het nieuwe boek van Herman Koch. Een ver-

jaardagscadeau voor mijn broer. Hij heeft zich altijd 

slap gelachen om de heren van Jiskefet en hoopt 

weer wat van die oude tijden te herbeleven in de 

nieuwe roman van Herman Koch. Ik ben er niet ze-

ker van of die gedachtegang juist is, want satire en 

een roman kunnen wel erg verschillende kunstvor-

men zijn, maar mijn broer zal vast niet de enige zijn 

die dat boek om die reden wil hebben.

Graag snuffel ik in boekwinkels voor zover die nog 

bestaan sinds de bol.commercialisering van de boe-

kenmarkt. Ik weet: het is een tikje vunzig, maar ik 

wil een boek graag vasthouden, strelen, besnuffe-

len, ervaren, voor ik het aanschaf. In de hoop dat 

mijn fetisjisme niet te zeer opvalt, scharrel ik rond 

door de winkel.

En opeens weet ik waar ik onbewust naar op zoek 

ben: het boek Made in Europe van journalist Pie-

ter Steinz. In dit boek worden verschillende kunst-

vormen op het Europese continent door de eeuwen 

heen beschreven als een soort canon van Europese 

cultuur. Het boek is de hemel in geprezen in diverse 

recensies en ook op tv in De Wereld Draait Door. Ik 

ben gezwicht voor de hype die van het boek gemaakt 

is en heb de naam van het boek opgeslagen in mijn 

achterhoofd. YOLO, You Only Live Once, dit mag 

ik niet missen. De hype heeft me gegrepen terwijl 

de kern van het boek juist niet over een kortdurende 

hype gaat maar over een langdurige verbintenis, na-

melijk die van het Europese continent. Maar hype 

of niet: ik ben een Europeaan in hart en nieren, en 

ondanks alles wat er mis is, zal ik dat altijd blijven. 

Als er iets niet deugt in de Europese samenwerking, 

verander die dan tot ie wel deugt, maar zeg hem niet 

op. Nooit.

Ik kijk willekeurig rond in de winkel of ik het boek 

zie liggen, maar ik weet eigenlijk al dat ik dat voor 

niks doe. Het is namelijk niet meer leverbaar vol-

gens diverse media. Het boek heeft in korte tijd 

zo’n grote populariteit gekregen dat alle voorraden 

zijn uitgeput. Er moeten eerst weer nieuwe bomen 

groeien en dan gekapt worden voordat een nieuwe 

druk kan worden gemaakt. De natte droom van elke 

uitgever. En tegelijk de ultieme nachtmerrie. Want 

nu er geld te verdienen is, heb je niet genoeg voor-

raad.

Terwijl ik het nieuwe boek van Herman Koch af-

reken bij de balie, vraag ik voor de vorm: “Heb je 

Made in Europe van Pieter Steinz?” Ik heb me al 

mentaal voorbereid op een nee en weet zelfs niet 

goed waarom ik die zinloze vraag gesteld heb. Na-

tuurlijk zal ze dat boek niet hebben. Maar dan zie 

ik de ogen van Ike Bekking oplichten. ‘Ja dat heb 

ik, nergens meer verkrijgbaar maar ik heb hem!’ Ze 

loopt (of beter: ze huppelt haast, van trots) naar de 

voorraad achterin de winkel, haalt een doos open 

en komt terug met een exemplaar van het boek. Ik 

ben onder de indruk van de twinkeling in haar ogen. 

Wat een ondernemersgeest, wat een bezieling voor 

het vak. Hoe ze het likt, mag Joost weten, maar ze 
doet het.

En dan smelt ik acuut. Graag denk ik in grote samen-

werkingsverbanden in plaats van bekrompenheid en 

kokervisie. Maar bij de lokale ondernemingszin van 

iemand als Ike Bekking val ik stil. Want bij denken 

in grote verbanden, mag je nooit uit het oog verlie-

zen wat mensen in lokale gemeenschappen neerzet-

ten, zoals in onze eigen gemeente De Bilt. Als je 

de kracht van lokale ondernemingen en initiatieven 

niet onderkent en steunt, zal de bouw aan een groter 

geheel zoals dat van een heel Europees continent bij 

voorbaat mislukken.

De ijver van Ike Bekking heeft zelfs mijn boekenfe-

tisj enigszins afgezwakt. Want pas thuis valt mij op 

dat het boek Made in Europe heerlijk ruikt.

Floris Bijlsma

Amerikaans 
molenbezoek

Alle familieleden van de B-17-bemanning die in Groenekan waren, 

bezochten de ochtend van die dag ook de Molen Geesina in Groene-

kan. Voor die gelegenheid was molenaar Daan Ottevanger van de West-

broekse molen bereid gevonden, om de Geesina te ‘laten draaien’. Een 

viertal bestuursleden en vrijwilligers maakte er een bijzonder bezoek 

van met uitleg over de molen, kofie met appeltaart en poffertjes. De 
gastheren en-vrouwen van de US-families waren deels ook meegeko-

men en daarmee werd het al met al een drukke ochtend. 

(Peter Paternotte, Stichting Molen Geesina)

Vlaaien voor onderwijs 
in Burkina Faso

Woord en Daad levert wanneer de uitslagen van de examens bekend zijn 

en net voor Vaderdag, weer Limburgse vlaaien. De opbrengst komt ten 

goede aan onderwijs in Burkino Faso. Er zijn maar liefst vijf soorten: 

appelkruimelvlaai, rijstevlaai, kersenvlaai en abrikozenvlaai. Bestellin-

gen voor uiterlijk vrijdag 7 juni kunnen worden gedaan:

Voor Lage Vuursche bij Nelleke Born, tel. 035 5426024 of mrs.born@

hotmail.com, voor Groenekan bij Johan van Asselt, tel 06 43165270of 

johanvanasselt@kliksafe.nl, voor Maartensdijk bij Gert en Jolanda van 

Ginkel, tel. 0346 211970 of gert.van.ginkel@ilternet.nl en voor West-
broek bij Ria Hennipman, tel. 0346 282291 of riahennipman@solcon.nl

Over afhalen c.q. bezorgen wordt men bij de bestelling geïnformeerd.

Trainen voor Sponsorloop
Op zondag 29 juni vindt voor de vijfde keer de Utregse meidenloop 

plaats. Duizenden meiden en vrouwen lopen 3,5, 5 of 10 km door het 

historische centrum van Utrecht langs karakteristieke winkelstraten en 

onder de Dom. Ook dit jaar is het Helen Dowling Instituut (HDI) aan de 

Professor Bronkhorstlaan te Bilthoven het goede doel van de Utregse 

Meidenloop. Het HDI biedt psychologische zorg aan mensen met kan-

ker en hun naasten. Aanmelden & meer informatie: stuur een mail naar 

hardlopen@hdi.nl.             (Linda Sintniklaas)

Zeker tien lopers startten zaterdagochtend vanaf het Helen Dowling 

Instituut in de bossen van Bilthoven voor een hardloopclinic ter 

voorbereiding op de Utregse Meidenloop op 29 juni a.s. onder leiding 

van de ervaren oud-atletiekcoach Joop van Amerongen (rechts).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt ...

Parkeerverdriet
Het Maertensplein in Maartensdijk 

wordt heringericht. Met een forse 

pluk parkeerplaatsen uiteraard. In 

september 2013 jaar werd ons als 

ietsersbond gevraagd wat wij er-
van vonden.

Er lagen twee schetsen. De ene 

schets met onder meer een rij 

dwarsparkeerplaatsen langs de 

Prinses Marijkelaan. De andere 

schets met de parkeerplaats los van 

de weg. Bij deze tweede schets leek 

ook de toegang tot de parkeerplaats 

wat logischer: rechtstreeks naar de 

weg en niet over een stukje plein 

dat eigenlijk voetgangersgebied be-

hoort te zijn.

Als ietsersbond hebben we ui-
teraard de belangen van ietsers 
voortdurend in het achterhoofd. Bij 

dwars-parkeren denken wij vooral 

aan kleine ietsers. Er gebeuren 

nogal wat ongelukjes met ietsertjes 
die over het hoofd worden gezien 

door automobilisten die achteruit 

de parkeerplaats afrijden. De chauf-

feur heeft dan immers slecht zicht 

op de rijbaan.

Dus wanneer je de keuze hebt, leg 

je langs een weg waarlangs veel 

schoolkinderen komen geen dwars-

parkeerplaatsen aan. Tenzij je daar 

heel goede redenen voor hebt.

Helaas heeft de gemeente anders 

besloten. Er zijn uiteraard meer 

belangen dan de veiligheid van 

ietsertjes. Voorbeelden zijn een 
groter terras en gemakkelijk te be-

reiken parkeerplaatsen voor de be-

zoekers van artsen en de apotheek. 

Bij eventuele ongelukjes is hulp 

dichtbij. Dat dan weer wel. Maar 

het blijft jammer dat de veiligheid 

van ietsers zoals gebruikelijk in 
onze gemeente weer geen prioriteit 

krijgt. Of zou dat veranderen, nu er 

een nieuwe wethouder verkeer is?

Rinus Scheele, 

Fietsersbond afd. De Bilt
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Boek over het Boschhuis
door Henk van de Bunt

Pauline Broekema, bekend van het NOSjournaal, schreef het boek ‘Boschhuis’ een 

familiegeschiendenis. Op 17 juni verzorgt de auteur een lezing met beeld en verhaal 

in de Bilthovense Boekhandel. Op zoek naar het verhaal achter een familiedrama 

verliest Pauline Broekema zich in het archief van haar grootvader Frans Jan ter Beek.

 Al onderzoekend en al schrijvend komt niet alleen een familie, maar een 

heel tijdperk tot leven. Op 17 juni verzorgt de auteur een lezing 

met beeld en verhaal in de Bilthovense Boekhandel.

Het Boschhuis is de geschiede-

nis van rauwe tabakspioniers op 

Sumatra (en de Utrechtse Heuvel-

rug) in het begin van de 20e eeuw, 

een boerenleven aan de Zuiderzee, 

zorgeloze vakanties op Vlieland, 

wereldverbeteraars in lommerrijk 

Bilthoven en in 1944 het einde van 

een naïeve droom: oom Pieter ter 

Beek wordt, net voor de bevrijding, 

door de bezetter gefusilleerd.

Droom

Het Boschhuis, voormalig woon-

huis van Kees Boeke, ooit het cen-

trum van o.a. quakers en paciisten 
speelt een belangrijke rol in dit 

boek. Grootvader ter Beek gaat in 

de jaren dertig met zijn gezin op va-

kantie naar een Waddeneiland. Dit 

is tamelijk vooruitstrevend voor die 

tijd. Hij was een man van tegen-

strijdigheden, een fabrikant. Samen 

met zijn neven richtte hij de beken-

de Gero zilverwarenfabriek op. Te-

gelijkertijd was hij een idealist die 

geloofde in het goede in de mens. 

Hij was bevriend met onderwijs-

vernieuwer Kees Boeke, die hij ook 

inancieel regelmatig ondersteunde. 
Opa en oma kregen vier kinderen 

en verhuisden met hun jonge ge-

zin in 1930 naar Bilthoven naar dat 

voormalige woonhuis van Boeke 

aan de Beetslaan. Dit nieuwe on-

derkomen werd het decor van veel 

gebeurtenissen uit het boek. Daar 

werd gedroomd van een betere we-

reld en werden vluchtelingen opge-

vangen. Later was er de dreiging 

van vervolging en extreem geweld. 

Er was verdriet, weemoed en geluk.

Kees Boeke

Cornelis Boeke (1884-1966) was 

onderwijsvernieuwer en oprichter 

van de Werkplaats in Bilthoven in 

1926. Na een gedwongen vertrek 

uit Engeland vestigde het gezin 

zich in Bilthoven, in ‘Het Bosch-

huis’ aan de Nic. Beetslaan. Oud 

Werkplaats-docent Bernard Schut 

weerlegt het opduikende bericht 

dat de Werkplaats ook daar begon-

nen zou zijn: ‘In de biograie van 
Daniela Hooghiemstra over Kees 

Boeke staat precies beschreven hoe 

Kees Boeke in Bilthoven in het Bo-

schhuis terecht kwam en vertrok: 

‘Het Boschhuis aan de Nicolaas 

Beetslaan was precies wat zij zoch-

ten: een alleenstaande villa op een 

groot terrein, temidden van dennen-

bomen, berken en hei’. Op 13 no-

vember 1920 vond in het Boschhuis 

een gedwongen veiling plaats waar-

bij voor 6000 gulden aan achterstal-

lige belastingen moest worden op-

gehaald. Twee dagen na de veiling 

verkocht Kees het Boschhuis en het 

Broederschapshuis. Bernard Schut: 

‘De verkoop van het Boschhuis 

was een schijnverkoop om de on-

roerendgoedbelasting te ontlopen, 

Kees Boeke wilde principieel geen 

enkele belasting betalen. Pas later 

heeft hij het huis vrijwillig verlaten 

en is in een tent gaan wonen. Daar-

na woonde hij in het Jodendom en 

toen weer in Noord. Conclusie: de 

Werkplaats is niet begonnen in Het 

Boschhuis, maar in een villa aan de 

Van der Helstlaan in Bilthoven’.

De lezing is op 17 juni a.s. om 20.00 

uur in de Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 in Bilthoven. Entree 

is vijf euro, reserveren is gewenst 

en kan telefonisch onder nummer 

030 2281014 of e-mail info@bilt-

hovenseboekhandel.nl.

Kindervoorstelling 
Plastic Soep

‘Mevrouw Groen en de Plastic Soep’ is een fantasierijke kindervoor-

stelling voor iedereen en in het bijzonder voor 3 t/m 8 jarigen. Me-

vrouw Groen neemt je mee op reis over land en door zee. Je mag mee-

helpen om samen de troep van de plastic soep op te ruimen. Mevrouw 

Groen nodigt je uit niet te blijven zitten maar te doen. De voorstelling 

is op zondag 8 juni om 14.00 uur in de oude basisschool ‘Wereldwijs’, 

Poolsterlaan 2 te Bilthoven. Voor meer informatie en reserveren: www.

liela.nu

Uit de verzameling van Rienk Miedema komt deze foto van het Boschhuis 

uit 1935.

Groen van Prinstererschool 
zorgt voor topprestatie

De jaarlijks terugkerende Stroop-

wafelverkoop door leerlingen van 

de Groen van Prinstererschool in 

De Bilt voor het goede doel is een 

succesvolle actie geworden. Dins-

dag 27 mei werden symbolisch de 

cheques overhandigd aan de goede 

doelen. Roparun team 19 van het 

Diakonessenziekenhuis en Hillcrest 

Aids Centre kregen beide een che-

que overhandigd van 1000 euro. De 

school kan eveneens 1000 euro gaan 

gebruiken voor het opknappen van 

het schoolplein. 

 De leerlingen die heel veel pak-

jes verkocht hadden, werden in het 

zonnetje gezet met diploma’s en 

medailles. Totaal zijn er door de 

school met deze actie ruim 2000 

pakjes stroopwafels verkocht.

     (Fred van Dijen)

Provinciaal 
Korfbaltoernooi bij TZ

Afgelopen zaterdag organiseerde Tweemaal Zes het Provinciaal Korf-

bal Kampioenschap 2014. Het toernooi kende een regionale winnaar; 

bij groep 7 en 8 werd basisschool ’t Kompas provinciaal kampioen.

 (Henry Valk)

De Westbroekse winnaars, die op 14 juni aan het Nederlands 

Kampioenschap deelnemen, tezamen met groep 5/6 van Het Erf uit 

Veenendaal.

Mathildeloop

Aan de eerste Mathildeloop ging een warming-up vooraf. Veel van 

de ruim zestig deelnemers, die een of twee kilometer alegden, waren 
verkleed als keizerin, prins, prinses of ridder.

Inbrekers betrapt 
door medewerkers

In de vroege ochtend van dinsdag 

27 mei wilden drie mannen inbre-

ken in het Van der Valk hotel aan 

De Holle Bilt. Ze kwamen echter 

medewerkers tegen. Rond 5.00 

uur hoorde een medewerker ge-

stommel in een ruimte in het ho-

tel. Ze zag een gemaskerde man 

op zich afkomen en schakelde de 

hulp van een beveiliger in. Deze 

zag drie gemaskerde mannen in 

het hotel, een van hen sommeer-

de hem aan de kant te gaan. De 

overvalknop werd geactiveerd, 

waarna de drie mannen vertrok-

ken, mogelijk in een auto. Het is 

onbekend of er buit gemaakt is. In 

de omgeving is door agenten ge-

zocht, de verdachten werden niet 

aangetroffen. De recherche doet 

onderzoek naar de zaak. Bent u 

hiervan getuige of heeft u meer 

informatie, neem dan contact op 

met de politie via 0900-8844. 

Anoniem reageren kan via Meld 

Misdaad Anoniem 0800-7000.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Album met 80 oude ansicht-

kaarten. € 40,-. Molenweg 2, 

tel. 0346-213073

Nieuwe decoupeerzaag. 

€ 20,-. Houten hobbelpaard. 

€ 5,-. Tel. 0346-211738

Zwart dames rijjasje, merk 

Horka, mt. 40. € 35,-. Tel.06-

10119383 ( Fam. Hensen)

Sony draagbare DVD-speler 

z.g.a.n. 1x kleur wit, 1x kleur 

zwart. € 50,- per stuk. Tel. 

0346-213778 of per mail 

avanschaik@dv-mail.nl

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Zeskantige tafel, wit 

90x90cm. € 12,50. Tel. 035-

5771842

Mid.rode suède lampen-

kap Ø35cm en lengte 40cm. 

€ 10,-. Staande bronzen lamp 

met 3 lampjes. € 15,-. Tel. 

0346-213469

Voor paardenliefhebber de 

dvd `Black Beauty`. € 4,50. 

Tel. 0346-214084

Theorieboek voor brommer-

rijbewijs van Bruinsma. € 8,-. 

Tel. 0346-214084

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Album met sigarenbandjes. 

€ 10,-. Molenweg 2, tel. 0346-

213073

Verrijdbare vogelkooi 

180x60cm. € 40,-. Tel. 030-

2288029

Twinny load fietsendrager 

voor 2 fietsen. € 25,-. Tel. 

030-2283594

Nieuw paneel opdek deur 

(wegens verkeerde bestelling. 

200x93cm. Staat in grondlaag 

verf. € 45,-. Tel. 030-6960389 

of flepp@ziggo.nl

Dell all in one printer inkt-

patroon leeg €15,-. Tel. 

06-29506849

Mooie witte ronde tuintafel 

met metalen voet, Ø70 cm. 

Leuk voor balkon of tuin-

hoekje. € 25,-.  4x z.g.a.n. 

dikke tuinstoelkussens voor 

hoge leuning, mooie kwali-

teit. Samen € 30,-. Tel. 030-

2205540

Gebruikte fietshome-

trainer (mankeert niets). 

Instelmogelijkheid voor 

zwaarder trappen. € 25,-. 

Standaard voor bladmuziek 

met verschillende stelmoge-

lijkheden. In prima conditie. 

€ 10,-. Tel. 06-22175528

8x gegalvaniseerde HEKKEN 

van 100x100cm met klei-

ne mazen. € 10,-. Tel. 

06-22638840

MEISJESFIETS lft. 7 jaar 

merk Batavus i.z.g.s. € 45,- en 

jongensfiets lft. 4 jaar € 25,-. 

Tel. 06-22638840

Te koop gevraagd

RACEFIETS j a r e n 

70-80-90 (in huidige staat) 

voor student. Tel. 06-83235321

Stichting `DE OUDE 

TWEEWIELERS` zoekt oude 

fietsen, brommers en moto-

ren. Ook onderdelen. Koos 

Smits, tel. 0346-213721

Activiteiten

Voorstellingen in het 

Lichtruim. In juni spelen de 

productieklassen van JTS 

Masquerade hun voorstellin-

gen in het Lichtruim. 

Komt dat zien, komt dat zien 

en reserveer nu kaarten!

- Productieklas 1b speelt 

'Dik Trom' op 7 en 8 juni

- Musica lproduct iek las 

speelt 'Minoes' op 7 en 8 juni

- Productieklas 2 speelt 

'Bank' op 14 en 15 juni.

Ga voor meer informatie of 

reserveren naar 

www.jtsmasquerade.nl

Personeel aangeboden

Diensten voor SENIOREN. 

Voor werk in en om huis dat 

wat veel wordt. Maar ook 

een boodschap, eropuit, 

enzovoort. Bel 06-38623637. 

Kennismaken kost niets.

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Te huur GARAGEBOX voor 

stalling of opslag aan de 

Olberslaan in Bilthoven. Tel. 

06-53781426

Netjes de Pinksterdagen 

door! Kom naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar! 

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.

tibelly.nl. De markiezen-

maker (Groenekan). Tel. 

06-26604779. Reparaties 

rolluiken en zonweringen. 

Aanbieding knikarm zonwe-

ring
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

200m2 en te koop/ te huur Industrieweg 400m2. Tel. 

06-54623282

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

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

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

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

www.MPGcoaching.nl 

Hairstudio Britt, een dames en heren kapsalon voor jong 

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

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

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

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

tel. 030-2290395 

www.hairstudiobritt.nl/ www.facebook.nl/hairstudiobritt

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt, Idea en de VVSO WVT 

cursussen

Op ’t 
bankje

‘Is het goed dat ik even bij u kom zitten?’ Zonder 

mijn toestemming af te wachten neemt de vrouw plaats. ‘Ik heb 

me even gedwongen om eruit te gaan, anders kom ik helemaal 

de deur niet meer uit.’ Ze slaakt een diepe zucht en als ze mij wat 

verwonderend ziet kijken, voelt ze kennelijk dat ze wat uitleg 

verschuldigd is. ‘Ik ben sinds kort verslaafd en nou kom ik even 

wat afkicken’, zegt ze lachend. ‘Hoewel ik het altijd afgehouden 

heb, omdat ik het zogenaamd veel te druk had, heb Ik sinds kort 

een iPad. Mijn kleinzoon van zestien heeft net zo lang gezeurd 

tot ik er een heb aangeschaft, op voorwaarde dat hij me alles 

uitgebreid zou uitleggen. Het is een rustige jongen en hij woont 

vlakbij, dus daar had ik wel vertrouwen in. Maar in mijn hart zag 

ik er eigenlijk niets in. Mijn man al helemaal niet, die begint al 

te steigeren bij het woord computer.’ Ze kijkt met een glimlach 

voor zich uit. ‘Mijn kleinzoon Steven liet eerst zien wat er al-

lemaal voor mogelijkheden waren en dat maakte me toch wel 

nieuwsgierig. Eigenlijk had ik het heel gauw onder de knie en 

nu wordt mijn man zelfs nieuwsgierig. Ik heb hem nog niet zo-

ver dat hij er zelf mee aan de slag gaat, maar hij vraagt me wel 

iedere keer dingen voor hem op te zoeken. Vooral skypen vind 

ik leuk. Met mijn zuster in Australië heb ik iedere week con-

tact. Maar ook foto’s bekijken of muziek luisteren. Vooral toen 

de kinderen op vakantie waren en regelmatig mailtjes stuurden 

moest ik van mijn man om de haverklap kijken of er nog be-

richtjes binnengekomen waren. Eigenlijk had ik er veel eerder 

mee moeten beginnen.’ Op dat moment ziet ze haar kleinzoon 

voorbijietsen,	die	als	hij	zijn	oma	ziet,	onmiddellijk	naar	haar	
toekomt. Met een driedubbele zoen begroeten ze elkaar. ‘Dit is 

mijn kleinzoon Steven die verantwoordelijk is voor mijn versla-

ving’, stelt ze de jongen trots aan mij voor. Steven knikt verle-

gen glimlachend naar mij. ‘Ik ben hem toch wel dankbaar dat hij 

zo aangedrongen heeft, want het heeft mijn leven echt verrijkt. 

Heb je nog nieuwe apps voor me?’, vraagt ze. ‘Ik kom zater-

dag wel weer even bij je, dan kijken we of er nog iets nieuws 

voor je bij zit. Je moet niet alles willen hebben, want dan raak je 

de draad kwijt’, zegt de jongen die de indruk wekt heel serieus 

bezig te zijn. ‘Oma wilde nooit iets met computers te maken 

hebben, maar nu moet ik haar soms een beetje remmen. Maar 

ik moet zeggen dat ze het allemaal heel snel geleerd heeft.’ De 

vrouw glundert en geeft haar kleinzoon een knuffel. ‘Nu moet je 

opa ook zover zien te krijgen dat hij een eigen iPad neemt. Hij is 

er nu rijp voor’, zegt ze serieus. ‘Ik zal hem zeggen dat hij met 

het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië een heleboel extra 

informatie kan krijgen en dan is hij wel om’, zegt hij overtui-

gend. Oma denkt dat hij gelijk heeft. ‘Voetbal is voor hem altijd 

bijzonder en als hij er meer van kan zien is hij vast verkocht.’ 

Een	vriend	van	Steven	die	langsietst	en	ons	ziet	zitten,	stapt	ook	
af. Ook hij heeft zijn opa en oma aan de iPad gekregen. Hij ver-

telt dat het ook hem de nodige overredingskracht gekost heeft 

zijn grootouders zover te krijgen dat ze online gingen, maar ook 

zij zijn buitengewoon enthousiast geworden. Samen willen de 

jongens bij oma thuis nog wel even kijken of er iets nieuws voor 

haar te downloaden is. 

Maerten

Bustocht naar Coesfeld

Zaterdag 21 juni om 8.30 uur gaat 

er een bus vanaf gemeentehuis Jagt-

lust, via enkele opstapplaatsen, naar 

Coesfeld. De ontvangst met ontbijt 

is bij Café Ebbing. Daarna is er in 

Darfeld een rondleiding bij Classic 

Centers voor een Oldtimershow en 

in het Generatiepark met een gereno-

veerd station. Vervolgens is er vrije 

tijd in Coesfeld; terrasje, winkelen 

of de ‘Ossentour’ wandelen waarbij 

de Coesfeldse geschiedenis op een 

bijzondere wijze wordt getoond. Om 

17.00 uur is er op het marktplein een 

parade van de schuttersvereniging 

met ‘roof van de Sabijnse vrouwen’. 

Na het avondeten bij ‘Haus Frieling’ 

vertrekt de bus om 19.30 uur naar 

De Bilt.

Voor vragen en aanmelding: Meep 

van Kampen, voorzitter van de 

Stichting Jumelage De Bilt-Coe-

sfeld, bij voorkeur via e-mail: mee-

pvankampen@casema.nl of tel. 030 

2201849. Aanmeldingen worden, 

vergezeld met nadere details van de 

reis, bevestigd.
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TZ verwelkomt nieuwe sponsor
Tweemaal Zes presenteerde vori-

ge week Adcura Uitvaartzorg als 

nieuwe sponsor. Adcura Uitvaart-

zorg, gevestigd in Maartensdijk 

en Bilthoven, is in 2006 opgericht 

door Daniel en Linda van Utrecht 

- Rijksen. Linda speelt zelf al di-

verse jaren in de midweek bij TZ 

en ook de kinderen korfballen bij 

de vereniging. 

Penningmeester Rick de Heer 

(links) zette namens Tweemaal Zes 

Daniel en Linda van Utrecht in de 

bloemetjes.

Kampioenen van SCHC
Jongens D3 van hockeyclub SCHC 

is kampioen geworden in hun pou-

le. Met 11 van de 14 wedstrijden 

winst, kon dit team naaste concur-

rent Laren op doelpunten maar ook 

op mentaliteit ruim voorblijven. De 

laatste wedstrijd werd met 7-1 ge-

wonnen.

Kampioen werden Onno van 

Binsbergen, Christophe van 

Giersbergen, Rutger van 

Donselaar, Gijs Rosier, Otmar 

Rozeboom, Ocke Moulijn, Duco 

Algera, Job Oosterlaan, Philippe 

Geurts, Matthijs Eikelboom, Naud 

van Dijk, Rutger van Doorn en 

Sebastian Rutt(Ingrid Geurts)

Salvo speelt door in juni
Het Salvo-seizoen is op 27 mei 

geëindigd. De volleybalvereni-

ging huurt ook de maand juni 

vier dinsdagen De Vierstee, om 

vooral in partijvorm te volley-

ballen. Deze avonden vinden er 

geen trainingen plaats. Ook de 

trainers spelen lekker mee. Ie-

dereen die kennis wil maken met 

het volleybal is deze avonden van 

harte welkom. Er wordt op ver-

schillende niveaus gespeeld, zodat 

iedereen volop aan zijn of haar 

trekken komt. Op de dinsdagen 

3, 10, 17 en 24 juni kan iedereen 

vanaf 20.00 uur terecht in de grote 

zaal van De Vierstee aan de Maar-

tensdijkse Nachtegaallaan.

Brons voor SCHC

SCHC MC1 is in het voorbije 

weekeinde derde van Nederland 

geworden. Na de poulewedstrij-

den met Bloemendaal en Rotter-

dam overleefd te hebben werd in 

de halve inale niet gewonnen van 

Den Bosch, maar werd in de strijd 

om het brons met 2-1 van Nijmegen 

gewonnen. (Sipko de Ruiter)

Jongens tennisteam 
kampioen

Afgelopen zondag werd het jongensteam van tennisvereniging Hol-

landsche Rading kampioen in de landelijke 2e klasse van jongens t/m 

17. Het team had een lastige start, aangezien speler Jesse Otten gebles-

seerd was en niet kon spelen. Gelukkig werd in Jip Steur een waardige 

vervanger gevonden. Het kampioenschap was zwaar bevochten: tegen 

de nummer 2 de Meent werd vorige week nog gelijk gespeeld. Maar 

het constante presteren gedurende de gehele competitie zorgde voor de 

eindoverwinning. (Maarten Bremer)

V.l.n.r. Storm Bruns, Job van Rossenberg, Jip Steur en Stan van Eldik.

Midzomernachtconcert bij 

jubilerende Tennisclub
Op vrijdag 20 juni zal er t.g.v. het 80-jarig bestaan van TC Bilthoven 

een midzomernachtconcert plaatsvinden op Tennispark Bilthoven. Bij 

minder goede weersomstandigheden zal dit worden verzet naar 27 juni. 

José Scholte (zang) en Jack de Bie (vleugel) zingen en spelen werken 

van o.a. Purcell, Bizet, Verdi, Gershwin, Porter. José Scholte is actief lid 

van TC Bilthoven, speelt competitie en is bijvoorbeeld betrokken bij de 

organisatie van de Ladies Day. Het concert is open voor zowel leden als 

niet-leden. Vanuit de opbrengsten van het concert steunt de jubilerende 

tennisclub Artsen zonder Grenzen als goed doel. Informatie en kaartver-

koop via: www.tcbilthoven.nl/Tennisclub Bilthoven/José Scholte.

Zoektocht ‘Kris en 
Lisanne’ dichtbij

Salvo heeft het seizoen afgesloten met een onderling toernooi, dat in 

het teken stond van de actie ‘Vind Kris en Lisanne’. Salvo voelt zich 

zeer betrokken bij deze actie, omdat twee familieleden van Lisanne bij 

Salvo spelen. Het bestuur van Salvo ondersteunt de actie van harte en 

had vooraf beloofd het bedrag dat tijdens de avond zou worden opge-

haald te verdubbelen.

De Salvoleden brachten 308 euro bijeen. Salvo-lid Adri Laarman vulde 

met zijn bedrijf Laarman & Van Waay dit spontaan aan tot 500 euro. 

Doordat het bestuur dit bedrag verdubbelde, kon Salvo dus duizend 

euro schenken aan de Stichting. Het geld wordt ingezet voor zoekacties 

in Panama naar de verdwenen vrouwen.

Meisjes tennisteam 
kampioen

Zondag 1 juni is het meisjesteam tot en met 14 jaar van TV Tautenburg 

in Maartensdijk ongeslagen kampioen geworden. Dat werd gevierd in 

de kantine met daarna een BBQ. V.l.n.r. Ghislaine Westerhoud, Maritte 

de Ruiter, Dymphy Kemp, Marit van Lierop en Sanne van Dijk. 

(Sandy van den Ham)



Dat willen wij ‘effe’ kwijt…

Zo kan het ook
Een rigoureuze gemeentelijke snoeibeurt van de struiken in het plantsoen aan de Spoorlaan liep twee jaar 

geleden uit op een kleine ecologische ramp. De meeste beplanting overleefde deze ingreep niet. Van de 

ene op de andere dag keken wij, de direct aanwonenden, aan tegen een treurige verzameling afstervende 

stronken. Maar sinds half mei is het plantsoen in z’n groene luister hersteld; het eerste tastbare resultaat 

in Hollandsche Rading van participatie tussen burgers en gemeente in de openbare groene ruime.

Dat plantsoen voelt toch een beetje 

als een voortuin. Beplanting zorgt 

voor de nodige privacy en houdt 

de storende koplampen vanuit de 

Sparrenlaan tegen. Maar toen het 

groen na de snoeibeurt van 2012 

weigerde opnieuw uit te lopen, en 

de kale boel de boel bleef, hebben 

wij de zaak afgelopen april bij de 

gemeente aangekaart. Hierop volg-

de een teleurstellende reactie. Geld 

voor nieuwe beplanting was er niet 

vanwege de bezuinigingen; in deze 

economisch barre tijden kon het lo-

kaal gezag helaas alleen ‘graszaad’ 

aanbieden.

Een paar weken later zijn we in het 

dorpshuis maar eens aangeschoven 

bij een vergadering tussen gemeente 

en bewoners over het nieuwe Biltse 

groenbeleid. Dat was nuttig, zo 

bleek. Het gesprek tussen ambtena-

ren en burgers bewoog zich langs de 

kortst mogelijke lijnen. Binnen een 

uur waren er concrete afspraken.

Om te beginnen begreep de ge-

meente heel goed dat wij graag 

weer een paar fraaie struiken voor 

de deur wilden. Zoals ook wij be-

grepen dat de gemeente niet meer 

de middelen heeft om er een hele 

hortus botanicus aan te poten. Hier 

was een compromis in de maak…

Wij lieten weten dat een wat smal-

lere strook met planten wat ons be-

treft ook acceptabel was. Voor de 

gemeente zou dat een linke bespa-

ring op de kosten betekenen. Toen 

we vervolgens ook aanboden een 

deel van het toekomstig onderhoud 

(vormsnoei) op ons te nemen, was 

de kogel snel door de kerk. Burger-

participatie bleek het toverwoord. 

Twee weken na het dorpshuis-be-

raad voegde de gemeente de daad 

bij het woord. De dode stronken 

werden uit het plantsoen verwij-

derd, de grond omgewerkt en een 

paar dagen later stond er een rij 

kakelverse laurierkers in de grond. 

Snoei is voorlopig niet nodig. Wij 

participeren vooralsnog als water-

gevende burgers om het dorstige 

jonge groen door de zomer heen te 

helpen.

Bewoners Spoorlaan 56,58,60,62

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…

Met elkaar zetten we 

onze wijk te kijk
Met nog maar drie mensen werken wij iedere donderdag in onze, dus 

ook uw, ‘Grote Beer-tuin’. Wij snoeien, verwijderen onkruid en zwerf-

vuil. Wij zoeken nog vrijwilligers, die incidenteel of regelmatig met ons 

willen meedoen. Kom gewoon op donderdagochtend naar garage nr. 

54. Wij zijn dan van 9.00 uur tot ongeveer 11.00 uur bezig. Als u kortere 

tijd wilt meedoen is dat ook welkom. Wilt u wel meewerken, maar kunt 

u niet op donderdag, dan overleggen we met elkaar. Komende Hemel-

vaartsdag slaan we over met onderhoud. Hulp is ook welkom op andere 

wijze: lege blikjes, sigarettendoosjes en papier niet op straat te laten 

vallen maar in de vuilnisbak te gooien. Voorts aan de hulpverleners vra-

gen geen sigarettenpeuken voor de deuren bij de ingangen op de grond 

te gooien. Zelf een metalen doosje meenemen en daarin de peuken te 

doven. Uw reacties zijn welkom.

Vriendelijke groet namens de actiegroep ‘Grote Beer – Schone Beer’

Rien Grifioen, Tel. 030 2253135.

Open Boerderijdag
Tijdens de Campina Open Boerderijdagen laat de melkveehouder zien 

wat goede zorg voor zijn koeien inhoudt en waarom dit belangrijk is. 

Nederlandse gezinnen krijgen zo de kans om te ‘proeven’ van het echte 

boerenleven en om met eigen ogen te zien waar melk precies vandaan 

komt. Op de boerderijen worden veel activiteiten georganiseerd voor 

stoere jongens en meiden, zoals een boerenstormbaan, ‘vla-voetbal’ en 

ze kunnen speuren en ravotten in de wei.

Op 9 juni stellen Evert en Heleen Blaauwendraad, Kooijdijk 9 in West-

broek hun boerderij voor de zevende keer open tussen 10.00 en 16.00 

uur. Kijk op www.campina.nl voor meer informatie en deelnemende 

bedrijven.

Het resultaat van goed overleg tussen bewoners en de gemeente.

Zomerexpositie Beelden op Locatie
Jacqueline Laimböck en Jolanda Drukker Murray organiseren eenmalig een zomerexpositie aan de 

Lindenlaan 24 in Groenekan in de tuin en het huis van kunstschilder Jacqueline Laimböck.

Op zaterdag 7 juni worden de 

prachtige bostuin en het huis in 

Groenekan opengesteld voor de zo-

merexpositie Beelden op Locatie. 

Naast het werk van Jacqueline en 

Jolanda zijn er beelden van Cissy 

van der Wel te zien. In de tuinka-

mer exposeren Mirjam Jakubowski 

en René Vlasblom hun sieraden en 

in huis zijn ook de handgemaakte 

tassen van Felicia van Oostveen te 

bezichtigen. Tot en met 29 juni zijn 

de tuin en het huis open op zater-

dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en op afspraak. De toegang is 

gratis. Op zaterdag 7 juni wordt de 

expositie muzikaal opgesierd door 

Indifference. Zij spelen jazz, latin, 

swing, musette, tango’s en meer op 

een frisse hedendaagse manier.
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Bezoek de eendenkooi
Halverwege de Kanaaldijk, een iets- en wandelpad gelegen 
in het verlengde van de Graaf Floris V weg in Hollandsche 

Rading richting Tienhoven, staat de eeuwenoude eendenkooi 

van Breukeleveen. Vroeger werden in de eendenkooi 

eenden voor de consumptie gevangen, maar sinds 

tientallen jaren gebeurt dat niet meer. 

Op zondag 8 juni (1e Pinksterdag), maandag 9 juni (2e Pinksterdag), 

zaterdag 28 juni en zondag 29 juni 2014 zijn gidsen van Natuurmonu-

menten van ca. 12.00 uur tot ca. 15.00 uur op de Kanaaldijk aanwezig 

voor rondleidingen in de eendenkooi en geven zij informatie over het 

herstel van het dichtbij gelegen trilveengebied. De rondleidingen duren 

ca. 45 minuten. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 

Een vrijwillige bijdrage voor de restauratiekosten van de eendenkooi 

wordt op prijs gesteld. Bij regenachtig weer zijn er geen rondleidingen.

De eendenkooi kent nog veel authentieke details zoals de kooiplas, het 

kooibos, de vanginstallatie en

het kooikershuisje.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 6 juni "BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

Woe.
04-06

Rib-eye van de grill met 
pepersaus

of 
Gebakken mosselen in 

knoflookboter

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
05-06
Vrij.

06-06
Woe.
11-06

Zalmmoot v.d. grill met 
ravigotte saus

 of 
Kip spareribs met sweet 

chili saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
12-06
Vrij.

13-06

Schilderijen, beelden en meer kunst bij Jacqueline Laimbock. Naast haar 

beeldhouwer Jolanda Drukker Murray.

Lezing 
Maandag 2 juni gaf Marijke op ten 

Noort een lezing bij de Bilthovense 

Boekhandel. Bilthovense Marijke 

is ruim dertig jaar student van de 

Oude Wijsheid en medewerker van 

Share Nederland; een stichting die 

het publiek informeert over het ver-

band tussen de bijzondere gebeur-

tenissen in de wereld en de komst 

van de Wereldleraar. [HvdB]

De lezing ging over de toekomst 

van iedere man, vrouw en kind, de 

toekomst van de aarde zelf. Voor 

meer informatie www.sharenl.org


