
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992   fax 0346-213824    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Oplichters actief 
In Maartensdijk en Hollandsche Rading zijn momenteel mensen actief die 

voor te hoge bedragen werkzaamheden aan het huis verrichten. Zij bellen aan 

en geven ongevraagd advies over reparaties aan het huis. Er zijn meerdere 

Engelstalige ‘ploegen’ gesignaleerd die, voor u het weet, een dikke rekening 

onder uw neus schuiven…

Politie en gemeente willen hierop attenderen: ‘Wees voorzichtig met het uit-

besteden van werk aan mensen die u niet kent en zomaar ineens aan de deur 

komen. Vraag daarom altijd eerst een offerte aan voordat u een werkopdracht 

geeft en bespreek deze met familie of buurtgenoten. Wanneer u toch werk-

zaamheden wilt laten verrichten, vraag dan om een afschrift van het identi-

teitsbewijs en noteer kentekens’. [KP]

Overdracht herdenkingsmonument
door Henk van de Bunt

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool hebben het herdenkingsmonument bij het 

gemeentehuis geadopteerd. Ieder jaar vindt er op het gemeentehuis een overdracht van deze adoptie 

plaats van groep 8 aan groep 7, onder voorzitterschap van de burgemeester.

De formele overdracht vond afge-

lopen donderdag plaats in de oude 

raadszaal van Jagtlust. Burgemees-

ter Arjen Gerritsen verwelkomde 

de aanwezigen, waaronder verte-

genwoordigers van het voorma-

lig verzet. De burgemeester ging 

ervan uit, dat groep 7 hun verant-

woordelijkheid voor het monu-

ment goed zou uitvoeren en dat zij 

bij de volgende herdenking (4 mei 

2014) een belangrijke rol zouden 

willen spelen. 

Monument

Burgemeester Gerritsen vertelde dat 

met de leeuw ontwerper Jaap Kaas 

door een natuurgetrouwe weergave 

de innerlijke kracht van het dier wilde 

blootleggen. De leeuw is een subtiele 

voorstelling van vele facetten van 

oorlog en verzet. Het linker-reliëf 

staat symbool voor de bezetting. Een 

Nederlandse soldaat bezwijkt aan 

de overmacht van de bezetter, weer-

gegeven in de vorm van een adelaar 

met hakenkruis. Rechts een reliëf van 

een ter aarde geworpen iguur die de 
brandende toorts (symbool voor het 

vuur van het verzet) overdraagt aan 

een soldaat die de bevrijding ver-

beeldt. Later heeft men het oorlogs-

monument een bredere functie willen 

geven; ook mensen, die na de Tweede 

Wereldoorlog door oorlogsgeweld 

of onderdrukking om het leven zijn 

gekomen worden herdacht. Op 15 

augustus 2010 is bij het monument 

door mgr. Bär, voormalig bisschop 

van Rotterdam, een plaquette onthuld 

die herinnert aan de slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog in Zuid-

Oost Azië. Tevens is er in juli 2010 

onder het monument Javaanse aarde 

toegevoegd om de geschiedenis van 

Nederland en Nederlands-Indië sym-

bolisch te verbinden. Tenslotte legden 

alle leerlingen - twee aan twee - een 

bloem bij het monument en was de 

formele overdracht een feit.

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl
Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
www.hairdesque.nl

Leyenseweg 18, Bilthoven
Tel. 030 228 39 23
www.vanhugten.nl

Van Alfa tot Volvo

Gespecialiseerd in

Onderhoud en reparatie van alle merken

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Inbraak bij TV Tautenburg
Voor de 3e keer in een paar jaar is er ingebroken in het clubhuis van Tennis 

Vereniging Tautenburg in Maartensdijk. Na de vorige inbraak zijn er camera’s 

opgehangen waarop de jeugdige inbrekers zijn vastgelegd. De beelden zijn 

naar de politie gestuurd en deze gaan verder onderzoeken of de personen te 

achterhalen zijn. Evenals alle vorige keren was de buit minimaal, een tray 

AA-drink, een doos Mars en het digitenne apparaat was wat er miste. De 

schade die is aangericht om binnen te komen en om de deur van het schoon-

maakhok te forceren maken dat de schade in de duizenden euro’s loopt.

 

Alles is in no-time weer gerepareerd om te voorkomen dat ook de afstands-

bediening van de Digitenne nog wordt opgehaald. Ook zijn er nog extra ca-

mera’s geïnstalleerd om de daders nog beter in beeld te brengen en zijn er di-

verse andere maatregelen genomen om een 4e inbraak te voorkomen. Er zijn 

absoluut geen dingen van waarde te halen in het clubhuis maar de aangerichte 

schade maakt dat het nodig is om de reeds gedane maatregelen uit te breiden.

 

De vereniging hoopt dat de foto’s dusdanig verhelderend zijn dat de politie in 

staat is de daders op te pakken. Ook is afgesproken dat het preventieteam nog 

vaker de ronde maakt rond de sportvelden zodat ook andere sportverenigin-

gen verstoken blijven van dit soort gedrag. 

Burgemeester Arjen Gerritsen vertelde over het rechter reliëf van een ter 

aarde geworpen iguur die de brandende toorts (symbool voor het vuur van 
het verzet) overdraagt aan een soldaat die de bevrijding verbeeldt.

Project Herontwikkeling voormalig 
gemeentehuis opgeleverd

Met de oplevering van de starters- en seniorenappartementen is de laatste fase van het project 

Herontwikkeling voormalig gemeentehuis en omgeving afgerond. Woensdag 12 juni werd dit door 

gemeente, aannemer en SSW  in aanwezigheid van de nieuwe huurders feestelijk gevierd. 

Het complex wordt symbolische ge-

opend, o.a. met toespraken van Ad 

van Zijl, directeur-bestuurder van 

SSW, wethouder Arie-Jan Ditewig 

en Edwin ten Brinke, directeur Ten 

Brinke Vastgoedontwikkelaars.

Project

Het gehele project bestaat uit de bouw 

van 42 appartementen en 2 vrijstaan-

de woningen. Het voormalig gemeen-

tehuis van Maartensdijk heeft een 

nieuwe bestemming gekregen en is 

deels in gebruik als kantoor voor di-

verse bedrijven en deels heringericht 

tot paramedisch centrum. Ten Brinke 

Vastgoedontwikkelaars en SSW heb-

ben samen dit project ontwikkeld.

Ad van Zijl: Hiermee is een belang-

rijk project in Maartensdijk afgerond. 

Belangrijk omdat het een project is 

op een gevoelige en historische plek 

in de gemeente. Maar ook belangrijk 

omdat hiermee een eind is gekomen 

aan 12,5 jaar voorbereiding en uit-

voering. Maar ondanks die 12,5 jaar 

wil ik het geen koperen jubileum noe-

men. Koper is weliswaar een mooi, 

maar geen edel metaal. Dit complex 

heeft meer schoonheid dan koper’. 

Drieluik

Wethouder Arie-Jan Ditewig: ’Met 

de verhuur van het monumentale deel 

van het voormalig gemeentehuis, met 

de herinrichting van het andere deel 

als paramedisch centrum en de op-

levering van de appartementen is dit 

prachtige drieluik nu afgerond. Wij 

zijn blij en trots hierop voor onze 

inwoners. Want daar gaat het om: de 

gemeente is van en voor ons allemaal. 

Daarom mijn gelukwensen naar alle 

betrokkenen en bewoners voor dit 

prachtige resultaat’. 

[HvdB]

Directeur Edwin ten Brinke overhandigde een welkomstcheque ter waarde 

van 500 euro voor een kunstwerk ter aankleding van de tuin voor de bewoners 
van de appartementen.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

23/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

23/6 •   9.00u - Ds. R.W. de Koeijer
23/6 • 18.30u - Ds. A. van de Meer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

23/6 • 10.30u - Mw. E. Kruyt

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

23/6 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

23/6 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

23/6 • 10.15u - Ds. G. Hagens
23/6 • 17.00u - Ds. E.T. van de Kamp

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

23/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
23/6 • 19.00u - Ds. A.F. de Fijter

Pr. Gem. Immanuelkerk

23/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

23/6 • 10.00u - Ds. F.B. Fennema

R.K. St. Michaelkerk

23/6 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

23/6 • 10.00u - Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

23/6 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

23/6 • 10.00u - Kand. W.J. Westland
23/6 • 18.30u - Ds. G. van Wijk

Herst. Herv. Kerk

23/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk, Blauwkapel

23/6 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

23/6 • 11.00u – Mevr. ds. M. Verstoep

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

23/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/6 • 18.30u - Ds. J. den Dikken

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

23/6 • 9.30u – Mevr. ds. M. Verstoep

St. Maartenskerk

22/6 • 19.00u - Eucharistieviering
23/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

23/6 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
23/6 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

23/6 • 10.00u - Ds. P.G. Oskamp
23/6 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Boerderijverkoping voor  

Adullam

Op vrijdag 21 juni a.s. van 19.00 tot 
plm. 21.00 uur is er voor Adullam 
Gehandicaptenzorg een boerderij-
verkoping achter Dorpsweg 6 te 
Maartensdijk. Er is o.a. koffie, thee, 
fruit, koek, speelgoed, antiek, kaas 
en vlees te koop. Ook (2dehands-)
boeken, kaarten, cadeauartikelen, 
vleeswaren, noten en (warme) kro-
ketten zijn te verkrijgen. Voor de 
jeugd is er een springkussen en zijn 
er andere activiteiten.

Concert in Schutsmantel

Op zondag 23 juni, om 15.00 uur, 
vindt in Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 te Bilthoven een concert 
plaats, dat in nauwe samenwer-
king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensemble 
Frühling Trio, bestaande uit Nancy 
Braithwaite - klarinet, Angela Ste-
venson - cello, Vaughan Schlepp 
- piano, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met werken 
van o.a. Mendelssohn, Glinka en 
Juon. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze. De toegang is 
gratis. 

Spullen voor Marktdag 

Voor de Dorpskerk Marktdag is 
men op zoek naar tweedehands 
spullen en dameskleding. De inza-
melavond is op donderdag 20 juni 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast de 
Dorpskerk in De Bilt. Op woens-
dagavond 19 juni kunnen de spul-
letjes ook worden opgehaald, 
waarvoor een afspraak kan worden 
gemaakt. Neem hiervoor contact op 
met Ida en Richard (06-49247655). 
Meer informatie over de marktdag 
op www.marktdagdebilt.nl

Open dag Nieuw Toutenburg

Op zaterdag 22 juni a.s. is er een 
open dag op zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg aan de Dorpsweg 85 in 
Maartensdijk. Er zijn verschillende 
activiteiten, zoals een demonstratie 
schapen scheren (tussen 11.00 en 
12.00 uur) en een demonstratie wol 
vilten, een markt met verschillende 

kraampjes, o.a. brocante, cadeaus-
pullen, bloemen, wolprodukten, 
imker, etc. Er is een sjoelwedstrijd 
en er is volop vers fruit in de boer-
derijwinkel te verkrijgen. De open 
dag is van 10.00 tot 15.30 uur.

Orgelconcert in  

de Opstandingskerk 

De Opstandingskerk in De Bilt 
bestaat 50 jaar, een jubileum dat ‘t 
hele jaar wordt gevierd. Op zater-
dag 29 juni is er om 15.30 uur een 
orgelconcert door Jan Bulk en Jan 
Hamberg. Op het programma staan 
werken van Johann Sebastian Bach, 
Jan Pieterszoon Sweelinck en (voor 
twee orgels) Antonio Soler. De toe-
gang is gratis. Vrijwillige bijdra-
gen zijn bestemd voor twee goede 
doelen: het Hillcrest Aid Centre in 
Zuid-Afrika met een kleinschalig 
economisch project voor vrouwen 
die leven met HIV, en dozen met 
extra (h)eerlijke levensmiddelen 
van de Wereldwinkel voor plaats-
genoten met een smalle beurs. 

Rommelmarkt bij  

DOS Westbroek

Aanstaande zaterdag 22 juni orga-
niseert korfbalvereniging DOS 
haar tweejaarlijkse rommelmarkt 
op haar complex bij de Molen in 
Westbroek. Naast de vele kraam-
pjes met mooie spullen is er ook 
een rad van avontuur met mooie 
prijzen. Genoeg redenen om vanaf 
10.00 uur een kijkje te komen 
nemen op de accommodatie van 
DOS in Westbroek.
Spulletjes voor de rommelmarkt 
kunnen nog tot vrijdagavond door 
DOS-leden worden opgehaald; tel. 
0346 282059.

SDO-activiteiten

De Stichting Dag voor de Ouderen 
(SDO) verzorgt op vrijdag 26 juli 
en dinsdag 20 augustus met een 
groep ouderen een rondleiding naar 
het gemeentehuis in Bilthoven. 
Er is in de traverse een fototen-
toonstelling waar beide keren kort 
aandacht aan besteed zal worden. 
Karel Beesemer verzorgt daarnaast 
een rondleiding door het ‘Jagtlust’- 
gedeelte en het later aangebouwde 
administratiekantoor. De grootte 
van de groep is maximaal 20 per-
sonen. Tijdsduur is van 10.00 tot 
12.00 uur Ook brengt de SDO op 
woensdag 24 juli een bezoek aan 
het KNMI in De Bilt van  10.00 
tot 13.30 uur. Hier is een lunch 
bij inbegrepen. Aanmelden voor 
zowel het gemeentehuis- als voor 
het KNMI-bezoek is nodig. Na 
aanmelding krijgt men een uitno-
diging toegestuurd. Aanmelden 
kan bij de heer H. v. Loo tel.030 
2253588 of bij mevr. J. Buitenhuis 
tel. 0346 212390.

Vrijwilligers gezocht

Restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate aan het Maartensdijkse 
Maertensplein is een plek waar 
mensen bijeenkomen voor ontmoe-
ting met koffie, thee of iets anders 
lekkers. De gastvrouwen en -heren 
zorgen al jaren voor deze voorzie-
ning en zijn op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die het team komen 
versterken. Houdt u van teamwork 
en heeft u een luisterend oor en 
oog voor de medemens? Schroom 
dan niet en bel naar Til Cardinaal 
(0346-211451) of Servicecentrum 
Maartensdijk (0346-214161). 

Weeksluiting

De Hervormde Gemeente van 
Maartensdijk houdt op vrijdag 21 
juni a.s. in de recreatiezaal van 
Dijckstate een weeksluiting, die 
geleid zal worden door drs. G.A. 
van Ginkel. De aanvang is om 
19.30 uur en de zaal is open om 
19.15 uur. Naast het lezen van een 
Bijbelgedeelte en het houden van 
een korte meditatie daarover, is er 
samenzang. Na afloop is er uitge-
breid gelegenheid voor ontmoeting 
met koffie of thee. Een ieder is van 
harte welkom. Voor eventuele ver-
voersvragen tel. 0346 213592.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

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.

Vlooienmarkt in Bilthoven

Zondag 23 juni word er een vlooi-
enmarkt/curiosamarkt georgani-
seerd op het grasveld tegen over 
gemeentehuis Bilthoven gelegen 
aan de Soestdijkseweg zuid 173 
in Bilthoven met 150 deelnemers 
met zeer mooie antieke spullen. 
De markt duurt van 9.30 uur tot 
16.30 uur.
Verzoek om zoveel als mogelijk 
op de fiets te komen vanwege de 
beperkte parkeermogelijkheden 
rondom het evenement. Inlich-
tingen tel: 0343 442962 of 06  
20409311

Los Sabados in de Akker

Op zaterdag 22 juni om 15.30 uur 
speelt Los Sabados in de foyer van 
SF de Akker. Los Sabados is een 
project-orkest dat muziek speelt 
en zingt uit Oost-Europa en Zuid-
Amerika. Deze muziek heeft zijn 
wortels in de volksmuziek in zou je 
kunnen classificeren als zigeuner-
muziek, klezmer, Balkan(beat), son 
en tango. Kortom een mix van vro-
lijke, dansbare muziek en melan-
cholische liederen. Niet Akkerbe-
woners zijn ook welkom; voor hen 
bedraagt de toegang 2,50 euro.

Geboren

11 juni 2013

Christiaan

Zoon van Koert & Willemijn 
van Leeuwen

Pr. Bernhardlaan 41
Maartensdijk

Na een moedige lange strijd is de verdiende rust eindelijk daar...

Hilde Roosendaal - Grashuis

Delfzijl, 13 september 1948         -         Bilthoven, 12 juni 2013

 Bas
 Maarten, Gelske, Jesper & Vajèn
 Bastiaan & Femke
 Simone

De crematie heeft al plaatsgevonden.
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Gert-Jan Weierink wethouder in Montfoort
door Guus Geebel

Het VVD-Statenlid Gert-Jan Weierink uit Maartensdijk wordt per 1 juli wethouder in de gemeente 

Montfoort. Hij volgt er Harry van Beers op die onlangs is afgetreden. Weierink ziet het wethouderschap 

als een nieuwe uitdaging in zijn carrière waarin hij al tal van bestuurlijke functies vervulde.

Weierink werd in 1969 geboren in 

Wervershoof. Hij studeerde rechten in 

Utrecht en Leiden. en was al heel jong 

politiek actief. Op zijn zeventiende 

werd hij bestuurlid van een JOVD-

afdeling in het oosten van het land. 

‘Mijn vader was burgemeester en ac-

tief binnen de VVD, dus heb ik het li-

beralisme van huis uit meegekregen.’ 

Vanaf 1996 werd Weierink actief bin-

nen de VVD in Utrecht. Voor die partij 

zat hij een jaar in de gemeenteraad. 

Zes jaar geleden verhuisde Gert-Jan 

Weierink naar Maartensdijk en in 2011 

werd hij lid van Provinciale Staten. 

Natuurwoordvoerder

Weierink is werkzaam als adviseur bij 

een communicatiebureau. Verder is 

hij voorzitter van het districtsbestuur 

Utrecht van Veilig Verkeer Nederland. 

Eerder was hij lid van het algemeen 

bestuur van het Hoogheemraadschap 

de Stichtse Rijnlanden. De twee jaar 

als Statenlid heeft hij als heel bijzon-

der ervaren. ‘Het is heel anders dan 

een gemeenteraad of een waterschap. 

De provincie had altijd een wat stof-

ig imago, maar dat ervaar ik helemaal 

niet.’ In de Staten zit Weierink in de 

commissie  Ruimte, Groen en Water 

en is hij natuurwoordvoerder. ‘Dat 

sluit aan bij de bestuursfunctie die ik 

had bij het hoogheemraadschap.’

Samen

Gert-Jan Weierink  was persoonlijk 

medewerker van Rita Verdonk in 

de Tweede Kamer. Hij maakte in 

2006 de lijsttrekkersverkiezing tus-

sen haar en Mark Rutte mee. ‘Wat 

daarna kwam was heel heftig. Je 

leert dan wel goed hoe je met poli-

tiekgevoelige dingen om kunt gaan. 

Dat laatste komt me goed van pas bij 

het werk in de Staten.’ Bij het wa-

terschap leerde Weierink hoe je din-

gen samen voor elkaar kunt krijgen. 

‘Ik zeg wel eens tegen mensen die 

politieke ambities hebben, eigenlijk 

moet je beginnen in een waterschap 

omdat daar de cultuur redelijk laag-

drempelig is, minder formeel en toch 

ook politiek. Wat ik bij deze functies 

en ook in de Staten heb geleerd, is 

dat het gaat om geven en nemen. 

Timing is heel belangrijk, je moet 

anderen ook wat gunnen. Als je die 

eigenschap niet hebt kom je niet veel 

verder.’

Meerwaarde

Bij de bestuurlijke vernieuwing van 

provincies vindt Weierink het goed 

om te zoeken naar de beste mogelijk-

heden. ‘Daarbij vind ik het belangrijk 

om te kijken naar de rol van de pro-

vincie. Hoe vul je die in en hoe pak 

je het op. Pas dan ga je kijken of het 

echt noodzakelijk is.’ Zijn ervaring als 

raadslid van Utrecht in het BRU was, 

dat het een hoog praatclubgehalte had. 

Het grote geheel werd nog wel eens uit 

het oog verloren. Ik zag bij de kleinere 

gemeenten vaak het Calimero-effect. 

Ik denk dat je als kleinere gemeente 

juist de strategie moet volgen dat je 

de kruimels die van de tafel vallen 

moet zien te pakken. Weierink is geen 

voorstander van herindeling, tenzij 

het een meerwaarde heeft. ‘Zaken die 

je samen kunt doen moet je wel op-

pakken.’ Gert-Jan Weierink is contact-

Statenlid van de VVD voor De Bilt en 

is daarom meestal bij de raadsverga-

deringen. Hij vindt het belangrijk om 

te weten wat er lokaal speelt.   

Meldpunt

Vorig jaar oktober werd Weierink 

voorzitter van het Districtsbestuur 

Utrecht van Veilig Verkeer Nederland 

(VVN). Hij was lid van het afdelings-

bestuur van VVN De Bilt en toonde 

belangstelling voor een functie in het 

districtbestuur. ‘Ik dacht vicevoorzit-

ter te worden, maar werd voorzitter. 

Op 14 mei ging het landelijk Meld-

punt Veilig Verkeer van start. Het 

meldpunt is ingericht om door samen-

werking tussen burgers, overheden en 

maatschappelijke partners, Nederland 

op basis van meldingen verkeersveili-

ger te maken. Dat gaat onder andere 

over overbodige verkeersborden. 

Weierink wil samen met de afdelingen 

het meldpunt ook in deze regio vorm-

geven. ‘Oplossingen moeten in eerste 

instantie via de afdelingen worden 

aangedragen. De uitvoering is vaak 

het moeilijkste gedeelte.’

Wethouder

Gert-Jan Weierink is door het provinci-

ale bestuur van de VVD benaderd om 

de vacature in Montfoort te vervullen. 

‘Na twee gesprekken bleek het van 

beide kanten te klikken.’ Hij krijgt in 

Montfoort de portefeuille Financiën, 

Economische Zaken, Grondbedrijf en 

Openbare Ruimte. ‘Een zware porte-

feuille maar wel een mooie uitdaging.’ 

In zijn vorige functies heeft Weierink 

op het gebied van inanciën veel erva-

ring opgedaan. In de raad van Utrecht 

was hij woordvoerder inanciën en ook 
bij het waterschap deed hij inanciën. 
Hij blijft voorzitter van het districtbe-

stuur van de VVN, maar stapt op als 

Statenlid wanneer de opvolger aan-

treedt. Gert-Jan Weierink kent Mont-

foort uit zijn waterschapsperiode. ‘Als 

ze na de verkiezingen met me door 

willen ga ik er ook wonen. Ik wil dan 

toch een directe binding hebben.’

Gert-Jan Weierink, een bestuurder met ruime ervaring.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Madeleine Bakker voert 
CDA-lijst aan

De ledenraad van de afdeling De Bilt-Maartensdijk van het CDA heeft Ma-

deleine Bakker gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Madeleine Bakker is juriste en woont sinds 2000 in de gemeente. Ze is ac-

tief maatschappelijk betrokken en was tot voor kort voorzitter van de Sticht-

sche Cricket en Hockeyclub (SCHC), de grootste sportvereniging in de ge-

meente. In die functie had zij regelmatig met de gemeente te maken. Ze is al 

lang lid van het CDA maar was nog niet eerder politiek actief. ‘Ik wil me nu 

graag inzetten voor de lokale gemeenschap.’ Na Madeleine Bakker staan op 

de CDA-lijst: Cees Beringen, Werner de Groot, Martijn Koren en Gitta van 

Eick. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 19 maart 2014. [GG]

Madeleine Bakker volgt nu al de raadsvergaderingen.

Straatnamen Larenstein 
verwijzen naar wagenmakers

door Koos Kolenbrander

Bij de kruising van de Groenekanseweg en de Biltse Rading in De Bilt ontwikkelt de gemeente het 

bedrijvenpark Larenstein voor lokale bedrijven om de bebouwde kom van (milieu-)hinderlijke 

bedrijven te ontlasten. Het park is verdeeld in een noordelijk- en een zuidelijk deel. 

Schoonzoon Bert Willemse uit De 

Bilt ontdekte onlangs tijdens een 

‘Googletocht’ dat de rondweg rond 

het zuidelijk deel - de C. de Haas-

weg - is vernoemd naar wijlen zijn 

schoonvader wagenmaker Cornelis 

de Haas uit Maartensdijk. Lies Haan 

– Beerends, die ook indertijd al lid 

was van de straatnamencommissie 

van de gemeente namens de Biltse 

Historische Vereniging bevestigt dit 

en vertelt over de aanleiding daartoe: 

‘In de commissie werd het idee geop-

perd de wegen in Larenstein namen 

te geven van wagenmakers. Dit ge-

zien het feit dat er zich op Larenstein 

veel garagebedrijven en autodealers 

zich zouden vestigen. Namens de 

Historische Vereniging Maartensdijk 

zat Han Baartmans in die commis-

sie. Op 7 april 2009 werd door het 

college tot naamgeving besloten. De 

rondweg om het noordelijk deel - de 

P.C. Staalweg - is vernoemd naar rij-

tuigfabrikant Pieter Cornelis Staal. In 

1835 vestigde hij zich aan de Dorps-

straat in De Bilt. De rondweg rond 

het zuidelijk deel, de C. de Haasweg, 

is vernoemd naar Cornelis de Haas, 

een wagenmaker die rond 1931 was 

gevestigd in Maartensdijk. Hoe ver 

je ook teruggaat in de tijd, ‘een wa-

genmaker’ was, vooral tot de komst 

van de auto, een belangrijk man in 

het dorp. Boer, timmerman, schilder, 

kruidenier, melkboer en de andere 

neringdoenden, allemaal reden ze 

met een paard en wagen, bakiets of 
handkar die een wagenmaker maakte 

en onderhield.

Wagenmaker

Wagenmaker Cornelis de Haas is op 

6 mei 1900 te Linschoten geboren als 

zoon van een schipper. Hij trouwde 

op 18 september 1931 in Maartens-

dijk met Gijsje de Bree, die aan de 

Nieuwe Weteringseweg 7 woonde. 

Cor de Haas ging op 30 april 1931 in 

de wagenmakerij aan de Dorpsweg 

139 wonen. Cor en Gijsje kregen in 

1936 een dochter Martje, die in 1962 

met Engelbertus Willemse trouwde. 

Willemse was familie van de Maar-

tensdijkse smid-familie de Ridder en 

verbleef daardoor vaak in Maartens-

dijk. Cor de Haas wordt herinnerd 

als een bescheiden man en een goed 

vakman. De wanden in zijn werk-

plaats aan de linkerzijde van het huis 

hingen vol met timmergereedschap 

en er stond een grote, waarschijnlijk 

elektrisch aangedreven, zaagmachine. 

Cor liet grote gevelde boomstammen 

in de sloot naast de linkerzijde van 

het huis een paar maanden liggen 

om in te wateren. In de muur aan de 

achterzijde van de werkplaats had hij 

een luik waardoor hij de ingewaterde 

stammen naar binnen leidde. Wanneer 

er eenmaal een goed contact met Cor 

was opgebouwd, kon hij humoristisch 

voor de dag komen. In december 1966 

is zijn vrouw Gijsje overleden. Hij 

vertrok daarna iedere middag precies 

om 16.30 uur op zijn brommer naar 

zijn dochter Martje in De Bilt om te 

eten. In het dorp was hij ook behulp-

zaam als drager tijdens begrafenissen, 

iets wat bij meer zelfstandigen in die 

tijd gebruikelijk was. Cor de Haas is 

op 29 oktober 1971 overleden.

In het midden van deze uitgave 

treft u een 12 pagina’s tellend ka-

tern van de autobedrijven op La-

renstein aan.
Echtpaar Willemse op de C. de Haasweg

advertentie



Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Kip-tomaat-mozzarella 

Sellerysalade

Filet Americain

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kiprollade

Beenham

Zeeuws spek

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

Varkenshaas
naturel

Varkenshaas sleetjes

Medaillonspiezen
naturel of gemarineerd

Varkenshaassaté 

Bourgondische 
varkenshaas

Katenhaas

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 20 juni 
t/m woensdag 26 juni

BOERENGRASKAAS
VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

LEKKERE 
ROOMBRIE

VERSGEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX 

100
gram 1.25 100

gram 0.80

500
gram 5.00 100

gram 1.25

Varkenshaasfestijn!

Maandag-Dinsdag Voordeel

3 biefstukjes 
4 schnitzels 
6 tartaar

6.-
6.-
6.-

VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 1.60

Hollandse grote

Bloemkool

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten kleine

Tomaatjes
500 gram

•  Varkenshaas in 
champignonroomsaus 
MET GEB. AARD. ______100 GRAM  0,99

• Japanse Kip
MET NOEDELS OF RIJST ___ 100 GRAM 1,25

NOG 1 KEER

• Aspergeschotel
____________________ 100 GRAM 1,25

Wilde 

Perziken 
500 gram

1,50

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

Versgesneden

Andijvie ___________ 400 GRAM 0,99

Verse 

Meloenmix _____ VOLLE BAK 0,99

Zomer Spaghetti
MET KIP EN BEENHAM ____ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 24 JUNI
DINSDAG 25 JUNI EN WOENSDAG 26 JUNI

0,99

Volop Hollandse 

Aardbeien
Scherpe dagprijzen
Volop zachtfruit

Kersen, Nectarines 
super kwaliteit!!!

2,49

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en

rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

groot assortiment!!!

zeldzaam lekker

onbespoten!
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Medaille van Verdienste voor Lorens Kirchner
door Guus Geebel

Op 1 juli neemt Lorens Kirchner afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen van 

Woonstichting SSW. Zijn laatste vergadering als voorzitter werd op 11 juni plotseling verstoord 

door de komst van burgemeester Arjen Gerritsen. De burgemeester kwam hem namens het 

gemeentebestuur de Medaille van Verdienste in zilver van de gemeente De Bilt uitreiken.

De Medaille van Verdienste in zilver 

is de hoogste lokale onderscheiding. 

De gemeente kent die toe aan mensen 

die zich belangeloos hebben ingezet 

voor onze samenleving. ‘We laten op 

de medaille altijd een inscriptie gra-

veren met woorden die wij typerend 

vinden voor degene die de medaille 

krijgt. Bij u is dat: sociaal, vakkundig 

en betrokken. Het zijn drie woorden 

die uw functioneren in de Raad van 

Commissarissen kenmerken’, aldus 

burgemeester Gerritsen bij de uitrei-

king. Lorens Kirchner ontvangt te-

vens een ingelijste oorkonde en bloe-

men voor zijn echtgenote.  

Samenleving

‘Wat onze woningbouwcorporatie 

kenmerkt is het met hart en ziel zorg 

dragen voor de bewoners’, zegt de 

burgemeester. ‘In de gemeente wonen 

ongeveer 10.000 mensen onder de da-

ken van de SSW. Dat is een kwart van 

onze bevolking en het gebeurt door 

een fantastische organisatie met be-

stuurders waaraan u leiding geeft.’ De 

burgemeester vertelt dat hij onlangs 

iemand sprak die zijn grote tevreden-

heid uitsprak over de manier waarop 

de SSW in de samenleving staat. ‘Het 

is niet zomaar een kale verhuurder, 

maar de sociale rol die de corporatie 

heeft, wordt bij de SSW heel sterk 

beleefd. Woonstichting SSW is in het 

land een toonbeeld van een gezonde, 

degelijke en sociale woningbouwcor-

poratie. U heeft daar ruim twintig jaar 

een bijdrage aan geleverd en daarmee 

bent u een voorbeeld voor een hele-

boel andere mensen geworden.’ In 

een reactie zegt Lorens Kirchner dat 

hij het werk altijd met veel plezier en 

betrokkenheid heeft gedaan. 

Biltse schoolmeesters op het Kerkhof 
Aan de Burg. de Withstraat, tegenover de Torenstraat bevindt zich een eeuwenoud karakteristiek 

huis met aan de straatzijde het opschrift ‘De Oude School’. Tegenwoordig zetelt hier o.a. de 

historische kring, maar eeuwenlang was dit inderdaad de dorpsschool van de gemeente de Bilt. 

Langs de rand van het kerkhof van de 

Dorpskerk, aan de kant van de Kerks-

teeg, bevinden zich de graven van twee 

Biltse schoolmeesters. Hun graf is on-

aanzienlijk en één is zelfs grotendeels 

verborgen onder een struik. Maar hoe 

onaanzienlijk hun graven ook mogen 

zijn, zeker in vergelijking met die van 

de Utrechtse hoogleraren die hier ook 

begraven liggen, hun levensgeschiede-

nis is des te interessanter en verschaft 

ons een aardige inkijk in de onderwijs-

omstandigheden van deze gemeente 

zo’n 150 tot 200 jaar geleden.

Diepingen

In 1822 overleed op 58-jarige leeftijd 

Pieter van Diepeningen, sinds 1792 

aangesteld als koster en schoolmees-

ter en in zijn laatste jaren tevens belast 

met de taak van gemeenteontvanger. 

Als schoolmeester van een éénmans-

school met ruim 100 kinderen moet hij 

het uitstekend gedaan hebben gezien 

de lovende woorden die de schoolop-

ziener in 1802 aan het gemeentebe-

stuur over hem schreef in de vorm van 

“een verklaring van hoogste tevreden-

heid”. De meester leerde de kinderen 

letters en cijfers, de tien geboden en 

de catechismus. Het onderwijs hield 

daarom voor een groot deel in het le-

ren kennen van de Bijbel, psalmen en 

belijdenisteksten. Ook vroeg hij op 

maandagochtend naar de preek van de 

vorige zondag en moesten de kinderen 

om de beurt gebeden opzeggen. De 

schooltijden waren van 8 tot 11 en van 

1 tot 4, althans in de zomer.

Enderlé

Onder deze arbeidsvoorwaarden 

wordt in 1823 Georg Diederik Enderlé 

aangesteld als schoolmeester en tege-

lijk door de kerkenraad benoemd als 

koster en voorlezer. Dit was trouwens 

een noodzakelijke combinatie van 

functies, want van het schoolmeester-

schap alleen kon een gezin met kinde-

ren niet rondkomen. Enderlé was in 

1801 in Utrecht geboren en gehuwd 

met Christina Jannetje Croese en had 

in 1857 nog vier thuiswonende kinde-

ren. Hij bleef schoolmeester tot 1866 

en was de eerste die een hulponder-

wijzer toegewezen kreeg. In de eerste 

jaren van zijn schoolmeesterschap had 

hij terecht de nodige aanmerkingen op 

de huisvesting en op de onderhouds-

toestand van de school. 

Verbouwen

In 1825 bleek de gemeente bereid de 

nodige voorzieningen te treffen. In het 

schoollokaal werden de versleten rode 

plavuizen vervangen door klinkers en 

de kleine ramen vervangen door gro-

tere. Buiten werd een straatje aange-

legd naar het secreet, waardoor men 

na toiletbezoek niet met bemodderd 

schoeisel in de school hoefde terug te 

keren. Het secreet was een klein hokje 

met een opening boven een sloot met 

een driekwart deurtje ervoor. Het ge-

hele karwei kostte 1290 gulden.

Later wordt de school door de jeugd 

en het onderwijzersgezin verlaten en 

voor 1600 gulden verkocht aan de 

Ned. Herv. Kerk. Dit plotseling ver-

trek was het gevolg van een gelukkig 

toeval, omdat in 1844 de gemeente die 

met het schoolprobleem in de maag 

zat, een beschikbaar komende rijtuig-

fabriek aan de Dorpsstraat kon kopen. 

Deze fabriek stond op de plaats van 

het voormalige politiebureau tegen-

over de Witte Swaen. 

Maar reeds in 1846 klonken weer kin-

derstemmen in de oude dorpsschool, 

want vanaf dat moment kreeg de eer-

ste Biltse Bewaarschool hier onderdak 

en startte in dat jaar met 37 kinderen. 

Tot 1872 blijft de situatie ongewijzigd, 

maar dan besluit Gedeputeerde Staten 

dat de bewaarschool niet langer in de 

directe omgeving van het kerkhof mag 

staan. Daarop wordt in 1873 een nieuw 

schooltje gebouwd op de hoek van de 

Burg. de Withstraat en de Tuinstraat, 

en tot op de dag van vandaag klinken 

nu hier kinderstemmen.

Enderlé die in 1801 in Utrecht was 

geboren en tot op 65-jarige leeftijd 

schoolmeester was gebleven, stierf in 

1869. Hij was in 1866 opgevolgd door 

J. Leusden die tot zijn dood in 1883 

schoolmeester en koster is geweest. 

Convenant Antroz en Politie 
Het ervaren van veiligheid is een belangrijke waarde in onze samenleving, 

zeker op die plaatsen waar we wonen en werken. Binnen Stichting Antroz 

met haar locaties Leendert Meeshuis in Bilthoven en Huize Valckenbosch 

te Zeist wonen cliënten met een intensieve zorg- en begeleidingsvraag, wat 

ook een bepaalde mate van kwetsbaarheid met zich meebrengt. Die kwets-

baarheid vraagt om een veilige woonomgeving. Zorgmedewerkers hebben 

een publieke taak;voor hen is daarom een veilige werkomgeving ook van 

groot belang.

Tegen de achtergrond van deze waarden heeft Stichting Antroz als eerste 

ouderenzorgorganisatie in de regio op 11 juni 2013 een convenant onderte-

kend met Politie Nederland. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de 

onderlinge samenwerking te verbeteren en waar nodig vast te leggen in hel-

dere protocollen. De afspraken gaan m.n. over communicatie, informatie-

uitwisseling en privacy, de overlegstructuur, veiligheidsbeleid, het doen van 

aangifte vanuit Antroz en ondersteuning door de politie bij bijv. vermissing.

Zowel Stichting Antroz als Politie Midden Nederland spannen zich in om 

ook andere organisaties in de regio zich te laten aansluiten bij dit convenant. 

Voor meer informatie: info@antroz.nl .

Mevrouw Els Koster namens Antroz en de heer Johan van Renswoude 

namens Politie Midden Nederland ondertekenen het Convenant. 

Lorens Kirchner: ‘Ik ben dankbaar dat ik dit al die jaren heb mogen doen.’

Aan de Burg. de Withstraat, tegenover de Torenstraat naast de Dorpskerk in De 

Bilt bevindt zich een eeuwenoud karakteristiek huis met aan de straatzijde het 

opschrift ‘De Oude School’.

De graven van Enderlé (links) en Leusden (rechts) op het kerkhof naast de 

Biltse Dorpskerk.

Eerder (in 2011) publiceerde De 

Vierklank een artikel over de te-

loorgang van het kerkhof naast de 

Biltse Dorpskerk. Bij de voorbe-

reiding daarvan  stuitte de redac-

tie op een artikelenreeks van Wim 

Krommenhoek, welke de auteur 

schreef voor ‘De Biltse Grift’, het 

tijdschrift van de Biltse Histori-

sche Vereniging ‘d Oude School.

Met toestemming van de auteur 

plaatsen wij delen ervan; ook met 

het doel de belangstelling voor 

dit stukje oud De Bilt levendig te 

houden.         [Koos Kolenbrander] 



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Kaiserbroodjes
  4 + 1 gratis
Aardbeienslof 
 van € 8,25 

nu € 6,95

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

06 - 53 14 67 33

Te huur aangeboden,

evt. voor tijdelijke bewoning:

Luxe chalets / stacaravans,
geschikt voor 4 pers.

Voor meer info:

030 - 228 67 77 / www.bosparkbilthoven.nl

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

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

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

 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DE ALLER NIEUWSTE 

HOOGZOMER COLLECTIE 

LET OP DE TEN CATE ACTIE!

verkrijgbaar bij:

Groenekanseweg 9, Groenekan
Tel: 0346-211213
Openingsi jden:
ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Ik voer Pavo

aan mijn pony

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding:
Age perfect producten 

van L'Oréal

nu voor € 15,-
Nu met stapelkorting 

Lancôme huidverzorging
1 product 10% korting

2 producten 20% korting
3 producten 30% korting

per product / m.u.v. kadodozen

Openingstijden: 

maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

Mailadres: info@caravannmv.nl

Nog enkele 
binnenplaatsen 

beschikbaar in onze 
moderne stalling.

Zie voor foto’s onze 
website: 

www.caravannmv.nl.

service voor ondernemers

 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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven
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Ontmoeting De Bilt met Coesfeld en Miescisko 
door Henk van de Bunt 

  

De Bilt heeft vriendschapsbanden met de gemeenten Coesfeld in Duitsland en Miescisko in 

Polen. Naast de jaarlijkse activiteiten die de beide jumelagecomités organiseren, vindt ook om de 

paar jaar een bestuurlijke uitwisseling plaats. In het weekend van 21 en 22 juni 2013 wordt een 

spectaculair cultureel muziekevenement gehouden op verschillende plaatsen in de gemeente. Om 

de verbondenheid met de Poolse zustergemeente gestalte te geven zullen het accordeonduo ‘ Bayan 

Brothers’ en het jeugdblaasorkest van Miescisko daarbij acte de préséance geven. 

De Biltse gemeenteraad wil in het ka-

der van de viering  900 jaar De Bilt 

de uitwisselingstraditie een bijzonder 

tintje geven. De gemeenteraden van 

Coesfeld en Miescisko zijn beide uit-

genodigd voor zaterdag 22 juni a.s. 

Het programma sluit voor een deel 

aan bij de activiteiten van het Muzie-

kweekend. In de Mathildezaal is de 

‘uitwisseling op bestuurdersniveau’. 

Het jubileumjaar is aangegrepen om 

de toch al geplande bestuurlijke uit-

wisselingen met het muziekweek-

einde te laten samenvallen. Extra 

bijzonder daaraan is dat er nu met de 

drie gemeenteraden een uitwisseling 

wordt gehouden. 

Kernen 

De gemeenteraad De Bilt gaat met 

die van Coesfeld en Miescisko met 

een touringcar naar Maartensdijk en 

naar de Grande Finale van het Mu-

ziekweekeinde. Bij de Grande Fi-

nale wordt een terras ingericht voor 

de (raads-) gasten om hen een soort 

basis te bieden terwijl ze genieten 

van het concert. Het jeugdorkest van 

Miescisko en het accordeonistenduo 

De Banyan Brothers zullen op vrijdag 

21 juni samen met leerlingen van de 

Biltse muziekschool deelnemen aan 

een workshop o.l.v. Martin de Boer 

van de Biltse Muziekschool en Ja-

roslaw MaJecki van het jeugdorkest. 

’s Avonds verzorgen zij samen een 

uitvoering in de Muziekschool voor 

belangstellenden.

Bezoeken 

Gasten uit Miescisko zijn dat week-

end al vanaf donderdag 20 juni te gast 

van de stichting Razem en zijn voor 

een deel ondergebracht op particulie-

re logeeradressen. Op vrijdag 21 juni 

bezoeken zij o.a. het Paushuize in 

Utrecht en de Domkerk. De groep die 

niet het oficiële gemeenteprogram-

ma volgt brengt in het weekeinde ook 

nog een bezoek aan het Spakenburgs 

Museum. Uit beide zustergemeenten 

zijn muziekgroepen (zang, dans en 

muziek) aanwezig, die volledig in het 

middagprogramma op de podia in de 

zes kernen meedraaien. Van 15.00 tot 

17.00 uur zijn de muzikanten samen 

op het podium op het Maertensplein 

bij Dijckstate te vinden. De Biltse 

gemeenteraad en de gastgemeentera-

den zijn voor een deel bij dit optreden 

aanwezig. 

Finale

Alle gasten, muzikanten en bestuur-

ders, komen ook naar het avond-

concert de Grande Finale bij het ge-

meentehuis. Twee groepen, de Poolse 

Bayan Brothers en de Duitse Lady 

Birds treden tussen 20.00 en 20.30 

uur op. De Bayan Brothers zijn vir-

tuoos op de Accordeon en de Lady 

Birds is een bekende showdansgroep 

die al vele prijzen in de wacht heeft 

gesleept. 

Op het Maertensplein in Maartensdijk 

verzorgen de partnersteden Mieścisko 
en Coesfeld, van 15.00 tot 17.00 uur 

een programma met het jeugdorkest 

Mieścisko, Bayan Brothers, 
(accordeonorkest, Mieścisko), 
de dans- en showformatie Lady 
Birds Coesfeld, de Volksdansgroep 

Holtwick-Lette, Coesfeld en het 
Crescendo koor Coesfeld. Om 16.30 
uur is er een gezamenlijke bezoek van 

de Colleges van B & W uit De Bilt, 

Mieścisko en Coesfeld.

Grande Finale 22 juni
door Henk van de Bunt

Het muziekweekend in het kader van 900 jaar De Bilt wordt afgesloten met een Grande Finale op 

zaterdag 22 juni om 20.00 uur op het grasveld tegenover gemeentehuis Jagtlust. Van 20.00 tot 20.30 

uur vindt het voorprogramma plaats met drie optredens, van een samengesteld kinderkoor uit de 

gemeente De Bilt, het accordeonduo Bayan Brothers uit Miescisko (jumelagegemeente uit Polen) en 

de show-dansgroep de Lady Birds uit de Duitse partnergemeente Coesfeld.

Om 20.30 uur start het hoofdpro-

gramma met koor en orkest onder 

leiding van de dirigenten Johan Boo-

nekamp (KBH), Mariëlle Hintzen 
(AZM) en Els Bonten (Valsch en Ge-

meen). Het programma is afwisselend 

met onder andere klassieke muziek, 

opzwepende Afrikaanse muziek en 

popnummers.

Deelnemers

Deelnemende lokale solisten zijn de 

lamencodansgroep Heleen Jansen, 
een balletgroepje van het Kunsten-

huis, luitiste Kirsten van Arnhem 
en zang van Machteld van Enk. Pro-

fessionele lokale solisten zijn er in 

de personen van Bastiaan Sparnaay 

(zang),Jeffrey Noordijk (zang), Ma-

rie Louise en Joyce Geurtsen (zang) 

djembéspeler Florian Auls aanwezig. 

De algehele presentatie van de avond 

is in handen van Astrid Kersseboom.

Op het terrein is een hapje en een 

drankje verkrijgbaar. Parkeren is mo-

gelijk bij het RIVM, maar de organi-

satie rekent er op dat zoveel mogelijk 

met de iets wordt gekomen. 

De Vrijwillige Brandweerharmonie 

Bilthoven, die ook betrokken 

was bij de intocht van de Biltse 
Avondvierdaagse, werkt ook mee aan 

de Grande Finale. 

Programma juni 2013 

Thema juni: Verbinden door samen te musiceren

19 juni  Opening Mathildetuin om 17.30 uur. Ontvangst vanaf 17.00 

uur. Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 3732 HK De Bilt

21 juni  Nostalgisch Seniorenconcert voor alle senioren uit de 

zes kernen. Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

en de Koninklijke Biltse Zang-vereniging Zang Veredelt 

met medewerking van Conny Vink. H.F. Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Aanvang 14.30 uur. 

Vermoedelijk einde 16.30 uur. Toegang en een consumptie 

gratis.

22 juni  Muziek op podia in alle zes de kernen. Muziek op de podia 

wordt georganiseerd door de Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven op de volgende plaatsen. 

- Kwinkelier Bilthoven: 11.00-13.00u.  

- Eurusweg/Hessenweg De Bilt: 12.00-14.00u. 

- Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, 

   Groenekan: 13.00-15.00u.  

 - Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, 

   Westbroek: 14.00-16.00u.  

 - Restaurant De Paddestoel, Vuurse Dreef 180, 

   Hollandsche Rading: 15.00-17.00u. 

 - Maertensplein Maartensdijk: 15.00-17.00u. 

Het programma start in elke kern op een andere tijd, zodat het mogelijk 

is om meerdere combinaties in verschillende kernen te beluisteren. Een 

verbindende ietsroute zal kort voor 22 juni worden gepubliceerd op de 

website van Stichting 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

22 juni  Zang-workshop voor iedereen die graag wil zingen.

  Zaterdagmiddag organiseert het Algemeen Zangkoor Maartensdijk 

een gezellige workshop waar deelnemers zelf kunnen ervaren 

hoe het is om in een koor te zingen. Op het repertoire staan 

heel verschillende stijlen, van hip en rumba tot Gregoriaanse 

religieuze muziek en klassiek Beethoven. De workshop zal plaats 

vinden van 13:30-15:30 in het H.F. Wittecentrum in De Bilt. 

 De deelname is gratis, zangervaring is niet vereist. 

22 juni  Grande Finale op het terrein tegenover het gemeentehuis 

Jagtlust in Bilthoven. Een samengesteld orkest van 

Koninklijke Biltse Harmonie en Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven samen met Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk, Valsch en Gemeen en gasten uit Miescisko 

en Coesfeld. Een afwisselend programma, met onder 

andere klassieke muziek, opzwepende Afrikaanse muziek en 

popnummers. Aanvang 20.00 uur Toegang is gratis. Parkeren 

is mogelijk bij het RIVM, maar wij verzoeken u zoveel 

mogelijk op de iets te komen

In juni  Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen. 

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met alle 

groepen 8 van de basisscholen en hun leerkrachten.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

NIEUWS

Het Fototeam 900 jaar De Bilt maakt een foto-impressie van de evenementen 

die dit feestjaar in gemeente De Bilt plaats vinden.

via de website www.900jaardebilt.nl button foto’s kunt u alle foto’s van de 

afgelopen evenementen bekijken en bestellen.

Via het YouTube-kanaal van RegioTV De Bilt kunt u verschillende ilmpjes 

bekijken met een collage van de foto’s die ons team heeft gemaakt. U kunt 

hier zoeken op ‘Fototeam 900 jaar De Bilt’.



Voor meer informatie en/of inschrijving van uw kind voor de diverse vormen van opvang bezoek dan onze website; 

www.kinderopvang-debilt.nl of stuur een mail naar planning@kinderopvang-debilt.nl.

Peuterarrangementen 
bij Kinderopvang De Bilt
Per 1 september a.s. neemt Kinderopvang De Bilt een groot deel van de opvang 

van de voor- en vroegschoolse peutereducatie voor haar rekening. 

Een mooie gelegenheid om een combinatie te maken met halve dagopvang 

voor peuters vanaf twee jaar, zogeheten peuterarrangementen. Feitelijk een 

combinatie van de ‘ouderwetse’ peuterspeelzaal met dagopvang. 

Voor- en vroegschoolse educatie betekent dat er meer individueel en ontwikkelingsgericht 

gewerkt wordt. Gericht bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen is een wezenlijk en uitermate 

belangrijk onderdeel van kinderopvang. Het idee dat er in een peuterspeelzaal al spelend geleerd 

wordt en in de kinderopvang slechts wordt opgevangen is achterhaald.

Ontwikkelingsgericht 

Met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen programma, Uk en Puk, wordt aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van kinderen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

•	 Taal-	en	spraakontwikkeling
•	 	Rekenprikkels:	Meten	(passen	de	schoenen?),	ruimtelijke	oriëntatie	(waar	vallen	de	snippers?)	
en	cijferen	(hoeveel	cadeautjes	zijn	het?)

•	 	Sociaal	emotionele	ontwikkeling:	Kinderen	leren	om	te	gaan	met	zichzelf	en	anderen.	De	
activiteiten stimuleren om te vertellen, keuzes te maken, elkaar te helpen. 

•	 	Motorische-	en	zintuiglijke	ontwikkeling:	De	activiteiten	helpen	kinderen	soms	met	speciale	
motorische activiteiten te ontwikkelen, vaak als onderdeel van de gewone dagelijkse routine. En 

ze worden bewust gemaakt door het stellen van gerichte vragen. 

Er wordt gewerkt aan de hand van aansprekende thema’s, die de medewerkers naar eigen inzicht 

op meerdere niveaus kunnen uitwerken, zo bedienen we én die kinderen die nog een extra steuntje 

in de rug nodig hebben, én zeker ook die kinderen die van huis uit al zeer taalrijk worden opgevoed. 

Contactinformatie

Als u nog vragen heeft over deze peuterarrangementen kunt u terecht bij de afdeling planning, 

via de mail: planning@kinderopvang-debilt.nl of telefonisch: 030-2251998. U kunt zich dan ook 

meteen inschrijven. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de coördinator peuterarrangementen, 

tevens	onze	pedagogische	coach,	Ingrid	Schimmel,	tel:06-22953912,	u	kunt	haar	ook	mailen:	
pedagogischcoach@kinderopvang-debilt.nl. Meer informatie vindt u op onze website: www.

kinderopvang-debilt.nl 

Locaties

Deze	peuterarrangementen	worden	geboden	op	Kinderdagverblijf	De	Welpen,	Kinderdagverblijf	
De	Steenuiltjes	en	in	een	ruimte	van	gebouw	Hummeloord	op	de	Aeolusweg.	Iedere	locatie	biedt	
diverse	opvangmogelijkheden	aan.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.kinderopvang-debilt.nl	of	
bel 030-2251998 voor algemene vragen of inschrijven.

OPEN HUIS vrijdagavond 21 juni van 18.00 tot 21.00 uur.

Kom rustig op deze zomeravond een kijkje nemen bij de volgende woningen:

- Herenweg 74 te Breukeleveen

- Versteeglaan 118 te Groenekan

- Distelvink 19 te Maartensdijk

- Emmalaan 4 te Maartensdijk

- Molenweg 7 te Maartensdijk

- Nachtegaallaan 15 te Maartensdijk (vanaf 19.00 uur)

- Patrijslaan 13 te Maartensdijk

- Reigersbek 25 te Maartensdijk

- Sperwerlaan 23 te Maartensdijk

- Dr. Welfferweg 32 te Westbroek

M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen

T 0346 281444 | 06 36142989

E info@kvdwmakelaardij.nl

www.kvdwmakelaardij.nl

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Kooklust 121

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan

• De Vierklank • GroenRijk • Primera Maartensdijk

Ter gelegenheid van het 900-jarig be-

staan van de gemeente De Bilt is een 

bijzonder kookboek samengesteld met 

persoonlijke verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen. Een kook-

boek waar je in kan lezen of een lees-

boek waar je uit kan koken. Dat laten 

we even in het midden.

‘Ik hou van koken en zowel thuis als in 

ons huisje in Frankrijk worden regelma-

tig grote maaltijden bereid. In Frankrijk 

heb ik wat meer tijd, zijn er veel vrien-

den en familie en worden regelmatig 

gezamenlijke maaltijden georganiseerd, 

grote tafels, buiten, een heerlijk vakan-

tiegevoel. Ieder maakt dan een deel van 

de maaltijd, voorgerechten, hoofdgerecht 

en toetjes. Mijn recept kan zowel dienen 

als voor en hoofdgerecht en kan voor een 

groot deel van tevoren worden klaarge-

maakt.’ 

Gerard Mientjes

Westbroek

Kip� let in bladerdeeg

met rauwe ham

Bijzonder cadeau
Breng je bedrijf in beeld met een Parel AV Promotie� lm

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

AV  p r o d u c t i e s

Een beeld zegt meer dan ...

www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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MENS heet docenten welkom
door Marijke Drieenhuizen

Michiel Glastra en Henk Wallach zijn nieuwe computerdocenten die komend seizoen aan de 

slag gaan namens Stichting MENS De Bilt bij het Servicecentrum Maartensdijk. Zij gaan 

computercursussen geven aan geïnteresseerde 55 plussers. Beiden zijn nog niet zo lang met 

pensioen en zien in dit vrijwilligerswerk een mooie kans om iets voor anderen te doen.

De cursussen worden op een aantal 

verschillende niveau’s gegeven. De 

starterscursus Windows is een ken-

nismakingscursus met de computer 

en is geschikt voor mensen die nog 

geen enkele ervaring met computers 

hebben. De vervolgcursus is dan een 

Basiscursus XP, Vista of Windows 7. 

De cursus Beheer en Onderhoud is er 

één voor ervaren gebruikers van de 

computer. Daarnaast zijn er cursussen 

Digitale fotobewerking, Tekstver-

werken, Movie Maker. Sinds enige 

tijd is er voor Apple iPad gebruikers 

ook een een iPad basiscursus. 

Gewone gebruikers

Michiel Glastra noemt zichzelf een 

gewone computergebruiker. Voor 

zijn werk als bedrijfseconoom maak-

te hij uiteraard gebruik van de com-

puter. Via zijn echtgenote kwam hij 

in contact met de mensen achter de 

computercursussen in Maartensdijk. 

‘De sfeer voelde goed en de manier 

van lesgeven met gebruik van goede 

gedetailleerde lesboeken met oe-

feningen sprak mij aan. Afgelopen 

seizoen heb ik als assistent meege-

draaid bij de Basiscursus Windows 7 

en dat is goed bevallen’. Henk Wal-

lach is sinds twee jaar met pensioen 

na een actief werkzaam leven als HR 

Manager/ Hoofd P&O in binnen- en 

buitenland. Van de Randstad is hij 

verhuisd naar Den Dolder en via zijn 

buurman werd hij computerdocent 

voor de stichting MENS. ‘Ik heb 

eerst  een iPad-cursus bijgewoond en 

heb ervaren dat het dankbaar werk is. 

Ik vind het daarom een mooie nieuwe 

invulling voor een deel van mijn vrije 

tijd’. 

Tempo cursus

Nog niet iedereen heeft al kennisge-

maakt met computers. Henk Wallach: 

‘Veel ouderen krijgen, als ze niet zelf 

een computer aanschaffen, een (al of 

niet oudere) computer van hun kinde-

ren. Dat is goed want steeds vaker is 

informatie alleen nog maar beschik-

baar via het internet. Mensen die 

daarin niet meegaan kunnen zichzelf 

dan wellicht buitenspel zetten. Ik zie 

soms wel de angst van mensen om 

op de knoppen van de computer te 

drukken. Ze zijn bang dat ze iets fout 

doen waardoor informatie verloren 

gaat of ze zijn bang om de computer 

kapot te maken. Die angst willen wij 

graag wegnemen en dat kan ook. In 

een paar lessen laten wij al zien wat 

de mogelijkheden zijn via de vaak 

door Maartensdijkse docenten zelf 

geschreven cursusboeken waarin 

stap voor stap wordt uitgelegd wat 

er gedaan moet worden’. Mensen die 

enigszins terughoudend zijn vanwege 

het te verwachten hoge lestempo: het 

tempo van de cursus is die van de 

langzaamste cursist. Mensen die heel 

snel zijn, krijgen hierdoor de moge-

lijkheid om extra oefeningen te doen 

of wat dieper op de stof in te gaan. 

iPad cursus

Een nieuwe cursus van het afgelopen 

jaar is de iPad cursus. Henk Wallach: 

’De iPad is een handige kleine com-

puter. Makkelijk mee te nemen en 

niet moeilijk in gebruik. Tijdens de 

cursus leren de mensen hoe de tablet 

bediend moet worden. Maar ook zoe-

ken op internet, email ontvangen en 

versturen en het werken met Skype. 

Met Skype kunnen mensen telefone-

ren via de iPad met beeldverbinding. 

Je ziet dan dus ook diegene waarmee 

je aan het praten bent. Leuk voor 

grootouders en kinderen, kleinkinde-

ren of familie ver weg’. Voor de deel-

name aan deze cursussen dienen de 

cursisten wel in het bezit te zijn van 

een eigen iPad. 

SeniorWeb

De computerdocenten zijn allemaal 

aangesloten bij SeniorWeb. Dat is een 

landelijke organisatie met 130.000 

leden, duizenden vrijwilligers en 

honderden cursussen en cursusplaat-

sen. Maartensdijk is één van die cur-

susplaatsen. Maartensdijk heeft een 

uitstekend geoutilleerd cursuslokaal, 

waar inmiddels zo’n 20 docenten en 

assistenten meer dan twintig verschil-

lende computercursussen geven. Op 

de website www.seniorweb.nl staan 

ook cursussen die online te volgen 

zijn, maar ook veel andere informatie.

Senioren-Trimgroep in 
vernieuwde “ITS sport”

 
door Kees Pijpers

Onlangs is een herstart gemaakt van de senioren-trimgroep bij ‘ITS’ van 

Farida aan de Industrieweg in Maartensdijk. Eigenaresse Farida heeft het 

bedrijf heel aantrekkelijk vernieuwd. De entree is aangepast en er zijn vol-

doende keurige toiletten, douches en kleedkamers. 

In de grote zaal er achter is heel veel geïnvesteerd. Reeksen forse nieuwe 

apparaten staan er opgesteld in frisse kleuren en plezierig is het dat je ze ook 

zelf op kracht kunt afstellen. De leden van de senioren-trimgroep hebben 

al eerder hun eigen tempo bepaald. Het is geen wedstrijd wie er het meeste 

resultaat behaalt. Ieder kent de eigen maat en houdt zich aan die grens.

 

Soepel blijven

Er trainen niet alleen maar groepen want we zagen ook individuele liefheb-

bers, die zelf bepalen aan welke toestellen ze hun spieren spannen en wan-

neer ze dat doen. De leden van de groep vertellen: ‘Wij doen dat om soepel 

te blijven’. Voor wie met deze senioren trimgroep mee wil doen moet eerst 

maar even bellen of gaan kijken bij ITS sport aan de Industrieweg 11A. De 

leden van deze seniorengroep sporten op maandag, woensdag en vrijdag in 

de ochtend van 9.00 tot 10.00 uur en wie een reeks van sporten bij ITS sport 

individueel wil doen kan een rooster halen of bellen naar 06 46104600.

Michiel Glastra (rechts) en Henk Wallach zijn nieuwe computerdocenten die 

komend seizoen weer aan de slag gaan namens Stichting MENS De Bilt bij het 

Servicecentrum Maartensdijk.

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Chris Hermans

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Geboren en getogen in De Bilt, is de 

gemeente voor mij een zeer prettige 

plek om te wonen: centraal gelegen, 

met zowel bossen als weiden binnen 

handbereik. De mooiste plek voor mij 

in de gemeente is de Beukenlaan in 

‘De Biltse Duinen’, waar je even kunt 

wegdromen van de beslommeringen 

van alledag. 

 

Muziek geeft mij een goed gevoel; 

Muziek maken maakt mij vrolijk en met 

velen Muziek maken is geweldig! 

Met als thema ‘Muziek Verbindt’ 

organiseer ik in het kader van De 

Bilt 900 met een aantal leden van 

de Brandweerharmonie (VVBB) 

op zaterdag 22 juni optredens in 

alle kernen van de Gemeente De 

Bilt. Meer dan 600 muzikanten, 

zangers en andere uitvoerenden 

treden in allerlei spannende 

combinaties op door de gehele 

gemeente. 

Een groot spektakel.

Het organiseren en regelen van activiteiten behoort niet 

meer tot de kerntaak van welzijnswerk, dus ook niet tot 

de taak van Stichting Mens De Bilt. De Stichting vindt 

het echter wel van groot belang dat er plekken blijven 

waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar men actief 

kan zijn, waar men oog voor elkaar kan hebben en als het 

wellicht wat minder goed gaat met een deelnemer aan 

een activiteit, aan de bel kan trekken.

Op onder andere de Duiventil vinden activiteiten zoals 

tekenen, volksdansen, etc. voor ouderen plaats. Stichting 

Mens kreeg tot voor kort subsidie om die activiteiten 

te regelen. Het accent is echter verschoven. Het perso-

neel ondersteunt initiatieven van mensen die iets willen 

opzetten en wat betreft de bestaande activiteiten zal de 

inanciële administratie nog steeds door Mens gedaan 
worden. Maar het regelen van deelnemerslijsten, het pra-

ten over de inhoud van de cursussen etc. zal meer door 

de docenten gedaan worden of door een deelnemer of 

groepje deelnemers. De Stichting hoopt dus dat er veel 

mensen zullen blijven komen en dat men er zich thuis 

voelt.

In de servicecentra Duiventil, ’t Hoekie en Maartensdijk 

(gevestigd in Dijckstate) zijn ook altijd mensen van Mens 

aanwezig om te praten met buurtbewoners over zaken 

rond wonen, welzijn of zorg. Wanneer men ideeën heeft, 
graag ontmoetingsacitiviteiten wil opzetten of vrijwilli-

ger wil worden, bent u ook van harte uitgenodigd om 

hierover in gesprek te gaan met de mensen van Mens.

Leden van de senioren-trimgroep trainen wekelijks om soepel te blijven.

Activiteiten in servicecentra



Voor op de barbecue of in de pan. Met o.a. varkenshaas, 

katenspek en pestomarinade

VARKENSHAAS TRIOSPIES ..........100 GRAM  € 1,98

De droom van elke man!! Voor de barbecue of in de pan

T-BONE STEAKS ....................................100 GRAM  € 1,75

Bakken als biefstuk: lekker gemarineerd en gekruid

ARGENTIJNSE STEAKS ...................... 4 STUKS  € 7,00

Lekker gemarineerd a la Jamie. Om kort te bakken of te grillen

MINI LAMSBIEFSTUKJES ...............100 GRAM  € 2,45

Uit onze poeliershoek: lekker gekruid. Per persoon uw eigen rollade

KIPROLLADE .......................................... PER STUK  € 1,95.

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. varkensfilet, kruidenmelange en mager spek

PAMPA STEAK .........................................100 GRAM  € 1,45

Simpel maar lekker. Lekker gekruid & glutenvrij

VERSE WORST .............................................. 1 KILO  € 6,98

Met o.a. kipfilet, marinade en knapperige wok groenten

ARGENTIJNSE KIPWOKBLOKJES
.............................................................................100 GRAM  € 0,98

Met o.a. kipfilet, kruidenolie, courgette, tomaat en cashewnootjes

OOSTERS KIPSLEETJE ......................100 GRAM  € 1,25

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kip, taugé en groenten. 

Ca. 20 minuten i/d oven op 180C

KIPLOEMPIA’S .......................................... 3 STUKS  € 5,00

Mals en mager. 

Van ons bekende rundvlees; ca 1 uur tot 5 kwartier braden

RUNDERBRAADLAPJES ..................500 GRAM  € 7,25

Naturel, tuinkruiden, knoflook of met kaas. 

Voor in de pan of op de barbecue

BARBECUE WORSTJES ... 1 KILO NU SLECHTS  € 8,00

Lekker beleg. Gekruid & gegrild

GEGRILDE ROSBIEF ...........................100 GRAM  € 2,25

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 22 juni. Zetfouten voorbehouden.

Pro� le René
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

 Bonnenregen bij 
   Pro� le René, 
Bij aankoop van artikelen/� etsen 

vanaf € 50,- krijgt u bij ons een 

waardebon die kan oplopen 

van € 10,- tot € 250,- 
voor uw volgende aankoop.

Actie is geldig van 15 juni tot 13 juli 2013

* uitgesloten andere aanbiedingen, acties, inruil en arbeidsloon

René trakteert!!!

12 1/2 jaar Pro� le René De Bilt

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

Néé, Roos van de kassa blijft!
Alle andere rozen neemt u nu mee met een 

rooskleurige kassakorting van20%
Het is nu een ideaal moment om rozen in uw tuin te zetten.  
Ze worden per dag mooier en voller.
En ze mooi houden is helemaal niet moeilijk. Zet ze in rozengrond, 
af en toe een lekker hapje rozenmest en kalk en ze bloeien dat 
het een lieve lust is.  Als u regelmatig de uitgebloeide bloemen 
verwijdert wordt u beloond met nóg rijkere bloei. Uw korting krijgt 
u bij Roos aan de kassa ...of bij één van haar collega’s.

Aanbieding geldig t/m dinsdag 25 juni 

Het programma zit vol met leuke, interessante, 
leerzame en uitdagende activiteiten. 
In de ochtend doen we van alles met Nederlandse taal 
en maak je ook kennis met vreemde talen. 
De middagen zijn gevuld met activiteiten waaronder een 
uitje naar het Nemo Science Center en bijvoorbeeld het 
Tropenmuseum in Amsterdam. 
Maar spannend wordt het ook met vaatchirurg Paul Berger 
die kunstharten en kunstvaten meeneemt en waar je mis-
schien wel zelf  mag hechten. 

Ter afsluiting houden we een waar kookfestijn waar de 
familie bij aan mag schuiven.

Zit je aankomend schooljaar in groep 7/8?
Ben je nieuwsgierig, avontuurlijk, leergierig, 
vind je het leuk nieuwe dingen te zien, 
te horen en te ervaren? 
Houd je van afwisseling? Dan is de 
zomeracademie echt iets voor jou!

Wanneer?
week 34, van 19 t/m/ 23 aug. en/of 
week 35 van 26 t/m 30 aug.
Waar?
ruimtes BSO De Steenarend en Wereldwijs   Vol = Vol!
Schrijf je snel in. Er is nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar.

Meer informatie en het inschrijfformulier vind je op: 

www.kinderopvang-debilt.nl

De enige echte Biltse De enige echte Biltse

Zomeracademie!
Voor toekomstige groep 7 en 8

Contact algemeen
Kinderopvang De Bilt
Weltevreden 4a, 3737 AL De Bilt
Telefoon (030) 225 19 98

info@kinderopvang-debilt.nl
www.kinderopvang-debilt.nl

kinderopvang     de bilt

GaraGe van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, 

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335

nú voor slechts € 19,95 bel voor een afspraak€17,50

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen eten,  
bij ons kunt u dagelijks aanschuiven.  
Alleen, of samen met vrienden of familie.  
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.
B.B.Q. buffet op 27 juli aanvang 17.00 uur 
inschrijven tot 24 juli kosten € 15.00 uur. 

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Planetenlaan 33  |  3738 XK Maartensdijk

T 030 - 273 24 90  |  F 08 42 20 60 88

info@boomverzorginghasenaar.nl

www.boomverzorginghasenaar.nl

WWW.BOOMVERZORGINGHASENAAR.NL
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Nieuwe autoboulevard De Bilt e.o.

De Autobedrijven van De Bilt moesten er lang op wachten maar nu Larenstein, het 
Biltse bedrijvenpark zijn voltooiing nadert worden de contouren van een prachtige 
autoboulevard duidelijk zichtbaar. 

Verspreid over de gemeente en op locaties die ingebed waren tussen woningen, kon-
den de autobedrijven geen kant meer op. Met de nieuwbouw op Larenstein is rekening 
gehouden met mens en milieu. Mooie ruime kavels met volop parkeerruimte. 

Auto Larenstein zat voorheen op de Dorps-
traat in De Bilt. Midden tussen de wonin-
gen, gezellig maar voor zowel omwonende 
als het autobedrijf geen goede locatie. Op 
Larenstein kunnen ze weer ondernemen. 

Volvo Verkerk kwam lang geleden van de 
Biltstraat uit Utrecht naar Bilthoven. Verder 
groeien kon niet meer en met name de be-

reikbaarheid en zichtbaarheid waren niet 
optimaal. Op de nieuwe locatie is er een 
duidelijke stijging waargenomen van het 
aantal bezoekers. 

Autobedrijf De Rooij zat met de show-
room en de wasstraat op de Hessenweg. 
De werkplaats zat weer ergens anders. Nu 
op Larenstein zit alles in één super modern 

gebouw. Binnenkort wordt ook het benzi-
nestation verplaatst naar Larenstein.

Van Markus Autoschade is al vanaf het 
begin van Larenstein betrokken bij de 
plannen. De schade-afhandeling heeft de 
laatste decennia een geweldige ontwikke-
ling door gemaakt. Om voorop te blijven 
lopen bij de technologische ontwikkelingen 
wordt er voordurend geïnvesteerd in appa-
ratuur en mensen. In het ultra moderne be-
drijfsgebouw komt dit alles samen.

Stam Opel Bilthoven is onderdeel van de 
Stam groep. Zij zien de ontwikkelingen en 
samenwerking op het nieuwe autopark 
met vertrouwen tegemoet. Een clustering 

van de autobranche is prima en levert alle 
betrokken partijen voordeel op.

Broekhuis Ford De Bilt sluit zich aan bij 
deze ontwikkeling. Weltevreden ligt zo 
dichtbij de nieuwe Autoboulevard. Samen-
werken aan de uitstraling en meeliften op 
de groeipotentie doen ze dan ook zeker.

Bochane Renault is nu nog gevestigd ach-
ter het station in Bilthoven. In de herfst van 
dit jaar hopen zij naar Larenstein te verhui-
zen en de autoboulevard te versterken. 

De samenwerkende autobedrijven nodigen 
u met gepaste trots uit om zelf de nieuwe 
autoboulevard te komen aanschouwen. 

Autokrant De Bilt

Volvo Verkerk Bilthoven

Stam Opel BilthovenAuto LarensteinRenault Bochane BilthovenBroekhuis De Bilt 

Van Markus AutoschadeCarwash LarensteinAutobedrijf de Rooij



De nieuwe BERLIN MODELLEN

De OPEL SERVICE BEURT

WIJ MAKEN DUITS 
RIJDEN BEREIKBAAR.

MAXIMALE SERVICE 
EN KWALITEIT VOOR 
EEN SCHERPE PRIJS.

Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie bereikbaar is voor een betaalbare prijs? Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de nieuwe 

Berlin uitvoering.  Een uiterst luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van Opel dat standaard uitgerust 

is met heel veel extra’s: zoals airconditioning, een geïntegreerde radio/CD/mp3-speler, cruise-control en een boardcomputer.

Kom langs in onze showroom voor een uitgebreide kennismaking!

Inclusief gratis APK èn een jaar gratis pechhulp. 

o.a.

•  Agila 2000 - 2007 al vanaf  € 199,-
• Corsa 2001 - 2007 al vanaf  € 199,-

• Meriva 2001 - 2007 al vanaf  € 225,-

• Astra 1998 - 2003 al vanaf  € 209,-

Kijk op www.stamopel.nl voor een overzicht van 

alle modellen.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1.2 – 11.0; kms/liter: 83.33 - 9.09; CO2 gr/km 27 – 259.
Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Leverbaar zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden.

CORSA BERLIN

€ 12.995
€ 16.095

ASTRA BERLIN

€ 19.495
€ 22.045,-

MERIVA BERLIN

€ 18.995
€ 21.345

ZAFIRA TOURER BERLIN

€ 25.595
€ 30.245

 
Met de vestiging op Larenstein in Bilthoven rondde Stam Opel de 
herstructureringronde in december 2012 af. De huidige vestigingen in Nieuwegein, 
Utrecht/Leidsche Rijn en Bilthoven richten zich op alle Opel klanten in de stad 
Utrecht en omringende gemeenten. Stam kent een bijna 100-jarige historie. 
Grondlegger Herman Stam opende zijn eerste vestiging met een Bugatti 
dealerschap in Soestdijk. In de dertiger jaren wordt Stam Renault dealer en 
later komen daar de dealerschappen van Dacia en Opel bij.
 
VESTIGINGSMANAGER BILTHOVEN

Jan van der Pouw Kraan is vestigingsmanager bij Stam Opel Bilthoven. 
Zijn opa had een eigen autobedrijf, evenals zijn vader. Als tiener sleutelde 
Jan al aan brommertjes in het bedrijf van zijn vader en de stap van brommers 
naar auto’s was dan ook heel logisch. Vanaf 1993 doorliep Jan alle facetten 
van het autobedrijf bij Stam. Jan is een echte doener. ‘Ik kan moeilijk stil zitten’. 
Met zijn aanstelling als vestigingsmanager in Bilthoven gaat dan ook een lang 
gekoesterde wens in vervulling.
 
OPTIMALE SERVICE

Jan is blij met het werkgebied van Stam Opel Bilthoven. ‘Het gebied kent een 
mooie klantenmix. Dat maakt dat je voor alle Opel modellen een markt hebt 
en dus iedereen blij kan maken’, stelt hij enthousiast. Naast de verkoop van nieuwe 
Opels is er ook een ruim aanbod aan occasions. Zeker zo belangrijk is service, 
onderhoud en de APK keuringen. ‘Doordat de focus op Opels ligt kunnen we heel 
effi ciënt en adequaat werken’, vertelt Jan. ‘Daardoor kunnen we de prijzen laag 
houden, maar wel optimale service en kwaliteit bieden. Ook voor Opelbezitters 
van oudere modellen is service en onderhoud heel aantrekkelijk omdat daar vaak 
interessante klantenacties voor gelden.’ Stam Opel Bilthoven is gevestigd in 
Larenstein op steenworp afstand van Utrecht Oost.

Acht medewerkers van het 12-koppige team van Stam Opel Bilthoven.

Nieuw in Bilthoven: STAM OPEL



volvocars.nl
Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Getoonde variant (V40 R-Design) is verkrijgbaar vanaf € 29.995. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 399 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. 

Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 0345-68 87 80 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 3,4 - 7,9 l/100 km (29,4 - 12,7 km/l), gem. CO
2
-uitstoot resp. 88 - 185 g/km.

Verkerk Bilthoven B.V.

C. de Haasweg 90

T 030 2282105

€ 399 p/m

€ 25 .9 95vanaf

Lease 
vanaf

bilthoven@verkerkvolvo.nl 

www.verkerkvolvo.nl

Aan de C. de Haasweg 90 op het nieuwe bedrijvenpark Larenstein kunt u haast niet 
om het nieuwe pand van Verkerk Volvo heen. Al sinds 1987 is Verkerk Volvo geves-
tigd in Bilthoven en sinds enkele maanden heeft het een schitterend nieuw pand op 
de hoek Biltse Rading/Groenekanseweg.

Met vestigingen in Bilthoven, Leidsche 
Rijn, Houten en Utrecht is Verkerk de Vol-
vo-dealer voor de regio Utrecht. Persoon-
lijke aandacht voor het individu en een 
goede service staat hoog in het vaandel 
bij deze Volvo-dealer.

Vanaf heden staat modeljaar 2014 in de 
showroom bij Verkerk. Dit nieuwe model-
jaar is de grootste modelwijziging ooit van 
Volvo. Zes van de negen Volvo-modellen 
zijn compleet vernieuwd. Naast optische 
wijzigingen zijn er ook vele technische in-
novaties. Zo zijn de Volvo S60, V60, V70 
en S80 leverbaar met 20% bijtelling. De 
Volvo V40 is leverbaar met slechts 14% 
bijtelling. 

Naast de vele iscaal aantrekkelijke mo-
dellen voor de leaserijders kan Verkerk 
Bilthoven nog veel meer voor hen beteke-
nen. Via de universele leasemaatschappij 
‘’Verkerk Lease’’ kunt u behalve Volvo’s 
dus ook alle andere merken leasen. ‘’Ui-
teraard kunt u hierbij dezelfde ‘’Verkerk 
service’’ verwachten’’ aldus Henk Verkerk, 
directeur van Verkerk Bilthoven. ‘’Verkerk 
lease heeft vele oplossingen voor uw mo-
biliteitsvraagstuk. Van inancial lease tot 
full operational lease, van short lease tot 
het leasen van occasions‘’.  
Verkerk heeft ook oog voor de lokale on-
dernemer. ‘’Omdat wij zelf ondernemer 
zijn, weten wij als geen ander wat hierbij 
komt kijken’’. Zelfs het leasen van bedrijfs-
wagens behoort tot de mogelijkheden. 

Dat de leaserijders belangrijk zijn voor Ver-
kerk Bilthoven moge duidelijk zijn. Maar 
volgens Henk Verkerk zijn de particuliere 
berijders net zo belangrijk. ‘’Veel klanten 

van ons rijden al jaren tevreden Volvo, 
vanwege de betrouwbaarheid is een wat 
oudere Volvo geen enkel probleem. We 
werken met vaste onderhoudspakketten 
zodat u nooit voor onaangename verras-
singen komt te staan. Daarnaast bieden 
wij met Volvo Selekt 12 maanden garantie 
op gebruikte Volvo’s’’. 

Kortom wat voor auto u ook zoekt. Bij 
Verkerk Bilthoven kunt u terecht voor al-
les op het gebied van mobiliteit. Graag 
ontvangen wij u een keer in onze nieuwe 
vestiging!

Verkerk Volvo in Bilthoven



BILTHOVEN REMBRANDTLAAN 40 TEL. (030) 225 23 25
EIND 2013 OOK OP INDUSTRIETERREIN LARENSTEIN!

*Geen wegenbelasting en verbruik slechts 1 liter op 27 km alleen op ENERGY dCi 90 S&S. 20% Bijtelling niet voor TCe 120 EDC. **Dealerpakker Renault Captur: matten, brandstof, poetsen. ***Voordeelcheque Clio Estate alleen geldig bij inruil van uw huidige auto. Niet i.c.m. andere acties. Actie loopt van 26-04-2013 t /m 

31-05-2013 alleen op voorraadmodellen. Onder voorbehoud goedkeuring directie. Deze aanbiedingen zijn uitsluitend bij Bochane en Bochane Mafait verkrijgbaar. Alle genoemde prijzen zijn exclusief afleveringskosten, leges, verwijderingsbijdrage en metallic lak. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt, kunnen 

afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor verkoopvoorwaarden, achtergrondinformatie 

over de verbruikcijfers en andere inlichtingen op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-6,6 l/100 km. Resp. 31,1-15,2 km /l. CO
2
 83-125 g/km.

www.bochane.nl

CAPTURE LIFE

RENAULT CAPTUR
NÚ BIJ BOCHANE BILTHOVEN

VANAF € 15.990,-
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN € 864,- INCL. DEALERPAKKET**

CUSTOMIZABLE INTERIEUR EN EXTERIEUR

MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM MET TOUCHSCREEN 

VERSCHUIFBARE ACHTERBANK & RIANTE OPBERGMOGELIJKHEDEN

GEEN WEGENBELASTING EN 20% BIJTELLING*

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER

NIEUWE RENAULT CLIO ESTATE
NÚ BIJ BOCHANE BILTHOVEN

14% BIJTELLING EN GEEN WEGENBELASTING

NIEUWE MOTOR 3.2 LIETER/100 KM

MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM

1200 KG TREKGEWICHT

NU MET VOORDEELCHEQUE T.W.V. € 2.800,-***

VANAF € 14.990,-



Koploper op het gebied van voetgangersbescherming
Volvo wint Global NCAP Innovation Award

Volvo Cars’ pionierswerk op het gebied van voetgangersbescherming is beloond met 
de Global NCAP Innovation Award 2013. De prijs is vandaag in ontvangst genomen 
door professor Lotta Jakobsson, Senior Technisch Specialist Veiligheid bij het Volvo 
Cars Safety Center, tijdens de Enhanced Safety of Vehicles (ESV) Conference in Seoul.

Tijdens de ESV Conference hield profes-
sor Lotta Jakobsson een presentatie over 
Volvo Cars’ uitstekende prestaties op het 
gebied van voetgangersbescherming. Ze 
presenteerde ook een paper over de voet-
gangersairbag in de nieuwe Volvo V40.

‘‘s Werelds eerste airbag voor voetgangers 
beschermt deze kwetsbare weggebruikers 
als zij bij een ongeval in aanraking komen 
met de motorkap of de delen rond de voor-
ruit, waardoor het risico op ernstig hoofd-
letsel wordt beperkt’, zegt Lotta Jakobsson. 

Wereldwijde uitdaging
In China is 25 procent van de dodelijke 
verkeersslachtoffers voetganger. In Europa 
is dat 14 procent en in de Verenigde Staten 
12 procent. Nog veel meer voetgangers ra-
ken gewond in het verkeer. Het ernstigste 
hoofdletsel door ongevallen waarbij voet-
gangers en auto’s betrokken zijn, wordt 
veroorzaakt door de harde structuur onder 
de motorkap, de rand onder de voorruit en 
de A-stijlen. 

In 2010 reageerde Volvo op deze cijfers 
met de lancering van Pedestrian Detection 
met full auto brake. Dit systeem kan een 
aanrijding met voetgangers bij snelheden 
tot 35 km/uur voorkomen als de bestuur-
der zelf niet op tijd reageert. Bij hogere 
snelheden reduceert het systeem de snel-
heid van de auto zo veel mogelijk als een 
botsing onvermijdelijk is.
In 2012 lanceerde Volvo vervolgens de V40, 
die uitgerust is met ‘s werelds eerste voet-
gangersairbag. Hiermee worden de gevol-
gen zo veel mogelijk beperkt als een botsing 
met een voetganger onvermijdelijk is.

Motorkap 10 cm omhoog
Zeven sensoren in de voorbumper stu-
ren signalen naar een control unit. Als de 
auto met een obstakel in contact komt, 
evalueert die unit de signalen en als die 
een menselijke vorm registreert, wordt de 
voetgangersairbag geactiveerd. 
 
Een pyrotechnische lading ontgrendelt de 
motorkap en blaast een airbag op die de 

motorkap aan de achterzijde optilt. Het 
dempende effect van de airbag onder de 
motorkap zorgt ervoor dat de geschepte 
voetganger niet direct in aanraking komt 
met harde onderdelen van het motorblok 
en helpt zijn hoofd te beschermen.

‘De airbag heeft een dubbele functie. Hij 
verhoogt de motorkap om ruimte te cre-
ëren. Vervolgens helpt de airbag de im-
pact te dempen door de harde gedeelten 
rond de voorruit te bedekken’, legt Lotta 
Jakobsson uit.

Hoogste Euro NCAP-score ooit
In 2012 behaalde de nieuwe Volvo V40 
vijf sterren in de crashtests van Euro NCAP. 
Het model kreeg ook de titel ‘Euro NCAP 
Best in Class’ in de klasse van de kleine ge-
zinsauto’s - met het beste totaalresultaat 
dat de verkeerveiligheidsorganisatie ooit 
heeft genoteerd. De V40 behaalde een re-
cordscore van maar liefst 88 procent voor 
de voetgangersbescherming.

‘Meerdere onderzoeken hebben uitge-
wezen dat onze systemen om botsingen 
te vermijden het aantal ongevallen in het 
verkeer signi� cant verminderen. 
Door voortdurend nieuwe preventieve en 
veiligheidssystemen te introduceren, ko-
men we steeds dichter bij onze doelstel-
ling: dat in 2020 niemand meer in een 
nieuwe Volvo gewond raakt of om het 
leven komt’, besluit Lotta Jakobsson.

Bron: www.media.volvocars.com

5 EURONCAP-STERREN VOOR DE RENAULT CAPTUR: 
VOOR DE VIJFTIENDE KEER EEN MAXIMALE SCORE VOOR RENAULT!

De Renault Captur heeft 5 sterren behaald bij de passieve veiligheid-tests die wor-
den uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie EuroNCAP. Gezien de sinds januari 
2013 aangescherpte normgeving, bevestigt dit resultaat wederom de expertise van 
Renault op het gebied van passieve veiligheid. 

Met een totale score van 80,5% is de 
Renault Captur het vijftiende model uit het 
Renault-gamma dat de maximale score 
van 5 sterren heeft behaald bij de EuroN-
CAP passieve veiligheid-tests. De Captur 
is na de Clio en ZOE de derde auto van 
Renault uit het B-segment met de maxi-
male score.

Naast deze uitstekende passieve veiligheid 
biedt de Renault Captur een veilig wegge-
drag door een snel en nauwkeurig reage-
rend chassis.

Uitgangspunt is optimale bescherming 
van alle inzittenden 
De Renault Captur moest hetzelfde passie-
ve veiligheidsniveau bieden als de nieuwe 
Clio waarmee het platform wordt gedeeld. 
Vanuit onderzoek naar ongelukken en re-
eel gedrag van auto’s, heeft Renault veilig-
heidssystemen ontwikkeld, zodat de vei-
ligheid van de inzittenden zo volledig en 
ef� ciënt mogelijk kan worden aangepakt. 
Om de inzittenden meer bescherming te 
bieden, is de elektronica in de Renault 
Captur zo ontwikkeld dat de meest actu-
ele veiligheidsuitrustingen worden geacti-
veerd wanneer dit nodig is.

Bescherming van volwassen inzittenden
Bij een frontale aanrijding worden de be-
stuurder en passagier vóór beschermd 
door twee grote airbags, veiligheidsgor-
dels met gordelspanners en spankracht-

begrenzers. Ook zijn kreukelzones toege-
voegd ter hoogte van de Magic Drawer 
opberglade om knieën en schenen nog 
beter te beschermen. Achterin zijn alle zit-
plaatsen voorzien van 3-puntsgordels en 
hebben de zijzitplaatsen bovendien een 
spankrachtbegrenzer.

Er is bijzonder veel aandacht besteed aan 
de veiligheid bij een zijdelingse aanrijding, 
wat heeft geleid tot een indrukwekkende 
score van 7,9 van de 8 punten. Om in ge-
val van een aanrijding twee keer zo snel 
te kunnen reageren, is de Renault Captur 
voorzien van twee sensoren: één in het 
voorportier en één in de middenstijl. Een 
speciaal algoritme past de reactiesnelheid 
aan de intensiteit van de aanrijding aan en 
activeert de allernieuwste airbags ter be-
scherming van borstkas en bekken.

In combinatie met de pole-test en de aan-
rijding van achteren zorgen deze resulta-
ten ervoor dat de Renault Captur een sco-
re van 32 van de 36 punten heeft behaald 
voor het criterium ‘Aanrijding volwassene’ 
en dat is één van de beste resultaten in het 
segment van de kleine auto’s.

Bescherming van kinderen
Dankzij het ontwerp van de constructie 
en de 3-punts Iso� x-bevestigingen die zo-
wel op de passagiersstoel vóór als op de 
achterste zijzitplaatsen aanwezig zijn, be-
hoort de bescherming van kinderen in de 

Renault Captur tot de beste van het B-seg-
ment met 39 van de 49 punten, ondanks 
de strengere beoordeling.

De Renault Captur behoort tot de beste op 
het gebied van bescherming van voetgan-
gers
De voorkant van de Captur is zo ont-
worpen dat verwondingen ten gevolge 
van een aanrijding met een voetganger 
worden beperkt. De bumper heeft geen 
scherpe delen en het gedeelte onder de 
voorruit, dat normaal gesproken zeer stijf 
is, is nu zo ontworpen dat het vervormt, 
waardoor letsel op dit deel ook wordt be-
perkt. De motorkap is hoger geplaatst om 
een kreukelzone te behouden tussen de 

carrosserie en het bovenste gedeelte van 
de motor. Met 22 van de 36 punten, is de 
Renault Captur één van de koplopers in 
zijn segment.

Veiligheid in de genen en in de uitrustingen
De Renault Captur heeft standaard een 
cruise control en een snelheidsbegrenzer, 
waarschuwingslampjes met geluidsignaal 
bij het vergeten van de gordels op alle zit-
plaatsen en het nieuwste ESC stabiliteits-
programma (zeven sensoren en roll-over 
module). De auto behaalde een score van 
7 punten bij de strengere versie van het 
protocol.  

bron www.renault.nl





Geen probleem! 

Wij regelen alles
met uw verzekering!

Reparatie en vervangen
Sterreparatie: wees er op tijd bij,
laat de ruit niet doorscheuren.
Autoruit vervangen: bij een scheur
zal de ruit vervangen moeten worden.

Wat kost het?
In de meeste gevallen kunnen
we de ruit kosteloos repareren.

Als u schade heeft aan uw auto dan valt er van alles te regelen. U kunt zich echter een 
hoop tijd, moeite en ergernis besparen met slechts één telefoontje naar Van Markus 
Autoschade-Service. Terwijl u met een vervangende auto direct weer op weg kunt, 
wordt uw schadeformulier ingevuld, de reparaties aan uw auto uitgevoerd en de 
afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij geregeld. En daar kunt u 24 uur per dag 
op rekenen! 

Dat noemen wij nou goed geregeld! Van Markus Autoschade onderscheidt zich door:
	 •	Een	voortreffelijke	service.
	 •	De	zeer	persoonlijke	benadering	van	haar	klanten	
	 •	4	jaar	garantie	op	uitgevoerde	werkzaamheden
	 •	Vakkundig	en	goed	opgeleid	personeel
	 •	Moderne	bedrijfsuitrusting
	 •	Zorg	voor	mens	en	milieu
	 •	Haal-	en	brengservice	voor	auto’s	met	schade
	 •	Vervangend	vervoer	
Van Markus Autoschade is een FOCWA Eurogarantbedrijf en werkt voor alle 
gerenommeerde lease- en verzekeringsmaatschappijen.

Welkom bij
Van Markus Autoschade

Al meer dan 40 jaar
uw autoschadespecialist 

Schade aan uw auto?
Van Markus Autoschade Service neemt u alle 

zorg uit handen: snel, prettig en eficiënt! 

Van Markus Autoschade De Bilt 
C.	de	Haasweg	30
(bedrijvenpark Larenstein)
3721	TK		Bilthoven
Tel.:	030-2200137

Van Markus Autoschade Zeist
Leeuweriklaan	18
(bedrijvenpark	Zeist-West)
3704	GR		Zeist	
Tel.:	030-6961301



• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Telefoon: 030-2205058

E-mail: autolarenstein@live.nl

• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Onze prioriteit is kwaliteit in mobiliteit 

en dat ziet u terug in alles wat we doen:
• Altijd 60 occasions (ruime keus prijsklasse en merken) op voorraad
• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens (ook APK)
• Tevens verzorgen wij het onderhoud voor uw leaseauto
• Altijd gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor leaserijders

Een persoonlijke en deskundige benadering, klant-

vriendelijkheid en kwaliteit in mobiliteit: dat is Auto 

Larenstein! 

Graag ontvangen wij u in onze ruime showroom en 

onze moderne toegeruste werkplaats. Auto Laren-

stein heeft meer dan 60 occasions: personenauto’s 

en lichte bedrijfswagens in elke prijsklasse. U kunt 

bij ons terecht voor zowel gebruikte als nieuwe 

auto’s. Heeft u een auto in gedachten die (nog) niet 

in onze showroom staat? Vraag het ons en wij gaan 

graag voor u op zoek!

Voor meer info, kom gerust langs, 
bel ons of kijk op onze website: 
www.autolarenstein.nl
Telefoon: 030-2205058
E-mail: autolarenstein@live.nl

Aangesloten bij alle erkende instanties.
Auto Larenstein, kwaliteit in mobiliteit!

Koningspaar enthousiast over de ontwikkelingen bij Opel
Willem-Alexander en Máxima winnen informatie in over elektronische mobiliteit en nieuwe modellen

Werkbezoek in Rüsselsheim - Karl-Thomas Neumann, CEO van Opel, had geen pas-
sender afscheidscadeau kunnen bedenken voor koning Willem-Alexander en konin-
gin Máxima der Nederlanden: Na a� oop van het werkbezoek, dat een uurtje duurde, 
overhandigde de CEO de Koninklijke hoogheden het model van een handgelakte Opel 
Ampera – uiteraard in oranje, de kleur van het Nederlandse koningshuis.

Karl-Thomas Neumann bedankte het ko-
ninklijk echtpaar voor hun bezoek: „Ne-
derland neemt het voortouw op het vlak 
van ecologie en het gebruik van hernieuw-
bare energiebronnen. Zo hebben Willem-
Alexander en Máxima na het bezoek in het 

designcentrum met bijzondere aandacht 
de tentoonstelling Green & Smart Mobility 
bezocht. Onze Opel Ampera, een volledig 
elektrische auto voor dagelijks gebruik, 
vindt precies in Nederland veel weerklank. 
In geen enkel ander Europees land werden 

en worden er meer Ampera’s verkocht. Ui-
teraard stond dit bezoek ook in het teken 
van een gedachtewisseling en veel tech-
nische gesprekken over de toekomst van 
de mobiliteit tussen onze ingenieurs en 
Nederlandse specialisten en handelspart-
ners.“

Het koninklijk echtpaar, dat pas onlangs de 
troon besteeg, was met een 120-koppige 
Nederlandse handelsdelegatie op weg 
naar Hessen. Na een feestelijke ontvangst 

door de regering van de deelstaat in het 
Kurhaus in Wiesbaden op maandag, stond 
vandaag een bezoek aan het hoofdkan-
toor van Opel op de agenda. Daar pre-
senteerde hoofddesigner Malcom Ward 
voor het jonge koningspaar, begeleid door 
Volker Bouf� er, Minister-President van 
Hessen, evenals de ministers van Economi-
sche Zaken van beide deelstaten, de nog 
strikt geheime prototypes van de nieuwe 
Opel Insignia (wereldpremière op het IAA 
in september), en daarnaast nog een blik 
op verdere toekomstige modelontwikke-
lingen. Daarbij lichtte Ward, samen met 
zijn Nederlandse collega Ivo van Hulten, 
de dynamische designtaal van Opel toe. 
Koning Willem-Alexander was met name 
enthousiast over de nieuwe Opel Insignia 
en wilde precies weten hoe een auto van 
eerste schets tot aan de� nitieve productie 
ontwikkeld wordt.

De inwoners van Rüsselsheim en de werk-
nemers van Opel bezorgden het Neder-
landse koningspaar ‘s morgens vroeg een 
hartelijk ontvangst. Langs de Friedrich-
Lutzmann-ring wapperden de vlaggetjes, 
bij de ingang van het Adam Opel Haus 
stond een oranjekleurige Opel Cascada, 
evenals een Opel Diplomat uit 1978 met 
een Nederlandse en Duitse erehaag. Karl-
Thomas Neumann, Voorzitter van de Raad 
van Bestuur, hield een welkomsttoespraak. 
110 geaccrediteerde journalisten en foto-
grafen brachten verslag uit van het eerste 
staatsbezoek van de pas gekroonde Ko-
ninklijke hoogheden bij Opel.

Bron: http://media.opel.nl/content/media/nl



Gamma succesvolle nieuwe Clio verder uitgebreid

Renault introduceert nieuwe Clio GT en Clio dCi 90 EDC

Renault maakt sportiviteit nog toegankelijker. Na het debuut van de spectaculaire 
nieuwe Clio R.S. introduceert Renault nu de sportieve nieuwe Clio GT. Met zijn pittige 
TCe 120-motor, dynamische uitstraling en technische verwantschap met de Clio R.S. 
staat de Clio GT garant voor het rijplezier waar Renault Sport om bekendstaat. Om 
het aanbod van de nieuwe Clio nóg interessanter te maken, is de dCi 90-motor nu ook 
leverbaar met de automatische EDC-versnellingsbak.

De nieuwe GT-uitvoering van de Renault 
Clio Hatchback en Estate is een sportieve 
versie die in het gamma boven de Dyna-
mique-uitvoering wordt gepositioneerd. 
De Clio GT combineert een dynamische 
uitstraling met een uiterst complete uit-
rusting en diverse onderdelen die hun oor-
sprong vinden bij Renault Sport. De Clio 
GT is bijvoorbeeld uitgerust met een sport-
onderstel en de R.S. Drive-functie met de 
keuzestanden ‘Normaal’ en ‘Sport’.

GT-exterieur
Het exterieur van de GT-uitvoering valt op 
door de speci� eke voor- en achterbumper, 
de zijskirts, de diffuser aan de achterzijde, 
de lichtmetalen 17-inch GT-wielen en di-
verse GT-logo’s. De koplampen met een 
donkere behuizing, de LED-dagrijverlich-
ting in de voorbumper en de in kleur Gris 
Metal uitgevoerde buitenspiegelkappen 
zorgen eveneens voor een onderscheiden-
de uitstraling.

GT-interieur
Geheel in lijn met het exterieur ademt ook 
het interieur een sportieve sfeer. De nieu-
we Clio GT is uitgerust met onder meer 
sportstoelen met speci� eke bekleding, 
een met leder bekleed sportstuur, alumi-
nium sportpedalen en GT-wijzerplaten in 
het dashboard. Verder zijn de veiligheids-
gordels, de omlijsting van de buitenste 

ventilatieopeningen, de omlijsting van de 
versnellingspook en delen van de deurpa-
nelen uitgevoerd in de kleur Gris Metal. 
Het standaard aanwezige multimedia-/
navigatiesysteem R-LINK, de elektronisch 
geregelde airconditioning, de regen- en 
lichtsensor en de elektrisch inklapbare 
buitenspiegels maken de riante uitrusting 
compleet.

TCe 120 EDC
De nieuwe Renault Clio GT is ontworpen 
met dezelfde gedachte als alle andere GT-
uitvoeringen van Renault: een sportief 
uiterlijk, sportieve rijeigenschappen, maar 
ook rekening houdend met comfort en ef-
� ciency. De Clio GT wordt aangedreven 
door de nieuwe TCe 120-motor met een 
vermogen van 120 pk (88 kW) en een 
koppel van 190 Nm (vanaf 2.000 t/min). 
Deze pittige 1,2-liter viercilinder turboben-
zinemotor is standaard gekoppeld aan de 
automatische EDC-transmissie met dubbe-
le koppeling. Het voordeel van deze trans-
missie is dat zowel comfortabel als sportief 
gereden kan worden. De zes versnellings-
bak is – net als die in de Clio R.S. – zowel 
automatisch als handmatig via schakel� ip-
pers achter het stuurwiel te bedienen. 
Het gemiddelde verbruik is vastgesteld op 
5,2 l/100 km (volgens NEDC) met een bij-
behorende CO2-emissie van 120 g/km. 
Dat betekent dat zowel de Clio Hatchback 

als de Estate TCe 120 EDC in aanmerking 
komen voor de gereduceerde bijtelling van 
20 procent bij zakelijk gebruik. 
Later dit jaar is de TCe 120 EDC ook be-
schikbaar voor de Expression- en Dynami-
que-uitvoering.

dCi 90 EDC
Behalve de TCe 120 EDC GT is er nog een 
nieuwe versie in het Clio-gamma. De EDC-
versnellingsbak is nu ook leverbaar in com-
binatie met de dCi 90-motor. De prestaties 
van de dCi 90 EDC zijn gelijk aan die van 
de handgeschakelde versie. De dieselmo-
tor levert 90 pk (66 kW) en 220 Nm vanaf 

1.750 t/min. De Clio dCi 90 EDC is niet uit-
gevoerd met het Stop & Start-systeem en 
de 15-inchwielen hebben plaatsgemaakt 
voor 16-inch � ex wielen voor de Expressi-
on en de Dynamique is standaard uitgerust 
met 16-inch lichtmetalen wielen ‘Passion’. 
Met een gemiddeld verbruik van slechts 
3,7 l/100 km en een CO2-uitstoot van 95 
g/km voldoen zowel de Clio Hatchback als 
de Estate dCi 90 EDC aan de eisen voor de 
gereduceerde bijtelling van 20 procent bij 
zakelijk gebruik. Beide varianten zijn bo-
vendien tot het einde van 2013 vrijgesteld 
van motorrijtuigenbelasting.

Bron: www.renaultpers.nl

Personalisatiekampioen 
ook geschikt voor eerstehulpverlening

De Opel ADAM is de absolute personalisatiekampioen, voor parti-
culieren en binnenkort misschien ook voor brandweerkorpsen. In de 
gedaante van snelle brandweerauto toont de karaktervolle stadsauto 
nu ook aan geschikt te zijn voor reddingsdiensten. In serieproductie 
biedt de Opel ADAM 12 carrosseriekleuren die combineerbaar zijn 
met drie extra dakkleuren. Het ontwerp voor de brandweer is volledig 
rood-wit. 

Met een lengte van net geen 3,7 meter en een hele reeks innovatieve 
technologieën is de behendige stadsauto ADAM het ideale noodvoer-
tuig in druk stadsverkeer. Hij luidt een nieuwe toekomst in voor de 
noodvoertuigen van Opel en zet tegelijkertijd een honderd jaar oude 
traditie van levensreddende Opel modellen voort.

Bron: http://media.opel.nl

Segmenttopper Volvo XC70 
extra compleet uitgerust
Maar liefst 595 XC70’s verkocht Volvo in het afgelopen kalenderjaar. Daarmee stond 
de XC70 met stip op 1 in het segment en liet de nummer 2 ver achter zich. Met dat 
verkoopsucces in het achterhoofd ziet Volvo ook in 2013 volop verkoopkansen voor 
deze auto. 

De Volvo XC70 Nordic is leverbaar met de 
voorwielaangedreven 120 kW (163 PK) 
sterke D4-dieselmotor en de D5-dieselmo-
tor met 158 kW (215 PK) en vierwielaan-
drijving. 

Uiteraard zijn de XC70 Nordic en Nordic+ 
standaard al zeer compleet met onder an-

dere: City Safety, Electronic Climate Con-
trol, verchroomde raamomlijsting, zwarte 
roofrails, LED-dagrijverlichting, aluminium 
inleg en skidplates voor en achter. 

Bron:
https://www.media.volvocars.com/nl



Is uw Ford 3 jaar of ouder en rijdt u minder dan 15.000 

kilometer per jaar? Dan heeft Broekhuis Ford speciaal 

voor u als Fordrijder de voordelige jaarbeurt.

www.broekhuisgroep.nl

Broekhuis Ford De Bilt 

Weltevreden 12

3731 AL De Bilt

(T) 030 - 221 00 60

BROEKHUIS JAARBEURT =
FORD

ASSISTANCE
CARROSERIE

CONTROLE
PERSOONLIJKE

SERVICE

Heeft u interesse? Dan kunt u op www.broekhuisgroep.nl online een afspraak maken.

Reserveert u liever telefonisch, dan kan dat ook. Wij zijn te bereiken op: 

(T) 030 - 221 00 60.
Geen bijkomende kosten: afmelding, EOBD meting,

viergasmeting en roetmeting zijn gratis!

BROEKHUIS FORD
JAARBEURT+APK
VOOR ELK TYPE FORD KOST DEZE BEURT

169,-
INCL. BTW

Broekhuis 
Ford De Bilt:

AFTER SALES 
DEALER
VAN HET JAAR!
De Bilt - Ford Nederland heeft op 4 februari 2013 

bekend gemaakt dat alle 9 Ford dealers van 

Broekhuis de Chairman’s Award 2012 in de wacht 

hebben gesleept. 

In de jaarlijks georganiseerde competitiedoor 

Ford Nederland worden de prestaties van Ford 

dealers op het gebied van klanttevredenheid 

gemeten. In de catogorie After Sales is 

Broekhuis als winnaar uit de bus gekomen.

Het winnen van de Chairman’s Award 2012 is voor 

Broekhuis een waardering waar wij trots op zijn. 

Broekhuis investeert in duurzame klantrelaties 

door klanten te ontzorgen. Simpelweg door 

mee te denken, gemak te bieden en iedere 

service met een glimlach te omlijsten. 

De Chairman’s Award onderstreept deze 

manier van werken. Enthousiaste klanten, 

daar is waar het bij Broekhuis om gaat!

Ford Fiesta 
TECHNOLOGY PACK MET NAVIGATIE EN SYNC 
Op de Fiesta Style-, Titanium- en Sport-uitvoeringen is een 

aantrekkelijk Technology Pack leverbaar. Het Technology Pack 

heeft een totale productwaarde van € 900,-. 

U betaalt voor het Technology Pack 

nu slechts € 495,-

Het Technology Pack bestaat uit: 

• Geïntegreerd navigatieysteem incl. 5 inch kleurenscherm

• Ford SYNC - geavanceerd Bluetooth® / Voice Control systeem

• Additionele antenne in de achterbumper

• Groot multifunctioneel display in het audiocluster

Ford B-Max 
TECHNOLOGY PACK MET NAVIGATIE EN SYNC 
Op de B-MAX Style- en Titanium- uitvoeringen is een 

aantrekkelijk Technology Pack leverbaar. Het Technology Pack 

heeft een totale productwaarde van € 900,-. 

U betaalt voor het Technology Pack 

nu slechts € 495,-

Daarnaast ontvangt u van ons op deze beide modellen ook nog eens 
tijdelijk € 1.000,- extra inruilpremie!

nu slechts € 495,-

Het Technology Pack bestaat uit: 

• Geïntegreerd navigatieysteem incl. 5 inch kleurenscherm

• Ford SYNC - geavanceerd Bluetooth® / Voice Control systeem

• Additionele antenne in de achterbumper

• Groot multifunctioneel display in het audiocluster



Broekhuis Ford De Bilt
Weltevreden 12
3731 AL  De Bilt
(T) 030 - 221 00 60

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van standaardspecifi caties. *Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%. 
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 29,4; liter/100 km: 3,4; CO2 gr/km: 88.

FORD FOCUS
TITANIUM ECOnetic Lease

Normaal 29.495,- nu vanaf 26.195,-
Uw voordeel (en dus minder bijtelling!) 3.300,-
Netto bijtelling op dit model vanaf 128,- p.mnd.*

Wie wil leasen, kiest nu voor de speciale ECOnetic lease-uitvoering van de Ford Focus. Met de 

ultrazuinige 1.6 TDCi 77 kW/105 pk heeft u slechts 14% bijtelling. Standaard met Active Park 

Assist en beschikbaar met geavanceerde opties als Active City Stop, Traffi c Sign Recognition en 

Blind Spot Information System. En om hem helemaal af te kunnen maken, kunt u nu ook van onze 

tijdelijke aanbieding op lederen bekleding en lichtmetalen velgen 

profi teren. Zakelijk gezien kunt u dus eigenlijk niet om ’m heen.
Lederen bekleding en 16-inch lichtmetalen velgen.

Normaal 2.600,- NU VOOR 
14% bijtelling

995,-

DE ULTRAZUINIGE FORD FOCUS
met slechts 14% bijtelling

broekhuisgroep.nl

Nieuwe FORD ECOSPORT

Als u op zoek bent naar een compacte, intelligente en dynamische auto waarmee u 
zowel in de stad als door de vrije natuur kunt cruisen, is de nieuwe Ford EcoSport de 
auto voor u. Hij zit vol geavanceerde technologieën, zodat u altijd verbonden bent met 
de wereld om u heen. 

Onze allereerste compacte SUV, ontwor-
pen om uw horizon te verbreden, is vanaf 
begin 2014 leverbaar in Europa.  
 
Wakkert uw gevoel voor avontuur aan 
De nieuwe EcoSport is even wendbaar in 
de stad als comfortabel op het platteland. 
Levendige rijdynamiek en lichte, respon-
sieve besturing zorgen ervoor dat hij in de 
stad gemakkelijk te besturen is. Op lange 
afstanden kunt u moeiteloos cruisen met 

deze vlotte SUV. Met een doorwaaddiepte 
van 550 mm (meer dan een aantal gro-
tere SUV’s), kunt u zich met vertrouwen 
op moeilijker tereinen begeven. Dankzij de 
hogere zitpositie heeft u een groter gevoel 
van controle en heeft u een beter zicht op 
de verkeerssituatie.  

Technologie die het leven 
eenvoudiger maakt 
In de EcoSport blijft u probleemloos ver-

bonden met de wereld om u heen; hij is 
uitgerust met onze nieuwste technologie. 
Met onze gloednieuwe SYNC AppLink® 
kunt u met uw stem enkele van uw favo-
riete Smartphone apps bedienen. Zo kunt u 
Spotify openen en heeft u on-demand toe-
gang tot meer dan 20 miljoen nummers. 
Of selecteer de nieuwe Aha app om de in-
houd van meer dan 30.000 websites te ho-
ren, waaronder uw Facebook- en Twitter-
feeds, die als online radiozenders worden 
uitgezonden. Bovendien leest Ford SYNC 
uw SMS-berichten hardop voor en kunt u 
via eenvoudige spraakopdrachten onder 
andere uw muziek bedienen en telefoon-
gesprekken voeren, allemaal handsfree.  

Krachtig en ef� ciënt 
Kies uit verschillende geavanceerde mo-
toren die minder brandstof verbruiken en 
minder CO2 uitstoten, zonder aan ver-
mogen in te boeten. U kunt onder meer 
kiezen voor de 1.5-liter TDCi dieselmotor 
(90pk/66kW) en de 1.0-liter EcoBoost 
benzinemotor (125pk/92kw). De 1.0-liter 
turbomotor presteert zoals een conventio-
nele 1.6-liter benzinemotor, maar gebruikt 
tot 20% minder brandstof en heeft daar-
door het beste brandstofverbruik in zijn 
klasse.  

Ruim en stijlvol interieur 
Van binnen voelt de EcoSport als een veel 
grotere auto aan. De toonaangevende 
hoofdruimte en beenruimte achterin ge-
ven een gevoel van vrijheid dat moeilijk 
te overtreffen is. Het ruime interieur heeft 
maar liefst 20 opbergruimten, waaronder 
een groot aantal die u niet zou verwach-
ten. Zoals een gekoeld dashboardkastje dat 
de airconditioning gebuikt om uw drankjes 
gekoeld te houden. En een slimme op-
bergruimte speciaal voor uw paraplu. Gro-
tere spullen kunt u ook gemakkelijk mee-
nemen, dankzij de ruime bagageruimte die 
gelijk is aan de beste in zijn klasse.

Meer informatie 
De nieuwe Ford EcoSport staat in het eer-
ste kwartaal van 2014 in de showroom. 
Wilt u de introductie van de EcoSport in 
2014 niet missen, meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief.

Bron:

http://www.ford.nl/Personenautos/Verwacht/

Ecosport-SUV
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C. de Haasweg 10 - 14

3721 TK Bilthoven

030 2204874

wasstraatdebilt.nl

Renault Bochane Bilthoven

Rembrandtlaan 40*

3723 BK Bilthoven

030 2252325

bochane.nl

* eind 2013 ook op Larenstein

C. de Haasweg 10 - 14

3721 TK Bilthoven

030 2204816

derooijauto.nl

Stam Opel Bilthoven

C. de Haasweg 88

3723 BK Bilthoven

030 2643434

stamopel.nl

C. de Haasweg 30

3721 TK Bilthoven

030 2200137

vanmarkusautoschade.nl

C. de Haasweg 90

3723 BK Bilthoven

030 2282105

verkerkvovo.nl

C. de Haasweg 40

3721 TK Bilthoven

030 2205058

autolarenstein.nl

Weltevreden 12

3731 AL De Bilt

030 2210060

Broekhuisgroep.nl
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Autokrant De Bilt is een uitgave van de samenwerkende 
autobedrijven van Bedrijvenpark Larenstein Bilthoven.
Productie: Deseo Media | Opmaak: Parel Promotie
Oplage: 40.000
Waarvan: 20.500 in gemeente De Bilt en Lage Vuursche
 16.500 in Utrecht Oost
 3.000 losse exemplaren
Sander de Vos - 06 57327234 - Info@deseomedia.nl
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• Onderhoud van alle merken auto’s en lichte bedrijfswagens
• Ook verzorgen wij het onderhoud voor uw lease auto
• Gratis vervangend vervoer bij onderhoud, ook voor lease rijders
• Altijd 60 occasions op voorraad

Overzicht dealers
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advertentie

Slagerij Zweistra even drie dagen dicht
door Henk van de Bunt

Vanwege een in- en externe aanpassing van het winkelpand gaat de slagerij van Andries Zweistra 

aan het Maartensdijkse Maertensplein op 1, 2 en 3 juli ‘niet open’. 

Andries Zweistra: ‘We zitten hier nu alweer vanaf december 2007 en vonden het hoog tijd 

voor wat aanpassingen. De gevel aan het Maertensplein wordt vernieuwd, ook vanwege 

beveiligingsaspecten. Daarnaast zullen wanden en plafond worden vernieuwd en de gehele 

zaak zal ook een andere kleur krijgen. Op donderdag 4 juli hopen we weer open te gaan en 

staat de ploeg weer klaar om de van ons bekende kwaliteit en service te gaan leveren’. 

Vorige week werden de eerste – veel-

al voorbereidende – werkzaamheden 

al uitgevoerd, deze week zal het nog 

wat rustig zijn, maar in de week van 

23 tot en met 29 juni zal het wat be-

helpen zijn, omdat ook dan wat voor-

bereidende arbeid zal worden ver-

richt. Andries Zweistra: ‘Op zaterdag 

29 juni willen we uiteraard zoveel 

als mogelijk uitverkopen. In de ad-

vertentie van 26 juni in De Vierklank 

zullen we over de acties op die dag 

vertellen; het zal zeer aantrekkelijk 

zijn die dag nog even de winkel te 

bezoeken en niet alleen vanwege het 

feit dat het daarna even drie dagen 

niet kan’.

  

Andries Zweitstra: ‘De klant zal 

misschien iets meer tijd kwijt zijn 

in de laatste week van juni, maar 

wij kiezen voor een persoonlijke 

klantbenadering, een goede service 

en een uitgebreid assortiment 

hoogwaardig vers vlees en 

vleeswaren. Dat zal ook vanaf 4 juli 

weer onze drijfveer zijn. 

Ladies Night 
Loes Sturkop, eigenaresse van schoonheidssalon ’t Beautyhuisje en Mirella Saffrie van 

kinderdagverblijf Topkids organiseren samen een heuse Ladies Night, bedoeld als een 

gezellige avond voor vrouwen, door vrouwen. 

Deelnemers zijn vrouwelijke onder-

nemers uit Maartensdijk; sommige 

Ladies zijn vrij recent gestart met 

ondernemen. Het leek de dames leuk 

om de vrouwen uit Maartensdijk en 

omgeving kennis te laten maken met 

hun producten. Er zijn verschillende 

productgroepen vertegenwoordigd 

waaronder kleding, sieraden, haar-

verzorging, schoonheidsverzorging, 

nagelstyling, mondverzorging. De 

ondernemers laten hun assortiment 

zien en de producten kunnen onder 

het genot van een hapje en drankje 

worden gekocht.

Twee jaar

’t Beautyhuisje bestaat inmiddels 

ruim 2 jaar maar rekent zich nog als 

nieuwkomer. Het afgelopen jaar is 

de website vernieuwd en nieuwe ap-

paratuur aangeschaft. Loes Sturkop 

wil graag laten zien op welke manier 

zij met haar producten werkt. Daar-

naast vindt zij het belangrijk dat de 

middenstand in Maartensdijk op 

deze manier een impuls krijgt. Loes: 

‘Ik hoor geregeld dat mensen hun 

kleding, verzorging en mode elders 

kopen terwijl er in Maartensdijk een 

zeer actieve groep ondernemers is 

die een zeer gevarieerd assortiment 

aanbiedt. Zo is het idee van de Ladies 

Night ontstaan’. 

Locatie

Over de locatie waren de dames het 

snel eens. Topkids Maartensdijk be-

staat inmiddels een jaar en elke dag 

bruist het er van gezelligheid en 

van jonge ondernemende personen. 

Daarom leent deze ruimte zich uitste-

kend voor dit evenement. Het is op 

die manier ook een goede gelegen-

heid om klanten eens de binnenkant 

van het compleet verbouwde pand te 

laten zien. De keuze voor de deelne-

mende vrouwelijke ondernemers was 

gebaseerd op ‘uiterlijke verzorging’. 

Vrouwen en uiterlijke verzorging zijn 

ongeveer synoniem voor elkaar. De 

deelnemers versterken elkaar door 

de producten op elkaar af te stemmen 

en zo een compleet verzorgingspak-

ket te tonen. Mieka komt met kin-

derkleding, Juuls met dameskleding, 

’t Knipperijtje met haarverzorging, 

Romilan met mode accessoires, Dio 

van Rossum met Nagelstyling, zo-

mer make-up en geurtjes, Tandheel-

kundig centrum met tandverzorging. 

Door dit gevarieerde aanbod in ver-

zorgingsproducten en mode is er wat 

de organisatie betreft voor iedere 

vrouw iets te ontdekken.

Ceremonie

Omdat er bij het organiseren van dit 

evenement heel veel komt kijken 

werd het bedrijf Ceremonie op locatie 

benaderd; gespecialiseerd in het aan-

kleden en verzorgen van evenemen-

ten en ceremonies. Een evenement 

zonder sponsoren kan hedendaags 

haast niet meer, daarom wordt door 

Groenrijk de aankleding verzorgd, 

Verhuurbedrijf Triade verzorgd de 

tafels etc., Landwaart verzorgt de in-

nerlijke mens en Zilt & Zoet de wijn. 

De lyer werd belangeloos door Dan-

ny Meiners ontworpen. Hieruit blijkt 

wel dat ondernemers in Maartensdijk 

elkaar graag willen ondersteunen. 

Dus Ladies: vrijdag 28 juni a.s. van 

20.00 uur tot 22.00 uur is iedereen 

welkom op de Prinses Marijkelaan 

45 te Maartensdijk( Topkids kinder-

opvang) voor een meer dan gezellige 

avond.

Loes Sturkop (l) en Mirella Safrie 

tekenden voor de organisatie.

Kruiden ‘uit stek’ 
in trek

Zaterdag 15 juni vertelde Anneke Amerlaan bij Landwaart aan het Maar-

tensdijkse Maertensplein aan alles en iedereen alles over ‘ biologische krui-

den uit stek’. Deze zijn voor buiten bedoeld, waardoor zij ook sterker van 

smaak zijn. Anneke Amerlaan: ‘Het assortiment bevat naast de bekende 

kruiden zoals munt, ook unieke kruiden; bijvoorbeeld paarse basilicum 

en verveine. Alle kruiden, die verkocht zullen worden, komen ‘uit stek’ in 

plaats van zaad. Dit zorgt ervoor dat de plant kwalitatief een stuk sterker is 

en zeer geschikt is voor in de tuin of op het balkon’. [HvdB]

Volkstuinliefhebber Coen de Waal laat zich graag adviseren door Marien en 

Wim Landwaart en Anneke Amerlaan.

Fysiotherapeuten behalen diploma 
Na de verbouwing van het pand van Fysiotherapie en Beweegcentrum Kar-

stens & van der Meijden in Maartensdijk volgden de fysiotherapeuten zelf 

een opfriscursus Reanimatie en AED, verzorgd door Be & Ge Opleiding en 

Hulpverlening te Maartensdijk. 

Staand de fysiotherapeuten Nathalie Schaafsma, Ron van der Meijden, 

Rob Karstens, Alma Harrewijn en instructrice Gerarda Koops en gehurkt 

instructeur Bert Koops en fysiotherapeut Anita Homan. 

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Petunia Surfinia 
in hangpot

Diverse kleuren.

Hangpot ø 23 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor

5,99

wk 25. Geldig van 20-06 t/m 26-06. OP=OP
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STATION 
BILTHOVEN

GEMEENTEHUIS

VAN 
BOETZELAER
PARK

RIVM

MAARTENSDIJK

HOLLANDSCHE RADING

WESTBROEK

BILTHOVEN

DE BILT

GROENEKAN

Locatie 1: Bilthoven (Kwinkelier)

11.00 – 11.10 Opening door voorzitter 
De Bilt 900
Opening ‘Muziek Verbindt’

11.10 – 11.50 Partnerstadt Mieścisko, 
programma met
Jeugdorkest Mieścisko; 
Bayan Brothers accordeo-
nisten.

12.00 – 12.20 Kamerkoor De Bilt

12.20 – 12.30 Kamerkoor De Bilt en 
Klein harmonie Orkest (KBH)

12.30 – 12.50 Klein harmonie Orkest (KBH)

Locatie 5: Hollandse Rading 
(Restaurant De Paddestoel)

Locatie 6: Maartendijk (Maartensplein)

Locatie 2: De Bilt (Hessenweg, Eurusweg)

15.00 – 15.20 Samuze huismuziekorkest

15.20 – 15.30 Samuze huismuziekorkest 
en Muziekvereniging Kunst 
en Genoegen

15.30 – 15.50 Muziekvereniging Kunst 
en Genoegen

16.00 – 16.45 Bigband Biltse Muziekschool

15.00 – 16.50 Partnersteden Mieścisko en 
Coesfeld, programma met
Jeugdorkest Mieścisko 
Bayan Brothers, accordeon-
orkest (Mieścisko)
De dans-en showformatie 
Lady Birds (Coesfeld)
Volksdansgroep Holtwick-
Lette (Coesfeld) 
Crescendo koor Coesfeld.

16.30 Bezoek gezamenlijke colleges 
van B en W De Bilt, Mieścisko 
en Coesfeld.

16.50 – 17.00 Einde ‘Muziek Verbindt’

12.00 – 12.20 Algemeen Zangkoor Maartensdijk

12.20 – 12.30 Algemeen Zangkoor Maartensdijk 
en Wood B Jazzband

12.30 – 12.50 Wood B Jazzband

13.00 – 13.50 Partnerstad Coesfeld, programma 
met De dans-en showformatie 
Lady Birds; Volksdansgroep 
Holtwick-Lette; Crescendo koor 
Coesfeld.

1

2

3

4

6

5

Locatie A: De Bilt (Sporthal H.F. Wittecentrum) 
Henri Dunantplein 4

Locatie B: Gemeentehuis De Bilt

A

BLocatie 3: Groenekan (Groene Daan)
Groenekanseweg 87

13.00 – 13.20 Koor Von Bilthoven

13.20 – 13.30 Koor Von Bilthoven en 
Muziekvereniging Vriendenkring 

13.30 – 13.50 Muziekvereniging Vriendenkring 

14.00 – 14.20 Weathertown Bigband (KBH)

14.20 – 14.30 Weathertown Bigband (KBH) en 
Smartlappenkoor ‘Sterk Spul’

14.30 – 14.50 Smartlappenkoor ‘Sterk Spul’

Locatie 4: Westbroek (Dorpshuis)

14.00 – 14.20 Ecclesiakoor

14.20 – 14.30 Ecclesiakoor en
Brandweerharmonie Bilthoven

14.30 – 14.50 Brandweerharmonie Bilthoven

15.00 – 15.20 Melodie Percussion Group 
(KBH)

15.20 – 15.30 Melodie Percussion Group 
(KBH) en Zangkoor Zang 
Veredelt

15.30 – 15.50 Zangkoor Zang Veredelt

Meer informatie: www.900jaardebilt.nl  

zaterdag 22 juni 20:00 uur

Grande Finale
Met medewerking van kinderkoor uit de gemeente De Bilt

Bayan Brothers (Mieścisko), Lady Birds (Coesfeld), 

Algemeen Zangkoor Maartensdijk, Valsch en Gemeen, 

Groot Harmonieorkest KBH, Brandweerharmonie Bilthoven, 

Casa Flamenca Heleen Jansen, dansschool Kunstenhuis, 

Kirsten van Arnhem, Machteld van Enk, Bastiaan Sparnaay, 

Jefrey Noordijk, Marie Louise en Joyce Geurtsen, 

djembéspeler Florian Auls 

vrijdag 21 juni 14.30-16.30 uur

Muziek verbindt
Seniorenconcert
Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt o.l.v. 

dirgent Jean Pierre Gendrault, Senioren Harmonie 

Orkest Provincie Utrecht (Shopu) o.l.v. dirigent 

Ton van Overdam, zangeres Conny Vink uit Soest

Muziekweekend ‘Fête de la Musique’ 

‘Verbinden door samen te musiceren’ is het thema in 

juni van de festiviteiten in het kader van ‘900 jaar 

De Bilt’. Op 21 en 22 juni verbinden we alle bewoners 

van de zes kernen van de gemeente door middel van 

een groots Muziekweekend, het ‘Fête de la musique’.  

De muziek komt letterlijk naar de kernen toe! 

Allereerst is er op vrijdag 21 juni een ‘concert door 

ouderen voor ouderen’. Het Senioren Harmonie Orkest 

van de Provincie Utrecht (SHOPU) en de Koninklijke 

Biltse Zangvereniging Zang Veredelt zullen samen 

optreden op dit senioren concert. Het concert is voor 

alle senioren uit de woonzorgcentra in de zes kernen 

en alle overige senioren. Het concert vindt plaats 

tussen 14.30 en 16.30 uur in het H.F. Wittecentrum 

in De Bilt (locatie A op de kaart).

Op zaterdagmiddag 22 juni is er op maar liefst zes 

plaatsen naar muziek te luisteren. Op deze Uitmarkt 

met het thema ‘Muziek Verbindt’ worden verrassende 

combinaties gemaakt van orkesten, combo’s en koren 

uit de gemeente en uit de zustersteden Mieścisko en 

Coesfeld. Op zes podia in de zes kernen (locaties 1 t/m 

6) zijn er tussen 11:00 en 17:00 optredens met muziek 

voor ieders smaak. 

’s Avonds 22 juni vanaf 20:00 is dan de ‘Grande Finale’ 

van dit muziekweekend met op het grasveld voor het 

gemeentehuis Jagtlust in De Bilt (locatie B) een waar 

promsconcert. Hierbij zullen de orkesten van de 

Brandweerharmonie Bilthoven en de Koninklijke 

Biltse Harmonie en de koren Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk en Valsch en Gemeen samen optreden 

met lokaal talent. Ook zullen er weer optredens zijn 

van muzikanten en dansers uit de zustersteden 

Mieścisko en Coesfeld.
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Bert Hertens uit Bilthoven 
schrijft derde boek

door Sylvia van der Laan

De jonge leraar Duits Bert Hertens kreeg van een aantrekkelijke jonge vrouw het verzoek om 

haar zoon bij te spijkeren in de Duitse taal. De vrouw wilde met haar kind verhuizen 

naar Duitsland; een opmerkelijke stap in de naoorlogse jaren. Deze gebeurtenis heeft 

vele jaren na dato geleid tot het boek Het grote geheim van mijn opa.

Bert Hertens: ‘Als jongen heb ik zelf 

de inkwartiering van Duitse soldaten 

meegemaakt en dit gegeven heb ik 

overgeheveld naar het boek. Ik wil in 

dit boek laten zien dat liefde zich ook 

in die tijd op een mooie manier kon 

ontwikkelen. De vrouw die mij vroeg 

om haar zoon Duitse les te geven, 

wilde waarschijnlijk naar de vader 

van haar zoon in Duitsland gaan. 

Amoureus

‘Waarschijnlijk’ omdat het toen niet 

geaccepteerd werd dat er amoureuze 

verhoudingen waren tussen Duitsers 

en Nederlandse vrouwen’. Hertens 

benadrukt dat Het geheim van mijn 

opa berust op ictie: ‘Het is het ver-
haal gezien vanuit de jongen Otto, die 

erachter komt dat zijn vader niet zijn 

biologische vader is. Later ontdekt hij 

dat zijn vader een Duitse militair was 

en zijn opa nodigt Otto en zijn moe-

der uit om bij hem te komen wonen. 

In Duitsland ontdekt Otto dat zijn opa 

een naziverleden heeft. Het ontdek-

ken van dit geheim leidt tot fatale ge-

volgen’.

Winteravonden

Schrijven is de grootste hobby van 

Bert Hertens. Tijdens de lange win-

teravonden zat hij iedere avond bo-

ven in zijn huis in Bilthoven om 

zijn derde boek vorm te geven: ‘Ik 

ben graag creatief bezig, ik doe al-

les zelf in en rond het huis: de tuin 

en het schilderwerk. Ik ben niet ie-

mand voor clubjes, maar ga er graag 

op uit. Wandelingen maken of met de 

trein dagjes uit, zoals laatst naar het 

Rijksmuseum’. Maar verhalen vertel-

len en opschrijven is zijn lust en zijn 

leven. Als leraar vertelde hij de kin-

deren in de klas regelmatig over zijn 

belevenissen als jongen in de tweede 

wereldoorlog. Hertens merkte dat de 

kinderen geboeid waren door die ver-

halen en heeft zijn ervaringen gebun-

deld in het boek Jeugdherinneringen. 

Zijn tweede boek De strijd om het 

kraaienbos ontstond tijdens de iets-

tochten van Bilthoven naar de Berg 

en Boschschool waar hij toen werkte: 

‘Ik ietste en zag wat de kraaien de-

den, ik fantaseerde daar verhalen bij 

en die schreef ik op’.

Iedereen

Hoewel Het grote geheim van mijn 

opa een jeugdroman is (voor kinde-

ren vanaf ongeveer twaalf jaar), is het 

voor iedereen die geboeid is door de 

complexe relaties die zich afspelen 

tijdens oorlogen en de gevolgen daar-

van, een interessant boek. 

Ridders in 2013 in deze gemeente
door Koos Kolenbrander

Als bijdrage aan de viering van het 900-jarig bestaan van de gemeente De Bilt willen 

Jim Rompelman en Feyon Maclain Pont op zaterdagmiddag 20 juli a.s. met 

15 paarden een rondje door de gemeente De Bilt rijden.

Jim en Feyon zijn geïnspireerd door 

het verhaal over de Nederlandse rid-

ders Theoderik en Herman, die na hun 

pelgrimstocht in Ierland omstreeks 

1100 naar Nederland terugkwamen 

en samen in de veenmoerassen ten 

oosten van Utrecht het St. Laurens-

klooster stichtten. Van hieruit is in de 

loop der eeuwen de Gemeente De Bilt 

ontstaan.

Gekostumeerd

Beiden willen als ridder gekostu-

meerd op hun paarden - een volbloed 

Arabier en een Portugese Lusithano 

- op zaterdag 20 juli om 13.00 uur 

vanaf de Nieuwe Weteringseweg een 

stoet van plm. 15 paarden aanvoeren. 

De stoet gaat door het bos Beuken-

burg via de Groenekanseweg langs 

gemeentehuis Jagtlust richting Oost-

broek (de voormalige abdij en heer-

lijkheid in de kern De Bilt, waaruit 

gaandeweg het landgoed Oostbroek is 

ontstaan). Vandaar gaat de terugweg 

via het KNMI-gebouw (ook bekend 

onder de naam Het Klooster, dat her-

innert aan het 12de-eeuwse Benedic-

tijner Vrouwenklooster dat hier tot de 

afbraak in 1585 heeft gestaan) en gaat 

vervolgens over de Hessenweg weer 

door Beukenburg naar de Nieuwe 

Weteringseweg terug. Vermoedelijke 

eindtijd 17.00 uur. Met onderweg op 

de heen- en de terugweg verschillen-

de pauzemomenten

Op zoek

Jim en Feyon zijn op zoek naar ruiters 

die met hun eigen paard mee willen 

rijden in de stoet. Ook ruiters op een 

ijzeren ros zijn welkom. Jim heeft 

vanaf zijn middelbare schooltijd in 

Eindhoven toneelervaring als speler 

en regisseur opgedaan. Ook zorgt hij 

voor middeleeuwse ridderkledij. Zelf 

is hij al voorzien van zwaarden, lan-

sen en speren en een harnas, zoals een 

ridder betaamt.

Geïnteresseerde paardenbezitters of 

ietsers, die verkleed in de stoet mee 
willen rijden kunnen zich aanmelden 

bij Jim Rompelman, tel. 06 27311511.

Jim en Feyon verkleed als ridder.

Muziek verbindt - 22 juni
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 22 juni wordt met als motto ‘Muziek Verbindt’ een Uitmarkt 

gehouden. Op deze middag worden in de zes kernen van de Gemeente De 

Bilt openbare uitvoeringen gegeven door een groot aantal orkesten, ensem-

bles en koren afkomstig uit de gemeente. In elke kern is er één locatie.

Muziek verbindt en dit wil de organisatie de inwoners van de jubilerende 

gemeente ook tonen. Van de gehele gemeente wordt als het ware een etalage 

gemaakt, waarin diverse muziek uit de gemeente op unieke wijze geëtaleerd 

wordt. Veel muziekgroepen, gezelschappen en orkesten, alsmede grote en 

kleine zanggroepen, geven op zaterdag 22 juni kortstondige, treffende uit-

voeringen op buitenlocaties in alle zes de kernen in de Gemeente De Bilt. 

Gedurende deze dag zullen de gezelschappen niet alleen optreden met hun 

eigen repertoire, maar ook ‘verbinden’ in onverwachte combinaties van ver-

schillende genres en/of stijlen. Veel combinaties passeren de revue. Zo zijn 

er bijvoorbeeld combinaties tussen een smartlappenkoor en een bigband, 

een kerkkoor met een harmonieorkest, alsmede een zangkoor. Als speciale 

gasten treden ook muziekgezelschappen uit de partnersteden Coesfeld en 

Mieścisko op. Ook zij vormen uitdagende combinaties en brengen deze ten 
gehore.

In Bilthoven in de Kwinkelierloopt het programma van 11.00 tot 13.00 uur. 

In De Bilt (Hessenweg/Eurusweg) van 12.00 tot 14.00 uur, terwijl van 13.00 

tot 15.00 uur in Groenekan voor De Groene Daan is gekozen. In Westbroek 

is van 14.00 tot 16.00 uur een onderkomen gevonden in het Cultuur(Dorps-)

huis, in Hollandsche Rading van 15.00 tot 17.00 uur in Restaurant De Pad-

destoel en in Maartensdijk is op het Maertensplein eveneens van 15.00 tot 

17.00 uur een optreden ‘geboekt’ van muzikanten en zangers uit de beide 

partnersteden. Het programma, dat wordt georganiseerd door de Brand-

weerharmonie Bilthoven, start in elke kern op een andere tijd, zodat het 

mogelijk is om meerdere combinaties in verschillende kernen te beluisteren. 

Een verbindende ietsroute wordt kort voor 22 juni gepubliceerd. 

In Hollandsche Rading is er in Restaurant De Paddestoel van 15.00 tot 

17.00 uur een optreden van huismuziekorkest Samuze (De Bilt) met 

de Maartensdijkse fanfare Kunst en Genoegen. Het programma wordt 

afgesloten door een optreden van de Bigband van de Biltse Muziekschool.

Bert Hertens
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Voetbalmeiden in de prijzen

De meiden van de Bilthovense Julianaschool waren Cruyff Courts Kam-

pioen van Nederland Zij ontmoetten op Europeesniveau op 15 juni en 16 

juni teams uit Spanje, Engeland en Denemarken. In dit weekend leerden de 

teams meer over elkaars cultuur, eetgewoontes en taal. Uiteraard werd er ook 

gevoetbald! Op het Cruyff Court Iqualada, nabij Barcelona, werd om de Eu-

ropese Titel gespeeld. De Juliana-meiden werden hierbij tweede en wonnen 

de Prijs van Respect. Zondag rond 18.00 uur werden de meiden op Schiphol 

weer verwelkomd. [HvdB]

De Bilt viert 
Veteranendag

Op vrijdag 28 juni viert de gemeente De Bilt de Neder-

landse Veteranendag. De gemeente nodigt alle dienen-

de en oud dienende oorlogsveteranen uit de zes kernen 

uit om naar het gemeentehuis van De Bilt te komen.

Om 16.00 uur vindt de ontvangst plaats op het ge-

meentehuis, gelegen aan de Soestdijkseweg Zuid 173 

in Bilthoven. De veteranen worden om 16.30 uur eerst 

welkom geheten door burgemeester Arjen Gerritsen. 

Aansluitend volgt een gevarieerd programma met om 

18.15 uur een ‘Blauwe Hap’ en rond 20.00 uur afslui-

ting door burgemeester Gerritsen.

Veteranenstatus

Vorig jaar heeft de Minister van Defensie aangekondigd 

dat alle actief dienende militairen met missie-ervaring 

ook in aanmerking komen voor de veteranenstatus. Dit 

betekent dat militairen in actieve dienst recht hebben op 

de veteranenstatus als zij hebben deelgenomen aan vre-

desoperaties in internationaal verband. De Minister van 

Defensie kan ook aan overige inzetten de veteranen-

status toekennen. Medio 2013 wordt begonnen met de 

uitreiking van de veteranenpas aan militairen in actieve 

dienst. Alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde 

veteranen die woonachtig zijn in de gemeente De Bilt 

ontvangen deze week een uitnodiging voor Veteranen-

dag 2013. Veteranen uit de gemeente De Bilt die geen 

uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard ook van 

harte welkom. 

Aanmelden

Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding in ver-

band met organisatie en catering. Aanmelden vóór 25 

juni a.s. bij Els Verburg verburge@debilt.nl of via tel. 

030 2289569.

 

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 
gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw 
en  renovatie. Ter uitbreiding van ons 
team zijn wij op zoek naar een: 

Meewerkend Uitvoeder/Voorman 

Fulltime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 
klantvriendelijkheid en collegialiteit 
voorop. 

Heb jij: 

• Minimaal MBO‐niveau 4 door 
kennis en/of ervaring 

• In bezit van B‐E rijbewijs 
• Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovatie 

Dan bieden wij jou: 

• Een prettige werksfeer 
• Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in de bovenom‐
schreven functie? Email jouw C.V. voor 28 
juni naar info@bouwbedrijfnagel.nl t.a.v. 
Egbert Nagel of stuur het naar 
Bouwbedrijf Nagel BV, Wolkammerweg 4,  
3615 CG  Westbroek. 

Voor meer informatie kun je ook contact 
opnemen met Egbert Nagel 
telefoonnummer 06‐15031638. 

Meewerkend Uitvoerder/Voorman

Afscheidscollege Prof. Dr. Gispen
Prof. Dr. Willem Hendrik Gispen, universiteitshoogleraar op het vakgebied van 

de neurowetenschappen bij de faculteiten geneeskunde en geesteswetenschap-

pen nam onlangs in een besloten bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht af-

scheid. Dit afscheidscollege is inmiddels in boekvorm verschenen en heeft als 

titel ‘Het geluk van de ijsvogel’. 

W.H. Gispen, markant inwoner van Bilthoven zal op dinsdag 25 juni a.s. zijn 

afscheidscollege van de Universiteit van Utrecht, ‘overdoen’ bij de Bilthovense 

Boekhandel. Gispen zal de bezoeker aan de hand van zijn verhalen meevoeren 

in zijn scherpzinnige en komische gedachtegang.

IJsvogel

‘Het geluk van de ijsvogel’ is een veelkleurig boek over de ijsvogel in meerdere 

werelden. De ijsvogel is bekend als kleine vogel in de natuur. Vanuit de Griekse 

mythologie is de ijsvogel symbool voor stilte, geluk en trouw. Met Gispen volgt 

men het spoor terug naar de gedaantewisseling van koningin Alcyone in een 

ijsvogel. Deze mythologische gebeurtenis heeft symbolische betekenis van de 

vroege Oudheid tot op de dag van vandaag. De aanvang is 20.00 uur, de entree-

kosten bedragen 5 euro en reserveren is mogelijk via e-mail info@bilthovense-

boekhandel.nl of telefonisch 030 2281014.

 
 

 Div. soorten:  - Indisch (met zalm)

     -   Argentijns (met victoriabaars)

     -   Grieks (met panga)

      

Deze week om te proberen:
 (met tilapia)

500 gram 

         Aanbieding geldig op

             vrijdag 17 sept.

Elke vrijdagmorgen van 08:00 - 13:00 uur 
op het Maertensplein !

Ze zijn er 
weer 

de echte 
Hollandse 

nieuwe

Caravan
SWIFT Challenger 470/2

Mooi en zeer compleet € 2.000,-

Gesloten Tandem-as 
aanhangwagen € 1.250,-

Tel. 035-5771232 (na 20.30 uur)

€ 5,95

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.
Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren Kunst’ 

en ‘ Kunst in beweging’ 

verkrijgbaar bij: 

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 124, plaatsen van een dakkapel 
en wijzigen kozijnen (03-06-2013)

•  Bilthoven, Gaailaan 16, wijzigen en vervangen van kozijnen en 
het vervangen van boeiboord/gevelbekleding (02-06-2013)

•  Bilthoven, Haydnlaan 39, bouwen van een woning (30-05-2013)
•  Bilthoven, Kometenlaan 26, plaatsen van dakkapel aan voorzijde 

woning (29-05-2013)

•  Bilthoven, Meyenhagen 2, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde 
(04-06-2013)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 43, vervangen toegangsbrug  (29-05-
2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Julianalaan 186, bouwen vrijstaande woning met fi et-
senberging (30-05-2013)

•  Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 10, verlengen wachtershuisje 
conform bestaand uiterlijk (31-05-2013)

•  De Bilt, Hessenweg 143, plaatsen reclamebord (05-07-2013)

Werk in Uitvoering

•  Bilthoven: Planetenbaan, renovatiewerkzaamheden aan de weg 
en de riolering tot eind oktober 2013.

•  Bilthoven: Kees Boekelaan, bestratingwerkzaamheden aan de 
weg t/m 26 juli 2013. Afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers 

en voetgangers kunnen er tijdens de werkzaamheden langs rijden.

•  Bilthoven: Jan Steenlaan, afgesloten voor doorgaand verkeer 
vanaf de Soestdijkseweg Noord tot aan de kruising met de Rem-

brandtlaan, vanaf 17 juni t/m 25 oktober 2013.

•  De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwe-
gen die grenzen aan de gemeente De Bilt. In week 24 en 25 in de 

nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie 

kunt u terecht op www.vananaarbeter.nl

•  De Bilt: Groenekanseweg met kruising Biltse Rading, verleggen 
van huidige kabels en leidingen voor de toekomstige rotonde. 

Werkzaamheden duren t/m 12 juli 2013.

•  De Bilt: Werkzaamheden aan de N237 -West ter hoogte van de 
kruising Bilthovenseweg en de Dorpsstraat t/m 19 juli 2013. Voor 

meer informatie kunt u terecht op www.N237.nl

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven worden grootschalige kabel-
werkzaamheden verricht t.b.v. het glasvezelnetwerk tot februari 

2014. Voor meer informatie kunt u terecht op www.reggefi ber.nl 
en www.debilt.nl.

•  Groenekan: Kastanjelaan, werkzaamheden aan de riolering tot 21 
juni 2013. Achterliggende straat is bereikbaar via de brug aan de 

Vijverlaan 1.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan nabij de Bosbergschool, werk-
zaamheden t.b.v. nieuwbouw Dorpshuis tot december 2013.

•  Westbroek: Burgemeester Huydecoperweg ter hoogte van num-
mer 2 t/m 34, werkzaamheden aan het waterleidingnet van Vitens. 

Vanaf 13 mei t/m 28 juni 2013. Doorgaand verkeer kan er langs 

rijden.

Bron www.debilt.nl 12 juni 2013
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Feestweek Michaelschool 
eindigt met reunie 

door Henk van de Bunt

Het alweer bijna ten einde lopende schooljaar stond in het teken van 90 jaar Michaelschool. Er zijn al 

verschillende activiteiten geweest, die deze week worden afgesloten met allerlei feestactiviteiten.

Op maandag 17 juni werd de feest-

week geopend en was er een vos-

senjacht. In de grote zaal werd het 

startsein gegeven en werd het eerste 

exemplaar van het speciale jubile-

umboek overhandigd. Op dinsdag 

was de buitendag met rondom de 

school allerlei attracties en spel-

letjes voor de leerlingen en was de 

Kerklaan met toestemming van de 

gemeente voor de school afgesloten. 

Woensdag werden de verjaardagen 

van alle juffen en meesters gevierd 

en werden alle leerkrachten door de 

hele school toegezongen. De kinde-

ren van groep 1 t/m 3 mochten, ter 

verhoging van de feestvreugde, ver-

kleed op school komen. 

Muziekdag

Donderdag wordt verzorgd door 

mensen van MaxMusic. Alle groe-

pen volgen verspreid over de gehele 

dag 3 workshops, bijvoorbeeld Kids-

Zumba, Streetdance, Rap of Percus-

sie. Van 13.45 tot 14.45 uur wordt de 

dag afgesloten met een spetterende 

presentatie van alle groepen. Op 

vrijdag 21 juni zijn de kinderen van 

de kleutergroepen en de groepen 3 en 

4 vrij. De leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 spelen slagbalwedstrijden op 

de velden van Centrals. 

Reünie

Om 13.00 uur worden de kinderen 

van de groepen 5 tot en met 8 weer 

op school verwacht. Ze starten in 

hun eigen lokaal en daarna gaan ze 

naar de disco in de grote zaal. Als af-

sluiting van de feestweek is er ook 

een feestje voor alle ouders. Daar 

kunnen de voetjes van de vloer op de 

Nineties party, 3rd edition van 20.30 

tot 24.00 uur.

Op 22 juni zullen ongeveer 320 oud-

leerlingen en (oud-)leerkrachten aan-

wezig zijn op de reünie. Dat zijn er 

voldoende om de school gezellig vol 

te krijgen. De jaargroepen komen sa-

men in de verschillende lokalen van 

de school. Er wordt gestart met kof-

ie of thee tussen 19.30 en 21.30 uur 
in jaargroepen in de diverse lokalen. 

In de ruimten waar de jaargroepen 

bijeenkomen worden op speciale 

tijdstippen groeps-en sfeerfoto’s ge-

maakt. Na de kennismaking met de 

klasgenoten en de school komt het 

feest in de grote zaal op gang. Daar 

is de bar en met muziek van een dj 

zullen ongetwijfeld nog een paar ge-

zellige uurtjes volgen.

Kerkjeugd De Bilt een nacht zonder dak 
Op 14 juni a.s. overnachtte de jeugd van de protestantse kerken in De Bilt in een weiland in 

Groenekan. Ze sliepen in kartonnen dozen afgedekt met stukken plastic. Op deze wijze wilden ze geld 

inzamelen voor de actie Nacht Zonder Dak van Tear. 

Stichting Tear is een christelijke orga-

nisatie die verbinding legt tussen ker-

ken in Nederland en kerken in Azië, 

Afrika en Latijns Amerika en deze 

kerken ondersteunt in de strijd tegen 

armoede. De Biltse actie ondersteunt 

het werk van de Redeemed Gospel 

Church in de sloppenwijk Mathare 

Valley in Nairobi van Pastor Joel. 

Daar wonen 800.000 mensen in grote 

armoede, bedreigd door prostitutie, 

verkrachting, criminaliteit, ziekten en 

werkloosheid. 

Sponsors 

Om geld in te zamelen en sponsors 

te werven werden verschillende ac-

tiviteiten georganiseerd. Tijdens de 

jaarmarkt op 25 mei in de Bilt stond 

het team van Nacht Zonder Dak er 

met een kraam om producten te ver-

kopen en de aandacht te trekken met 

een levend standbeeld. Verder was er 

een beachvolleybaltoernooi bij Irene 

Beach bij het zwembad Brandenburg 

in Bilthoven en op zondagavond 2 

juni was er een jeugddienst in de Bilt-

se Dorpskerk met als thema ‘Dakloze, 

geen Dak looser’. [HvdB]

De voorlopige opbrengst van ‘Nacht 

zonder dak’ is ca. 2000 euro. [foto 

Reyn Schuurman]

Eerste Muziekcafé in 
Maartensdijk

Na jarenlang gastheer te zijn geweest voor de Muziek Marathon Maartens-

dijk stond zaterdag 15 juni De Vierstee aan de Maartensdijkse Nachtegaal-

laan open voor de opvolger van dit Maartensdijkse muziekevenement: Mu-

ziek Café Maartensdijk. 

De Biltse Muziekschool organiseerde een Open Podium voor amateurmu-

sici uit Maartensdijk en wijde omgeving. Ongetwijfeld een bijzondere ge-

legenheid om te ervaren hoe het is om voor publiek op te treden [HvdB]

Het Open Podium werd voorafgegaan door optredens van leerlingen van 

de Biltse Muziekschool. Marit Aalders speelt hier ‘Lob der Tränen’ van 

Schubert / Liszt. 

Feest vooraf
door Marijke Drieenhuizen

In het afgelopen weekeinde organiseerde Rotaryclub Groot Bilthoven - de 

jongste Rotaryclub in De Bilt haar jaarlijkse evenement om geld bijeen te 

brengen voor lokale goede doelen. In samenspraak met de Stichting Sa-

men voor De Bilt waren dit jaar vijf goede doelen in De Bilt geselecteerd.

Het geld dat bijeenbracht werd is bestemd voor  Hospice Demeter, Vitras 

CMD, Woonvorm De Reiger van Reinaerde, De Schutsmantel en Woon-

zorgcomplex De Windehof van Kwintes. Zij kunnen het besteden aan pro-

jecten of goederen waarvoor in het reguliere budget geen ruimte is. De 

Rotaryclub Groot Bilthoven zal tevens ondersteunen in het zo gunstig mo-

gelijk aanschaffen van deze zaken.

De tent was al op vrijdag 14 juni, opengesteld voor bewoners van de instel-

lingen, die tot de goede doelen behoren. Ongeveer 70 personen hadden aan 

de uitnodiging gehoor gegeven.  Er waren veel mensen van Woonvoor-

ziening De Reiger van Reinaerde en van Wooncentrum Schutsmantel. Zij 

waren opgehaald door de Rotaryclub en kregen behalve een hapje en een 

drankje een leuk programma aanbeboden met jeugdige muzikanten en Petra 

van der Steeg van de Theaterkoffer. De groep kinderen die zij meegebracht 

had zongen en dansten op het grote podium. Naast deze organisaties ont-

vangen ook het Hospice Demeter, Vitras CMD en Woonzorgcomplex De 

Windehof van Kwintes een deel van de opbrengst. Na aloop werd iedereen 
weer thuisgebracht. 

Rotaryclub Groot Bilthoven realiseerde een opbrengst van maar liefst 

€ 40.675,- tijdens het jaarlijkse Act-Now feest.

Mevr. A.J.M. Baijens - v. d. Linden (1928) was als leerkracht aan de 

Michaëlschool verbonden in de jaren 1948 t/m 1951. Zij - juf Jeanne van 

der Linden - en Truus Visser (1927) zijn de oudste nog in leven zijnde 

leerkrachten van de school. Juf Truus was niet in de gelegenheid om naar De 

Bilt te komen. Juf Jeanne ontving het eerste exemplaar van het jubileumboek, 

met een prachtig beeld van de geschiedenis van de school, uit handen van 

directeur Guusta van Wijk.
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Rens Kersten onderscheiden
Voor maar liefst de 30e keer in 37 jaar Steden band Coesfeld – De Bilt werd er een ware interland 

gespeeld tussen het Veteranen team van VB Goxel uit deze zuster gemeente Coesfeld en een Veteranen 

team van FC De Bilt. Dit jaar werd er voor de 15e maal door het 6e zondagteam van FC De Bilt 

afgereisd naar Coesfeld . 

Speciale aandacht dit jaar voor het 

900-jarig bestaan van De Bilt en het 

feit dat Rens Kersten al vele jaren de 

nestor is van deze sportuitwisseling. 

Rens Kersten besloot eerder in 2012 

om het rustiger aan te gaan doen, na 

21 jaar een actief en zeer betrokken 

bestuurslid van de jumelagecommis-

sie te zijn geweest. Zijn taakvelden 

waren sport, onderwijs, politiek en 

Europese zaken. Voetbal bleef zijn 

passie. Dat kwam ook in de jumelage 

tot uiting in de uitwisselingen tussen 

de voetbalverenigingen in De Bilt en 

Coesfeld.

Om Rens te bedanken voor zijn to-

meloze en enthousiaste inzet voor de 

jumelage en het feit dat hij al 30 jaar 

voetballers en andere sporters met 

elkaar in contact weet te brengen 

meende het gemeentebestuur van 

Coesfeld om Rens te onderschei-

den met de Erepenning van de Stad 

Coesfeld.

Vroege Vogelwandeling 
& BoerenBreakfast 

Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Natuur is er in Westbroek op 

zaterdag 22 juni een speciale Vroege Vogelwandeling en BoerenBreakfast 

georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark [ANV]. 

Op de boerderij van de familie Hennipman aan de Korssesteeg 3 start de 

dag om 7.00 uur met een Vroege Vogelwandeling onder begeleiding van 

agrarisch natuurdeskundige Bert van der Tol. Aansluitend is er rond 8.30 

uur een [h]eerlijk boerenontbijt. Tijdens het ontbijt vertelt een lid van de 

Agrarische Natuurvereniging Noorderpark [ANV] over het werk en doel 

van de vereniging. Geïnteresseerde bezoekers kunnen tevens een kijkje op 

de boerderij nemen. 

 

Christianne en Rutger Hennipman hebben een melkveebedrijf en houden 

ruim 100 melkkoeien, pinken en kalfjes. Beiden zijn zich enorm bewust van 

het natuurschoon waarin ze wonen en voelen het dan ook als hun plicht om 

echt goed te zorgen voor de natuur. Rutger, boer in hart en nieren is volop 

actief op het gebied van agrarisch natuurbeheer, waaronder slootkantbeheer 

en weidevogelbeheer. Christianne is opgegroeid in de stad en studeerde aan 

de landbouwschool. Zij houdt zich bezig met educatie rondom het boeren-

bedrijf, waaronder: ‘Boerderij in de kijker’. 

Het voorjaar is voor hen beide de mooiste tijd van het jaar. ‘Dan komt de 

natuur weer helemaal tot leven. Het is altijd weer spannend of de kieviten 

en grutto’s hun nestjes bouwen in het land en het is telkens weer mooi wan-

neer we het eerste kievitsei vinden’, aldus Rutger. Dat er nog veel meer op 

en rond hun graslanden leeft, is te zien op 22 juni. Rondom de sloten zijn 

minstens 25 soorten plantensoorten te ontdekken. Maar ook kun je er hazen, 

dassen, grutto’s, kieviten en tureluurs treffen. Christianne zegt daarover: ‘Er 

is echt geen orkest dat mooiere muziek maakt dan de weidevogels!’. 

Dus trek warme kleding en regenlaarzen aan en geniet van de prachtige na-

tuur. Aanmelden verplicht via: info@anvnoorderpark.nl (er is plaats voor 

40 deelnemers). Kosten: Vroege Vogelwandeling onder begeleiding van 

agrarisch natuurdeskundige Bert van der Tol, inclusief BoerenBreakfast: 

€ 2,50 [leden ANV: gratis]. Honden niet toegestaan. 

Open dag biologische 
Tuinderij Eyckenstein 

Zaterdag 22 juni is er Open dag op Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden 

aan de Dorpsweg 264 in Maartensdijk in het kader van Lekker naar de Boer. 

Lekker naar de Boer wordt georganiseerd door Bionext, de ketenorganisatie 

voor de biologische landbouw. 

Van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje nemen op deze histori-

sche en prachtige plek: de oude moestuin van landgoed Eyckenstein aan de 

Dorpsweg 264 achter in Maartensdijk. Er is van alles te beleven voor alle 

leeftijden. De tuinders Luuk Schouten en Agnes Looman (kruiden) staan 

u graag te woord over alles waar u benieuwd naar bent. Imker Walter den 

Hollander is aanwezig om u van alles te vertellen over bijen en het belang 

van bijen voor de landbouw. 

Op de Open dag kunnen bezoekers plantgoed, kruiden en groenten van 

het land kopen. Er is kofie en (kruiden)thee met kruidig gebak, mufins, 
aardbeien- en rabarberjam en in de kruidentuin is de theetuin open. Tevens 

worden allerlei activiteiten georganiseerd. Pluk je bos bloemen op kleur in 

de pluktuin. Ook verkoop van kruidenplanten en eenjarige bloemen. Op 

deze open dag wordt ook weer aandacht besteed aan de campagne ‘Red de 

kas’ om de monumentale kassen van tuinderij Eyckenstein te behouden. De 

druivenkas is te bezichtigen. Info Luuk Schouten tel. 06 44545537 en/of 

Agnes Looman tel. 06 47608868. 

Lezing met videobeelden 
Op zaterdag 22 juni 2013 staat 24 uur lang de natuur in de belangstelling 

van het Nederlandse publiek. De 24 uur van de Natuur is de nationale 

‘open dag’ van de natuur en roept iedereen op om juist deze dag extra van 

de Nederlandse natuur te genieten. 

Het IVN afdeling De Bilt e.o. organiseert in samenwerking met Het Utrechts 

Landschap voor deze dag een avondvullend programma. Allereerst is er een 

videopresentatie van natuurkenner Zomer Bruijn. Deze bevat prachtige beel-

den van het nestgedrag: De aankomst van de zwaluwen, het paargedrag, het 

bouwen van het nest, het leggen van de eieren, het voeren en groter worden 

van de jongen en ten slotte het uitvliegen. 

Aansluitend is er een wandeling de Midzomernacht in. Er valt te genieten van 

het speciale licht, de late zonsondergang en nog een laatste lied van een vo-

gel. Gidsen vertellen over de zonnewende, de oorsprong van Sint Jan en over 

Sint-janskruid. En mogelijk zijn de gierzwaluwen te zien: Tegen de scheme-

ring gaan deze meesterlijke vliegers steeds hoger vliegen. Ze slapen namelijk 

vliegend!

Locatie: Paviljoen Beerschoten (Het Utrechts Landschap), 

De Holle Bilt 6, De Bilt.

Aanmelden via e-mail: info@ivndebilt.nl. tot uiterlijk zaterdag 22 juni, 12.00 

uur. Voor meer informatie: Roel Maas-Bakker tel. 030 2721611, Jaap Oskam 

tel. 030 2211831 of Jaap Milius tel. 030 2288636.

Avontuurlijke Zoddenwandeling 
in Westbroek

Op vrijdag 28 juni a.s. om 19.00 uur organiseert de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark aan de 

Kerkdijk 36 een avontuurlijke natuurwandeling door de Westbroekse Zodden. 

Bij de start vertelt agrarisch natuurdeskundige Bert van der Tol over het ontstaan van het Zoddengebied, waaron-

der de verschuiving van een agrarisch naar een meer natuurlijk landschap. Ook Henk van Zijtveld, jaren geleden 

initiatiefnemer van de natuurwandeling door het Zoddengebied, leidt geïnteresseerden deze avond rond. Als West-

broekse agrariër heeft hij altijd al een grote belangstelling én liefde gehad voor de lora en fauna in dit gebied. 

Aanmelden kan bij Henk van Zijtveld: telefoon: 0346 281266, e-mail v.zijtveld@hetnet.nl. Kosten: ANV leden: 

gratis, niet-leden betalen: € 2,50. Na aloop van de wandeling krijgt u kofie/thee aangeboden. Laarzen zijn tijdens 
de wandeling gewenst.

Na diverse nederlagen in de 
afgelopen jaren, wist het Biltse team 
er ditmaal een prima 2-2 gelijkspel 
uit te slepen.

Na mooie woorden van o.a.. Meep van Kampen (voorzitter Jumelage de 
Bilt) kreeg Rens uit handen van Burgemeester Heinz Öhlmann van Coesfeld, 
de Erepenning uitgereikt. 

Persberichten

nieuws, aankondigingen of  

andere wetenswaardigheden 

mailen naar info@vierklank.nl
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Jubileumviering bij Stal van Brenk
Sinds twee jaar worden de paardrijlessen van Stichting Ariane de Ranitz gegeven in Groenekan bij 

Stal van Brenk. Stichting Ariane de Ranitz huurt hier gedurende drie dagen per week accommodatie 

en paarden. 

Zondag 30 juni viert de Stichting het 

45-jarig jubileum: voor en door alle 

ruiters, instructeurs, vrijwilligers, 

medewerkers en ruiters van stal van 

Brenk. De dag wordt dan geopend 

door de burgemeester van Utrecht en 

daarna volgen shows en demonstra-

ties tot 17.00 uur als de fanfare van 

de Biltse Brandweer Harmonie de dag 

feestelijk zal afsluiten. Iedereen die 

deze dag een kijkje wil komen nemen 

is van harte welkom in Groenekan bij 

Stal van Brenk, Voordorpsedijk 29. 

Meer informatie over de Stichting Ari-

ane de Ranitz is te vinden op www.

arianederanitz.nl 

Stichting Ariane de Ranitz maakt o.a. 

hippische sportdeelname van mensen 

met een beperking mogelijk. (foto 

Ineke Vernimmen)

DIO sponsort TZ
DIO Drogisterij van Rossum in Maartensdijk heeft weer voor 3 jaar zich 

verbonden aan korfbalvereniging Tweemaal Zes. 

Eigenaar Joop van Rossum en penningmeester Rick de Heer na het tekenen 

van het contract. (foto Johan Rijksen)

Nova 4 kampioen

Het vierde team van Nova werd vorige week kampioen in de 5e reserve 

klasse. De streekderby tussen het team van Tweemaal Zes en  Nova werd 

uiteindelijk gewonnen met 8-12 in het voordeel van Nova. Na de wedstrijd 

ontvingen zij een mooie bos bloemen van TZ.

Huldiging bridgekampioenen 

bij BCC-86

Bij bridgeclub BCC-86 werden vorige week de seizoenkampioenen 

gehuldigd: Clubkampioen werden Sonja Deekman en Wim Westland 

(midden). De Westlandtrofee ging naar Elly Akkerman en Erik Polders 

(links). Bij de Slembokaal eindigden twee paren gelijk: Coby van der Geest 

en Adri van der Hyden (niet op de foto) en Riet Hazeleger en Uschi Röhrs 

(rechts). (Els van den Berg)

Apotheek langer sponsor TZ
Apotheek Maertensplein 

heeft recent de handteke-

ning gezet onder verlen-

ging van het sponsorcon-

tract met Tweemaal Zes. 

Apotheker Els Coyajee 

met voorzitter Bert Bos 

bij de presentatie. (foto 

Johan Rijksen)

Rabobank verlengt sponsorcontract 
met DOS

 

Na aloop van het Rabobank Stra-

tenkorfbaltoernooi ondertekenden 

Michael Vliet, kantoordirecteur 

Rabobank Westbroek en Cornel 

Boere, voorzitter van DOS, een 

nieuw sponsorcontract. Hierdoor 

is de Rabobank ook de komende 

drie seizoenen de naamgever van 

het Stratenkorfbaltoernooi. Naast 

sponsoring van het Stratenkorfbal-

toernooi heeft de Rabobank ook een 

reclamebord langs het veld hangen, 

alsmede een naamsvermelding op 

het scorebord van DOS. DOS is blij 

met de continuïteit van deze spon-

soring. 

Cornel Boere (l) en Michael Vliet voor 

het reclamebord van de Rabobank.
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Nootjes 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.)

❏  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 kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Ook adverteren?

0346 21 19 92

Mailen kan ook!

info@vierklank.nl

Te koop aangeboden

ZAAGTAFEL 380V € 300,-. 
Tandheugel hekopener nieuw 
€ 300,-. Professionele foto-, 
filmstatief € 100,-. Tel. 035-
5771232

Zgan KOELBOX mobicool 
a 40.E met verhogingsstuk 
52x52cm 2x2w gebr. € 120,-. 
Tel. 06-29463305

Antiek eiken buffetkastje, met 
beschadiging, 88 cm x 108 cm 
x 48 cm, 2 deurtjes, waarboven 
2 lades, een plank in het mid-
den. € 49,50. Poppenwagentje, 
buggy model € 5,-. Tel. 030-
2253135

Dell 20 inch flat screen moni-
tor zwart/zilver. Zeer goede 
beeldkwaliteit. Voor PC of lap-
top. € 35,-. Tel. 0346-211678 
of 06-30654159

Zinken teil diameter 70 cm. € 
28,-. Zinken teil diameter 60 
cm. € 24,-. Tel. 030-2204505

Stenen kruiwagen. € 25,-. 
Masoniet boardplaten 60x122. 
€ 1,25. Tel. 035-5771232

Melkkannetjes in de mooiste 
kleuren dus geglazuurd. € 10,- 
p.s. Tel. 06-34562375 na 19.00 u

5 Soepkommen uit eigen pot-
tenbakkerij ‘Le Soleil’. € 30,-. 
Tel. 06-34562375 na 19.00 uur

Video vhs akai. € 20,-. Digital 
camera. € 20,-. Cd rek zwart. 
€ 10,-. Sat. ontvanger. € 25,-. 
Tel. 06-19963053 

Fietsendrager voor 2 fietsen, 
merk Spindler. € 15.-. Tel. 
030-2285240

Jonge konijnen, 12 weken oud. 
€ 7,- p.s. Tel. 06-30165879
 
Twinny load fietsendrager. € 
40,-. 2 poncho's AGU, L+XL, 
samen € 20,-. Alles weinig 
gebruikt! Tel. 0346-211269

Rol bouclé vloerbedekking 
400x200 grijs/beige nieuw. € 
30,-. Tel. 0346-211269

1 Tennisracket, merk Prince. € 
10,-. 2 Zinken teil, maat medi-
um. € 15,-. Tel. 030-2892843

2x een maxi cosi. € 30,- p.s. 
Tel. 06-16658304

Handig opbergrek [demonta-
bel] 130 x 70 x 43 cm. € 12,-. 
Tel. 030-2205540 

Heel mooi schommel-voeten-
bankje van hout met leer. € 
15,-. Tel. 030-2205540

Wegens opruiming grote 
doos vol kinderspeelgoed 
alles samen € 15,-. Tel. 030-
2205540

Gemakkelijke bejaardenfau-
teuil, hoge rugleuning en hoge 
zit. € 20,-. Tel. 030-2205540

Allerlei soorten boeken, ook 
kinderboeken, vanaf € 1,-. Tel. 
030-2205540

Nieuw koffiezetapparaat, merk 
Braun voor 8 kopjes koffie, 
nog in de verpakking. € 20,-. 
Tel. 030-2205540

Bijzonder mooi nieuw wijn-
rek, geschikt voor 25 flessen 
wijn, geolied massief walno-
tenhout, 76 x  64 x 25 cm. € 
15,-. Tel. 030-2205540

Dakdragers Mont Blanc voor 
Volkswagen 3 i.z.g.s. € 30,- 
Tel. 030-2292791

Autobeschermhoes voor hatch-
back. € 30,-. Aankoopprijs was 
ruim €70,-. Tel. 030-2292791

Voeten bruis+massage badje. € 
10,-. Tel. 0346-211615

Tafel ventilator. € 10,-. Tel. 
0346-211615

Zonnescherm nieuw, kleur: 
tomatenrood, doek polyester, 
eenvoudig, 250 cm breed. € 
50,-. Tel. 0346-212614

Apart model, kunststof vijver 
1,90x0,90x0,60 m. Ziet er net-
jes uit. Tel. 0346-214084

Beige kinderledikantje 
60x120cm. Het is een modern 
ledikantje met matras. € 30,-. 
Tel. 0346-214084

2 Groene aluminium bistro 
stoeltjes voor in de tuin, ziet 
er netjes uit. € 50,-. Tel. 0346-
214084

Rolator stevig met mandje. € 
40,-. Loep met lamp. € 10,-. 
Tel. 0346-213469

4-gaats autovelg met nieuwe 
band 175x65R14. € 20,-. Tel. 
0346-211479

Forse vogelkooi ± 
70x45x45cm. € 20,-. Tel. 030-
2288029

Te koop gevraagd

De nieuwe BAKKER is op 
zoek naar enthousiast perso-
neel voor in de winkel! Ben 
je minimaal 20 uur per week 
beschikbaar en lijkt het je 
leuk om te komen werken in 
een enthousiast team in onze 
gezellige winkel, neem dan 
contact met ons op door te 
bellen (035-5823651) of een 
mailtje te sturen naar denieu-
webakker@hetnet.nl. Ervaring 
in een vergelijkbare winkel is 
vereist.

Fietsen/brommers

Rode damesfiets, merk 
Batavus. € 50,-. Tel. 
06-18102979

Fietsen opknappers: herenfiets 
‘Tour de France’, damesfiets 
Union Jubilee trommelr. € 
40,-. Tel. 0346-212614

Personeel gevraagd

Sportclub D.O.S.C. zoekt per 
1 aug. een coördinator/beheer-
der (m/v) voor de horeca acti-
viteiten. Ca. 28 u. per wk. 
Inlichtingen: 06-27563162  
Reacties per mail naar: vaca-
ture@dosc.nl

Bouwbedrijf Nagel zoekt mee-
werkend uitvoerder/voorman. 
Zie pag. 26

Personeel aangeboden

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

65+ biedt zich aan voor tuin-
werkzaamheden. Tel. 030-
2717024 / 06-48722782

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer informatie over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

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

06-54967985

Vastgelopen op je levensweg (met partner, werk of persoon-
lijke groei)? Is er een verlangen je patronen te doorzien en te 
doorbreken zodat je op een vernieuwde manier kunt verbinden 
met jezelf en de ander? Bel voor een gratis kennismakings-
gesprek. Hulpbronnen in het coachen zijn de dieptepsycholo-
gie van Jung, Imaginatie-technieken en eventueel de natuur. 
Hanneke van Doorn, tel. 06-46380150 www.bewustzijninver-
binding.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony pen-
sionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. Ruime 
uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 
baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 
water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 
met 06-54753516 voor meer info.

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

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 
34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, haard 
en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewasbescher-
ming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al uw tuin- 
en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Te koop charmant karakteristiek dubbel woonhuis op 
de Molenweg 24 in Maartensdijk. Perceel opp. Ca. 317m2, 
woon opp. Ca. 137m2 en inhoud ca. 348m3. Vraagprijs € 
319.000,- (bij snelle oplevering is er veel bespreekbaar). Tel. 
06-20441527

Vrijwilligers gevraagd. Wij, Albert en Ina van der Horst, doen 
een beroep op mensen die regelmatig een paar uurtjes vrij heb-
ben om mee te helpen bij het onderhouden van de Hervormde 
begraafplaats te Groenekan. We willen u echter wel waarschu-
wen want dit werk is zeer verslavend, voor u het weet worden 
die paar uurtjes heel veel uurtjes. Wie het aandurft kan contact 
met ons opnemen, tel. 0346-211976.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel. 06-54753516

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Voor uw FINANCIËLE pro-
blemen en/of vragen: www.
fabik.nl of bel 06-21987507

Een KWALITEITSREIS 
voor een goede prijs? www.
reisbestemmingopmaat.nl 
naar Indonesië, Marokko, Sri 
Lanka en Jordanië. Wij orga-
niseren hem voor u en geven 
vakkundig advies.

Zondag 23 juni, grote 
VLOOIENMARKT, gras-
veld tegenover Gemeentehuis 
Bilthoven (Soestdijkseweg 
Zuid 173) van 9.30 - 16.30 
uur, 140 stands, huur kraam-
pje. Tel. 0343-442962 of 
06-20409311 org. jo-jo

GEVONDEN een 5 km-kruis-
je van de avondvierdaagse. 
Info: 06-11291353 

Gezocht
 Rechtmatige eigenaar 

van deze bokaal.
(gevonden in Westbroek)

Af te halen:
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
Tel. 0346-211992

Weekendmedewerker Tankstation. Naast het afrekenen van 
brandstof houd je de voorraad in de shop op peil en je zorgt 
ervoor dat de shop en het terrein schoon zijn. Je bent commu-
nicatief vaardig, klantvriendelijk en je ziet er verzorgd uit. Je 
werkt in het weekend op zondag. Tankstation de Rooij de Bilt. 
030-6084610 vandermeijden@derooijauto.nl

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 
m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 
aanwezig. Tel. 06-54623282

Te koop: Bungalow Tolakkerweg. € 325.000,-. Tel. 
06-54623282

Een extra inkomen opbouwen wat kan uitgroeien tot een 
riant hoofdinkomen. Dat kun je naast je huidige inkomen. Als 
deze optie je aanspreekt, maak dan een afspraak met E.M. 
Doornenbal-Boogaard, 0346-212687 of em.boogaard@planet.nl

Cursussen/Trainingen

Nieuw in Groenekan: lessen pottenbakken, draaien op een 
draaischijf, ook losse workshops voor kleine groepen tot 12 
personen. Evt. ook voor kinderfeestjes. Tevens keramiek op 
aanvraag (tuinpotten, serviezen, urnen, etc.). Inlichtingen Paul 
Werner 030-2129968. Atelier: Groenekanseweg 15. www.
pwkeramiek.nl

Word
Vierklankbezorger 
en wandel door onze 

mooie gemeente.

Wij zoeken voor 

onderstaande wijk 

een bezorger:

Dwarsweg, Jan 
Steenlaan, Kees Boe-
kelaan, Rubenslaan, 
Jan van Eijklaan.
info@vierklank.nl

Peuterspeelzaal 

Uilennest
Geen subsidie meer 
voor de peuterspeelza-
len… Met dit besluit 
leek de gemeente De 
Bilt een streep te trek-
ken door het belangrijke 
werk dat peuterspeelza-
len doen voor en met de 
2 tot 4 jarigen. Ook de 
Van Dijckschool vindt 
de peuterspeelzaal een 
waardevolle voorloper 
van het basisschool-
onderwijs. Zij hebben 
samen met BSOpartner 
KMN Kind&Co en een 
aantal ouders gekeken 
naar realiseerbare mo-
gelijkheden. Met in-
gang van het nieuwe 
schooljaar zal in een 
van de lokalen van de 
Van Dijckschool een 
nieuwe peuterspeelzaal 
worden ingericht.
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Jeugdteam kampioen
Het jeugdteam van tennisclub Biltho-

ven is op de laatste speeldag van de 

landelijke competitie kampioen ge-

worden in de klasse t/m 17 jaar.

Naaste concurrent Sprenkelaar uit 

Apeldoorn werd in een direct duel 

met 5-3 verslagen. Ruim genoeg voor 

het kampioenschap dat gevierd werd 

met een huldiging van het winnende 

team.

Het team van tcBilthoven met van 

links naar rechts: Marc Kuijpers, 

Jasper van de Nieuwenhuijzen, Iris 

Jonker, Heleen van Rens en Matthijs 

ten Berg.

MD1 landskampioen op het veld
Meisjes D1 van SCHC heeft zondag 

het landskampioenschap binnenge-

haald op D-Day. In de poule wonnen 

ze van Quick Stick, Bloemendaal en 

HGC en hielden de nul. De halve i-

nale was tegen Rotterdam. Ook hier 

wonnen de meiden met 1-0. Dus door 

naar de inale tegen Gooische. Het 
was een super spannende wedstrijd, 

maar Stichtsche won met 1-0. 

MD1 schreef dit jaar zowel het zaal- 

als het veldkampioenschap op haar 

naam.

Irene-basketbal zoekt 
nieuwe leden

De basketbalafdeling van sv Irene is groeiende. Komend seizoen gaat al een 

derde team aan de competitie deelnemen. Naast een team onder de 10 jaar 

en een team onder de 12 jaar gaat in september een team onder de 14 jaar 

competitie spelen. 

Toch zijn met name onder de 10 jaar nog nieuwe kinderen welkom. Ook 

is er het streven om een meisjesteam op te starten. Hier zijn meisjes tot 12 

jaar welkom. Wie interesse heeft en/of kennis wil maken kan een berichtje 

mailen naar basketbalirene@yahoo.com. De eerste trainingen zijn gratis.

Zeven nieuwe 
bordsponsors voor DOS

De afgelopen maand hield de korfbalvereniging DOS een actie om nieuwe 

bordsponsoren te werven. De leden konden zelf bij de sponsorcommissie 

een bedrijf aanbrengen voor een nieuw reclamebord en zij maakten hierbij 

kans om - mede dankzij de Rabobank - een prachtige iPAD te winnen.

Afgelopen zaterdag verrichtte Michael Vliet, kantoordirecteur Westbroek, 

de trekking. De winnaar was Marko Hardeman, die met zijn bedrijf LAMA 

één van de nieuwe bordsponsoren was. De andere nieuwe bordsponsoren 

zijn: NOVO/praktijk, Meubel- en Interieurbouw De Bruijn, Easydek, Le 

Chemineau (2 borden) en Van Vulpen Verhuur. Een geweldig resultaat van 

de actie. Ook kon DOS maar liefst zeventien nieuwe aanmeldingen noteren 

als lid van de Club Oranje. Voor 50 euro per seizoen ben je al lid van de 

Club Oranje. De opbrengsten komen ten gunste van een door de Club zelf 

bepaald doel bij DOS.

Jeugd TV Hollandsche 
Rading scoort

Twee van de vier jeugdteams van tennisvereniging 

Hollandsche Rading zijn poulewinnaar geworden op 

woensdagmiddag en gaan nu door in de knock out fase van 

deze KNLTB districtscompetitie.     

(Maarten Bremer) 

Het jongensteam t/m 12 (Daan, Kjeld, Owen en Pol) won glansrijk al hun 

wedstrijden en speelde woensdag 12 juni uit tegen Shot in Zeist.

Het meisjesteam t/m 12 (Eline, Indy, Luise en Rosalie) moest harder voor 

hun overwinning strijden, maar haalde uiteindelijk ook de eerste plaats. Zij 

speelden diezelfde woensdag thuis tegen De Kuil uit Huizen.

FC Knudde winnaar
Afgelopen zaterdag was de 28e edi-

tie plaats van het Rabobank Stra-

tenkorfbaltoernooi in Westbroek. 

Aan het toernooi doen niet alleen 

straten of wijken mee, maar ook 

verenigingen of families. De inale 

ging tussen de inalist van vorig 
jaar, het Team Zonder Naam en FC 

Knudde dat al jarenlang deelneemt. 

Na de reguliere speeltijd was er nog 

niet gescoord, zodat een verlenging 

noodzakelijk was. Hierbij werd het 

principe ‘golden goal’ gehanteerd; 

wie het eerst scoort is winnaar. Met 

een prachtige doorloopbal was het 

Kelly de Waal die de winst voor FC 

Knudde binnenhaalde. 

Het winnende team.
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Een bijvriendelijk initiatief voor meer bijen

doet die insecten steeds beter gedijen 

Stichting Bijenlint gaat

met deskundige raad

voor meer bijen in deze contreien

Guus Geebel Limerick

Weidse vergezichten 
roepen weerstand op

door Henk van de Bunt

‘Ruim opgezet en gelegen op een prachtige locatie met een landelijke uitstraling. Aan de rand van 

Westbroek, met uitzicht op de polder ontwikkelt Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. een 

unieke nieuwbouwlocatie met 13 vrije kavels. De kavels zijn bestemd voor vrijstaande woningen in 

een landelijke architectuur’. 

Met deze en andere wervende teksten 

probeert van Wijnen Projectontwik-

keling Midden B.V. aandacht te vra-

gen voor de te realiseren vrije kavels 

aan de rand van de kern Westbroek. 

Die (niet gewenste) aandacht is er in 

ieder geval van de bewonersvereni-

ging Wolkammerweg - Westbroek 

(32 woningbezitters), vertegenwoor-

digd door Piet Geurtsen, Henk van 

der Kammen en Co Oudhof. Henk 

van der Kammen: ‘In mei 2009 werd 

door het College van B&W gemeente 

De Bilt de Dorpsvisie van Westbroek 

gepresenteerd. Deze visie draagt de 

naam ‘Karakter’ en bevat onder meer 

een prioriteitenlijst van nieuwbouw-

locaties, zoals door veel Westbroe-

kers aangegeven tijdens meerdere 

z.g. workshops. De nu beoogde loca-

tie in het westen van Westbroek (z.g. 

van Wijnenweitje) kwam in deze 

workshops helemaal niet ter sprake, 

maar stond in de Dorpsvisie als al-

lerlaagste prioriteit’. 

Intentie

Piet Geurtsen: ‘Ongeveer in mei 

2012 hoorden wij bij toeval, dat het 

college van B&W het voornemen 

had om met de fa. van Wijnen een 

“intentieovereenkomst” te sluiten 

over het ontwikkelen van het van 

Wijnenweitje. Verontruste bewo-

ners van de Wolkammerweg en de 

Kerkdijk besloten zich te verenigen 

en B&W om opening van zaken 

te vragen. Pas na een beroep op de 

WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) 

ontvingen wij drie maanden later 

relevante correspondentie tussen 

B&W en de fa. van Wijnen. Bij be-

studering van de ontvangen stukken 

bleek dat al in 2010 er al overleg had 

plaatsgehad met de fa. van Wijnen 

over woningbouw. Ook moesten wij 

vaststellen, dat aan de diverse gepri-

oriteerde nieuwbouwlocaties abso-

luut geen aandacht werd besteed en 

de vaak door B&W geuite intenties 

om vooral te bouwen voor starters en 

senioren niet of nauwelijks werden 

gehonoreerd’.

Visionair

Co Oudhof vervolgt: ‘In juni 2012 

hebben wij bezwaar ingediend tegen 

het aangaan van deze intentieover-

eenkomst. Dit bezwaarschrift werd 

eerst 5 maanden later beantwoord, 

maar op geen enkele wijze werd se-

rieus ingegaan op onze bezwaren, 

sterker nog: de fa. van Wijnen werd 

zelfs aanbevolen. Zelfs na een drie-

tal door de gemeente georganiseerde 

infoavonden volhardt het College in 

het ontkennen van de wensen van de 

Westbroekers zoals vastgelegd in de 

Dorpsvisie ‘Karakter’. Het College 

verdedigt zich met de visie: ‘Wan-

neer je 13 kavels aanbiedt voor zo’n 

zeshonderdduizend euro (kavel + 

huis), dan zal het woonaanbod voor 

Westbroekse starters en/of senioren 

automatisch aanmerkelijk worden 

verruimd’. In het kader van het bo-

venstaande wil de bewonersvereni-

ging verwijzen naar de voorjaarsnota 

2013, waarin het College aangeeft, 

wat zij wil bereiken als ‘Gewenste 

Maatschappelijke effecten: ‘Waarde-

ring door de inwoners van het woon- 

en leefklimaat in de gemeente en 

Tevredenheid van de inwoners over 

het gemeentebestuur’. Maar ook: 

‘Betrokkenheid van de inwoners bij 

beleidsontwikkeling en planvorming 

voor hun eigen woonomgeving, het-

geen blijkt uit betrokkenheid bij de 

eigen woonkern en Tevredenheid van 

de inwoners over de gemeentelijke 

informatievoorziening’. Utrechts 

Gedeputeerde Bart Krol verwoordde 

het op de laatste infoavond in West-

broek toch ook zo: ‘Het aanbod van 

de fa. van Wijnen sluit niet aan bij de 

behoefte van de Westbroekers. Als ik 

wethouder was zou ik de fa. van Wij-

nen verwijzen naar de reservebank’. 

Vergezichten

Van Wijnen Projectontwikkeling 

op hun website: ‘De 13 vrije kavels 

liggen aan de rand van de kern van 

Westbroek. Door de landelijke lig-

ging bieden de kavels een heerlijk 

uitzicht over polders en natuurge-

bied. In Westbroek is het straks heer-

lijk wonen en leven voor jong en 

oud. De natuur is tastbaar aanwezig. 

Westbroek is een gezellig dorp met 

weidse vergezichten waar de natuur 

altijd tastbaar aanwezig is’. De be-

wonersvereniging vindt, dat het nu al 

heerlijk wonen en leven is in West-

broek voor jong en oud en dat de 

eerste prioriteit er in is gelegen extra 

mogelijkheden te scheppen voor jon-

geren en ouderen van Westbroek.

Van Wijnen-project 
particulier initiatief

door Henk van de Bunt

In de gemeenteraadsvergadering van 29 mei jl. stelden Tanja van Ditzhuijzen en Anne de Boer al 

vragen over de plannen tot de bouw in Westbroek: ‘In de kern Westbroek is verontrust gereageerd 

op plannen tot de bouw van luxe tot zeer luxe villa’s aan de rand van het dorp. Op een recente 

informatiebijeenkomst in het dorp bleek dat de inwoners vasthouden aan de vastgestelde dorpsvisie 

Westbroek. Op deze avond werd door sprekers en bezoekers er herhaaldelijk op gewezen dat de 

bestemming van deze locatie agrarisch gebied betreft. 

Vragen: 

Heeft u kennis van de adverten-

ties die projectontwikkelaar Van 

Wijnen Projectontwikkeling Mid-

den B.V. sinds 13 mei 2013 in het 

weekblad De Vierklank laat plaat-

sen waarin de kavels worden aan-

geduid als: ‘De kavels zijn bestemd 

voor vrijstaande woningen in een 

landelijke architectuur’? Zo ja, is 

het College het met de fractie van 

GroenLinks&PvdA eens dat dit 

feitelijk onjuist is omdat in het hui-

dige bestemmingsplan deze locatie 

de bestemming agrarisch gebied 

heeft? Heeft de projectontwikkelaar 

zich al bij de gemeente gemeld met 

plannen voor woningbouw op deze 

locatie en de daartoe de benodigde 

aanvragen gedaan ingediend en zo 

ja, heeft het College de projectont-

wikkelaar erop gewezen dat de lo-

catie waarvoor hij aanmeldingen 

werft de bestemming agrarisch ge-

bied heeft en de ontwikkeling van 

luxe tot zeer luxe villa’s niet tot de 

top drie prioriteiten behoort van de 

gemeentelijke woonvisie noch tot 

die van de dorpsvisie Westbroek? 

Antwoord

Wethouder Ditewig antwoordde dat 

in mei 2012 melding is gemaakt van 

een principeverzoek tot wijziging 

van het bestemmingsplan voor wo-

ningbouw: ‘We hebben aangegeven 

met de ontwikkelaar een overeen-

komst aan te gaan, mits de plannen 

overeenstemmen met de woonvisie 

en de structuurvisie. De ontwik-

kelaar heeft het plan aan de rand-

voorwaarden aangepast. Voordat de 

overeenkomst getekend wordt vindt 

er een informatiebijeenkomst voor 

de bewoners plaats. De locatie is in 

het streekplan opgenomen binnen 

de rode contouren’.

Particulier initiatief

Op de gemeentelijke website is 

geen informatie over het project is 

te vinden. Donate Schuil (commu-

nicatie) verklaart dat als volgt: ‘Het 

gaat om een particulier initiatief. 

De gemeente heeft hierin alleen 

een kader-stellende en toetsende 

rol’. En verder: ‘Meer informatie 

dan bij de eerste informatieavond is 

verstrekt is er ook niet. Tijdens de 

tweede avond heeft de Gedeputeer-

de bevestigd, dat het verleggen van 

de rode contour niet bespreekbaar is 

voor de provincie. Dit betekent dat 

ontwikkeling op de locatie van het 

bedrijf van Van Oostrum niet moge-

lijk is. 

Nu wordt er dus gekeken naar de 

ontwikkeling van de locatie van 

Van Wijnen, omdat daarvoor ook 

een concreet verzoek ligt. Van Wij-

nen is nu ook aan zet om zijn ideeën 

voor ontwikkeling te bespreken met 

belangstellenden en belanghebben-

den en om tot een gedragen plan te 

komen. Verder heeft er nog geen 

besluitvorming plaats gevonden en 

is er ook nog geen intentieovereen-

komst getekend’.

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
19-6

Tongrolletje gevuld 
met zalmmousse

of 
Mini beenhamboutje 

met zoete saus 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
20-6
Vrij.
21-6
Woe.
26-6

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dille saus

of
Shalickspies 

met knoflooksaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
27-6
Vrij.
28-6

Vrijdag 5 juli: "BORRELAVOND" v.a. 21.30 uur

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Met de rug naar de weidse vergezichten: Piet Geurtsen (links) en Henk van 

der Kammen.

advertentie

Vaderdag bij Hubo

Afgelopen zaterdag 15 juni jl. organiseerde de Maartensdijkse Middenstand 

Vereniging (MMV) de jaarlijkse Vaderdagactie bij HUBO aan de Dorpsweg.

Samen met mama’s, vriendjes, vriendinnetjes, opa’s en oma’s konden de 

kinderen ook dit jaar weer wat leuks voor papa knutselen. Veel papa’s 

van Maartensdijk zijn zondag dan ook verwend met een mooi geschilderd 

sleutelhangerbordje. 


