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advertentie

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Voorjaarsnota en zwembad
Hoewel het voorstel voor een nieuw 

zwem-, sport- en zalencentrum voor 

de raadsvergadering van 27 juni staat 

geagendeerd, werden er tijdens de 

behandeling van de Voorjaarsnota 

door veel fracties al vragen over ge-

steld. Wethouder Herman Mittendorff 

dringt er op aan die discussie op 27 

juni met elkaar te voeren en dan een 

standpunt in te nemen. Vragen van 

de VVD wat de inanciële gevolgen 
zijn als er zijn geen nieuw zwembad, 

sporthal en zalencentrum komt en we 

doorgaan met het huidige zwembad 

wil Mittendorff wel beantwoorden. 

Hij stelt nadrukkelijk dat dit inan-

cieel helemaal niets oplevert. ‘Wat 

wel geld oplevert is het zwembad 

sluiten en geen nieuw zwembad bou-

wen. Aan onderhoud van het huidige 

zwembad is al 350.000 euro besteed 

en dat zal de komende twee jaar echt 

niet minder worden. Dan ben je een 

miljoen kwijt en heb je alleen nog 

maar een oud zwembad. Dat is geld 

weggooien. Het enige wat echt iets 

oplevert is het zwembad radicaal slui-

ten en ervoor kiezen geen zwembad 

te hebben. Dat is niet waar het col-

lege voor gaat en daar ga ik op 27 juni 

graag met u over in discussie.’

De wethouder gaat ook nog in op De 

Vierstee. ‘Dat is een private ontwik-

keling, het budget daarvoor komt 

niet ten laste van de gemeente. Waar 

we mee bezig zijn levert een nieuwe 

Vierstee op, die net zoveel kost als de 

bestaande. Doe je dat niet dan hou je 

de oude Vierstee plus de kosten die je 

daaraan de komende jaren gaat krij-

gen.’ De wethouder denkt dat tussen 

nu en een paar weken de juridische 

hobbels voor dit resultaat zijn geno-

men. [GG]

Meer nieuws over de voorjaarsnota 

op pagina 3.

Alleen het pierebadje herinnert nog aan het buitenbad van Brandenburg. [foto 

Lilian van Dijk]

Gemeenteraad stemt in met 
Jaarrekening 2012

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 20 juni de Jaarrekening 2012 vast. De raad stemde eveneens 

in met een zestal besluitpunten. De Jaarrekening 2012 sluit af met een negatief saldo van ruim 6,5 

miljoen euro. Het tekort wordt gedekt uit de reserves. De fracties van Bilts Belang en Beter De Bilt 

stemmen tegen de Jaarrekening. 

Bij de behandeling van de jaarreke-

ning maakt Han IJssennagger (Bilts 

Belang) bezwaar tegen de wijze 

waarop het resultaat van de jaarre-

kening naar buiten is gebracht. ‘We 

hebben 8,5 miljoen euro meer uitge-

geven dan er is binnengekomen en 

niet 6,5 miljoen.’ Hij stelt als voor-

waarde om in te stemmen met de 

jaarrekening dat de 61.000 euro die 

meer is uitgegeven bij de ontwik-

keling van het Bestemmingsplan 

Bilthoven-Noord elders in de wijk 

in 2013 wordt terugverdiend. Wet-

houder Arie-Jan Ditewig stelt dat het 

maken van een bestemmingsplan een 

overheidstaak is waarvan de kosten 

niet rechtstreeks op de burgers in het 

plangebied verhaald kunnen worden. 

Knip

Anne Doedens (VVD) noemt de i-

nanciële situatie die in 2012 is ont-
staan niet goed. Als symbool dat op 

iedere cent gelet moet worden over-

handigt hij wethouder Kamminga 

honderd oude centen. ‘Met de hand 

op de knip gaan we uit de dip’, is het 

motto van de VVD. Cees Beringen 

(CDA) noemt het zorgelijk dat een 

drietal overschrijdingen op de be-

groting niet tijdig zijn gemeld. Jaap 

Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) 

constateert dat het afgelopen jaar 

veel activiteiten zijn ontplooid en dat 

er zichtbaar veel is bereikt. Hij somt 

een aantal oorzaken op die invloed op 

de inanciële positie van de gemeente 
hebben gehad. ‘Vooral de tegenval-

lende grondexploitaties slaan een 

linke bres in de reserves.’ 

Zorgelijk

Etiënne van Buren (SP) vindt de jaar-
rekening geen stuk om vrolijk van 

te worden. Johan Slootweg (SGP) 
constateert dat we vanaf 2009 al 23 

miljoen euro zijn ingeteerd op onze 

reserves. Nico Jansen (Christen-

Unie) maakt een compliment naar 

de ambtelijke organisatie. Hij merkt 

op dat de gemeente De Bilt in haar 

inwonerscategorie de duurste is bij 

het uitbesteden van werk. Ebbe Rost 

van Tonningen (Beter De Bilt) maakt 

zich grote zorgen over de inanciële 
positie van de gemeente en vindt dat 

er onvoldoende lessen uit het verle-

den worden getrokken. Ruud Wou-

tersen (D66) noemt het zorgelijk dat 

het weerstandsvermogen van de ge-

meente aanzienlijk is gedaald en met 

een waarde van 0,76 aanzienlijk on-

der de streefwaarde van 1,0 terecht is 

gekomen.

Ranking

Wethouder van Financiën Bert Kam-

minga gaat in op de derde plaats van 

De Bilt in de ranking van de inan-

ciële positie van gemeenten in de 
provincie Utrecht, die is opgenomen 

in de Nota Begrotingspositie 2013. 

‘Alle gemeenten op die lijst verkeren 

in zwaar weer, dus is die derde plek 

relatief. Toch heeft het lijstje nut, 

want je ziet dat het nog erger kan.’ 

Omdat de risicoreserve op peil is en 

blijft vindt de wethouder het bedrag 

van de algemene reserve van de ge-

meente minder belangrijk..Hij zegt 

dat het college de raad nauwkeurig 

van de inanciële ontwikkelingen op 
de hoogte houdt.

Wethouder Bert Kamminga van Financiën erkent dat de gemeente inancieel 
in zwaar weer verkeerd, maar stelt dat het nog erger kan.

Mogelijke 

expositiemogelijkheid in CEC

Ineens is er toch kans dat Kunstkring BeeKk een nieuwe expositiemogelijk-

heid krijgt. Directeur Rob Schouw van Kunstenhuis De Bilt/Zeist is bezig 
met een onderzoek naar geschikte muren en ophangsystemen in het nieuwe 

Cultuur en Educatief Centrum aan de Planetenbaan in Bilthoven. ‘We hebben 

recent overleg gehad met BeeKk om te zien of er in het Lichtruim, zoals het 

nieuwe gebouw gaat heten, roulerende exposities kunnen houden. De meest 

geschikte kandidaat op dit moment is de grote muur van het theater.’ Voor 

een zogeheten Kunstmuur vond Schouw inspiratie bij het landelijk project 
De Kunstmuur. Dertien Nederlandse gemeenten hebben zich daar tot nu toe 

bij aangesloten. De initiatiefnemers van dit project deiniëren een Kunstmuur 
als een muur van minimaal 6 meter breed en minimaal 2,60 meter hoog, waar 

regelmatig lokale beeldend kunstenaars hun werk exposeren. ‘Of het handig 

is om ons daarbij aan te sluiten, weet ik nog niet. Ik moet dat nog onderzoe-

ken. Het hangt onder meer af van wat het zou kosten. Maar we willen onze 

expositieruimte op dezelfde leest schoeien.’ Of er ook mogelijkheden zijn 

voor keramiek, is iets waar Schouw en BeeKk ook nog over gaan praten. ‘We 
hebben net een eerste verkennende bespreking gehad. De volgende keer dat 

we bij elkaar komen, is in juli. Maar het zou heel mooi zijn als er ook plek 

zou kunnen komen voor keramiek,’ besluit hij. De Kunstmuur zou ook kun-

nen worden gebruikt voor exposities van leerlingen van het Kunstenhuis. De 

andere gebruikers van het Lichtruim hebben zich al akkoord verklaard met 

het idee muren in het pand voor kunst te bestemmen. De oplevering van het 

gebouw staat gepland voor november 2013. [LvD]  

Brugklas in zicht

Lees er alles over op

pagina 11 t/m 16

Behoete aan een overeenkomst 
voor lexibele arbeidskrachten?



 De Vierklank 2 26 juni 2013

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

30/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

30/6 •   9.00 en 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

30/6 • 10.30u - Mw. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

30/6 • 10.00u - Arthur Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw

30/6 • 10.30u - Woord en Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

30/6 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
30/6 • 17.00u - Lucas van de Veen

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/6 • 10.00u - Ds. A.T. van Blijderveen
30/6 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

30/6 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

30/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

30/6 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

30/6 • 10.00u - Paul van der Weide

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

30/6 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk

30/6 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
30/6 • 18.30u – Proponent G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

30/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerk, Blauwkapel

30/6 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

30/6 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

30/6 • 10.00u - Ds. J. Westland
30/6 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

30/6 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

29/6 • 19.00u - Eucharistieviering
30/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

30/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

30/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
30/6 • 18.30u - Ds. D. van Vreeswijk
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier 
Westbroek

Op zaterdag 29 juni zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 8.00 uur aan de weg op of de 
daarvoor bestemde plaatsen te zet-
ten. Inwoners van de nieuwbouw 
worden verzocht ook de container 
op de vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 29 juni wordt door muziek-
vereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading inge-
zameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt 
vriendelijk verzocht de papiercon-
tainers en/of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Concert in Schutsmantel

Op 7 juli is er in de Bechsteinzaal 
van wooncentrum Schutsmantel 
, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven, 
een concert van Musicians World 
Wide. Het concert wordt verzorgd 
door Marta Liebana ; piano en 
Katarzyna Kadziolka ; viool. Op 
het programma staan Sonatine voor 
viool en piano D.385, in A minor 
van Franz Schubert en Sonata voor 
viool en piano Op. 47, in A major 
naar Kreutzer van Ludwig van 
Beethoven De zaal is open vanaf 
14.30 uur. De aanvang van het 
concert is 15.00 uur. De toegang 
is gratis.

Birma in Weltevreden

Op woensdag 3 juli 2013 vindt er 
van 14.00 tot 16.00 uur in woon- 
en zorgcentrum Weltevreden een 
filmpresentatie over Birma plaats. 
Tijdens deze film gaat men op ont-
dekkingsreis door dit Gouden Land 
vol tempels met een rijk koloniaal 
verleden en maakt men o.a. kennis 
met de gastvrije bevolking veelal in 
traditionele kleding. De toegangs-
kosten zijn 3 euro (voor koffie/thee 
en wat lekkers). Na afloop is men 
welkom om tegen betaling te borre-
len en/of gebruik te maken van het 
dagmenu in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd. Aanmelden kan t/m 2 juli bij 
de receptie van Weltevreden (tel.nr. 
030 2209600).

Expositie in De Woudkapel

Van 19 juni tot 28 augustus han-
gen kleurige expressieve schilde-
rijen van Betty van den Dool in De 
Woudkapel. Ieder schilderij vertelt 

een eigen verhaal en heeft zijn 
eigen magie. Betty schildert vanuit 
haar intuïtie, waarbij kleuren het 
uitgangspunt vormen. Doordat zij 
zonder concept of plan werkt, is 
dit scheppingsproces - van kleur 
en gebaar naar vorm - telkens weer 
een verrassing. Het is de wens van 
de kunstenares om met haar schil-
derijen mensen innerlijk te beroe-
ren en de ruimte te laten voor een 
eigen invulling of verhaal. Betty 
volgde naast een schildersopleiding 
een opleiding creatieve therapie en 
een opleiding bij Mens en Intuïtie 
in Amersfoort. Haar werk is iedere 
zondag te zien tussen 10.00 uur 
en 12.30 uur en op afspraak met 
Wendy de Graaff 06 54212417. 
De Woudkapel bevindt zich op de 
hoek van de Sweelincklaan en de 
Beethovenlaan in Bilthoven Noord.

Collecte Woord en Daad

Zoals elk jaar organiseert Woord en 
Daad in deze regio een huis-aan-
huis collecte in de kernen Maar-
tensdijk, Groenekan, Hollandsche 
Rading en Westbroek. Dit jaar 
komen de collectanten in de week 
van 29 juni t/m 6 juli ‘langs’ voor 
een onderwijsproject in Guatemala. 
Voor meer informatie zie www.
woordendaadsoest.nl.  

Cabaretier Herman Boon  

in De Bilt

Op zaterdag 14 september komt 
cabaretier Herman Boon naar de 
Marktdag van de Biltse Dorpskerk. 
Herman Boon, al jarenlang een van 
de bekendste christelijke cabare-
tiers van Nederland, gaat er een 
optreden verzorgen voor kinderen. 
Het programma ‘Steengoed’ zit vol 
grappige verhalen en leuke liedjes. 
Herman komt niet alleen, maar 
neemt zijn band mee. Het kinder-
programma in de Dorpskerk De 
Bilt vindt op zaterdag 14 september 
plaats tijdens de jaarlijkse markt-
dag rond de kerk. Het begint om 

15.00 uur. Meer informatie: www.
marktdagdebilt.nl/hermanboon, 
waar ook kaarten kunnen worden 
gereserveerd. Kaarten zijn nu al te 
koop bij Boekhandel Bouwman, 
Hessenweg 168 in De Bilt.

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 5 juli 
van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 
in de bus terecht voor informatie 
en advies over bijvoorbeeld vakan-
tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 
dagbesteding. 

Opbrengst Rode Kruis collecte 

De collecte van het Rode Kruis 
heeft afgelopen week  7171 euro 
opgebracht. Dat is zo’n 10% min-
der opbrengst dan vorig jaar. Alle 
collectanten meldden, dat er min-
der gul gegeven werd. De jeugd-
groep van het Rode Kruis uit Maar-
tensdijk heeft samen het geweldige 
bedrag van ruim 1300 euro ingeza-
meld. Het gehele bedrag komt ten 
goede aan de activiteiten van de 
plaatselijke afdeling, zoals de tele-

fooncirkels, betaalbare uitstapjes 
voor mensen die niet zelf meer op 
pad kunnen, reanimatiecursussen 
en hulpverleningen bij evenemen-
ten. 

Open dag rioolwaterzuivering 

Altijd al willen weten hoe afval-
water wordt gezuiverd? Op zater-
dag 29 juni is de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie (rwzi) in De Bilt 
open voor publiek. Tussen 11.00 tot 
16.00 uur zijn belangstellenden van 
harte welkom voor een rondleiding, 
op het terrein aan de Groenekanse-
weg 189 in De Bilt.

Rijbewijskeuring

 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E rijbewijs en 
overige automobilisten, die een rij-
bewijskeuring moeten ondergaan, 
kunnen terecht bij Regelzorg. Dit 
kan alleen door vooraf een afspraak 
te maken via het landelijk afspra-
kenbureau, telefoon: 088 2323300. 
Zelf een datum plannen kan via 
de website www.regelzorg.nl. Op 
5 juli 2013 is er op de locatie van 
Stichting Mens De Bilt aan de 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt weer 
gelegenheid tot keuring

› (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

Geboren

Lana Leone
Geboren op 13 juni 2013

Timo en Miranda Verheul
Dorpsweg 182
Maartensdijk
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Bezuinigingen en inanciële positie 
bepalen debat over Voorjaarsnota

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 20 juni na een urenlang durend debat de Voorjaarsnota 2013 vast. 
De nota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2014 en volgende jaren. De raad stemt eveneens in 
met de door B en W voorgestelde wijziging van de begroting 2013. Tegen de Voorjaarsnota stemden 

SP, Bilts Belang en Beter De Bilt. Van de zes ingediende moties werden er twee aangenomen. 
 

De crisis is ook in De Bilt merkbaar en 

de inanciële positie van de gemeente 
staat onder druk. Er komt minder geld 
uit het gemeentefonds en door toe-

nemende werkloosheid zijn er meer 

uitkeringsgerechtigden. Dit leidt tot 
bezuinigingen en aanpassingen op het 
voorzieningenniveau. De discussie in 
de raad over de Voorjaarsnota spitste 
zich toe op de inanciële positie van 
de gemeente, de hoogte van de OZB 
en de effecten van een starterslening. 
Voor die starterslening is in de Voor-
jaarsnota twee ton opgenomen. Voor 
cameratoezicht om het sluipverkeer 
aan de Korssesteeg door Westbroek 
tegen te gaan is 40.000 euro opgeno-

men.

Kritisch
‘Wat een verschrikkelijke puinhoop 
heeft het college er de afgelopen jaren 
van gemaakt’, aldus Han IJssennag-

ger (Bilts Belang) aan het begin van 
de algemene beschouwingen. ‘Drie 
jaar geleden werd ik weggehoond 
toen ik donkere wolken voorspeldde. 
Ik zat er echter naast, want het blijkt 
nog veel erger te zijn.’ Hij noemt de 
Voorjaarsnota 2013 een visieloos stuk 
en vraagt om maatregelen. Anne Doe-

dens (VVD) legt het college de vraag 
voor wat de inanciële consequenties 

zijn van het niet op de voorgenomen 
wijze aanpakken van De Vierstee en 
het zwembadproject. De VVD dient 
een motie in waarin het college wordt 
verzocht af te zien van een inhaalslag 
bij de OZB-hefing en met alterna-

tieve dekkingsvoorstellen te komen. 
De motie werd verworpen. De fractie 
dient ook een motie in over de bevor-
dering van lokaal inkoopbeleid, die 
wel door de raad werd overgenomen. 

Sfeer
Cees Beringen (CDA) maakt zich zor-
gen over de kwaliteit van de wegen. 
Hij vraagt zich af of er verder bezui-
nigd kan worden op het onderhoud 
zonder dat de gemeente met scha-

declaims wordt geconfronteerd. Het 
CDA wijt de slechte inanciële positie 
van de gemeente niet alleen aan het 
collegebeleid. ‘Het zou vreemd zijn 
als de crisissen van de laatste jaren De 
Bilt voorbij zouden zijn gegaan.’ Anne 
Brommersma (GroenLinks&PvdA) 
merkt op dat ze de sfeer van de ver-
gadering hard vindt en op het randje 
van wel of niet kunnen. ‘Op het so-

ciale domein zijn pittige bezuinigin-

gen doorgevoerd die hard aankomen.’ 
Haar fractie heeft als uitgangspunt dat 
er niet verder moet worden bezuinigd 
op de sociale en groene kwaliteit van 

de gemeente. Brommersma vindt dat 
verhoging van de OZB bespreekbaar 
moet zijn. Samen met de SP dient zij 
een motie in die de U-pas weer be-

schikbaar moet maken voor mensen 
tot een inkomen van 125 procent van 
het sociaal minimum. De motie krijgt 
steun van de raad. 

Geen negativisme
Etiënne van Buren (SP) denkt dat 
Stichting Mens wat kan betekenen 
bij de transities die op de gemeente 
afkomen, maar hij maakt zich zorgen 
over de bureaucratisering die kan ont-
staan. De SP is een warm voorstander 
van een zwembadvoorziening. Frans 
Poot (D66) stelt dat startersleningen 
een prijsopdrijvend effect hebben. Hij 
vraagt het college de consumptie van 
energiedrankjes op scholen te verbie-

den. Johan Slootweg (SGP) heeft als 
motto: geen negativisme maar bestu-

ren op basis van realistische feiten. 
‘Dat levert soms goede initiatieven 
op, zoals de starterslening. De malaise 
waar we inzitten is niet te wijten aan 

welk college dan ook. Daarom zie ik 
het als een gezamenlijke opdracht om 
hier uit te komen.’ Hij vindt een nieuw 
sport- en zalencentrum niet passen 
bij behoedzaam beleid. Nico Jansen 
(ChristenUnie) ziet dat vrijwilligers 

afhaken omdat ze niet weten waar ze 
aan toe zijn. Hij noemt in dit verband 
de gang van zaken rond De Vierstee 
waarover nog steeds geen duidelijk-

heid is. Ebbe Rost van Tonningen (Be-

ter De Bilt) maakt een variatie op het 
motto van de VVD ‘‘Met de hand op 
de knip gaan we uit de dip’. Hij maakt 
ervan ‘In een dip op de wip’, opdat we 

de weg weer vinden. Hij ziet de plan-

nen voor een nieuw zwembad als een 
creatief voorstel dat weliswaar veel 
geld kost, maar ook geld zou kunnen 
binnenbrengen. Na de beantwoording 
van het college sloot de burgemeester 
de vergadering over de Voorjaarsnota 
die op 20 juni was begonnen om 0.50 
uur. Het was inmiddels zomer. 

Een zichtbaar inspannende vergadering.

BeeKk-expositie in 
Traverse Jagtlust geopend

door Lilian van Dijk

Tijdens de opening van de expositie op 14 juni stelde wethouder Kamminga nog dat er in 
het gebouw voor Cultuur en Educatie geen ruimte van vergelijkbare omvang beschikbaar was. 

Inmiddels lijkt er toch een oplossing in zicht te komen. 

In zijn openingsspeech spoorde hij 
bezoekers aan om behalve te kijken 
ook te kopen. ‘Niet geld op de bank, 
maar geld boven de bank’ was zijn 
uitspraak, wat in deze onzekere tijden 
best wel een goed advies zou kunnen 
zijn. BeeKk is zowel een vereniging 
voor beroepskunstenaars als ama-

teurs. ‘De oorspronkelijke beteke-

nis van amateur is liefhebber; en een 
professionele kunstenaar heeft liefde 
voor zijn werk, dus is hij tegelijkertijd 
ook amateur in de oude betekenis van 
het woord.’ 

Expositie
De expositie omvat werken van ne-

gen BeeKk-leden. Twee van hen, 
Connie van Zwetselaar en Margreet 
de Kooning, maakten schilderijen 
van bloemen. Van Zwetselaar doet 
dat door zo nauwkeurig mogelijk de 
bloemen af te beelden, zodat ze sere-

niteit uitstralen. De Kooning maakt er 
meer een opwindende impressie van. 
Ine de Charro schildert ook de natuur 
en valt vooral op door haar exquise 
kleurgebruik, waardoor je in het drie-

luik grassen de bloemen die ertussen 

staan bijna kunt ruiken. Mieke de 
Vries vindt inspiratie bij Afrikaanse 
vrouwen, die zij in kleine beeldjes 
van chamotte klei in al hun schoon-

heid toont. De prachtige porseleinen 
serviesdelen van Ockje Krediet zou-

den niet misstaan op een chique diner. 
Connie van Winssen schildert jonge 
meisjes in grote portretten, zowel 
van het gezicht als ten voeten uit, in 
een heel eigen stijl. Ook Ineka Croon 
onderscheidt zich qua stijl, waarbij 
vooral de aparte gezichten van de af-
gebeelde personen de aandacht trek-

ken. Martin Visser werkt in hout uit 
allerlei werelddelen, soms met toe-

voeging van felblauwe verf. Eefje van 
den Braaks keramiek kenmerkt zich 

vaak door een ribachtige structuur. 
De exposanten zijn, net als de vorige 
jaren, geselecteerd door Werkgroep 
Traverse, Stichting Kunst en Cultuur, 
met een mooi gevarieerd resultaat. 
Deze expositie duurt van 14 juni tot 
en met 16 juli en is tijdens kantoor 

uren gratis te bezichtigen.

Wethouder Kamminga refereerde in 

zijn openingsspeech aan het Boek 

van Martin Visser in cenizarohout 

uit Costa Rica, dat hij vooraf goed 

bekeken had. Hij had geconstateerd 

dat deze Bijbel openviel op een 

bladzijde van het Nieuwe Testament 

en kon dat inderdaad bewijzen.

Franse dag rond 
Julianakerk

Zaterdag 29 juni organiseren Lions Club Het Stichtse Hart en Lions Club 
Bilthoven 2000 een Fête de la Famillie tijdens de Franse Dag, rondom de 
Julianakerk in Bilthoven. Vanaf 14.00 uur is er live muziek, chansons, ba-

guettes, de meest heerlijke Franse delicatessen, activiteiten voor jong en 
oud en nog véél meer! 

Met het pétanque toernooi wordt een nieuwe Bilthovense traditie opgezet. 
Eenvoudig van opzet; iedereen kan het; je hebt nagenoeg geen uitrusting 
nodig en met een beetje behendigheid kom je heel ver. De Lions hopen dat 
dit voor velen voldoende aanleiding zal zijn om haar/zijn buren, familie 
kennissen uit te nodigen om een balletje te komen gooien. Vorm als gezin, 
als straat, als collega’s of anderszins een team en meld je nu alvast aan. Dat 
kan via facebook (Franse dag) of bij de organisatie.

Nog meer
Franse wijn, Franse Delicatessen, Oesters en kreeften, Franse hapjes, 
Champagne, Bijouterieën en Franse planten. Ebbe Rost van Tonningen 
komt Franse muziek op accordeon spelen en de band van Vincent Cornelis-

sen komt met accordeon, klarinet en gitaar Franse chansons spelen. En voor 
de kinderen: natuurlijk een springkussen, knutselen en kleuren, schminken, 
een groot speeltoestel, een poffertjeskraam, een kraam met mini crêpes, een 
popcornmachine en een suikerspinmaker.

Goed doel 
Deze Franse dag is bedoeld om geld in te zamelen voor het Helen Downing 
Instituut, een instituut die psychologische zorg bij kanker geeft, maar óók 
om iedereen in vakantiestemming te brengen. Een happening voor jong en 
oud, voor het hele gezin. Een mooie gelegenheid om met vrienden en ken-

nissen de komende vakantieweken in te luiden. 
Rond 15.00 uur zullen de winnaars van de kleur/tekenwedstrijd bekend 
gemaakt worden en rond 22.00 uur zal de Franse Dag afgesloten worden. 
Info: Jan Jaap van Heijst tel. 06 51153502, Josta de Bruin – Koot, tel. 06 
51702643 of Sonja Rijnders, tel. 06 51881825. [HvdB]

advertentie

OZB verhogen? Nee! 
Geen geld voor zwembad?
Het huidige College (VVD, D66, GroenLinks/PvdA) veroorzaakte 

€ 16 miljoen verlies in 2008-2013, waarvan € 9 miljoen in 2012. 

Omdat B&W jarenlang teveel uitgaf, is er nu weinig spaargeld 

meer over. De gemeenteraad staat voor moeilijke keuzen.

Raadslid Ebbe Rost van Tonningen van Beter de Bilt 

wil de vastgeroeste parijendemocraie doorbreken. 
Hij schreef al in 2011 in een brief aan de Raad dat 
de economische crisis harde ingrepen noodzakelijk 
maakte: geen reacie! 
Van Tonningen wil met Beter De Bilt het 

pariculier iniiaief meer ruimte geven.

Sluit u aan bij www.beterdebilt.nl



Malse

Kropsla

       Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Wilde 

Perziken 
sap...sap...sap

•  Zalm - Lasagne met 
broccoli en prei

     __________________100 GRAM  1,25

• Capucijnersschotel
____________________100 GRAM  0,99

• Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM  0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

De laatste week 
Hollandse

Asperges 
héél kilo

1,99

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
Spitskool _________ 400 GRAM 0,79

Vers gesneden 
Ananas ___________ VOLLE BAK 0,99

Doesburgse - Kipschotel
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 1 JULI
DINSDAG 2 JULI EN WOENSDAG 3 JULI

0,49

Alle soorten 

Tomaten  HÉÉL KILO  2,98

Volop specialiteiten 

uit Brussel
Kom kijken!!!

4,95

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

uniek lekker
Gratis geschild

500 gram!

wij gaan verbouwen!
wij gaan verbouwen!

wij gaan verbouwen!
wij gaan verbouwe

wij gaan verbouwen!
wij gaan verbouwen!

wij gaan verbouwen!

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG GEHAKTDAG

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 27 juni 
t/m woensdag 3 juli

Aanstaande zaterdag grote 

verbouwings-
leegverkoop! op=op 
Open van 8.00 uur tot 15.00 uur.
Pák die kans!

Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Donderdag hopen we u in een schitterende winkel  te verwelkomen.

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

Volgende 
week 

extra veel 
openings-
voordeel! 

20% 
korting

 

op het h
ele 

assortim
ent!
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Scootmobielcursus De Bilt opnieuw succes
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag was er in het H.F. Witte Centrum De Bilt opnieuw en nu voor de 8ste keer 

door Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt samen met de Gemeente de Bilt, een zeer nuttige 

cursus voor scootmobiel-berijders en berijdsters georganiseerd, die naast het uitvoeren van de soms 

pittige opdrachten heel veel gelachen hebben. 

Totaal 20 deelnemers, keurig verdeeld. 

Een tiental dames en evenveel heren 

hadden zich aangemeld en werden 

bij de begroeting hiervoor al meteen 

gecomplimenteerd. Het was al snel 

duidelijk dat er naast veel te leren 

ook heel veel te lachen viel. Dat ge-

beurde al direct toen Otto Doornenbal 

op zijn bekende wijze een serie nut-

tige tips lanceerde over gebeurtenis-

sen in het verkeer. Ook instructeur W. 

Versaan gaf op humorvolle wijze een 

uitgebreide verkeersles. In de grote 

sporthal volgde een hilarische rit met 

hoge gilletjes over een kunstig opge-

zette hindernisbaan vol obstakels en 

een doolhof, terwijl vrijwilligers als 

kwajongens ook nog zeer hinderlijk 

gedrag acteerden.

Volwaardig verkeersdeelnemer

Ook de rit naar buiten was een groot 

succes want probleemloos namen ze 

de rotonde bij de Hessenweg en een 

reeks van zeer drukke straten, inclusief 

het oversteken. Terug in het H.F. Witte 

Centrum vertelde de inmiddels gear-

riveerde burgemeester Gerritsen: ‘U 

mag trots zijn op wat u heeft bereikt 

want u heeft allen het bewijs geleverd 

dat u een volwaardig verkeersdeelne-

mer bent. Hij reikte persoonlijk het 

certiicaat van deelname uit, waarna 
in een zeer vrolijke stemming iedereen 

buiten poseerde voor de fotograaf. 

Veteranendag 
meer dan gezellig samenzijn

door Guus Geebel

‘Veteranendag is voor mij een extra moment om stil te staan bij de mensen die we verloren hebben. 

Ik denk dan vooral ook aan de families die zonder hun geliefden verder moeten met het leven’, 

vertelt Charlotte Smit uit Bilthoven. Als oficier bij de Landmacht werd zij in 2008 voor een half jaar 
uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Nederland was daar de leidende natie bij de militaire 

missie Task Force Uruzgan (TFU).

Charlotte Smit werkte in Uruzgan als 

Public Affairs Oficer. ‘Ik deed me-

diabegeleiding en was adviseur van de 

commandant op het gebied van com-

municatie en media.’ Ze had contact 

met de nationale en internationale me-

dia. Vanuit haar functie ontmoette ze 

Pauw en Witteman, Patrick Lodiers en 

andere bekende Nederlanders. ‘Ik had 

een superleuke tijd. Je bent wel zes 

maanden van huis, maar als militair 

weet je voor welk beroep je kiest. Daar 

hoort het avontuur bij en dat maakt het 

leuk, maar je geliefde een langere tijd 

niet zien is natuurlijk minder leuk.’

Communicatie

‘Wat ik vroeger wilde worden waren 

nooit echt vrouwelijke dingen. Ik wil-

de eerst astronaut worden, maar daar 

zag ik van af omdat wiskunde niet 

mijn favoriete vak was. Ik ben toen 

de communicatiekant opgegaan’, ver-

telt Charlotte Smit. Zij werd in 1982 

in Zevenaar geboren. De middelbare 

schooltijd doorliep zij in Arnhem 

waarna ze aan de Hogeschool Utrecht 

communicatiemanagement studeer-

de. Van 2004 tot 2006 deed ze een 

postacademische oficiersopleiding 
aan de KMA in Breda. Charlotte Smit 

werd luitenant en begon in Apeldoorn 

als communicatie adviseur junior bij 

de Logistieke Brigade. Daarna ver-

huisde ze naar Amersfoort waar ze 

de communicatie rond de opleidingen 

van de Landmacht verzorgde. Sinds 

juli 2012 werkt ze als communicatie-

adviseur op het hoofdkwartier van de 

Landmacht in Utrecht.

Ontwikkelingen

‘Mijn eerste stage op de Hogeschool 

Utrecht liep ik bij de Landmacht. Daar 

ben ik besmet geraakt met het Land-

machtvirus.’ Charlotte noemt twee re-

denen waarom ze gekozen heeft voor 

een baan bij de Landmacht. ‘Ik wilde 

iets bijzonders doen en ik denk dat 

mijn baan dat is. Daarnaast vind ik 

het mooi om iets te kunnen betekenen 

voor mensen die het niet zo goed als 

wij hebben. Er zijn door onze bijdrage 

in Afghanistan veel verbeteringen tot 

stand gekomen, zeker in de provin-

cie Uruzgan. Daar waren nauwelijks 

voorzieningen en door kleine projec-

ten zie je dat mensen nu beschikking 

hebben over water en elektriciteit en 

dat kinderen naar school kunnen. Je 

moet rekening houden met de cultuur 

en je kunt niet verwachten dat je van 

Afghanistan in drie jaar Nederland 

maakt. Ik denk wel dat mensen blij 

met ons waren.’

Ingrijpend

Charlotte Smit was van juli 2008 tot 

en met januari 2009 in Uruzgan. ‘Het 

gebied heeft een landklimaat met ex-

treme temperaturen, maar daar wen 

je snel aan. Het landschap is heel ge-

varieerd. Het leven van de bevolking 

speelt zich vooral af bij de rivieren in 

gebieden die heel groen zijn. Afgha-

nen maken heel lekker eten.’ In de tijd 

dat zij in Uruzgan was kwamen twee 

collega’s om het leven. ‘Het is heel 

ingrijpend als dat bekend gemaakt 

wordt. De sfeer is dan heel gelaten 

want iedereen is verdrietig om het ver-

lies. Er wordt meteen alles in het werk 

gesteld om het afscheid zo waardig 

mogelijk te maken. Die mensen wor-

den niet vergeten en ik hoor vaak van 

collega’s die vrienden hebben verloren 

dat zij ook nu nog op bijzondere dagen 

met de familie bij elkaar komen.’ 

Superleuke combinatie

Charlotte Smit is getrouwd met Max 

en ze hebben een zoontje Floris van 

twee. ‘Ik ben dus veteraan, een ac-

tief dienende militair en een moeder. 

Dat kan prima samen en ik vind het 

een superleuke combinatie. Ik werk 

mee aan dit interview over veteranen 

omdat ik het leuk vind om aan mijn 

buurtgenoten te  laten zien dat er ook 

jonge veteranen zijn. Maar ook dat je 

als vrouw een ontzettend leuke tijd bij 

de landmacht kunt hebben, terwijl je 

ook nog moeder bent. Ik loop wel eens 

in uniform met mijn kleintje over de 

Hessenweg en dan zie ik blikken van 

mensen die dat niet kunnen plaatsen, 

maar het kan dus gewoon.’ Bij haar 

werk in het leger merkt ze als vrouw 

geen verschil met een mannelijke 

collega. ‘Als je je taak goed uitvoert 

maakt het niet uit of je man of vrouw 

bent. Afghanen vinden het vaak wel 

bijzonder als ze een vrouw in een uni-

form zien. Maar ook bij de Afghaanse 

politie zie je steeds meer vrouwen.’ 

Nieuwe missie

Eind juli gaat Charlotte Smit voor 

tien weken deelnemen aan een mari-

nemissie voor de kust van Somalië. 

Nederland maakt deel uit van de anti-

piraterijmissie Operatie Atalanta, die 

is geïnitieerd door de Europese Unie 

in samenwerking met de NAVO. ‘Dus 

ook als jonge moeder kun je nog steeds 

je bijdrage leveren.’ Charlotte is niet 

bang dat haar kindje haar daarna niet 

meer kent. ‘Want tussendoor kan ik nog 

een keer naar huis komen en zij kunnen 

mij daar bezoeken.’ De gemeente De 

Bilt viert de Nederlandse Veteranendag 

op vrijdag 28 juni van 16.00 tot 20.00 

uur in het gemeentehuis. 

Feestelijke rondrit per 
bus voor ouderen

Op dinsdag 1 oktober 2013 kunnen 50-plussers uit ‘groot’ De Bilt deelnemen 

aan een feestelijke rondrit per bus van het COSBO in de zes kernen van de 

gemeente in het kader van de viering van het 900 jarig bestaan van De Bilt. 

Er zullen verspreid over de gemeente 11 opstappunten zijn en bij iedere 

halte kan gekozen worden uit 8 vertrektijden. Men kan naar eigen inzicht de 

reis op iedere halte onderbreken en een latere bus nemen. Deze mogelijk-

heid vervalt indien men de reis na 14.30 uur begint, want dan zijn er geen 

mogelijkheden meer terug te keren naar het beginpunt. 

Er zijn opstappunten bij De Koperwiek, Bremhorst, Noorderkerk (Biltho-

ven), Dijckstate Maertensplein (Maartensdijk), Tuincentrum GroenRijk 

(Hollandsche Rading, Vink Witgoed (Westbroek), Restaurant Weltevreden, 

Dorpskerk (De Bilt) en Gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

Onderweg krijgt men informatie te horen over bezienswaardigheden etc. 

Een eventuele rollator kan mee in de bus. (een eventuele rolstoel s.v.p. voor-

af aanmelden). Informatie: bij mede-organisator de Julianaschool te Biltho-

ven op tel. 06-25034123 en 030-2287130.

COSBO-bestuurders met Ella Prins (tweede van rechts) namens bestuur 

900 jaar De Bilt.

Kapitein Charlotte Smit kan als militair een bijdrage leveren aan mensen die 

het minder goed hebben dan wij.

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 ge-

meentehuis in Bilthoven. Er is in de traverse een fototentoonstelling waar 

beide keren kort aandacht aan besteed zal worden. Karel Beesemer ver-

zorgt daarnaast een rondleiding door het ‘Jagtlust’- gedeelte en het later 

aangebouwde administratiekantoor. De grootte van de groep is maximaal 

20 personen. 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 gemeen-

tehuis- als voor het KNMI-bezoek is nodig. Na aanmelding krijgt men een 

uitnodiging toegestuurd. Aanmelden kan bij de heer H. v. d.Loo tel.030 

2253588 of bij mevr. A. Stijlaart, tel. 0346 214749. [HvdB]



OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

06 - 53 14 67 33

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 

2e ARTIKEL

€1,-*

 
*LET OP GROENE STICKER! 

Geldt voor het goedkoopste artikel

*M.U.V. basis-, hoogzomer- en nieuwe collectie

Waldkornpuntjes
  4 + 1 gratis
Appelkruimel
    taartje 
 van € 5,95

nu € 4,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vakantie
Koop nu loten van 
je favoriete loterij 
bij Primera en 

maak kans op 5 JAAR 
GRATIS vakantie!
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Basisscholieren zongen enthousiast het Mathildelied. Achter v.l.n.r. wethouder Arie-Jan Ditewig, Hans Haaksman, 

Arie Anninga, Marius van den Bosch en ds. Gert-Jan Codée.

De sporthal van het H.F. Wittecentrum was met mooie muziek en 400 bezoekers 

goed gevuld. 

Seniorenconcert 
Vrijdag 21 juni vond er een Senio-

renconcert plaats voor alle bewoners 

van de woonzorgcentra in de zes ker-

nen van de gemeente De Bilt in de 

sporthal van het H.F. Wittecentrum. 

Het Senioren Harmonie Orkest Pro-

vincie Utrecht (Shopu) organiseerde 

het concert op verzoek van Stichting 

900 jaar De Bilt samen met Konink-

lijke  Zangvereniging Zang Veredelt. 

Het programma bood voor ieder wat 

wils met mooie en gezellige muziek.

Het Senioren Harmonie Orkest Pro-

vincie Utrecht bestaat uit een zestig-

tal leden met een leeftijd tussen de 

55 en 90 jaar en musiceert onder lei-

ding van dirigent Ton van Overdam. 

Koninklijke Zangvereniging Zang 

Veredelt telt een veertigtal leden en 

zingt met dirigent Jean-Pierre Gen-

drault. Bijzonder is dat dit koor de 

oudste vereniging in De Bilt is en al 

sinds 1884 bestaat. Menige inwoner 

van de zes kernen heeft in de loop 

der tijd deel uitgemaakt van het 

koor. [HvdB]

Opening Mathildetuin bij de Dorpskerk
door Henk van de Bunt

Woensdag 19 juni bood Stichting 900 jaar de Bilt de Mathildetuin symbolisch aan als monument 

en als blijvende herinnering aan de viering van 900 jaar De Bilt. 

Ontwerper Arie Anninga over ‘zijn 

tuin’. ‘In de Mathildetuin is het ont-

staan van de gemeente De Bilt met 

zes kernen en de zes scheppingsda-

gen uit de Bijbel uitgebeeld in één 

van de ronde perken. In het andere 

ronde perk is het thema bezinning 

op de betekenis van het evangelie en 

herdenken van het voorgeslacht uit-

gebeeld. Het terrein is immers nog 

steeds een begraafplaats. Het derde 

element rond het thema educatie had 

meer voeten in de aarde. De oude gra-

ven moesten behouden blijven en er 

mocht in verband met mogelijke his-

torische voorwerpen in de bodem niet 

dieper dan 25 cm worden gegraven’. 

Grafstenen

In het ontwerp is voorzien dat er circa 

7 nieuwe grafstenen worden bijge-

plaatst die tezamen met de bestaande 

stenen een kring vormen. Op de nieu-

we stenen van hetzelfde materiaal als 

de oude komen educatieve teksten. 

Het laatste thema zal dus in de ko-

mende tijd zijn uiteindelijke vorm en 

inhoud krijgen. Op deze wijze vor-

men de drie ronde elementen tezamen 

een eigentijdse kloostertuin. Educatie 

speelde ook een belangrijk rol bij de 

aanleg, want de leerlingen van het 

Groenhorst College in Maartensdijk 

namen de aanleg van de tuin als exa-

menopdracht voor hun rekening. Het 

geeft veel voldoening als leerlingen 

in het ontwerp de symboliek herken-

nen, aldus Arie Anninga. 

Tuin

De opening en overdracht van de 

tuin aan de gemeente gebeurde door 

Marius van den Bosch, voor¬zitter 

900 Jaar De Bilt: ‘Wij meenden iets 

blijvends aan de gemeente aan te bie-

den ter gelegenheid van het 900 jarig 

bestaan. Het gebied waar wij wonen 

is ooit begonnen vanuit een klooster 

wat hier in de buurt bij Landgoed 

Oostbroek heeft gestaan is ons uit de 

overlevering verteld. Om een nieuw 

klooster te bouwen ging ons wat ver 

maar bij een klooster hoort natuurlijk 

ook een tuin en dat idee hebben we 

verder uitgewerkt. Het heeft heel wat 

voeten in de aarde gehad maar het is 

gelukt. Ons bestuurslid Hans Haaks-

man verdient hiervoor alle lof. Als hij 

er niet zo aan had getrokken was de 

tuin er niet gekomen’.

Marktdag

Wethouder Arie-Jan Ditewig: ‘2000 

jaar terug in de tijd was dit de zuid-

grens van Friesland en aan de andere 

kant had je de grens van het Romeinse 

Rijk. Waar je nu de Universiteitsweg 

hebt stroomde aan het eind de Rijn. 

Daar had je een veerpont, die ging naar 

het Romeinse Rijk; fort Vechten inder-

tijd bekend als Castellum Fectio. 1000 

jaar geleden begon hier iets waar later 

De Bilt uit voortgekomen is’. Ditewig 

kreeg de handen op elkaar voor ont-

werper Arie Anninga en Groenhorst-

docent Ronald Slot. Hij feliciteerde de 

Dorpskerk met de tuin op en roemde 

het kerkbestuur voor het positieve 

meedenken bij de herinrichting van dit 

oude stukje van De Bilt. De Hervorm-

de Wijkpredikant ds. Gert-Jan Codée 

vertegenwoordigde de Dorpskerk-

gemeente. Hij riep iedereen op op de 

aanstaande Marktdag (begin septem-

ber) terug te komen en vanaf de dan 

opengestelde torentrans echt te gaan 

genieten van deze fraai aangelegde 

Mathildetuin. Basisscholieren sloten 

de bijeenkomst af met het enthousiast 

zingen van het Mathildelied. 

Vanaf nu kan iedereen genieten van de 

Mathildetuin en de Dorpskerk, beide 

met een open uitnodigende uitstraling 

naar iedereen. Andere organisaties die 

hebben bijgedragen aan de realisatie 

zijn: Planta Groencentrum BV, Agter-

berg BV te Groenekan, de Dorpskerk 

en de fondsen “Mens en zijn natuur”, 

K.F. Heinfonds en Van Ewijckfonds. 

Programma 900 jaar De Bilt 

Juli – thema: Verbinden door je te laten zien

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

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met 

alle groepen 8 van de basisscholen uit alle kernen en hun 

leerkrachten.

September – thema: Verbinden door te vieren

6 en Rondje De Bilt voor alle leeftijden, georganiseerd door de 

7 sept. samenwerkende serviceclubs.

14 sept.  Onthulling Bilts Hoogkruis, Van Boetzelaerpark 11.00 uur 

Stichting Bilts Hoogkruis

14 en Biltse Oldtimer Weekend, Dorpsstraat De Bilt

15 sept.

14 en  Open Schaakkampioenschappen, Schaakvereniging DBC

15 sept. 

Oktober – thema: Verbinden door over te dragen en te verduurzamen

1 okt.  Dag van de ouderen, Samenwerkende ouderenbonden De Bilt/

Bilthoven

12 okt. Symposium Historische vereniging Maartensdijk

November

24 nov. Chocolademelkloop, Loopschool Saskia

(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 heeft zo ontzettend veel leuke foto’s gemaakt 

van het muziek weekend. Kijk maar op www.900jaardebilt.nl  

Via de 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’.

In het kader van 900 jaar de Bilt worden niet alleen activiteiten georganiseerd, 

maar wordt er ook een aantal jubileumproducten op de markt gebracht. Een 

gedeelte van de opbrengst uit verkoop van die producten gaat naar het 

goede doel. 

Stichting 900 jaar De Bilt heeft hiervoor een lokaal goed doel gekozen, 

namelijk de Stichting Stoute Schoenen. De Stichting is gevestigd op het 

voormalig Berg en Bosch-terrein in Bilthoven en is de eerste organisatie 

waar wij gelden en/of goederen aan willen doneren. De stichting heeft de 

ANBI-status, wat betekent dat zij voldoet aan de criteria die voor goede 

doelen gelden en dus geen schenkbelasting hoeft te betalen over giften. 

De Stichting Stoute Schoenen heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden 

van zorg voor autistische kinderen en voor kinderen met een aan autisme 

verwante stoornis. Zij werkt ontwikkelingsgericht en vanuit het kind. 

De naam Stoute Schoenen komt van de uitdrukking: ‘de stoute schoenen 

aantrekken’. Vroeger betekende ‘stout’ in het 

Nederlands ook ‘dapper’. Als iemand dan zijn 

stoute schoenen aantrok, betekende dat dat hij 

heel dapper iets ging doen wat hij moeilijk vond. 

Meer informatie over de 900 jaar De Bilt  producten vindt u op de website.

stichting stoute schoenen



Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

Om te benadrukken dat het de allerlaatste keer was 

dat Kunstkring BeeKk gebruik kon maken van de 

galerie in de bibliotheek in de Kwinkelier in Bilt-

hoven, werd de expositie van Jannie Vossestein en 

Toke Ernst offi cieel geopend met een fi nissage.

Op 21 juni was de galerie goed gevuld met men-

sen, hapjes en drankjes en uiteraard de kunstwerken 

van de beide exposanten. Voorzitter Jozé ten Have 
van BeeKk toonde zich verheugd met het plan van 
Rob Schouw van het Kunstenhuis om tot een Kunst-
muur te komen in het Centrum voor Educatie en 
Cultuur Het Lichtruim aan de Planetenbaan. ‘Ik ga 
dat traject positief in. Naar mijn mening moet kunst 
veel meer in het openbaar worden tentoongesteld. 
Mensen moeten de moge-

lijkheid krijgen om te com-
municeren met kunst. Ik wil 
graag dat kunst van goed 

niveau op een plek komt 

die toegankelijk is en dat de 

kunstenaar de vreugde van 

het creëren van zijn werk 
kan doorgeven aan ieder-

een die ervoor open staat.’ 
De galerieruimte in de bi-

bliotheek trok minder de 

aandacht, vond Ten Have: 
‘Het was een prachtige 
ruimte en de bibliotheek 

was heel toegankelijk, maar 

wie heeft die tentoonstel-

lingen gezien?’ Haar idee is dat expositieruimte in 
Het Lichtruim meer bezoekers zal trekken en dat 
dit de kunstkring ten goede zal komen. ‘BeeKk telt 
veel kunstenaars, die heel mooi werk maken dat het 

waard is om te worden bekeken. We hopen dat de 
Kunstkring nog meer leden gaat tellen door de mo-

gelijkheid te bieden om het werk tentoon te stellen 

op een mooie nieuwe locatie.’  [LvD]

Gelukkig hoefden de leden van  BeeKk hun verdriet 

om het verlies van de galerie in de bibliotheek in 

De Kwinkelier niet te verdrinken. De mogelijkheid 

om hun werk regelmatig te exposeren aan een 

Kunstmuur in Het Lichtruim aan de Planetenbaan 

wordt op dit moment onderzocht.

Kunstkring BeeKk 
neemt afscheid van galerie

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

Het Nieuwe Lyceum, havo/vwo school in 
Bilthoven, zoekt per 1 september 2013 een

conciërge/toezichthouder
m/v (1,0 fte)

Kijk voor meer informatie op:
www.hetnieuwelyceum.nl/personeel
Reageren kan tot 5 juli a.s.

Wilt u ook eens vrijblijvend praten 
over uw woning/de woningmarkt?

Afspraken in de avond of op 
zaterdag ook mogelijk!
Bel: 030-2205999 /06-53722743 

of e-mail: info@theageerts.nl

Thea Geerts Makelaardij
Waterweg 11, 3731 HC De Bilt
www.theageerts.nl

VERKOCHT

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.

‘Op zondag duren de kooksessies door-

gaans wat langer dan normaal omdat er 

dan voor een aantal dagen voorgekookt 

wordt. School, huiswerk en hockey (ove-

rigens bij het Groenekanse Voordaan) 

zorgen voor een drukbezet leven en onre-

gelmatige dagindeling waar volgens Nils 

een goed verantwoorde maaltijd niet aan 

mag ontbreken. De allergrootste uitda-

ging ligt in het vinden van de juiste 

wijn bij ieder gerecht.’ 

Nils Huisman 

Bilthoven

Kwartels met pompoen-

kastanjepuree en morieljes

Bijzonder cadeau

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

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Laat ons je teksten schrijven

€ 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: 
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advertentie

Zangers en muzikanten 
hielden dapper stand

Ook in Westbroek werkten de weer-

goden niet erg mee met de optredende 

muzikanten en zangers. Onvermoei-

baar deden de laatsten hun best er 

wat van te maken. Het Ecclesiakoor 

had daarbij nog de bescherming van 

het mobiele podium maar de Brand-

weerharmonie kreeg de volle laag. 

Regen en wind leverden ongevraagd 

hun aandeel. De muziek waaide 

soms letterlijk van de lessenaars. De 

brandweermuzikanten speelden ech-

ter onverstoorbaar verder onder lei-

ding van hun enthousiaste dirigente 

Lucienne de Valk. Samen met het 

koor brachten ze enkele nummers 

ten gehore. Die kennismaking was 

goed bevallen, vertelde de dirigente. 

Hierna bewees het orkest ook zonder 

zangers wat ze in hun mars hadden. 

Wethouder Kamminga maakte zich 

verdienstelijk door de lessenaar van 

de solist op trompet in de storm over-

eind te houden De percussiegroep 

van de Koninklijke Biltse Harmonie 

waagde haar uitgebreide instrumen-

tarium niet aan het ‘herfstweer’. Ze 

bleven met hun uitgebreide winkel 

van xylofoons, marimba’s, pauken, 

trommels en wat al niet lekker binnen 

in de grote zaal van het dorpshuis. De 

ruimte daar vulde zich met hun stevi-

ge en kleurrijke muziek, aangevoerd 

door hun ook al even enthousiaste lei-

der Arie Roelofsen. Ook het zangkoor 

Zang Veredelt, dat de muziekmiddag 

afsloot met mooie liederen bleef in de 

warme beslotenheid van het dorps-

huis. [MN]

Muziekweekend in de kernen een succes
‘Verbinden door samen te musiceren’ is het thema in de maand juni van de festiviteiten in het kader 

van 900 jaar De Bilt. De muziek kwam letterlijk naar de kernen toe en over het algemeen 

werd die muziek in die kernen meer dan goed ontvangen. 

Er was weinig regen en veel applaus van het goed opgekomen publiek.

Wethouder Kamminga maakte zich verdienstelijk door de lessenaar van de 

solist overeind te houden.

In Maartensdijk was er grote belangstelling voor een optreden van groepen uit 

de partnersteden Coesfeld en Mieścisko, zoals een jeugd- en accordeonorkest, 
een dans- en showformatie en een volksdansgroep.

Op de Biltse Eurusweg (zijstraat Hessenweg) kende het Algemeen Zangkoor 

Maartensdijk (AZM) in cultuurwethouder Bert Kamminga een gedreven 

gastdirigent.

In Hollandsche Rading had het publiek dubbel geluk: Men kon vanaf het terras 

van Restaurant De Paddestoel onder gunstige weersomstandigheden genieten 

van goede  muzikale bijdragen van o.a. het Biltse Samuze (huismuziekorkest), 
de Maartensdijkse fanfare Kunst en Genoegen en de Bigband van de Biltse 

Muziekschool. (Foto Jasper Wafelaar Foto-team 900 jaar De Bilt)

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

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

Tatiana vd Heijde

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als bestuurslid van de Koninklijke Biltse 

Harmonie (KBH) organiseerde ik samen 

met een ervaren commissie het Grande 

Finale concert op zaterdagavond 22 

juni. Van jongs af aan speel ik met veel 

plezier klarinet in de harmonie en enkele 

jaren geleden ben ik ook gaan helpen 

met de organisatie. De KBH is een grote 

vereniging en ik vind het een uitdaging 

om mee te helpen de club draaiende te 

houden en projecten op te zetten. De hele 

week door wordt er in ons gebouw door 

jong en oud muziek gemaakt, want het is 

echt waar: samen muziek maken verbindt! 

Sinds een jaar woon ik in IJsselstein, 

maar De Bilt is echt mijn thuis, hier 

ben ik opgegroeid. Als ik over de 

Hessenweg loop, kom ik altijd wel 

bekenden tegen en overal heb ik 

herinneringen. 

De Bilt kent vele mooie plekken 

(heerlijk om te wandelen in het 

Houdringebos), maar de KBH 

is voor mij toch wel speciaal. 

Hier ontstaan hechte vriend-

schappen en relaties en 

heb ik mijn partner leren 

kennen!

De slagwerkers van de Koninklijke Biltse Harmonie in actie in de zaal van het dorpshuis.

In de Bilthovense Kwinkelier startte het programma na de opening met 

een optreden van het Jeugdorkest Mieścisko uit de gelijknamige Poolse 
partnerstad.



Met een randje vet. 

Perfect voor in de pan of op de barbecue???

MAGRET DE CANARD ......................100 GRAM  € 2,25

Voor de liefhebbers. Ca. 1 minuut bakken, supermals!

LAMSHAASJES ........................................100 GRAM  € 3,75

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid

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

Met noten melange gevulde filetlapjes 

en gemarineerd met onze oliepesto marinade

GEVULDE VARKENSFILETLAPJES
.............................................................................100 GRAM  € 1,45

Uit onze poeliershoek: superkwaliteit; ca 30 min braden

KIPDRUMSTICKS ....................................... 1 KILO  € 4,98

Uit onze specialiteitenhoek: lekker gekruid. Van 100% kalfsvlees

KALFSBURGERS ....................................100 GRAM  € 1,75

Naar oud Hollands recept. 

Lekker voor op de barbecue of in de pan

RUNDER ENGELSE WORSTJES ...100 GRAM  € 1,25

Iets aparts met o.a. rundvlees, kruidencrème, rucola en 

pijnboompitjes. Aan een stuk of lapjes

CARPACCIO ROLLADE ....................100 GRAM  € 2,25

Met o.a. kipfilet, groenten & kruidenolie. Om te wokken

THAISE KIPWOKBLOKJES ............500 GRAM  € 4,95

Uit onze traiteurhoek: met o.a. puree, spekjes, kruiden en 

snijboontjes

SNIJBONEN STAMPPOT ..................500 GRAM  € 4,50

Voor op de barbecue/ pan  of in de oven. Lekker gemarineerd

LAMSSPIESJES .........................................100 GRAM  € 2,65

Met o.a. varkenshaas, parmaham, zontomaat en een olijfje

ITALIAANS BRAADSLEETJE ........100 GRAM  € 1,95

Lekker beleg, smelt op de tong; ook lekker door uw gerechten

KATENSPEK ..............................................100 GRAM  € 2,15

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 29 juni. Zetfouten voorbehouden.

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

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te

maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 6 op 7 juli op het traject 

Amersfoort - Utrecht een slijptrein.

Woont u in De Bilt of Bilthoven in de buurt van dit spoor, 

dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.

Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  

www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  

Publiekscontacten: www.prorail.nl/onderhoud of tijdens  

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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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!

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

Je bedrijf, product of evenement op 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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Brugklas in zicht

Het begon nadat in februari 2012 de tien 

winnende verhalen van het project Pimp 

mijn sprookje bekend werden gemaakt. 

Die zouden de basis vormen voor een 

musical. Ceciel Jacobs schreef de tekst, 

nadat zij samen met artistiek leider Irene 

Jongbloets van Jeugdtheaterschool Mas-

querade de verhaallijn had bedacht. In de 

musical zijn de winnende sprookjes alle-

maal te herkennen.

Liedjes
Jeroen Schipper componeerde samen 

met Suze van Calsteren de liedjes. Jeroen 

en Suze kennen elkaar uit het liedjes-

schrijfvak en van de opleiding Muziek 

bij de HKU in Utrecht. ‘We zijn ons gaan 

specialiseren in kinderliedjes. Daarnaast 

geven we allebei les’, vertelt Jeroen. Hij 

heeft inmiddels twee kinderliedbundels 

uitgebracht. 

‘Suze benaderde mij voor dit project en 

toen zijn we samen gaan kijken hoe we 

de liedjes in het verhaal zouden verwer-

ken. De logische punten voor de liedjes 

kwamen snel duidelijk naar boven. Bij 

het maken van de liedjes hebben we 

een basisverdeling gemaakt en zodra we 

daar een opzetje voor hadden gingen we 

weer bij elkaar zitten. Uiteindelijk is het 

soepel in elkaar gevallen.’ Thomas Kalk-

sma maakte de arrangementen en deed 

de productie van de CD die werd opge-

nomen.   

Teksten
Tekstschrijfster Ceciel Jacobs schrijft ook 

voor televisie. Zo schreef zij mee aan soaps 

als GTST en de kinderserie Huis Anubis. 

‘Voor de musical vond ik het sprookje De 

tijd die ik terug kan zetten van Katrien 

Gersen van de Groen van Prinstererschool 

thematisch heel erg mooi. Als je een be-

paalde spreuk zei stond de tijd stil. Dat 

was heel origineel en zo mooi bedacht. Ik 

dacht dat is het meest praktische verhaal 

om te kiezen als rode draad. De tekst van 

de kinderen heb ik eigenlijk niet gebruikt, 

wel de ideeën.’ Er ontstond een wissel-

werking waarin het product in combina-

tie met de liedjes steeds meer vorm ging 

krijgen. ‘Er zijn een heleboel disciplines, 

dansen, zingen, toneelspelen, die van alle 

kanten feedback moeten krijgen.’ 

Aan de slag
Vanaf januari dit jaar was het pakket werk-

klaar en konden de scholen ermee aan de 

slag. De docenten van groep 8 hebben 

de musical voor hun groep geregisseerd. 

Vooraf kregen zij bij Masquerade regieles-

sen. Suze van Calsteren gaf zangles en bij 

de repetities werd de CD gebruikt. De mu-

sical is geschreven voor minimaal 20 en 

maximaal 50 leerlingen. 

‘We hebben een aantal basisrollen en als 

er meer leerklingen zijn hebben we extra 

rollen. Sommigen willen het liefst alleen 

maar dansen of zingen en dat kan de re-

gisseur zelf bepalen. Iedere school mag 

het op eigen manier invullen, het gaat om 

het verhaal. Hoe scholen het ook aankle-

den het verhaal blijft wel overeind.’ Ceciel 

Jacobs vond het belangrijk dat het ergens 

over ging en dat het vanuit de kinderen 

zelf kwam. ‘Ik had eigenlijk alle materiaal 

aangeleverd gekregen.’

Doorgaan
Stop de tijd is een project van Masquerade. 

Irene Jongbloets vertelt dat zij ontroerd 

was toen zij de musical voor het eerst 

zag. ‘Ik zag alle verhalen tot leven zag ko-

men.’ Irene was in het geheel de spin in 

het web bij het bewaken van het eind-

product. ‘Het is verbazingwekkend hoe 

goed dit project is verlopen. We hebben 

eigenlijk geen tegenslag gekend. Iedereen 

is enthousiast over de manier waarop de 

musical tot stand is gekomen. We zou-

den dit concept graag willen uitbreiden.’  

De CD met de liedjes uit de musi-

cal is voor vijf euro te bestellen bij  

info@jtsmasquerade.nl

Van Pimp mijn sprookje tot Stop de tijd
door Guus Geebel 

Er waren eens tien sprookjes… Zo zou het verhaal kunnen beginnen dat uiteindelijk leidde tot de musical Stop de tijd. Negen-

honderd leerlingen van nagenoeg alle basisscholen in de gemeente De Bilt brengen deze musical voor de zomervakantie voor 

het voetlicht. De makers vertellen enthousiast hoe het product tot stand kwam.

Irene Jongbloets, Ceciel Jacobs en Jeroen Schipper.

Taalachterstand 

van twee jaar
Wim Daniëls heeft een geweldige passie voor taal, die hij ook heeft neergelegd in 

een groot aantal boeken. Wim Daniëls praat en schrijft over uiteenlopende (taal)

onderwerpen, zoals het ontstaan van het alfabet, de geschiedenis van de komma, 

tekstkwaliteit (wat maakt de ene tekst nu beter dan de andere), de geschiedenis 

van de Nederlandse taal en de herkomst van woorden en uitdrukkingen. Eerder dit 

jaar veegde hij meedogenloos in Pauw & Witteman de vloer aan met ‘Het Konings-

lied’ en alleen maar op tekstuele onvolkomenheden. Op mijn bureau ligt zijn boek 

‘Teksten redigeren’, onmisbaar voor iedereen met redactietaken. 

Ongeveer een kwart (36.910) van de kinderen in Nederland begint aan het basis-

onderwijs met een taalachterstand, die nadelig is voor hun latere leesvaardigheid. 

Tien procent (20.065) van de leerlingen in groep 3 van het basisonderwijs kan aan 

het eind van dat jaar nog niet goed lezen. 25 procent van de groep 8 scholieren 

verlaat de basisschool met een

taalachterstand van twee jaar. (Bron: Inspectie van het Onderwijs (2009). 

15 procent van de kinderen verlaat de basisschool met een leesachterstand. (Bron: 

Schoolboekenuitgeverij Zwijsen 06-09-2012) 

Boek je toekomst
In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar grote 

moeite met lezen en schrijven. Om Nederland meer geletterd te krijgen, is het 

belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt. Daarom organiseert Stichting Le-

zen & Schrijven jaarlijks de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week roept 

de stichting organisaties en individuen op om activiteiten te organiseren en zo 

de aandacht te vestigen op het belang van geletterdheid. Dit jaar vindt de Week 

van de Alfabetisering plaats van zondag 8 september tot en met zondag 15 sep-

tember. Het thema van de Week van de Alfabetisering 2013 is ‘Boek je toekomst’. 

Woordspeling 
Doorstuurberichten zijn berichten, waarin een hoofdrol is weggelegd voor de 

woordspeling. Volgens een ‘kredietcrisisbericht’ zijn vele beroepsgroepen getrof-

fen door de economische malaise. De tabakshandelaar bijvoorbeeld. Want die is 

de sigaar. En de bakker. Die verdient geen droog brood meer. En de herenmode is 

de das omgedaan. Kwekers (op zwart zaad), kappers (met de handen in het haar) 

en timmermannen (hebben het bijltje erbij neergegooid) completeren die (al) uit 

2010 daterende lijst.

Taalvragen (bron Genootschap Onze Taal)

Men spreekt van één lot en verschillende ‘loten’,

maar ‘t meervoud van ‘pot’ is natuurlijk geen ‘poten’?

Laatst ging ik ‘vliegen’, dus zeg ik ‘vloog’.

Maar zeg nou bij ‘wiegen’ beslist niet: ik ‘woog’,

want ‘woog’ is nog altijd afkomstig van ‘wegen’,

maar is dan ik ‘voog’ een vervoeging van ‘vegen’?

De persoonlijke missie van Wim Daniëls is: ’de taal laten spreken’. Maar dat moet 

dan wel kunnen, toch…..?

Henk van de Bunt

De Julianaschool beet het spits af met de uitvoering van de musical. (foto: Bart Geus)
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vol van 

brugklas

Bilthovense

Boekhandel

Julianalaan 1 | 3722 GA Bilthoven

www.bilthovenseboekhandel.nl    -  030  2281014  -      Libris { vol van boeken }

DE BOEKETTERIE

BLOEMEN EN PLANTENHANDEL

SPECIALIST IN BOEKETTEN

geopend vrijdag en zaterdag

Maertensplein

Maartensdijk

Tel. 06-51612817

Het adres voor uw caravan
 

in- en verkoop • onderhoud

movers • reparatie • schade herstel

accessoires

 

tel. 030 7525764

mobiel. 0618436129

www.dendoldercaravans.nl

Gezellig vakantie-uitje

of familie-/kinderfeestje?

Midgetgolfen op een mooie baan

in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

030-2281154, b.g.g. 06-20963766

Basisschool De Nijepoort: 
Zelfstandigheid troef
De Nijepoort in Groenekan is een ‘bijzonder neutrale’ basisschool. ‘Bijzonder’ geeft aan dat de school 

bestuurd wordt door een oudervereniging. Ouders hebben een belangrijke stem in de te maken 

keuzes van de school. ‘Neutraal’ betekent dat iedereen welkom is, ongeacht religieuze richting of 

maatschappelijke levensbeschouwing.

De dorpsschool huisvest momenteel 6 groepen met een gemiddelde grootte van 23 leerlingen; in een 

aantal groepen is plaats voor nieuwe leerlingen. De Nijepoort heeft er bewust voor gekozen een onaf-

hankelijke school te blijven. Het behouden van de eigen identiteit en zelfstandigheid op alle beleidster-

reinen zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

De Nijepoort kent opmerkelijke schoolresultaten, een gemoedelijke sfeer en veel aandacht voor de indi-

viduele leerling. Dankzij de kleinschaligheid kan het team soepel omgaan met verschillen. 

De school combineert uitstekende schoolresultaten met een positief en prettig leerklimaat. Moeder 

Peggy: “Daar mogen ze wel eens wat minder bescheiden over zijn!”. Naast de cognitieve ontwikkeling 

is er ook veel aandacht voor bijvoorbeeld zelfstandig werken, natuur, kunst, toneel, muziek en sociaal-

emotionele ontwikkeling.

De klassen zijn verdeeld over twee 

gebouwen:

Het Nijepoortje (groep 1-5)

Groenekanseweg 32

3737 AG Groenekan

0346-210252

De Nijepoort (groep 6-8)

Groenekanseweg 21

3737 AA Groenekan

Ervaar nu al het smakelijke vakantiegevoel,
lekker dicht bij huis! 

Restaurant de Paddestoel

Vuurse Dreef 180
3739 KW Hollandsche Rading
Telefoon 035 - 577 14 13
www.de-paddestoel.com

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16a, De Bilt
Tel. 030- 2200247 
www.wierda-scootsandbikes.nl 

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Van airco naar airco rennen
door Rascha Ravestein

Lucas Burger (11) was al aangenomen op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, toen zijn ouders met een nieuwtje kwamen: 

‘we gaan verhuizen naar Amerika.’ Lucas: ‘Eerst schrok ik. Wat komt er allemaal op me af? Ik moest er even over naden-

ken. Maar nu ben ik blij en ik zie het als een grote uitdaging. Ik ga daar alle sporten uitproberen.’

Op 19 juli vertrekt Lucas met zijn broer 

Thomas en zijn ouders naar Dallas in 

Texas. Zijn vader heeft daar een baan 

gekregen bij een Engels telecombedrijf. 

In de meivakantie heeft de familie al een 

kijkje genomen op de nieuwe school en 

het nieuwe huis. Lucas: ‘In Nederland kie-

zen kinderen voor het VMBO, het VWO 

of het gymnasium. In Amerika gaan alle 

kinderen naar de Middle School. Je krijgt 

vijf verplichte vakken: geschiedenis, 

Engels, rekenen, wetenschap en gym-

nastiek. Andere vakken kun je zelf kie-

zen. Bijvoorbeeld ‘animal-class’, ‘toparts’, 

waarin je hele mooie kunstwerken kunt 

maken of ‘money-management’. ‘ Het 

allerleukste vindt Lucas het sporten op 

school. ‘Het eerste uur hebben we altijd 

gymnastiek. Dat kan basketbal, honk-

bal, american football of atletiek zijn. Ik 

ga alle sporten uitproberen.’ Hij is een 

fervent hockeyer, maar dat kennen ze 

in Dallas niet. ‘Alleen ijshockey.’ En Lucas 

voetbalt graag.  Voetbal is toch niet zo 

populair in Amerika? ‘Dat komt heel erg 

op hoor,’ beweert Lucas. ‘De school heeft 

een goed voetbalteam. Mijn broer Tho-

mas en ik kregen al meteen een mailtje 

of we niet mee wilden voetballen.’

Enorme pizza’s
Wat Lucas ziet en hoort is dat het onder-

wijs wel wat strenger is dan hier. ‘Als de 

leraar je snapt met je mobiel pakt hij hem 

meteen af. Aan het eind van de dag kun 

je hem dan voor 15 dollar terugkopen. 

Het is ook verboden om het F-woord te 

gebruiken. De leerlingen schelden niet 

en ze kraken elkaar niet af.’ Lucas keek 

zijn ogen uit in Texas. ‘Alles is zo groot: 

lats met honderd verdiepingen, enorme 

pizza’s, reuzenbekers met cola, twee der-

de gevuld met ijsklontjes.’ In de zomer 

kan het er wel veertig graden worden. ‘Je 

moet van airco naar airco rennen.’ Er zijn 

ook tornado’s in Texas,’ doet hij er nog 

een schepje bovenop. ‘Met hagelstenen 

zo groot als een hand.’

Lucas spijkert nu zijn Engels alvast bij. In 

het begin zal hij niet alles kunnen vol-

gen. ‘Als er een langdradig verhaal komt, 

ben ik bang dat ik dichtklap.’ Natuurlijk 

zal hij zijn vrienden missen. ‘Maar ze 

waaieren nu toch alle kanten uit. En we 

gaan skypen.’ Over twee of drie jaar keert 

hij weer terug naar De Bilt. Met een linke 

ervaring rijker.

Lucas Burger uit groep 8 van de Groen 

van Prinstererschool in De Bilt: ‘ Hockey 

kennen ze niet in Dallas.’



 De Vierklank 13 26 juni 2013

Vermijd het moeras

van verveling
‘Leren heeft alles te maken met het stellen van doelen en het uitdagen van jezelf’, stelt drs. Maria 

van Groenestijn. Maar wat nu, als je op je slofen de basisschool hebt doorlopen en die uitdaging 

niet kent? Dan kan het maar zo zijn dat de slimmerd van de basisschool met de hoogste CITO-score 

zwaar onderpresteert op het voortgezet onderwijs. Een schijnbaar ongeïnteresseerde houding, 

drieën voor toetsen en een beladen sfeer thuis zijn signalen om aan de bel te trekken.

Maria doceert Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming op het HNL in Bilthoven en heeft als mis-

sie om naast haar reguliere werk het onderpresterende (hoog)begaafde kind weer op weg te helpen. 

Samen met (een van) de ouders leert het kind door middel van zelfrelectie zich letterlijk in kaart te 

brengen, ambitie te ontwikkelen en krijgt het handvatten aangereikt om te leren leren. Want hoe slim je 

ook bent, op enig moment komt kennisverrijking niet vanzelf meer aangewaaid. 

Maria herkent en erkent de problemen als geen ander. Deels uit eigen ervaring, deels dankzij haar op-

leiding tot ECHA-coach als Specialist in Gifted Education. Ook zichzelf houdt ze nog dagelijks scherp 

door het stellen van nieuwe doelen. Onlangs startte ze met een cursus Russisch: ‘Niet alleen vind ik het 

interessant om de verbanden met de klassieke talen te zoeken, maar ik kan daardoor ook beter begrijpen 

wat mijn leerlingen meemaken als ze 

geconfronteerd worden met een taal 

zonder aanknopingspunten als Grieks 

en Latijn.’

Vanuit het ‘moeras van verveling’ op 

zoek naar de ‘zee van mogelijkheden’? 

Neem dan vooral eens contact op.

MPG coaching

Ensahlaan 48

3723 HW  Bilthoven

T 030-2258350

mpgcoaching@gmail.com

www.mpgcoaching.nl

Een (hoog)begaafd en onderpresterend kind voelt zich vaak 

buitengesloten.

René kreeg een � ets

met handremmen
Toen René naar de eerste klas van de middelbare school ging, was dat op zijn nagelnieuwe Cortina 

heren� ets mét handremmen. Hij trapte per jaar zo’n 2.000 km weg tussen thuis in Bussum en school 

in Naarden. Zonder versnellingen, dat wel. Voor een lekke band draaide hij toen zijn hand al niet om, 

het sleutelen zat hem in het bloed.

René woont nog steeds in Bussum en � etst nu een fors aantal kilometers verder naar de zaak in De Bilt, 

met versnellingen en elektrisch. ‘Anders duurt het echt veel te lang en bovendien lijkt het alsof je altijd 

wind tegen hebt in Nederland’, vertelt René. Het is zeker geen dagelijkse tocht, want René heeft de auto 

ook regelmatig nodig om � etsen te halen en te brengen. Maar minimaal 1 keer per week kiest hij toch 

voor de wind in z’n haar.

Met de goeie herinneringen aan zijn eerste nieuwe grote mensen� ets breidde René onlangs zijn assor-

timent uit met Cortina� etsen. Speciaal voor de nieuwe brugklassers maakt hij een speciale aanbieding 

voor de Cortina U4; een superlichte school� ets met aluminium frame. De jongensuitvoering wordt in 

zwart geleverd, de meisjesuitvoering is in 3 kleuren leverbaar.

Hessenweg 131

3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782

www.pro� lerene.nl

incl. 1 jaar diefstalverzekering

én 1 jaar gratis onderhoud

€ 529,-
Speciaal

voor nieuwe
brugklassers

WIJNEN en GEDISTILLEERD

Dorpsweg 158

3738 CL  Maartensdijk

Tel. 0346 212 378

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

Iets
 te
vieren?

Emma tovert bloes tevoorschijn
door Rascha Ravestein

‘Heb je al verteld dat je misdienaar bent?’ vraagt de vader van Emma Brouwer 

(11) aan het eind van ons gesprek. ‘Nee’, zegt Emma, terwijl ze op stelten door 

de tuin loopt. Ze is misdienaar in de katholieke Michaëlkerk in De Bilt. ‘Dan doe 

ik nog wat en gaat de tijd sneller voorbij.’ ‘Lekker positief’, lacht haar vader. ‘Het 

is toch zo?’ sputtert Emma tegen. Is dat niet bijzonder: een meisje als misdie-

naar? ‘Het zijn bijna alleen maar meisjes. Jongens zie je sowieso niet in de kerk,’ 

volgens Emma.

Emma vertelt liever over andere dingen. 

Dat ze zelf kleding kan maken bijvoor-

beeld. Haar moeder, die een naaiatelier 

heeft, geeft haar iedere week les. De pa-

tronen haalt Emma uit boekjes en ze to-

vert achter de naaimachine jurken, shirtjes 

en kussenslopen tevoorschijn. Haar zelf-

gemaakte bloesje is net in de was; anders 

had ze het even aangetrokken. Met haar 

kunstzinnige inslag is het niet verwonder-

lijk dat ze kiest voor De Werkplaats in Bilt-

hoven. ‘Ik krijg heel veel creatieve vakken, 

zoals textiel, koken en tekenen.’ Ze boft dat 

ze ingeloot is, want de school is razend 

populair. ‘Ik ben wel zenuwachtig om naar 

de nieuwe school te gaan.’

Lerares worden
Nu zit ze nog in groep 8 van de Christelijke 

Basisschool Wereldwijs. ‘De juf meldde mij 

aan voor dit interview, omdat ze het zo 

bijzonder vindt dat ik lerares op de basis-

school wil worden.’ Emma vindt het leuk 

om rekenen, taal en geschiedenis aan jon-

ge kinderen uit te leggen. ‘Eerst wilde ik 

dierenverzorgster worden. Toen we onze 

poes gingen halen in het dierenasiel zag 

ik al die miauwende katten en blafende 

honden. Dat vond ik maar niks.’ 

Net als alle andere groepen 8 in De Bilt is 

ze aan het oefenen voor de musical ‘Stop 

de tijd’. ’Het is makkelijk hoor. Ik speel een 

hotdogverkoopster in New York en een 

reisleidster. In totaal hoef ik maar vijf zin-

nen uit te spreken.’

Emma Brouwer (11): ‘Ik zit op turnen, op 

streetdance en ik ga af en toe kanoën met 

mijn vader.’

Cito en 
Nio
De Cito toets is momenteel nog 

het instrument dat door de meeste 

scholen wordt gebruikt om het 

advies voor vervolgonderwijs te 

ondersteunen (of misschien wel te 

leiden). Bij een Cito eindtoets wordt 

gemeten wat kinderen in de voor-

gaande jaren onderwijs hebben 

geleerd. De Nio toets is er meer op 

gericht om te bepalen wat kinderen 

in huis hebben qua leervermogen. 

Vaak komen de uitslagen van de tes-

ten overeen, maar dat is niet altijd 

het geval. Bij twijfel over de uitslag 

van de Cito-toets wordt nog wel 

eens een Nio toets afgenomen. Ook 

komt het in de eerste klas van de 

middelbare school voor dat alsnog 

een Nio toets afgenomen wordt als 

er sprake is van afwijkende presta-

ties t.o.v. het schooladvies.

De Nio-toets bevat 6 onderdelen, 

die vragen naar inzicht op het ge-

bied van taal (drie onderdelen), re-

kenen (twee onderdelen) en ruim-

telijk inzicht (één onderdeel). Het 

afnemen van de toets duurt onge-

veer 2 uur.

 De Cito eindtoets bestaat uit 12 

onderdelen. In de taken staan op-

gaven op het gebied van taal (vier 

onderdelen), Rekenen-Wiskunde 

(drie onderdelen), Studievaardighe-

den (vier onderdelen) en Wereldori-

entatie (drie onderdelen). De Cito 

toets wordt klassikaal verspreid over 

meerdere dagen afgenomen.



 De Vierklank 14 26 juni 2013

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

Inschrijving sluit 28 juni

vol = vol

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!

BlueElle wil olifanten verzorgen
door Rascha Ravestein

‘Prettig gestoord,’ noemt BlueElle Middendorp (12) zichzelf. Met een rijkelijke fantasie. Ze tekent, fabriceert een kleur-

rijk vogelkastje van mozaïek ( ‘voor opa en oma in België’) en bouwt een boomhut. En ze zit op hiphop-dans. ‘Ik denk 

veel na, over van alles. Maar als ik dans kan ik alle gedachten loslaten.’

Op de tafel in haar huis in Maartensdijk 

staat een giga aquarium. Daar zwemmen 

twee schildpadden. ‘Dat is Dude en dat 

is Cruch’ wijst ze de praktisch identieke 

schildpadden aan. Een Jack Russell en een 

Chihuahua springen blafend tegen het 

keukenhekje op. BlueElle houdt van die-

ren. Later wil ze dierenverzorger of olifan-

tenverzorger worden. ‘Olifanten zijn hele 

bijzondere dieren. Net als mensen leven 

ze in een gezin.’ Met haar ouders bezoekt 

ze regelmatig Dierenpark Amersfoort. 

‘Olifant Sammie werd van zijn familie ge-

scheiden en naar een andere dierentuin 

gebracht. Daar is hij van heimwee gestor-

ven.’ De schedel van Sammie hangt nu in 

Amersfoort. ‘Iedere keer als ik de schedel 

zie, word ik weer verdrietig.’

Joris en de draak
BlueElle is gek op alles wat met de Efteling 

te maken heeft. Vier keer is ze er geweest, 

waarvan twee keer een hele week. De 

supersnelle achtbaan Joris en de Draak is 

haar favoriet. En het Carnaval Festival.’Dan 

leg je een parcours af door alle landen en 

zie je poppen in klederdracht bewegen en 

zingen.’ Ook met een bootje varen tussen 

de baby-eendjes vindt ze tof. Op school - 

de Martin Luther Kingschool - hield ze een 

spreekbeurt over de Efteling. ‘Het moest 

eigenlijk een kwartier duren, maar ik ver-

telde wel vijf kwartier!’ Over de attracties, 

de boshuisjes en over Villa Pardoes, waar 

kinderen met een ziekte kunnen loge-

ren. Na aloop serveerde ze zelfgebakken 

appel-kruimelkoekjes van Klein Duimpje 

en knalrode paddestoelcakejes met witte 

stippen.

Laptop
Met haar klasgenoten van groep 8 gaat ze 

nog op kamp naar Texel. En dan - na de zo-

mer -ietst ze naar haar nieuwe school: het 

Alberdingk Thijm College in Hilversum. ‘Ik 

voel me daar op mijn gemak. En je krijgt 

van school een laptop, zodat je geen boe-

ken hoeft mee te sjouwen.’

BlueElle met haar hond Pebbles en Chi-

huahua Sterre.

Afsluiting Buddy Seizoen 

Afgelopen dinsdag kwamen de leerlingen van De werkplaats uit Bilthoven voor de laat-

ste keer langs bij de bewoners van Woonzorgcentrum De Bremhorst. Tijdens het buddy-

project waren ze met z’n tweeën aan een bewoner van het huis gekoppeld waar ze tien 

keer op bezoek gingen. 

Zo hebben ze samen een band gecreëerd, jong en oud samen. Elkaar leren kennen op 

een manier die anders misschien zich nooit zou voordoen. Bij de oudere op bezoek en 

dan praten over elkaars leven, lekker wandelen of een spelletje doen. Alles kan, om el-

kaars belevingswereld beter te leren kennen. Het is een mooi project waarin het heden 

en verleden samen komen.

Afsluiting
Dinsdag was de gezamenlijke afsluiting van dit project. Er stond gebak en koie klaar, 

na de koie gingen bewoners en leerlingen met elkaar nog een wandeling maken. Bij 

terugkomst stond er een heerlijke lunch klaar. Bewoner en leerling hebben genoten van 

deze afsluiting en enkele buddy’s zullen ‘hun oudere’ nog wel eens bezoeken. 

Op de middelbare school 

kan ook de aankomende 

lichting een maatschap-

pelijk project verwachten.

De leidsters van Peuterspeelzaal De Stampertjes in Westbroek waren aan 

het afronden. Er werden eindgesprekken met ouders gevoerd en de in-

ventaris zou verkocht worden. Met de zomervakantie zouden de Stamper-

tjes hun deuren deinitief sluiten. Het ophefen van Stichting Peuterspeel-

zalen De Bilt was hiervoor de reden.

Op de valreep hebben echter mensen 

van School met de Bijbel ’t Kompas 

en peuterspeelzaal De Stampertjes 

de hoofden bij elkaar gestoken om 

te bekijken of deze peutervoorzie-

ning toch in het dorp behouden kan 

blijven. Verreweg het grootste deel 

van de peuters in Westbroek bezoekt 

Peuterspeelzaal van Westbroek op de huidige locatie aan de Holsblokkenweg. 

Westbroekse peuter speelzaal 

in basisschool ‘t Kompas

Inschrijving sluit 19 juli

vol = vol



Van broodtrommel 

naar TomTrom
‘Snoepen mag’, zegt Wim Landwaart, ‘genoeg keuze hier’! Het is niet zo moeilijk te 

bedenken wat Wim bedoelt. Het gaat niet om de traditionele zoetigheden, maar om 

gezond en verantwoord snoepen.

Een rondgang door de zaak levert inderdaad een verrassend assortiment aan heerlijkheden op die  

makkelijk mee naar school te nemen zijn. Vlak bij de entree ligt een enorm assortiment aan tomaten en 

tomaatjes, daar tegenover trefen we de piepkleine tomberry’s aan en de aantrekkelijke mini paprika’s 

en mini komkommers. En als klap op de vuurpijl staat in de koelvitrine nog allerlei lekkers; smoothies, 

toetjes en bowls met voorgesneden watermeloen en ananas. Kortom genoeg keuze om gezond en toch 

stoer wat lekkers weg te knagen op school. 

Maertensplein 21a

Maartensdijk

Tel: 0346 211330

www.landwaartculinair.nl

Eindeloze variatie 

aan tomaten.

Speciaal ontwikkeld voor vervoer van de kwetsbare tomaten. 

Laat de broodtrommel maar thuis en pak de TomTrom.

In de koelvitrine is 

een ruim assortiment 

heerlijkheden te 

vinden.

Van dorpsschool naar stadsgym
door Rascha Ravestein

Quincy Simmerman (11) zit in groep 8 van de School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek. Hij haalde maar liefst 550 

punten bij zijn CITO-toets, de hoogste score. Daarmee is hij de beste leerling van de klas. ‘Het was wel een nek-aan-

nekrace met mijn beste vriend Martin. Die scoorde 549. 

Maar we zijn allebei even goed hoor,’ zegt hij solidair. 

Na de zomer vertrekt hij - als enige uit zijn 

klas- naar het Utrechts Stedelijk Gymnasi-

um. ‘Ik vind de sfeer leuk op deze school. 

De leraren zijn aardig, de leerlingen zien 

er vrolijk uit en kijken niet verveeld. En je 

leert echt leuke dingen bij de vakken. Bij 

muziek kun je bijvoorbeeld een instru-

ment kiezen en keyboard leren spelen.’

Vindt hij het niet moeilijk om in zijn een-

tje te gaan? En van zijn kleine, vertrouw-

de dorpsschool te verkassen naar het 

grote en stadse gymnasium? ‘Niet echt. 

Het lijkt me leuk om iets nieuws te gaan 

doen. En als je alleen bent, maak je ook 

makkelijker nieuwe vrienden,’ zegt hij 

doodgemoedereerd. Verlegen is hij niet. 

Volgens zijn klasgenoten is hij grappig, 

aardig en behulpzaam. ‘Maar ook slordig 

en chaotisch,’ voegt zijn moeder er later 

aan toe. ‘ Tot nu toe kwam alles hem aan-

waaien. Ik zal hem nog achter de broek 

moeten zitten bij de planning van zijn 

huiswerk.’

Breakdance
Quincy houdt van rekenen, computeren 

en gym. In zijn vrije tijd zit hij op break-

dance en op judo. In de toekomst wil hij 

bedrijfsadvocaat of technisch ontwerper 

worden. ‘Ik verzin en maak graag dingen.’ 

Voor school is hij nu bezig om een duur-

zame auto te ontwerpen en uit te voe-

ren. ‘Hij moet op groen gas rijden.’

Hij woont in de voormalige kruideniers-

winkel in Westbroek. Opa en oma wo-

nen in het voorhuis, Quincy, zijn jongere 

broertje en zijn ouders in het achterhuis. 

Op het erf scharrelen kippen, ganzen en 

geiten rond. Hij wil op de foto met het 

hangbuikzwijn, maar die weigert te po-

seren in de regen.

Quincy aan het break-

dancen op de keuken-

vloer van opa en oma.
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de peuterspeelzaal in het dorp. De 

peuterspeelzaal van Westbroek is 

de plek waar de peuters al op jon-

ge leeftijd hun leeftijdsgenootjes 

ontmoeten en met wie ze vaak op 

hun vierde weer naar de plaatse-

lijke School met de Bijbel ’t Kompas 

gaan. Zo groeien de peutertjes al 

op jonge leeftijd in de sociale en op 

elkaar gerichte gemeenschap van 

Westbroek. Jarenlang hebben de 

leidsters zich met hart en ziel voor 

De Stampertjes ingezet. Maar ook 

juf Greetje, directeur van ’t Kompas 

zag de aankomende sluiting als een 

enorm gemis. Een aantal weken ge-

leden staken de drie jufen, samen 

met een paar ouders van zowel de 

school als de peuterspeelzaal de 

hoofden bij elkaar om te bekijken 

of er een peuterspeelzaal in het lege 

lokaal van de school gevestigd kan 

worden.  

Flinke uitdagingen
In korte tijd werden er daarom allerlei 

contacten gelegd en informatie verza-

meld. Veel van die contacten draaiden 

om een punt: Is het inancieel haal-

baar een zelfstandige peuterspeelzaal 

te draaien tegen een voor de ouders 

redelijk tarief?

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat 

dit inderdaad mogelijk is wanneer 

voldoende ouders hun peuter aan-

melden. Wel zal de peuterspeelzaal 

voorlopig maar twee ochtenden ope-

nen. Op dit moment wordt alles in het 

werk gesteld om de peuterspeelzaal 

na de zomervakantie of in ieder ge-

val zo snel mogelijk daarna te kunnen 

starten op de nieuwe locatie. Op 8 juli 

lopen de kinderen van ’t Kompas en 

van De Stampertjes samen een spon-

sorloop om het benodigde startkapi-

taal voor de peuterspeelzaal bijeen te 

brengen. De peuterspeelzaal zal Stich-

ting peuterspeelzaal ’t Kompas gaan 

heten met de bekende Westbroekse 

gezichten van  Ineke de Groot en In-

grid Stekelenburg als jufen. Meer we-

ten? Neem contact op met de voor-

zitter van Stichting peuterspeelzaal ’t 

Kompas: juf Greetje Klein-Gotink van 

Rijn via info@kompaswestbroek.nl of 

telefonisch via 0346-281475.

Tussen hapje en homp
Slagerij Zweistra introduceert een nieuw concept voor de familiebarbecue. 

Met Rodizio wordt het gemakkelijker om een feestje te organiseren, wordt de bereiding 

simpeler en kan er gezamenlijk gesmuld worden.

De slager levert de stoere Braziliaanse Rodizio drietandspies voorzien van stukken vlees met dezelfde 

bereidingstijd. Als het vlees klaar is kan er zó vanaf de spies aan tafel geserveerd worden. En dat maakt 

het wel gezelliger, want die eenzame kok naast de barbecue behoort daarmee tot de verleden tijd.

Voor de Rodizio spies wordt het vlees in een speciale grootte ge-

sneden die het midden houdt tussen het formaat tapashapje en 

de wat grotere stukken vlees die normaliter de barbecue opgaan. 

En voor alle overige ingrediënten van brood tot bestek en salades 

zorgen ze maar wat graag.

Maertensplein 18

Maartensdijk

Tel. 0346 213070

Openingstijden:

ma t/m don 8.00 - 18.00 uur

vrijdag 8.00 - 20.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

zondag geen catering

speelzaal 

in basisschool ‘t Kompas
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Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. 

De stichting beheert en bestuurt negen basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, pro-

testants of algemeen christelijk. Wij streven naar kwalitatief uitstekend onderwijs dat gegeven wordt door 

uitstekend personeel in een professionele organisatie en … 

Samenwerken brengt ons verder! 
In 2008 zijn we van start gegaan met als 

slogan Samenwerken brengt ons verder! 

Nu na bijna vijf jaren met veel samen-

werken, kunnen we constateren dat dit 

ons inderdaad verder heeft gebracht. 

We zijn als stichting verder ontwikkeld 

en hiervan hebben de scholen met hun 

2500 leerlingen en ruim 200 personeels-

leden kunnen pro� teren. Maar ook het 

omgekeerde geldt: dankzij de goede 

ontwikkelingen op onze scholen is onze 

stichting diverse stappen verder geko-

men. Het is ook mooi om te constate-

ren dat de samenwerking verder gaat 

dan alleen de samenwerking met onze 

eigen scholen. Stichting Delta heeft 

inmiddels een stevige plek in de Biltse 

samenleving: een organisatie voor uit-

stekend onderwijs, maar ook een orga-

nisatie met een gevoel voor maatschap-

pelijk ondernemen. 

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38

3738 EB  Maartensdijk

0346 -212545

www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

‘Groeien in een uitdagende leeromge-

ving’. Degelijk onderwijs aan de hand 

van moderne methoden met uitgebrei-

de digitale ondersteuning wordt door 

betrokken, gemotiveerde en vaardige 

leerkrachten aangeboden in een ‘warm’ 

pedagogisch en professioneel klimaat. 

Michaelschool
Kerklaan 33

3731 EE  De Bilt

030 - 2201214

www.basisschoolstmichael.nl   

Het motto van de school luidt: ‘SCHOOL 

VAN JE LEVEN’. We willen ernaar streven, 

dat alle kinderen op onze school met 

veel plezier willen leren in een positieve 

en gezellige sfeer en dat zij zich daarin 

op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Melkweg 1

3723 RG  Bilthoven

030 -2286681

www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat kinde-

ren leren denken, doen en beleven. 

Op Wereldwijs is heel veel mogelijk met 

onze partners in het nieuwe gebouw: 

samen met de Bibliotheek, Het Kun-

stenhuis/Muziekschool, Kinderboerderij, 

sportzaal en nog veel meer maken we 

van het leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8

3731 XG  De Bilt

030 - 2211088

www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke Basisschool  - on-

derwijs met hoofd, hart én handen -

Daltonschool De Rietakker

Abt Ludolfweg 109,

3732 AN  De Bilt

030 - 2203355

www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2,

3731 HB  De Bilt

030 - 2204652

www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool, om te wor-

den wie je bent......

Julianaschool
Julianalaan 52

3722 GR  Bilthoven

030 - 2287130

www.julianaschool.info

De Julianaschool zoekt in 2013 naar ver-

binding in de eigen organisatie.

Tevens staat samenwerken met lokale 

organisaties in de zes kernen hoog in 

het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 10

3723 KR  Bilthoven

030 - 2286556

www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede school-

gemeenschap waarin we met en van 

elkaar willen leren rekening houdend 

met de behoeften en mogelijkheden van 

ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8

3731 AL  De Bilt

030 - 2203945  

www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool ‘De Kleine 

Prins’ is geïnspireerd door het gedachte-

goed van de schrijver van het boekje ‘De 

Kleine Prins’, namelijk Antoine de Saint-

Exupéry. 

“Alleen met het hart kun je goed zien” 

Stichting Delta De Bilt

p/a Melkweg 1

3721 RG  Bilthoven

030-2211552

www.deltadebilt.nl
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Op naar optimale sportaccommodaties 
in onze gemeente

door Henk van de Bunt

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota jl. donderdag is er door de Gemeenteraad uitgebreid 

gesproken over de inanciering van en de plannen voor een nieuw Sport- en zalencentrum De Bilt en 
een nieuwe sporthal in Maartensdijk. De Biltse Sportfederatie wil, nu de voorjaarsnota is aangenomen 
opnieuw wijzen op het grote belang voor alle sporters in deze gemeente voor deze nieuwe complexen.

BSF-voorzitter Jan van ’t Land: ‘De 

meeste gemeenteraadsleden zijn wel 

op de hoogte van de minder goede 

bouwkundige en technische staat van 

beide sporthallen en het zwembad. 

Hierdoor worden ook de mogelijk-

heden van de verenigingen en hun 

sporters belemmerd. Er moet echt op 

korte termijn iets gebeuren’. 

Advies

De BSF adviseert met klem om 

mee te gaan met het collegevoorstel 

om een nieuw sportcentrum in De 

Bilt West te vestigen en een nieuwe 

Sporthal in Maartensdijk te bouwen. 

Deze accommodaties zijn nodig om 

de voorwaarden waaronder de Biltse 

sporters hun sport kunnen beoefenen 

te verbeteren en verder te optimali-

seren. Bij beide projecten is de BSF 

vanaf het begin betrokken en geven 

graag aan dat deze professioneel en 

zorgvuldig zijn voorbereid. Van ’t 

Land: ‘Gemeenteraad; Wij hopen dat 

de plannen doorgaan, u bent nu aan 

zet’.

Brief
De Biltse Sportfederatie kan zich niet 

voorstellen, dat straks de Biltse jeugd 

tussen 5 en 9 jaar voor hun zwemles-

sen (zo’n 3000 kinderen) naar plaat-

sen buiten onze gemeente moeten en 

alle andere doelgroepen ook naar el-

ders moeten reizen. Van ’t Land: ‘Het 

is zeker bekend dat ongeveer 80% 

van de bewoners van De Bilt aan een 

of andere vorm van sport doet. Het 

is onomstotelijk bewezen dat dit zijn 

positieve bijdrage levert tot een ge-

zonde burger. De raad dient er voor 

te zorgen, dat haar besluitvorming 

er toe zal bijdragen dat deze groep 

it en vitaal blijft’. Nog afgelopen 
weekeinde stuurde de BSF een brief 

aan de gemeenteraad, waarin aange-

drongen wordt op het ‘meegaan met 

de plannen’ van het College, die a.s. 

donderdag in de laatste gemeente-

raadsvergadering voor het zomerre-

ces staan geagendeerd.

Deplorabel
Leden van de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en wet-

houders waren op woensdag 19 juni 

jl. door de Biltse Sport Federatie 

uitgenodigd voor een rondleiding in 

het huidige zwembad Brandenburg 

in Bilthoven. Waterpolovereniging 

BZC Brandenburg vindt (ook) dat De 

Bilt een nieuw zwembad moet krij-

gen. Vertegenwoordigers van bijna 

alle lokale politieke partijen hadden 

gehoor gegeven aan de uitnodiging. 

Robert Havekotte en Jan Vervat – 

beiden experts op waterpolo- en 

zwemgebied gaven de gemeente-

raadsleden een inkijkje in de deplo-

rabele toestand van het zwembad. 

Van ’t Land was er bij: ‘Mogelijk is 

dat bezoek een eerste stap geweest op 

weg naar een juiste besluitvorming. 

Het kan echt niet anders!’.

BSF-voorzitter Jan van ’t Land hoopt op een positieve insteek van de 

gemeenteraad m.b.t. de plannen voor de sporthallen en het zwembad.

Beurscommissie bereidt 
Beursvloer De Bilt voor

Dit jaar vindt de zesde editie van 

de beursvloer plaats op 5 november 

van 15.30 tot 17.30 uur. Gastheer 

van het evenement is de Oranje 

Nassau School te Bilthoven. Be-

drijven, zzp’ers, gemeente De Bilt, 

onderwijs en maatschappelijke or-

ganisaties zijn welkom om elkaar 

op de Beursvloer te ontmoeten en 

te handelen in maatschappelijke 

vraagstukken. De Beurscommissie 

is volop aan de slag met de organi-

satie om dit evenement weer tot een 

succes te maken.

Het doel van de Beursvloer is om 

concrete matches in maatschap-

pelijke betrokkenheid met elkaar 

tot stand te brengen en daarmee de 

Biltse samenleving te versterken. 

Wat de een over heeft of graag wil 

bieden, kan voor de ander zeer ge-

wenst zijn. Om matches te realise-

ren, is het van belang dat de partijen 

weten wat ze willen vragen en kun-

nen bieden. Er moet een duidelijke 

win – win situatie ontstaan; het op-

knappen van een verzorgingshuis 

kan een heerlijke lunch met elkaar 

opleveren of een activiteit met men-

sen met een verstandelijke beper-

king geeft een andere kijk op deze 

doelgroep; daarnaast is het ook heel 

leuk om samen iets te ondernemen. 

Aanmelden kan via astrid@samen-

voordebilt.nl! Meer informatie op 

www.samenvoordebilt.nl

Feestelijke ijstraktaties 
in Het Oude Dorp

De gemeente De Bilt viert dit jaar haar 900-jarig bestaan. In het oudste ge-

deelte van kern De Bilt (Het Oude Dorp) vieren de ondernemers deze fees-

telijke gebeurtenis door in totaal 900 keer te trakteren. De achterliggende 

gedachte hierbij is om passanten even stil te laten staan bij al het moois dat 

dit monumentale stukje van de gemeente te bieden heeft. Het meest recente 

voorbeeld daarvan is de net geopende kloostertuin bij de Dorpskerk. 

Nadat BonbonMargo begin juni de traktatieronde is begonnen met haar bio-

logische bonbons is het op zaterdag 29 juni de beurt aan ‘Zin in IJs’. Dit 

bedrijf - dat deel uitmaakt van Kunst & Licht - en gevestigd is op Dorps-

straat 75 rijdt al ruim een jaar met een klassieke ijsbakiets en nostalgische 
ijscokarren door De Bilt. Bij mooi weer en bij evenementen - zoals onlangs 

nog de Avondvierdaagse en binnenkort de Zomerconcerten op landgoed 

Beerschoten - hoort men hun authentieke ijscobellen al van veraf klinken. 

‘Zin in IJs’ schept alleen echt vers Italiaans ijs van hoge kwaliteit. Er is al-

tijd keus uit een aantal overheerlijke smaken, dat regelmatig wisselt. En dat 

dit ijs gewaardeerd 

wordt bewijzen de 

vele fans die de ijsco-

mannen van Zin in IJs 

ondertussen al hebben 

verzameld. Wie wil 

kennis maken met dit 

bijzondere bedrijf en 

wil proeven van een 

gratis ijsje moet ko-

mende zaterdag naar 

het Oude Dorp ko-

men.

Woonadresbord 
Dijckstate geplaatst

door Kees Pijpers

Vorige week is er door de gemeente bij Cordaan Woon-, Zorg- en Diensten-

centrum Dijckstate in Maartensdijk eindelijk een woonadresbord geplaatst. 

Zowel bewoners van het huis als bewoners aan de Prinses Marijkelaan en 

winkeliers op het Maertensplein 

hadden hier voortdurend al meer dan 

zes jaren om gevraagd. Immers, de 

ziekenwagens en andere hulpverle-

nende diensten die Dijckstate op het 

Maertensplein als adres hadden op-

gekregen reden, al zoekend het win-

kelplein op en verloren daarmee tijd. 

Nu is het dan geregeld en is de tekst 
bij avond ook door autolichten goed 

te zien. Maar …, velen attendeerden 

ons er op: aan beide kanten van het 

bord staat de naam “Dijckstaete” en 

dat is een “e” teveel.

Correcte spelling op overheids borden blijft lastig. (foto Nick Cardinaal)

De beursvloercommisie: v.l.n.r.Dik van Donselaar (Oranje Nassau School), 

José Raaijmakers (Vitras CMD), Hans Haaksman (Ondernemersver. BCB), 

Bob Huussen (Huussen Elektro), Cor Groenen (Parel Promotie) en Astrid 

Kloosterziel (Samen voor De Bilt).

Afgelopen maand kwamen we 

Groenrijk o.a. als Groenreik tegen, 

maar met een lettertje minder wordt 

het ook een best bijzondere bood-

schap.

advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Gerbera Twister

Diverse kleuren.

Potmaat 12 cm. Per stuk

van 2,99Dvoor

1,99

wk 26. Geldig van 27-06 t/m 03-07. OP=OP



de échte

binnenhuis

adviseur

‘Ik laat alles door
de winkel regelen,

leggen, afvoeren, alles!’

Parade

tapijt

2e meter

50%
korting

Geldig op elke 2e meter Parade

tapijt. Minimale afname

3 meter.

Op de

hele Parade

tapijt

collectie

NL LABEL
gordijnen

Elke 2e meter

50%
korting

 

NL LABEL
PVC

Bergen Collectie

NL LABEL
vouwgordijnen

Elk 2e vouwgordijn

50%
korting

 

NL LABEL
zonwering
Elke 2e product

50%
korting

 

NL LABEL
laminaat

4600 Collectie

Elke 2e meter

50%
korting

 

Elke 2e product

50%
korting

 

1 wij kunnen u wérkelijk goed adviseren

2 alles wordt voor u tot in de puntjes verzorgd

3 wij bieden u uitgebreide garanties

4 kwaliteit en zekerheid van een vakman

5 transparante prijzen, u betaalt een eerlijke prijs

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

di-vr 10.00-18.00 
za 9.30-17.00

Einduitvoering 

Biltse Muziekschool
Een jaar met vele uitvoeringen en projecten, zowel 

binnenshuis en buitenshuis als op scholen wordt 

donderdag 27 juni a.s. bij de Biltse Muziekschool 

afgesloten met een Leerlingenuitvoering door solis-

ten en ensembles van de Muziekschool. 

Op het programma staan werken van Krommer, 

Bruch, Grieg, Bach en Kalliwoda. Naast solisten op 

o.a. klarinet en luit zijn er bijdragen van het 1e en 
2e en -3e jaarorkest (Speelorkest en Schoolorkest) 

o.l.v. Joke Firet, een blokluitensemble o.l.v. Mar-
joke van Die, het Kamerorkest o.l.v. Mary Sayre en 

het Saxofoonkwartet o.l.v. Ankie de Niet. 

De avond wordt afgesloten met een bijdrage van de 

bigband met Ain’t Misbehaving, Blue Train en Mil-

stones. Henrica van Erpweg 2, De Bilt. De toegang 

is gratis en de avond begint om 19.30 uur. www.
kunstenhuis.nl

Zomerrooster 

Stichting Mens De Bilt

Vanaf maandag 1 juli gaat het zomerrooster in. 
Deze duurt tot en met 30 augustus a.s. Dan is 
locatie De Duiventil in De Bilt alleen open op 

maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Locatie ’t Hoekie is alleen geopend van woens-

dag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Ser-
vicecentrum Maartensdijk (gevestigd in Dijck-

state) is de hele zomer door gewoon geopend van 

9.00 tot 14.00 uur. 

Op beide locaties is men er om allerlei vragen 

op gebied van wonen, zorg en welzijn te beant-

woorden. Maar ook voor de gezelligheid Zo gaat 

de breiclub op woensdag de hele zomer door. Op 

donderdag kan men terecht voor de gezamenlijke 

kofieochtend. Bezoekers van de Duiventil en ’t 
Hoekie, maar zeker ook buurtbewoners zijn van 

harte welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur. De 
wijkwinkel is tijdens het zomerrooster alleen op 

de woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur aanwezig 
om te helpen met allerlei formulieren, papieren en 

diverse vragen.
Kindermarkt 

vol activiteiten 
Woensdag 3 juli van 13.00 tot 17.00 uur vindt op het 
kleuterplein bij de Steinerschool aan de Weltevre-

den 6 in De Bilt een kindermarkt plaats. Een markt 

met spelletjes en speelgoed voor kinderen en hun 

ouders, geheel in kaboutersfeer. 

Kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn 

van harte welkom. De speelgoedmarkt is het be-

langrijkste onderdeel. Hier wordt prachtig (2e 

hands) speelgoed verkocht. Zoals houten hijskranen 

en poppenwagens en er zijn mooie prentenboeken 

te koop. Kinderen kunnen tijdens de markt brood-

jes bakken, knutselen en allerlei spelletjes doen. Er 

is ook een poppenkast voorstelling. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan de school. 

advertentie

PvdA Ombudsteam De Bilt heeft in 

de eerste helft van 2013 diverse zaken 
behandeld en tot een bevredigende af-

ronding weten te brengen. Essentieel in 

al deze zaken was de prettige en open 

samenwerking met plaatselijke instan-

ties.

Het PvdA Ombudsteam De Bilt is er 

voor die mensen die een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken omdat ze 

bijvoorbeeld zijn vastgelopen in een 

wirwar van regels. Het Ombudsteam 

is telefonisch bereikbaar op tel. 06 
57857819 (maandag van 14.00 tot 
17.00 uur en woensdag van 19.00 tot 
21.00 uur) of via de mail: debilt@Pv-

dA-ombudsteam.nl. 

Het PvdA ombudsteam De Bilt 

presenteert zich op Vrijdagmarkt op de 

Planetenbaan.

PvdA Ombudsteam succesvol
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Europarlementariër bij WP
Afgelopen vrijdag was er speciaal bezoek in Vmbo 3 van de Werkplaats in Bilthoven. Er was een 

gastspreker uitgenodigd in het kader van het project Europa, waar de werkers met economie, 

aardrijkskunde en geschiedenis de afgelopen periode aan gewerkt hebben. 

Na een bezoek aan Brussel en het 

organiseren van de ‘viering’ van een 

Europa-dag, was het nu de beurt aan 

Europarlementariër Bas Eekhout 

(GroenLinks in de fractie van de 

Groenen in het Europarlement) om de 

uitnodiging van vmbo3 werkers Lotte 

en Lisa te honoreren en in Bilthoven 

te komen vertellen over zijn werk in 

Brussel. 

Bas Eekhout doet in Brussel voorstel-

len op het gebied van milieu, land-

bouw en economie. Zo vertelt hij 

over één van zijn voorstellen voor een 

schoner milieu om cfk’s in koelkas-

ten te verbieden en te vervangen en 

dat dit voorstel nu een meerderheid 

in het Europarlement krijgt en dat dit 

in september ook in de VS en China 

besproken gaat worden. Er kwamen 

meerdere goede vragen uit het goed 

ingelezen publiek, zoals ‘Wat is een 

eurocommissaris?’ en ‘Heeft Neder-

land er dan ook 1?’ ‘Ja, zelfs eentje 

die er voor zorgt, dat jij vanaf volgend 

jaar minder hoeft te betalen in de EU-

landen voor data-roaming (alle data-

verbruik vanaf een buitenlands net-

werk)’. Ook de vraag hoe Bas er toe 

gekomen was om Europarlementariër 

te worden, werd beantwoord: ‘Na 9 

jaar als klimaatonderzoeker bij het 

KNMI gewerkt te hebben vond ik het 

tijd om echt iets te gaan doen aan het 

klimaat’. Vandaar dat hij zich 2009 

verkiesbaar stelde. Nu zijn er 2014 

weer verkiezingen en wil hij probe-

ren om nog eens 5 jaar in Brussel zijn 

best te doen. 

Turkije

Andere vragen gingen over uitbrei-

ding van het aantal EU-landen, zo-

als binnenkort met Kroatië en ook 

Turkije kwam aan bod. Al met al 

een leerzaam project, dat onder de 

bezielende leiding van Mentor en 

decaan Mohamed Talhaoui na een 

visitatie donderdag ook nog een 

bordje EU-school oplevert en bin-

nenkort bij de telefoniste op de ere-

galerij zal prijken.  (werker Laurens)

Feestelijke prijsuitreiking 
ballonnenwedstrijd 

door Marijke Drieenhuizen

Zevenhonderdvijftig ballonnen zijn op 30 april in Maartensdijk de lucht in gegaan. Normaal 

gesproken komen er maximaal 5 kaartjes terug: dit jaar kwamen er 33 kaartjes terug. Reden voor 

Hans Stevens en de rest van het bestuur van de Oranjevereniging Prins Willem-Alexander om er 

dit keer een echt feest van te maken. Alle kinderen van wie het kaartje terug is gestuurd werden 

uitgenodigd en afgelopen woensdag was het feest.

De zaal in Dijckstate zat vol met kin-

deren, broertjes, zusjes, ouders en 

grootouders. Er stond een mooie kaart 

waarop was ingetekend waar de ver-

schillende ballonen waren gevonden. 

Het was op 30 april oostenwind en de 

grootste afstand die een gevonden bal-

lon had afgelegd was 528 kilometer. 

Toeter met snoep 

Femke werd als eerste naar voren 

geroepen. Zij was die dag 6 jaar ge-

worden en Hans zette het Lang zal ze 

leven in waarna iedereen meezong. 

Daarna kreeg Femke een grote mand 

en snoep en mocht ze uitdelen. Ver-

volgens werden alle kinderen één voor 

één naar voren geroepen en mochten 

ze van dichtbij kijken waar hun ballon 

gevonden was. Iedereen kreeg ook een 

kaartje met het adres van de mensen 

die het kaartje hadden teruggestuurd. 

Alle mensen kregen zo antwoord uit 

Maartensdijk met een bedankje voor 

de genomen moeite. 

Vijf

De vijf kinderen van wie de ballon-

nen het verst waren gekomen kregen 

een grote versierde papieren toeter 

met snoep gemaakt naar Duits gebruik 

door Marian Stevens. Met daarbij nog 

een cadeaubon, gesponsord door Hans 

zelf. Anne, Sharon, Anne, Erik en Nel-

ly-Anne waren de gelukkigen. Daarna 

was er voor iedereen patat met naar 

keuze een kroket of een frikandel. Een 

mooi feestje. Het bestuur van de Oran-

jevereniging gaat nu eerst op vakantie 

en begint daarna aan de voorbereidin-

gen voor het eerste Koningsdag die, 

omdat 27 april 2014 op een zondag 

valt, gevierd gaat worden op zaterdag 

26 april 2014. Het bestuur staat altijd 

open voor suggesties en voor hulp in 

het bestuur of op de dag zelf. Aanmel-

den kan nu al bij Hans Stevens. 

Week van de tomaat 
bij Landwaart

door Henk van de Bunt

De Week van de Tomaat was gedurende lange tijd een vast item in ‘Het 

Huis van de Smaak’ op de Floriade. Nu dit mobiele ‘Huis’ is gesloten is dat 

geen reden om de tomaat niet meer extra in de schijnwerper te zetten. Bij 

Landwaart in Maartensdijk aan het Maertensplein draait het juist deze week 

allemaal wel om deze populaire vrucht of groente. 

Er bestaat behoorlijk wat verwarring of je de tomaat moet beschouwen als 

een vrucht of een groente. In de culinaire wereld is de tomaat een groente, 

maar botanisch gezien is het een bes. Tomaten zijn er in vele variëteiten met 

ieder een eigen smaak of bereidingswijze. Gelukkig maar, want in Japan 

geven ze de voorkeur aan een zoete roze, Amerika is dol op de frisse groene 

en in Nederland heeft de consument de voorkeur voor een glanzende rode 

tomaat, rond, stevig, sappig, niet te zoet en niet te zuur. 

Kilo

Niet alle tomaten zijn rood en rond. In de groentewinkels zie je steeds meer 

ook gele, oranje of gestreepte varianten. Doemt gelijk de levensgrote vraag 

op: ‘Welke tomaat is lekker voor in de soep, sauzen, gegrild, in de koe-

kenpan of gewoon ‘uit het handje’. In Maartensdijk bij Landwaart aan het 

Maertensplein is het ook daarom deze week ‘de week van de tomaat’, waar 

op al die vragen antwoord wordt gegeven en men volop kan proiteren van 
spectaculaire acties: zoals ‘tweede pond gratis’. En dat geldt bij een keuze-

mogelijkheid uit meer dan 40 soorten.

Wedstrijd

Hoeveel tomaten zitten er in de grote TomTrom, die tot aan de nok gevuld 

zal zijn. Onder diegene, die het dichtst bij het (juiste) aantal zit, worden 20 

minikasjes verloot. Aan de jeugd wordt bij aankoop van Tommies (mini-

tomaatjes) een gratis TomTrom verstrekt: een goede mogelijkheid om die 

snoeptomaatjes (voor gezond en verantwoord snoepen) mee naar school te 

nemen. Daarnaast zijn alle gezonde snacks in de ‘aanbieding’. Ook zal er 

vanaf donderdag een mini-tomaten-autootje voor de winkel staan, waarin 

een stukje kan worden (mee-)gereden.

In dit mini-tomaten-autootje is het extra genieten van Tommies.

Workshop Pools jeugdorkest
Het jeugdorkest uit Mieścisko (Polen) kwam in het kader van 900 jaar De Bilt, naar Nederland en gaf 

in het weekend van 22 en 23 juni concerten in o.a. De Kwinkelier en in Maartensdijk. 

Op verzoek van de Stichting Razem, 

die contacten onderhoud met 

Mieścisko, organiseert de  Biltse 
Muziekschool op vrijdag 21 juni een 

workshop voor blazers en accordeo-

nisten in het gebouw van de muziek-

school aan de Henrica van Erwpeg 

2 De Bilt. Naast de ruim 35 leden 

van het jeugdorkest werkten ca. 25 

leerlingen van de muziekschool aan 

dit project mee. Op het programma 

stonden werken van Nederlandse en 

Poolse componisten die hun sporen 

in de blaasmuziek hebben verdiend. 

[HvdB]

Het accordeonensemble o.l.v. Hans Kämper werd ondersteund door de uit Mieścisko meegereisde Bayan Brothers en 
door leerlingen van de Muziekschool.

V.l.n.r. Lisa, Lotte, Mohamed, Bas. [foto Reyn Schuurman.]

De vijf prijswinnaars met de mooie toeters met snoep samen met de 

bestuursleden Hans Stevens, Sandra Floor en Rob Alderhout.
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Koninklijke Onderscheiding 
voor Michel Steenks 

Burgemeester Gerritsen reikte vrijdag 21 juni de versierselen uit, die behoren bij de 

Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan de heer dr. 

Steenks te Groenekan. De uitreiking vond plaats in Nijmegen, in het gebouw Tand-

heelkunde van het UMC Sint Radboud. De heer Steenks ontving de onderscheiding 

voor zijn grote verdiensten op het gebied van de gnathologie binnen de Universiteit 

Utrecht/UMC Utrecht. Gnathologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het 

kauworgaan. Tevens was hij actief voor de Lionsclub Utrecht ’68 en Stichting Vrien-

den van de Openbare basisschool Overvecht.

Onderzoek

Michel Steenks studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na 

het behalen van het tandartsdiploma in 1971 was hij werkzaam bij de vakgroep 

Gnathologie van de subfaculteit Tandheelkunde in Utrecht. In 1983 promoveerde 

hij. Sinds 1987 is hij werkzaam bij de vakgroep Mondziekten/Kaakchirurgie en 

Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht. Naast (de coördinatie van de) pa-

tiëntenzorg en het verzorgen van onderwijs participeert hij in onderzoeksprojecten 

van de vakgroep. Sedert 1993 is hij tevens als opleider werkzaam bij de afdeling 

Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde te Utrecht . 

Sedert 2008 is deze opleiding gepositioneerd bij het UMC St Radboud te Nijmegen. 

In deze setting worden kinderen onderzocht met aandoeningen, die de functie, groei 

en ontwikkeling van het kauwstelsel beïnvloeden.  [HvdB]

Parkeerperikelen in Lage Vuursche 
door Kees Pijpers

De contactcommissie van De Lage Vuursche verwacht dat vanaf dit jaar 300- tot 400.000 

bezoekers naar het dorp zullen komen. Dat kan nog meer parkeerproblemen geven dan er nu 

al zijn en die worden donderdag 27 juni besproken in het plaatselijke Dorpshuis waarbij 

wethouder Baerends van Baarn aanwezig zal zijn. 

De gemeente Baarn verstrekt de 

huidige bewoners van de Dorps-

straat,  Beukenhof, Koudelaan en 

Eikenlaan een eerste vergunning 

gratis en dat betreft een maximum 

van vier vergunningen per adres, 

inclusief bezoekersvergunningen. 

Indien van kenteken wordt veran-

derd moet voor een nieuwe ver-

gunning worden betaald en ook 

aan een jaarlijkse verlenging zullen 

kosten worden verbonden. Deze 

verordening geldt overigens voor 

de gehele gemeente Baarn, waar 

Lage Vuursche een kern van is. 

Hoorzitting

Een groot deel van de bewoners 

van De Lage Vuursche heeft al 

meegewerkt aan een enquête 

over dit onderwerp. Op donder-

dag 27 juni a.s. wordt om 20.00 

uur in een hoorzitting in het 

Dorpshuis De Furs de uitkomst 

van  dit onderzoek besproken en 

zal verantwoordelijk wethouder 

Jan Baerends aanwezig zijn om 

toelichting te geven en Ad van 

Wanroij zal de technische vragen 

beantwoorden, want het blijkt 

dat er nog vele onduidelijkheden 

zijn.

De parkeerverordening zal ook 

worden behandeld in de raads-

vergadering van Baarn op 25 

september 2013.

Parkeren in de Koudelaan anno 2013.
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Meisjesploeg Julianaschool geëerd
door Henk van de Bunt

De meisjes van de Julianaschool uit 

Bilthoven deden mee aan het Cruyff 

Court Toernooi in het Spaanse Bar-

celona samen met deelnemers (jon-

gens- en meisjesteams) uit Spanje, 

Denemarken en Engeland. Winnaars 

werden, bij zowel de jongens als de 

meisjes, de Denen. Ruim 20.000 kin-

deren namen dit jaar deel aan het jaar-

lijkse toernooi. Johan Cruijff reikte 

de prijzen uit aan de winnende teams. 

‘Ons streven is om ooit een Cruyff 

Courts WK te organiseren, zodat alle 

kinderen van de Cruyff Courts met el-

kaar worden verbonden’, aldus Johan 

Cruijff.

‘Ook de tweede plek en het winnen 

van de Respect Award is geweldig’, 

aldus wethouder Herman Mittendorff 

(onderwijs, sport) jl. vrijdag, toen het 

team ontvangen werd op het Biltse ge-

meentehuis. In de oude raadszaal bab-

belde de onderwijs- en sportwethouder 

nog wat na met ‘zijn’ team. Mitten-

dorff had persoonlijk in Barcelona de 

verrichtingen van de ‘Julianameiden’ 

beleefd. Stof genoeg voor een heuse 

nababbel en een fotomoment, samen 

met de overige klasgenoten. 

Team, coaches, directeur, wethouder en klasgenoten van de Julianaschool.

Bridge doneert voor Hospice
door Henk van de Bunt

Geïnspireerd door alle sponsoractiviteiten, zoals voor beklimming van Alp d’ Huez, vatte bij Wim 

Westland het idee post om als gezamenlijke bridgeclubs Academisch Hospice Demeter in De Bilt te gaan 

sponsoren. Niet iedere vereniging ging hierin mee, maar toch bleef er voldoende belangstelling over er 

het afgelopen seizoen een begin mee te maken maar er ook in het nieuwe seizoen mee door te gaan. 

Gedurende de afgelopen speelperiode 

werden allerlei acties bedacht, zoals 

bijv. een bedrag voor iedere ‘down-

slag’. Wim Westland: ‘Hierdoor ver-

plicht je je ook beter te gaan bieden of 

te gaan spelen. In ieder geval mogen 

dergelijke afspraken niet van invloed 

zijn op het sportieve verloop van de 

bridgeavonden’. De voorzitter van 

Bridge-Combinatie Concordia ’86 is 

vrijwilliger bij het hospice en roemde 

bij zijn bridgeclub de wijze van om-

gaan van personeel en vrijwilligers 

van Demeter. 

Bestemming

Joke Klein-Hauer (Lief- en leedfonds) 

overhandigde namens bridgeclub 

BCC’86 een cheque ter waarde van 

600 euro aan directeur-bestuurder 

van Demeter Saskia Teunissen. Het 

bedrag was grotendeels bijeenge-

sprokkeld door ‘downslagen’ tijdens 

bridgeavonden. Saskia Teunissen: ‘Ik 

heb mij van alle kanten laten vertel-

len wat een ‘downslag’ (bridgeterm) 

is, maar alleen begrepen, dat je er ten 

behoeve van Demeter niet genoeg van 

kon krijgen’. Uiterst dankbaar nam zij 

de cheque in ontvangst en zegde toe er 

in overleg met het personeel een goe-

de bestemming voor te zullen vinden.

Warm onthaal 
Stofwisseltour in De Bilt

Zaterdag 22 juni was de Biltsche Hoek de eerste tussenstop van de Stof-

wisseltour: een tweedaagse wielertour van 442 km door Nederland met als 

doel aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten en geld op te halen voor 

onderzoek.

Het was een prachtige zaterdagmorgen waarbij de 60 deelnemers van ver-

schillende teams startten in Amsterdam. De teams kwamen vanuit het hele 

land en vanuit De Bilt ietste het 12-koppige team Axel mee. Via Loenen 
aan de Vecht en Maarssen kwam de Stofwisseltour naar De Bilt. In het ka-

der van het 900-jarig bestaan van onze gemeente was er door de landelijke 

organisatie speciaal aan gedacht om de renners over het oudste straatje van 

De Bilt - de Dorpsstraat - te laten rijden. 

Onthaald

Bij de Biltsche Hoek werden de teams feestelijk onthaald door veel kinde-

ren en belangstellenden. Ballonnen en Dweilorkest: de IJsbrekers uit de Bilt 

maakten het feest compleet. Na een korte pauze werden de renners door de 

menigte uitgezwaaid en vertrokken ze naar Wageningen om ’s avonds in 

Someren (Brabant) te overnachten. Op zondag vervolgden ze de tocht via 

Rotterdam om weer te inishen in Amsterdam. Zie voor meer informatie 
www.axelfoundation.nl.

Het twaalfkoppige Axel-team arriveert in De Bilt. (foto Leo Rieksen)

Zomerbridge in 

Hollandsche Rading

Donderdag 20 juni jl. was alweer de derde avond van het Zomerbridge 

in Hollandsche Rading. Er waren deze avond 22 paren naar het tijdelijk 

Dorpshuis in Hollandsche Rading gekomen. Hans Hoogeveen + Joop de 

Bruin werden met 64,81 % eerste, Anneke de Jong – Leenslag + Toon 

Smits (63,89 %) tweede en Trees van Doorn + Jan van der Heide waren 

met 63,66% goed voor het brons.

Tot en met donderdag 29 augustus a.s. is er vrij toegankelijk Zomer-

bridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche 

Rading. Voor niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de 

kosten van deelname € 2,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden 

van zowel leden als niet-leden per paar kan bij voorkeur per e-mail naar 

bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 06 26947689. Er is 

beperkte parkeergelegenheid in de omgeving.

Open bridgedrives 
BCC-86 

Bridge Combinatie Concordia-86 houdt ook deze zomer 

nog op de woensdagavonden 26 juni t/m 10 juli en 14  + 

21 augustus open bridgedrives. De speellocatie is gebouw 

De Schakel (achter de kerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b, 

De Bilt. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Be-

langstellenden dienen uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. 

Deelname voor niet-leden is 2 euro per persoon per avond. 

Voor inlichtingen: Joke Koehorst, 0346 213951 of Wim 

Westland, 030 2251012

Nieuwe jeugdtrainers 
bij TC Groenekan

Met ingang van september a.s. verzorgt Tennisopleiding 

Jeroen Rinkel in samenwerking met Mark Jan Greebe en 

Michiel Schapers de jeugdtrainingen op Tenniscentrum 

Groenekan. Zij houden zondag 30 juni a.s. (van 10.00 

en 13.00 uur) een presentatie op het tenniscentrum. De 

jeugdspelers én ouders worden op en buiten de baan ge-

informeerd over hun opleiding en kijk op (jeugd)tennis. 

Informatie over deze gratis dag is op de website www.

tcgroenekan.nl te vinden.

Kennismakingslessen 
Qigong 

Op 8, 9 en 12 juli biedt het KunstenHuis 3 gratis kennis-

makingslessen Qigong aan voor volwassenen. De gratis 

lessen vinden plaats op maandagochtend, dinsdagavond 

en vrijdagochtend. Qigong is bewegende meditatie. De 

oefeningen zijn meestal eenvoudig en gemakkelijk aan te 

leren. Je hoeft er niet ongelofelijk soepel en lenig voor te 

zijn. De basisingrediënten voor de oefeningen zijn aan-

dacht en ontspanning. Aanmelden en meer informatie via 

www.kunstenhuis.nl. Of bel 030-6958393.

Saskia Teunissen ontvangt de cheque 

ter waarde van 600 euro uit handen 

van Wim Westland en Joke Klein. 

Allemaal blije gezichten.
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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

Te koop aangeboden

Te koop: 4 grote en 6 kleine 
BUXUSBOLLEN (resp. 65 en 
35 cm doorsnede) met stevig 
gewortelde kluit. Staan nog in 
de grond. Prijs variërend van € 
8,- tot € 40,-. Zelf ophalen. Tel. 
0346-282302

HOUTKACHEL h. 82,5 cm 
dia, 42 cm rondom glas, kan 
op de schoorsteen worden aan-
gesloten. € 200,-. Tel. 0346-
212249

Grijze standaardvoet voor een 
zweefparasol € 20,-. Tel. 030 
2287410

Draagzak voor baby € 2,-. 
Voedingskussen met lime 
groene hoes € 5,-. Bad inzet 
€ 5,-. Badje met standaard 
€ 20,- Maartensdijk. Tel. 06 
31693830

Schemerlamp met zwarte kap 
zilveren grote voet € 15,-. 
Grote groene glazen vaas 
70cm hoog € 8,-. Badzitje € 
5,- Tel. 06 31693830

Zwart/koper ijzer bed met 
spiraalbodem 1.40 cm i.z.g.s. 
Evt. met bijpassend  traag-
schuim matras. € 50,-. Tel. 
06-23568713

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

Z.g.a.n. zwarte herenschoe-
nen, maat 45. € 15,-. Tel. 030-
2205540

Kinderwagen maxicosi wan-
delwagen ineen. € 35,-. Tel. 
030-2284992

Nieuwe rol beige vloerbedek-
king, br. 1.20 m. € 20,-. Tel. 
030-2205540

Z.g.a.n. koffiezetapparaat, 
merk Braun, voor 10 kop-
jes koffie. € 20,-. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. stevige parasol stan-
daard, verstelbaar voor grote 
parasol. € 15,-. Tel. 030-
2205540

Gemakkelijke bejaarden fau-
teuil, hoge zit, hoge leuning. € 
20,-. Tel. 030-2205540

Wegens opruiming grote doos 
nieuw en gebruikt kinderspeel-
goed, alles € 15,-. Tel. 030-
2205540

Tennisracket merk super 
caravelle snauwaert, weinig 
gebruikt. € 10,-. Tel. 030-
2205540

Handig geheel demontabel 
opbergrek, 130 cm x 70 cm x 
30 cm. Nog in perfecte  staat. € 
12,-. Tel. 030-2205540

Kano incl. peddel. € 25,-. Tel. 
0346-212463

Wollen gang- of traploper, als 
nieuw, prachtige kleur, afm. 
4,25 lang, breed 70 cm. € 50,-. 
Tel. 030-2205540

Leuk eiken hal- of gangkastje 
met houtsnijwerk 65 cm x 60 
cm x 32 cm. € 20,-. Tel. 030-
2205540

Bierglazen verzameling, onge-
veer 80 stuks, div. merken div. 
modellen. €15,- Tel. 0346-
820776

Een kinderzwemvest merk 
Helly Hansen  20-30 kg z.g.a.n. 
€ 10,-. Tel. 030-2285240 

Anwb (Travel & Co) twee-
persoonsluchtbed, maat 
141x191x25cm. Velours. 
Nieuw in doos, voor vakanties 
of logeerbed. € 25,-. Tel. 0346-
213528.

Philips computerscherm, oud 
model 35x24cm. € 10,-. Tel. 
0346-212492

Taartplateau met gaatjes wit, 
blauwe vers. Aardewerk, zon-
der standaard, merk ‘Malaga’. 
€ 5,-. Tel. 0346-212492

Frituurpan zwart emaille met 
mand niet elektrisch. € 7,-. Tel. 
0346-212492

Fruit uitdruipschaal, 3-hoekig 
aardewerk gele schaal, zwarte 
schotel, merk ‘Driehoek’. € 
5,-. Tel. 0346-212492

Gebakschoteltjes met bij-
passende bonbonschaaltjes 
6 st. € 30,-. Pottenbakkerij 
‘Le-Soleil’. Tel. 06-34562375 
na 19.00 u

Te koop gevraagd

Gevraagd C1000 bestek Royal 
Doulton. Tel. 0346-213696

Fietsen/brommers

2 Jongensfietsen, 1 fiets 24 
inch en 1 fiets 26 inch. € 30,- 
p.s. Tel. 030-2286955

Meisjesfiets paars Batavus 24 
inch. € 15,-. Tel. 0346-214668

Personeel gevraagd

Wij zoeken iemand om onze 
TUIN in Holl. Rading te onder-
houden en voor klusjes rond-
om huis. Tel. 06-50687304

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.

Gezocht OPPAS in Groenekan 
op maandag, dinsdag en don-
derdag van 15.00 tot 17.30 uur. 
Voor meer info 06-31621131

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Het Nieuwe Lyceum in 
Bilthoven zoekt een Conciërge, 
zie pag. 8

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-
men, rolluiken, markiezen, 
Luxaflex. Verkoop nieu-
we en gebruikt. Tel. Hans 
06-26604779 Groenekan

15 jarige meisje zoekt in 
de zomervakantie werk als 
OPPAS / huishoudelijke hulp. 
Bel: 06-11988011

Voor het wekelijks onderhoud 
van uw grote TUIN belt u 
Rein: 06-82004441.

Diversen

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Tuinhuisje volledig verbrand
door Henk  van de Bunt

Het tuinhuisje achter de latwoningen aan de Noorderkroon in Bilthoven  van 
Marcel Jansen is vorig weekeinde volledig in vlammen opgegaan. Rond 3.00 
uur werd de brand ontdekt en de brandweer gewaarschuwd, die weinig meer 
kon doen dan het vuur blussen. De plaats is lastig bereikbaar; daarom moest 
over een linke afstand slangen worden uitgerold. Marcel Jansen: ‘Het tuin-
huisje, maar ook al mijn gereedschap daarin is volledig verloren’.

Er zijn sporen gevonden die duiden op brandstichting. In de voorbije weeken-
den zijn vaker in het gebied langs het spoor midden in de nacht branden uit-
gebroken. Zo gingen daar eerder kliko’s in vlammen op. Marcel Jansen huurt 
het tuintje van de gemeente sinds 2007: ‘Toen stond het huisje er al, dat ik van 
de vorige huurder heb overgenomen. Ik ben wel van plan er iets anders neer te 
zetten, want vooralsnog ervaar ik het hebben van een volkstuintje wel als een 
ontspanning. Natuurlijk krijg je wel even een tikkie mee en vooral omdat ook 
al je gereedschap weg is, maar mogelijk is daar wel iets vervangends voor te 
vinden’. Jansen hoopt wel dat dit eenmalig is en dat er betere afsluitmogelijk-
heden zullen zijn.

Dit is het trieste restant van alweer zo’n onnodige wandaad.

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.

GEVONDEN in Bilthoven 
nabij  De Koperwiek: zilve-
ren ketting met hangertje. Info: 
06-45012474

Te HUUR opslagruimte in 
Westbroek 70 m3  en 80 m3 . 
Tel. 06-10658013

Zomervakantie BETTY'S 
CORNER, 20-07 T/M 01-08 
Maak nog snel een afspraak! 
Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Gezellige vlotte vriendin om 
te fietsen en/of golfen enz. 
christ. Beg. ± 67 jaar. Tel. 035-
5825057

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

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

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

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 
Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.
mediationmetu.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 of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 
m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 
aanwezig. Tel. 06-54623282

Heerlijk huis te Hollum (Ameland). Zeer comfortabel, ruime 
vakantiewoning waar je zo vanuit het huis het duingebied in 
loopt. Voor info: www.skutehon.nl of bel: Irene Faber, 0346 
213528.
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

‘Zwemwater is nodig in 
deze gemeente’

door Henk van de Bunt

Leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders waren op woensdag 

19 juni jl. door de Biltse Sport Federatie uitgenodigd voor een rondleiding in het huidige zwembad 

Brandenburg in Bilthoven. Waterpolovereniging BZC Brandenburg vindt dat De Bilt een nieuw 

zwembad moet krijgen. De club wil het liefst een bad dat groot genoeg is voor waterpolo-wedstrijden op 

een hoog niveau. ‘Bij Brandenburg wordt al jaren topwaterpolo gespeeld, maar dat is met de huidige 

faciliteiten en het kleine bad eigenlijk niet meer mogelijk’, stelt voormalig topspeler Robert Havekotte. 

Vertegenwoordigers van bijna alle lo-

kale politieke partijen hadden gehoor 

gegeven aan de uitnodiging. Robert 

Havekotte (al 46 jaar inwoner) heette 

het gezelschap welkom, mede na-

mens BSF-voorzitter Jan van ’t Land 

en de ‘bijna 100000 gebruikers van 

dit zwembad’. Havekotte beperkte 

de keuze van de gemeenteraad tot 

een drietal: ’Het huidige zwembad 

opknappen, de keuze voor een nieuw 

zwembad of ‘geen keuze’, wat eigen-

lijk ook wel een keuze was.

Doodsteek

Volgende week praat de gemeente-

raad van De Bilt over een eventueel 

nieuw zwembad. De partijcombinatie 

GroenLinks/PvdA is voorstander van 

een groot nieuw bad. Andere partijen 

weten niet waar dat van betaald moet 

worden en dus is de komst van het 

nieuwe zwembad nog uiterst onzeker. 

Wanneer de plannen van de gemeente 

betreffende het nieuwe zwembad 

geen doorgang krijgen is er volgens 

de BSF wellicht binnen afzienbare 

tijd helemaal geen zwembad meer in 

gemeente De Bilt. Dat zou voor de 

Biltse Zwemclub (BZC) Brandenburg 

de doodsteek betekenen, maar ook 

voor alle zwemlessen en recreatie-

zwemmers zouden daardoor ernstig 

gedupeerd worden.

KNZB

Na een rondleiding door het zwem-

bad door zwembadbeheerder Jan Ver-

vat werden de gemeenteraadsleden 

nog wat cijfermatig bijgepraat over 

het aantal bezoekers: ‘33000 recrea-

tiezwemmers, 22000 leszwemmers, 

18000 doelgroepen en 20000 ver-

enigingsgebruikers. ‘Al met al toch 

cijfers, die een zwembad als normale 

voorziening in een dorp als De Bilt le-

gitimeren’, aldus Havekotte. Hij ging 

nog verder uitgebreid in op de rol 

van een zwembad in deze gemeente 

en besprak ook de door de gemeente 

De Bilt daar op betrekking hebbende 

wensen en mogelijkheden. Hij advi-

seerde de volksvertegenwoordigers 

ook kennis te nemen van de eigen 

KNZB-projecten (nu in Alblasserdam 

en straks in Almere), die ontwikkeld 

zijn op basis van goedkoop bouwen 

en exploiteren. Havekotte rondde zijn 

betoog af met een duidelijk advies: 

’Zwemwater is noodzakelijk in deze 

gemeente. Veel bewoners maken er 

gebruik van ondanks beperkte moge-

lijkheden. Een nieuw complex heeft 

wat ons betreft de voorkeur boven 

het opknappen van de huidige loca-

tie, waarbij we uiteraard de inanciële 
gevolgen en onzekerheden moeten 

beperken’. Havekotte herhaalde zijn 

advies om goede vakgerichte voor-

lichting te vragen aan de KNZB.

Huldiging kampioenen bij FC De Bilt
Op zondag 2 juni zijn de kampioenen 

van het afgelopen seizoen gehuldigd 

tijdens de slotdag bij FC De Bilt. Dit 

seizoen heeft welgeteld 4 kampioens-

teams opgeleverd bij de E pupillen.

De E3 is zelfs twee keer kampioen 

geworden. In de 3de klasse (najaar) 

en in de 2de klasse (voorjaar). Naast  

de E3 zijn ook de E4 en E10 kam-

pioen geworden. De E4 heeft dit in 

de 4de klasse weten te bereiken en de 

E10 in de 7de klasse.

Ook het meidenteam ME1 is kam-

pioen is geworden in de 1ste klasse 

meiden. 

Hiermee hebben de dames laten zien 

dat je ook met een nieuw team tot 

grote hoogtes kunt komen. 

Alle kampioenen in opperbeste stemming.

Rabo blijft sponsoren
Rabobank Utrechtse Heuvelrug gaat de komende drie jaar door met het 

sponsoren van de Biltse tennisvereniging LTV Meijenhagen. De bank wordt 

hoofdsponsor en naamgever van het bekende Open Toernooi Cat 3 (start 

laatste weekeinde van juli).

Op vrijdag 21 juni werd de overeenkomst ondertekend op het tennispark, 

door (v.l.n.r.) Directeur Rabobank Utrechtse Heuvelrug Mighel Dirksen, 

Els van Eijk PR medewerker Rabobank en  voorzitter TV Meijenhagen 

Jan van Angelen in aanwezigheid van de voorzitter sponsorcommissie Bob 

Huussen. [foto Reyn Schuurman]

Vink Witgoed verlengt 
sponsorcontract

Recent bereikte de sponsorcommissie van het Westbroekse DOS overeen-

stemming met Ruth Nagel van Vink Witgoed over een nieuw sponsorcon-

tract. Hierdoor blijft Vink Witgoed ook de komende vier seizoenen verbon-

den aan DOS. Vink Witgoed is een combisponsor. Het Westbroekse bedrijf 

sponsort niet alleen het 3e seniorenteam, maar heeft ook een reclamebord 

langs het kunstgrasveld.

Ruth Nagel (links) en DOS-voorzitter Cornel Boere. 

Sportgala De Bilt 2014
Het Sportgala De Bilt vindt plaats op vrijdag 31 januari 2014. Evenals 

de voorgaande vier jaar is het H.F. Witte Centrum aan het Henri Dunant-

plein in De Bilt de plaats waar het allemaal gebeurt.

Het is de vijfde achtereenvolgende keer dat het gala met de Biltse sport-

verkiezingen wordt gehouden. Aan deze lustrumuitgave zal daarom ex-

tra aandacht worden besteed. 

Sportverenigingen kunnen nu al gaan nadenken wie zij zouden willen 

voordragen voor de sportverkiezingen over het jaar 2013. 

De organisatie van het Sportgala 2014 bestaat uit:

Madeleine Bakker – voorzitter

Ron Teune – secretaris

Kees Diepeveen – penningmeester

Bert de Rijk – algemene zaken

Ingrid van der Elst – media en p.r.

Meer informatie volgt 

in september.

In het water wordt een waterpolowedstrijd gespeeld en op de kade luisteren 

o.a. Ellen Thier, Nico Jansen, Arie van der Vlies, Han IJssennagger, Anne 

Brommersma en Rens Kersten naar de uitleg van Jan Vervat en Robert 

Havekotte. Niet zichtbaar achter de scheidsrechter Ebbe Rost van Tonningen 

en Jan van ’t Land.



 De Vierklank 24 26 juni 2013

Tolakkerweg blijft unieke berkenlaan
door Henk van de Bunt

De enquête die afgelopen weken is gehouden onder de bewoners van de Tolakkerweg in Hollandsche 

Rading en enkele straten in de directe omgeving, heeft een bijzonder heldere uitslag opgeleverd. Een 

overgrote meerderheid (88%) van de ondervraagden heeft een duidelijke voorkeur om de berken 

die de Tolakkerweg al meer dan honderd jaar omzomen te behouden. Slechts een enkeling vindt dat 

de Provincie, die zieke berken wil vervangen door acacia’s, ‘op de goede weg’ is. De Provincie heeft 

aangegeven de enquête-uitslag te zullen respecteren.

Aanleiding voor de enquête was een 

brief die de bewoners van de Tolak-

kerweg vorig jaar van de Provincie 

Utrecht (de wegbeheerder van de 

N417 waar de Tolakkerweg onder-

deel van uitmaakt) in de bus kregen 

waarin het besluit werd toegelicht: 

De berken die al ruim honderd jaar 

langs de Tolakkerweg staan zullen 

in de loop van de tijd worden ver-

vangen door een boom die beter ge-

schikt zou zijn voor de omstandig-

heden, namelijk de Robinia pseudo 

acacia (kortweg Acacia). Dit besluit 

heeft nogal wat losgemaakt, omdat 

veel bewoners de berken beschou-

wen als beeldbepalend voor Hol-

landsche Rading. Uitgaande van een 

geleidelijke vervanging van zieke 

berken door de nieuwe bomen, zou 

bovendien voor lange tijd (vele ja-

ren) een situatie ontstaan waarbij 

twee verschillende boomsoorten 

naast elkaar bestaan en het effect 

van een strakke laan teniet wordt 

gedaan. 

Deskundige

De deskundige op het gebied van bo-

men, de heer Jørn Copijn, werd ge-

raadpleegd. Volgens hem kan de berk 

hier ‘met goede zorg prima groeien’. 

Hij vervolgt: ‘De berk is nu eenmaal 

de belangrijkste boom, die de gradi-

ent van hoog zand van de Utrechtse 

heuvelrug naar de lage Westbroekse 

polder met veen aangeeft en al zo-

lang een kenmerkend landschappelijk 

lint vormt. Nergens in onze provincie 

wordt dit zo mooi weergegeven als 

hier.’ Ruud Kreutzer van Bewoners-

vereniging Tolakkerweg e.o.: ‘Het 

lijkt er dus op dat de noodzaak van 

vervanging van de berk op zijn minst 

omstreden is’. Hoewel de Provincie 

aanvankelijk bij de eigen conclusie, 

dat het beter zou zijn om over te stap-

pen op de Acacia, was in het laatste 

overleg tussen vertegenwoordigers 

van Hollandsche Rading en de weg-

beheerder de toezegging gedaan dat 

zieke berken voortaan weer als van-

ouds worden vervangen door jonge 

berken, mits een meerderheid van de 

omwonenden dat wilde.

Enquête

Vandaar de enquête, waarin de vraag 

werd voorgelegd of men wilde dat de 

Tolakkerweg een unieke berkenlaan 

blijft, of dat de Provincie het plan 

mocht doorvoeren om geleidelijk 

over te stappen op de Acacia. Er wer-

den drie mogelijkheden aangegeven: 

herplant door berken, overstappen op 

de Acacia of geen mening. De respons 

was hoog en de uitslag overduidelijk. 

Er zijn aan de Tolakkerweg 130 for-

mulieren verspreid, waarvan er 43 

zijn beantwoord. Dat komt neer op 

respons van 33%. In de omliggende 

straten zijn 29 formulieren verspreid, 

waarvan 7 zijn ingevuld (24%). De 

Provincie heeft bij monde van dis-

trictsmanager Wim Jollie tijdens 

overleg met vertegenwoordigers van 

het Dorpsoverleg Hollandsche Ra-

ding en de bewoners van de Tolakker-

weg beloofd de mening van de buurt 

te zullen respecteren. Met een zo dui-

delijke uitslag betekent dat dus dat de 

Tolakkerweg ook in de toekomst zijn 

vertrouwde aanzicht als berkenlaan 

zal behouden. Dat vereist overigens 

wel dat er meer zal moeten gedaan 

aan het onderhoud van de berken om 

ze gezond te houden en te voorkomen 

dat er veel jonge aanplant het loodje 

legt zoals nu het geval is.

Rob Klaassen en Ruud Kreutzer naast een plm. een jaar geleden geplante berk 

langs de Tolakkerweg. Latere aanplanten betroffen dus Acacia’s.

Rien Stein ambassadeur 
Marskramerpad

 

door Henk van de Bunt

Van donderdag 20 juni tot en met zaterdag 22 juni liep fervent wandelaar Johan Vellinga 125 

kilometer over het Marskramerpad, van Den Haag naar Amersfoort. Hij deed dat als ambassadeur 

van Stichting Wandelnet, de organisatie achter de Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s) in 

Nederland. Maartensdijker Rien Stein vergezelde hem op een deel van zijn tocht.

De aanleiding voor deze tocht was 

‘De 24 uur van de Natuur’ die staats-

secretaris Dijksma organiseerde op 

22 juni. Dijksma riep iedereen op 

om juist deze dag extra van de Ne-

derlandse natuur te genieten. Het 

wandelnet is een organisatie, die zich 

bezighoudt met het onderhoud van 

de Lange-Afstands-Wandelpaden in 

Nederland, waarvan het Pieterpad het 

bekendst is. Zo is er ook het Marskra-

merpad van Bad Bentheim in Duits-

land via Oldenzaal naar Den Haag, in 

totaal 335 km. Met deze actie vraagt 

Wandelnet samen met het Landelijk 

Fietsplatform aandacht voor de lan-

delijke routenetwerken voor wan-

delen en ietsen van respectievelijk 

9.500 en 4.500 kilometer. Het totale 

netwerk staat namelijk onder druk. 

Tegelijk met ‘De 24 uur van de Na-

tuur’ organiseerde het ministerie van 

EZ een ‘Natuurtop’ over de toekomst 

van natuurbeleid in Nederland. Ook 

Wandelnet nam hieraan deel. LAW’s 

zijn namelijk letterlijke verbindingen 

door natuur of verbindingen tussen 

natuurgebieden.

Marskramerpad

Wandelnet heeft een zeer kleine groep 

van betaalde krachten, al het andere 

werk aan de routes wordt door vrij-

willigers gedaan, zoals het uitzetten 

van nieuwe paden, het beschrijven er-

van en het markeren en onderhouden. 

Rien Stein is als vrijwilliger betrok-

ken bij het gedeelte van het Marskra-

merpad tussen de NS-stations Hol-

landsche Rading en Breukelen, 17 

km in beide richtingen. Maartensdij-

ker Lex van Boetzelaer is betrokken 

bij alle spoorwegovergangen die de 

wandelpaden kruisen. 

Rien Stein vertrok zaterdag in alle 

vroegte richting Breukelen en ont-

moette Johan Vellinga in Tienhoven. 

Vandaar liepen zij het Marskramer-

pad naar station Hollandsche Rading, 

waar Lex van Boetzelaer zich bij hen 

voegde. Gedrieën vervolgden zij hun 

weg tot restaurant de Mauritshoeve. 

Lopend over het open gestelde ge-

deelte van landgoed Eyckenstein ver-

telde  Lex aan Johan het één en ander 

over de geschiedenis van Eyckenstein 

en over de natuur die daar voorkomt. 

De overgang tussen de drogere zand-

gronden en de natte veengebieden 

zorgt er niet alleen voor een rijkere na-

tuur, maar biedt ook de wandelaar een 

aangename variatie in het landschap. 

Onderweg zijn er ilmpjes gemaakt 
over het wandelen, de wandelaars en 

wat verhalen over de omgeving. Deze 

ilmpjes staan of komen op Twitter en 
Facebook en waarschijnlijk ook op 

Youtube. Zie ook http://wandelnet.

nl/24uurnatuur

Aan het begin van het Bert Bos pad 

(van Hollandsche Rading naar 

Westbroek): Johan Vellinga (links) en 

Rien Stein.

Vogels en Nachtvlinders 
op Sandwijck

Werkgroep Sandwijck organiseert in samenwerking met IVN afdeling De 

Bilt e.o. op 29 juni een avondvullend programma over ‘de vogels van de 

schemering’ en ‘de vlinders van de nacht’, die voorkomen op landgoed 

Sandwijck (eigendom van Utrechts Landschap). 

De aanvang is om 20.30 uur met een late vogelwandeling. Vogelaar van 

huis uit, Wigle Braaksma, zal zijn kennis over de vogelsoorten, graag delen. 

Als het weer geschikt is, fourageren boven de graslanden Gier-, Huis- en 

Boerenzwaluwen op insecten en zingen in de sloot-oevervegetatie Kleine 

Karekieten en Bosrietzangers. In het parkbos zijn Zanglijster, Merel en 

Roodborst nog zangactief. Lokale exoten als Nijlgans en Halsbandparkiet, 

maar ook roepende Bosuil kunnen worden verwacht.

Aansluitend (vanaf c.a. 22.00 uur) worden de schijnwerpers op de nacht-

vlinders gezet en worden bij de werkschuur de nachtvlinders met een licht-

val gelokt en krijgt de bezoeker een indruk van de vormenrijkdom van vlin-

ders en andere insecten die op een doorsnee zomeravond rondladderen.

Er wordt gestart vanaf de Werk-

schuur van Landgoed Sandwijck 

Utrechtseweg 301, 3731 GA 

Utrecht met inloop met kofie 
vanaf 20.00 uur. Aanvang sche-

merwandeling 20.30 uur Nacht-

vlinders: ca. 22.00. Denk eventueel 

aan een verrekijker. Honden zijn 

niet toegestaan op Sandwijck. Voor 

meer informatie: Jaap Milius, tel. 

030 2288636 (algemeen) en Rob 

Timmer tel. 06 10896796 (voor de 

Nachtvlinders).

Rood Weeskind in de val.

advertentie

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
26-6

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dille saus

of
Shaslickspies 

met knoflooksaus 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
27-6
Vrij.
28-6
Woe.
3-7 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-7
Vrij.
5-7

Woensdag 26 juni: 
NIEUWE "A LA CARTE" KAART


