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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Wijk- en Dorpsgericht Werken 

en Buurtberichten op pagina 12

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Ook voor geboorte-* en trouwkaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nlParel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

S T A L

Prinsenburg
Een Prinsheerlijk verblijf voor uw Paard

Gezellige Taveerne met wisselende

dagmenu's vanaf € 9,50

Stal Prinsenburg - Vuurse Dreef -
Hollandsche Rading -Tel.: 035-5772455

www.stalprinsenburg.nl

Fair Trade in Schutsmantel

In het kader van gemeente De Bilt, Fair Trade gemeente, was er op 12 
mei in Schutsmantel te Bilthoven een Fair Trade-lunch met bewoners en 
personeel van Schutsmantel. Ook wethouder Herman Mittendorff en de 
Fair Trade-werkgroep waren hierbij aanwezig. [HvdB]

Op de bres voor buslijn 77
‘Bezuinigingen van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) mogen niet tot af-
braak van de Biltse buslijn 77 leiden‘ aldus GroenLinks&PvdA raadslid 
Anne de Boer. In een ontwerp vervoersdocument wil het BRU deze lijn 77 
laten keren op het Dr. Letteplein in De Bilt. Een goede busverbinding tus-
sen station Bilthoven en de stad Utrecht zit er dan niet meer in. Buslijn 77 
is één van de drukst gebruikte lijnen in de Utrechtse regio. Zoiets kan alleen 
maar achter een bureau bedacht worden. Terecht dat reizigersorganisatie 
Rover en een groot aantal bewonersgroepen in de wijk Brandenburg hier 
tegen te hoop lopen’. Aldus verwoordde Anne de Boer in de vergadering 
van de raadscommissie Openbare Ruimte jl. donderdagavond 12 mei de 
visie GroenLinks&PvdA. 

‘Het botst ook met de lange termijn visie, dat NS station Bilthoven een 
knooppunt moet worden met Hoogwaardig Openbaar Vervoer richting De 
Uithof. Een beter openbaar vervoer tussen Berg en Bosch via station De Bilt 
en Uithof naar Utrecht stad zou ideaal zijn voor inwoners én werknemers 
van RIVM, Grontmij en instellingen op de Uithof. Nu buslijn 77 afknijpen 
halen die plannen onder uit’ aldus het raadslid. De Boer, die namens de ge-
meente ook zitting heeft in het Algemeen Bestuur van het BRU concludeer-
de dat de insprekers uit de wijk Brandenburg, de reizigersorganisatie Rover 
en ook de andere politieke fracties deze opvatting deelden. ‘Zo kunnen we 
in het BRU op krachtige wijze onze zaak te bepleiten.’ De Boer sprak ook 
zorg uit over de op termijn geplande tariefsverhoging van 5% . Hij wil hier-
over van het BRU dagelijks bestuur meer informatie. 

‘Het doel van de Voorjaarsnota is het 
wijzigen van de lopende begroting, 
maar we vragen de raad ook ons de 
kaders mee te geven voor de beleids-
inhoudelijke en fi nanciële ontwikke-
lingen’, aldus de burgemeester. ‘Met 
de Voorjaarsnota 2011 bieden wij het 
hoofd aan een forse fi nanciële taak-
stelling die de gemeente toegescho-
ven krijgt voor een aantal ontwikke-
lingen. Maar tegelijkertijd entameren 
we in de Voorjaarsnota ook nieuw 
beleid.’ 

Wethouder van Financiën Bert Kam-
minga vertelt dat vooraf rekening is 
gehouden met een korting uit het ge-
meentefonds. De korting viel mee en 

nam de zorg voor een deel weg. Op 
het gebied van de WMO en de Wet 
werk en bijstand zijn er tegenvallers. 
Echt noodzakelijk beleid voor de ko-
mende jaren vergt forse investerin-
gen. 

Tunnel Leijenseweg
Kamminga vertelt dat er 3,6 miljoen 
euro bezuinigd moet zijn in 2015. 
’We stellen de raad voor die te zoe-
ken bij de eigen organisatie, welzijn 
en eigen inkomsten door het invoeren 
van toeristenbelasting, precario be-
lasting en leges te verhogen. Voor de 
burgers ligt de verhoging van de ge-
meentelijke belastingen op ongeveer 
twee procent, zijnde de infl atiecor-

rectie. Afval- en rioolheffi ngen zijn 
kostendekkend.’ Voor een tunnel in 
de Leijensweg wordt tot 2015 twee 
miljoen euro gereserveerd. Wethou-
der Arie-Jan Ditewig van Ruimtelijke 
Ordening is ervan overtuigd dat een 
eigen bijdrage van de gemeente zal 
helpen om partners over de streep te 
krijgen om het project te realiseren. 
Hij schat de kosten van de ondertun-
neling tussen de twintig en vijfen-
twintig miljoen euro. 

Zwembad
‘Het college gaat de raad voorstel-
len om het budget voor onderwijs 
met 170.000 euro op te plussen’, al-
dus wethouder Herman Mittendorff. 
‘De gemeente De Bilt gaf meer geld 
uit aan onderwijs dan ze van het Rijk 
kreeg en de raad vond dat die rijks-
bijdrage genoeg moest zijn. Met dit 
voorstel geeft de gemeente minder 
uit dan vroeger maar nog steeds aan-
zienlijk meer dan we krijgen van het 
Rijk.’ 
Mttendorff deelt verder mee dat het 
college de raad voorstelt om 250.000 
euro per jaar uit te trekken voor het 
mogelijk maken van de realisatie van 
een nieuw zwembad. ‘Het plan dat 
gepresenteerd is, was budgettair neu-
traal. Daarover ontstond veel onrust. 
Met deze investering kun je het plan 
lichter maken. Minder intensief bou-
wen en daarmee komt, als de raad het 
goedkeurt, de realisatie dichterbij.’ 

Lees verder op pagina 3

Geen mineurstemming bij 
presentatie Voorjaarsnota 2011

door Guus Geebel

‘We zijn buitengewoon trots op wat we kunnen presenteren aan de gemeenteraad, omdat we 
daarmee de continuïteit van de dingen die wij doen voor jaren waarborgen’, zegt burgemeester Arjen 
Gerritsen bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2011. Het college van B en W presenteerde de nota 

op 13 mei in Jagtlust. Op 16 mei vindt de behandeling ervan in de gemeenteraad plaats.

Het college van B en W legt de voorjaarsnota op 16 juni voor aan de raad. 

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

22/5	•	10.30u	-	Drs.	H.	Bouma
22/5	•	19.00u	-	Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/5	•	9.00u	-	Ds.	P.	Koeman,	Barneveld

22/5	•	18.30u	-	Ds.	W.C.	Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/5	•	10.30u	-	Mw.	A.B.	Traas-Hageman,	

Enschede

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

22/5	•	10.00u	-	Dhr.	Arthur	Jackson,	
Maarssen

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/5	•	10.00	en	11.30u	-	Mevr.	A.	Veldhuis	

en	dhr.	J.	Ham

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

22/5	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	(Schakel)
22/5	•	16.30	-	Ds.	P.	Boonstra,	Bussum	

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
22/5	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée
22/5	•	19.00u	-	Ds.	L.W.	Smelt,	

Bodegraven.	Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/5	•	10.00u	-	Da.	E.H.W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/5	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
22/5	•	10.00u	-	Eucharistieviering
22/5	•	12.00u	-	Eucharistieviering

22/5	•	15.00u	-	Doopviering

Volle Evangelie Gemeente
22/5	•	10.00u	-	Margreet	Jans,	Servië

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

22/5	•	10.30u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

PKN - Herv. Kerk
22/5	•	10.00u	-	Ds.	R.H.	Kieskamp,	

Lienden
22/5	•	18.30u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
22/5	•	10.30		en	18.00u	-	Ds.	A.	den	Hartog,	

Maartensdijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
22/5	•	10.00u	-	Drs.	P.D.D.	Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/5	•	11.00	uur	-	Mevr.	Alice	van	Halsema,	
Soest

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/5	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
22/5	•	18.30u	-	Ds.	E.J.	de	Groot,	Eemnes

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

22/5	•	9.30u	-	Mevr.	Alice	van	Halsema,	
Soest

St. Maartenskerk
21/5	•	19.00u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering
22/5	•	10.30u	-	Pastor	Jozef	Wissink,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/5	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga,	

PKN - Herv. Kerk
22/5	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

22/5	•	18.30u	-	Ds.	P.G.	Oskamp,	
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

‘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

Geboren
11	mei	2011

Marjolein
Dochter	van	

Arie	&	Anneke	Griffioen-Netjes
Jol	3

Nieuw-Loosdrecht

Kerk en Kunst

Donderdag	19	mei	wordt	er	 in	het	
kader	 van	 ‘Kerk	 en	 kunst’	 weer	
een	avond	verzorgd	in	De	Voorhof,	
gelegen	 naast	 de	 Dorpskerk,	 Bur-
gemeester	de	Withstraat	te	De	Bilt.	
Deze	keer	zal	het	vooral	gaan	over	
de	oude	Egyptische	cultuur	en	over	
de	cultuur	van	de	oude	Grieken	en	
Romeinen.	 De	 Israëlieten	 hebben	
400	 jaar	 in	 Egypte	 gewoond	 en	
Jozef	 en	 Mozes	 hebben	 een	 voor-
aanstaande	 positie	 bekleed	 in	 dit	
land.	 Toen	 Jezus	 leefde	 waren	 de	
Romeinen	 de	 baas	 in	 het	 land	 en	
die	waren	op	hun	beurt	sterk	beïn-
vloed	door	de	Grieken.

Aan	de	hand	van	dia’s	zullen	beide	
culturen	 besproken	 worden	 door	
G.M.	 van	 Esterik,	 terwijl	 de	 pre-
dikant	 van	 de	 Dorpskerk	 ds.	 G.J.	
Codée	 het	 Griekse	 denken,	 waar	
ook	 het	 christendom	 door	 beïn-
vloed	 is,	 nader	 zal	 toelichten.	 De	
toegang	 is	 gratis	 en	de	 aanvang	 is	
20.00	uur.

Toen was er tijd over

In	 deze	 voorstelling	 gaat	 het	 over	
de	 spirituele	 ontwikkeling	 die	 we	
doormaken	in	deze	tijd.	Het	mense-
lijk	 bewustzijn	 klaart	 letterlijk	 op.	
De	sluiers	verdwijnen.	We	ervaren	
de	wereld	 vaak	 als	 een	 ‘verdeelde	
wereld’,	 terwijl	 we	 tegelijkertijd	
ons	 steeds	 meer	 bewust	 worden	
van	 een	 ‘gedeelde	 wereld’.	 Het	
gaat	 om	meerdere	 verhalen,	meer-
dere	 werkelijkheden,	 die	 we	 naast	
elkaar	kunnen	zien.	Dan	krijgt	alles	
opeens	meer	zin	en	betekenis.	
Teksten	 en	 muziek	 zijn	 van	 Nelly	
Maaskant	and	friends.	De	voorstel-
ling	is	op	20	mei	a.s.	om	20.00	uur	
in	 De	 Woudkapel,	 Beethovenlaan	
21	 te	 Bilthoven.	 De	 toegangsprijs	
per	 persoon	 is	 7	 euro.	 Kaartver-

koop	 op	 de	 avond	 zelf	 vanaf	 een	
half	uur	voor	aanvang	van	de	voor-
stelling.	 Voor	 meer	 informatie	 zie	
website:	www.aerlim.nl	

Wereldwinkelen

‘Van	 en	 voor	 wereldburgers’	 -	
zo	 typeerde	 iemand	 onlangs	 het	
wereldwijde	 vrijwilligerswerk	 van	
de	 Wereldwinkel.	 Ontwikkelings-
werk	via	een	menswaardige	formu-
le:	inkoop	tegen	eerlijke	prijzen	in	
derde	wereldlanden	en	verkoop	van	
die	 producten	 in	 het	 welvarender	
westen.	 Zo	 ook	 weer	 aanstaande	
zaterdag	in	Maartensdijk	van	10.00	
en	 16.00	 uur	 in	 de	 hal	 van	Dijck-
state.

Bingo in Dijckstate

Vrijdag	 20	 mei	 organiseert	 SWO	
Bingo	 in	 de	 inloop	 van	 Dijckstate	
te	 Maartensdijk.	 Aanvang	 14.15	
uur,	kosten	€	3,00	voor	5	speelron-
des	incl.	1	x	koffie	of	thee.
Meer	 informatie:	 SWO	 locatie	
Maartensdijk	0346-214161

Israëls Projectkoor in Westbroek

Zaterdag	 21	 mei,	 aanvang	 19.30	
uur,	 dragen	 zowel	 het	 Israël	 Pro-
jectkoor	 (Utrecht)	 als	 het	 Maar-
tensdijks	jeugdkoor	Jubilee	bij	aan	
de	Zanguitvoering	 in	de	Hervorm-
de	kerk	te	Westbroek

Jeugddienst Dorpskerk De Bilt

Zondag	 22	 mei	 a.s.	 om	 19.00	 uur	
wordt	in	de	Dorpskerk	aan	de	Burg.	
de	Withstraat	in	De	Bilt	een	jeugd-
dienst	 gehouden	met	 het	 defensie-
thema:	‘Ben	jij??	‘Geschikt	/	Onge-
schikt’.	 De	 dienst	 wordt	 volledig	
muzikaal	 begeleid	 door	 de	 jeugd-
band	van	de	Dorpskerk.	

Voorganger	in	die	dienst	is	Ds	L.W.	
Smelt	 uit	 Bodegraven	 (voorheen	
De	 Bilt),	 die	 dieper	 op	 het	 thema	
zal	 ingaan:	 ‘Het	 gaat	 over	 het	
grondpersoneel	 /	de	strijdkrachten,	
die	God	nodig	heeft	om	de	volken	
tot	zijn	discipelen	te	maken’.

Na	 afloop	 is	 er	 gelegenheid	 om	
onder	het	genot	van	een	kopje	kof-
fie	of	glaasje	fris	na	te	praten	in	het	
jeugdhonk	van	de	Dorpskerk.	Voor	
vragen	 vooraf	 kan	 contact	 wor-
den	opgenomen	met	Gert	de	Geus,	
jeugdouderling	 van	 de	 Dorpskerk,	
tel.	 06	 23098811	 of	 gertdegeus@
telfort.nl

Dienst rondom avondliederen

Op	 zondag	 22	 mei	 is	 er	 een	 mid-
dagdienst	 in	 de	 Ontmoetingskerk	
aan	de	Julianalaan	in	Maartensdijk.	
Dit	 keer	 is	 er	 een	 dienst	 rondom	
avondliederen	 door	 predikant	 en	
organist	 Erick	 Versloot	 uit	 Woer-
den.	 Erick	 Versloot	 studeerde	
zowel	 theologie	 als	 orgelkunde	 in	
Amsterdam	aan	de	Vrije	Universi-
teit.	Hij	 is	werkzaam	als	predikant	
in	 kerkgemeenschappen	binnen	de	
Protestantse	 Kerk	 in	 Nederland.	
Als	organist	improviseert	hij	graag	
op	orgels	in	kerken.	

Erick	Versloot	 zal	 na	 enkele	 inlei-
dende	en	meditatieve	notities	over	
zingen	 aan	 de	 hand	 van	 een	 aan-
tal	 liederen	 zijn	 gehoor	 meene-
men	 door	 de	 tijd.	 Hij	 doet	 dat		

op	 informatieve	 wijze,	 poëtisch,	
speels	en	met	humor.	Zo	kunnen	de	
aanwezigen	met	elkaar	schatgraven	
en	 parels	 ontdekken	 in	 het	 lied-
boek.	 Zijn	 overtuiging	 is:	 ‘Neem	
een	 liedboek	 in	 handen	 en	 je	 hebt	
een	schatkamer	onder	handbereik’.	
De	deuren	van	de	Ontmoetingskerk	
gaan	om	16.30	uur		open	en	ieder-
een	is	van	harte	welkom.

Spirituele Kring Isis

Op	 23	 mei	 organiseert	 Spiritue-
le	 Kring	 Isis	 de	 lezing	 ‘In	 vrede	
leven’.	 Gastspreker	 Hein	 Stufkens	
laat	 zien	 hoe	 ieder	 van	 ons	 een	
bron	van	vrede	kan	 zijn	 in	 zijn	 of	
haar	 directe	 omgeving	 en	 zo	 een	
unieke	 bijdrage	 kan	 leveren	 aan	
vrede	 in	de	wereld.	Hoe	 leer	 je	 in	
vrede	 te	 leven	met	 je	 lot	 in	 plaats	
van	daar	voortdurend	mee	te	vech-
ten?	Gelijkmoedigheid	is	een	voor-
waarde.	 Hein	 Stufkens	 is	 filosoof	
en	 schreef	 tal	 van	 boeken	 op	 het	
gebied	 van	 filosofie,	 religie,	 spiri-
tualiteit	 en	 levensbeschouwelijke	
thema’s.	 	De	 lezing	met	boekenta-
fel	is	van	20.00	tot	22.00	uur	in	De	
Schakel,	 Soestdijkseweg	Zuid	 49b	
in	 De	 Bilt.	 Entree	 is	 7	 euro	 (incl.	
kopje	koffie	c.q.	 thee).	Voor	reser-
veren	 of	 informatie	 zie	 www.hier.
is/isis	of	bel	030-2290317

Decibelle in Noorderkerk 

Op	 zondag	 29	 mei	 om	 15.30	 uur	
geeft	 Kamerkoor	 Decibelle	 uit	
Utrecht	een	concert	in	de	Noorder-
kerk	aan	de	Laurillardlaan	6	te	Bilt-
hoven.	 Uitgevoerd	 worden	 gees-
telijke	 koorwerken	 en	 wereldlijke	

liederen	uit	het	Rusland	van	de	18e	
en	19e	eeuw.	Naast	a	capella	liede-
ren	die	door	alleen	het	koor	worden	
gezongen,	zal	de	bas-bariton	Evert	
Jan	Nagtegaal	ook	solo	zingen	met	
pianobegeleiding	 van	 Jeroen	 Snij-
der.	Het	geheel	staat	onder	 leiding	
van	dirigent	Marc	Hoogsteden.	

Optreden ’t Akkoord’

Vrijdag	 27	 mei	 is	 in	 de	 recreatie-
ruimte	van	Dijckstate	te	Maartens-
dijk	een	optreden	van	het	gemengd	
koor	 ’t	 Akkoord	 uit	 Utrecht.	 Dit	
21	 leden	 tellende	 koor	 onder	 lei-
ding	van	Jacomijn	Puite	brengt	een	
klassiek	en	licht	repertoire	uit	vele	
windstreken.	 Aanvang	 19.45	 uur	
(zaal	open	vanaf	19.30	uur),	kosten	
€	4,00	incl.	1	x	koffie	of	thee.	Voor	
vervoers-	 en	 andere	 vragen:	 SWO	
0346	214161.

Parochieavond 

Op	woensdag	1	juni	a.s.	om		20.00	
uur		(inloop	19.30	uur)	is	er	in	Het	
pastoraal	Centrum	naast	de	Micha-
elkerk	 een	 informatie-	 en	 discus-
sieavond	 voor	 ieder	 die	 betrokken	
is	 bij	 de	 geloofsgemeenschap	 van	
de	Michaël-	en	Laurensparochie.

Door	recente	ontwikkelingen	is	het	
goed	 om	 als	 gemeenschap	 stil	 te	
staan	bij	een	aantal	actuele	vragen.	
Doel	 van	 het	 gesprek	 zal	 zijn	 de	
recente	 veranderingen	 te	 bespre-
ken,	wensen	en	visies	 te	delen,	 en	
samen	naar	de	 toekomst	 te	kijken.	
Hoe	gaat	het	verder	met	de	gemeen-
schap	van	de	Michael/Laurens?	Zie	
ook	www.katholiekekerkdebilt.nl.

DOS zoekt spullen voor 
rommelmarkt

Op	11	juni	a.s.	organiseert	korfbalvereniging	DOS	uit	Westbroek	weer	een	
rommelmarkt	op	haar	velden	achter	het	Dorpshuis.	Hiervoor	hebben	zij	nog	
spullen	nodig.	Heeft	u	spullen	staan	die	de	korfbalvereniging	nog	goed	zou	
kunnen	gebruiken,	neem	dan	contact	met	zo	op	(telefoon	0346	282059	of	
0346	281167).	Zij	komen	de	spullen	dan	bij	u	thuis	ophalen.
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De Vierstee
De	inwoners	van	Maartensdijk	krijgen	plannen	voorgelegd	voor	een	sport-
hal	 gekoppeld	 aan	 het	Groenhorstcollege	 en	 scholen.	Wellicht	 in	 combi-
natie	met	De	Vierstee.	De	sportverenigingen	klagen	over	te	weinig	ruimte	
en	slecht	onderhoud.	Voor	de	plannen	wordt	100.000	euro	per	jaar	vrijge-
maakt.	Voor	 een	gericht	 actieplan	Duurzaamheid	 is	 voor	 de	duur	 van	de	
collegeperiode	50.000	euro	uitgetrokken.	Een	derde	van	de	bezuinigingen	
moet	worden	gezocht	in	de	sector	zorg	en	welzijn.	Dat	gaat	om	1,4	miljoen	
euro.	‘We	hebben	een	plan	ontwikkeld	waarbij	kwetsbare	groepen	worden	
ontzien.	We	denken	ook	een	aantal	verbeterslagen	te	kunnen	aanbrengen.	
Op	het	terrein	van	de	WMO	is	een	bedrag	van	765.000	euro	ingeboekt.	We	
denken	het	bedrag	te	kunnen	vinden	met	maatregelen	die	enerzijds	adminis-
tratief	zijn,	zoals	tarieven,	maar	ook	door	versobering	van	luxe	regelingen,	
die	we		inkomensafhankelijk	willen	maken.’	In	welzijn	moet	een	grote	slag	
van	zo’n	610.000	euro	worden	gemaakt.	De	middelen	worden	via	maatwerk	
gevonden.

Servicepunt
In	de	begroting	2012	wordt	ruimte	opgenomen	om	burgernet	te	kunnen	re-
aliseren.	Dit	 jaar	wordt	budget	opgenomen	voor	 initiële	kosten	daarvoor.	
Het	aansluiten	van	de	eigen	klachtenregeling	bij	de	Nationale	Ombudsman	
per	 1	 januari	 2012	 levert	 de	 gemeente	 10.000	 euro	per	 jaar	 op.	Het	 col-
lege	stelt	voor	eind	2012	het	servicepunt	Maartensdijk	te	sluiten.	Met	het	
sluiten	van	deze	dure	voorziening	voor	het	aanvragen	en	ophalen	van	pas-
poorten	en	rijbewijzen	wordt	100.000	euro	bespaard.	‘Voor	het	verstrekken	
van	paspoorten	en	rijbewijzen	blijft	een	servicefunctie	die	erin	voorziet	dat	
als	mensen	echt	niet	naar	het	gemeentehuis	kunnen	komen	service	aan	huis	
wordt	geboden’,	aldus	burgemeester	Gerritsen.	Het	MENS	Servicecentrum	
in	Dijckstate	blijft	bestaan.	Inwoners	kunnen	daar	terecht	met	al	hun	vragen	
over	wonen	zorg	en	welzijn.	Het	college	wil	dit	loket	versterken	met	een	
digitaal	 steunpunt.	De	bezuiniging	om	van	drie	naar	 twee	Buitengewoon	
Opsporingsambtenaren	 (Boa’s)	 te	 gaan	wil	 het	 college	 ongedaan	maken.	
‘Dat	kost	enkele	tienduizenden	euro’s	maar	we	hebben	die	bezuiniging	af-
geboekt	omdat	we	het	niet	realistisch	vinden	om	zo	kort	na	de	opwaardering	
naar	drie	weer	terug	naar	twee	te	gaan.’	
Met	alle	voorstellen	komt	de	gemeente	tot	een	duurzame	en	sluitende	meer-
jarenbegroting.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Den	Hartog	is	begeleider	en	dirigent	
van	 drie	 Utrechtse	 koren:	 het	 Tol-
steegkoor,	het	bejaardenkoor	Pletten-
burgh	 en	 het	Bijnkershoekkoor,	 alle	
gevestigd	 in	Utrecht.	Zijn	muzikali-
teit	dankt	hij	aan	zijn	vader,	die	smid	
van	beroep	was,	 accordeon	 speelde,	
en	 een	 accordeonorkest	 leidde.	 ‘Ik	
viel	boven	 in	 slaap	 terwijl	hij	bene-
den	 met	 het	 orkest	 repeteerde.’	Als	
jongen	 leerde	 hij	 van	 zijn	 vader	 dit	
mooie	 instrument	 bespelen.	 Toch	
bleef	de	muziek	voor	hem	altijd	een	
hobby.	 ‘Ik	 heb	 van	 1969	 tot	 2009	
voor	 het	 architectenbureau	 Op	 Ten	
Noort	 Blijdenstein	 in	 Utrecht	 ge-
werkt	als	bouwdeskundige	en	speci-
alist	constructies.	Daarna	ben	ik	met	
vervroegd	pensioen	gegaan.’

Vijf koren
In	Utrecht	is	hij	lange	tijd	begeleider	
en	 dirigent	 geweest	 bij	 vijf	 koren,	
aanvankelijk	 samen	 met	 zijn	 vader,	
die	 in	 1973	 overleed.	 ‘Het	 oudste	

koor	 was	 het	 zangkoor	 Overvecht,	
dat	werd	opgericht	in	1966.	Het	vol-
gende	jaar	zijn	we	met	het	Tolsteeg-
koor	 begonnen,	 gevolgd	 door	 het	
Bernardottekoor	 in	Maarssen	 en	het	
Hieronymuskoor	 in	 Utrecht,	 allebei	
in	1968.’	In	de	jaren	tachtig	nam	hij	
afscheid	van	vier	van	deze	koren.	‘Ik	
was	 getrouwd	 en	 had	 zes	 kinderen,	
dus	 het	 werd	 me	 wat	 te	 veel.	 Maar	
het	Tolsteegkoor	heb	ik	aangehouden	
om	mijn	 kennis	 en	 ervaring	 op	 peil	
te	 houden.’	 Dit	 koor	 telt	 plusminus	
veertig	leden.	Later	kwamen	er	toch	
weer	twee	koren	bij.	‘Een	jaar	of	vijf	
geleden	ben	ik	betrokken	geraakt	bij	
het	Plettenburghkoor,	dat	uit	een	man	
of	veertig	bestaat,	 en	drie	 jaar	gele-
den	ben	ik	met	het	Bijnkershoekkoor	
gestart,	dat	twintig	leden	telt.’	Al	zijn	
koren	bestaan	uit	 senioren.	 ‘Dat	be-
tekent	dat	er	bijna	elke	tien	jaar	een	
ander	 koor	 zit,	 want	 het	 verloop	 is	
wat	groter	dan	bij	een	gewoon	koor.	
Het	 Bijnkershoekkoor	 kent	 een	 nog	

groter	verloop,	omdat	de	leden	in	een	
verzorgingshuis	wonen.’	

Kofferorgel
Het	repertoire	bestaat	uit	liederen	uit	
het	 boek	 ‘Kun	 je	 nog	 zingen,	 zing	
dan	mee’,	dat	al	voor	de	oorlog	voor	
het	eerst	uitkwam,	en	liedjes	van	toen	
en	 nu,	 zoals	 van	Louis	Davids,	An-
neke	 Grönloh	 en	 Frans	 Bauer.	 ‘Dat	
zijn	 vertrouwde	 liedjes.	 We	 doen	
ook	wat	operette	en	ander	licht	klas-
siek	werk,	want	sommige	koorleden	
hebben	vroeger	 in	Utrechtse	operet-
tekoren	gezeten,	en	we	zingen	Chris-
telijk	 repertoire	 van	 Jan	 de	 Heer.’	
De	 Hartog	 begeleidt	 de	 koren	 zelf:	
‘Waar	ik	op	maandagavond	repeteer	
met	het	Tolsteegkoor	staat	een	orgel.	
Op	 vrijdagmorgen	 repeteer	 ik	 met	
het	 Bijnkershoekkoor	 in	 een	 ruimte	
waar	 een	 piano	 staat	 en	 mijn	 eigen	
instrument,	een	kofferorgel	met	drie	
manueel	en	een	voetklavier,	 staat	 in	
de	 ruimte	van	het	Plettenburghkoor.	

Daar	repeteer	ik	mee	op	vrijdagmid-
dag.’	 De	 koren	 treden	 in	 huis	 op,	
maar	ook	in	huizen	voor	ouderen	in	
de	hele	provincie	Utrecht.	‘Dan	neem	
ik	mijn	kofferorgel	mee.	Met	het	Tol-
steegkoor	 geef	 ik	 zelfs	 twaalf	 keer	
uit	 huis	uitvoeringen.’	Meestal	 gaan	
zijn	oudste	zoon	en	dochter	mee	om	
quatre-mains	solos’s	 te	spelen,	want	
die	zijn	beiden	begenadigd	pianisten.

Eenzaamheid
Den	Hartog	is	niet	alleen	dirigent	en	
begeleider,	 maar	 ook	 vertrouwens-
persoon	 voor	 veel	 koorleden.	 Wat	

hem	opvalt,	is	de	grote	eenzaamheid	
die	 hij	 onder	 ouderen	 treft.	 ‘Soms	
hebben	 ze	 geen	 of	 weinig	 familie	
meer	 over	 of	 weinig	 contact	 meer	
met	 de	 familie,	 omdat	 die	 ver	 weg	
woont	 en	het	 druk	heeft.	 Ik	help	 ze	
met	van	alles	en	nog	wat.’	Datzelfde	
doet	 hij	 ook	 als	 ouderling	 voor	 de	
kerk:	‘Je	gaat	bijvoorbeeld	langs	bij	
mensen	die	hun	partner	hebben	ver-
loren.	Ik	heb	gemerkt	dat	je	dat	beter	
niet	direct	kan	doen,	dan	komen	er	al	
genoeg	 mensen,	 maar	 bijvoorbeeld	
een	 half	 jaar	 later.	 Juist	 dan	 zijn	 ze	
ontzettend	blij	met	zo’n	bezoekje.’	

Koninklijke onderscheiding 
voor koordirigent Joop den Hartog

door Lilian van Dijk

De 65-jarige Joop den Hartog is Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. 
De van oorsprong Utrechter, die in 1973 in De Bilt kwam te wonen, is dirigent van drie 

bejaardenkoren en bezoekt als gemeente- en kerkenraadslid van de Hervormde Wijkgemeente 
Dorpskerk De Bilt ouderen die geen of weinig familie meer over hebben.

‘Leden van het Tolsteegkoor hebben in samenwerking met de Dorpskerk de 
Koninklijke onderscheiding voor me aangevraagd’, vertelde Joop den Hartog.

Recent	 is	 in	 de	 Tweede	 Kamer	 ge-
sproken	over	het	doortrekken	van	de	
Valleilijn	naar	Utrecht.	Om	deze	 lijn	
mogelijk	te	maken	en	om	de	verbin-
ding	tussen	Amersfoort	en	Utrecht	te	
optimaliseren	zijn	er	inhaalmogelijk-
heden	 nodig	 op	 dit	 spoor.	 Knelpunt	
daarbij	 is	Bilthoven.	Ter	 hoogte	 van	
station	Bilthoven,	bij	de	Soestdijkse-
weg,	 is	 ruimte	voor	een	 inhaalspoor.	
Echter	 volgens	 minister	 Schultz	 ge-
ven	 zowel	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 als	
ProRail		aan	dat	dit	niet	het	geval	is.	
De	 komende	 weken	 zijn	 essentieel.	

In	het	kader	van	de	nieuwe	aanbeste-
ding	op	het	spoor	is	de	minister	bezig	
met	de	uitwerking	van	spoorplannen.	
Voor	de	provincie	Utrecht	 is	een	 ro-
buuste	OV-verbinding	tussen	Amers-
foort	 en	 Utrecht	 essentieel.	 Ook	 het	
doortrekken	van	de	Valleilijn	kan	een	
bijdrage	 leveren	 aan	 de	 verbetering	
van	de	bereikbaarheid	in	dat	deel	van	
de	provincie	Utrecht.	
Arne	 Schaddelee	 heeft	 dit	 punt	 na-
mens	 de	 ChristenUnie	 aan	 de	 orde	
gesteld	 tijdens	 een	 commissiever-
gadering	 van	 Provinciale	 Staten.	

Daarop	heeft	VVD-gedeputeerde	Van	
Lunteren	 toegezegd	 dit	 punt	 mee	 te	
nemen	 in	 het	 MIRT-overleg	 dat	 hij	
binnenkort	 heeft	 met	 de	 minister.	
Hij	 zal	 aandringen	 op	 nader	 onder-
zoek	van	de	kansen	die	er	zijn	om	via	
spoorverdubbeling	bij	Bilthoven	deze	
OV-verbindingen	 te	 optimaliseren.	
Juist	nu	het	stationsgebied	in	Biltho-
ven	 fors	 wordt	 aangepakt	 zijn	 er	 op	
dit	 punt	 kansen.	 Nu	 inhaalsporen	 in	
dit	project	realiseren	is	goedkoper	en	
eenvoudiger	dan	inpassing	op	een	la-
ter	moment.	

Gemeentebestuur bedankt vrijwilligers

Dinsdag 10 mei waren op uitnodiging van het College van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigers van de 
verschillende Oranjecomités en de comités 4/5 mei uit de diverse kernen van de gemeente De Bilt op gemeentehuis 
Jagtlust bijeen voor de traditionele Oranjeborrel. Burgemeester Gerritsen bedankte namens het gemeentebestuur 
de organiserende instanties en hun medewerkers voor al hun werk. Het Oranjecomité Bilthoven/De Bilt liet in een 
presentatie zien, hoe e.e.a. in deze twee kernen was verlopen. Daarna was er onder het genot van een hapje en een 
drankje nog gelegenheid ervaringen uit te wisselen [HvdB].  

ChristenUnie voor inhaalsporen 
bij Bilthoven

Een betere doorstroming op het spoortraject tussen Utrecht en Amersfoort is volgens de ChristenUnie 
mogelijk. Landelijk heeft Kamerlid Slob zich daarom sterk gemaakt voor inhaalsporen 

op dit traject. Dit maakt het drukbereden traject minder kwetsbaar. In Utrecht heeft 
ChristenUnie-Statenlid Arne Schaddelee zich ook hiervoor ingezet.



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Gemarineerde 
filetlapjes

Frenched racks 
gemarineerd

Gemarineerde 
biefstukspies

GRASKAAS
ORIGINELE ITALIAANSE 
BUFFELMOZZARELLA

500
gram 4.98 per

bol 2.75

500
gram 4.98

100
gram 2.98

500
gram 7.98

  DONDERDAG

Diverse 
vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 mei
t/m woensdag 25 mei

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham

Runderrookvlees

Boterhamworst

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3,98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

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

Nieuw-Zeelandse 
entrecôte

VOORDEEL HELE WEEK

Nieuw!! 100
gram 2.98

Slavinken

Rundervinken

Gehaktstaven

PINDA-ROZIJNENMIX

250
gram 1.98

PAARDEN-
WORST

Grillworstsalade 
Filet Americain
Hammousse 3x 100

gram 3.49

heel 7.50

Nieuw uit eigen 
                worstmakerij!

6 halen / 
     5 betalen

Hij is er weer!

Lekker voor 
in de salade!

Hollandse 

Komkommers
2 voor

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle kleine soorten

Tomaatjes
500 gram

Vers gesneden

Spitskool _________ 400 GRAM  0,99

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Aspergeschotel
______________ 100 GRAM 0,99

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 23 MEI,  DINSDAG 24 MEI 

EN WOENSDAG 25 MEI

Wegens enorm succes nog 1x

•  Onze winnende Pasta 

MET ZALM, SCAMPI EN ASPERGES 100 GRAM  0,99

• Mihoen  __________ P.PORTIE  4,95

• Snijbonen gehaktschotel 

_____________________ 100 GRAM  0,99

Deze week volop

specialiteiten uit Brussel

o.a. volop zacht fruit!!!

Hollandse Aardbeien

2 dozen  _______ 2,50

Mooie Hollandse

IJsbergsla
Héél kilo

0,69

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

1,49

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

op = op



	De	Vierklank	 5	 18	mei	2011

Gespecialiseerd in massagetherapie, onze 
consulten kunnen geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed door de zorgverzekeraars

Bel voor een afspraak:
06 - 22 22 73 13 of 06 - 24 63 98 39
Zorg Centrum De Bilt, Burg. de Withstraat 59

www.holistichealthcare.nl

Persoonlijk afgestemde behandelingen 

Een goede, stevige massage

Of heerlijke schoonheidsverzorging.

Wij werken:

• Klachtgericht

• Oorzaakbestrijdend

• Revaliderend

• Ontspannend

• Preventief

advertentie

Karin	Medema	vertelt	gepassioneerd	
over	de	projecten	die	zij	en	Inge	Nix	
bij	 Indigo	 vormgeven.	 Indigo	 is	 een	
instelling	 die	 generalistische	 zorg	
biedt.	 ‘Dat	 betekent	 dat	 we	 mensen	
op	 allerlei	 gebied	 minimale	 kortdu-
rende	 ondersteuning	 bieden.	 Daar-
naast	hebben	we	ook	een	 tak	binnen	
Indigo	die	ondersteuning	biedt	 in	de	
vorm	 van	 trainingen,	 cursussen	 en	
coaching.	Dat	gebeurt	tot	nu	toe	voor-
al	 in	groepen,	maar	steeds	meer	ook	
individueel.’	

Mindfulness 
Karin	Medema	is	opgeleid	als	fysio-
therapeut	en	later	orthopedagoog.	Zij	
raakte	 als	 fysiotherapeut	 bijzonder	
geïnteresseerd	 in	 hoe	 zij	 iemand	 in	
zijn	 kracht	 kan	 zetten.	 ‘Ik	 kijk	 dus	
wel	naar	klachten	van	mensen,	maar	
ik	kijk	ook	wat	er	nog	meer	is	en	hoe	
we	dat	kunnen	aanspreken.’	Zij	merk-
te	 dat	 het	 vaak	 te	 maken	 heeft	 met	
mentale	 processen.	 Karin	 Medema	
verdiepte	zich	daar	 toen	steeds	meer	
in	 en	 ging	 orthopedagogie	 studeren.	
‘Ik	ben	bij	Indigo	gaan	werken	omdat	
zij	 precies	 doen	 wat	 mij	 aanspreekt.	
Dus	 op	 de	 kracht	 van	 mensen	 gaan	
zitten	en	niet	zozeer	op	de	klacht.’

Haar	 werkterrein	 is	 heel	 breed.	 Ze	
biedt	 volwassenen,	 kinderen	 en	 ou-
ders	 van	 die	 kinderen	 ondersteuning	
op	het	gebied	van	onder	andere	angst	
en	angstklachten.	‘Sinds	vier	jaar	ben	
ik	binnen	Indigo	meer	bezig	met	een	
andere	methodiek	en	dat	 is	Mindful-
ness.	Daar	ben	ik	twee	jaar	in	opgeleid	
en	ik	ben	nu	oficieel	mindfulnesstrai-
ner.’	Vanuit	die	ervaringsgerichte	me-
thodiek	geeft	zij	samen	met	Inge	Nix	
binnen	 Indigo	 ondersteuning.	 ‘Het	
is	heel	 leuk	om	 te	doen	en	eigenlijk	
geen	 werk	 maar	 een	 hobby.	 Soms	
denk	ik	wat	een	geluksvogel	ben	ik.’

Workshops
Karin	 Medema	 en	 Inge	 Nix	 houden	
tijdens	 de	 informatieavond	 in	 het	
H.F.	 Wittecentrum	 eerst	 een	 wat	 al-
gemeen	verhaal	waarbij	ze	ingaan	op	
thema’s	 als	 lijden	 en	 pijn,	 en	 stress	
en	 spanning.	 Ze	 slaan	 daarmee	 een	
brug	 naar	 de	 twee	 kennismakings-
workshops.	 Inge	Nix	geeft	de	work-
shop	STOP	Piekeren.	Wat	is	piekeren	
en	wat	brengt	het	teweeg.	Ze	zal	een	

aantal	 oefeningen	 doen	 om	piekeren	
aan	 banden	 te	 leggen.	 De	 workshop	
Mindfulness	 is	 de	 aandachtgerichte	
workshop.	Wat	is	lijden,	hoe	gaan	we	
daarmee	om	en	hoe	kun	je	nog	meer	
omgaan	met	dat	 lijden.	 ‘Het	 zijn	 in-
teractieve	 workshops	 waarbij	 we	
mensen	zullen	vragen	naar	hun	erva-
ringen	aan	de	hand	van	dingen	die	wij	
aanleveren.	 Ik	 denk	 dat	 het	 grootste	
deel	zal	bestaan	uit	korte	oefeningen,	
zodat	we	de	mensen	al	een	paar	hand-
vatten	kunnen	geven	of	kunnen	laten	
voelen	wat	 die	 methodes	 inhouden’,	
vertelt	Karin	Medema.	

Ze	heeft	nog	niet	eerder	voor	een	ge-
handicaptenplatform	 gewerkt,	 maar	
heeft	als	 fysiotherapeut	wel	ervaring	
met	het	behandelen	van	mensen	met	
lichamelijke	 klachten.	 ‘Wat	 ik	 het	
mooie	 vind	 van	 de	 methodiek	 van-
uit	Mindfulness	 is,	dat	die	ook	sterk		
lichaamsgericht	is.	Je	kijkt	niet	alleen	
naar	 de	 klachten,	 je	 gaat	 ook	 kijken	
naar	wat	er	nog	meer	bij	speelt.	Ge-
bleken	 is	 dat	 mensen	 met	 lichame-
lijke	 klachten	 ook	 vaak	 bijkomende	
klachten	 ontwikkelen.	 Dat	 kunnen	
depressieve	 klachten	 zijn,	 die	 dik-
wijls	de	klachten	die	er	al	waren	ver-
ergeren.	Het	is	mooi	om	te	zien	hoe	je	
mensen	daar	nog	wat	verder	 in	kunt	
ondersteunen.’

Samenvatting
Om	de	kern	van	de	twee	verschillende	
trainingen	weer	te	geven	geeft	Karin	
een	 voorbeeld	 van	 een	 zeeanemoon.	

Die	 knijpt	 zich	 bij	 een	 bedreiging	
dicht	 en	 gaat	 als	 het	 gevaar	 voorbij	
is	 weer	 open.	 ‘Mensen	 sluiten	 zich	
af	voor	stressvolle	situaties.	Ze	gaan	
vervolgens	 nadenken	 over	 wat	 ge-
weest	is	en	wat	mogelijk	komen	gaat.	
Het	 verstand	 zorgt	 ervoor	 dat	 we	 er	
soms	jarenlang	mee	bezig	blijven.	In	
de	workshop	STOP	Piekeren	gaan	we	
voornamelijk	met	die	denkprocessen	
aan	de	gang.’		De	workshop	Mindful-
ness	leert	 je	bewuster	te	worden	van	
dingen	die	spelen.	Dat	helpt	ervoor	te	
zorgen	dat	er	zich	in	de	toekomst	niet	
teveel	spanning	ophoopt.	‘Veel	men-
sen	die	lichamelijke	klachten	hebben	
vinden	het	vaak	ook	erg	moeilijk	om	
te	ervaren	wat	er	is.	Die	willen	er	lie-
ver	 niet	 teveel	 aandacht	 aan	 schen-
ken.	 Daarmee	 parkeer	 je	 dingen	 en	
houdt	ze	vast.	 	Het	 lichaam	reageert	
in	 situaties	 waarbij	 we	 denken	 aan	
stresssituaties	 hetzelfde	 als	 wanneer	
we	 daadwerkelijk	 stress	 meemaken.	
Op	het	moment	dat	we	ons	bewuster	
kunnen	worden	van	die	gedachten	of	
ons	er	wat	los	van	kunnen	maken	kan	
dat	een	heleboel	verlichten.’

Wie	 de	 informatieavond	 op	 26	 mei	
wil	bijwonen	kan	zich	nog	aanmelden	
bij	 het	 secretariaat:	 info@gehandi-
captenplatformdebilt.nl	of	telefonisch	
030-2203497.	 Daarbij	 graag	 aange-
ven	 aan	 welke	 kennismakingswork-
shop	u	wilt	 deelnemen,	met	 hoeveel	
personen	u	komt	en	vanwege	de	zaal-
indeling,	of	u	gebruik	maakt	van	een	
rolstoel	of	scootmobiel.	

Gehandicaptenplatform organiseert 
voorlichtingsbijeenkomst

door Guus Geebel

Donderdag 26 mei houdt het Gehandicaptenplatform De Bilt in het H.F. Wittecentrum in 
De Bilt van 19.00 tot 21.30 uur een informatieavond. Karin Medema en inge Nix van Indigo 

houden er een voordracht met als titel: Voluit leven, kan altijd. Zij verzorgen tevens twee korte 
kennismakingsworkshops: Mindfulness en STOP Piekeren. 

Karin Medema van Indigo verzorgt een deel van de avond.

Reisclub	55+	 in	Maartensdijk	 is	 bij-
zonder	blij	dat	er	middels	drie	spon-
soren	de	mogelijkheid	wordt	geboden	
om	op	woensdag	6	juli	een	extra	dag-
tocht	te	organiseren	voor	senioren	uit	
deze	 gemeente,	 voor	 een	 sterk	 gere-
duceerde	prijs.
De	sponsoren	Bouwkundig	ontwerp-	
en	 adviesbureau	 G.J.	 van	 Ekris	 BV,	
Garage	 van	 der	 Meij	 en	 Bernavo	
dragen	 de	 kosten	 van	 een	 bus	 met	
liftinstallatie.	 Mede	 hierdoor	 is	 het	

mogelijk	 om	 rollator-	 en	 rolstoelge-
bruikers	mee	te	nemen.	Een	prachtig	
programma	 staat	 de	 deelnemers	 te	
wachten,	 inclusief	 een	heerlijk	 diner	
en	een	boottocht	van	ca.	2	uur.

Voor	 deze	 reis	 zijn	 er	 twee	 opstap-
plaatsen:	 In	 De	 Bilt	 bij	 het	 H.F.	
Witte-centrum	 om	 9.00	 uur	 en	 in	
Maartensdijk	 vanaf	 Dijckstate	 aan	
het	Maertensplein.	Hier	wordt	vooraf	
kofie	met	gebak	genuttigd,	voor	het	

vertrek,	 dat	 om	 10.00	 uur	 gepland	
staat.
Extra	hulp	bij	het	reizen	dient	zelf	te	
worden	verzorgd.	Dankzij	de	sponso-
ren	kan	deze	dagtocht	voor	€	25	p.p.	
worden	 aangeboden.	 I.v.m.	 de	 voor-
bereidende	 werkzaamheden	 is	 het	
gewenst	u	vooraf	aan	te	melden.	Dat	
kan	op	zaterdag	21	mei	in	Dijckstate	
van	10.00	tot	11.30	uur.	Voor	verdere	
inlichtingen:	 tel.	 0346	 212288	 of	 e-
mail	broekhu2@xs4all.nl	

Speciale dagtocht voor rollator- of 
rolstoelgebruikers

Beter ademen en hartcoherentie 
In	deze	workshop	wordt	door	Marilou	Hermens	uitleg	gegeven	over	gezon-
der	ademen	met	het	middenrif	en	hoe	dit	positief	doorwerkt	naar	het	hart	en	
de	bloedsomloop.	Tevens	wordt	er	zelf	geoefend.
Deelname	 is	 voor	 iedereen,	 ook	 itnesstrainers,	 fysiotherapeuten,	 artsen,	
cardiologen	en	andere	belangstellenden	zijn	welkom.	Marilou	Hermens	is	
gespecialiseerd	op	ademgebied.	In	haar	praktijk	begeleidt	zij	al	jaren	cliën-
ten	met	vele	klachten	waarbij	deze	afnemen	door	de	behandelingen.	
Datum:	22	mei	a.s.	van	10.00	tot	12.30	uur,	Jan	Provostlaan	62	in	Bilthoven.	
Meer	info:	tel.	030	2258879	of	www.yogameditatie.nl.	

De schilder en het meisje

Het was de eerste keer dat Drs. Jolien Manassen een lezing in de Bilthovense 
Boekhandel gaf. Meteen is besloten dit in het najaar te herhalen. Jolien 
Manassen is Neerlandica en literatuurdocente. Onder haar leiding werd 
er gesproken over de verhaallijnen uit het boek ‘De schilder en het Meisje’ 
van Margriet de Moor. Zij stipte de kenmerken van Margriet de Moor en de 
kunst- en cultuurhistorische aspecten uit de roman aan. Daarnaast werd het 
leven en werk van Rembrandt door haar belicht [foto: Reijn Schuurman]

Zwanenzang Woudzang

Het zangkoor ‘De Woudzang’ uit Lage Vuursche is noodgedwongen 
opgeheven. Door vergrijzing en het uitblijven van nieuwe leden, moest het 
besluit tot ophefing worden genomen. Na 39 jaar samen te hebben gezongen 

kwam zaterdag 14 mei de bus 
voorrijden bij de Ontmoetingskerk 
aan de Julianalaan in Maartensdijk 
en begonnen de (oud-)leden aan een 
dag volherinneringen en aan hun 
‘zwanenzang’. (Henk Broekhuizen)

PCOB gaat op reis
Op	 woensdag	 25	 mei	 hoopt	 de	
PCOB	 weer	 een	 dag	 uit	 te	 gaan.	
Om	 8.30	 uur	 is	 het	 vertrek	 vanaf	
de	 Amandelboom,	 Nrd	 Houdrin-
gelaan	te	Bilthoven	en	om	9.00	uur	
wordt	de	reis	vervolgd	vanaf	Dijck-
state	 in	Maartensdijk.	Er	 staat	 een	
boottocht	 vanuit	 Leerdam	 op	 het	
programma.	Op	de	 boot	 is	 er	 kof-
ie	met	gebak	en	na	terugkomst	een	
driegangen	diner.	Daarna	naar	Rid-
derkerk	 voor	 een	 bonbondemon-
stratie,	thee	of	kofie	met	uiteraard,	
een	 bonbon.	 De	 terugreis	 gaat	 via	
een	mooie	route	door	de	Alblasser-
waard.	De	 kosten	 zijn	 48,95	 euro.	
Aanmelden	 kan	 bij	 Bep	 Franken,	
tel.0346-282002	 tot	 20	 mei	 a.s.	
Ook	niet	leden	kunnen	mee,	zolang	
er	plaats.
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advertentie

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

‘Toch heb ik de dag als heel bijzon-
der ervaren. Ik vond het eerst eigen-
lijk wat jammer dat het niet in het 
geheel van mijn afscheid van de raad 
mogelijk was. Nu ik terugkijk vind ik 
deze manier eigenlijk een hele mooie 
markering van het einde van veel ja-
ren actieve betrokkenheid bij de ge-
meente. De toespraak van de burge-
meester vond ik erg mooi. Ik heb heel 
erg gewaardeerd dat hij een nieuw en 
anders getint verhaal had dan bij mijn 
afscheid van de raad. De hele entou-
rage met al die andere mensen erbij 
gaf een extra cachet aan het geheel. 
Echt een markeringspunt.’

Bilthoven
Anneke van Heertum werd in 1951 
geboren in Amsterdam. ‘Daar ben 
ik opgegroeid, naar de middelbare 
school gegaan en een hbo-opleiding 
gedaan.’ Ze werd opgeleid tot labo-
ratoriumassistent. Toen ze 21 was 

ging Anneke voor twee jaar naar 
Israël. Ze werkte in een kibboets en 
als laboratoriumassistente in een zie-
kenhuis. Terug in Nederland woonde 
ze eerst weer in Amsterdam. ‘Zowel 
mijn man als ik kregen toen een baan 
in Utrecht waar we in een piepklein 
huisje gingen wonen. Ik werkte als 
hoofdanalist bij wat nu diagnostisch 
centrum Saltro is. In 1980 verhuis-
den we naar Bilthoven waar we vier 
kinderen kregen. Omdat in Bilthoven 
de kinderopvang toen nog niet was 
uitgevonden, stopte ik met werken.’

Politiek
Een actie tegen sluipverkeer werd 
de reden voor Anneke van Heertum 
om zich bij een politieke partij aan te 
sluiten. ‘Ik wond me er over op dat 
de Hofl aan waar ik toen woonde 
werd gebruikt als sluiproute naar De 
Kwinkelier. De auto’s reden ook veel 
te hard. Met de buurt zijn we toen 

gaan lobbyen om gedaan te krijgen 
dat de wijk voor doorgaand verkeer 
zou worden afgesloten. Dat is uit-
eindelijk ook gebeurd en er ontstond 
een heerlijke woonwijk. Door die 
actie ontstond mijn interesse voor de 
lokale politiek en in 1992 werd ik lid 
van D66. In eerste instantie niet zo 
voor het gedachtegoed, maar meer 
vanwege de mensen die er mee be-
zig waren en die mij aanspraken. Van 
mijn ouders kreeg ik mee dat je naast 
je eigen dingen ook maatschappelijk 
iets moet doen.’ 

Na enige tijd in de steunfractie te 
hebben meegedraaid werd Anneke 
van Heertum in 1994 gemeenteraads-
lid. Ze was zeventien jaar betrokken 
bij het bestuur van de gemeente De 
Bilt. Bijna dertien jaar als lid van de 
gemeenteraad voor D66 en vier jaar 
als wethouder van zowel de voorma-
lige als de huidige gemeente De Bilt.

Verkeerscirculatieplan 
Als wethouder had Van Heertum on-
derwijs in haar portefeuille. ‘Goed 
onderwijs, goed geoutilleerd en met 
goede ondersteuning heb ik altijd 
erg belangrijk gevonden. De ge-
meente vormde toen nog het bestuur 
van het openbaar onderwijs. Ik heb 
bewust geëntameerd dat het wat 
op afstand kwam te staan, omdat je 
toch met meerdere petten zat.’ Van 
Heertum was ook wethouder van 
verkeer, maar ze had zelf geen auto 
en deed alles met de fi ets. ‘Dat was 
soms heel boeiend, want dan vroegen 
mensen wel eens waar ik mijn auto 
parkeerde. Als ik dan zei dat ik geen 
auto had keken ze me heel glazig 
aan.’ Een van de hoogtepunten van 
haar wethouderschap vindt zij de tot-
standkoming in 2002 van een nieuw 
verkeerscirculatieplan. ‘Ik vond het 
een heel mooi plan en de procedure 
was zo goed verlopen, dat toen het 
uiteindelijk in de raad kwam er geen 
insprekers waren. Het plan is uitge-
voerd en wordt nu geëvalueerd.’

Dieptepunten
Het meest dramatische moment uit 
haar bestuurlijke periode vindt Van 
Heertum de motie van wantrouwen 
in december 2003. ‘Dat heb ik echt 
heel erg gevonden, omdat het een po-
litieke motie van wantrouwen was. 
Wat mij betreft niet op inhoud. Dat 
heb ik echt als een dieptepunt erva-
ren.’ Wat zij ook heel jammer vindt 
is dat het haar niet gelukt is de be-

langengroepen mee te krijgen in een 
combinatie van de Julianaschool en 
de Van Everdingenschool op de plek 
van de Van Everdingenschool. ‘De 
Van Everdingenschool lag dwars, 
de buurt lag dwars en er was op een 
gegeven moment geen gesprek meer 
mogelijk. Ik vind het nog steeds een 
gemiste kans, ondanks dat ik de Ju-
lianaschool prachtig vindt. Maar het 
was daar met het bos erachter voor 
alle kinderen een prima plek ge-
weest.’

Opmerkelijk
Het heeft Anneke van Heertum ver-
baasd dat heel veel mensen toen ze 
uit de gemeenteraad stapte vroegen 
wat ze nu ging doen. ‘Ik zeg mensen, 
ik heb bijna een fulltime baan als di-
recteur van Cosbo-Stad-Utrecht. Het 
raadswerk deed ik ernaast. Mensen 
waren in de veronderstelling dat ik 
alleen raadslid was. Maar met die 
baan van tweeëndertig uur en de 
twaalf tot vijftien uur per week voor 
het raadswerk bleef er weinig tijd 
over voor nieuwe ontwikkelingen in 
mijn privéleven. Het paste niet meer 
en daarom ben ik uit de raad gegaan.’ 

Op haar periode in de raad kijkt An-
neke van Heertum met veel genoe-
gen terug. Ik was met iedereen on 
speaking terms. Je kunt in de raad 
ontzettend ruziemaken, maar je moet 
zodanig ruziemaken dat je na afl oop 
nog een glas wijn met elkaar kunt 
drinken.’

Anneke van Heertum 
nu ook koninklijk geëerd

door Guus Geebel

Tijdens de raadsvergadering van december vorig jaar kreeg Anneke van Heertum bij haar afscheid 
als raadslid veel lof toegezwaaid. Burgemeester Gerritsen kondigde toen al aan dat er nog een ander 
soort waardering zou komen. De Koninklijke onderscheiding, die Anneke van Heertum op 29 april 

ontving was voor haar daarom niet zo’n grote verrassing, als voor de andere gedecoreerden. 

Anneke van Heertum vindt de Koninklijke onderscheiding een echt 
markeringspunt.

Voorzitter Henri L’Honoré Naber en 
secretaris Myriam Jannink van Groei 
& Bloei De Bilt en omstreken zorgen 
samen met een groep vrijwilligers dat 
alle leden van de vereniging genoeg 
ruimte op de tafels krijgen om hun 
meegebrachte waar tentoon te stellen. 
Zelf hebben ze ook een ruime keus 
aan planten en stekken meegebracht. 
Het aanbod bij WVT is enorm groot 
dit jaar, ondanks de droogte van de 
afgelopen tijd. Zo zijn er niet alleen 
planten als pompoenen, wijnbessen, 
aardbeien, peterselie en cherryto-
maatjes, die een rijke eetbare oogst 
kunnen opleveren, maar ook fraaie 
sierplanten en heesters, waaronder 
talloze fuchsiavarianten, ingebracht 
door leden van de Fuchsiavereniging, 
orchideeën, brugmansia’s (trom-
petbloemen), zantedeschia (zwarte 
aronskelk), vlijtige liesjes, lidcac-
tussen en helianten (duizendknoop). 
Onderling wordt fl ink geruild door de 
leden van Groei & Bloei en niet-leden 
kunnen tegen een alleszins schappe-
lijke prijs planten en stekken kopen. 
Met als groot voordeel dat de verko-
per er van alles over kan vertellen: of 
de plant zon of schaduw wil, hoe hoog 
hij wordt, of hij zich vermeerdert, of 
hij een bodembedekker is, of hij re-
gelmatig bemest moet worden, enzo-
voorts. Bovendien zijn zelfgekweekte 
stekken vaak sterker dan planten uit 
een tuincentrum. 

Lid worden
De achtjarige Hannah van Regte-
ren uit Hilversum is vandaag de as-
sistente van haar oma. ‘Ik help haar 

’s zomers ook in de tuin’, vertelt ze. 
Oma van Regteren is lid van Tuinclub 
Tilia in De Bilt, vertelt ze, terwijl ze 
ondertussen de ene potentiële koper 
na de andere te woord staat. Joke 
Boer prijst haar cleome spinosa, in 
het Nederlands kattesnor, aan. ‘Die 
bloeit de hele zomer door. Hij moet in 
de volle zon en hij wordt vrij hoog.’ 
Ze biedt ook witte papaver met een 
donkerblauw hart aan. ‘Die moet nog 
een poosje binnen in de pot staan. Je 
ziet vanzelf wel wanneer hij naar bui-
ten moet.’ Een bezoekster ontdekt dat 
het plantje dat ze altijd voor onkruid 
heeft aangezien, een keurige tuinplant 
blijkt te zijn, ajuga reptans, ook wel 
zenegroen geheten. ‘Ik vond hem al 
zo’n mooi plantje. Die ga voortaan 

niet meer uit de grond trekken als 
ik mijn voortuin wied. Hij krijgt een 
regulier plekje.’ Voor wie meer over 
planten wil weten, is op de boeken-
tafel een uitgebreide collectie plan-
tenboeken te koop, zowel nieuw als 
tweedehands. Groei & Bloei afdeling 
De Bilt organiseert voor leden en 
andere belangstellenden diverse ac-
tiviteiten, zoals lezingen, de planten-
markt, excursies, reizen, open tuinen 
en cursussen. Ook is er een zaai- en 
stekclub. Wie lid wordt van Groei & 
Bloei Nederland, krijgt korting op 
cursussen, workshops en excursies en 
ontmoet enthousiaste tuiniers om tips 
en ideeën mee uit te wisselen. Meer 
informatie is te vinden op de website 
http://bilt.groei.nl.

Vroege vogels azen op koopjes 
bij plantenmarkt Groei & Bloei

door Lilian van Dijk

Wie bij de traditionele plantenmarkt van Groei & Bloei De Bilt en omstreken ruime keus wil hebben, 
moet vroeg komen. Dat verklaart waarom op zaterdag 14 mei al direct na de start hordes mensen 

WVT binnenstromen op zoek naar mooie tuin- en/of kamerplanten tegen een zacht prijsje.

De plantenmarkt van Groei & Bloei De Bilt e.o. is bij velen een geliefd en 
gewaardeerd, jaarlijks terugkerend evenement.

Leer alles over Hyves 
in de bibliotheek

Op maandag 30 mei organiseert Bibliotheek Bilthoven de workshop Hyves. 
De populariteit van dit sociale netwerk is enorm: reeds 11 miljoen Neder-
landers zijn lid. Zij wisselen informatie en ervaringen uit met hun vrienden 
via het netwerk. Wilt u ook kennismaken met Hyves? Meld u dan aan voor 
de workshop.

Tijdens de bijeenkomst wordt eerst ingegaan op de vraag wat een sociaal 
netwerk is. Vervolgens gaat u zelf met Hyves aan de slag op de computer. 
Onder begeleiding maakt u uw eigen account aan, nodigt u vrienden uit en 
past u uw eigen pagina aan naar wens. Om te kunnen deelnemen aan de 
workshop dient u goed om te kunnen gaan met de muis en e-mail. Wacht 
niet te lang met aanmelden aangezien het aantal deelnemers beperkt is. De 
workshop vindt plaats op maandag 
30 mei van 10.00 tot 12.00 uur in 
Bibliotheek Bilthoven. Entree: 15 
euro of 10 euro (bibliotheekleden). 
Aanmelden en meer informatie bij 
bibliotheek Bilthoven of biblio-
theek Maartensdijk aan de balie, 
telefonisch (030 2285803) of via 
c.heerschop@bibliotheekdebilt.nl.
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Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DE NIEUWE COLLECTIE 

VAN ESPRIT IS BINNEN

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme 
producten 

nu met 

20-40% 
korting!!

behalve de huidverzorgingsets

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Pioenen om... te zoenen!
2 bossen 7,95

Fuchsia's 3 voor 5,00 

Geraniums 3 voor 3,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl
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3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Dagtocht speciaal 
Woensdag 6 juli  - voordelige prijs € 25,- pp
Ook geschikt voor mensen met beperking

Wij zetten een rolator-rolstoelbus in met lift.

Prachtig programma incl.dinér 
en boottocht van 2 uur.

Inschrijven/betalen in Dijckstate
Zaterdag 21 mei 10.00 uur – 11.30 uur

REISCLUB 55+
Maartensdijk-De Bilt

www.reisclub55plus.nl
Tel 0346-212288

06 - 53 14 67 33

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

7,25

1,75

Aardbeienslof

Fries suikerbrood
van € 2,30 nu

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Volop keus in 
verwenartikelen

Avondvierdaagse

cadeautjes
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Onder	 het	 plezierig	 geluid	 van	 mu-
ziek	dromden	de	kijkers	met	belang-
stelling	 naar	 de	 19	 kunstenaars	 en	
hun	 producten.	 Het	 was	 er	 heel	 ge-
zellig.	 Ook	 al	 omdat	 er	 voor	 hapjes	
en	drankjes	was	gezorgd.	De	meeste	
deelnemers	 komen	 uit	 de	 eigen	 pro-
vincie	maar	er	zijn	er	ook	die	van	ver-
der	komen.	

Gewone	 mensen	 met	 een	 creatieve	
hobby	die	hun	werken	 tonen.	Mooie	
en	 betaalbare	 producten.	 Kunst	 met	
een	kleine	K.	Tafels	vol	met	lampen,	
schalen,	 glaswerken,	 sieraden,	 kera-
miek,	 kartonnagewerk,	 bric	 &	 brac	
en	 rondom	 schilderwerken.	 Er	 was	
ook	volop	cursusaanbod.	Begrijpelijk	
dat	de	dames	van	de	Kunstcommissie	
zeer	tevreden	zijn.

Aanmelden
De	 Kunstmarkt	 in	 De	 Akker	 wordt	
twee	keer	per	jaar	gehouden.	Wie	het	
nu	gemist	heeft	kan	op	17	november	
a.s.	deelnemen	of	de	markt	bezoeken.	
Ook	dan	zal	er	veel	worden	verkocht	
in	 verband	 met	 de	 daarna	 volgende	
Sinterklaas	en	Kerstmis.	Het	apparte-
mentencomplex	De	Akker	is	gelegen	

aan	de	Soestdijkseweg	Zuid	87	in	De	
Bilt	op	de	hoek	van	de	Groenekanse-
weg.	 Kunstenaars	 kunnen	 zich	 aan-

melden	bij	de	dames	Prartho	Leemans		
(06-20355863)	 en	 Antoinette		
Boukamp-ter	Berg	(030-2292791)	

Druk bezochte Kunstmarkt De Akker
door Kees Pijpers

Vorige week donderdag 12 mei was het in het Biltse Appartementencomplex De Akker een drukte 
van jewelste. Beneden in de mooie recreatiezaal en de ruime hal ernaast, werd van 10.00 tot 15.00 uur 

de Kunstmarkt gehouden. En er werd volop gekocht. 

Er is heel wat verkocht op de gezellige kunstmarkt.

Op	12	mei	wordt	elk	jaar	de’	Dag	van	
de	Zorg’	gevierd.	Deze	dag	 is	geko-
zen	omdat	het	de	geboortedag	is	van	
Florence	 Nightingale,	 een	 Engelse	
oorlogsverpleegster.	 Zij	 zette	 zich	
tijdens	 de	 Krimoorlog	 in	 om	 het	 lot	
van	 de	 gewonden	 en	 de	 stervenden	
te	verlichten	en	de	medische	zorg	 te	
verbeteren.	Overal	ter	wereld	worden	
medewerkers	van	zorginstellingen	op	
deze	dag	extra	in	het	zonnetje	gezet.	
Zo	 ook	 in	 woonzorgcentrum	 De	
Bremhorst	in	Bilthoven.	Daar	werden	
de	medewerkers	al	vroeg	door	de	lo-
catiemanager	ontvangen	met	een	glas	

vruchtensap,	 doosje	 bonbons,	 plak	
ontbijtkoek	en	een	grote	paraplu	voor	
regen	en	zonneschijn.	Rond	10.00	uur	
kregen	zowel	de	medewerkers	als	be-
woners	een	lekker	kop	kofie	met	een	
slagroompunt.	Om	de	dag	goed	af	te	
sluiten	was	 er	 een	 uitgebreide	 lunch	
met	 heerlijke	 verschillende	 salades.	
Iedereen	genoot	van	deze	 feestelijke	
dag	 met	 allerlei	 lekkernijen	 en	 aan-
dacht.		 (Trees van Rooyen)

Dag van de Zorg in De Bremhorst

In De Bremhorst werden de 
medewerkers op De dag van de Zorg 
verwend.

Dun ijs voor Mittendorff

Wethouder Herman Mittendorff (links) neemt het eerste exemplaar van Dun 
ijs, het verhaal van ruim 1 miljoen mantelzorgers in Nederland die zich 
om hun oude ouders bekommeren, in ontvangst. Daarnaast Ike Bekking 
(Bilthovense Boekhandel), auteur Elly Rijnbeek en een vertegenwoordiger 
van Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. 
[foto Reijn Schuurman]

Al	 verschillende	 jaren	 is	 de	 skelter-
race,	 waar	 veel	 kinderen	 uit	 Lage	
Vuursche	 en	 omgeving	 naartoe	 ko-
men	 een	 succes.	 Barbara	 Kruijmer	
vertelt	dat	er	dit	jaar	nieuwe	elemen-
ten	aan	het	spel	worden	toegevoegd.	
Zo	 wordt	 er	 meer	 behendigheid	 van	
de	coureurs	gevraagd.	

De	 zendingscommissie	 van	 de	 her-
vormde	 gemeente	 hoopt	 dat	 er	weer	
veel	 bekende	 en	 nieuwe	 kinderen	
zullen	komen.	Na	aloop	is	er	een	bij-
belvertelling	 in	 de	 kerk	 door	 jeugd-
werker	Arie	de	Winter.	Deelname	aan	
deze	activiteit	is	gratis.	Voor	informa-
tie	kunt	u	contact	opnemen	met	Cor-
rie	van	Keulen	(wimencorrievankeu-
len@casema.nl)	of	Barbara	Kruijmer	
(tel.	035	6668227).	

Skelterrrace op kerkplein Lage Vuursche
Op zaterdag 4 juni wordt de jaarlijkse skelterrace gehouden op het kerkplein in Lage Vuursche. 

Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, die het leuk vinden om een parcours met uitdagingen 
zo snel mogelijk af te leggen, zijn van harte welkom. Je zou het de ‘Grand Prix’ van 

Lage Vuursche kunnen noemen. De inschrijving is vanaf 14.30 uur en de race start om 15.00 uur. 
Voor alle deelnemers is er een prijs.

De skelters worden weer beschikbaar gesteld door de SpeelGaarden uit 
Maartensdijk. 

De tweede KBO bustocht van dit jaar
Vrijdag	27	mei	2011	is	de	tweede	KBO	bustocht	van	dit	jaar.	Het	reisje	gaat	
naar	Dalfsen	en	Hellendoorn.	Onderweg	is	er	kofie	met	gebak.	Rond	12.30	
uur	in	restaurant	Madrid	een	uitstekend	3-gangen	diner.	Voor	of	na	het	di-
ner;	 bezichtiging	 van	 Expo	 Madrid	 met	 de	 fantastische	 kopie	 van	 Rem-
brandt’s	Nachtwacht	tezamen	met	een	aantal	andere	schilderijen.	

Van	15.30	uur	tot	16.45	uur	bezoek	aan	het	Bakkerij	en	IJsmuseum	in	Hel-
lendoorn	met	rondleiding	en	demonstraties.	Wanneer	er	plaatsen	over	zijn	
kunnen	 niet-leden	 ook	 mee.	 Voor	 informatie	 en/of	 aanmelding:	 tel.	 06-
36044271

Open dag Dagsociëteit
Dagsociëteit	De	Bosrank	ligt	op	het	terrein	van	Wooncentrum	Schutsman-
tel	 in	Bilthoven.	 In	 een	 stimulerende	en	open	omgeving	worden	 sociaal-
culturele	 en	 reactieve	 activiteiten	 aangeboden.	 Voor	 belangstellenden	 en	
mantelzorgers	is	er	elke	eerste	en	derde	maandagochtend	van	de	maand	de	
mogelijkheid	binnen	te	lopen	en	informatie	in	te	winnen,	of	een	afspraak	te	
maken	voor	een	proefdag.

Zaterdag	21	mei	a.s.	van	10.00	tot	13.00	uur	is	er	een	Open	Dag	voor	deze	
dagverzorging	voor	ouderen,	die	lichamelijk	of	geestelijk	achter	uitgaan	en	
de	begeleidingsmogelijkheden	voor	hun	mantelzorgers	Zie	ook	www.wa-
randaweb.nl.	Tel.	Info	via	030	2286911.
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Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie

 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

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan gebruik 
van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

PEUGEOT 107 1,0 12V 
5DRS, 2009, 70.000 KM, 
BLAUW MET, AIRCO, ER, 
CV, SB, RAD/CD, ABS

€ 7.800,- 

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 2.0 HDI BREAK 2005 178.000 D GRIJS MET,ABS,CRUISE C,CLIMATE C,REGENS,

RAD/CD,PARKEERHULP,LMV,  € 9.750,- 

CITROEN C4 GR PICASSO 2.0 AUTO 2007 60.000 ZWART MET,ER,CV,SB,RAD/CD,ESP,ABS,

PANORAMA DAK,CLIMATE C,CRUISE C,PARKEERS,  € 15.950,- 

FORD FIESTA 1.3 FUTURA XL 2008 5.600 CLIMA,FORD AUDIO,ELEKTRICH PAKKET,ABS,

ABS,AIRBAGS,LMV,MLV,PARKEERHULP  € 8.400,- 

PEUGEOT 205 1.4 GENERATION 1997 214.000 ROOD,ER,CV,NIEUWE APK, € 1.250,-

PEUGEOT 206 CC 2.0 16V 2003 61.000 GRIS ICELAND,RAD/CD,ER,CV,SB,LMV,AIRBAGS,

BOORD COMP,WINDREK,ALARM,ESP  € 7.750,- 

PEUGEOT 307 2.0 SW AUT PACK 2005 98.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,TREKH,

LMV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,PANORAMADAK  € 10.950,- 

PEUGEOT 406 BREAK 2.0 HDI 110PK 2004 230.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

ABS,RAD/CD/NAV,TREKH,REGENS, € 5.950,-

PEUG.PARTNER 1.6 HDIF VERLENGD 2009 26.800 AIRCO,ER,CV,SB,SCHUIFDEUR,AIRBAGS,

IMPERIAAL/LADDERROL,PRIJS EXCL BTW  € 11.950,- 

VOLVO V70 2.4 COMFORT LINE 2000 294.000 GROEN MET,HALF LEDER,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP,

CRUISE C,LMV,TREKH,  € 3.750,- 

VOLVO S60 2.4 2003 137.000 BLAUW MET,BEIGE LEDER,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,

LMV,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,  € 7.950,- 

E  info@hoefakker.com
Utrechtseweg 374
3731 GE  De Bilt

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

ONDERHOUD
Vanaf slechts € 250,- incl. BTW bieden
wij u perfect tuin-onderhoud, incl. 
vuilafvoer, bemesten en het gebruik 
van lichte machines. Bel of mail voor 
nadere info of het maken van een 
afspraak.

a
a
a 
a
a

Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
(Sier)bestrating en algverwijdering.
Waterpartijen en vijvers.

Ook verzorgen wij voor u:

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 

TOT 

MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd 
begonnen met het vergaren van zijn fortuin. 
Een van de eerste kansen geld te verdienen 
is een krantenwijk. Naast hard werken ben 
je ook slim bezig. Als krantenbezorger ben 
je een soort van eigen baas. Werk je 
hard is je uurloon hoog en verdien je 
in korte tijd veel meer dan bij welke 
werkgever ook. 

Wil je ook miljonair 

worden, begin dan 

nu en word Vier-

klank  bezorger!

Hehenkamp
HERENMODE

Hessenweg 194b - 3731 JN De Bilt  
030 2210007

Waarom bij Hehenkamp herenmode: 
-    Kleding van hoogwaardige kwaliteit
-    Goed, eerlijk en persoonlijk advies
-    Wij nemen alle tijd voor u
-    Wij rekenen géén vermaakkosten
-    Altijd een kopje koffi e of thee

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker
Jaap te Kiefte
Nel Knoop 
Lesley Kolmer
Loes Koster
Marjori Lutter
Cees Meijer 
Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 
Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Knippen € 12,50
Heren 65+ € 10,00
Kinderen t/m 10 jaar € 10,00

Ma: 12.00 - 18.00  
Di t/m Za: 08.00 - 18.00

Dorpsstraat 20  |  De Bilt  |  T: (030) 7512967

NIEUW geopend in De Bilt

Met of zonder 

afspraak!

Tegen over de KIA garage
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Al	sinds	1925	verschijnen	de	Goody-
ear	 	Blimps	 regelmatig	over	 de	hele	
wereld	 in	 de	 lucht	 als	 ambassadeur	
voor	 één	 van	 de	 grootste	 bandenfa-
brikanten	van	de	wereld.	Het	bedrijf	
heeft	 twee	 gloednieuwe	 Blimps.	 Nu	
doet	de	‘Goodyear	Spirit	of	Safety	I’	

de	Benelux	aan	en	zal	d.m.v.	het	be-
zoek	 de	 nadruk	 leggen	 op	 verkeers-
veiligheid.	Al	eerder	is	gevlogen	bo-
ven	de	steden	in	Zuid	Holland	vanaf	
het	vliegveld	Valkenburg	bij	Leiden.	
Datzelfde	 gebeurt	 nu	 ook	 met	 de	
‘Goodyear	Spirit	of	Safety	II’	die	de	

zuid	 Europese	 landen	 bezoekt.	 Via	
een	aantal	 leuke	acties	waren	er	ook	
tickets	 te	 winnen	 om	 de	 vlucht	 van	
je	leven	mee	te	maken.	Wie	meer	wil	
weten	vindt	het	antwoord	op	Internet	
bij	GoodYearBlimp.

Jubileum Bigband 
Biltse Muziekschool 

In	2011	is	het	25	jaar	geleden	dat	de	bigband	van	de	Biltse	Muziekschool	
werd	opgericht.	Docent	Martin	de	Boer	is	sinds	de	oprichting	muzikaal	lei-
der	van	deze	bigband.	Die	bestaat	uit	leerlingen	en	oud-leerlingen	van	de	
muziekschool,	maar	ook	andere	belangstellenden	hebben	hun	weg	naar	dit	
ensemble	weten	te	vinden.	De	bigband	heeft	een	goede	naam	in	de	gemeen-
te	weten	op	te	bouwen	en	treedt	met	een	zekere	regelmaat	op	bij	diverse	
evenementen.	Martin	de	Boer	stond	ook	aan	de	wieg	van	de	bigband	van	De	
Kom	te	Nieuwegein,	eveneens	25	jaar	geleden.

Aan	beide	jubilea	wordt	aandacht	besteed	door	middel	van	een	dubbelcon-
cert	op	zaterdag	18	juni	in	de	zaal	van	de	Biltse	Muziekschool	aan	de	Hen-
rica	van	Erpweg	2	te	De	Bilt.	Aanvang	16.00	uur.	De	toegang	is	gratis.
Bij	voldoende	belangstelling	 treedt	ook	een	reunistenbigband	op,	die	een	
aantal	stukken	zal	instuderen	en	ten	gehore	zal	brengen.	Oud-leden	kunnen	
zich	via	mail	melden	bij	martindeboer@biltsemuziekschool.nl.	Meer	 info	
via	de	Biltse	Muziekschool,	tel	030	2283026.

De Biltse Muziekschool doet een oproep aan oud leden.

Misschien	 dat	 het	 de	 buitenkernen	
van	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 de	 vorige	
jaren	een	beetje	ontgaan	is,	maar	het	
kunstfestival	 ‘Uit	 de	 Kunst’	 is	 voor	
alle	 zes	 kernen	 bedoeld.	 Toch	 ont-
braken	 de	 kernen	 Maartensdijk	 en	
Hollandsche	 Rading	 vorig	 jaar.	 Al-
leen	 Laura	 Fygi	 vertegenwoordigde	
Hollandsche	 Rading	 tijdens	 ‘Uit	 de	
Kunst’	 door	 aan	 de	 VIPtour	 mee	 te	
doen	en	als	genodigde	bij	de	opening	
van	 vorig	 jaar	 aanwezig	 te	 zijn.	Het	
jonge	festival	wordt	nu	al	een	traditie	
genoemd,	ondanks	het	feit	dat	het	pas	
twee	 jaar	 is	 gehouden.	 Het	 zegt	 iets	
over	 het	 succes	 van	deze	 feestweek,	
die	 aan	 uitbundigheid	 niets	 te	 wen-
sen	overlaat.	Het	 festival	dat	profes-
sionele	kunstenaars	een	weeklang	een	
podium	geeft	om	zich	te	presenteren,	
geeft	 daarnaast	 amateurs,	 nieuwko-
mers,	 durfals	 en	 lefkikkers	 een	 hele	
zaterdag	een	theatertent	om	zijn/haar	
eerste	-	of	zoveelste	-	schreden	op	het	
toneel	te	zetten.	

Musical
Wie	wil	iets	van	zich	laten	zien?	Wie	
heeft	 talent	 in	 onze	 zes	 kernen	 en	
wie	durft	voor	publiek	op	 te	 treden?	
Misschien	is	goochelen	iets	voor	jou,	
cabaret	 of	 gedichten	 lezen.	 Muziek	
maken	doet	het	ook	altijd	goed.	Het	
maakt	de	 sfeer	extra	vrolijk.	Zo	zijn	
er	ook	diverse	optredens	van	The	Big	
Band.	Het	zal	wel	weer	moeilijk	zijn	
om	stil	te	blijven	staan	tijdens	hun	op-
tredens.

Kun	 je	 aardig	 zingen,	 maar	 durf	 je	
niet	zo	goed	alleen?	Meld	je	dan	aan	
voor	de	Musicalclass	die	diezelfde	za-
terdag	vanaf	10.00	uur	wordt	gegeven	
door	Hein	Franssen,	repetitor	van	een	
aantal	topmusicals.	Je	studeert	gedu-
rende	de	dag	de	musical	highlights	in	
van	 Grease,	 Annie	 of	 Oliver	 Twist,	
waarna	je	voor	een	volle	zaal	optreedt	
aan	het	eind	van	de	middag.	Het	blijft	
nog	een	verrassing	welke	musical	ge-
kozen	wordt,	want	dat	wordt	door	de	
deelnemers	zelf	bepaald.	

Workshops
In	 diezelfde	 zaal	 zullen	 ook	 work-
shops	 worden	 gegeven	 en	 optredens	
worden	verzorgd	door	
Marie	Jose	Tiemstra	en	Wanda	Peters.	
De	 vocale	 masterclasses	 van	 Wanda	
Peters	 duren	 20	minuten	 en	 zijn	 zo-
wel	 geschikt	 voor	 solisten	 als	 voor	
ensembles	en	koren.	Wie	zich	op	wil	
geven	 moet	 een	 mailtje	 sturen	 naar	
Idee-f@planet.nl	met	daarin	de	naam	
van	het	stuk,	van	welk	genre	dan	ook,	
zolang	 het	 maar	 vocaal	 is.	 Begelei-
ding	op	de	piano	door	Hein	Franssen	
is	mogelijk,	maar	dan	moet	je	van	te-
voren	ook	de	pianopartituur	aanleve-
ren.	Laat	bij	voorkeur	ook	even	weten	
wat	je	niveau	of	je	ervaring	is	en	een	
vocale	 bijlage	 in	mp3	 of	wav	wordt	
zeer	gewaardeerd.	

Misschien	 ben	 je	 ook	 een	 professi-
onal	en	geef	je	liever	zelf	een	work-
shop.	 Meld	 je	 aan	 en	 geef	 je	 passie	

door.	Vorig	jaar	was	er	een	workshop	
lachen…inderdaad,	 begin	maar	 vast.	
Het	 was	 zo’n	 succes,	 geloof	 het	 of	
niet,	dat	 er	door	de	hele	zaal	vrolijk	
gelachen	werd.	

De feestelijke opening.
Vrijdagavond	 27	 mei	 om	 19.00	 uur	
opent	wethouder	Bert	Kamminga	van	
de	 Gemeente	 de	 Bilt,	 de	 jaarlijkse	
kunstmanifestatie	 ‘Uit	 de	 Kunst’	 in	
aanwezigheid	van	genodigden	en	be-
langstellenden.	 Iedereen	 is	 op	 deze	
(koop-)avond	van	harte	welkom.	

Een	week	 lang	 is	het	winkelcentrum	
en	omgeving	één	grote	expositieruim-
te	annex	theater.	Op	het	Vinkenplein	
staat	 de	 tent	 die	 het	 centrum	 vormt	
van	alle	activiteiten	 in	die	week.	De	
winkeliers	 leggen	 de	 rode	 loper	 uit	
om	 de	 route	 langs	 de	 Julianalaan,	
Nachtegaallaan,	 Emmaplein	 en	 Vin-
kenplein	te	markeren.	Zeker	25	win-
kels	en	talloze	kunstenaars	doen	mee	
aan	 deze	 geweldige	 kunstmanifesta-
tie.	 En	 wat	 het	 podium	betreft:	 Ook	
jij	 kunt	 als	 performer	 deel	 uitmaken	
van	dit	kunstzinnige	gebeuren.	Pak	je	
kunstkans	 en	 meld	 je	 aan	 bij	 Fredie	
Blankenstijn:	 Idee-f@planet.nl	of	06	
18169170.	

Kijk	 voor	 het	 volledige	 weekpro-
gramma	en	het	 laatste	 nieuws	op	de	
website	 van	 het	 kunstenaarscollec-
tief:	www.nikenco.nl
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Nieuw talent gezocht voor 
‘Uit de Kunst’

door Annemieke van Zanten

Talenten en aanstormende talenten zullen elkaar zaterdag 28 mei feestelijk de loef afsteken in een 
grote tent op het Vinkenplein bij winkelcentrum de Kwinkelier. Ze hoeven zich alleen nog maar aan 

te melden bij de organisator van het kunstfestival ‘Uit de Kunst’. Wie dat nog niet heeft gedaan, 
moet snel zijn, want 21 mei sluit de inschrijving deinitief.

Luchtschip legt nadruk op 
verkeersveiligheid

door Kees Pijpers

Ongetwijfeld zullen velen vorige week onder de blauwe hemel in Hollandsche Rading, Groenekan en 
Maartensdijk een luchtschip hebben gezien met daarop reclame van Goodyear. 

De zogenaamde Goodyear Blimp steeg steeds vanaf vliegveld Hilversum op. Marketing Manager 
Goodyear Dunlop Tires Nederland, David de' Liguori Carino, vertelde: ‘Zo’n luchtschip heet een 

Blimp en deze Blimp is vanaf Engeland over zee naar Nederland gekomen. Van 5 tot en met 15 mei 
legt de Blimp de nadruk op de Road Safety Tour 2011’. 

Het lijkt een Zeppelin maar heet een Blimp.

Wie dit jaar wil deelnemen aan het festival, moet zich snel aanmelden.

Impatiens, Lobelia en 

Petunia.

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor 

1,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Geldig van 19-05

t/m 25-05. OP=OP

Perkplanten

a.s. zo
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De plas is sinds 2003 grotendeels 
eigendom van Het Utrechts Land-
schap. In de plas is in de loop der tijd 
van alles gestort, waaronder bagger, 
bedrijfsvuil en compost. Ondanks 
de verontreiniging is er een natuur-
gebied ontstaan, waar watervogels 
overnachten en een das een burcht 
heeft. De natuurlijke waarde van 
de plas zelf is echter beperkt. Het 

Utrechts Landschap wil de natuur-
waarden van de plas ontwikkelen 
door het maken van brede oevers en 
eilandjes. Hierdoor wordt het nog 
aantrekkelijker om langs de goed 
ontwikkelde oeverzone te wandelen 
en te ietsen. Het afsluiten van de op 
de bodem liggende materialen als-
mede het creëren van brede oevers en 
eilanden wordt gerealiseerd door het 

afdekken met herbruikbare grond en 
waterbodems.
Om 12.00 uur zal de heer Poelmann 
van Waterschap de Stichtse Rijnlan-
den en Hans Coppus van Dekker Van 
de Kamp een ‘natuurlijke blikvanger’ 
in het gebied onthullen. U bent van 
harte welkom tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. De Hooge Kampse Plas 
is bereikbaar via het Hoge Kampers-

pad, een zijweg van de Groenekanse-
weg te Groenekan (tussen huisnum-
mers 208 en 218). Vanaf daar wordt 
u verder geleid naar de tijdelijke 

parkeergelegenheid. Voor iedere be-
zoeker die te voet of per iets komt, 
ligt het prachtige wandelboek ‘Land 
in Beweging’ klaar.
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Bijeenkomst inbraakpreventie 

Hollandsche Rading

Op maandag 23 mei 2011 organiseert het Dorpsoverleg 
Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading samen 
met gemeente De Bilt en Politie Binnensticht een voorlich-
tingsbijeenkomst over inbraakpreventie. De avond vindt 
plaats in het dorpshuis Hollandsche Rading en begint om 
20.00 uur 

Door ‘ervaringsdeskundige’ Evert Jansen zal met een 
interessante en ogen-openende presentatie uit de doeken 
gedaan worden hoe gemakkelijk het is om een huis binnen 
te komen, ook in Hollandsche Rading! Gelukkig geeft hij ook 
waardevolle tips om inbrekers buiten uw huis te houden!

Bij deze bijeenkomst zal wijkagent Hans Gies inzage geven 
over de (on-)veiligheid in ons dorp mede aan de hand van 
cijfers en statistieken waarover nader uitleg wordt gegeven. 

Ook zullen de leden van de werkgroep Veilig Hollandsche 
Rading zich voorstellen en toelichten wat ze op het gebied 
van veiligheid in uw dorp willen signaleren en aanpakken.
     
Programma
20:00  openingswoord door burgemeester Gerritsen,  

portefeuillehouder veiligheid
20:15  invulling door wijkagent Hans Gies
20:30  presentatie Evert Jansen (ex-inbreker)
21:30  voorstelronde van de werkgroep  

Veilig Hollandsche Rading
22:00  afsluiting

Verder zijn er slotenexperts met informatiestands tijdens 
de gehele avond aanwezig.

Wijk- en dorpsgericht Werken Hollandsche Rading

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Wijk- en dorpsgericht werken spreekuur in Maartensdijk

Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur is wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee aanwezig op 
het servicepunt in Maartensdijk, Maertensplein 41.

U kunt tijdens dit spreekuur zonder afspraak binnen lopen voor verschillende zaken. Heeft u 
een suggestie om de leefbaarheid in uw dorp te verbeteren? Bijvoorbeeld op het gebied van 
(verkeers-) veiligheid, speelplaatsen of  op het gebied van groenonderhoud en ruimtelijke ontwik-
keling? Of  zijn er problemen of  overige zaken die spelen in uw wijk? Kom dan op langs tijdens 
het spreekuur. De wijkcontactambtenaar zal samen met u hierover van gedachten wisselen en 
zoeken naar mogelijke oplossingen

Wijkcontactambtenaar: Lianne Oosterlee, T (030) 22 89 491 / E oosterleel@debilt.nl

Sportinstuiven vervangen Biltse Sportweek 

Na veel wikken en wegen heeft de gemeente samen met de Biltse Sportfederatie de knoop 
doorgehakt: de Biltse sportweek krijgt een andere vorm.

Zo’n 18 jaar lang organiseerden de gemeente samen met de Biltse Sportfederatie de welbekende 
Biltse sportweek. Gedurende de laatste dagen van elke zomervakantie werden daarbij altijd voor 
150 tot 200 kinderen van 7 tot 12 jaar sportkennismakingsclinics gegeven op verschillende 
sportaccomodaties in De Bilt of  Bilthoven. 
Met ingang van dit jaar gaan we de sportactiviteiten anders vormgeven. Zo zal Doe Mee! kleinere 
sportinstuiven aanbieden op verschillende locaties in alle wijken van de gemeente. De activitei-
ten worden vanaf  nu ook in andere vakanties georganiseerd. De instuiven zijn bedoeld voor alle 
kinderen van 6 tot 12 jaar oud die op dat moment thuis zijn. De sportverenigingen worden bij de 
activiteiten betrokken. Vóór de zomervakantie maken we het programma bekend in de huis-aan-
huiskranten en op www.doemee.debilt.nl.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Gemeente De Bilt, Ineke Winkel, 030-2289169 
of  mailen naar winkelh@debilt.nl

Bijeenkomst buurtbemiddeling

Op donderdag 19 mei 2011 organiseert Wijk- en Dorpsgericht Werken een bijeenkomst over 
buurtbemiddeling. De bijeenkomst staat in het teken van de evaluatie van het in 2009 gestarte 
project en zal de rol van de buurtbemiddeling in relatie met het lokaal veiligheidsbeleid 
belichten. Uiteraard bent u welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst onder de noemer ‘Maakt buurtbemiddeling Nederland veiliger?’ vindt plaats tus-
sen 15.30 en circa 18.30 uur in de Mathildezaal in het gemeentehuis te Bilthoven en heeft een 
informeel karakter.

Het programma voor de bijeenkomst luidt als volgt:
15.30 - 16.00 uur  inloop en ontvangst met koffie en thee;
16.00 - 16.05 uur  welkomstwoord door wethouder E.Th. Kamminga;
16.05 - 16.15 uur  inleiding door mevrouw F. Boekel, coördinator Buurtbemiddeling;
16.15 - 17.00 uur  lezing ‘Maakt buurtbemiddeling Nederland veiliger?’ door de heer M.W.B. 

Eysink Smeets, voorzitter Landelijke Expertisegroep Veiligheidsperceptie en 
lector Public Reassurance Hogeschool Inholland;

17.00 - 17.15 uur  gelegenheid voor het stellen van vragen;
17.15 - 18.30 uur  hapje en drankje.

Wijkcontactambtenaar: Annemieke Vos, T. (030) 228 94 93, E. vosa@debilt.nl

Open Dag Hooge Kampse Plas 
Aanstaande zaterdag 21 mei wordt een open dag georganiseerd op de Hooge Kampse Plas om u 
een ‘kijkje in de keuken’ te geven. Er wordt door Dekker en Van de Kamp een toelichting over 

de natuurontwikkeling gegeven, u kunt met een bootje mee de plas op en een kijkje nemen op het 
ponton. Voor kinderen wordt een speurtocht uitgezet door de plaatselijke scoutingclub,. Ook kunnen 

ze mini pionieren en broodjes bakken boven een vuurtje.

De natuurwaarden van de plas worden momenteel ontwikkeld.

Nieuw SWO zomerprogramma
Er ligt weer een nieuw zomerprogrammaboek van de SWO klaar. In dit pro-
gramma kunt u lezen welke activiteiten de SWO organiseert in de maanden 
juni, juli en augustus. 

U kunt het nieuwe programmaboek gratis afhalen bij de SWO in de Bilt 
(Jasmijnstraat 6) of in Maartensdijk (Maertensplein 96). 
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Gerrit van Vembde is 57 jaar en 
woont in Soest. Op 23 jarige leeftijd 
is hij na het succesvol afsluiten van 
de Pabo begonnen als leerkracht in 
Soest. Tot 2002 heeft hij vervolgens 
in de regio gewerkt als leerkracht, 
adjunct en directeur van verschil-
lende basisscholen. Daarnaast heeft 
hij gestudeerd en is hij in 2002 over-
gestapt naar de Schoolbegeleidings-
dienst als Onderwijsadviseur. Zijn 
werkgebied bestond uit het noorden 
en midden van het land. Veel scholen 
heeft hij gezien en heel veel kilome-
ters heeft hij daarvoor gereden. De 
wens om weer gewoon op één school 
te werken en daar met collega’s vorm 
en inhoud aan het onderwijs te ge-
ven maakte dat hij de stap naar het 
directeurschap van de Martin Luther 
Kingschool maakte. 

Kinderen helpen
Al op jonge leeftijd wist hij dat hij 
later met kinderen zou gaan werken. 
‘Mijn vader zat in Hilversum bij de 
Kinderpolitie en vertelde thuis vaak 
over zijn werk. Hij vertelde dan hoe 
hij zag dat ouders met hun kinderen 
omgingen. Dat maakte dat mijn keu-
ze viel op een baan die op een posi-
tieve manier een grote bijdrage kan 

leveren aan het leven van kinderen: 
het onderwijs’. Kinderen zijn vol-
gens hem in de loop van de tijd niet 
veranderd, wel hun omgeving. 

‘Kinderen zijn gewoon zichzelf. De 
omgeving waarin zij leven die is wel 
veranderd. Onze taak, als school, is 
om ze klaar te maken voor de toe-
komst. Dat gebeurt in een voortdu-
rende afstemming tussen kinderen, 
leerkrachten en doelen. Het is een 
doorlopend proces, het is nooit af. 
Als er iets wijzigt moeten we dat ge-
lijk meenemen. 
Bijvoorbeeld pestgedrag, dat pakken 
we als scholen al jaren aan, daar is 
zelfs een pestprotocol voor. Maar di-
gitaal pesten via Hyves of Facebook 
is een nieuw fenomeen. Het is nodig 
dat we weten hoe kinderen compu-
ters gebruiken, zowel op school als 
thuis. We moeten ze, vind ik, niet 
weghouden van dingen maar wel la-
ten zien wat het is, ze daarin goed be-
geleiden. We vragen vaak aan kinde-
ren thuis en op school: -Hoe was het 
op het voetbalveld of op paardrijden 
- maar eigenlijk nooit - Hoe was het 
op internet -. Ik vind dat een belang-
rijk thema en zal er binnenkort ook 
een ouderavond over houden’. 

Fijne school
Een maand is hij inmiddels al weer 
dagelijks aanwezig op de Martin 
Luther Kingschool. ‘Het is een fi jne 
school. Met z’n allen zetten ze de 
schouders er onder om kinderen dat 
te geven waar ze recht op hebben: 
daarbij worden ze serieus genomen 
en met respect behandeld. De kinde-
ren staan centraal en ze krijgen hier 
een veilige plek aangeboden waar 
ze zichzelf kunnen zijn. Er zijn ge-
zamenlijke vieringen, groep 8 gaat 
binnenkort naar Texel als afsluiting 
van de basisschoolperiode, er gebeurt 
hier veel. Het is een klein maatschap-
pijtje op zich, de sfeer is prettig en 
er is een grote betrokkenheid van 
ouders. De school loopt als een trein, 
hij rijdt en ik ben ingestapt. Samen 
gaan we nu bepalen waar we heen 
gaan, waarbij ik me constant af wil 
vragen of we de goede dingen doen 
en of we die dingen ook goed doen. 
Steeds weer bedenken, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen’.

Meester Gerrit
De signatuur van de Martin Luther 
Kingschool is Algemeen Christelijk. 
De school heeft zich daarom dan ook 
niet verbonden aan een kerkgenoot-

schap. ‘Deze school is voor iedereen 
die iets wil ervaren van Christelijk 
zijn, zonder een keuze te hoeven ma-
ken voor een bepaalde richting maar 
wel vanuit een Christelijke gedachte, 
met bijpassende waarden en normen. 
De overstap naar de Martin Luther 
Kingschool voelt goed. ‘Het is fi jn 
dat kinderen nu al spontaan naar me 

toe komen lopen met vragen of op-
merkingen of me roepen. Meester 
Gerrit klinkt me weer heel fi jn in de 
oren. Ik ga ook een dagje naar Texel, 
kijken hoe het groep 8 daar vergaat. 
Muziek is één van mijn hobby’s dus 
ik neem dan wel mijn keyboard mee’, 
sluit hij enthousiast het gesprek af. 

Nieuwe directeur 
Martin Luther Kingschool Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Na een betrekkelijk lange directeurloze periode is het de sollicitatiecommissie gelukt om een nieuwe 
directeur aan te trekken voor de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk. Sinds 1 maart 2011 

heeft die school een nieuwe directeur: Gerrit van Vembde. 

Gerrit van Vembde: ‘Meester Gerrit klinkt me weer heel fi jn in de oren’.

Terwijl u de magnifi eke polder- en 
boslandschappen rond de gemeente 
De Bilt en haar dorpskernen beleeft, 
komt de opbrengst van uw inspan-
ningen geheel ten goede aan Fight 
for Sight, een project in India en Ne-
pal voor het doen van oogoperaties 
en Stichting Leergeld, een project 
geïnitieerd en ondersteund door de 
gemeente De Bilt met als missie het 
helpen van schoolgaande kinderen, 
die door het ontbreken van fi nanci-
ele middelen hun kennis en sociale 
vaardigheden onvoldoende kunnen 
ontwikkelen.

Kosten
De deelnamekosten voor deze schit-
terende fi etstocht bedragen per vol-
wassene 5 euro. Dit is inclusief een 
lot voor de verloting en het program-
maboekje inclusief routebeschrijving. 
Kinderen betalen 1 euro. Doel van 
deze dag is een zo’n groot mogelijk 
bedrag af te dragen aan de genoemde 
doelen, waarbij wordt opgemerkt dat 
de totale opbrengst verdubbeld zal 
worden door Stichting Wilde Ganzen. 
Om meer kans te maken op de dames- 
of herenfi ets kunt u extra loten kopen.

Start
Er kan gestart worden tussen 10.00 
en 13.00 uur vanaf Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle Bilt te 
De Bilt. Hier is tevens het einde van 
alle drie de routes. Wanneer u tijdig 

bent gestart, kunt u na afl oop van de 
fi etstocht, onder het genot van een 
drankje genieten van de muziek van 
de Koninklijke Biltse Harmonie die 
tussen 14.00 en 16.00 uur een open-
luchtconcert geeft. Naast een drankje 
zullen er onder andere (voor een ge-
ring bedrag) ook hotdogs en popcorn 
voor de kinderen zijn. 

Sponsoren
De opbrengst hiervan komt ook ten 
goede aan de eerder genoemde doelen 
Fight for Sight en Stichting Leergeld. 
Vorenstaande wordt mede mogelijk 
gemaakt door Plus Bilthoven, geves-
tigd aan de Donsvlinder 2 te Biltho-

ven. Plus Bilthoven stelt op deze dag 
geheel belangeloos, alle ‘ingrediën-
ten’ ter beschikking, die zo’n dag no-
dig heeft om zowel in fi nancieel als 
sportief opzicht te kunnen slagen. Na 
afl oop zal de door Cees van Weelden, 
Profi le Fietsspecialist gevestigd aan 
het Emmaplein te Bilthoven, ter be-
schikking gestelde dames- of heren-
fi ets verloot worden. ABN-AMRO is 
hoofdsponsor van deze landgoede-
renfi etstocht. Stichting Wilde Ganzen 
zal de netto opbrengst van die dag 
voor het internationale doel Fight for 
Sight verdubbelen.

(Paul Sieraal, 
Lions Club De Bilt - Bilthoven)

23ste Landgoederenfi etstocht
Op zondag 5 juni 2010 organiseert de Lions Club De Bilt Bilthoven voor de 23e keer 
haar jaarlijks terugkerende ‘Landgoederenfi etstocht’. Evenals voorgaande jaren kan 

er gekozen worden voor drie afstanden: 15 km - met name bedoeld voor ouder(s) 
met jonge kinderen -, 25 km en 45 km voor de meer ervaren trapper. 

Evenals vorig jaar is ook dit jaar weer een fi etspuzzeltocht voor de kleinere 
fi etsertjes. (Foto: Paul Sieraal)

Presentatie 
Talentopleiding Muziekschool

Op zondagmiddag 22 mei om 15.00 uur is in de zaal 
van de Biltse Muziekschool (Henrica van Erpweg 2 te De Bilt) 

de jaarlijkse slotpresentatie van de Talentopleiding. 

De Talentopleiding is mogelijk gemaakt door Tap Uitvaartzorg, die de 
Biltse Muziekschool sinds september 2007 extra mogelijkheden voor de 
ondersteuning van muziektalent geeft. De Talentopleiding is niet alleen 
een extra kans voor de deelnemer, maar de aanwezigheid van de Talentklas 
heeft vooral ook een positieve uitstraling naar alle leerlingen van de Mu-
ziekschool. Muziekschoolleerlingen die zich onderscheiden door inzet en 
talent komen in aanmerking voor de Talentopleiding. Zij worden door hun 
docent voorgedragen en nemen deel aan een jaarlijkse auditie. 

Tryout
Voorafgaand aan de slotpresentatie vindt jaarlijks een tryout plaats in een 
verzorgings- of bejaardentehuis. Dit jaar vond de tryout plaats op 15 mei 
in De Schutsmantel (Gregoriuslaan 35 te Bilthoven). Gedurende het jaar 
treden leerlingen van de Talentopleiding meerdere keren op, zoals bij de 
opening van een expositie in de Traverse, ‘d Amandelboom en eerder in de 
Schutsmantel. 

Programma
Tijdens de beide presentaties kunt u rekenen op een gevarieerd programma. 
Er worden werken gespeeld en gezongen van bekende componisten zoals 
Sammartini , Vivaldi en Chopin maar ook wordt werk van modernere com-
ponisten (Hellbach en Wander van Nieuwkerk) uitgevoerd. Uitvoerenden 
zijn: Joris Barkema en Mirte van Hout, blokfl uit, Charlotte Stroes, cello, 
Eline Minjon en David Crommentuijn, dwarsfl uit, Lea Hemmerlin, klari-
net, Merlijn Barkema, piano en Aleid Langen, viool en Lucia Aerden, zang. 
Truus Neijssen verzorgt de pianobegeleidingen. Ineke van Enk, coördinator 
van de Talentopleiding zal bij de programmaonderdelen een korte toelich-
ting geven. 

Welkom
U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Aan het eind van de presen-
tatie in de zaal van de Biltse Muziekschool (Henrica van Erpweg 2 te De 
Bilt) is er gelegenheid nader kennis te maken met de uitvoerenden en nog 
even na te praten onder het genot van een drankje. Inlichtingen Kunstenhuis 
| Biltse Muziekschool, tel 030 2283026.

WAT DOE JE ONBEWUST IN COMMUNICATIE?
 

Blauwkapelseweg 52 in De Bilt T: 030-2200355  info@corael.nl

www.corael.nl

Opleidingen en workshops in: 
• Enneagram

•  Transactionele analyse

•  NLP

•  Familie- en organisatieopstellingen

Ons enneagramboek is uit en bij Corael te koop: 

Kleine ego’s, grote zielen

Door Elly Voorend en Piet van Haaster

Kennismakingsavond:
23 mei aanvang 19.30 uur 

Deelname gratis

(wel graag van tevoren opgeven)



Zeer druk bezochte 
Voorjaarsfair 2011 

De Voorjaarsfair van afgelopen zaterdag in Maartensdijk was een groot succes. 
De werkgroep HCR (Hulp door Christenen in Roemenie) mag heel tevreden 
zijn. Al direct na aanvang om 10.00 uur stroomden belangstellenden toe en de 
vloot aan geparkeerde fi etsen en auto’s was niet te overzien. Een warme zon 
scheen op het weiland waar zo’n 50 standhouders hun waar aanprezen, vari-
erend van snoepwerk tot beddengoed. Je kon er rijden op paard en pony en in 
fraaie oude auto’s. In de grote tent werden een reeks van workshops en lezingen 
voor kinderen en grote mensen gegeven en voor de kleintjes was er ook nog 
een springkussen. Zo bleef het tot 16.00 uur en de organisatoren bleven alsmaar 
lachen. De opbrengst voor het goede doel zal over een of twee weken bekend 
worden gemaakt. [(KP]

Aandacht voor oude ambachten tijdens de voorjaarsfair.

De voorjaarsfair kende een ongekend aantal bezoekers.

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

We hebben een mooi stel grieten in huis. De een heet 
Margriet en komt uit Spanje, de ander, Vlijtig Liesje, 
heeft het hoog in de bol en wil graag Balsemien genoemd worden. 
Beide in de bloei van hun leven, willen graag wat van de wereld zien
 .... het liefst bij u in de tuin!

Spaanse Margriet € 1,75
........deze week € 0,99

Balsemien € 2,50
........deze week € 1,25

Een mooi stel grieten

Aanbieding geldig
t/m 24 mei a.s.
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INLOOPAVOND BIJ 

Fysio Fitness Visscher !!!
Wilt u alles weten over:

  • Uw gezondheid en conditie
  • Verantwoord klachtenvrij sport beoefenen
  • Gezonde voeding en verstandig afvallen
  • Begeleiding bij gewichtsbeheersing

Kom dan langs op maandag 23 mei en stel uw vragen. 
Fysiotherapeute Marleen Broekhuizen 

en gewichtsconsulente Lette Doornbos ontvangen u graag 
voor een persoonlijk, praktisch en professioneel advies.

Fysio Fitness Visscher
 Ruigenhoeksedijk 21
3737MP Groenekan

0346-212412

Maandag 23 mei 19:00 uur – 21:30 uur

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Adverteren in 
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 
0346

21 19 92

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

A A N B I E D I N G
Nieuwe 5008 ST 1.6 THP 

7 Persoons met Pack Premium.

kleur: Gris Shark 

Prijs normaal € 33.979,- 

nu bij ons € 30.950,-

Diverse type 3008/5008 direct leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen.
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Balansleren	 biedt	 veel	 kansen	 voor	
ouders	die	kiezen	voor	opvang.	Kin-
deren	zijn	de	hele	dag	in	een	veilige,	
vertrouwde	 omgeving	 met	 een	 team	
dat	 bestaat	 uit	 een	 pedagogisch	 me-
dewerker	en	een	educatief	medewer-
ker.	 Directeur	 Mirte	 van	 den	 Berg	
legt	 uit:	 ‘Onze	 leerkracht	 en	 onze	
educatief	 medewerker	 zijn	 speciaal	
geselecteerd	 voor	 Balansleren.	 Zo	
weet	 de	 pedagogisch	 medewerker	
ook	veel	van	onderwijs	af.’	De	school	
wil	 de	 leerlingen	 een	 evenwichtige	
speel-leeromgeving	bieden	met	extra	
aandacht	 voor	 spelenderwijs	 leren.	
‘De	leerkracht	legt	de	theorie	uit;	de	
educatief	medewerker	gaat	er	met	de	
kinderen	 in	 de	 praktijk	 mee	 aan	 de	
slag.	 De	 keuze-activiteiten	 sluiten	
aan	 bij	 het	 onderwijs	 en	 zijn	 uitda-
gend	en	leuk.	Van	den	Berg	somt	op:	
‘Het	 kinderkookcafe,	 de	 schooltuin-
tjes,	het	science	lab,	de	wereldbol,	het	
kinderpersbureau,	 het	 atelier	 en	 het	
digidorp.’	

Methode
Door	Balansleren	krijgt	ieder	kind	de	
kans	 om	 zich	 breed	 te	 ontwikkelen.	
‘Dat	 komt	 omdat	 we	 nu	 drie	 dagen	
per	week	alle	 leerlingen	uit	groep	1,	
2,	3	van	acht	 tot	vijf	op	school	heb-
ben.	Daardoor	kunnen	we	een	betere	
balans	bieden	tussen	leren,	spelen	en	
rust	 nemen.	We	 willen	 elk	 kind	 een	

ideale	mix	aanbieden	van	formeel	le-
ren,	informeel	leren	en	momenten	van	
ontspanning.’	
Volgens	 Van	 den	 Berg	 biedt	 een	
combinatiegroep	 1,	 2,	 3	 voordelen,	
vooral	 voor	 de	 leerlingen	 uit	 groep	
2.	 ‘Vroeger	waren	alleen	groep	1	en	
2	 gecombineerd.	We	 hoeven	 nu	 niet	
meer	een	hak	te	maken,	maar	leerlin-
gen	uit	groep	2	krijgen	rustig	de	kans	
om	vast	te	snuffelen	aan	de	lesstof	uit	
groep	3.’	De	methode	leent	zich	daar-
voor	bij	uitstek:	‘We	gaan	veel	doel-
gerichter	 werken	 en	 een	 programma	
op	maat	aanbieden	dat	op	drie	peilers	
berust:	 ontmoeten,	 spelen	 en	 leren.	
We	stellen	doelen	voor	een	half	jaar.	
Ook	 rusten	 vinden	 we	 belangrijk	 en	
noodzakelijk,	 dus	 dat	 zit	 ingebouwd	
in	de	dag.’

Leren in groepjes
‘We	werken	graag	met	groepjes,	want	
in	een	groepje	leren	en	werken	is	leu-
ker	dan	in	je	eentje.’	De	school	houdt	
ook	 rekening	met	de	manier	waarop	
kinderen	 leren.	 ‘Sommige	 kinderen	
pikken	de	 theorie	 direct	 op,	 anderen	
leren	 beter	 als	 die	 theorie	 concreet	
wordt	 gemaakt.	 Zo	 kan	 de	 docent	
een	les	geven	over	meters.	De	peda-
gogisch	medewerker	kan	daarna	met	
de	kinderen	het	schoolplein	opmeten	
of	 in	de	 schooltuin	 aan	de	hand	van	
meten	 aantonen	 hoe	 snel	 een	 boom	

groeit.	Gaat	de	theorieles	over	gram-
men,	dan	kunnen	de	kinderen	 in	het	
kinderkookcafé	 een	 taart	 bakken,	
waarbij	 ze	 die	 theorie	 toepassen.’	
Wanneer	de	pedagogisch	medewerker	
met	 de	 kinderen	 aan	 het	 werk	 gaat,	
krijgt	de	leraar	meer	ruimte	voor	ver-
breden,	verdiepen	en	extra	uitdagen.	
Het	is	de	bedoeling	dat	Balansleren	in	
het	 schooljaar	 2012-2013	 ook	wordt	
ingevoerd	in	groep	4,	5,	6,	en	ten	slot-
te	ook	in	groep	7	en	8.

Binnenschoolse opvang
Het	Balansleren	biedt	een	aanbod	van	
geïntegreerd	onderwijs	en	opvang	op	
maandag,	dinsdag	en	donderdag	van	
8:30	uur	 tot	17:00	uur	en	op	woens-
dag	en	vrijdag	van	8:30	uur	tot	13:00	
uur.	Het	is	alle	dagen	in	de	week	mo-
gelijk	om	het	kind	op	school	te	laten	
opvangen	van	8.00	tot	18:30	uur.	Ook	
biedt	 de	 Van	 Everdingenschool	 kin-
deren	 die	 komend	 schooljaar	 (nog)	
niet	mee	kunnen	doen	met	Balansle-
ren,	opvang	aan,	zodat	alle	kinderen	
in	 het	 gezin	 gebruik	 kunnen	 maken	
van	 opvang	 van	 KMN	 Kind	 &	 Co.	
De	Van	Everdingenschool	organiseert	
op	de	locatie,	Leeuweriklaan	3,	Bilt-
hoven	 twee	 informatieavonden	 over	
Balansleren	van	19.30	 tot	21.00	uur,	
te	weten	op	24	mei	en	16	juni.	Voor	
meer	informatie:	zie	http://www.ever-
dingenschool.nl.

Van Everdingenschool 
biedt nieuw concept: Balansleren

door Lilian van Dijk 

De Van Everdingenschool start vanaf augustus 2011 met een nieuw concept: Balansleren. 
Het is niet alleen aantrekkelijk voor ouders, omdat hun kinderen vijf dagen per week 

van acht tot half zeven op de eigen school kunnen worden opgevangen, maar ook voor de leerlingen. 
Die leren dankzij een goed gestructureerd systeem de link leggen tussen een theorie

en de toepassing van die theorie in de praktijk.

Mirte van den Berg is enthousiast over balansleren.

De	blauwe	okapi	organiseert	speciale	
activiteiten	op	het	gebied	van	natuur	
en	techniek.	Het	thema	van	de	maand	
mei	is:	poep.	Een	onderwerp	dat	veel	
kinderen	 tot	 de	 verbeelding	 spreekt,	
maar	waar	je	ook	interessante	en	leer-
zame	activiteiten	mee	kunt	doen.

Landelijk
Hondenpoep	 is	 een	 landelijk	 pro-
bleem.	 Ook	 de	 kinderen	 van	 de	 bso	
komen	dit	probleem	regelmatig	tegen	
tijdens	 het	 buitenspelen.	 Poep	 ligt	
niet	alleen	op	de	hondenuitlaatstrook	
maar	ook	op	grasvelden	en	op	paden.	
Gevolg:	vieze	schoenen	of	kleren.	

Tijd	 voor	 een	 bewustwordingsactie	
voor	 hondeneigenaren:	 met	 de	 kin-
deren	 zijn	 er	 opvallende	 vlaggetjes	
gemaakt,	 die	 24	 mei	 bij	 alle	 poep	
gestoken	worden	die	ze	maar	kunnen	
vinden	 in	 en	 rondom	 het	 Van	 Boet-
zelaerpark.	 Na	 een	 week	 worden	 de	
vlaggetjes	trouwens	weer	opgeruimd.

Hoop
Het	is	te	hopen,	dat	de	hondenbaasjes/
bazinnetjes	 met	 deze	 actie	 beseffen	
hoeveel	poep	er	 eigenlijk	 ligt	 en	het	
daarom	voortaan	opruimen.	Er	is	een	
aanvraag	 bij	 de	 gemeente	 ingediend	
voor	 hondenhaltes.	 In	 deze	 thema-

maand	maken	de	kinderen	ook	drol-
len	van	purschuim,	laten	ze	zich	voor-
lezen	uit	het	boek	‘Over	de	kleine	mol	
die	wil	weten	wie	er	op	zijn	kop	ge-
poept	heeft’	 en	gaan	ze	het	 spijsver-

teringskanaal	namaken.	De	hoop	be-
staat	bij	de	kinderen	en	het	team	van	
de	blauwe	okapi	dat	deze	actie	helpt	
om	het	park	in	de	toekomst	schoon	te	
houden.	[HvdB]

Meimaand is Poepmaand
Bso de blauwe okapi is een gezellige plek waar kinderen na schooltijd kunnen spelen, 

ontspannen en ondernemen. Zo gaat men regelmatig naar het Van Boetzelaerpark 
bijv. voor een workshop ‘Overleven in de natuur’. 

Met op de achtergrond de ‘oficiële’ hondenpoepplaats in het park ontdekt 
Channa Lelieveld van BSO de Blauwe Okapi met het grootste gemak ruim 
ervoor tal van hondenuitwerpselen. Op de te plaatsen vlaggetjes staat: 
‘Illegale drol’ en ‘wilt u deze drol a.u.b. opruimen?’

Raketlanceringen in 
Maartensdijk

Tijdens de laatste twee weken van de maand april 2011 
hebben er in Maartensdijk raketlanceringen plaatsgevonden.  

Leerlingen van het Groenhorst College gebruikten het 
grasveld achter de school voor de uitvoering van hun 

experiment.  

In	de	week	voor	de	lanceringen		zijn	groepen	van	elk	3-5	leerlingen	uit	de	
2de	en	3de	klassen	actief	bezig	geweest	met	het	ontwerpen	van	hun	eigen	
waterraket	en	de	daarbij	behorende	lanceerinstallaties.	

De	raket	bestond	uit	een	1,5	L	les	die	voor	een	deel		gevuld	werd	met	water.	
De	les	werd	vervolgens	in	de	lanceerinrichting	geplaatst	en		hierna		met	een	
ietspomp	op	druk	gebracht	.	Wanneer	de	druk	hoog	genoeg	was	schoot	de	
afsluitende	kurk	uit	de	lesopening	en	werd	de	les	door	een		krachtige	wa-
terstraal	weggeschoten.	Zoals	verwacht		is	de	grootste	afstand	behaald	met	
de	raket	waarin	de	hoogste	effectieve	druk	bereikt	werd.	Een	te	hoge	druk	
zorgde	ervoor	dat	het	projectiel	met	een	onbestemde	richting	wegvloog	en	
rare	capriolen	uithaalde,	dit	ondanks	de	vaak	professionele	lanceerinrich-
tingen.	Wanneer	er	te	weinig	water	in	de	les	aanwezig	was	zorgde	dit	voor	
een	mislukte	lancering	door	vlak	achter	de	lanceerinrichting	neer	te	storten.	
De	klas	met	de	grootst	bereikte	afstand	van	de	lanceringen	heeft	de	taart	
verdiend	met	daarop,	voor	de	stripkenners,	de	bekende	‘kuifje-raket’.	

Ter	 geruststelling	 voor	 de	 inwoners	 van	 Maartensdijk:	 de	 omwonenden	
hebben	op	geen	enkel	moment	gevaar	gelopen.	Wel	zijn	de	lancerende	leer-
lingen	nat	geworden	tijdens	het	aftellen.

(Jack Leemans Groenhorst College) 

Goede voorbereiding is het halve werk.

Kennismaken met toneel
Netwerk	 Jeugdtheaterscholen	 organiseert	 op	 zaterdag	 21	 mei	 de	 eerste	
landelijke	Dag	van	de	Jeugdtheaterscholen.	De	deelnemende	jeugdtheater-
scholen	openen	op	deze	dag	hun	deuren	voor	publiek	en	organiseren	open	
lessen,	workshops,	presentaties	en	voorstellingen.	Doel	van	de	dag	is	lande-
lijk	aandacht	vragen	voor	de	activiteiten	van	de	jeugdtheaterscholen	en	la-
ten	zien	dat	de	sector	Jeugdtheaterscholen	in	al	haar	diversiteit	en	verschei-
denheid	een	belangrijk	onderdeel	vormt	van	de	kunst-	en	cultuureducatie.	

In	 Bilthoven	 gaan	 de	 deuren	 open	 bij	 Jeugdtheaterschool	 Masquerade,	
Rembrandtlaan	9.	Het	programma	daar	is:	van	13.00	tot	16.00	uur	doorlo-
pend	informatie	voor	6-20	jaar,	van	13.00	tot	14.00	uur	open	les	6-8	jaar	en	
van	14.30	tot	15.30	uur	open	les	voor	9-12	jaar.



Lustrumviering Open Kaart
Zaterdag 7 mei vierde de BC Open Kaart uit De Bilt haar 2e lustrum op feeste-
lijke wijze in De Stal in Lage Vuursche. Speciale hulde was er voor Titia San-
tema, die als vaste wedstrijdleider al 10 jaar de speelavonden vlekkeloos laat 
verlopen. Aansluitend werd er in zes ronden gebridged. 

De winnaars waren Winnie Poorterman en Benno Sloots, met een percentage 
van ruim 70! Rookvrije bridgeclub Open Kaart speelt donderdags in het H.F. 
Witte Dorsphuis. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen kunt u opvragen bij 
de wedstrijdleider, Titia Santema, tel. 030-2283629.

Vergunningen De Bilt 11-05-2011
Omgevingsvergunning (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
•   Bilthoven, Bilderdijklaan 112, verwijderen asbest (30-

04-2011)
•  Bilthoven, Geertgen tot Sint Janslaan 5, wijzigen 

voorgevel (29-04-2011)
•  Bilthoven, Prins Bernhardlaan 40, plaatsen 

hellingsbaan (28-04-2011)
•  De Bilt, Kerklaan 42, verplaatsen garage (04-03-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 106, vervangen raamkozijn 

(01-05-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 184, slopen woning en 

oprichten woning (29-04-2011)
Rectiicatie: Publicatie op 04 mei 2011:
Hessenweg 106, De Bilt, plaatsen trapopgang.
Dit moet zijn: Hessenweg 139, De Bilt, plaatsen 
trapopgang
Verlengen beslistermijn reguliere procedure
met een termijn van maximaal 6 weken:
•  De Bilt, Kerklaan 42
Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:
•  De Bilt, Utrechtseweg 340, tijdelijk aanleggen 

parkeerterrein
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Eerste Brandenburgerweg 15, kappen 1 

conifeer (03-05-2011)
•  Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, kappen 

32 bomen, te weten: 1 bruine beuk, 2 beuken, 1 
berk, 3 populieren, 1 esdoorn, 7 Noorse esdoorns, 5 
inlandse eiken, 1 Amerikaanse eik, 2 vogelkersen, 2 
Amerikaanse vogelkersen, 5 acacia’s, 1 veldesdoorn en 
1 hemelboom (03-05-2011)

•  Bilthoven, Bildzigt 24, verwijderen asbest uit een 
garage (03-05-2011)

•  Bilthoven, Julianalaan 269, kappen 2 thuja’s 
 (04-05-2011)

•  Bilthoven, Koudelaan 27, kappen 2 sparren  
(04-05-2011)

•  Bilthoven, Meyenhage 2, plaatsen 3 schuurtjes  
(28-04-2011)

•  Bilthoven, Mozartlaan 26, kappen 1 grove den  
(03-05-2011)

•  Bilthoven, Obrechtlaan 11, aanleggen niet overdekt 
zwembad (29-04-2011)

•  Bilthoven, Tureluurlaan 6, oprichten dakkapel  
(03-05-2011)

•  De Bilt, Akker 50, plaatsen erker (29-04-2011)
•  De Bilt, Burgemeester de Withstraat 23 -27, plaatsen 

kozijn,veranderen gevelpaneel en verwijderen asbest 
(04-05-2011)

•  Groenekan, Veldlaan 22, kappen 1 berk (04-05-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 42, oprichten kosterwoning 

met berging (29-04-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 87, kappen 18 populieren 

(03-05-2011)
•  Maartensdijk, Prinsenlaan 33, intern veranderen 

woning en wijzigen achtergevel (02-05-2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 44, herstellen brandschade 

boerderij (02-05-2011)

[bron: www.debilt.nl]

Centrals weer terug op aarde
Centrals is weer terug op aarde. Na de litsende seizoenstart die 

10 punten opleverde, leed het Dames 1 Team van Centrals, 
in 2 weekeinden 4 nederlagen. 

Eerst werd met respectievelijk 0-1 en 0-3 verloren van Alcmaria Victrix, terwijl 
afgelopen zaterdag, twee keer werd verloren van Olympia Haarlem, 2- 8 en  
5 - 11. Tegen Alcmaria werd de eerste wedstrijd pas in de 8e inning beslist. 

De tweede wedstrijd werd in één inning beslist, puur door een aantal fouten van 
Centrals. Drie keer achter elkaar een foute aangooi naar het 1e honk leverde 
even zoveel tegenpunten op. Beide pitchers, Eva Voortman en Melissa Dowling, 
leverden goed werk, maar als je niet slaat, dan kan je ook niet scoren. 

Dat was ook het probleem in de wedstrijden van het afgelopen weekeinde tegen 
Olympia; er werd domweg te weinig geslagen, de pitcher van Olympia was 
gewoon de baas. Maar dat was niet het enige. Er werden ook weer teveel fou-
ten gemaakt. Vangfouten die op dit niveau eigenlijk niet voor mogen komen. 
De beide pitchers waren nu ook minder op dreef. Er zal hard moeten worden 
gewerkt, om het team weer op het goede spoor te krijgen,zowel qua veldspel, 
als qua slaan en mentale weerbaarheid. Veel werk voor de coaches Kenepa en 
Van der Lee. 

Zaterdag a.s. komt koploper Sparks en op Hemelvaartsdag komt Jong Oranje: er 
moeten punten worden gepakt. (BV)

Monteur t.b.v. afdeling Hovertrack 
(vestiging Loosdrecht)
-  aanpassen chassis Trakker
-  overbouwen bedrading van Iveco naar 

FR cabine
-  monteren stuursysteem op “wide-spread” 

tandemstel
-  assen ombouwen naar andere reductie
-  modiicerenreparen bestaande voertuigen

Werkend leren is mogelijk.

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of kom even langs.

Medewerker Verhuur
(vestiging Groenekan)
-  af- en aankoppelen opleggers
-  klaarzetten combinaties
-  huurcombinaties innemen
-  algemene werkzaamheden buitenterrein

Veldhuizen b.v.
Kon. Wilhelminaweg 259
3737 BA  GROENEKAN
Tel.: 0346-259600
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
info@veldhuizen.eu

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name voor 
de toepassing met BE-rijbewijs. Tevens hebben wij een verhuurvloot van 300 combi-
naties . Wij zijn op zoek naar een:

Ook schoolverlaters 
worden gevraagd 

te solliciteren

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 16,1-23,8; liter/100 km: 4,2-6,2; CO

2
 gr/km: 109-139.

De nieuwe FOCUS WAGON.

Nu in de showroom vanaf 20.345,-

De geheel nieuwe Focus. Start meer dan de auto.

Hij is er, de compleet nieuwe Ford Focus Wagon. Boordevol ultramoderne techniek. Enorme ruimte. 

Met een uitgebreide reeks zuinige motoren met lage CO
2
-uitstoot. Dat betekent voor de privérijder 

lager verbruik en voor de leaserijder is de nieuwe Ford Focus de enige auto in het C-segment met 

maar liefst 51 uitvoeringen met 20% bijtelling. Daaronder ook de uitvoering met 134 kW/182 pk sterke 

1.6 EcoBoost benzinemotor, de krachtigste 20% auto in dit segment. Kom langs voor een proefrit. 

Maar let op: wie instapt is verkocht. De geheel nieuwe Ford Focus Wagon. Start meer dan de auto.

In maar liefst 51 uitvoeringen met

20% bijtelling
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Het	 peloton	 Amateurs	 rijdt	 een	 wed-
strijd	over	44	ronden	over	het	straten-
parcours	dat	een	échte	acht	vormt.	De	
start-	 en	 inishlocatie	 is	 op	 de	 Prins	
Bernhardlaan,	 tussen	de	Patrijslaan	en	
de	 Spechtlaan.	 De	 route	 leidt	 vervol-
gens	de	renners	door	de	Prinses	Marij-
kelaan,	 Koningin	 Julianalaan,	 Prinses	
Beatrixlaan,	 Prins	Bernhardlaan,	 Prin-
ses	 Marijkelaan,	 Fazantlaan,	 Valklaan	
om	weer	op	de	Prins	Bernhardlaan	uit	
te	komen.

Rijgen
In	 het	 grote	 startveld	 bij	 de	Amateurs	
een	aantal	oud-winnaars,	die	bewezen	
hebben	 goed	 overweg	 te	 kunnen	 met	
het	 	 parcours	 in	 Maartensdijk.	 Xan-
der	 Moerman	 (2008),	 Martin	 Bek-

king	(2009)	en	Eddy	Hermsen	(2010).	
Laatstgenoemde	 rijgt	 de	 ereplaatsen	
de	laatste	weken	aaneen.	Concurrentie	
is	 er	van	Fred	Pronk	 (vorig	 jaar	2de),	
Marcel	Alma	 en	 Cees	 Quint.	 Het	 be-
looft	 zaterdag	 weer	 een	 spannende	
wedstrijd	te	worden.

Vijftig
Bij	de	Sportklasse	hoopt	Anne-Jan	Stuy	
op	een	betere	wedstrijd	dan	vorig	jaar.	
Samen	 met	 Wim	 van	 Tuyl	 (winnaar	
2010)	 reed	 hij	 lange	 tijd	 op	 kop	 van	
de	 wedstrijd.	 Totdat	 een	 lekke	 band	
een	einde	maakte	aan	de	droom.	Adri-
aan	van	Londen,	Hans	van	Eijk,	Chris	
Maas,	Leon	Schouten	en	Ron	Dooye-
weerd	reden	de	afgelopen	weken	al	een	
top-3	klassering	bijeen.	En	dan	zijn	er	

in	het	startveld	van	ruim	vijftig	deelne-
mers	nog	speciieke	specialisten,	zoals	
de	 nummer	 twee	 van	 vorig	 jaar	 Erik	
Satter.

Parkeerverbod
In	 verband	 met	 bovengenoemde	 wie-
lerronde	zijn	op	zaterdag	21	mei	a.s.	tij-
delijke	 verkeersmaatregelen	 getroffen	
ten	aanzien	van	de	Prins	Bernhardlaan,	
Prinses	Marijkelaan,	Koningin	Juliana-
laan,	Prinses	Beatrixlaan,	Fazantlaan	en	
Valklaan,	voor	zover	 tot	het	 	parcours	
van	de	wielerronde	behorend,	waardoor	
het	 niet	 toegestaan	 is	 tussen	 15.00	 en	
22.00	 uur	 op	 genoemde	 wegen	 voer-
tuigen	te	parkeren.	De	organisatie	ver-
zoekt	tijdig	de	straat	autovrij	te	maken.

(Jan Westbroek)

41e Maartensdijkse Acht
Aanstaande zaterdag 21 mei wordt voor de 41e keer de wielerronde Maartensdijkse Acht gehouden. 
De wielrenners zullen hun weg weer vinden over het 1.600 meter lange  parcours. Het programma 

bestaat uit twee wedstrijden. Om 17.00 uur gaat de Sportklasse met elkaar de strijd aan in een 
wedstrijd over 50 kilometer. De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

Anne-Jan Stuy (rechts) was vorig jaar lang koploper samen met Wim van Tuyl 
(links), totdat hij lek reed. Komende zaterdag revanche?

Vorige	week	was	 al	 zeker,	 dat	SVM	
de	 nacompetitie	 niet	 meer	 kon	 ont-
lopen.	 De	 wedstrijd	 van	 afgelopen	
zaterdag	tegen	Elinkwijk	had	dus	ei-
genlijk	ook	op	papier	afgedaan	kun-
nen	worden.	Want	ook	voor	de	Elink-
wijkers	stond	niets	meer	op	het	spel.	
De	Utrechters	eindigden	veilig	 in	de	
middenmoot.	SVM	had	de	wedstrijd	
kunnen	gebruiken	om	het	zelfvertrou-
wen	wat	 op	 te	 vijzelen,	maar	 helaas	
gelukte	dat	niet.	SVM	was	wellicht	al	
met	het	hoofd	bij	de	nacompetitie	en	
Elinkwijk	speelde	vanaf	het	beginsig-
naal	zorgeloos	en	fris.	

Elinkwijk
Binnen	 10	 minuten	 stond	 Elinkwijk	
voor	met	2-0.	Het	1ste	doelpunt	werd	
vanuit	 een	vrije	 trap	 ingeschoten	 (0-
1).	Het	tweede	ontstond	uit	een	mis-
lukte	 buitenspelval.	 Elinkwijk	 brak	
door	 op	 de	 linkerlank	 en	 uit	 een	
voorzet	 op	 maat	 kon	 de	 Elinkwijk-

spits	eenvoudig	inkoppen	(0-2).	SVM	
had	in	de	1ste	helft	ook	goede	kansen,	
maar	de	spitsen	Mike	de	Kok	en	Eric	
Röling	stonden	niet	op	scherp.	

Pas	 in	de	 laatste	minuut	van	de	1ste	
helft	 wist	 middenvelder	 Kevin	 van	
Dronkelaar	 SVM	 naar	 1-2	 te	 schie-
ten.	 In	 de	2de	helft	was	 er	 niet	 veel	
te	beleven.	SVM	kreeg	grote	kansen	
op	een	gelijke	stand,	maar	de	kansen	
werden	deskundig	om	zeep	geholpen.	
Uiteindelijk	was	het	Elinkwijk	dat	de	
eindstand	op	1-3	bepaalde.

Nacompetitie
SVM	 wacht	 nu	 een	 strijd	 tegen	 de-
gradatie.	 In	 een	 nacompetitie	 met	
zes	ploegen	wordt	gespeeld	om	twee	
plaatsen	in	de	3e	klasse.	De	rest	van	
de	ploegen	komt	volgend	seizoen	uit	
in	de	4e	klasse.	Voor	SVM	betekent	
dus	 handhaven	 in	 de	 3de	 klasse	 of	
spelen	 in	 de	 4de	 klasse.	 Die	 klasse	

wordt	 gekenmerkt	 door	 veel	 fysiek	
‘hotsen	-	knotsen	-	voetbal’	en	dat	is	
niet	waar	de	jonge	SVM-ploeg	terecht	
wil	en	moet	komen.	De	geel-blauwen	
moeten	dus	aan	de	bak	en	dan	moet	
meer	 passie	 en	 beter	 voetbal	 op	 de	
grasmat	gelegd	worden	dan	afgelopen	
zaterdag.	

De	 1ste	 nacompetitiewedstrijd	 is	 de	
thuiswedstrijd	 tegen	 Cobu	 Boys	 uit	
de	 4de	 klasse	 F.	 De	 ploeg	 heeft	 dit	
seizoen	 een	periodetitel	 gepakt,	maar	
eindigde	slechts	op	8ste	plaats	in	hun	
competitie.	 Onderschatting	 is	 niet	 op	
zijn	plaats,	maar	het	 is	voor	de	geel-
blauwen	 wel	 lekker	 om	 in	 de	 eerste	
wedstrijd	te	laten	zien	dat	ze	in	de	3de	
klasse	thuis	horen.	Daarna	wordt	nog	
gespeeld	 tegen	HMS,	DEV,	Abcoude	
en	een	ploeg	uit	Noord-Holland.	Een	
goed	begin	is	het	halve	werk.	De	wed-
strijd	begint	om	14.30	uur	op	het	sport-
park	van	SVM	aan	de	Dierenriem.	

SVM verliest van Elinkwijk
SVM verloor thuis de laatste wedstrijd van de competitie van middenmoter Elinkwijk met 1-3. 

Voor de Maartensdijkers resten nu nog 5 wedstrijden in de nacompetitie.

Tweemaal Zes verliest gelatteerd
Na een korte periode van rust moest Tweemaal Zes afgelopen 

zaterdag in Leusden aantreden tegen het op de 3de plek 
staande Antilopen. Gezien de ranglijst een belangrijke 

wedstrijd voor de Maartensdijkers aangezien zij bij winst in 
beginsel veilig zouden zijn. 

Tweemaal	Zes	begon	de	wedstrijd	met	 Joep	Gerritsen	op	de	plek	van	de	
geschorste	Bart	Drost.	Antilopen	startte	scherp	en	kwam	al	snel	op	een	4-0	
voorsprong.	Tweemaal	Zes	scoorde	pas	na	een	kwartier	met	een	afstands-
schot	van	Maarten	van	Brenk.	De	daaropvolgende	aanval	werd	bekroond	
met	een	doelpunt	van	achter	de	korf	door	Maik	van	Kouterik.	Nadat	daarna	
ook	Joep	Gerritsen	scoorde	nam	Tweemaal	Zes	duidelijk	het	initiatief	over	
hetgeen	werd	beloond	met	een	6-7	voorsprong	bij	rust.

Na	rust	begon	Antilopen	furieus	en	scoorde	uit	alle	hoeken	en	standen,	dit	
mede	door	het	te	makkelijk	weggeven	van	goals	aan	Maartensdijkse	kant.	
De	 thuisploeg	bleef	naar	mate	de	wedstrijd	vorderde	op	 slechts	 een	paar	
doelpunten	voorsprong,	waardoor	de	Maartensdijkers	nog	altijd	hoop	hiel-
den	op	een	goed	aloop.	Toen	Antilopen	op	4	doelpunten	voorsprong	kwam	
bleek	het	verzet	aan	Tweemaal	Zes	zijde	gebroken	waarna	Antilopen	daarna	
enigszins	gelatteerd	in	de	laatste	10	minuten	zelfs	nog	kon	uitlopen	naar	
20-13.	Bij	Tweemaal	Zes	werden	in	de	slotfase	Jethro	van	der	Veer	en	Mat-
thias	 van	 Beest	 uit	 de	A-junioren	 nog	 ingebracht.	Volgende	 week	 wacht	
voor	zowel	Tweemaal	Zes	1	als	2	de	lange	reis	naar	het	Zeeuwse	Top	uit	
Arnemuiden.	

Informatiebijeenkomst 
haalbaarheids-studie 

nieuwbouw De Vierstee
Op	 verzoek	 van	 de	 Maartensdijkse	 sportverenigingen	 die	 gebruikmaken	
van	De	Vierstee	heeft	de	gemeente	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkhe-
den	voor	nieuwbouw	of	renovatie	van	De	Vierstee.	Naar	aanleiding	van	dit	
onderzoek	en	diverse	gesprekken	met	betrokken	partijen	geeft	het	college	
de	voorkeur	aan	nieuwbouw.	Op	donderdag	19	mei	informeert	de	gemeente	
haar	 inwoners	over	de	uitkomst	van	het	onderzoek	en	hoe	het	proces	nu	
verder	verloopt.

De	Vierstee	 is	 een	verouderd	gebouw	dat	niet	meer	 aan	de	eisen	van	de	
diverse	sportbonden	voldoet.	Daarnaast	lopen	de	gebruikers	ook	aan	tegen	
ruimtegebrek.	Het	college	heeft	het	verzoek	van	de	sportverenigingen	op-
gepakt	en	een	haalbaarheidsstudie	laten	verrichten	naar	de	mogelijkheden	
van	nieuwbouw.	Daarbij	werd	ook	gekeken	naar	de	huidige	staat	van	De	
Vierstee.	Ook	de	mogelijkheid	voor	nieuwbouw	van	het	naast	De	Vierstee	
gelegen	scholencomplex	maakte	onderdeel	uit	van	het	onderzoek.	Tussen-
tijds	bleek	dat	deze	optie	niet	tot	de	mogelijkheden	behoort.	Inmiddels	is	
het	onderzoek	volledig	afgerond	en	zijn	de	resultaten	bekend.

Resultaten
De	 Vierstee	 neemt	 een	 belangrijke	 positie	 in	 de	 Maartensdijkse	 samen-
leving	in.	Daarom	wordt	de	accommodatie	graag	in	stand	gehouden.	Het	
oude	gebouw	(uit	1977)	is	toe	aan	een	linke	renovatie.	Een	renovatie	kost	
veel	geld	en	lost	het	ruimtegebrek	niet	op.	Er	zijn	veel	gesprekken	gevoerd	
met	alle	betrokken	partijen	over	de	uitkomst	van	het	onderzoek.	Op	basis	
daarvan	heeft	het	college	een	voorkeur	voor	nieuwbouw	op	de	locatie	direct	
ten	 zuiden	van	het	Groenhorstcollege	 aan	de	Dierenriem.	Op	de	huidige	
locatie	kunnen	dan	woningen	komen.	

Informatieavond
De	 uitkomst	 van	 het	 onderzoek	 en	 de	 voorkeur	 voor	 nieuwbouw	 wordt	
graag	 toegelicht	 tijdens	 een	 informatiebijeenkomst	op	donderdag	19	mei	
om	19.30	uur	in	de	aula	van	het	Groenhorstcollege,	Dierenriem	2	in	Maar-
tensdijk.	

Onder	uitzinnig	gejoel	van	de	Maar-
tensdijkse	 supporters	 startte	 Ener-G	
als	zevende	in	de	‘Just	2	dance’	wed-
strijd.	De	 ‘nerds’	 trokken	al	 snel	het	
publiek	 in	 hun	 enthousiasme	 mee.	
Halverwege	 de	 dans	 begon	 het	 pu-
bliek	mee	te	klappen	met	de	muziek,	
waardoor	 het	 laatste	 stukje	 nog	 een	
extra	powerboost	kreeg	en	heel	gelijk	
opging.	 Het	 applaus	 was	 daverend.	
Het	optreden	was	een	succes.

Na	het	laatste	optreden	van	de	tweede	
helft	volgde	er	een	korte	pauze	waar-
in	 de	 jury	 kon	 beraadslagen.	 Rond	
half	drie	werden	alle	teams	weer	het	
podium	opgeroepen:	tijd	voor	de	uit-
slag.	 Ener-G	 bemachtigde	 de	 eerste	
plaats	in	de	categorie	C.

Ben	of	ken	 jij	 iemand	vanaf	14	 jaar,	
kan	 je	 al	 dansen	 en	 lijkt	 het	 je	 leuk	
om	het	selectieteam	volgend	seizoen	

te	versterken?	Dat	kan!	Kom	dan	op	
maandag	of	donderdag,	van	18.00	tot	
19.00	 kijken	 in	 de	 toneelzaal	 in	 De	

Vierstee,	en	wie	weet	doe	jij	volgend	
jaar	ook	mee	aan	wedstrijden!

Sharon van der Werf

Eerste prijs selectieteam Ener-G
Afgelopen zondag was het selectieteam Ener-G al vroeg uit de veren om de ‘looks’ voor hun optreden 

‘s middags in Barneveld voor te bereiden.

Afgelopen zondag was het selectieteam Ener-G al vroeg uit de veren om de 
‘looks’ voor hun optreden ‘s middags in Barneveld voor te bereiden.
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Te koop aangeboden
E l e k t r i s c h e	
KANTJESMAAIER,	 merk:	
Wolf.	 Bijna	 niet	 gebruikt.	 €	
70,-.	Tel.	035-5771561

Elektrische	 MAAIMACHINE	
met	opvangbak,	merk:	Wolf.	€	
60,-.	Tel.	035-5771561

Nokia	N97	mini	wit	MOBIEL.	
Was	 €	 417,-	 nu	 €	 200,-	 van	
14-9-2010	 bon	 aanwezig.	Tel.	
0346-214065

Royale	 blauwe	 kinderwagen	
in	 zeer	 goede	 staat.	 Netjes	
onderhouden.	 €	 10,-.	 Bel	 nu	
06-23109236

Eikenhout	 uitschuif	 eettafel	
rond	120cm	uitschuif	naar	+40	
cm.	€	50,-.	Tel.	06-16276013

2	 kaarten	 Xtra	 Cold	 Ice	
Café	 te	 A’dam	 (4D	 film	 +	
drankje)	 samen	 €	 20,-.	 Tel.	
06-16276013

Grt.	 wit	 vierkant	 (canvas)	
doek,	 sepia	print	 van	oosterse	
dame.	€	20,-.	Tel.	06-16276013

Tri	Yann	 3cd’s	 The	 Best	 of...
mystieke	 muziek.	 gesealed.	 €	
12,50.	 Tel.	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

2	 cd’s	 :	 Anthology	 Vol.	 1	
Pierre	Rapsat,	beste	v	36	chan-
sons,	 gesealed.	 €	 12,50.	 Tel.	
035-7852	090	(na	18.00	uur)

Cd	 Placido	 Domingo/	 Luisa	
Fernanda	 Spaans	 musical	
gesealed	in	mooi	box	+	boekje.	
€	 15,-.	 Tel	 035-7852090	 (na	
18.00	uur)

Vitrinekast	van	glas	br	43	cm		
h	1.62	cm		diep	38	cm	met	vier	
liggende	glasplaten	en	verlich-
ting.	€	50,-.	Tel.	06-49747769

Paardrijlaars	 zwart	 maat	 38	
met	 wintervoering.	 Rijlaars	
zwart	 maat	 38	 gewoon.	 Per	
paar	€	12,50.	Tel.	06-49747769

Paardrijbroek	 blauw	 ruitje	
maat	 140.	 Rijbroek	 roze	 ruit	
maat	 146.	 Per	 stuk	 €	 12,50.	
Tel.	06-49747769

Bladblazer,	 merk:	 Ryobi.	 €	
35,-.	Tel.	035-5771561

Boerenbontservies,	5	eetborden,	
3	 soepborden,	 1	 platte	 ovale	
schaal.	€	30,-.	Tel.	0346-212492

Hondenbench	 z.g.a.n.	
59x88x60.	 €	 25,-.	 Tel.	
06-50859393

Fietszitje	 met	 windscherm,	
beertjes	 motief.	 €	 30,-.	 Tel.	
06-50859393

Caravanspiegels.	 €	 20,-.	 Tel.	
0346-213175

10	Nieuwe	(streek)romans	van	
bekende	 schrijvers.	 €	 30,-.	 6	
Gele	 zwemplankjes	 (rubber).	
€	 5,-	 per	 stuk.	 Tel.	 0330-
2202996

Ondori	 handwerkboeken:	
knuffeldieren	 en	 lappen	 pop-
pen.	 €	 10,-.	 Ovale	 witte	 rie-
ten	mand	+	witte	bekleding.	€	
10,-.	Tel.	030-2202996

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.)

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

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

Nootjes  per e-mail*

Nieuwe	 dames	 bootschoenen,	
bruin	 leer,	 mt.	 38.	Van	 €	 89,-	
nu	 €	 49,-.	 Nieuwe	 attaché-
koffer	 zwart,	 codeslot,	 merk	
Berghoff.	 €	 12,50.	 Tel.	 030-
2202996

2	 Paar	 houten	 klompen	 ±	 mt.	
37+38	 geel.	 €	 8,-	 per	 paar.	
Schoen	 van	 binnenband	
gemaakt	groot,	kan	plant	in.	€	
6,-.	Tel.	030-2202996

Fietsen/brommers
Damesfiets.	 €	 47,50.	
Herenfiets.	 €	 47,50.	 Tel.	
06-50453740

Meisjesfiets.	 €	 47,50.	
Jongensfiets.	 €	 47,50.	 Tel.	
06-50453740

Personeel gevraagd
Veldhuizen	 Wagenbouw,	
Loosdrecht	zoekt	een	monteur	
t.b.v.	afdeling	Hovertrack.	Zie	
pag.	16

Veldhuizen	 Wagenbouw,	
Groenekan	 zoekt	 een	 mede-
werker	Verhuur.	Zie	pag.	16

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Zelfstandig	 werkend	

kok	 /	 aankomend	 Souschef.	
Kijk	op	www.lokalebedrijven-
debilt.nl

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	Kijk	op	www.

lokalebedrijvendebilt.nl

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Afwasser.	Kijk	op	www.

lokalebedrijvendebilt.nl

Personeel aangeboden
REPARATIE	Luxaflex,	lamel-
len,	 rolluiken	 en	 zonnescher-
men,	 ook	 elektrisch.	 Hans	
06-26604779	Groenekan

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

SCHILDER	 te	 Bilthoven	 kan	
in	 de	 regio	 nog	 werk	 ver-
richten.	 Tel.	 030-2740195	 /	
06-15692297	

HUISOPPAS	Poolse	 dame	 35	
jr	biedt	zich	aan	als	 inwonen-
de	 oppas	 tijdens	 uw	vakantie.	
Goede	 referenties.	 Bel	 030-
2887599

Aangeboden	 TUINHULP	 in		
Westbroek.	 Ik	 ben	 14	 jaar	 en		
zoek	 werk	 in	 de	 tuin,	 ik	 kom		
u	graag	helpen	snoeien	maaien	
etc.	Bel	na	4	uur	06-29189463

Aangeboden	 DIEREN-
VERZORGER	 voor	 in	 de	
vakantie	 en	 de	 zaterdag.	 Bel.	
na	4	uur	06-29189463

Diversen
WEILAND	gezocht	voor	wei-
degang	 fokmerrie	 en	 jonge	
paarden	met	goede	omheining.	
T	06-54753516

Ik	wil	graag	hier	 in	de	omge-
ving	 op	 wedstrijd	 met	 mijn	
PAARD,	 maar	 ik	 heb	 geen	
vervoer.	 Wie	 kan	 mij,	 tegen	
vergoeding,	 brengen	 en	 halen	
vanuit	 Maartensdijk.	 Bel	
06-12681529

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

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

HERBALIFE.	Voeding	voor	een	
gezonde	 en	 actieve	 levensstijl.	
Tel.	0346-571377	website:www.
vinkvoorvoeding.nl

Let	 op!	 BETTY’S	 CORNER	
is	 van	 02/07	 t/m	 01/08	 op	
vakantie.	 Maak	 nu	 vast	 een	
afspraak:	 06-33722022.	 Elke	
woensdag	 en	 vrijdag	 +	 avond	
in	Maartensdijk.	Zorg	voor	uw	
haar!

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK	
Gruttolaan	18.	Tel.	0346-212267.	Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur.	Onderdelen	uit	voorraad	 leverbaar	90%		
reparaties	in	een	dag	klaar.	Levering	alle	merken	NIEUWE	en	
gebruikte	fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor	 al	 uw	 beplanting,	 tuinaanleg	 en	 -onderhoud,	 sierbestra-
ting,	afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrij-
blijvende	 prijsopgave.	 Groenekanseweg	 78,	 Groenekan.	 Tel.	
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor:	 knippen,	
verven,	 epileren	 (met	 touw),	 pedicure-manicure,	 massage,	
permanent	 make-up,	 gezichtsbehandelingen,	 hair-extentions,	
bruidskapsels,	 etc.	 Voor	 aantrekkelijke	 prijzen	 belt	 u	 gerust	
Erwin	030-2290395	 (Hair	&	Beauty	Gallery,	Planetenbaan	9,	
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus-	en	schilderwerk	binnen	mogelijk;	bezemschoon	opleve-
ring.	Wij	geven	de	hoogste	prijs	voor	al	uw	loop-	en	sloopauto's	
en	(brom)fietsen.	Gespecialiseerd	in	oud	speelgoed	zoals	Dinky	
Toys.	nolsssservice3@gmail.com	/	Telefoon	06	50	89	72	62

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 
Tel.	0346-281444	/	06-36142989	www.kvdwmakelaardij.nl

Lease PONY aangeboden. Mijn	 lieve	 new-forest	 D-pony	
komt	 vanaf	 1	 juni	 weer	 beschikbaar	 voor	 lease	 en	 is	 prima	
geschikt	 voor	 dressuur,	 springen	 en	 een	 bosrit.	 Heb	 je	 wat	
ervaring	en	kan	je	zelf	de	verzorging	doen,	dan	mag	je	er	5	of	
6	dagen	per	week	volledig	voor	zorgen.	Kosten	€	150,00	per	
maand.	Kijk	voor	meer	 info	op	www.stalarends.nl/handelsstal	
of	bel	(na	19.00	uur)	06-23596003.

Cursussen
Cursus	intuïtieve	ontwikkeling.	Maak	kennis	met	energie,	aura	
en	chakra's.	Je	eigen	ruimte	innemen,	gronden,	aanwezig	zijn.	
Wat	zijn	invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	deze?	Ook	het	
vergroten	van	je	vitaliteit	en	het	stromen	van	je	levensenergie.	
Op	5	vrijdagen	van	10.00	tot	16.00	uur.	Start	20	mei.	Andere	
dagen:	27	mei,	10,	17	juni	en	1	juli.	Nieuw	Licht,	centrum	voor	
Inspiratie	 &	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	 /	
06-28036019

Activiteiten 
in Buurthuis ’t Hoekie

Indonesische ochtend
Op	donderdag	26	mei,	aanvang	10.00	uur,	neemt	Herman	van	Os	u	graag	mee	naar	
Java	(Indonesië).	In	een	fotopresentatie	maakt	u	kennis	met	het	echte	leven	op	dit	
prachtige	Indonesische	eiland.
Herman	is	de	afgelopen	15	jaar	zes	maal	in	Indonesië	geweest	en	heeft	een	samen-
vatting	gemaakt	van	deze	reizen.	In	deze	presentatie	krijgt	u	de	mooiste	foto's	te	
zien	van	deze	indrukwekkende	ervaringen	op	Java.	U	krijgt	niet	alleen	een	indruk	
van	de	overweldigende	natuur	maar	ook	de	cultuur	met	de	vele	oude	tradities	en	
gebruiken	komen	aan	bod.	Na	aloop	heeft	u	een	goede	indruk	van	dit	prachtige	
eiland	met	zijn	zeer	gastvrije	mensen.	Dit	 is	alvast	een	voorproefje	op	de	grote	
Indonesië	avond	in	het	najaar.	Toegang	is	gratis!

Bingo
Op	vrijdag	27	mei	van	20.00	uur	tot	ongeveer	22.30	uur	is	er	bingo	in	Buurthuis	’t	
Hoekie.	Vanaf	19.30	is	de	zaal	open	en	kunt	u	boekjes	kopen.

Stichting	Animo	locatie:	
Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C	Asserweg	2,	3731	KX	DE	Bilt
info@animowerkt.nl	of	tel.	030	2201702.

Na	koper	en	brons	zijn	het	struiken
die	dieven	goed	kunnen	gebruiken
wie	gaat	dat	nu	doen
met	het	openbaar	groen
moge	gauw	het	geweten	ontluiken

Guus Geebel Limerick

U zoekt

U vindt

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Rock bij Miltenburg
Liefhebbers	van	 rockcovers	hebben	zaterdag	14	mei	
in	Café	Miltenburg	een	gezellige	avond	kunnen	bele-
ven	met	drie	bands:	Line	Out	uit	Amersfoort,	Wiselike	
uit	Amstelveen	 en	 Ogopogo	 uit	 Den	 Dolder/Biltho-
ven.	Café	Miltenburg	trok	behoorlijk	wat	publiek	en	
het	bier	vloeide	rijkelijk.

Live Out uit Amersfoort mocht het spits afbijten. [LvD]
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Een	 historische	 prestatie	 voor	 Voor-
daan.	De	laatste	 topprestaties	van	de	
Voordaan	 dames	 gaan	 terug	 naar	 de	
zestiger	jaren	waarbij	Voordaan	zelfs	
meespeelde	 om	 het	 landskampioen-
schap	met	coryfeeën	als	Heleen	Wel-
schen-van	Rooij	en	Nita	Huisman.
Er	zat	wel	wat	spanning	op	de	Groe-
nekanse	ploeg	zondag	tegen	het	reeds	
gedegradeerde	Shinty.	Voordaan	was	
voortdurend	in	balbezit	maar	creëerde	
weinig	 kansen.	Er	werd	 teveel	 gelo-
pen	met	de	bal	en	te	weinig	samenge-
speeld	waardoor	het	gewenste	snelle	
doelpunt	uit	bleef.	Vlak	voor	rust	was	
het	gelukkig	wel	raak.	Net	als	eerder	
de	laatste	weken	was	het	strafcorner-
kanon	Barbara	Hazenberg	die	de	ban	
brak	 en	 de	 0-1	 aantekende.	 Shinty	
kon	 daar	 slechts	 1	 corner	 tegenover	
stellen	waarmee	keepster	Eline	Ren-
tinck	 een	 rustige	 middag	 tegemoet	
ging.	 Na	 rust	 liep	 de	 score	 snel	 op.	
Via	een	100%	score	uit	de	eerste	drie	
corners	na	 rust	 tilde	Barbara	Hazen-
berg	 de	 stand	 met	 een	 loepzuivere	
hattrick	 naar	 0-4.	 Uiteindelijk	 werd	
het	0-7	door	goals	van	Annemiek	van	

Wisselingh,	 Anneloes	 Tervoert	 en	
Annelieke	Brackel.
De	 direct	 in	 haar	 eerste	 jaar	 succes-
volle	 coach	 Lotte	 Smets:	 “We	 heb-
ben	dit	jaar	slechts	één	maal	verloren	
maar	wel	alle	topwedstrijden	gewon-
nen	en	het	beste	hockey	gespeeld	en	
dan	 ben	 je	 terecht	 kampioen.	 Het	 is	

een	mooi	team	meiden!	Er	is	een	goe-
de	 sfeer,	 veel	 inzet	 en	 de	 speelsters	
zijn	 complementair	 aan	 elkaar.	 Ook	
mooi	 om	 te	 zien	 hoe	 het	 dameshoc-
key	heeft	 geleefd	dit	 seizoen	binnen	
Voordaan	 en	 er	 veel	 steun	 was.	 We	
kijken	nu	al	uit	naar	volgend	 jaar	 in	
de	Overgangsklasse”.	

Voordaan Dames kampioen
Het dames team van Voordaan kon twee wedstrijden voor het einde van het seizoen de vlag al 

uithangen. Na een uitstekend seizoen werd het team van coach Lotte Smets door 
een 0-7 overwinning op Shinty in Driebergen kampioen in de eerste klasse en dwong 

daarbij promotie naar de Overgangsklasse af.

De dames van Voordaan zijn kampioen in de eerste klasse. (foto Guido van 
der Burg)

Iedereen	 die	 (weer)	 eens	 wil	 korf-
ballen	 kan	 zich	 inschrijven	 voor	 het	
avondtoernooi	 dat	 om	19.00	uur	 be-
gint	op	woensdag	8	juni	a.s..	Het	toer-
nooi	draait	vooral	om	de	gezelligheid.	
Dus	 ook	 enthousiastelingen	 die	 het	
‘zesje’	 niet	 kunnen	 maken,	 kunnen	
meedoen.	 Voor	 mensen	 die	 vooraf	
willen	 wennen	 aan	 de	 regels	 en	 het	
mandje	 kan	 er	 tot	 het	 toernooi	 op	
de	 woensdagen	 van	 20.15	 tot	 21.15	
uur	 met	 de	 recreanten	 van	TZ	 mee-
getraind	worden.

Teamsamenstelling
Een	 team	bestaat	uit	minimaal	4	da-
mes	 en	 4	 heren	 (max.	 3	 ‘actieve’	

korfballers).	Niet	alle	teamleden	hoe-
ven	in	dezelfde	straat	te	wonen.	Mis-
schien	 kun	 je	 wel	 een	 familieteam	
vormen	of	allemaal	collega’s,	of	toch	
wel	de	buren.	

Kortom,	stel	een	gezellig	team	samen	
en	 geef	 het	 een	 toepasselijke	 naam.	
Iedereen	moet	de	 lagere	 school	heb-
ben	 verlaten.	 Een	 grens	 naar	 boven	
is	er	niet,	want	niemand	hoeft	zich	te	
oud	te	voelen	om	mee	te	doen.

Aanmelden
Je	kunt	jouw	team	aanmelden	via	een	
e-mail	 naar	 Toernooicommissie@
Tweemaalzes.nl	 .Vermeld	 daarin	 je	

contactgegevens	 (m.n.	 telefoonnum-
mer)	en	de	naam	van	het	team.	Er	is	
een	 maximum	 aantal	 teams	 dat	 kan	
deelnemen	 aan	 het	 toernooi	 en	 dat	
gaat	 dan	 op	 volgorde	 van	 inschrij-
ving.	

Meld	 je	 team	dus	snel	aan	maar	doe	
dit	 uiterlijk	 maandag	 30	 mei	 a.s.,	
want	 dan	 sluit	 de	 inschrijving.	 In-
schrijfgeld	 is	 1,50	 euro	per	persoon.	
Van	het	inschrijfgeld	wordt	5	euro	per	
team	gedoneerd	aan	de	Stiching	Help	
Mabel.	

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 daarover	
op	www.helpmabel.com.

Combi-korfbaltoernooi bij Tweemaal Zes
Woensdagavond 8 juni a.s. organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes voor de 15de maal 

het Combi-korfbaltoernooi op de korfbalvelden aan de Dierenriem. Het is niet alleen 
een toernooi voor stratenteams, ook dit jaar kunnen weer teams samengesteld uit collega’s, 

familie en vrienden meedoen.

Het	was	een	spannende	wedsstrijd	te-
gen	 een	 gelijkwaardige	 tegenstander	
uit	Hoorn.	De	wedsstrijd	ging	om	drie	
gewonnen	sets.	Een	vijfsetter	behoor-
de	 dus	 tot	 de	 mogelijkheden.	 Salvo	
had	 de	 handicap	 drie	 speelsters	 te	
moeten	missen	voor	deze	belangrijke	
wedstrijd	 en	 had	 slechts	 een	 wissel-
speelster	tot	zijn	beschikking.	

Gedurende	alle	sets	waren	de	ploegen	
vrijwel	 gelijkwaardig.	 Zowel	 Salvo	
als	de	 tegenstander	haalden	niet	hun	
gebruikelijke	niveau	en	er	moest	met	
knokken	 en	 veel	 strijd	 een	 goed	 re-
sultaat	gehaald	worden.	De	eerste	set	

gaven	de	teams	elkaar	niets	toe	en	de	
strijd	ging	gelijk	op	tot	23-23.	Geluk-
kig	wist	Salvo	de	punten	te	maken	en	
de	 set	 te	winnen	met	25-23.	Halver-
wege	de	2de	set	werd	Nienke	Dalme-
ijer	 ingezet	door	coach	Ger	Daalme-
ijer.	 Zij	 zorgde	 voor	 nieuw	 elan	 en	
scoorde	met	aanval	en	service	ettelij-
ke	punten.	Mede	door	haar	spel	werd	
ook	de	2de	set	gewonnen	met	25-23.	
In	de	3de	set	 liep	Salvo	uit	naar	13-
6.	Na	een	wissel	aan	Salvozijde	ging	
het	ineens	een	stuk	stroever.	Gelukkig	
speelde	 Stefanie	 Vringer	 een	 goede	
wedsstrijd	en	bracht	veel	punten	bin-
nen.	 Dit	 kon	 echter	 niet	 voorkomen	

dat	 de	 tegenstander	 weer	 helemaal	
terug	kon	komen	en	er	opnieuw	een	
stand	 van	 23-23	 op	 het	 bord	 kwam.	
Maar	met	twee	goede	aanvallen	trok	
Salvo	 weer	 aan	 het	 langste	 eind	 en	
won	de	set	met	25-23	en	de	wedstrijd	
met	3-0.	

Door	 dit	 resultaat	 spelen	 de	 Salvo-
dames	 volgend	 seizoen	 in	 de	 dis-
trictsklasse.	 Dit	 wordt	 een	 enorme	
uitdaging	 voor	 het	 team	 dat	 zeker	
drie	 speelsters	 ziet	 vertrekken.	 De	
vereniging	 hoopt	 dat	 er	 zich	 nieuwe	
speelsters	melden	 die	 het	 aantrekke-
lijk	vinden	om	op	dit	niveau	te	spelen.	

Dames Salvo promoveren 
naar districtsklasse

De Salvodames hebben door het winnen van de beslissingswedstrijd tegen Wham Wham 
promotie bereikt naar de districtsklasse. Zo hoog hebben de Salvodames in de historie 

van de vereniging nog nooit gespeeld. 

Nova 1 op schot
Afgelopen	 zaterdag	 hervatte	 Nova	 de	 competitie	 met	 een	 thuiswedstrijd	
tegen	Devinco.	Met	een	aantal	wijzigingen,	zowel	in	coaching	-	Michael	
Bouthoorn	voor	Nico	van	Kouterik	(operatie)	-	en	Kim	in	de	plek	van	Inge	
van	Eck	(blessure)	stond	Nova	zaterdag	klaar	om	de	strijd	aan	te	gaan.	De	
wedstrijd	moest	gewonnen	worden	om	hiermee	
de	aansluiting	op	MIA	te	behouden	en	de	tweede	plaats	
te	blijven	bezetten.

De	wedstrijd	begon	met	een	geconcentreerd	Nova.	De	eerste	aanval	kreeg,	
zoals	 verwacht,	 veel	 ruimte	 om	 tot	 schot	 te	 komen	 en	 dit	 resulteerde	 in	
twee	afstandsschoten	van	Vincent	Baas.	De	tweede	aanval	nam	dit	over	en	
Iwan	creëerde	een	doorloopbal,	waarnaar	Jan	Hoekstra	vrij	direct	daarna	
een	strafworp	mee	kreeg.

Nova	hield	dit	ritme	vast	en	met	onder	andere	een	doorloopbal	van	Lianne	
van	Kouterik	en	een	korte	kans	van	Sanne	van	Kouterik	stond	er	7-0	op	het	
scorebord	en	werd	Devinco	geen	enkele	ruimte	gegund.	Ook	bleef	Nova	
de	 kansen	 afmaken.	Kim	Hoep	maakte	 een	 schot	 netjes	 af	 en	 ook	Thijs	
Schoenmaker	 had	 zijn	 aandeel	met	 een	 korte	 kans.	Devinco	 kon	 slechts	
één	goal	op	het	 scorebord	 laten	noteren.	Dit	 resulteerde	 in	 een	 ruststand	
van	12-1.

De	tweede	helft	begon	met	een	snelle	onderschepping	van	Nova’s	verde-
diging,	waarna	Tjitske	Frank	direct	een	schot	afmaakte.	Vervolgens	bleef	
Nova	in	de	tweede	helft	doorgaan	met	waar	ze	in	de	eerste	helft	aan	begon-
nen	waren.	Devinco	wist	nog	een	aantal	keren	de	korf	te	vinden,	maar	dit	
had	verder	geen	sterke	invloed	op	het	eindresultaat,	23-4.

Nova	behoudt	de	tweede	plaats	in	de	competitie	en	ook	MIA	liet	geen	steek	
vallen.	Volgende	week	speelt	Nova	1	uit	in	Doorn.	In	het	begin	van	de	veld-
competitie	wist	Doorn	in	de	laatste	seconde	een	gelijk	spel	te	maken	dus	
Nova	heeft	hier	wat	recht	te	zetten.

Dames SCHC als 
tweede de play-offs in

Dames	 1	 van	 hockeyclub	 SCHC	 in	Bilthoven	 schrijft	 historie	 door	 voor	
de	eerste	keer	sinds	de	invoering	van	de	play	offs	op	de	tweede	plaats	te	
eindigen	van	de	Rabo	Hoofdklasse.	Deze	plaats	heeft	niet	alleen	historische	
waarde,	maar	geeft	ook	in	ronde	1	van	de	play	offs	het	thuisvoordeel:	op	
zaterdag	 21	 mei	 speelt	 SCHC	 uit	 tegen	 Laren,	 op	 zondag	 22	 mei	 speelt	
SCHC	thuis	tegen	Laren.	Als	SCHC	en	Laren	beiden	één	keer	winnen,	is	de	
beslissende	wedstrijd	in	Bilthoven	op	woensdag	25	mei.	

Als	SCHC	ronde	1	wint,	spelen	de	dames	tegen	de	winnaar	van	de	play-
offwedstrijden	tussen	Den	Bosch	en	Amsterdam.	Die	wedstrijden	staan	ge-
pland	op	29	mei,	4	juni	en	eventueel	5	juni.

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

DOS wint van koploper
DOS had zaterdag een zware uitwedstrijd op het 

programma tegen koploper Fiducia. Op een ouderwetse 
grasmat, bikkelhard vanwege het droge weer, 

verrasten de Westbroekers en brachten de koploper 
een verdiende nederlaag toe.

Misschien	moest	DOS	nog	even	wennen	aan	de	ondergrond,	want	het	be-
gin	was	duidelijk	voor	de	thuisploeg.	Fiducia	begon	scherp	en	kwam	ge-
makkelijk	met	2-0	voor.	Na	een	doelpunt	voor	beide	ploegen	kwam	DOS	
bij	3-1	beter	 in	de	wedstrijd.	Met	name	verdedigend	werd	er	geconcen-
treerder	gespeeld	en	minder	ruimte	weggegeven.	DOS	kwam	gelijk	en	nam	
een	voorsprong	die	Fiducia	nog	éénmaal	kon	pareren	op	4-4.	Fiducia	zakte	
in	het	vervolg	van	de	1e	helft	verder	in	en	DOS	kon	met	een	mooie	voor-
sprong	van	4-7	gaan	rusten.

Ook	na	rust	behield	DOS	het	beste	van	het	spel.	Fiducia	speelde	niet	met	
de	overtuiging	van	een	ploeg	die	om	de	titel	speelt.	Shanna	Versteeg	had	
met	name	de	2e	helft	haar	vizier	op	scherp	staan.	DOS	kwam	geen	moment	
meer	 in	 het	 nauw	 en	 stond	 een	minuut	 of	 tien	 voor	 tijd	met	 7-11	 voor.	
De	wedstrijd	was	op	dat	moment	
gespeeld	 en	 uiteindelijk	 inishte	
DOS	op	8-11.	Een	fraaie	en	volko-
men	 verdiende	 overwinning	 voor	
het	 sterk	en	overtuigend	spelende	
DOS.
Aanstaande	 zaterdag	 ontvangt	
DOS	in	Westbroek	de	nieuwe	kop-
loper,	Thor	uit	Harmelen.	De	aan-
vang	is	om	15.30	uur.
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Do.
26-05

Woe.
25-05

Vrij.
27-05

Do.
19-05

Vrij.
20-05

11,00

11,00

Woe.
18-05

Heel gebakken Schol
of

Saté babi met nasirijst, 
kroepoek, ei en atjar

Zuidfranse bouillabaisse
(vissoep)

of
'Blanquette de veau'
(kalfsstoofschotel)

Dorpsbistro 0346 - 218821

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

In	 1879	 begon	 de	 toenmalig	 eige-
naar	 van	 Eyckenstein,	Willem	 Carel	
van	 Boetzelaer,	 met	 de	 verbouwing	
van	 het	 landhuis	 Eyckenstein.	 Naar	
gebruik	in	die	tijd	werd	ervoor	geko-
zen	 de	 moestuin	 van	 Eyckenstein	 te	
verplaatsen	naar	de	overzijde	van	de	
Dorpsweg.	 Tuinderij	 Eyckenstein	 is	
gevestigd	op	deze	oude	moestuin	van	
landgoed	Eyckenstein.
De	 plek	 was	 prachtig,	 maar	 er	 was	
ook	veel	werk	 te	 doen.	Luuk	vertelt	
er	na	die	vijf	 jaar	nog	over	alsof	het	
de	dag	van	gisteren	was:	‘Er	moesten	
heel	veel	bramen	worden	verwijderd,	
opslag	 van	 hulst,	 hekwerk.	Maar	 op	
een	 gegeven	 moment	 kon	 de	 mest	
komen	 en	 heeft	 Wilco,	 de	 boer	 van	
de	 Tolboom	 geploegd	 en	 gefreesd!	
Daarna	kon	het	eerste	zaad	en	poot-
goed	de	grond	in:	raapsteeltjes	en	de	
pootuitjes’.	 En	 daarna	 werd	 er	 nog	
meer	gezaaid	en	nog	meer	en	kwam	
het	 eerste	 plantgoed	 en	 werd	 er	 ge-

schoffeld	en	weer	gezaaid	en	dan	de	
eerste	oogst!	En	de	verkoop	met	een	
kraampje	 bij	 de	 Tolboom	 op	 de	 Ei-
kensteeg.

Pakketten
En	 de	 verkoop	 liep	 goed!	 De	 eerste	
groentepakketten	 vonden	 gretig	 af-
trek:	 vooral	 bij	 buren	 en	 bekenden	
van	Luuk	en	Annemarie	in	hun	straat	
in	Utrecht.	En	bij	Rob	Beckers,	eige-
naar	en	chef-kok	van	Zilt	en	Zoet,	het	
restaurant	in	Maartensdijk	vlakbij	de	
Tuinderij.	 Daarna	 volgden	 er	 meer	
klanten,	kreeg	de	Tuinderij	meer	be-
kendheid	onder	andere	door	de	open	
dagen.	Het	eerste	jaar	nog	maar	één:	
in	 juni	 vooral	 voor	 vrienden	 en	 be-
kenden.	De	 jaren	daarna	groeide	het	
steeds	verder	uit.
In	de	loop	van	de	vijf	jaren	is	er	ook	
gerestaureerd	 op	 de	 tuin.	 In	 het	 eer-
ste	 jaar	 de	muur	 en	 de	 poort.	 In	 het	
tweede	 jaar	 is	 er	 nieuw	 lattenwerk	

aangebracht	 en	 nu	 staan	 de	 nieuw	
aangeplante	 lei-fruitbomen	 in	 bloei.	
De	 peren	 en	 perziken	 zijn	 net	 weer	
gesnoeid	 door	 hovenier	 Walter	 den	
Hollander.

Stappen
Elk	jaar	werd	er	een	nieuwe	stap	ge-
zet:	 de	 aanschaf	 van	 de	 frees	 zodat	
de	grond	niet	meer	geploegd	hoefde	
te	worden	(wat	eigenlijk	een	te	zware	
bewerking	 was),	 de	 aanleg	 van	 de	
waterleiding	 en	 een	 goede	 spoel-
plaats,	uitbreiding,	de	aanleg	van	een	
hoogstamboomgaardje,	 de	 verkoop	
op	 woensdag	 en	 zaterdag	 met	 een	
kraam	op	de	tuin,	het	planten	van	as-
perges,	de	komst	van	Agnes	Looman	
met	haar	Kruidentuin	op	het	perceel.	
Maar	 ook	 de	 Open	 Avonden	 op	 de	
Tuinderij,	 waarbij	 de	 gasten	 na	 een	
rondleiding	dineren	op	de	tuin	en	de	
happening	 wordt	 afgesloten	 rond	 de	
vuurkorven.	 Smullen	 en	 genieten	 in	

landelijke	en	open	sferen.

Hulp
Een	ander	hoogtepunt	is	de	restaura-
tie	 van	 de	 oranjerie	 door	 de	 familie	
van	 Boetzelaer	 in	 2010	 en	 voorjaar	
2011.	In	de	oranjerie	werden	vroeger	
in	 de	 winter	 de	 kuipplanten	 van	 het	
landgoed	 vorstvrij	 bewaard.	 Op	 de	
eerste	(Lustrum)	Open	Dag	op	21	mei	
2011	zal	deze	oranjerie	wel	te	bezich-
tigen	zijn,	maar	de	oficiële	opening	
vindt	wellicht	later	in	het	jaar	plaats,	
omdat	er	nog	laatste	werkzaamheden	

uitgevoerd	dienen	te	worden.	
Luuk	haast	zich	te	zeggen,	dat	dit	al-
les	niet	was	gelukt	zonder	de	gewel-
dige	hulp	van	alle	vrijwilligers,	vrien-
den	en	familie	die	in	de	loop	der	jaren	
voor	korte	of	 langere	 tijd	de	handen	
mee	uit	de	mouwen	hebben	gestoken!	
En	spontaan	lepelt	de	gedreven	tuin-
der	 de	 namen	van	meer	 dan	 25	 hel-
pers	en	werkers	op	en	memoreert	dat	
zonder	de	giften	van	de	School	voor	
Training,	Novioconsult	en	weer	ande-
ren	het	nooit	zo	mooi	geworden	was.

Stichting	 Opkikker	 verzorgt	 zoge-
naamde	‘opkikkerdagen’	voor	gezin-
nen	 waarvan	 een	 kind	 in	 de	 leeftijd	
van	0	tot	17	langdurig	ziek	is	of	een	
aandoening	heeft	waarvoor	een	lang-

durige	 behandeling	 noodzakelijk	 is.	
Op	de	‘opkikkerdag’	gaat	het	gezin	er	
heerlijk	tussenuit	om	met	elkaar	aller-
lei	leuke	dingen	doen.	Zo’n	dag	zorgt	
er	voor	dat	het	hele	gezin	er	weer	even	

tegenaan	kan,	ze	worden	echt	‘opge-
kikkerd’.	 Gerben	 Evers	 heeft	 door	
zijn	 aandoening	 al	 talrijke	 operaties	
moeten	ondergaan	in	de	afgelopen	ja-
ren.	Hij	is	leerling	van	de	School	met	

de	Bijbel	‘Het	Kompas’	
in	 Westbroek.	 Omdat	
ze	 daar	 goed	 rekening	
houden	met	zijn	situatie	
kan	 Gerben	 gewoon	
meedraaien	 en	 met	 de	
andere	kinderen	uit	het	
dorp	 naar	 school	 gaan.	

Hij	 zit	 nu	 in	 groep	 6.	 In	 2009	 was	
Gerben	met	zijn	ouders,	broertje	Thijs	
en	 zus	 Rianne	 een	 hele	 dag	 op	 stap	
met	Stichting	Opkikker.	Het	was	een	
geweldige	belevenis	voor	het	hele	ge-
zin.	 Gerben	 is	 onlangs	 ambassadeur	
geworden	van	de	stichting	Opkikker.	
De	taak	van	zo’n	ambassadeur	is	om	
aandacht	te	vragen	voor	het	werk	van	
de	stichting,	maar	ook	om	donateurs	
te	werven	en	om	geld	in	te	zamelen.	
Als	opmaat	heeft	hij	 samen	met	een	
aantal	kinderen	uit	de	straat	fraai	uit-
gedost	 deelgenomen	 aan	 de	 optocht	
op	Koninginnedag	 in	Westbroek.	Ze	
hebben	toen	ook	strooibiljetten	uitge-
deeld.

Wedstrijd
Cor	 de	 Gram	 heeft	 voor	 de	 Opkik-
kerweek	 een	 speciaal	 ‘Kikkerijsje’	
bedacht.	 Maar	 hij	 heeft	 deze	 week	
ook	groene	‘Kikker-slush’	in	zijn	as-
sortiment.	Ze	kosten	allebei	een	euro	

en	die	gaat	helemaal	naar	de	stichting	
Opkikker.	Daarnaast	gaat	er	die	week	
van	 ieder	kopje	kofie/	 thee	en	 ieder	
menu	ook	nog	eens	een	euro	naar	dit	
goede	 doel.	 Het	 personeel	 stelt	 bo-
vendien	 de	 fooienpot	 van	 die	 week	
beschikbaar.	 Voor	 alle	 kinderen	 is	
er	 een	kleurwedstrijd.	Ze	kunnen	de	
kleurplaat	 afhalen	 bij	 de	 cafetaria.	
Er	zijn	leuke	prijzen	te	winnen.	Eer-
ste	prijs:	vier	kaartjes	voor	Duinrell.	
Tweede	prijs:	het	Opkikkermenu	van	
De	Gram	(voor	vier	personen).	Derde	
prijs:	 vier	 kaartjes	 voor	 zwembad	 ’t	
Kikkerfort	 in	 Breukelen.	 Bovendien	
zijn	 er	 ook	 nog	 leuke	 troostprijzen.	
De	kleurplaten	kunnen	worden	inge-
leverd	 bij	 cafetaria	 De	 Gram	 tot	 en	
met	3	 juni.	Prijswinnaars	krijgen	 te-
lefonisch	bericht.	De	prijzen	kunnen	
worden	afgehaald	op	woensdag	8	juni	
vanaf	13.00	uur.	Meer	over	Stichting	
Opkikker	op	www.opkikker.nl.	Maar	
bij	De	Gram	liggen	er	ook	folders.

Tuinderij Eyckenstein bestaat 5 jaar
door Henk van de Bunt

Het is alweer vijf jaar geleden dat Luuk Schouten begon met Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk. 
Het was de uitkomst van een gesprek met de familie van Boetzelaer van landgoed Eyckenstein, 

die een nieuwe bestemming zocht voor de historische moestuin van het landgoed. 
Luuk stopte met z’n baan als adviseur en werd tuinder. De eerste Open Dag van het seizoen 

op zaterdag 21 mei a.s. voor de verkoop van de eerste oogst en plantgoed valt samen met 
de viering van het eerste lustrum van Tuinderij Eyckenstein

Historisch tuinder Luuk Schouten.

‘Opkikkerweek’ bij cafetaria ‘De Gram’
door Martijn Nekkers

Cor de Gram van de bekende gelijknamige cafetaria in Westbroek is altijd in voor een stunt of een 
actie. Toen hij dan ook werd benaderd door Gerben Evers en zijn moeder Aria om mee te werken aan 
een actie voor stichting Opkikker hoefde hij niet lang na te denken. En niet alleen Cor maar ook zijn 
personeel doet van maandag 23 tot en met maandag 30 mei mee aan de ‘Opkikkerweek’. De cafetaria 

zal die week worden versierd met kikkers en vlaggetjes.

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Met grote kleurwedstrijd voor alle kinderen
1e prijs 4 vrijkaarten voor Duinrell 
2e prijs Kikkermenu voor 4 personen
3e prijs 4 vrijkaarten voor zwembad 
   de Kikkerfort in Breukelen
diverse troostprijzen
(Kleurplaat op te halen in de cafetaria)

Per kikkerijsje, kikkerlunch, kikkermenu, 

koffie of thee doneren wij 1 Euro 

aan stichting De Opkikker

Opkikkerweek van 23-30 mei

De groep kikkers 
die meedeed aan 
de optocht op  
Koninginnedag. Op 
de achtergrond in 
het midden Cor de 
Gram en Aria Evers. 
Links op de voorgrond 
Opkikkerambassadeur 
Gerben Evers.


