
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  26

23e jaargang
28 juni 2017

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

advertenties

Brugklas
in zicht

2017

Lees het op 
pag. 9 t/m 20

Veteranendag in De Bilt
door Walter Eijnhoven

Vrijdag 23 juni vierde De Bilt de Nederlandse veteranendag. Alle dienende en oud-dienende 
oorlogsveteranen uit de zes kernen waren van harte welkom in het gemeentehuis. Na een 

toespraak van burgemeester Sjoerd Potters gingen de deelnemers in twee bussen
richting het nationaal Militair Museum in Soesterberg. 

Alle bij het Veteraneninstituut gere-
gistreerde veteranen die woonach-
tig zijn in gemeente De Bilt kregen 
een uitnodiging deze middag bij te 
wonen. Zo’n 35 veteranen maakten 
dan ook dankbaar gebruik van dit 
gebaar van de gemeente. 

Bus
Na de toespraak van de burge-
meester, waarbij hij hoopt dat de 
veteranen hun verhalen over WOII 
blijven vertellen aan de jongeren, 
ging het met twee grote bussen (uit 
1936 en 1952) richting Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg. 
Natuurlijk kennen de veteranen 
elkaar en reeds in de bus kwamen 
verschillende verhalen los van 

vroeger. Diverse anekdotes volg-
den elkaar op. ‘Ik heb zes jaar 
bij de marine gediend in Nieuw-
Guinea, als ambulance chauffeur. 
Ik moet zeggen dat ik heel wat af-
schuwelijks heb gezien in die tijd, 
maar ik zou het zo weer overdoen’, 
vertelt Rinus Luttik. ‘Dat waren 
nog eens tijden. Vooral belangrijk 
was de kameraadschap onderling 
en de discipline die iedere militair 
werd bijgebracht. Helaas ontbreekt 
dat laatste weleens bij de jeugd van 
vandaag. Omdat wij iets verder 
van het echte oorlogsgeweld af za-
ten, hebben wij ook veel gelachen 
in die tijd. Op een nacht lagen wij 
in onze tenten te slapen, ging het 
alarm af. Natuurlijk schrokken wij 

wakker en renden wij, in de stik-
donkere nacht, met onze wapens, 
de struiken in. Eén van ons nam, 
in plaats van zijn geweer, een pijl 
en boog mee. Geweldig, toch? Hoe 
kom je erop’, vervolgt Luttik.

Oefengranaten
Ook veteraan en vliegtuiggek Rijk 
Gielen heeft zo zijn verhalen. Gie-

len: ‘Ik zat bij de landmacht, rond 
1962. Nadat wij over de Noord 
waren gevlogen, belandden wij in 
Indië. In de warme nacht sloegen 
wij onze barakken op en kreeg ik 
diverse taken te doen in het kamp. 
Van foto-ontwikkelaar en werk-
zaamheden in de keuken (zo moest 
ik vaak voor 70 man aardappelen 
schillen), belandde ik uiteindelijk 
in de wapenkamer. Hier bewaar-
den wij ook oefengranaten, maar 
de veiligheidspal stond niet al-
tijd op safe, dus je kunt wel raden 
wat er dan gebeurde, dan was het 
‘BOEM’. Uit die tijd heeft Gielen 
ook zijn hobby ‘vliegtuigen’ over-
gehouden. ‘Laatst ben ik nog naar 
Limburg geweest, op vakantie. Zag 

ik daar drie dubbeldekkers overko-
men, echt helemaal te gek’, vertelt 
hij.

Sumatra
Veteraan Willem de Ruiter was 
gestationeerd op Sumatra, als be-
waker bij de landmacht. Ook hij 
heeft het erg naar zijn zin gehad 
op Sumatra, iets dat men toch niet 

verwacht in oorlogstijd. ´Wij wil-
len niet denken aan alle verschrik-
kingen in die tijd, anders overleven 
wij niet. 
Dus denken wij alleen aan de kame-
raadschap onderling, dat is wat telt 
in het leven´, vertelt De Ruiter.´Je 
zult dus bijna alleen maar de goede 
kant van het verhaal horen´, legt hij 
verder uit. 

Gloster meteor
Tijdens de rondleiding in Soes-
terberg werden de veteranen met 
alle égards ontvangen, een soort 
grote vriendenclub. Herman Ce-
losse, vrijwilliger bij het Nationaal 
Militair Museum, begeleidde een 
gedeelte van de groep door het 
museum. Bij één van de vliegtui-
gen, een ‘gloster meteor’ werd lang 
stilgestaan. ‘Van deze vliegtuigen 

zijn 120 stuks gemaakt, waarvan 
de helft is neergestort. Veel van 
die jongens moesten op de grond 
oefenen met deze kist, voordat zij 
het luchtruim kozen’, vertelt Ce-
losse. Hij vervolgt: ‘Zogauw de 
trainer maar even dacht ‘hij is klaar 
voor zijn eerste vlucht’, mocht de 
piloot-in-spe alleen de lucht in om 
te oefenen. In die tijd hadden zij 

natuurlijk geen flightsimulator tot 
hun beschikking. De helft van deze 
vliegtuigen stortte dan ook neer’. 
Weer terug in het gemeentehuis 
werd nog een maaltijd opgediend, 
een zogenaamde ‘blauwe hap’. 
Volgens Celosse gingen veel Mo-
lukkers na de oorlog naar Neder-
land. Door de voor hen extreme 
kou liepen zij blauw aan, vandaar 
de naam. 

Een bus vol veteranen bij het Nationaal Militair Museum.

Op weg naar Soesterberg.

Vervoer met de 81 jaar oude bus gaat nog prima. 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

02/07 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
02/07 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer,

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/07 • 10.30u - Mevr. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/07 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
02/07 • 10.30u - Voorgangers Astrid 

Veldhuis en Hyleco Nauta 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

02/07 • 10.15u - ds. A. Veerman
02/07 • 16.30u - ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
02/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Slotzondag
02/07 • 19.00u - Proponent

drs. P.J. Verhagen 

Pr. Gem. Immanuelkerk
02/07 • 10.00u - Ds. A. van Buuren, 
Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
02/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
02/07 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor F. Zwarts 

V.E.G. De Bilt e.o.
02/07 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast,
tevens viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

02/07 • 10.30u - Ds. C. van Dorp

Herv. gemeente Groenekan 
02/07 • 15.30u - Ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan
02/07 • 10.00u - Ds. J.P. Stoel 

02/07 • 18.30u - Ds. A. Vlietstra 

Onderwegkerk Blauwkapel
02/07 • 10.30u - Ds. E. de Boon

Hollandsche Rading
PKN - Kapel

02/07 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

02/07 • 10.00u - Ds. L.W. v.d. Sluijs
02/07 • 18.30u - Ds. W. Th. Moen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/07 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
02/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
02/07 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/07 • 10.00u - Dhr. A. Doornebal
02/07 • 18.30u - Ds. K.D. v.d. Hout

PKN - Herv. Kerk
02/07 • 10.00u + 18.30u
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Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 1 juli haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Repair Café bij WVT

Op zaterdag 1 juli sluit Repair 
Café Bilthoven haar zesde seizoen 
af. Vanaf elf uur kun je bij de 
WVT terecht met kapotte spullen. 
Een team van ervaren reparateurs 
staat klaar om je te helpen met het 
repareren van kleding, elektrische 
apparaten, computers, fietsen, 
houtwerk, speelgoed, en nog veel 

meer. Voor de kinderen is er een 
knutseltafel waar zij de mooiste 
dingen kunnen maken van recy-
clemateriaal onder deskundige 
begeleiding. De toegang is gratis, 
een vrijwillige bijdrage welkom. 
Locatie: WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven, Tijd: 11.00 tot 15.00. 
Het Repair Café wordt georgani-
seerd door Transition Town de Bilt 

in samenwerking met Welzijnsor-
ganisatie WVT. Meer informatie 
op: https://repaircafebilthoven.
wordpress.com/

Vaartocht Molenpolder

Op 1 juli organiseert Staatsbosbe-
heer weer een vaartocht door de 
Molenpolder. In een stille fluister-
boot kom je tot rust, en geniet je 
van het uitzicht over de petgaten 
en legakkers van dit oude veen-
landschap. Speur samen met de 
gids naar de dieren in dit gebied, 
zoals ringslang en purperreiger, en 
loop onderweg een stukje op het 
‘drijvend land’. Aanvang 10.00 
uur, duur ca. 2 uur. Meer info en 
reserveren via www.staatsbosbe-
heer.nl. Met je eigen groep een 
vaartocht doen? Informeer via 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Vrijetijdsbraderie De Bilt

Net na de zomervakantie vindt 
op zaterdag 9 september op de 
Dorpsstraat in De Bilt voor de 6de 
keer de braderie met als thema 
‘vrije tijd’ plaats. De vrijetijds-
braderie kenmerkt zich door een 
mooie diversiteit aan deelnemers, 
sluit aan bij de Marktdag rond 
de Dorpskerk en de Oldtimerdag 
en trok eerdere jaren ca. 12.000 
bezoekers. Deelname staat open 
voor organisaties, verenigingen, 
particulieren en bedrijven.
Zie www.marktdagdebilt.nl 

Dorpskerk open op zaterdagen

Dorpskerk De Bilt opent zaterdag 
1 juli de deuren van de kerk van 
11.00 tot 15.00 uur. Buurtbewo-
ners en andere belangstellenden 
kunnen dan een kijkje nemen in 
de kerk en ook toevallige pas-
santen zijn dan van harte wel-
kom om het monumentale pand te 

bekijken. Het adres is Dorpsstraat 
vanouds Steenstraat 70 te De Bilt. 
Desgewenst kunnen bezoekers 
nader worden geïnformeerd over 
het kerkgebouw en de kerkge-
meenschap. Er is een boekenstand 
met documentatie, folders, e.d. 
aanwezig.

Patioschool Rommelmarkt

Op zaterdag 1 juli houdt de Patio-
school de Kleine Prins (Weltevre-
den 8 De Bilt) van 10.00 tot 12.30 
uur haar jaarlijkse rommelmarkt. 
Zoals elk jaar gaat ook dit jaar de 
opbrengst naar een goed doel. De 
kinderen van groep 8 hebben op 
voordracht van een klasgenoot 
(Dwendo Dörfel) gekozen voor 
de RoParun: een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer van 
Parijs en Hamburg naar Rotter-
dam waarbij mensen, in team-
verband, een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld op 
te halen voor mensen met kanker. 
Het motto hierbij is ‘Leven toe-
voegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’. 

Omgaan met minder geld

Meer doen met minder geld, wie 
wil dat nou niet? In een budget-
kring leer je samen met ande-
ren hoe je dat aan kunt pakken. 
In het begin kom je elke week 
een ochtend of middag bij elkaar, 
daarna tweewekelijks. Deelname 
is gratis. Wil je weten of het iets 
voor je is, ga dan naar deze ken-
nismakingsochtend, op donderdag 
29 juni om 10.00 uur in het Klein 
Centrum van Verbinding.
Graag vooraf aanmelden via 
debilt@budgetkring.nl of
06 40221683 Marieke van
Nimwegen. Meer informatie:
www.budgetkring.nl

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden 
op 21 juni 2017 van onze gewaardeerde medewerker en collega

Ellen Schipper
Ellen is maar 45 jaar geworden.
Zij werkte sinds 1 mei 1994 bij de gemeente De Bilt
als medewerkster bij het zwembad Brandenburg.

Met Ellen verliezen we een enthousiaste collega die tot het laatst 
betrokken bleef bij haar werk en haar naaste collega’s.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit
naar haar partner Tom en verdere familie.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris,  de burgemeester,

F.G. Wietses mr. S.C.C.M. Potters

God is goed
en groots is Zijn genade!

Deze woorden waren pa zijn zekerheid en vertrouwend op
Hem is hij in alle rust van ons heengegaan

onze lieve vader en trotse opa

Theo van den Bosch
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

sinds 27 november 2011 weduwnaar van Johanna de Bruijn

* Hilversum, 20 januari 1934 † Nieuwegein, 26 juni 2017

 Hanneke en Heimen van Keulen - van den Bosch
	 Josine	en	Rick,	♥
 Margo en Thomas

 Ineke en Ruud de Groot - van den Bosch
 Richard en Jorinde
 Sara en Tommy

 John en Almuth van den Bosch - Rieger
 Celine
 Timo en Lidwien

Dr. Welfferweg 38, 3615 AN Westbroek

Correspondentie-adres:
Glaskruid 9
3621 RH Breukelen

Er is gelegenheid om van onze vader en opa afscheid te nemen
op vrijdag 30 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur in het Hervormd
Kerkelijk Centrum Rehoboth aan de Kerkdijk 4 te Westbroek.
(achter de Nederlands Hervormde Kerk)

De Rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 1 juli om
11.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk van Westbroek
aan de Kerkdijk 2. Aansluitend brengen wij Theo naar zijn laatste
rustplaats bij Joke op de Gemeentelijke Begraafplaats te Westbroek.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
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Rituelen bij een uitvaart

Na het overlijden stel ik de 
familie altijd voor om het 
lichaam samen te verzorgen. Niet 
iedereen wil of kan dat, maar 
het aanraken en kleden van de 
overledene geeft gelegenheid het 
overlijden uiteindelijk te aanvaar-
den. Ook het moment waarop 
de overledene voor het laatst het 
huis verlaat, is een belangrijk en 
emotioneel ritueel in het proces. 
 
Vervolgens speelt ook de wijze 
waarop de uitvaart wordt vorm-
gegeven, een belangrijke rol in 
het proces van verwerking van 
verlies. Hoewel ik daar graag in 
meedenk, geef ik zo veel moge-
lijk ruimte aan de nabestaanden. 
Zo wordt de uitvaart een weer-
spiegeling van het leven dat de 
overledene geleefd heeft. 
 
Als uitvaartverzorger sta ik 
naasten bij in de periode na het 
overlijden van hun dierbare. 
Samen zoeken we naar moge-
lijkheden om het leven van de 
overledene te gedenken met 
woorden, beelden, symbolen en 
ook rituelen. 
 
Kinderen hebben hun eigen 
manier van omgaan met dood 

Kinderen de uitvaartkist laten beschilderen, persoonlijke spulletjes bij de overledene in en bij de 
kist leggen, samen de kist sluiten, kaarsen aansteken tijdens de uitvaartplechtigheid: rituelen na het 
overlijden van een dierbare zijn vaak het begin van de verwerking van het verlies. 

en rouw. Ik probeer ze bij het 
afscheid te betrekken en hen 
aan te spreken op het niveau 
dat past bij hun leeftijd. Ik geef 
ze een speciaal boekje, dat ze in 
die periode kan helpen om te 
begrijpen wat er gebeurt. Het 
brengt hen op ideeën hoe zij een 
rol kunnen spelen in het proces 
voorafgaand aan - en tijdens de 
afscheidsbijeenkomst. Kinde-
ren kunnen bijvoorbeeld een 
tekening maken, of samen de kist 
beschilderen. Tijdens de dienst 
kunnen ze kaarsen aansteken, 
een verhaaltje vertellen of bloe-
men strooien.
 
Een ritueel dat ik belangrijk vind, 
is het samen sluiten van de kist 
en ik moet daarbij denken aan 
de uitvaart van Thomas, die ik 
kort geleden mocht verzorgen. 
Zijn 9-jarige kleinzoon Mark was 
met zijn ouders in het uitvaart-
centrum, voordat we in een stoet 
zouden vertrekken naar het 
crematorium. Samen stonden ze 
in de rouwkamer rond hun vader 
en opa. Mark legde nog een 
tekening bij opa en samen met 
zijn ouders plaatsten ze de deksel 
op de kist, die ze daarna met 
sluitschroeven vastmaakten. 

Het katoenen zakje waar de 
sluitschroeven in zaten gaf ik aan 
Mark, zodat hij er een herinne-
ring aan zijn opa in kan bewaren. 
Als we een half uur later in de 
aula hebben plaatsgenomen, zie 
ik vanaf mijn plekje dat Mark 
het kleinood stevig in zijn hand 
houdt. Het steunt hem bij zijn 
verdriet én het is een symbool 
van het ritueel bij het afscheid 
van zijn opa.
 
Juist de kleine dingen maken een 
uitvaart betekenisvol en dierbaar.

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

Geluidsoverlast A27 Maartensdijk 
door Guus Geebel

Tijdens de behandeling in de ge-
meenteraad van de Kadernota 
2018-2021 op 22 juni diende Peter 
Schlamilch (Fractie Schlamilch) 
een motie in waarin hij vraagt 
om voor november 2017 met een 
voorstel te komen voor het aan-
pakken van de geluidsoverlast van 
de A27 in Maartensdijk. Voor de 
financiering vraagt hij geld van 
andere posten in de kadernota te 
halen en contact op te nemen met 
de provincie of anderen om het 
budget bijeen te brengen. De mo-
tie krijgt na hoofdelijke stemming 
alleen steun van de indiener.

Bij het indienen van de motie over-
handigt Schlamilch de burgemees-
ter 550 steunbetuigingen die zijn 
politieke beweging Forza! heeft 
verzameld. Zeven mensen maken 
gebruik van het spreekrecht in de 
raad bij de motie. Anneke Kemp 
woont 35 jaar in Maartensdijk. Zij 
zegt het eens te zijn met de motie 
voor een beter geluidsscherm in 
Maartensdijk. ‘De geluidshinder is 
in de loop van de jaren veranderd 
van storend naar zeer hinderlijk.’ 
Louise van Amstel heeft de laat-
ste jaren veel last van de A27 en 
sluit zich aan bij de woorden van 
Anneke Kemp. Mevrouw Kool 
zegt dat uit een onderzoek blijkt 
dat veel mensen die in zo’n situ-
atie wonen fysieke problemen 

krijgen. Gerard Kemp vertelt dat 
het verkeerslawaai nooit went. ‘Ik 
pak soms de fiets om elders in het 
dorp op een rustig plekje te gaan 
zitten.’ Mevrouw Sturkenboom 
slaapt al 30 jaar met oordoppen 
in, net als Linda van Utrecht. ‘Het 
is een continue stroom van geluid 
wat wij horen.’ Hans van Haperen 
van de firma Grondbank uit Breda 
zegt een aantrekkelijk alternatief 
te kunnen leveren. De Grondbank 
kan gratis een geluidswal van 
lichtvervuilde grond bouwen. Hij 
somt een aantal voordelen op en 
beantwoordt vragen van raadsle-
den. 

Ontraden
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen ontraadt de motie van Fractie 
Schlamilch. Hij noemt de timing 
en de voorlichting slecht. ‘Al in 
2014 lagen er voor meer dan tien 
miljoen euro aan wensen. Er is een 
werkgroep in het leven geroepen, 
waaronder Stichting Stop Geluids-
hinder Maartensdijk, die zes ton te 
verdelen had en prioriteiten heeft 
aangegeven. Dat is geaccepteerd 
en aan de minister doorgegeven. 
De besluitvorming is afgerond en 
we zitten nu in een uitvoerings-
fase en dan komt u naar de bewo-
ners toe met de verwachting dat 
zij er iets aan kunnen doen.’ Hij 
noemt het een slechte manier van 

informatie. Rost van Tonningen 
gebruikt daarvoor het citaat: ‘In-
spraak zonder inzicht leidt tot uit-
spraak zonder uitzicht’. 

Verkeerd moment
Johan Slootweg (SGP) schetst de 
gang van zaken rond de A27 in 
Maartensdijk. Hij noemt de fei-
ten anders dan in de motie wordt 
verwoord. ‘Het lijkt nu net of we 
dit vergeten zijn, maar dat is niet 
zo. Er is een heel lang traject aan 
vooraf gegaan. Er zijn bovenwet-
telijke maatregelen uitgevoerd. Er 
is drie ton gemeentegeld ingegaan 
en drie ton van de provincie. Daar-
voor komt er ook aan de westkant 
een geluidsscherm te staan en komt 
er dubbellaags zoab wat zorgt voor 
een geluidsreductie. 
Rijkswaterschap zegt dat de ge-
luidsoverlast minder zal worden 
dan die nu is.’ Slootweg conclu-
deert dat het moment om nu met 
de motie te komen niet juist is. 
‘Rijkswaterstaat zal het nooit toe-
staan en het is hun grond. U bent 
heel knap als u het voor elkaar 
krijgt om op grond van Rijkswa-
terstaat grond te laten storten, wat 
in ieder geval geen schone grond 
is. Natuurlijk is er overlast. Mijn 
vraag is dit op te schorten tot de 
werkzaamheden gereed zijn. Dan 
kunnen metingen verricht worden 
en kunnen we controleren of wat 

gezegd is klopt. Zijn er dan afwij-
kingen dan staan we sterker dan op 
dit moment.’ 

Realiteit
Peter Schlamilch zegt de motie 
niet te willen opschorten. Wer-
ner de Groot vraagt om realisme. 
Anne de Boer (GroenLinks) stelt 
dat, hoewel de raad daar niet over 
gaat, het omlaag brengen van de 
decibellen en fijnstof ook gereali-

seerd kan worden door de snelheid 
te verminderen. Johan Slootweg: 
‘Wij gaan ervoor om eerlijk naar 
onze burgers te communiceren, 
een eerlijk verhaal te vertellen en 
de realiteit onder ogen te zien en 
gaan niet mee in goedkoop po-
pulisme.’ Nico Jansen (CU), die 
zelf ook geluidshinder ondervindt, 
vindt het verstandig eerst af te 
wachten. Een aarden wal ziet hij 
niet zitten. 

Peter Schlamilch krijgt geen steun van de raad voor zijn motie.

Zomerconcert GHO 
met nieuwe dirigent 

Zondag 2 juli treedt het Groot Harmonie Orkest van de Kon. 
Biltse Harmonie voor het eerst op met haar nieuwe dirigent als 

opvolger van Johan Boonekamp staat per 2 juni
het orkest o.l.v. Vincent van den Bijlaard. 

Het concert wordt geopend door de Melodie Percussie Groep van de 
Kon. Biltse Harmonie  o.l.v. dirigent Arie Roelofsen en vindt plaats 
tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon van de beeldentuin achter pa-
viljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A, De Bilt met een korte pauze.

De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten 
De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwe-
zig en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Catering aanwezig 
evenals de ijscokar. Bij slecht weer kan het concert geen doorgang 
vinden. De beslissing hierover wordt om 11.30 uur genomen en be-
kend gemaakt via facebook onder Stichting Zomerconcerten De Bilt. 
De volgende concerten vinden plaats op 16 juli en 3 september. Voor 
inlichtingen of aanmelding  optredens: 06 51229733. (Jan Meeuwsen, 
voorzitter).

De MPG blaast er zondag weer lustig op los.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 7.98

SHOARMA

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 juni
t/m woensdag  juli

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.98 

STOMPETOREN OUD
SNIJBAAR

VILLA NELLA
Kruidenkaas

    VOORDEEL HELE WEEK

Speklappen
Gekruid of ongekruid

Lamshaas/lamsfilet

Magere 
runderlappen

Kipschnitzels
(Scharrel)

Entrecôte
Gemarineerd of naturel

500
GRAM 5.49

100
GRAM 3.98

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.98

CRANBERRY MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.98DIVERSE SOORTEN 

PINDA'S

Noten & pinda's

3
STUKS 5.-

500
GRAM 4.98

KIP LOEMPIA'S

HUISGEMAAKTE 
LASAGNE

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 9.98

ideaal voor in de oven

Op=op

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige eiersalade
Sellerie salade
Filet americain

Gekruide runderrollade
Gebakken honingham
Gegrilde fricandeau

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

VLEESWAREN TRIO

SPARERIBS ZOET/PITTIG*Alleen geldig op zaterdag 1 juli

Extra weekend voordeel*

500
GRAM 6.98

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, gehaktballen, etc…

Vers gebrand!

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Meloenmix
VOLLE BAK

0.99

ALLE 40-SOORTEN

Tomaatjes
HÉÉL KILO

2.98

HEERLIJKE

Frambozen
2 DOZEN

2.98

Geldig op maandag 3/7, dinsdag 4/7 en woensdag 5/7

VERS GEWASSEN

Spinazie

ZAK
300 GRAM 

0.99

SAP.. SAP.. SAP.. 

Wilde perziken
500 GRAM 

0.99

Witlofschotel
ham/kaas

100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Moussaka
100 GRAM

0.99

Zomerse pasta
MET HONING-KIP, SPINAZIE EN 
GEROOSTERDE POMPOENPITTEN

100 GRAM

1.25

Spaghetti
MET FETA, BASILICUM, CITROEN, 
PARMAZAN EN GROENTES

100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Fruittaartjes
NU

9.95



Leo Fijen onderscheiden
door Henk van de Bunt 

Zaterdag 24 juni heeft de Maartensdijkse auteur en journalist Leo Fijen uit handen van 
bisschop Wiertz een pauselijke onderscheiding gekregen. 

Mgr. Wiertz, door het Nederlandse 
episcopaat aangewezen als bisschop 
voor communicatie en media, reik-
te, vergezeld van mooie woorden, 
namens paus Franciscus de pause-
lijke onderscheiding Ridder in de 
orde van Sint Gregorius de Grote 
uit in de Sint Catherinakathedraal 
te Utrecht, waar Fijen druk aan het 
werk was met opnames te maken 
voor de serie ‘Geloofsgesprekken’. 
Fijen ontving één van de hoogste 
pauselijke onderscheidingen, die de 
katholieke kerk kent voor jarenlan-

ge verdiensten aan KRO en RKK 
en voor zijn grote inzet voor het ka-
tholieke geloof, blijkend o.a. uit een 
niet aflatende stroom van gesprek-
ken, boeken, spreekbeurten en zijn 
werk voor de kerk in Maartensdijk. 

In aanwezigheid van zijn vrouw 
Monique, zijn gezin en familie, 
leden van de pastoraatsgroep en 
locatieraad van Sint Maarten, ge-
nodigden en enkele vrienden werd 
Leo tot zijn grote verbazing zater-
dag plotseling naar voren geroepen 

door bisschop Wiertz: ‘Wanneer 
aan jou Leo Fijen, anno nu, de orde 
van Sint-Gregorius wordt verleend 
(een hogere onderscheiding kent de 
Kerk eigenlijk niet), dan heb je in 
interdiocesaan of landelijk verband 
opmerkelijke verdiensten geleverd 
voor geloof, kerk of maatschap-
pij. De Orde krijg je dus echt niet 
zomaar, je hebt er bizar veel voor 
moeten doen. Wat dat betreft komt 
alleen het elf-stedentocht-kruisje, 
verdiend in de barre tocht van “63, 
een heel klein beetje in de buurt’.

Leraar
Leo Fijen studeerde geschiedenis en 
werd eerst leraar en later journalist. 
Jarenlang was hij het gezicht van het 
veelbekeken tv-programma Kruis-
punt. Met de vele kloosterseries in 
binnen- en buitenland kreeg hij gro-
te bekendheid. Ook nu nog presen-
teert hij de serie Geloofsgesprek-
ken bij KRO/NCRV. Zijn columns 
in tijdschriften, met onderwerpen 
die dicht bij de mensen liggen en 
geschreven zijn in begrijpelijk taal-
gebruik, worden graag gelezen.. 
Intussen deed Leo er ook nog een 
studie theologie bij. De mensen van 
de kerk van Sint Maarten in Maar-
tensdijk kennen Leo eerst en vooral 
als betrokken gelovige. Een gesprek 
met Leo is eigenlijk altijd een ge-
loofsgesprek. Behalve dan, wan-
neer het over voetbal gaat, hoewel 
Leo die tak van sport ook in gelovig 
perspectief kan plaatsen. Schrijven 
en geloof gaan dan ook gemakkelijk 
hand in hand. 

Schrijver
Zijn eerste echte boek kreeg de 
opvallende titel ‘Het wonder van 
Maartensdijk’. Het gaat over het 
reilen en zeilen van de Maartens-
dijkse geloofsgemeenschap. Hoe 
men leeft met God en het geloof. 
Hoe al die vrijwilligers op hun ei-
gen manier een bijdrage leveren aan 
een levende kerk. De bijdrage van 
Leo is meer dan alleen opschrijven 
van wat hij ziet en hoort. Hij doet 
er van harte aan mee op velerlei 
gebied. Als gelovige, als Rooms-
katholiek, wil Leo invulling geven 
aan de basisregel: ‘heb je naaste lief 
en wees zorgzaam voor hen die het 
nodig hebben’. Als voorganger bij 

de woord- en communievieringen 
vertelt hij over gelovige ontmoetin-
gen, over lief en leed van de mede-
mensen. 

Praktijk
Voor en achter de schermen zet 
Fijen zich in de Maartensdijkse 
parochie in de pastoraatsgroep en 
locatieraad. Van daaruit weer in het 
grotere parochieverband. Steeds 
weer voor ogen houdend: het gaat 
om mensen. Mensen die vanuit een 
gelovige houding willen leven. Leo 
woont letterlijk en figuurlijk dicht 
bij zijn kerk, op gepaste afstand. 
Jarenlang gaf Leo zijn energie aan 
de Zonnebloemafdeling ter plaatse. 
Daar kon hij veel dingen regelen 
maar hij stond ook op het Maer-
tensplein in de stromende regen om 
loten te verkopen. Het geloof wordt 
in de praktijk gebracht. Het werk 
gebeurt in stilte en Leo beroept zich 
nooit op zijn landelijke bekendheid. 
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Kadernota krijgt steun van 
gemeenteraad

door Guus Geebel

De Kadernota 2018-2021 werd op donderdag 22 juni rond het middernachtelijk uur 
ongewijzigd vastgesteld. De fracties van SP, PvdA en Fractie Schlamilch stemden tegen de nota. 

Van de vijftien ingediende moties werden er zes aangenomen.

De kadernota vormt het uitgangspunt 
voor de begroting 2018 en volgende 
jaren. Wensen voor nieuwe investe-
ringen en exploitatie-uitgaven wor-
den afgezet tegen de beschikbare fi-
nanciële ruimte. Bij de behandeling 
in eerste termijn kreeg het college 
een groot aantal vragen en werden 
de moties ingediend. Kees Lelivelt 
(VVD) geeft in zijn beschouwing 
aan dat voor de VVD uitbreiding 
van het woningaanbod noodzakelijk 
is, met name in het middensegment. 
Voor de realisatie daarvan kunnen 
van de VVD ook oplossingen buiten 
de rode contour gezocht worden. De 
VVD vraagt om een verkeerstelling 
na de ingebruikname van de tun-
nel in de Leyenseweg. Samen met 
de SP vraagt de VVD in een motie 
om een vergoeding voor de aankoop 
van dierenvoeders voor Stichting 
Dierenweide Maartensdijk en De 
Schaapskooi in Bilthoven. De motie 
is aangenomen.

Visie
Dolf Smolenaers (D66) vraagt in 
een motie het revolving-fund ver-
duurzaming en toegankelijkheid te 
verhogen met 100.000 euro voor 
verduurzaming van gemeentelijk 
vastgoed en van maatschappelijke 
organisaties. De motie wordt aange-

nomen. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
vraagt om een visie op lokale zorg 
die vernieuwend en in het voordeel 
van de inwoners werkt. Ook vraagt 
hij concrete acties op het terrein van 
werk en inkomen en extra sociale 
woningbouw. De PvdA wil een visie 
op de bestuurlijke toekomst van de 
gemeente. Een motie om de korting 
op subsidies te beëindigen en een 
nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen 
wordt verworpen, evenals de motie 
over het versnellen van sociale wo-
ningbouw door lagere kavelprijzen 
te hanteren. 

Burgerparticipatie
Jette Muijsson (Beter De Bilt) is blij 
met de burgerparticipatie en consta-
teert dat die vruchten afwerpt. ‘In de 
oude Theresiaschool is een centrum 
gevestigd waar zorg, welzijn, kunst, 
cultuur en educatie samengaan. We-
kelijks komen hier tweehonderd 
mensen voor psychische gezond-
heidskundige hulp, een luisterend 
oor of tekenles.’ Beter De Bilt vraagt 
het college mee te denken over het 
laten voortbestaan hiervan. Een mo-
tie hierover wordt verworpen, even-
als een motie over het plaatsen van 
camera’s in Westbroek. Een motie 
over speeltuinbeleid is aangenomen. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 

komt na een lange inleiding over 
bevolkingsgroei tot de conclusie dat 
we nu problemen hebben omdat 70 
jaar geleden verkeerde keuzes ge-
maakt zijn. ‘We moeten een visie 
ontwikkelen waar De Bilt over veer-
tig jaar staat en waar burgers gehuis-
vest kunnen worden.’ 

Groenbeheer
Werner de Groot (CDA) dient een 
motie in waarin gevraagd wordt 
voorzichtiger om te gaan met de op-
brengsten van bouwleges. De motie 
wordt aangenomen. Verder dient hij 
in een motie in om bij de begroting 
2018 een rekenrente van 3 procent 
te hanteren en de rekenrente voor 
riool- en afvalstoffenheffing voor 4 
jaar vast te zetten waardoor de ver-
hoging van de OZB grotendeels niet 
doorgevoerd hoeft te worden. 

De motie wordt aangenomen. Men-
no Boer (SP) vraagt aandacht voor 
veiligheid bij rotondes. Ook woning-
bouw en fietspaden zijn belangrijke 
aandachtspunten. Communicatie 
met inwoners moet verbeterd wor-
den. Anne de Boer (GroenLinks) is 
blij met de kadernota, de doelen uit 
het coalitieakkoord worden niet uit 
het oog verloren en de cijfers zien 
er beter uit. De fractie beoordeelt 

de kadernota op groen, sociaal en fi-
nanciële degelijkheid. Hij pleit voor 
bouwen voor ouderen. In een motie 
vraagt hij budget voor verbetering 
van groenbeheer. De motie wordt 
aangenomen.  

Moties
Johan Slootweg (SGP) noemt de ka-
dernota een helder stuk. Hij vraagt 
aandacht voor de ambtelijke orga-
nisatie die in de knel komt, wat ten 
koste gaat van de dienstverlening. 
‘De raad is teveel bezig met het 
korte termijn denken.’ Nico Jan-
sen (CU) maakt zich zorgen over 
de jeugdzorg. Hij vraagt aandacht 
voor verkeersveiligheid en bereik-
baarheid van openbaar vervoer voor 
ouderen, zeker nu de subsidie van 
de provincie voor de regiotaxi ver-
dwijnt. Peter Schlamilch (Fractie 
Schlamilch) dient moties in over een 
Kerstwaardering voor ambtenaren 
van de gemeente, de verkeersveilig-

heid in Westbroek en om kleine cul-
tuurinstellingen te ontzien. De mo-
ties krijgen geen steun van de raad.

B en W
De portefeuillehouders gaan in op 
vragen, opmerkingen en de inge-
diende moties. Wethouder Hans 
Mieras: ‘Met deze kadernota zet het 
college de koers voort die de afge-
lopen jaren is gevoerd.’ Het college 
is geen voorstander van het terug-
draaien van kortingen op subsidies. 
Vooruitlopend op nieuw subsidiebe-
leid wil hij eenmalig ruimte bieden 
aan nieuwe initiatieven. Hij gaat in 
op de woningbehoefte die achter-
blijft bij de vraag. Specifiek de so-
ciale woningbouw. ‘Door het beleid 
dat we voeren is de groene kwaliteit 
er nog steeds. Dat leidt ertoe dat 
mensen hier graag willen wonen.’ 
Dat het afgelopen jaar geen sociale 
huurwoning is opgeleverd baart het 
college grote zorgen. 

Johan Slootweg doet een oproep aan de raad om minder bezig te zijn met 
de waan van de dag en meer te gaan kijken naar de lange termijn.

Loek Fonkert (coördinator Locatieraad St. Maartensparochie) spreekt Leo Fijen toe bij aanvang van de 
eucharistieviering toe, terwijl priester Jozef Wissink toekijkt. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Uitdagende vakantiebaan

Veldhuizen Dakopbouwen zoekt gemotiveerde 
medewerkers die het leuk vinden om in een klein 
team te werken aan de mooiste dakopbouwen 
van Utrecht! Hou je van techniek en steek je 
graag je handen uit je mouwen dan hebben we 
voor jou een uitdagende vakantiebaan met een 
prima salaris en doorgroeimogelijkheden.
Eventueel via een leer/werk traject van SBB.
Meer informatie over ons vind je op:
www.dakopbouw.nu.

Interesse?
Mail je cv en motivatie naar:
info@geertveldhuizen.nl of bel: 030-275 1756.

Veldhuizen Dakopbouwen
P.C. Staalweg 40

3721 TJ Bilthoven

Nog even en kapper Hans
gaat op vakantie

gesloten vanaf zaterdag
8 juli - 25 juli

Snel bellen dus 212455

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

ZONNEBROOD

€ 8,95

SLAGROOM-
TRACTEERTAARTJE

met Hollandse
aardbeien

ons nieuwe maandbrood, lekker luchtig met rogge,
sesam, lijnzaad en zonnebloempitten

€ 1,65

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

Duurzame starterswoningen 
in Westbroek

 
In Westbroek komen vijf duurzame, goedkope starterswoningen aan de 

Holsblokkenweg. De gemeente De Bilt is op zoek naar een
marktpartij die de woningen wil gaan realiseren. 

Uitgangspunt voor de gemeente De Bilt is dat de woningen voor Westbroekse 
starters zijn en maximaal 200.000 euro vrij op naam gaan kosten. Ook moeten 
de woningen bijzonder duurzaam worden door ze zonder aardgasaansluiting 
te realiseren.

Planning
De gemeente gaat een aantal aannemers benaderen en vragen of ze een plan 
en grondbieding willen indienen. De verwachting is dat in de loop van de 2e 
helft van 2017 een winnaar kan worden geselecteerd die de woningen gaat 
realiseren. Zie voor meer informatie www.debilt.nl/holsblokkkenweg.

Lustrumreis naar Verona
 
Op 3 juni jl. heeft het popkoor The Voices of Bilthoven in Verona op Piazza 
San Zeno met het lokale koor Chorus Verona een prachtig concert gegeven ter 
ere van het 5-jarig bestaan. De 90 dames verbleven 3 dagen in het prachtige 
Verona waar werd gezongen op diverse plaatsen. O.a. in de Arena waar vanaf 
juli weer veel opera’s worden gezongen. Het publiek genoot van het unieke 
optreden in de stralende zon. Op 29 juni sloot The Voices of Bilthoven dit lus-
trumjaar af en de repetities voor het nieuwe seizoen starten weer in september. 

(Annemarie van Gendt)

The Voices of Bilthoven laten in Italië van zich horen. 
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‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

advertentie

Paul Schnabel in Huize Gaudeamus
Woensdag 21 juni hield Paul Scha-
bel een boeiend verhaal over de 
smaakverandering in de schilder-

kunst. Schnabel is socioloog en 
vooral bekend als voormalig lid 
van het Sociaal Cultureel Planbu-

reau, kroonlid van de Sociaal Eco-
nomische Raad en lid van de Eer-
ste Kamer, namens D66. Hij bleek 
ook goed ingevoerd te zijn in de 
schilderkunst.

Maar eerst verraste de internati-
onaal bekende Emma Roijakkers 
het veelvuldig toegestroomde pu-
bliek met stukken van Bach en Te-
lemann. Daarna nam Paul Schna-
bel zijn publiek op boeiende wijze 
mee in zijn tocht langs de perioden 
in de schilderkunst. De werken 
van de 17de -eeuwse schilders wa-
ren vooral donker, met lichtaccen-
ten (Rembrandt en Vermeer). Later 
kwam er meer licht in de werken. 
Maar ook minder door religie ge-
inspireerde werken en ook minder 
moralistisch (van Schendel, van 
Toorop en van Gogh). De getoon-
de beelden spraken in dit verhaal 
voor zich.

(Frans Poot)

Reinaerde founder bij 
Samen voor De Bilt

Reinaerde heeft bewust gekozen om founder te worden, omdat zij er-
varen heeft hoe belangrijk het netwerk van Samen voor De Bilt is. Rei-
naerde heeft via dit netwerk diverse waardevolle contacten gekregen 
met Biltse bedrijven waardoor medewerkers van deze bedrijven hun 
steentje bij hebben gedragen aan het werk van Reinaerde. Rabobank-
medewerkers knapten bijvoorbeeld het speelgoed op bij de Kinder-
boerderij de Schaapskooi. Maar ook andersom. Het klussenteam van 
Reinaerde maakten de zonnepanelen schoon op het zonnepanelenpark 
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in De Bilt.       (Joanne Penning)

Jaarrekening 2016 vastgesteld
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 22 juni de Jaarrekening 2016 vast. De SP en Fractie Schlamilch 
stemden tegen. Vijf moties met als onderwerp: verkeersveiligheid bij schoolomgevingen, reclame-
uitingen beperken, nieuw besluit Dudokflat, Burgernet actief promoten en veiligheid hoofddoel bij 

verkeersbeleid, allemaal ingediend door Fractie Schlamilch, kregen geen steun van de raad. 

Als voorzitter van de auditcommis-
sie doet Han IJssennagger (Bilts Be-
lang) verslag van het gesprek met de 
accountant. De accountant verklaar-
de dat er ten aanzien van de jaarre-
kening nog wat onzekerheden bij het 
sociaal domein zijn, omdat de con-
troleverklaringen van de instellin-
gen er niet altijd zijn. De afwijkin-
gen van de werkelijke en de begrote 
cijfers zijn betrekkelijk groot en dat 
komt omdat de cijfers zijn gebaseerd 
op nog minder dan het eerste half-
jaar. Verwacht wordt dat er in de toe-
komst meer tekorten zullen ontstaan 
als er besparingen door het Rijk 
worden doorgevoerd. De accountant 
adviseert in gesprek te gaan met de 
zorgleveranciers om doelmatigheid 
te bereiken. Bij de gemeenschappe-
lijke regelingen pleit de accountant 
voor meer tussentijdse contacten en 
informatie-uitwisseling. Er blijven 
punten van zorg bij de Melkweg, 
ontwikkelingen bij Larenstein en de 
huuropbrengsten in Het Lichtruim. 

Beschouwingen
Kees Lelivelt (VVD) noemt de jaar-
rekening financieel positief. ‘On-
danks de vele vooral financiële en 
ingewikkelde procedurele mutaties 
binnen het sociaal domein is de 
jaarrekening tijdig tot stand geko-

men met een goedkeurende accoun-
tantsverklaring.’ Hanneke de Zwart 
(D66) constateert dat een behoed-
zaam financieel beleid ervoor heeft 
gezorgd dat het voorzichtig beter 
gaat met de financiële positie van de 
gemeente. Zij vraagt aandacht voor 
het accommodatiebeheer. Krischan 
Hagedoorn (PvdA) concludeert in 
zijn beschouwing dat op het terrein 
van werk en inkomen het aantal 
bijstandsgerechtigden blijft stijgen. 
Hij ziet geen beweging komen in 
het probleem sociale woningbouw. 
Hagedoorn mist een echte visie en 
ontwikkelagenda bij het sociaal do-
mein. Hij noemt het een positieve 
ontwikkeling dat het college inwo-
ners bij veel besluiten betrekt. 

Reserve
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) is blij dat de jaarlijkse achter-
uitgang van het eigen vermogen tot 
staan is gebracht. Hij concludeert 
wel dat de financiële positie van 
de gemeente nog zwak is. Beter De 
Bilt pleit voor een doortastende vi-
sie om een gezonde financiële po-
sitie te krijgen. Han IJssennagger 
(Bilts Belang) blikt jaren terug toen 
de behandeling van de jaarrekening 
nog het hoogtepunt van het jaar was 
omdat er altijd geld over was voor 

leuke dingen. Wordt een gemeente 
bij een andere gemeente gevoegd 
dan verdwijnt de reserve in de 
grote pot van de nieuwe gemeente 
en zien burgers er niets van terug. 
Hij vindt een eigen vermogen van 
twintig miljoen euro genoeg. Wer-
ner de Groot (CDA) concludeert 
dat de gemeente de gevolgen van 
de decentralisaties in het sociale 
domein goed onder controle heeft, 
maar vraagt alert te blijven. Hij ziet 
dat het gevoerde beleid zijn vruch-
ten afwerpt. Menno Boer (SP) stelt 
dat coalitiepartijen zich bij de jaar-
rekening altijd op de borst kloppen 
omdat ze het goed gedaan hebben 
en oppositiepartijen klagen omdat 
ze vinden dat ze het juist slecht heb-
ben gedaan.

Ouderen
Johan Slootweg (SGP) vindt de 
jaarrekening er qua inhoud en ver-
slaglegging goed uitzien. De SGP 
maakt zich zorgen over de schuld-
positie van de gemeente. Slootweg 
hoort veel klachten over het beheer 
van de openbare ruimte en wil ver-
betering zien. Hij vraagt het college 
om eens te kijken naar Buurtzorg. 
Nico Jansen (CU) ziet dat veel 
vrijwilligers in de gemeente zich 
belangeloos inzetten. In de com-

municatie vraagt Jansen aandacht 
voor oudere mensen. Hij compli-
menteert de ambtelijke organisa-
tie voor het goede werk dat wordt 
gedaan. Peter Schlamilch (Fractie 
Schlamilch) loopt in snel tempo 
de jaarrekening door. Hij vraagt 
of een waardering van 6,6 ten op-
zichte van 6,0 voor het gemeen-
tebestuur een voldoende stijging 
is. Hij noemt de website slecht en 
vindt dat de dienstverlening veel 
beter moet. De verkeersveiligheid 
is voor zijn fractie een speerpunt. 
Hij gaat verder in op onder meer, 
de Timpe, schoolomgevingen en de 
Schapenweide. Het dieptepunt van 
ruimtelijke ordening noemt de hij 
de ‘soap’ rond de Dudokflat. 

Strategische visie
Wethouder Hans Mieras is het eens 
met de opmerkingen dat de financi-
ele positie beter wordt, maar dat we 
er nog niet zijn. ‘We kunnen nog 

wel wat meer kleur op de wangen 
gebruiken dan waar we nu staan.’ 
Hij beantwoordt de financiële vra-
gen van de fracties. Over het eigen 
vermogen zegt hij dat het college 
een eigen vermogen wil waarmee 
risico’s afgedekt kunnen worden. 
Wethouder Rost van Tonningen wil 
onderzoeken of er nieuw elan kan 
worden gegeven aan het samen-
werkingsverband van een vijftal 
gemeenten Q4. Het RDWI werkt 
hard om mensen vanuit een uitke-
ringssituatie aan een baan te hel-
pen. Het wegenonderhoud noemt 
hij een budgettair vraagstuk. Wet-
houder Anne Brommersma be-
antwoordt vragen over het sociaal 
domein. Over samenwerking zegt 
burgemeester Sjoerd Potters dat hij 
staat te trappelen om de discussie 
over de strategische visie vorm te 
kunnen geven, zodat het college de 
komende jaren veel beter en dieper 
zijn partners kan gaan zoeken. 

De Biltse Blaast Buiten 
Vrijdag 30 juni om 20.15 uur wordt er op het plein voor Het Lichtruim een buitenconcert 

gegeven door het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie(KBH). Bij slecht 
weer vindt het concert plaats in ‘De Harmonie’, Jasmijnstraat 6B in De Bilt. 

Onder de noemer ‘De Biltse 
Blaast Buiten’ laat het orkest 
buiten horen waar het op vrijdag-
avond binnen aan repeteert. En 
dat is op dit moment een zomers 
programma vol lichte muziek. 

Het Biltse publiek kan op 30 juni 
luisteren naar de generale repetitie 

voor het concert bij Beerschoten 
op 2 juli. Op het repertoire staan 
onder andere film- en musicalmu-
ziek, klezmer en een paso double. 

Op het plein bij Het Lichtruim 
maakt het publiek voor het eerst 
kennis met de nieuwe dirigent van 
het orkest, Vincent van den Bij-

laard. Sinds begin juni is Vincent 
dirigent bij de KBH. 

Op zondag 2 juli om 14.00 uur 
speelt het orkest samen met de 
Melodie Percussiegroep in de 
Beeldentuin van Beerschoten, 
georganiseerd door Stichting Zo-
merconcerten Beerschoten. 

Wethouder Hans Mieras: ‘De financiële positie is verbeterd, maar we zijn 
er nog niet.’ 

Stephan Poelman, manager bij Reinaerde, heeft onlangs het 
foundercontract getekend bij Samen voor De Bilt.

Paul Schabel vertelt zijn publiek beeldend over de geschiedenis van de 
schilderkunst.
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Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Regenwater is steeds moeilijker te beheersen. 
Óf er is veel te weinig, óf er valt veel te veel, óf 
er is wateroverlast óf het is juist weer te droog 
Om uw woning, tuin en buurt “waterproof” 
te maken kunt u zelf vrij gemakkelijk goede 
maatregelen nemen. Dat kunt u nalezen op 
onze website.

Aanbieding geldig van zaterdag 1 juli tot en met maandag 31 juli

‘t Vaarderhoogt helpt u vast flink op weg 
met de Regentonnenactie:

Alle regentonnen de 
gehele maand juli, 
kassakorting van .... 20%

• 20 uur per week  
locatie De Biltse Hof

• 15 uur per week 
locatie De Bremhorst

De functie
Je maakt de appartementen en
algemene ruimten schoon en je bent 
onderdeel van het team Schoon huis.

Wij vragen
• Ervaring is een pre
• Flexibel inzetbaar 
• Respectvolle bejegening 

van onze cliënten
• Gastvrije en positieve houding
• Communicatieve vaardigheden

Wij bieden 
Een aantrekkelijke baan in een prettige 

werksfeer, waar ruimte is voor
initiatieven. De functie wordt
gewaardeerd inn fwg 15, CAO VVT. 
Daarnaast biedt De Bilthuysen
een meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden en ruime bij-
en nascholingsmogelijkheden.

Belangstelling?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie 
voorzien van CV. Deze kun je mailen 
naar : vacature@debilthuysen.nl.
Voor meer informatie over de functie 
kun je contact opnemen met coach:
Bea van Doeland Jansen
Tel: 030-2747800. 

Bij de werving zal het vacaturebeleid van 
De Opbouw worden gevolgd. Wij zullen je 
vragen een VOG-verklaring te overleggen.

Wij zoeken voor De Bilthuysen
twee collega’s voor de functie van

Medewerker “Schoon huis”

service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

vol frisse
ideeën!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS BAVETTE

Super smaakvol, mals, rosé bereiden in de pan, oven 

of de BBQ, alléén zout en peper toevoegen
100 gram 3,75

BLANKE HAMLAPJES

Lekker als lapje, of voor uw eigen saté, voor in de nasi, 

heerlijk mals en mager
100 gram 1,25

CARPACCIO ROLLADE

Met o.a. kruiden crème, rucola, pesto marinade, 

pijnboom pitjes, Parmezaanse kaas.....
100 gram 2,45

KOKELETJES

Franse mini kippen; lekker kruiden en vullen met 

groenten, ca. 25 min. op 150°C
100 gram 1,10

YAKITORI SATÉ

Oosters sprookje! Zalig gemarineerde malse 

kippendijen, klaar voor de pan, oven of BBQ!!
100 gram 1,49

FRENCHED RACKS

Verse malse lamsfilet met een botje eraan; aan één 

stuk of losse koteletjes; rosé bakken!
100 gram 4,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 26 juni t/m zaterdag 1 juli. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
Tel. 0346-212279

www.botabootscompany.com/events

19/6 - 1/7 International Horse Trials - Maarsbergen

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!
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Groep 8 verlaat de basisschool

Brugklas
in zicht

2017

Julianalaan 282   www.midgetgolfbilthoven.nl

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

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

030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Wenst u vrolijk Pasen

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

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

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

Mooi 
werkstuk?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

Tevens ook voor al uw ander drukwerk 

Printservice
Parel Promotie!

Plezier Op School helpt de aanstaande 
brugklasser om met meer zelfvertrouwen 
een start te maken op een nieuwe school.

ONTSPANNINGSOEFENINGEN
Tijdens de laatste week van de zomer-
vakantie gaan de trainers van het CJG 
met maximaal 10 deelnemers van 10.00 
– 14.00 aan de slag. De kinderen in de 
groep zijn leeftijdsgenoten van elkaar 
en gaan allemaal voor het eerst naar de 
middelbare school. Doordat de kinde-
ren in hetzelfde schuitje zitten kunnen 
zij veel steun en (h)erkenning bij elkaar 
vinden. Contact leggen met anderen is 
een belangrijk onderdeel van de training; 
Hoe zet je de eerste stap? Hoe begin je 
op je eerste schooldag een gesprekje in 
de pauze? Hoe houd je een gesprek op 
gang? Maar ook moeilijke situaties, zoals 

‘Wat moet ik doen als ik gepest word?, 
of Hoe kan ik positiever denken?, komen 
aan bod in de training. Door middel van 
praktische oefeningen zoals rollenspelen, 
ontspanningsoefeningen etc., worden 
sociale vaardigheden geoefend en wordt 
geleerd hoe met spanning en gevoelens 
om te gaan. 

ERVARINGSDESKUNDIGEN
Vorig jaar is in de training voor het eerst 
samengewerkt met twee middelbaar-
scholieren uit de derde klas. Zij kwamen 
een dagdeel helpen door hun ervaring 
van de middelbare school te delen met 
de groep. De deelnemers uit de groep 
konden hun vragen stellen aan de scho-
lieren. Doordat zij ervaringsdeskundigen 
zijn staan zij nog dichter bij de belevings-
wereld van de kinderen. 

OUDERS
De laatste trainingsdag, tijdens het laat-
ste uur van de training, worden de ou-
ders van de deelnemers uitgenodigd. 
De deelnemers kunnen dan aan de ou-
ders vertellen wat zij in de driedaagse 
training hebben geleerd. 

Er is nog plek om mee te doen met de 
aankomende training Plezier Op School. 
Start een leerling na de zomer als brug-
klasser en lijkt het hem leuk om mee te 
doen? Neem dan contact op met het 
CJG De Bilt. Deelname is kosteloos en 
aanmelden kan via info@cjgdebilt.nl. 
Na aanmelding neemt het CJG De Bilt 
contact op voor het maken van een 
kennismakingsafspraak. Kijk voor meer 
informatie op de website:
www.cjgdebilt.nl. 

Driedaagse training
‘Plezier Op School’ voor 

aanstaande brugklassers
door Kees Diepeveen

Na de zomervakantie naar de brugklas? Leuk, maar ook spannend, dat is heel gewoon en hoort er bij. Speciaal voor
aanstaande brugklassers organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt de training: Plezier Op School.

Maak boordevol zelfvertrouwen een goede start op de nieuwe school.

Kinderen nemen 
gemeenteraad over
Kinderen van De Bilt krijgen steeds meer belangstelling voor de lokal
 politiek; kwamen er vorig jaar nog 16 kinderen ‘roefelen’ bij de
gemeenteraad, dit jaar waren het er maar liefst 27,
precies evenveel als er ‘echte’ raadsleden zijn.

Onder streng maar rechtvaardig leiderschap van burgemeester Sjoerd Potters 
en griffier Thecla van der Torre bespraken de kinderen wat ze nu eindelijk voor 
bestemming aan het grasveld voor Jagtlust wilden geven: een zwembad, een 
speeltuin, een game-hal of toch een restaurant? De creativiteit dezer kinderen 
was opmerkelijk.

Na een spannend debat, waarbij de twee echte raadsleden Christiaan Van Nis-
pen en Peter Schlamilch steeds ‘lastiger’ vragen aan de kinderen stelden werd na 
stemming uiteindelijk gekozen voor... het restaurant, opmerkelijk, want in voor-
gaande jaren werd steevast voor de speeltuin gekozen.

Mede dank zij de inzet van de boden, griffier maar vooral van alle kinderen werd 
dit een prachtige kennismaking met de gemeente, die voor herhaling vatbaar is.

Kinderen bevolken de raadszaal 
tijdens de jaarlijkse Roefeldag van de 
gemeenteraad.

pagina 12, 13 en 18

Dag groep 8-ers
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Afscheid van
juf Greetje
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Anders denken met 
Snappet
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Speciaal voor jullie

Brugpiepers 
opgeleT

Bilthovense Boekhandel  
Julianalaan 1 - Bilthoven
tel 030-2281014

Een goede voorbereiding 

is het halve werk 

Dit onmisbare boek voor aankomende 
brugpiepers  is voor 15 euro te koop bij:

Bouwman Boeken 
Hessenweg 168 - De Bilt
tel 030-2200112 

Op zoek 
naar een 
geschikte basisschool?

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

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

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

Groep 1-5

Groenekanseweg 32

3737 AG Groenekan

0346 210 252

Groep 6-8

Groenekanseweg 21

3737 AA Groenekan 

0346 211 944

Brugklassers zien uit naar nieuwe uitdagingen
door Guus Geebel

‘Wat we vooral gaan missen is de aanstekelijke lach van juf Janette. Als zij gaat lachen schiet iedereen meteen in de lach’,
zeggen Cleo van den Ingh, Fleur Bezemer en Maud van Assem uit groep 8 van de Van Dijckschool in Bilthoven. 

Cleo woont in Huis ter Heide en gaat naar 
Het Nieuwe Lyceum (HNL). Ze gaat daar 
het gymnasium doen. Wat ze na de mid-
delbare school wil gaan doen weet ze nog 
niet precies. Ze twijfelt tussen actrice wor-
den of iets met kinderen. ‘Misschien kinder-
psychologie.’ 
Cleo zit vanaf groep 1 op de Van Dijck-
school en zegt dat ze de gezelligheid van 
de school wel zal gaan missen. ‘Maar er zijn 
nog meer klasgenootjes die naar het HNL 
gaan, dus helemaal vreemd wordt het niet.’ 
Net als naar de Van Dijckschool gaat op de 
fiets naar het HNL.

KENNISMAKING
Cleo tennist sinds vorig in Bosch en Duin 
en dit jaar begon ze met theater bij The-
aterschool Masquerade. Op het HNL is ze 
inmiddels al op kennismakingsbezoek ge-
weest. Ze verwacht dat het zwaarder zal 
zijn dan ze op de Van Dijckschool gewend 
was. ‘We hadden hier ook wel wat huis-
werk, maar niet zo veel. Hel lijkt me wel een 
hele leuke ervaring om iets nieuws te gaan 
doen. Ik krijg nu verschillende leraren en de 
indruk bij de kennismaking was heel goed.’ 
Ze vindt het fijn dat haar beste vriendin 
ook naar het HNL gaat. Fleur gaat op het 

HNL havo/vwo doen. Ze woont in Biltho-
ven en zit net als Cleo vanaf groep 1 op de 
Van Dijckschool. Ook Fleur weet nog niet 
precies wat ze na de middelbare school wil 
gaan doen, misschien architect of actrice. 
Ze zit op hockey bij SCHC en was ook bij 
Masquerade.

MUSICAL
Maud weet absoluut nog niet wat ze na 
het gymnasium op de Werkplaats Kinder-
gemeenschap (WP) wil gaan doen.  Het 
wordt voor haar een hernieuwde kennis-
making, want ze begon haar schooltijd 

op de WP. Vanaf groep 3 zit ze op de Van 
Dijckschool en nu in de Topklas. Maud doet 
aan atletiek en haar specialiteit is de 60 
meter sprint. De meisjes zeggen alle drie 
dat ze hun klasgenootjes zullen gaan mis-
sen, maar ze denken wel dat de contacten 
blijven bestaan. Op het moment van het 

gesprek is de groep nog druk bezig met de 
voorbereiding van de afscheidsmusical ‘Het 
dak eraf’. Cleo speelt Griselda Goudsmit in 
de musical, dat is een rijke miljonair. Fleur 
en Maud spelen met twee anderen een 
vierling. Theaterdocent Jorn Laponder van 
Masquerade regisseert de musical. 

Dag Basisschool
in procenten
door Henk van de Bunt

Volgende week nemen 554 leerlingen uit groep 8 van de Biltse basisscholen 
afscheid. Het zijn er 25 minder dan een jaar terug. Zoals gebruikelijk zwaait 
ook De Vierklank ze allemaal uit met de afscheidsfoto’s van de lagere school. 

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van 
het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, in 2015 567, vorig 
jaar 579 en nu dus 554. Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school 
in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66 %. In 2014 was er alweer een daling (59 %) en 
die neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van het 
schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Basisschoolverlaters zich voor 
een brugklas van een Biltse school voor Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van 
schooljaar 2017-2018 is dit percentage 58,12%

Van de 43% (238) Biltse brugklassers, die in september zich buiten de gemeen-
tegrenzen melden, gaat 19% naar Hilversums of Utrechts vervolgonderwijs; ruim 
38% zoekt het in Zeist en de rest (ruim 100 leerlingen) kiest ‘elders’ als domicilie 
(Amersfoort, Amsterdam, Baarn, Kesteren, Laren, Nieuwegein en Zutphen). Met 
name het steeds maar stijgende aantal (vooral Bilthovense) basisscholieren, dat 
hun schooltijd in Zeist vervolgt is opmerkelijk te noemen. Vanuit Groenekan en 
Westbroek gaan ze ook in 2017 weer alle kanten op. 

V.l.n.r. juf Janette de Moor, Maud, Cleo, Fleur en juf Marijke Timmermans.
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Voor meer informatie over onze services en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl

Telefoon: 0346-79 51 04 / 06-248 079 45

Computerhulp
Midden-Nederland

Dell & HP
Laptop 14” en 15”

• i5 processor
•  incl. nieuwe SSD schijf
•  volledig gebruiksklaar
•  incl. windows 10, gratis virusscanner
•  installatie aan huis (wifi, printers en software)

5% korting tegen inlevering van deze advertentie
geldig tot eind september 2017

De medewerkers van 
de BSO’s wensen alle 

groep 8-ers
een hele fijne
vakantie en veel
succes op de

nieuwe school!
Kinderopvang De Bilt
Tel. 030 - 2251998

info@kinderopvang-debilt.nl

Uitdaging voor Martin Luther Kingschool
door Kees Diepeveen

Wat doe je als school wanneer de vaste locatie voor het uitvoeren de musical voor groep 8 niet beschikbaar is.
Voor dat probleem staat de Martin Luther Kingschool (MLK) in Maartensdijk. 
Zo veel geschikte locaties zijn er niet in het dorp. 

Jaarlijks wordt de musical van groep 8 in 
de toneelzaal van de Vierstee opgevoerd. 
Genoeg ruimte om ouders, broertjes, 
zusjes, opa’s en oma’s etc te ontvangen. 
Door de renovatie van het complex is de 
toneelzaal dit jaar niet beschikbaar. Di-
recteur Arjan Dam en zijn team moesten 
dit keer een andere oplossing bedenken. 

IMPROVISEREN MET GYM
‘Vanaf half mei is de Vierstee niet be-
schikbaar. Dat levert al de nodige im-
provisatie op’ aldus Arjan Dam ‘omdat 
we ook onze gymlessen in de Vierstee 
hadden. Wanneer het droog is kunnen 
we buiten op het schoolplein gymmen. 
Wanneer het slecht weer is moeten we 
dat in de school doen. We hebben een 
vakleerkracht voor bewegingsonderwijs 
op bepaalde dagen en die kun je niet 
weg sturen. Gelukkig is deze collega zo 
creatief dat hij zelfs de kinderen in hun 
lokaal een leuke gymles weet aan te bie-
den’. 

CLIMAX
Uiteindelijk is het besluit genomen de af-
scheidsmusical van groep 8 op het inter-
ne plein in de school te houden. Arjan: 
’Natuurlijk is de locatie helemaal niet zo 
verkeerd. Afscheid nemen van de school 

in de school heeft ook wel wat. Dat geldt 
ook voor ouders die afscheid nemen van 
de school. Alleen brengt het heel veel 
extra werk met zich mee in een periode 
waarin het toch al zo druk is. We werken 
in het eind van het jaar naar een climax 
toe: rapporten maken, rapportgesprek-
ken voeren, avondvierdaagse en school-
reisjes organiseren, gesprekken met ou-
ders etc. Gelukkig kunnen we voor de 
musical rekenen op de medewerking 
van een actieve groep ouders. Met el-
kaar naar een goede afsluiting van het 
jaar werken geeft ook heel veel energie’.

MUSICAL 
Op zo veel mensen ontvangen op school 
en een musical opvoeren is de school 
niet ingericht. Zaken als stoelen, verlich-
ting, microfoons, gordijnen etc. moeten 
worden aangeschaft. Ook moet decora-
tie gemaakt worden passend bij de mu-
sical op en rond het podium. ‘Leraar van 
groep 8 Michiel van de Berg heeft een 
bestaande musical bewerkt en oefent 
dit met zijn leerlingen in de school zo-
dat de andere leerlingen daar al iets van 
meekrijgen’ aldus Arjan en hij vervolgt: 
‘Je merkt dat de sfeer verandert, je werkt 
naar de voorstelling toe. Het enthousi-
asme bij kinderen en ook ouders groeit. 

Het heeft er vast ook mee te maken dat 
het besef sterker wordt dat het de laatste 
periode op school is’.  

PIRATEN
De musical heet “Alles overboord” en 
gaat over piraten. Er worden drie uitvoe-
ringen gegeven. Eerst voor de kinderen 
van school, daarna voor broers en zus-
sen en dan voor de ouders. Bij de laatste 
voorstelling met de ouders is het echte 
afscheid van de school en daar hoort 
ook een leuk afscheidswoordje bij voor 
de kinderen.Arjan Dam eindigt met de 
uitspraak dat de school een goed voor-
bereidde groep leerlingen aflevert aan 
het voortgezet onderwijs. ‘De leerlingen 
hebben dit schooljaar met Chromebooks 
kunnen werken. Dat is in het vervolgon-
derwijs gemeengoed. We hebben ze 
daar op kunnen voorbereiden. 

De leerlingen konden hun werkstukken 
en huiswerk op de Chromebooks maken 
en het als zoekmedium gebruiken. Van-
uit huis konden de leerlingen inloggen 
op het account van school. Daar heb-
ben ze goed aan kunnen wennen. Nu 
nog een goede musical afleveren in ons 
schoolgebouw om het schooljaar echt 
voor iedereen goed af te sluiten’.

Leerlingen en leerkracht druk bezig om het podium in orde te maken waarop de musicaluitvoering gegeven zal worden.

Ruimte voor spel
en rust op bso van
’t Mereltje 
Op de vier buitenschoolse opvang locaties van ’t Mereltje worden kinderen van 
alle scholen uit de Bilt en Bilthoven opgevangen. De grootste uitdaging van een 
middag bso is genoeg ruimte, activiteiten en rust bieden in gemiddeld 3 uur zodat 
kinderen met een tevreden en voldaan gevoel thuis komen. 

’t Mereltje biedt daarom in haar middagprogramma zowel rustmomenten als acti-
viteiten voor elke doelgroep aan. Na een lange dag school is het belangrijk dat er 
even met elkaar gezeten wordt, de kinderen wat drinken en een kleine snack eten. 
Hierna mogen ze kiezen welke activiteit ze gaan doen. Wordt het de sportbus? 
Huiswerk maken? Of starten aan een gerichte knutselactiviteit? 

Na de gekozen inspanning is er weer ruimte voor rust, de kinderen kiezen rond
5 uur hun plekje  aan tafel en eten gezellig met elkaar of een warme maaltijd van 
Bubbles & Blessings of een groentesnack. Samen kletsen we na over de dingen 
wie we allemaal gezien hebben. 

Is het al weer zo laat? Sommige kinderen worden door een medewerkers nog naar 
hockey, voetbal of gitaarles gebracht en zo is de dag alweer omgevlogen. 

Geïnteresseerd in onze bso? Op al onze locaties hebben we momenteel een 
wachtlijst, daarom breiden we na de zomer onze bso aan de Planetenbaan uit. 
Met vragen kan er gemaild worden naar planning@mereltje.nl of gebeld worden 
naar 030-2288601

‘Afscheid nemen van de school
in de school heeft ook wel wat. 
Dat geldt ook voor ouders die 

afscheid nemen van de school.’
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8A - Julianaschool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers

Groep 8B - Julianaschool
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Kees Boekelaan 10 • 3723 BA Bilthoven • T 030 228 28 42 • www.wpkeesboeke.nl

Dit zijn onze leerlingen van groep 8
die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs!

Groep 8 - De Regenboog

Groep 8- Wereldwijs

Dag groep 8-ers

Tel: 0346 211992
Mail: info@vierklank.nl

Wij geven alle 
groep 8-ers

een dikke duim

Groep 8 - Montessorischool
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met komend schooljaar nog plek voor kleuters van 5 jaar.*
In onze kleuterklassen staat spelen centraal. De leerkracht 
biedt structuur, dat geeft rust. Tegelijk bruist het van het 
leven tijdens het vrije spel binnen en buiten in de grote 
kleutertuin. In het leerplan van de vrijeschool bouwen 
kleuters letterlijk en figuurlijk aan hun reken- en taal-
vaardigheden. In een heerlijke ontdekkingstocht leren de 
kleuters al spelend van en met elkaar.             

Open ochtend: donderdag 21 september om 10:00
 
*zie onze website: www.zonnewieldebilt.nl

Weltevreden 6    3731 AL    De BiltWeltevreden 6    3731 AL    De Bilt

Wij openen een derde kleuterklas
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Studiesnack

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

199

164

De allerslimste koop voor de allerslimste student/scholier

Appelsap 10 pakjes

Stroopwafels

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

In twee jaar tijd Nederlands 
onder de knie
door Walter Eijndhoven

Nederlands behoort tot de moeilijkste talen om te leren. Daar zijn veel taalkundigen het inmiddels wel 
over eens, maar voor Chloé Baesch uit Hollandsche Rading kent het Nederlands inmiddels geen
geheimen meer. Pas twee jaar in Nederland en nu al spreekt zij de taal perfect. Hoe dat komt?
Veel oefenen en een talenknobbel.

Het is niet te horen dat zij uit Zwitserland komt, als 
Chloé Baesch zich voorstelt, zo goed spreekt zij Ne-
derlands. Twee jaar geleden woonde zij nog in Zwit-
serland, met haar Zwitserse vader, Vlaamse moeder 
en een zus. ‘Toen mijn ouders besloten uit elkaar te 
gaan, bleef mijn zus bij mijn vader in Zwitserland en 
ik ging mee naar Nederland’, vertelt Chloé, leerling 
groep 8 van de Bosbergschool in Hollandsche Ra-
ding. ‘In Zwitserland is het normaal dat beide ouders 
voor de kinderen zorgen’, vertelt zij verder. Nog geen 
twee jaar geleden kwamen zij in Hollandsche Rading 
terecht.

BRIEFJES
Natuurlijk moest Chloé onderwijs volgen en ging zij 
naar de Bosbergschool. Ondanks dat zij geen woord 
Nederlands sprak, deed zij direct mee in de klas. Tij-
dens de lessen kreeg zij ook direct bijles in Neder-
lands. Chloé: ‘Ik werd heel goed geholpen op school. 
Naast de gewone lessen volgde ik bijlessen spelling. 
In één jaar tijd leerde ik de spelling, waar je normaal 
gesproken vier jaar over doet (groep 4 t/m 7). Om de 
taal nog beter en sneller te leren, plakte ik overal brief-
jes op, met het Nederlandse woord erop’. 

TALEN
Chloé vindt talen erg leuk. Niet alleen spreekt zij het 
Zwitserse Duits en Frans, maar ook Engels, Neder-
lands en in de Plusklas op de Bosbergschool leert zij 
Spaans. ‘Dat klopt. Duits en Frans wordt veel gespro-
ken in Zwitserland. Mijn zus is vijf jaar ouder, dus toen 

zij Engels kreeg op school, deed ik gelijk met haar 
mee. Ik liep vijf jaar voor op mijn klasgenoten. En nu 
dus ook Spaans in de plusklas, als extra taal. En uiter-
aard Nederlands. Het lijkt wel erg veel op Duits hoor, 
alhoewel er altijd wel weer aparte woorden tussenzit-
ten. Als ik die niet begrijp, vraag ik de betekenis en 
schrijf ze op, zodat ik de taal zo goed mogelijk leer’. In 
het volgende schooljaar gaat Chloé naar het Come-
nius College in Hilversum. ‘Ik ben ingeloot voor het 
Gymnasium, dus ik krijg er weer twee talen bij: Grieks 
en Latijn’, vertelt zij lachend. En dan naar de universi-
teit, om arts te worden in een ziekenhuis.

Schooltennis in 
Hollandsche Rading
De afgelopen 2 weken was het op dinsdagochtend een drukte van belang op de, op dat tijdstip 
meestal rustige, tennisbanen van TV Hollandsche Rading. De kinderen van de Bosbergschool
kregen een aantal tennisclinics van Frank Sommandas, tennisleraar bij de tennisclub.

In verband met de verbouwing van De Vierstee 
kan de Bosbergschool tijdelijk geen gebruik ma-
ken van de gymzalen. Toen dit de tennisvereni-
ging ter ore kwam ontstond er razendsnel dit 
initiatief en konden de kinderen op twee heerlijk 
zonnige dinsdagen kennismaken met de begin-
selen van de tennissport. 

Deze actie past prima in de wens van de ten-
nisvereniging om binnen Hollandsche Rading 
een belangrijke rol te vervullen in het sociale 
en sportieve leven van de inwoners. En de kin-
deren? Die hadden vooral erg veel plezier met 
elkaar.

(Charles Bruns)
Leerlingen Bosbergschool ‘gymmen’ op de tennis-
vereniging.

Chloé Baesch
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Nootweg 37

1231 CP Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

info@bikeshop-loosdrecht.nl

www.bikeshop-loosdrecht.nl

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

GRATIS
FIETSTAS OF FIETSMAND
BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE SCHOOLFIETS

Kinderopvang van 0 - 12 jaar 
Planetenbaan 2  •  3721 LA Bilthoven

www.mereltje.nl  •  030 225 84 19
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‘t Kompas neemt 
afscheid van juf 
Greetje
Na 44 jaar verbonden te zijn geweest aan School met de Bijbel ‘t Kompas in 
Westbroek, gaat juf Greetje met pensioen. En dat willen zowel team, kinde-
ren als ouders natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

De laatste jaren was juf Greetje als directeur verbonden aan de dorpsschool, 
waar zij vele jaren geleden begon als kleuterjuf. Menig ouder, die nu zijn of 
haar kind op deze school heeft, heeft ook zelf les gehad van juf Greetje en 
bewaart daar ook goede en warme herinneringen aan. 
Hoewel het de school aan het hart gaat dat juf Greetje nu echt de leeftijd heeft 
bereikt om de school te verlaten, wordt er de laatste schoolweek uitbundig 
feest gevierd. Want een ding staat vast; Juf Greetje mag niet met stille trom 
vertrekken. 

DANKDIENST
Om hun waardering voor juf Greetje en voor alles wat zij voor de school bete-
kend heeft, te laten blijken, organiseren leerkrachten en ouders samen met en 
voor de leerlingen een feestweek, die bol staat van activiteiten. De feestweek 
wordt op zondagmiddag 2 juli geopend met een dankdienst: vanaf 14.30 uur 
wordt er een openluchtviering gehouden op het schoolplein, met het thema 
‘In goede handen’. 

FEESTAVOND
De dagen die erop volgen vinden er ook een aantal leuke activiteiten plaats 
voor de leerlingen. De feestweek wordt op donderdagavond afgesloten met 
een gezellige feestavond voor de huidige 
leerlingen en hun ouders. 

Oud- leerlingen, die juf Greetje graag nog even 
de hand willen schudden, worden daarvoor op 
donderdagmiddag in de gelegenheid gesteld, 
tijdens de receptie die dan van 16.00 tot 18.00 
voor genodigden wordt gehouden.

Leerling groep acht schrijft
eigen liedjes
door Walter Eijndhoven

Sommige leerlingen kunnen alles op creatief gebied: zingen, een muziekinstrument bespelen en zelfs eigen liedjes 
schrijven. Jet Alink uit groep acht van de Patioschool in De Bilt is zo’n leerling. Zij weet ook al wat zij het allerliefst wil 
gaan doen na de middelbare school, namelijk naar het conservatorium.

Natuurlijk heeft zij het niet van een 
vreemde. Het zit gewoon in de familie, 
zeg maar. Haar moeder heeft conserva-
torium gedaan en ook haar opa houdt 
heel veel van muziek. ‘Ik speel al vijf jaar 
piano en daarnaast zing ik heel veel’, ver-
telt Jet. ‘Al snel kwam mijn leraar op de 
muziekschool erachter dat ik een meer 
dan gemiddeld talent heb voor piano. 
Vanuit de gewone muziekles stroomde 
ik dus al snel door naar de talentenklas, 
zodat ik mij meer kon ontwikkelen. Na-
tuurlijk was ik hier heel blij mee, want 
wat is nu mooier dan achter een piano 
zitten?’, vervolgt Jet. 

AUDITIE
Behalve elke week trouw naar muziekles 
gaan, moet Jet Ieder jaar auditie doen, 
voor een grote zaal vol publiek. Echt 
zenuwachtig hiervoor is zij niet, want 
zij weet dat zij haar stuk goed heeft in-
gestudeerd. Maar daarvoor moet zij wel 
elke dag oefenen achter de piano, mini-
maal een uur per dag, maar vaak zit zij 
ook gewoon meerdere uren te spelen 
en ondertussen componeert zij haar ei-
gen liedjes. 

Jet: ‘Af en toe vraagt mijn moeder of ik 
al achter de piano heb gezeten? Eigen-

lijk hoeft zij dat helemaal niet te vragen, 
want muziek is mijn leven’. 

ZINGEN
Behalve pianospelen, zingt Jet ook. En 
zij componeert haar eigen liedjes. ‘Ik ben 
net zolang bezig achter de piano tot ik 
een goedlopende tekst heb, liefst in het 
Engels, want dat vind ik veel mooier 
klinken dan Nederlands’, vertelt zij.

 ‘Als ik op auditie ben, zing ik mijn eigen 
liedje en begeleid mijzelf op de piano. 
Ik leer veel van mijn muziekleraar Bas 
Bons, aan hem heb ik veel te danken’. 
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de 
kans krijgen om zich optimaal 
te ontwikkelen, zodat zij een po-
sitieve bijdrage leveren aan de 
wereld. Dit gebeurt in een peda-
gogisch klimaat waar ieder kind 
tot zijn recht komt. Hierbij moeten 
de talenten van alle betrokkenen 
worden benut in het besef dat het 
samen iedere dag een beetje be-
ter moet dan de vorige dag. We 
vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas 
staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelin-
gen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onder-
wijs en opvoeding. Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stich-
ting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit 
op iedere school te verbeteren. Iedere school heeft een eigen identiteit, 
profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente De 
Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt.

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

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

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

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

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

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

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

Algemeen Christelijke Basisschool De 
Regenboog: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

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

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

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

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

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschoolbilthoven.nl

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

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

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

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

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

STICHTING DELTA DE BILT  |  p/a Planetenplein  |  3721 LH  Bilthoven  |  030-2211552  |  www.deltadebilt.nl

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4, 3723 CG  Bilthoven
030 - 2282736
www.vandijckschoolbilthoven.nl

“Een dijk van een school”
De Van Dijckschool viert in oktober 
2017 het 100 jarig jubileum en maakt 
vanaf 1 augustus 2016 deel uit van 
Stichting Delta. Een oude school in 
een nieuw jasje, met moderne onder-
wijsmethoden. De Van Dijckschool is 
een “Kanjerschool” en geeft passend 
onderwijs aan onze leerlingen. Een 
school waar je samen wijzer wordt!!
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Veel keuze bij
Kok Stomerij en 

Lederwaren  
Maartensdijk

Wij zijn geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur
Parkeren voor de deur
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Musical
ook voor ouderen
Vrijdag 30 juni zet school met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek haar deuren 
open voor ouderen uit Westbroek en omgeving, wanneer de kinderen van 
groep 8 hun generale repetitie houden van de musical, waar zij de afgelopen 
maanden hard voor geoefend hebben. 

Enkele jaren terug is dat voor het eerst gedaan, toen De Zonnebloem te gast was 
bij de generale repetitie die vooraf ging aan de afscheidsavond. Dat bleek bij zo-
wel oud en jong goed aan te slaan. Vandaar dat er ook dit jaar weer een (extra) 
voorstelling wordt georganiseerd. 

Om 13.30 uur start de uitvoering van de musical ‘Help! We zijn het bruidspaar 
kwijt’. In de musical maak je kennis met de familie Bol en de familie Bokkepoot die 
klaar staan om het bruiloftsfeest van hun zoon en dochter te gaan vieren. Maar tot 
hun schrik is het bruidspaar sinds de ceremonie in het gemeentehuis onvindbaar. 
Meteen laait een jarenoude ruzie tussen de beide bakkersfamilies weer op en is 
de rust in het vredige dorpje Heibel aan de Vecht ver te zoeken. Zal het de wed-
dingplanners Wendy en Wanda lukken om er toch een geslaagd feest van de te 
maken?

De toegang is gratis, en voor ko�  e/thee wordt gezorgd. De deuren van de school 
aan de prinses Christinastraat in Westbroek gaan om 13.15 uur open.

Roefelen weer in trek
door Walter Eijndhoven

Woensdagmiddag 21 juni was weer de jaarlijkse Roefeldag in gemeente De Bilt. Kinderen tussen acht en twaalf jaar kregen de 
gelegenheid om hun licht op te steken bij diverse Biltse bedrijven en organisaties. En dat deden zij dan ook. In grote groepen 
namen zij een kijkje bij het bedrijf van hun keuze.

Roefelen is een Vlaams woord en bete-
kent snu� elen of ontdekken. Tijdens deze 
jaarlijkse dag kunnen kinderen opgeven 
bij welk bedrijf of organisatie zij eens een 
keer achter de schermen willen kijken. 
Ook dit jaar konden zij weer kiezen uit 
diverse categorieën: ‘zorg/ welzijn’, ‘auto/ 
motor/ � ets’, ‘winkel’, ‘bouwen/ techniek’, 
‘natuur/ dieren’, ‘politie/ brandweer/ ge-
meente’, ‘eten/ koken’, ‘sport’ en ‘verras mij 

maar’. Natuurlijk gaan zij niet alleen. In 
groepjes van minimaal drie leerlingen en 
een begeleider ‘werken’ zij mee en maken 
zij kennis met het bedrijf van hun keuze 
om te horen hoe het toegaat binnen de 
organisatie. 

LOCATIES
De Roefeldag startte op twee locaties, 
één in De Bilt en één in Maartensdijk. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit gaf 
het startschot. ‘Ik vind het altijd weer leuk 
om die kinderen zo bezig te zien met hun 
toekomst. Welk bedrijf vind jij interessant? 
Zou jij daar ooit willen werken als jij je op-
leiding heb afgerond?’, vraagt Bakker-Smit 
aan de kinderen. Na het openingswoord 
van de wethouder vertrokken alle kids, 
met auto of � ets, naar het bedrijf/ instel-
ling van hun keuze.

De wethouder geeft het startsein voor de roefel middag
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Groep 8A - St. Theresiaschool

Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - Kievitschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Patioschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers

Groep 8 - ‘t Kompas

Groep 8B - St. Theresiaschool



 De Vierklank 19 28 juni 2017

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

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

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

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

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

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

Indeling
groepen KDV:

 • 0-3 jaar 
• 2-4 jaar 

School-
support 

Kinderopvang van 0 - 12 jaar 
Planetenbaan 2  •  3721 LA Bilthoven

www.mereltje.nl  •  030 225 84 19

groepen KDV: Indeling
groepen BSO: 
 • 4-12 jaar

0-4 jaar:
variabele
opvang of

vaste dagen
per week

4-12 jaar: 
opvang vanaf 

3,5 uur
per week 

Onbeperkt
extra dagen
en ruildagen 
aanvragen 

Vrij onderwijs op
Het Zonnewiel
door Walter Eijndhoven

Het Zonnewiel is een basisschool voor vrij schoolonderwijs in De Bilt. Op deze school gaat onderwijs
verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ieder kind kan hier zijn of haar eigen talenten ontdekken 
en ontwikkelen.

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwik-
keling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in 
cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.m 
Natuurlijk leren de kinderen op Het Zonnewiel alles 
wat ook andere kinderen leren op andere basisscho-
len: rekenen, taal en topografie. Maar onderwijs gaat 
verder op de vrije school. 

Felix, Liv, Shiraz en Linde zitten alle vier al 10 jaar op 
Het Zonnewiel. Meike pas vanaf groep zes. ‘Voordat 
ik op deze school terechtkwam, zat ik op een school 
in Amersfoort. Omdat ik hier werd gepest kwam ik bij 
Het Zonnewiel terecht. Echt een heel andere school. 

Hier is iedereen aardig voor elkaar’. En dat is precies 
het streven van de vrije school. Kinderen stevig in 
hun schoenen laten staan, zichzelf te ontdekken en 
te ontwikkelen en samen te werken met anderen in 
de huidige, snel veranderende omgeving. 

Volgens het vrije onderwijs hebben kinderen meer 
nodig dan alleen verstand om zich te kunnen redden 
in de toekomst. Daarom biedt Het Zonnewiel een 
breed onderwijspakket aan met vakken als toneel-
spelen, dansen en zingen. ‘Op school zingen wij elke 
dag’, vertelt Liv uit groep acht, dat zullen wij wel mis-
sen als wij in september naar een andere school gaan’. 

Veel leerlingen vinden het spannend om naar een nieuwe school te gaan: v.l.n.r. Shiraz, Liv, Meike, Linde en Felix. 

Bilts Primair Onderwijs 
in Actie
Gisteren hebben bijna alle basisscholen in de gemeente De Bilt de schooldeuren pas om half tien in 
de ochtend geopend. Alle schoolteams en besturen zijn het met elkaar eens: 

Willen we kinderen goed onderwijs blijven bie-
den, dan moet er nu geïnvesteerd worden in het 
primair onderwijs (PO). Daarom kwam het Primair 
Onderwijs in actie. Dinsdag 26 juni legden de 
teams het werk voor één uur neer en gingen de 
scholen een uur later open. De eensgezindheid 
onder de 17 scholen in deze gemeenten en hun 
besturen uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en Westbroek is 
groot: ‘Een te hoge werkdruk gecombineerd met 
een te laag salaris, maakt dat studenten niet meer 
voor het primair onderwijs kiezen. Dat zorgt voor 
een fiks lerarentekort op termijn en zal voor flinke 
problemen gaan zorgen als we nu niets doen. 
Voldoende leerkrachten van goede kwaliteit is 

belangrijk voor de toekomst van de kinderen in 
deze gemeente. Daar moet aandacht voor komen 
in het regeerakkoord’. 

SAMEN
De samenwerking van de basisscholen in deze 
gemeente is overigens niet nieuw. De schooldi-
recteuren treffen elkaar met regelmaat, dragen 
kennis over aan elkaar, wisselen ideeën uit en 
organiseren samen diverse projecten binnen een 
collectief beraad De Bilt (CDB). Voorbeelden hier-
van zijn de jaarlijkse Kunstprojecten in de School 
(KIDS), de opvang van vluchtelingenkinderen uit 
de taalklas en een overlegstructuur tussen het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

De directeuren van het CDB ondersteunen de schoolteams. Op de foto schooldirecteuren Jeroen Goes van 
de Werkplaats en Annemarie Hoornsman van Wereldwijs. 
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Anders denken met Snappet
door Walter Eijndhoven

Meer dan 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels dagelijks in de klas met tablets voor hun leerlingen en bijna alle 
scholen kozen voor Snappet. Snappet is dan ook het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in tien 
andere landen actief. 

Afgelopen schooljaar startte Wereldwijs in 
Bilthoven met het nieuwe systeem. ‘Alle 
leerlingen van groep vier t/m groep acht 
hebben sinds dit jaar hun eigen tablet’, ver-
telt leerkracht Hans Guikers van Wereldwijs. 

‘Het mooie van dit systeem is dat het elke 
leerling uitdaagt om zich optimaal te ont-
wikkelen, op zijn of haar eigen niveau. En het 
systeem biedt leerkrachten zich meer bezig 
te houden met het vak’, vervolgt Guikers. 

BOLLETJE
Het is dan ook een mooi systeem: elke 
leerkracht kan zijn eigen leerlingen 
goed in de gaten houden. Als na een 
paar weken blijkt dat een leerling on-

voldoende resultaten behaalt binnen 
een bepaald vak, wordt dit direct zicht-
baar via het systeem. ‘Wij maken dage-
lijks opgaven op school. Als een fout 
antwoord is gegeven, krijg je een rood 
bolletje achter de vraag, bij een goed 
antwoord een groene’, legt Astrid uit 
groep acht uit. Zij vervolgt: ‘Na verloop 
van tijd ziet de meester dan wat wel en 
niet goed gaat en welke stof hij nog een 
keer met mij moet behandelen’. Snappet 
stelt leerkrachten zo in staat om sneller 
in te grijpen bij onvoldoende kennis van 
een leerling binnen bepaalde kernvak-

ken, terwijl andere leerlingen gewoon 
kunnen doorgaan met de stof waar-
mee zij bezig zijn. Zo ontwikkelt iedere 
leerling zich in zijn eigen tempo en op 
eigen niveau. Na voldoende resultaat 
kan de leerling weer verder met de stof, 
met moeilijker vragen. Guikers: ‘Snappet 
werkt met groene en rode bolletjes, het 
systeem geeft een indruk van de leer-
ling en geen cijfers. Dat is dus een an-
dere manier van denken’. 

GEDICHTEN
Snappet heeft vele voordelen bin-
nen het onderwijs: tijdwinst, inzicht en 
overzicht voor leerkracht en leerling en 
hogere leerresultaten voor leerlingen 
van alle niveaus. Guikers: ‘Voordat wij 
Snappet konden doorvoeren op school, 

moesten alle leerkrachten op cursus om 
met het systeem te leren werken. Wij 
kregen aan het begin van het jaar dan 
ook heel wat missers te verduren. Geluk-
kig is er dan goed contact met de me-
dewerkers van Snappet’. Omdat wij de 
hele dag met ons werkpakket van Snap-
pet bezig zijn, zien wij ook weleens fou-
ten in het systeem. Dat geven wij dan 
door aan de meester, zodat hij contact 
kan opnemen met een medewerker van 
Snappet’, vult Ilse, leerling groep acht, 
aan. Ook Fenne van Weel vindt het een 
fijn systeem. Snappet motiveert haar om 

het beste uit haarzelf te halen, omdat zij 
meer aandacht krijgt en haar bij de les 
houdt. Behalve rekenen en topografie 
vindt zij ook taal erg leuk. Daarom heeft 
zij meegedaan met een wedstrijd ‘ge-
dichten schrijven’, en gewonnen. Haar 
gedicht ‘Soms ben ik bang dat....’ wordt 
nu geplaatst in een bundel met 100 ge-
dichten. Hoe mooi is dat!

Leerkrachten van Wereldwijs zijn ver-
guld met Snappet. Leerlingen zijn beter 
te volgen en de leerkracht ziet direct of 
een leerling meer of minder doet op 
een bepaalde dag. Het systeem heeft 
ieder jaar diverse updates, zodat leerlin-
gen altijd met de nieuwste versie kun-
nen werken en het beste uit zichzelf 
naar boven kunnen halen.

Ilse, Fenne en Astrid (van links naar rechts) zijn blij met Snappet.

Team Julianaschool landelijk 
tweede
Het meisjesvoetbalteam van de Juliana-
school dat zaterdag 24 juni in Enschede 
deelnam aan de landelijk finale van het 
Cruyff Courts-toernooi eindigde op een 
eervolle tweede plaats. Alle provinciale 
winnaars deden aan de finale mee en het 
team van de Julianaschool bereikte na vijf 
wedstrijden de eindfinale. Ze hadden tot 
dan toe geen enkele wedstrijd verloren, 
maar ze moesten hun meerdere erken-

nen in het Noord-Hollandse team uit Alk-
maar. De meisjes zijn ontzettend blij met 
hun tweede plaats. Dat de finale verloren 
werd vindt aanvoerder Sarah Zwambach 
terecht. Ze merkt wel op dat de meisjes 
uit Alkmaar allemaal in een voetbalver-
eniging spelen en twee keer per week 
trainen. ‘Wij zijn een echt schoolteam.’ 
De finale vond plaats in het centrum van 
Enschede waar op twee velden werd ge-

speeld. Er was heel veel publiek en ook 
familie en vrienden waren aanwezig om 
het Bilthovense team aan te moedigen. 
De meisjes waren al om half acht ’s mor-
gens met een bus naar Twente vertrokken 
en om half negen ’s avonds waren ze weer 
bij de school waar nog een bubbeldrankje 
gedronken werd. Op het slotfeest van de 
school op vrijdag 30 juni wordt het team 
nog uitbundig gehuldigd. [GG] 

Het team van de Julianaschool dat op het Cruyff Courts-toernooi in Enschede tweede werd met de beker.

Jeugdteam 
TC Bilthoven 
landskampioen
Het eerste jongensteam van TC Bilthoven is in het weekend van 24 en 25 juni 
de winnaar geworden van de tenniswedstrijden in Rosmalen om het landskam-
pioenschap in de landelijke tenniscompetitie t/m 17 jaar. Na op zaterdag in de 
halve finales BTV E’68 uit Brielle te hebben verslagen, werd een dag later de fina-
lewedstrijd overtuigend gewonnen van TV Forescate uit Voorschoten. Bijzonder is 
ook dat alle spelers van het landskampioensteam niet ouder zijn dan 14 jaar. 
(Maurice Buijs)

V.l.n.r. Daan Rump, Petar Wemmenhove, Dimitar Wemmenhove, Xander Temming 
en Wolf Buijs. 

‘Snappet werkt met groene en rode
bolletjes, het systeem geeft een

indruk van de leerling
en geen cijfers.’
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Kernen en tentoonstellingen
Zaterdag 1 juli wordt in het Dorpshuis van Hollandsche Rading de tentoonstelling geopend 
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maartensdijk en het 

25-jarig bestaan van de Historische Kring D’Oude School De Bilt.

De tentoonstelling toont het ont-
staan van de kern Hollandsche Ra-
ding en de geschiedenis ervan aan 
de hand van oude foto’s/filmpjes, 
kaarten, voorwerpen en kunst van 
in Hollandsche Rading werkende 
kunstenaars van vroeger en heden, 
zoals schilderijen en kunstvoorwer-
pen. Deze kunst is tijdelijk in bruik-
leen gegeven door de kunstenaars 
zelf of hun nabestaanden.

Opening
De officiële opening is om 13.00 
uur in het Dorpshuis aan de Den-
nenlaan 57 in Hollandsche Rading 
en wordt verzorgd door Rob Klaas-
sen, waarna de tentoonstelling die 
dag tot 16.00 uur te bezoeken is. 
Maandag (3 juli) is de tentoonstel-
ling open van 19.00 tot 21.00 uur, 
dinsdag 4 juli van 13.00 tot 16.00 
uur. 
Op woensdag 5 juli (van 10.00 tot 
12.00 uur) tijdens de bijeenkomst 

van Leut zal Henk Veenstra de aan-
wezigen toespreken en van 19.00 tot 
21.00 uur is de tentoonstelling ook 
te bekijken. Tenslotte is op donder-
dag 6 juli de tentoonstelling te be-
zoeken van 13.00 tot 16.00 uur.

100 jaar
Op het ogenblijk reist de tentoon-
stelling 100 jaar Bilthoven door 
deze gemeente. Tot en met zaterdag 
8 juli staat deze in de bibliotheek 
van het Lichtruim, Planetenbaan 2 
in Bilthoven. Daarna in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis vanaf 
11 juli tot 11 augustus. Na de zomer 
zal de tentoonstelling te zien zijn 
van dinsdag 29 augustus t/m zater-
dag 2 september bij Schutsmantel 
Warande Wooncentrum, Gregori-
uslaan 35 in Bilthoven en daarna 
nog van zondag 17 september t/m 
zondag 15 oktober in de Centrum-
kerk (voormalige Julianakerk aan 
de Julianalaan) in Bilthoven.

Kernen
Eind augustus zal er in Dorpshuis 
De Groene Daan een tentoonstel-
ling gehouden worden over het 
ontstaan en de geschiedenis van 
Groenekan. Eind september zal 
er in Dijckstate Maartensdijk 
een tentoonstelling worden ge-
houden over het ontstaan en de 
geschiedenis van Maartensdijk. 
Eind oktober zal er vervolgens in 
Westbroek in molen De Kraai een 
tentoonstelling worden ingericht 
over het ontstaan en de geschiede-
nis van Westbroek. Tenslotte zal 
er in november, aan het eind van 
het jubileumjaar, in het HF Witte 
Centrum een tentoonstelling wor-
den ingericht over het ontstaan en 
de geschiednis van De Bilt. Defi-
nitieve data, tijdstip van de offici-
ele openingen en de overige data 
en openingstijden zijn te vinden 
op website van zoddetotpleister-
plaats.nl. [HvdB]

Pleinfeest zonder 
Westbroeks kwartiertje

Het begint een traditie te worden in Westbroek: afgelopen zaterdag vond het jaarlijkse 
Pleinfeest plaats, georganiseerd door muziekvereniging Vriendenkring, maar met 

medewerking van vele muziekverenigingen uit de hele omgeving.

Naast het plaatselijke gospelkoor 
Sparks of Joy en de Tienhovense 
fanfare Soli Deo Gloria traden on-
der meer de Brandweerharmonie 

uit Bilthoven en de melody percus-
siongroep van de Koninklijke Biltse 
Harmonie op. Ook uit Montfoort, 
Loenen en Barneveld waren mu-

zikanten naar Westbroek gekomen 
om de feestvreugde te verhogen.

Ondanks wat korte regenbuien ge-
noot het publiek van dit strak geor-
ganiseerde feest, dat zonder West-
broeks kwartiertje tot op de minuut 
volgens schema liep. Compliment 
dus aan de organisatie, die met veel 
inzet en zonder een cent subsidie 
een gezellig dorpsfeest heeft neer-
gezet. Dat bewijst maar weer eens 
dat aan de rand van Utrecht saam-
horigheid en dorpsgevoel nog be-
staan. (Peter Schlamilch) 

Vriendenkring opende hun eigen 
feestje.

Koopjes bij Hendriksen
Na vijftien jaar op dezelfde plek aan de Tolakkerweg 138 in Holland-
sche Rading beëindigt Karel Hendriksen zijn tuincentrum. Inmiddels is 
de opheffingsuitverkoop volop aan de gang. Wie denkt dat er inmiddels 
niets meer te halen valt heeft het verkeerd. Nog steeds vindt er meer-
dere keren per week aanvoer plaats van kamer-, tuin- en perkplanten. 
‘Want, zolang we bloempotten en plantenbakken verkopen moet men 
ook keuze hebben uit planten’, aldus Karel Hendriksen. De laatste ver-
koopdag is medio juli en tot die tijd is het vertrouwde adres voor tuin- 
en kamerplanten en woonaccessoires 7 dagen in de week open. Het 
kortingspercentage loopt de komende tijd nog op. Reden genoeg om de 
komende weken nog een bezoek te brengen. Want 15 juli a.s. sluiten de 
deuren definitief.

Julia wint Mercedes 
cabriolet 

Vrijdag 23 juni heeft Julia een Mercedes cabriolet gewonnen. Julia was 
hier erg blij mee. De auto kan echt rijden en er komt ook nog muziek 
uit. Het enige wat Julia hier voor heeft moeten doen, is iets van Unile-
ver kopen en de kassabon in de ton in de winkel doen.

Bij Jumbo Jelle Farenhorst zijn regelmatig acties waar wat bij is te 
winnen. Zo zijn er deze week ook nog een aantal andere items verloot; 
De picknicktafel werd gewonnen door de heer van Schaick en een bar-
becue door de heer van Renswoude. Vanaf woensdag start er weer een 
leuke spaarcampagne; men kan gaan sparen voor Pyrex-schalen tegen 
enorme korting.

Jelle Farenhorst stuurt Julia op weg in haar auto. [foto Henk vd Bunt]

Eet&Beleef bij Landwinkel
door Walter Eijndhoven

Ondanks het regenachtige weer 
kwamen zaterdag nog heel wat 
bezoekers een kijkje nemen bij 
het evenement Eet&Beleef van de 
Landwinkel aan de Nieuwe Wete-
ringseweg in Groenekan. Een Open 
Dag in een nieuw jasje. Er was weer 
van alles te doen, allerlei stands bo-
den hun producten aan en ook de 
kids hoefden zich niet te vervelen.

‘Wij organiseren dit evenement 
voor het vijfde jaar, maar nu on-
der een andere naam: Eet&Beleef’, 
vertelt Willemieke van Maanen van 
de Landwinkel. Zij vervolgt: ‘Wij 
hebben voor ieder wat wils, van 
jong tot oud. Verspreid over het ter-
rein staan zo’n twintig stands met 
diverse biologische wijnen, vruch-
tensappen, groenten en fruit en 
nog veel meer’. Natuurlijk biedt de 
Landwinkel ook haar eigen produc-
ten aan: streekproducten als biolo-
gische wijnen, boerenkaas, groente, 
potten met jam, koek, chocolade-

taart en diverse soorten vlees, zon-
der onnodig toegevoegde kleur-, 
geur- en smaakstoffen. 
Ook aan de jonge bezoekers was ge-
dacht. Verderop op het terrein stond 

een skelterbaan voor de kleintjes en 
een springkussen. En als zij daar 
genoeg van hadden, konden zij nog 
terecht bij de schmink. Of een ijsje 
halen bij één van de stands.

Bezoekers aan de open dag nemen een kijkje binnen in de Landwinkel.

Uitslag Wedvluchten
Leden van Postduivenvereniging De Bilt schreven dit weekeinde hun 
70 vogels opnieuw in voor een wedvlucht vanaf Pt. St. Maxence (Fr.) 
over een afstand van gemiddeld 360 km. De uitslag was: J.P.H. Stas Sr. 
1, Ron van Veggel en Zoon 2, 3, 5, 9 en 10, J.A. Pouw 4, Combinatie 
Turk en van Zels 6 en 8 en A.C. den Braber 7. Er werden ook 51 duiven 
‘gelost’ vanuit Bourges (M.Fr.) over een afstand van bijna 600 km. Hier 
gingen de prijzen naar de vogels van Combinatie van Grol en Zoon; 1, 
2, 4, 5, 7 en 10, van Ron van Veggel en Zoon 3, van Ron Miltenburg 6 
en 8 en van Peter van Bunnik 9. 
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Zomerprogramma Mens
‘Het is zo saai en stil in de zomer’; dat krijgt men bij Mens De Bilt 

regelmatig te horen. Veel  activiteiten en sporten stoppen soms
wel twee maanden. Daarnaast zijn er vele thuisblijvers
waarvan familie, vrienden en buren op vakantie zijn.

Daarom organiseert Mens voor de derde keer, samen met inwoners 
en vrijwilligers uit de gemeente De Bilt een zomerprogramma, waar-
bij zoveel als mogelijk wordt ingespeeld op de vraag van inwoners, 
die veelal zelf een activiteit hebben georganiseerd. 

Sporen
Creatief, ontspanning, sportief, ontmoeting, gezelligheid: Vakantie-
paradijs De Bilt, massages, Arabisch koken, Natuurtekenen, High 
Tea, fietstochten, karate en nog veel meer.  Een groot deel van de 
activiteiten is gratis, de maximale bijdrage is 5 euro. Het Spoorweg-
museum geeft op 9 augustus korting aan een groep van 10 of meer 
personen. 

De start is op 3 juli en gaat door tot en met de laatste week van augustus. 
Kijk op www.mensdebilt.nl of loop binnen bij de Bureaudienst van de 
Servicecentra om het programma op te halen. servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl 030 7440595 servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.
nl 0346 214161

(Wilma van Poelgeest)

Felicitaties voor diamanten 
bruidspaar

door Guus Geebel

Locoburgemeester Madeleine Bakker kwam donderdag 22 juni de heer en mevrouw 
Handgraaf-Rommerts in Bilthoven feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het 
bruidspaar trouwde zestig jaar geleden in gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Martin 

Handgraaf was toen 26 en Suze Rommerts 21 jaar oud. 

Suze groeide op in De Bilt en Mar-
tin in Haarlem. Hij werkte in Am-
sterdam op een bijkantoor van de 
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. 
Suze deed administratief werk op 
een kantoor. Op het laatst voor een 
vrouwenblad bij uitgeverij Eska. 
‘We leerden elkaar kennen in Loos-
drecht bij een zeiluitstapje en het 
was meteen raak’, vertelt Suze. 
Twee jaar later trouwden ze en 
meteen daarna vertrokken ze met 
de boot naar Calgary in Canada. 
Ze hadden daar allebei binnen een 
week een baan. Martin Handgraaf 
ging werken bij een grote reisorga-
nisatie voor reizen in het hele wes-
ten van Canada, zoals naar Alberta 
en Saskatchewan. ‘Ik maakte daar 
carrière en eindigde als manager 
van een groot bijkantoor.’ Suze 
Handgraaf ging bij een bank wer-
ken.

Canada
Toen ze in Canada woonden is Mar-
tin een keer alleen terug geweest in 
Nederland toen zijn vader overleed. 
‘Daarna zijn we nog een keer sa-
men gegaan, maar we vonden het in 
Nederland achteraf wat saai. Martin 
kreeg op een gegeven moment het 
voorstel van zijn schoonvader om 
in zijn bedrijf te komen werken. Hij 
was partner in een grafisch bedrijf, 
dat toen nog een clichéfabriek heet-
te. ‘Dat hebben we gedaan, maar 
we hielden eerst nog een lange va-
kantie in Amerika. We kwamen met 
de Statendam terug in Nederland.’ 
Martin werd opgenomen in de lei-

ding van de clichéfabriek. Hij werd 
al snel bestuurder van de werkge-
versorganisatie voor de grafische 
sector. Eerst voor de Nederlandse 
organisatie, later de Europese en 
weer later voor de internationale 
organisatie. ‘Dat was rond 1965 en 
ik vond het heel interessant.’

Reizen
Terug in Nederland gingen ze in 
De Bilt wonen. Eerst aan Thor-
beckeweg, daarna bouwden ze 
een huis aan de Groenekanseweg, 
waar ze heel lang woonden. Toen 
het huis te groot werd verhuisden 

ze naar de Bosuillaan in Biltho-
ven. Sinds kort verblijven ze nu 
vanwege loopproblemen in een 
zorgvilla aan de Soestdijkseweg. 
Het echtpaar heeft een zoon en een 
dochter en vier kleinkinderen. ‘We 
hebben altijd heel veel gereisd’, 
vertelt Suze Handgraaf. ‘Voor zijn 
werk bij de werkgeversorganisatie 
moest Martin op veel plaatsen zijn 
en ik ging altijd mee. We hebben 
we ook een keer vanuit Calgary 
een autoreis naar Alaska gemaakt.’ 
Het echtpaar ontving veel felicita-
ties, ook namens koning Willem-
Alexander. 

Geslaagd 
Intercultureel Eetcafé 

Het maandelijkse Intercultureel Eetcafé bood jl. zondag een Griekse 
maaltijd, verzorgd door een van de vaste koks. Plm. 50 deelnemers 
bezochten dit Eetcafé, dat elke laatste zondag van de maand in restau-
rant Bij de Tijd haar deuren opent. Het kookteam had er meer dan de 
handen aan vol.

[foto Reyn Schuurman] .

Bigband in Café Miltenburg
Woensdag 14 juni speelde de Bigband van de Muziekschool de sterren van de hemel in café 

Miltenburg in Bilthoven, onder de inspirerende leiding van Anita van Soest. Swingende muziek, 
waar de benen vanzelf bij in beweging komen.

Voor de gelegenheid waren er 
maar liefst drie solisten. Michiel 
van Dijk uit Hilversum liet zijn 
saxofoon flink gieren en ontroe-
ren. Zangeres Marie-Jose Tiem-
stra excelleerde op Route 66 en 
Fever. Zij is geen vreemde in de 
regio. Haar zangkunsten zijn alom 
geroemd. Wel een onbekende is de 

Syriër Nasir Mnjo, sinds 4 jaar in 
Nederland en in het bezit van een 
verblijfsvergunning. Natuurlijk 
mist hij zijn land maar Muziek 
maken helpt: ‘Dat is het mooiste 
wat er is’ zegt hij met glimmende 
ogen. ‘Het is wel erg wennen aan 
de westerse muziek, maar ik vind 
het erg leuk’.

Spannend was het zeker:  wie heeft 
ooit een saz gitaar in een bigband 
gehoord? Bij Café van Miltenburg 
kon het. Heel bijzonder was het 
nummer C-Jam Blues waarin Mi-
chiel van Dijk en Nasir Mnjo tegen 
en met elkaar soleerden. Kun je nog 
mooier integreren? 

(Frans Poot en Han Langen)

A Capellaconcert 

Warme sferische harmonieën kleurden het gevarieerde repertoire van 
koor Von Bilthoven. Het a-capella octet bracht voor een te gering aan-
tal fijnproevers een fraaie vertolking van geliefde melodieën zoals van 
Sting, Sarah McLachlin, Bread, Henk Westbroek en the Beatles in de 
Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. 

[foto Reyn Schuurman]

Locoburgemeester Madeleine Bakker op felicitatiebezoek
bij het bruidspaar.

Op de voorgrond Michiel van Dijk.
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Stel het maken van een 
testament niet langer uit…

Een testament, wat leg ik daarin vast? 
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 
testament en een levenstestament?  
Is mijn testament van 20 jaar geleden 
nog steeds geldig? Kan ik mijn uitvaart 
ook vooruit betalen? Veel mensen heb-
ben vragen over het maken van een tes-
tament en over wat ze zelf al kunnen 
regelen rondom de uitvaart. Daarom 
organiseren Tap DELA en Notarissen 
Houwing van Beek speciale inloop-
spreekuren waar u terecht kunt met al 
uw vragen.

Stress voorkomen
Dagelijks ervaren de uitvaartverzorgers 
van Tap DELA aan tafel bij nabestaanden  
wat wel en niet goed geregeld is. Vaak 
overmand door emoties moeten zij in 
een paar dagen de uitvaart regelen. Er 
zijn een heleboel dingen die u nu al 
zelf kunt regelen, en die  later stress bij 

de nabestaanden voorkomen. Daarbij 
gaat het niet alleen om de keus voor 
begraven of cremeren, welke kist of 
welke muziek, maar ook om zaken  
als een testament, het benoemen  
van een executeur, het opnemen van een 
uitsluitingsclausule en het besparen  
van erfbelasting.

Inspiratie en advies
Tap DELA en Notarissen Houwing 
van Beek, naast elkaar gevestigd op de 
Soestdijkseweg-Zuid, organiseren al 
jarenlang samen themabijeenkomsten  
rondom het thema uitvaart en erfrecht. 
Deze bijeenkomsten worden goed 
bezocht. Het blijkt telkens weer dat 
bezoekers blij zijn dat we de bijeen-
komsten organiseren; ze ervaren ze als 
verhelderend. Als aanvulling op deze 
bijeenkomsten organiseren wij nu ook 
gezamenlijk twee inloopspreekuren 
op donderdag 6 en 13 juli tussen 10.00 
en 11.30 uur in het pand van Tap DELA 
aan de Soestdijkseweg-Zuid 265.  
De (kandidaat) notaris vertelt u dan 
alles wat u wilt weten over (levens)- 
testamenten en erfrecht. U kunt ook 
uw huidige testament meenemen om 
te laten beoordelen. Daarnaast ont-
vangt u van ons een wensenboekje  
zodat u de wensen kunt doornemen 
met uw naasten.

Martine Eggen van Tap DELA & 
notaris Frans van Beek

Inloopspreekuren
Naast de speciale inloopspreekuren met de notaris, vinden elke donderdag in 
juni en juli tussen 10.00 en 11.30 uur reguliere inloopspreekuren plaats in het 
uitvaart centrum van Tap DELA aan de Soestdijkse weg-Zuid 265 in Bilthoven. 

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen, of u nu lid bent van  
coöperatie DELA of niet. Deelname is gratis en vrijblijvend. Kunt u niet naar ons 
toekomen,  maar zou u het wel fijn vinden als er iemand bij u thuis langskomt? 
Belt u dan naar telefoonnummer 030 210 97 65 om een afspraak te maken.

 Hoogvliet 
salade 

Dreft voordeelverpakking 
handafwas

 Heineken

 2 kuipjes van 150 gram 
 Van 1.78 - 3.98
 Voor 0.89 - 1.99 

  Tray met 24 blikken 
van 0.33 liter 

Aloë vera of eucalyptus 
Fles 820 ml

Geldig van woensdag 28 juni t/m dinsdag 4 juli 2017

Geldig van vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2017

**Maximaal vier trays per klant

 10.00 
 19.32

PER TRAY**

 2.00 
 4.39

PER FLES

Per liter 
1.26

Per liter 
2.30

 1+1 
GRATIS* 

2 STUKS

*Per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs

Bewezen de
goedkoopste!

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com
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Uitslagen Zomerbridge
Bridgeclub Bilthoven hield dinsdag 20 juni de derde van een reeks vrij toe-
gankelijke zomerbridgeavonden. De avond kende een opkomst van 17 pa-
ren, die de prijzen als volgt verdeelden: 1. Marianne Swart + Minne Sytsema 
(64,64%), 2. Uschi Röhrs + Rijnie Westland met 63,21% en 3. Bert Nijdam + 
Mariëtte Vogelaar met 62,86%. Bridgeliefhebbers zijn deze zomer welkom bij 
bridgeclub Bilthoven nog op de 20 - 27 juni - 4 juli en daarna nog op 22 - 29 au-
gustus, in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt, aanvang om 
19.30 uur. Men kan meedoen aan deze individuele zomercompetitie, waarin de 
beste vier prestaties meetellen. Inschrijving: dinsdags om 19.15 uur in de zaal, 
of vóór 17.30 uur via een e-mail: ADNijdam@vodafonethuis.nl. De kosten 
zijn 2 euro per persoon, leden BCB 1 euro. Informatie: Bert Nijdam, tel 030 
2250172 of 06 19387746.

Op woensdag 21 juni werden de bridgedegens gekruist bij Bridge Comb. Con-
cordia ’86 door 19 paren. Chris Bakker + Jochem Husson werden hier met 
59,22%, gevolgd door Els van den Berg + Carel Cronenberg met 59,01%. Hier 
was de derde plaats voor Riet van Heijningen + Wim Westland met 57,66%.  
Woensdag 28 juni is iedereen weer welkom voor de volgende avond. Zomer-
bridge is op de woensdagen 7/6 t/m 12/7. Van 17/7 t/m 13/8 is het clubgebouw 
gesloten. Daarna nog twee keer op 16 en 23 augustus. Vanaf 19.30 uur (iets 
eerder komen i.v.m. de inschrijving) in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van veertien donderdag-
avonden Zomerbridge tot en met 31 augustus in het dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Donderdag 22 juni (aanwezig waren 18 paren) wonnen Uschi Röhrs 
+ Wim Westland met 69,79%. Het zilver was voor Trees van Doorn + Jan 
van der Heide (58,59%) en de derde plaats was voor Anneke de Jong + Toon 
Smits met 57,14%. De eerstvolgende avond is donderdag 29 juni. Bij voorkeur 
vooraf aanmelden via mail bij bchollandscherading@gmail.com of telefonisch 
bij Trees van Doorn tel. 030 2292078 voor 17.00 uur op de dag zelf en in het 
uiterste geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
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Jubilarissen DOS
Zaterdagavond tijdens het jubileumfeest van DOS Westbroek werd een 
aantal leden in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van een bij-
zondere mijlpaal. Jaap Kalisvaart is al vanaf de oprichting lid (en dus 
50 jaar) lid van DOS. Een nieuwe bank op het buitenterrein wordt naar 
hem vernoemd. Gonnie de Rooij en Kees Wijnen zijn 40 jaar lid en 
ontvingen een mooi beeld van korfballers in actie. Marieke Schuurman, 
Shanna Versteeg en Marjolijn Groenevelt zijn 25 jaar lid en ontvingen 
een jubileumshirt met opdruk.

De jubilarissen van DOS met hun onderscheiding.

Voorzitter TZ Bert Bos geeft stokje 
over aan Marcel Bos

door Kees Diepeveen

In de Algemene Ledenvergadering van korfbalvereniging Tweemaal Zes (TZ) uit Maartensdijk 
op 30 mei droeg Bert Bos na een periode van zes jaar de voorzittershamer over aan Marcel Bos. 
Bert laat de vereniging met een gerust hart over aan Marcel Bos die de vereniging van binnen 

en buiten kent. De heren zijn geen familie van elkaar.

Bert vertelt enthousiast over de 
zaken, die hij in zijn voorzitterspe-
riode samen met de club tot stand 
heeft gebracht of verder dooront-
wikkeld zoals ‘de club van 66’ die 
is ontstaan om sponsoring van niet 
direct korfbal gerelateerde acti-
viteiten te financieren als een 2e 
scorebord. Een dreigend scheids-
rechter tekort weggewerkt waar-
voor vooral Gijsbert de Rooij een 
pluim verdient. Maar er is ook 
meer overleg gekomen binnen de 
vereniging. Bert: ‘We hebben on-
der andere oudergesprekken inge-
voerd met als doel te kunnen pei-
len of kinderen zich thuis voelen 
binnen de vereniging. Ook heb ik 
wat meer ingezet op sponsoring en 
het behoud daarvan’. 

Motivator
De nieuwe voorzitter geeft aan het 
een eer te vinden om voorzitter 
van TZ te mogen worden. Marcel: 
‘Ik was al; op jonge leeftijd lid 
van TZ. Ben niet meer actief als 
speler maar de betrokkenheid bij 
de vereniging is groot. Heb altijd 
in de korfbalsport gezeten en heb 
veel contacten binnen en buiten de 
vereniging als bij de Korfbalbond. 
Als voorzitter moet je vooral een 
motivator zijn die zich voortdu-
rend richt op het verbeteren van de 
verening. Dat zal ik zeker onder-
steunen en faciliteren’.

Vierstee
Bert kwalificeert zijn periode als 
voorzitter als uitdagend en inspi-
rerend en vervolgt: ’Je wilt de club 
beter maken en zet je daar de volle 
100% voor in. Uitdagend zijn soms 
de problemen die opgelost moeten 
en inspirerend heeft te maken met 
de mensen waarmee je werkt en 
soms heel veel van kan opsteken 
en leren. Ik was wel een voorzit-
ter op afstand met eigen ideeën en 
die prima kon luisteren. Goede ar-
gumenten waren bij mij altijd lei-
dend. Je zou kunnen zeggen dat ik 
het Consensusmodel aanhing’. Als 
rode draad in mijn voorzitterschap 
lopen de ontwikkelingen rondom 
een nieuwe sportaccommodatie 
dat later over ging in het lopende 
renovatietraject van de Vierstee in 
Maartensdijk. Daar is veel tijd in 
gaan zitten’.

Goed luisteren
Marcel typeert zichzelf als een 
voorzitter van afspraak is afspraak 
en die ook het principe aanhangt: 
wel vrijwilliger maar niet vrijblij-
vend. Hij licht toe:’ dit is belangrijk 
voor de structuur van de vereni-
ging. Om die sterker te maken moet 
je op elkaar aan kunnen. Overigens 
ben ik ook een luisterende voorzit-
ter, hoor graag wat leden willen en 
laat dit zeker onderdeel van besluit-
vorming zijn’. 

Kampioenschap 2017
Op de vraag wat de hoogtepunten 
waren in zijn periode noemt Bert 
vlot een rijtje met memorabele 
momenten: ‘het kampioenschap 
en promotie naar de hoofdklasse 
in 2017 in de zaal als op het veld, 
de verloren beslissingswedstrijd in 
Dordrecht in 2013 van TOP Arne-
muiden. Ook de privatisering van 
ons sportcomplex hoort daar voor 
mij bij evenals de veldverkleining 
die we heel snel hebben kunnen 
realiseren met medewerking van 
de beleidsambtenaar Sport Wim Ti-
chelaar van gemeente De Bilt.
Als absoluut dieptepunt ervaart 
Bert het overlijden van jeugdlid 
Dascha Graafsma. ‘Ik ben er wel 
trots op dat we goede protocollen 
en richtlijnen hadden die ons als 
vereniging houvast boden voor de 
verwerking van dit vreselijke mo-
ment’. 

Goede trainers
‘Ik heb er bewust voor gekozen 
om nu te stoppen als voorzitter. De 
drive wordt minder en om focus te 
houden wordt moeilijker evenals 
jezelf te blijven motiveren. Daar-
mee doe ik mezelf en de vereniging 
te kort. Daarom is dit een mooi mo-
ment om te stoppen’. En Bert ver-
volgt:’ Marcel is al prima ingevoerd 
in de club en is van vele bestuursza-
ken op de hoogte. Je zou haast zeg-

Gratis muziekles
De deuren van het Kunstenhuis Mu-
ziekschool in Het Lichtruim gingen 
zaterdag 24 juni wagenwijd open. 
Je kon deze dag een gratis proefles 
komen volgen op gitaar, saxofoon, 
cello en dwarsfluit. Het was een 
goedbezochte proefles-ochtend. 
Voor de instrumenten saxofoon, vi-
ool, cello en gitaar waren docenten 
aanwezig om aspirant-leerlingen de 
eerste stappen met hun instrument 
uit te leggen. Voor wie deze dag ge-
mist heeft of wie een proefles met 
een ander instrument wil is er een 
herkansing; een e-mail naar info@
kunstenhuis.nl is voldoende om een 
docent contact op te laten nemen. 
Bellen kan ook: tel. 030 6913944.

Coens Schutterstoernooi 
Tijdens het traditionele Coen’s Schutterstoernooi bij Korfbalclub DOS 
was winnende koppel van 2016 niet in de gelegenheid de titel te ver-
dedigen. Aan het einde van de avond ging de finale tussen het ervaren 
koppel Nienke IJtsma en Anneke Hopman en het koppel Eline Geurtsen 
en Milo Valk. 

De overwinning was getuige de beker voor Milo en Eline.

gen een bijna logische vervolgstap 
voor hem’. Marcel voegt hier aan 
toe: ‘Toen het bestuurslid Techni-
sche Zaken langdurig afwezig was 
heb ik samen met de overige TC le-
den zaken opgepakt. Bovendien is 
het als TC-lid mijn taak om goede 
trainers voor onze selectie vast te 
leggen en dat de trainingen goed 
geregeld zijn. Het is handig dat ik 
een breed netwerk heb tot in de 

korfbalbond aan toe’.  Bert Bos legt 
het voorzitterschap neer maar zal 
nog veel op de club te vinden zijn. 
Nieuwe voorzitter Marcel Bos gaat 
het voorzitterschap op eigen wijze 
invulling geven waarbij het zijn 
wens is om de jeugdselectieteams 
structureel op 1e klasse niveau te 
laten spelen maar ook om TZ de 
fijne vereniging te laten blijven die 
het nu is.’ 

Marcel Bos (l) heeft de voorzittershamer overgenomen van Bert Bos die 
na zes jaar als voorzitter aftreedt. Bert Bos laat een gezonde vereniging 
na aan zijn opvolger.

Gitaardocent Menno Schaaij laat twee adspirant-musici volop genieten. 
[foto Henk van de Bunt]

Uitreiken diploma’s Opstap en Opstapje

Welzijnsorganisatie Me-
anderOmnium organi-
seerde voor alle kinde-
ren van de programma’s 
‘Opstap’ en ‘Opstapje’ 
een eindfeest, waarbij 
zij hun diploma krijgen 
uitgereikt. Traditiege-
trouw was de wethouder 
Onderwijs Madeleine 
Bakker - Smit er voor de 
diploma-uitreiking.

[foto Reyn Schuurnan]
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

HOEKSTOELTJE antiek 
Hollands. €125,00. Tel. 030-
2290561

27 olifantjes. voor de verza-
melaar. In 1 koop €49,00. Tel. 
030-2290561

Tomado oventje. Bijna nieuw 
€15,00. Tel. 030-2290561

16 spellen. Diverse. €35,00 
Tel. 030-2290561

Rolgordijn beige. 180 x 120 
cm. €5,00. Tel. 030-2290561

Kristallen bonbonnière en 
een bloemenvaas. Samen 
€25,00. Tel. 030-2290561

Mammoet skelter voor nog 
jaren kinderplezier. €40,-. 
Tel. 0346-214285

Voor de caravan: Kabelhaspel 
30 mtr €20,-. Tel. 0346-
212436

Kleed voor voortent €5,-. Tel. 
0346-212436

Spiegels o.a. voor opel €20,-. 
Tel. 0346-212436

Kogeldrukmeter €5,- Tel. 
0346-212436

Puppyren, merk: *Starline*, 
afmetingen 91x60x66 cm, 
€15,-. Tel. 06-11225867

Fietsendrager op trekhaak, 
Merk: Hawk, voor twee fiet-
sen, met verlichtingsbalk, 
€30,-. Tel. 06-11225867

Kantelbare trekhaak fiet-
sendrager, Nieuw in doos, 
voor twee fietsen, met ver-
lichtingsbalk, €40,-. Tel. 
06-11225867

Opklapbaar/ logeerbed. 
Buizenframe met lattenbo-
dem. b x l 80 x 200cm €25,-. 
Tel. 06-44732069

Grote parasol inclusief voet 
€49,-. In zeer goede staat. 
Tel. 0346-213591

Een oude bouwkruiwagen. 
Dient opgeknapt te worden. 
Met ijzerwiel, leuk om plant-
jes in te zetten. €20,-. Tel. 
0346243758

Boek het boeren paard. De 
laatste omgang ziet er nog 
netjes uit. Echt een boek om 
te hebben €5,-. Tel. 0346-
243758

Achter fietsstoeltje merk clio 
€12,50 Tel. 0346-22352

5 dvd’s van het wk voetbal. 
Ruim 9.00 uur aan wk histo-
rie. Zo goed als nieuwe rol-
lator met mandje. €35,-. Tel. 
06-16658304

Waterpomp tractor aandrij-
ving €250,-. Lantaarn tuit-
lampen tl €75,-. Tel. 035-
5771232

4 kasspanten 6m verzinkt 
€250,-. 6 hekken draadgaas 
6x1 m €150,-. Tel. 035-
5771232

Activiteiten
GARAGEVERKOOP 
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 
juli van 10.00 t/m 15.00 uur. 
Molenweg 30 Maartensdijk

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters/
vakantiewerkers in het grond-
werk of in de groenvoorzie-
ning (handwerk of chauffeur). 
Voor info: 06-47150210

Wij zijn op zoek voor de 
zaterdag naar een vlot-
te dame/heer voor onze 
BAKKERSWINKEL in 
Baarn. Leeftijd 15-17 jaar. 
Werktijden 6.30 tot +-15.00. 
Ook zoeken wij voor de 
zaterdag een vlotte dame/
heer voor het schoonmaken 
van de bakkerij. Werkduur 
+- 4 uur. Leeftijd max. 17 
jaar. Voor meer informatie bel 
035-5413566

Ten behoeve van onze 
assemblage werkzaamhe-
den zijn wij op zoek naar 
een parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER voor ca. 3 
middagen per week (bv. naast 
school en tijdens vakanties). 
Gezien de werkzaamheden is 
gevoel voor en/of affiniteit 
met techniek gewenst. Ben je 
geïnteresseerd, bel of schrijf 
naar VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721 TJ 
Bilthoven tel. 030-2761420 
– directie@vcetechniek.com

Hoveniersbedrijf Kevin 
van ’t Veld ‘The Green 
Man’ is op zoek naar een 
enthousiaste oproep-/
VAKANTIEKRACHT. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 06-27480128 of mailen 
naar info@green-man.nl

Gezocht: (gepensioneerde) 
LEERKRACHT Frans/
Engels. Tel. 030-2280850

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689. www.tuinex-
clusief.com

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

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk bel voor meer 
info 06-54753516

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

ZWANGERSCHAPSYOGA 
en geboortevoorbereiding. 
Loopt in de zomervakantie 
door op woensdag 19:00-
20:15 uur in KDV Vriendjes 
De Bilt www.yogavoorvrou-
wenkind.nl Swaentje van 
parys 06 42519679 info@
yogavoorvrouwenkind.nl

WESTBROEK.
De kringloopwinkel van 
Adullam in de molen wordt 
geopend op D.V. vrijdag-
avond 7 juli om 19.00 uur. 
U kunt er uw kleine meube-
len en alleen kinderkleding 
nog inleveren. Tevens wordt 
bekend gemaakt wie zijn/haar 
ballon het verst is gekomen. 
Er zijn 2 prijswinnaars. Allen 
van harte welkom..!!
Om ervaring op te doen 
voor m'n opleiding Coachen 
met PAARDEN, zoek ik in 
M'dijk e.o. een paard/pony 
op een rustige locatie. Tel. 
06-15342319

(Her)stofferen en repare-
ren MEUBELS (ook rieten 
en biezen stoelen). Gratis 
halen en brengen. Tel. 030-
2600088 Bilthoven. meu-
belstoffeerderijkwarten.nl

KOFFERS en nog eens 
koffers bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Grote collectie SCHOOL-
TASSEN bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

Publieksavond Natuurverbinding 
Hoorneboeg druk bezocht 

Henk van de Bunt

Een nieuw op te richten adviesgroep van acht tot tien leden, waaronder bewoners en 
belanghebbenden, gaat een belangrijke rol spelen bij het project Natuurverbinding 

Hoorneboeg. Dat maakte projectmanager Hil Kuijpers van de provincie Noord-Holland bekend 
tijdens een publieksavond op 19 juni in de congreszaal van Landgoed Zonnestraal. 

Met ruim 100 aanwezige omwo-
nenden en belangstellenden was 
de avond drukbezocht. Dat is niet 
zo verwonderlijk, gezien de felle 
protesten van een jaar geleden. 
Vooral vanuit bewoners van de 
Utrechtseweg in Hilversum en 
vanuit Hollandsche Rading, waar 
men zich overvallen voelde. De 

aanleg van de twee natuurbruggen 
Utrechtseweg en Zwaluwenberg 
en de verbreding van de snelweg 
A27 hadden daar immers de al no-
dige impact gehad. Het plan om 
vervolgens een open corridor in 
het bos te kappen om de migratie 
van heidesoorten te bevorderen, 
was de spreekwoordelijke druppel. 

Adviesgroep
Hoewel het plan bestuurlijk was 
goedgekeurd, besloot het GNR om 
een pas op de plaats te maken en 
te zoeken naar een manier om de 
bewoners te betrekken. Nu wil-
len de provincie Noord-Holland 
en het Goois Natuurreservaat een 
adviesgroep met bewoners samen-
stellen om het project vlot te trek-
ken. Wie belangstelling heeft kan 
zich aanmelden op adviesgroep-
hoorneboeg@noord-holland.nl. 

Daar hoort ook een motivatie bij. 
Zo moeten de leden bijvoorbeeld 
vanuit een eigen beweegreden 
handelen, zonder formeel gebon-
den te zijn aan een achterban. Een 
tweede uitgangspunt is dat het doel 
overeind blijft, namelijk dat er een 
ecologisch goed functionerende 
verbindingszone moet komen. ‘Dit 
is nog altijd het einddoel’, bena-
drukte interim directeur-rentmees-
ter van het GNR Karen Heerschop 
tijdens de avond. Het vorig jaar 
gepresenteerde plan dat zoveel 
weerstand wekte, is daarmee niet 
langer de inzet. In plaats daarvan 
doet het GNR nu een handreiking 
richting bewoners door deze ope-
ning te bieden. In de zaal heerste 
tijdens deze avond nog altijd een 
kritische sfeer, maar de gemoede-
ren liepen lang niet meer zo hoog 
op als vorig jaar.

Door het instellen van een adviesgroep denkt men nu de bewoners erbij 
te betrekken.
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50 jarig jubileum DOS Westbroek
door Kees Diepeveen

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit Maartensdijk nam 50 jaar geleden het initiatief 
om de inwoners van Westbroek aan te sporen tot de oprichting van een korfbalvereniging en 

stond hiermee aan de wieg van het ontstaan van DOS Westbroek. 

Aan het woord is oud-voorzitter 
Jaap Kalisvaart, die 50 jaar lid is 
van de DOS Westbroek. Samen met 
voorzitter Cornel Boere en secreta-
ris Wilco de Rooij kijkt hij terug op 
50 jaar korfbal in Westbroek. Jaap 
Kalisvaart: ‘In de vijftiger/begin 
zestiger jaren was er al een korfbal-
vereniging in het dorp en die heeft 
ongeveer 10 jaar bestaan. Eigenlijk 
was de oprichting van DOS (Door 
Oefening Sterk) op 11 juni 1967 
een heroprichting van de korfbal-
vereniging. Vele mensen waren ook 
lid geweest van die eerste vereni-
ging en grepen hun kans om weer 
een korfbalvereniging op te zetten’. 
‘Op de eerste jaarvergadering op 
8 juni 1967 gaven 32 mensen zich 
op’ aldus Wilco de Rooy, ‘Genoeg 
mensen om met twee senioren-
teams en een adspirantenteam te 
kunnen spelen’ Bekende namen uit 
die tijd waren onder meer: Peter 
van Zijtveld, Jan Stijlaart, Gert van 
’t Veld, Reyka van de Grift, Wim de 
Rooij en Bert Oudhof. 

Dorpshuis
Jaap vervolgt: ’DOS heeft altijd op 
het sportterrein aan de Prinses Chris-
tinastraat gespeeld. Het Dorpshuis 
grensde vrijwel aan het sportterrein. 
In de kelder van het Dorpshuis had-
den we een kantine gemaakt. Een 
zelf getimmerd barretje. Later kon-
den we daar ook twee kleedkamers 
zonder douches aanleggen. Zo zijn 
we de eerste jaren doorgekomen. 
Rond 1980 hebben we een houten 
voetbalkantine van de voetbalver-
eniging uit Gouderak overgenomen 
en opgehaald. Na twee jaar opslag in 
een boerenschuur konden we die op-
bouwen op de huidige plek als kan-
tine. Daarna is ook het Dorpshuis 
verbouwd en was er betere kleedge-
legenheid gemaakt’. Cornel Boere 
vult aan: ‘Vanaf 2002 is de accom-
modatie zoals het nu is met door de 
jaren heen de nodige aanpassingen’.

Familiesfeer
Over wat voor een vereniging DOS 
wil zijn is Cornel Boere duidelijk: 

’We zijn een echte dorpsclub en dat 
willen we ook blijven. Het karakter 
van de vereniging is gezelligheid en 
samen de schouders eronder. Dat 
blijkt ook uit het feit dat één op de 
drie leden als vrijwilliger binnen de 
club werkzaam is. Het overgrote deel 
van de leden komt uit Westbroek. 
We hebben geen aantrekkingskracht 
uit de omgeving alhoewel dat moge-
lijk wat verandert nu we hoofdklasse 
gaan spelen. Er is bij ons een echte 
familieachtige sfeer en die koesteren 
we’. Wilco de Rooij: ‘Het dorp leeft 
erg mee met de club. De betrok-
kenheid van de ondernemers is ook 
groot. We hebben 40 reclameborden 
rond het veld’. 

Meisjesvoetbal
Het is niet zo dat alle kinderen au-
tomatisch voor korfbal kiezen. Ou-
ders zijn tegenwoordig geneigd om 
kinderen buiten het dorp te brengen. 
Merkbaar is ook dat meisjesvoetbal 
in opkomst is en er is ook een tennis-
vereniging in het dorp. ‘We willen 
graag meer jeugd hebben’ aldus Cor-
nel Boere, ‘We hebben goede con-
tacten met de basisscholen in West-
broek en Tienhoven en organiseren 
jaarlijks een schoolkorfbaltoernooi 
en dat levert altijd weer jeugdleden 
op. We voeren daar actief beleid op. 
De jeugd voedt immers op termijn 
onze seniorenteams’. 

Talentvolle lichtingen
De huidige successen zijn opvallend 
voor een vereniging in zo’n klein 
dorp. Wilco de Rooij geeft helder-
heid: ’We hebben het geluk over 
twee talentvolle lichtingen spelers 
en speelsters te beschikken die el-
kaar opvolgen. Toen we dat jaren 

Turners trainen zich suf
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 24 juni organiseerde SV Irene uit Bilthoven de clubkampioenschappen voor haar 
leden. Op deze dag laten de deelnemers zien wat zij afgelopen jaar allemaal hebben geleerd. 
Vaders, moeders, opa’s en oma’s kwamen hun (klein)kinderen dan ook aanmoedigen om het 

beste uit zichzelf naar boven te halen. 

Voor deze grote dag moest na-
tuurlijk wel een jaar lang worden 
getraind, tot de laatste dagen aan 
toe. Hieraan moet nog iets worden 
verbeterd, dat kan nog iets beter, 
benen nog iets meer bij elkaar hou-
den, alles moet perfect worden uit-
gevoerd tijdens de oefeningen. En 

clubkampioen wordt je natuurlijk 
niet zomaar. 

Puntenaftrek
‘Onze kids Alexander, Martijn en 
Patrick trainen een paar uur in de 
week en dat voor een wedstrijd die 
maximaal één minuut duurt’, ver-

telt Bert Groenewegen uit Biltho-
ven. ‘Het hele ritueel vóór de wed-
strijd duurt langer dan de wedstrijd 
zelf. Eerst begint het opmarcheren 
(in groepjes naar de toestellen), dan 
een warming-up om de spieren los 
te maken, gevolgd door inturnen 
op de verschillende toestellen. Pas 

V.l.n.r. oud voorzitter Jaap Kalisvaart (50 jaar lid), voorzitter Cornel 
Boere en secretaris Wilco de Rooij schetsten in vogelvlucht de 50 jarige 
historie van DOS Westbroek.

De eerste foto met alle spelers, speelsters en jeugdleden die zich op na de 
oprichtingsvergadering op 8 juni 1967 hadden aangemeld.

dan begin je aan de wedstrijd. Als 
je een beetje wil meedoen in deze 
sport, moet je vooral veel trainen en 
er alles voor over hebben. Turnen 
is dan ook een moeilijke sport. Bij 
de kleinste fout vindt al puntenaf-
trek plaats’, vervolgt hij. Nathalie, 
moeder van de drie kids vult aan: 
‘De jury gaat ervan uit dat je zo’n 
oefening perfect uitvoert, maar als 
je maar íets fout doet, je benen niet 
recht houdt, verkeerd afspringt of 
niet direct stilstaat na een sprong, 
krijg je direct puntenaftrek en dan 
kan het hard gaan’. 

Martijn en Patrick trainen al twee 
jaar bij SV Irene. En doen het best 
goed in deze sport. Bij de broertjes 
zie je steeds meer spiermassa ont-
staan. ‘Daarom ben ik vorig jaar 
ook gaan turnen. Ik zou het niet 
leuk vinden als mijn twee broer-
tjes straks heel gespierd zijn en ik 
niet’, legt Alexander uit. Helaas 
viel hij net niet in de prijzen, maar 
hij moest dan ook tegen de vier 
besten van zijn niveau. Zijn broer-
tjes Patrick en Martijn eindigden 
op de eerste en tweede plaats.

V.l.n.r. Matthijs, Patrick en Alexander (foto Nathalie Hondius)

Impressie van de demonstratie van de selectiegroep. (foto Nathalie Hondius)

geleden bemerkte vond het bestuur 
dat we daar op moesten sturen. Pro-
beren het maximale er uit te halen 
was de mening. Er kwamen trainers 
van buitenaf met hun eigen visie en 
inbreng. Toen de successen kwamen 
werd de organisatie rondom de se-
lectieteams professioneler. Zo werd 
er een teammanager aangesteld en 
een cameraman toegevoegd. Dat we 
in vijf jaar tijd vier maal gepromo-
veerd zijn heeft ook niemand kunnen 
denken. Toen we zes jaar geleden 
een Toekomstvisie tot 2020 ontwik-
kelde hebben we daarin aangegeven 
dat we een goede en stabiele eerste 
klasser willen zijn. We realiseren 
ons dat deze buitengewone situatie 
niet eeuwig zal duren. We spelen 
naar onze vermogens en als dat eens 
wat minder wordt dan accepteren we 
dat. Nu genieten we ervan’.  

Hoogtepunten
‘Een hoogtepunt in het bestaan van 
de vereniging is niet alleen de spor-
tieve prestaties. Dat het 25 jarig be-
staan luister werd bijgezet met een 
kampioenschap en diezelfde avond 
een groot jubileum- en kampi-
oensfeest in het Dorpshuis was dat 
ook’ aldus Cornel Boere. ‘De aanleg 
van ons kunstgrasveld in 2001 en 
de ingebruikname van het elektro-
nische scorebord in 2003 horen bij 
de hoogtepunten evenals de bouw 

van de kantine in 2005 waarvoor 
we geld van de gemeente ontvangen 
hebben maar de werkzaamheden 
zelf moesten uitvoeren. Er waren 
heel veel leden die zich belangeloos 
hebben ingezet’. Het vieren van ons 
50 jarig jubileum is ook een abso-
luut hoogtepunt. Dieptepunten in 
afgelopen jaren waren het overlijden 
van twee van onze ereleden Wim de 
Rooij en Bert Oudhof en van het 15 
jarige jeugdlid Raimond Groot. Dat 
heeft er goed ingehakt’.  

De Toekomst
Daarover zijn Cornel Boere en 
Wilco de Rooij het helemaal eens: 
’Zolang mogelijk genieten van de 
niveaus waarop we spelen, aantrek-
kelijk blijven voor de jeugd en daar 
ledengroei realiseren want jeugd is 
het fundament van de vereniging. 
Ook de goede verhoudingen met de 
gemeente De Bilt willen we graag 
continueren’. 

Jubileumweekend
Op 23 en 24 juni heeft DOS een Ju-
bileumweekend georganiseerd. Ge-
durende beide dagen stond het on-
derdeel 24 uur korfschieten centraal. 
Van de opbrengst hiervan gaat 50% 
naar het G-korfbal. Alle informatie 
en foto’s van het jubileumweekend 
zijn te vinden op de website
www.dos-wesbroek.nl. 



Activiteiten bij 
Landgoed Beerschoten 

Op zondag 2 juli organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. Vertrektijd 14.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Concert
Op deze zondag is er eveneens (van 14.00 tot ca. 16.00 uur) een concert 
bij het informatiecentrum, georganiseerd door Stichting Zomerconcer-
ten De Bilt. Bij slechte weersomstandigheden wordt het concert afge-
last. Zie de informatie daarover op facebookpagina: Stichting zomer-
concerten De Bilt’. Het programma vermeldt om 14.00 uur een optreden 
van de Melodie Percussiegroep van de Koninklijke Biltse Harmonie en 
om 15.00 uur van het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse 
Harmonie. De toegang is gratis. 

 De Vierklank 28 28 juni 2017

Tuindagen 

Open dag Tienhovense plassen
Op zaterdag 1 juli organiseert Natuurmonumenten een open dag in het mooie natuurgebied 

rond de Tienhovense plassen. Ontdek de bijzondere planten en dieren in de petgaten en op de 
legakkers onder leiding van één van onze boswachters. Laat u rondleiden door de eendenkooi 

van Breukeleveen of wandel samen met de boswachter het nieuwe Vredevoetpad. 

Speciaal voor deze open dag stelt 
Natuurmonumenten de Tienho-
vense plassen open voor het pu-
bliek. Een unieke kans om de 

natuur in de petgaten en op de le-
gakkers eens van dichterbij te be-
kijken. Tussen 10.00 en 16.00 uur 
staan de boswachters van Natuur-

monumenten op de Kanaaldijk bij 
de ingang van de eendenkooi. 

Vredevoetpad

Loop mee met de Zoddenwandeling 
Op vrijdag 30 juni vindt de traditionele Zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging 

Noorderpark plaats. Iedereen is welkom, trek wel laarzen aan.

De Westbroekse Zodden zijn een 
laagveenmoerasgebied. Het ge-
bied, dat vooral bekend is om zijn 
trilvenen, is rijk aan zeldzame 
planten en typische moeras-, wa-
ter- en weidevogels. De huidige 
vorm van het moerasgebied is te 
danken aan de turfindustrie in de 
middeleeuwen. Later zakte de tur-
findustrie in. De natuur kreeg weer 
vrij spel en de bestaande petgaten 
en legakkers groeiden dicht. Er 
ontstond een verlandingsproces 
van waterplanten en oeverplanten. 
Dit staat nu bekend als trilveen.

Petgaten
Het gebied, met langgerekte plas-
sen en brede sloten (petgaten), met 

daartussen de legakkers, is nu een 
trekpleister voor moeras-, weide- 
en watervogels. In het voorjaar en 
in de zomer zit het moerasgebied 
vol met insecten en andere dieren. 

U zult prachtige libellen zien en 
zeldzame vogels horen. Het is be-
slist een bijzondere ervaring om 
eens in zo’n “deinend” moeras te 
lopen vlakbij uw eigen woonom-
geving.

Verzamelen om 19.00 uur Heuvel-
laan 7, Tienhoven. Aanmelden ge-
wenst via info@anvnoorderpark.nl 
of via Teus Spelt, tel. 0346 211584 
of mob. 06 22221132. Kosten: 
leden gratis | niet-leden 2,50 euro. 

De open dag van Natuurmonumenten op de Kanaaldijk in Tienhoven is alleen te voet of met de fiets te bereiken 
vanuit Tienhoven en Hollandsche Rading.

De Tuindagen van 
landgoed Vollenhoven 
aan de Utrechtseweg 
59 in De Bilt boden 
op 23 en 24 juni 
voor de laatste keer 
de gelegenheid een 
kijkje te nemen in 
de verschillende, 
prachtige tuinen en 
gebouwen van het 
landgoed. Er waren 
verkoop-stands, 
workshops, er werd 
een heerlijke lunch 
geserveerd en in het 
lustrum dorp waren tal 
van activititeiten.
[foto Reyn Schuurman]

’s Middags om 14.00 uur start er 
een wandelexcursie over het Vre-
devoetpad vanaf Streekmuseum 
Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tien-
hoven. Dit wandelpad zal op 28 
juni officieel geopend worden en 
is onderdeel van de herinrichting 
van de Taartpunt, uitgevoerd door 
de provincie Utrecht. 

Wethouder Madeleine Bakker 
verricht samen met haar collega 
van Tienhoven, de Gedeputeer-
de en vertegenwoordigers van 
Landschap Erfgoed Utrecht en 
Natuurmonumenten de openings-
handeling van het Klompenpad: 
dit betreft het onthullen van de 
startpanelen van het Zoddenpad 

(Klompenpad) en het Vredevoet-
pad (pad van Natuurmonumenten 
dat in de polder ligt). Deze pane-
len staan bij het Streekmuseum 
Vredegoed.

Woelmuis
Speciaal voor dieren als de noord-
se woelmuis en purperreiger 
wordt in dit gebied nat grasland, 
trilvenen en stukjes veenmosriet-
land gecreëerd. Verwacht wordt 
dat orchideeën en blauwe knoop 
hier binnenkort ook zullen groei-
en. De naam van de nieuwe wan-
delroute is bedacht door Willem 
Klap uit Tienhoven, die de meest 
passende naam voor het pad heeft 
ingezonden.

Met koffiedrinken en napraten wordt traditioneel de 
zoddenwandeling afgesloten.

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
28-06
Do.

29-06
Vr.

30-06

Saté van varkenshaas met
friet en sla

of
Duo van scholfilet en roodbaars 

met zomergroenten
of

Normandische appelsalade
met camembert en peper

€ 11,-

Woe.
05-07
Do.

06-07
Vr.

07-07

‘KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

€ 11,-

Woe. 28 juni nieuwe “á la carte” kaart
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