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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Zie pagina 15

www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

Op dit moment is het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) gevestigd in Bilthoven op 

het Antonie van Leeuwenhoek ter-

rein. Het RIVM gaat in 2018 verhui-

zen naar een nieuw te bouwen locatie 

in het Utrecht Science Park aan de 

Uithof in Utrecht. Het Nederlands 

Vaccin Instituut (NVI) blijft in gepri-

vatiseerde staat op het terrein in Bilt-

hoven gevestigd en wil zich verder 

doorontwikkelen.

Overname

De Staat heeft op 2 juli de produc-

tiefaciliteiten van het NVI voor 32 

miljoen euro verkocht aan het Se-

rum Institute of India (SII), een van 

de grootste vaccinproducenten in de 

wereld. Het bedrijf gaat verder als 

Bilthoven Biologicals BV. De pu-

blieke belangen van het NVI blijven 

gewaarborgd en vrijwel alle mede-

werkers gaan mee naar de nieuwe ei-

genaar. Het NVI, dat vaccins voor de 

internationale markt produceert, leed 

de afgelopen jaren aanzienlijke ver-

liezen. SII is de grootste producent 

van mazelen- en DTKP-vaccins ter 

wereld. In mei 2012 leidde minister 

Schippers een economische missie 

naar India, waar zij ook het SII en 

de oprichter en eigenaar, Dr. Cyrus 

Poonawalla heeft bezocht. SII staat 

erom bekend zich in te zetten voor 

de beschikbaarheid van vaccins voor 

de bevolking in ontwikkelingslanden. 

In zijn toespraak ging de heer Poona-

walla daar uitvoerig op in.

Blij met keuze De Bilt

De life science as in de gemeente is 

de keten van kennisintensieve bedrij-

ven, die loopt van De Uithof tot het 

Berg en Boschterrein. Het economi-

sche en ruimtelijke beleid van de ge-

meente spitst zich toe op een gerichte 

ontwikkeling van een science regio 

met het Utrecht Science Park als cen-

trum. Voor kennisintensieve bedrij-

ven in het algemeen en life sciences 

in het bijzonder biedt De Bilt een 

groene woon- en werkomgeving met 

goede voorzieningen. Dit als aanvul-

lende kwaliteit op de meer intensieve 

en stedelijke Uithof. De gemeente 

gaat uit van een uitstekende werkre-

latie met Bilthoven Biologicals BV, 

net zoals er nu een uitstekende rela-

tie is met het RIVM en het NVI. De 

gemeente is blij met de keuze voor 

De Bilt en hoopt omgekeerd dat Bilt-

hoven Biologicals zich welkom gaat 

voelen in de lokale samenleving.

Minister Schippers tekent overeenkomst 

RIVM-terrein en verkoopt NVI
door Guus Geebel

Met champagne werd op maandag 2 juli in de oude raadzaal van gemeentehuis Jagtlust

de totstandkoming van Utrecht Science Park Bilthoven (USP Bilthoven) beklonken. De gemeente,

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de provincie Utrecht en het Utrecht 

Science Park (USP).ondertekenden de intentieovereenkomst om het RIVM-terrein te ontwikkelen

tot een hoogwaardige locatie voor innovatieve life science bedrijvigheid, als satelliet van het USP. 

Na de ondertekening is er champagne. V.l.n.r. Floris de Gelder, directeur USP, 

gedeputeerde Remco van Lunteren, minister Edith Schippers en burgemeester 

Arjen Gerritsen.

De heer Poonawalla jr, minister Schippers en dr. Cyrus Poonawalla.

Elke twee maanden wordt de wa-

terkwaliteit gemeten door het Biltse 

ingenieursbureau Grontmij. Hieruit 

komt naar voren dat de waterkwaliteit 

ruim binnen de ecologische normen 

blijft. Overigens wordt de waterkwa-

liteit ook regelmatig door het Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlan-

den gecontroleerd.

Afvoer overtollig water

Door het volume aan grond en goed-

gekeurde baggerspecie dat in de plas 

wordt toegepast stijgt de waterstand 

in de plas. Tot op heden is dat beperkt 

gebleven. Toch is het voor de voort-

gang van het project van belang dat 

in extreme situaties, waarbij de wa-

terstand te hoog wordt, een afvoer-

mogelijkheid voor overtollig water 

kan worden gerealiseerd. 

Uit een studie van Grontmij komt 

naar voren dat het voldoende is een 

kleine buis aan de Zuidzijde van de 

plas aan te leggen, waarin het water 

onder vrij verval kan afstromen op de 

primaire watergang aan de oostzijde 

ietspad. De buis kan in de toekomst 
weer worden verwijderd. Doordat er 

dan geen grond en waterbodem meer 

in de plas wordt gebracht, zal zich 

de natuurlijke situatie weer instellen 

met een streefpeil van NAP+0,50 me-

ter. Het water uit de Hooge Kampse 

Plas heeft overigens een veel betere 

waterkwaliteit dan het ontvangende 

watersysteem van de polder (Blauw-

kapelse Dwarsvaart). Binnenkort zal 

een vergunning worden aangevraagd 

bij het Waterschap om deze wateraf-

voer mogelijk te maken.

Voortgang

Om de ecologische waarde van de 

plas te verhogen is het zogenaamde 

verondiepingsproject gestart. De na-

tuurontwikkeling bij de plas bestaat 

met name uit het maken van eilanden, 

lauwe oevers met riet en ondiep wa-

ter, circa1,5 meter diep, aan de noord-

zijde van de plas, waardoor water-

planten op de bodem kunnen groeien 

(fase 1). 

Nieuwe vogels in Hooge Kampse Plas
door Henk van de Bunt

Stichting Het Utrechts Landschap is eigenaar van de Hooge Kampse Plas en laat K3 Delta (voorheen 

Dekker Van de Kamp) de plas op een meer ecologisch gewenste manier inrichten. De initiatiefnemers 

hebben nauw overleg met de klankbordgroep, bestaande uit Vogelwacht, Stichting Brigida, Dorpsraad 

Groenekan, Stichting Milieuzorg Zeist e.o., IVN, Vogelwacht Utrecht, en Groenekans Landschap. 

Lees verder op pagina 3
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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. Gem. Noorderkerk

8/7 • 10.30u – drs. P.D.D. Steegman

Pr. Gem. Zuiderkapel

8/7 • 09.00u - ds. A. v.d. Meer 
8/7 • 18.30u - ds. G. van Wijk  

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

8/7 • 10.30u - Ds. A.J. Noord

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

8/7 • 10.00u - Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

8/7 • 10.30u - Eucharistieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

8/7 • 09.30u - Ds. G. Roorda
8/7 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma (H.A.)
8/7 • 16.30u - Ds. J.J. Poutsma (H.A.)

Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/7 • 10.00u - Prof. Dr. F.G. Immink
8/7 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

8/7 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

Pr. Gem. Opstandingskerk

8/7 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk

8/7 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

8/7 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

8/7 • 10.30u – mevr. ds.. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

8/7 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf
8/7 • 18.30u - Kand. J.A.J. Pater

Herst. Herv. Kerk

8/7 • 10.30 en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

8/7 • 10.30u - Past. werker D. Gudde

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

8/7 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

8/7 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt
8/7 • 18.30u - Ds. W. van den Hul

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

8/7 • 09.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

8/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

8/7 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
8/7 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

8/7 • 10.00u en 18.30u - Ds. M. van der 
Zwan
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30–17.00 uur

Zomersluiting’t Hoekie

Vanaf maandag 23 juli tot maan-

dag 13 augustus is het Servicecen-

trum ‘t Hoekie van stichting Animo 
gesloten. Op 18 augustus start het 

nieuwe seizoen met een feestelijke 

rommelmarkt. 

Windstilte

De enthousiaste bemanning van de 

driemastbark “Windstilte” laat zich 

graag ronselen… Daarom presen-

teert woon- en zorgcentrum Welte-

vreden op zondag 22 juli 2012 het 

Shantykoor Windstilte. Het koor 
zorgt voor flinke deining met zee-

mansliederen en shanties! De deur 

gaat om 14.00 uur open, aanvang 

concert om 14.30 uur. Er wordt een 
bijdrage van € 5,00 gevraagd voor 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Het is vakantietijd en met volle valiezen

pakken duizenden mensen hun biezen

ondanks crisis in het land

naar een exotisch strand
want daar valt nog steeds voor te kiezen

Guus Geebel

Limerick

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Oud papier

Bilthoven Noord

Op zaterdag 7 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 Steen-

laan. U wordt verzocht de papier-

kliko vóór 8.00 uur aan de weg te 

zetten.

Wat een onvoorstelbaar verdriet en gemis,
dat nu ook al onze Gijs er niet meer is.
Met zijn liefde, goedheid, humor, wijsheid en kracht,
heeft hij ons zo veel moois gebracht.
Leven met jou was enorm fijn.
Je bent een vader om trots op te zijn!

Gijs Baas
Gijsbertus Cornelis

* 7 juni 1940 † 1 juli 2012

sinds 17 april 2012 weduwnaar van Nel Baas-Elders

Westbroek:

Petra, Truus en Co Baas

Vrijdag 6 juli is er bij ons op de boerderij gelegenheid om afscheid
van Gijs te nemen van 19.30 tot 22.00 uur.

Tijdens de uitvaartdienst op maandag 9 juli om 11.00 uur nemen wij
in liefde afscheid van onze Gijs in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus, Breedstraat 3 te Maarssen, waarna de begrafenisplechtigheid zal
plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aan de Straatweg te Maarssen.

een kopje koffie/thee, glaasje sap 

en wat lekkers.

U kunt zich telefonisch aanmelden 

(op maandag t/m vrijdag van 8.00 
tot 16.30 uur) bij de receptie van 
Weltevreden, tel. 030 2209600, t/m 
uiterlijk woensdag 18 juli 2012. 

VBW in Westbroek

14, 15 en 16 augustus is er weer 
de Vakantie Bijbel Week in West-

broek. Het thema van dit jaar is: 

steengoed, keigaaf! Voor de kinde-

ren die na de zomervakantie naar 

groep 1 tot en met klas 1 gaan, 

is het programma overdag (10.00 
tot 15.00 uur). Voor de jeugd van 
12 jaar en ouder is er dinsdag 

en woensdag vanaf 19.30 uur een 
leuk spel in en om de tent. De 

afsluitingsavond op donderdag 16 
augustus is voor iedereen. Verdere 

informatie volgt nog. 

Eenmalige revival Reisclub 55 +

Op verzoek wordt door Hennie en 

Henk Broekhuizen uit Maartensdijk 

nog eenmaal een herfstreis georga-

niseerd in de eerste week (40) van 
oktober 2012. Het is de bedoeling 

een reis te organiseren met luxe 
touringcar naar twee hotels, zowel 

in oost en noord Nederland. Ook 
een dagtocht naar Texel is inbe-

grepen in deze minivakantie van 

zes dagen. Op de hotels is inmid-

dels een optie genomen en er zijn 

al dertig aanmeldingen ontvangen. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen 

tel. 0346 212288. 

Het leven tussen hoop en vrees dat maakte je bang

Je wilde immers nog wel heel lang

Je hebt je strijd met moed gestreden

Helaas toch het verlies geleden

Wij vergeten jou nooit meer

Onze moeder, oma en nog veel meer

Op 1 juli 2012 is overleden op 65 jarige leeftijd

Gerritje Dirkje van ’t Veld – van Barneveld

Gerda

sinds 29 juni 2006 weduwe van Jacob van ‘t Veld

Lieve mama, dankjewel

Lieve oma, dankjewel

Giezella en Gerrit

Dagmar, Bas en Sanne

Ellen en Jan
Rosemarie, Jelle en Lucas

Ingrid en Nijs
Job en Lotte

Schutmeesterweg 38
3615 CD  Westbroek

Mama en oma is thuis.

Aldaar gelegenheid tot condoleren op woensdag 4 juli 2012 van 19.30 tot 21.00 uur.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 6 juli in de Ned. Ger. Kerk 
te Westbroek om 11.00 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te 
Westbroek.

Geboren

18 juni 2012

Esmee

Dochter van 

Marc en Anita Manders
Pr. Marijkelaan 23

Maartensdijk
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De zuidzijde blijft diep; deze dieptesprong is noodzakelijk om te voorko-

men dat de plas na oplevering teveel vertroebelt. In het Zuidelijk deel van 

de plas wordt o.a. de afkalvende oever onder water verbreed, waardoor weer 

een stevige oever ontstaat en het ietspad kan worden behouden (fase 2).
Inmiddels is al circa 450.000 m³ grond en waterbodem in de plas aange-

bracht. Door een gedegen voorbereiding, zorgvuldige uitvoering en goede 

samenwerking met de klankbordgroep verloopt het project in harmonie met 

de omgeving. Er is nog circa 4 jaar te gaan, voordat het project af is. In 

het huidig tempo, kan in deze tijd het gehele project (fase 1 en 2) worden 
gerealiseerd. 

Flora & Fauna

Door ecologen van Stichting Het Utrechts Landschap wordt nauwgezet ge-

volgd of bij de uitvoering van de werkzaamheden de belangen van lora & 
fauna worden gerespecteerd. Hierbij wordt ook dankbaar gebruik gemaakt 

van de vele waarnemingen die door, vaak zeer deskundige, vogelliefheb-

bers van de Vogelwacht worden doorgegeven. Wigle Braaksma van Vogel-

wacht Utrecht afdeling De Bilt/Zeist zegt hierover: ‘De broedvogelstand 

is uitgebreid met soorten die op het slibeiland broeden zoals bijvoorbeeld 

Kievit en Kleine plevier. De Grote karekiet is ook dit jaar weer present 

maar de IJsvogel is nu - na een korte, heftige winterperiode - helaas als 

broedvogel afwezig. Op het slibeiland zijn begin mei ondermeer Steenloper 

en Drieteenstrandloper waargenomen. Beide steltlopersoorten waren nog 

nooit in de gemeente De Bilt gezien’! 

Alarm

Wanneer we een foto maken en we luisteren goed horen we alarmerende 

Kleine plevieren en de zingende man Grote karekiet.  Wigle vertelt dat de 

Kleine plevier een typische pionierssoort is, die verdwijnt als het eiland 

begroeit raakt en merkt op dat de Grote karekiet een zeldzame broedvogel 

betreft, waarvan nog slechts circa 250 paar in Nederland voorkomt.

Waarneming van verstoringen of bijzondere lora & fauna kunnen worden 
doorgegeven aan de boswachter Hans Hoogewerf: 0651230679.

V.l.n.r. Trudy Siegerink en Wim van Schaik van de Groenekanse Dorpsraad, 

Wigle Braaksma van Vogelwacht Utrecht afdeling De Bilt/Zeist en uitvoerder 

Gerrit van Ginkel van K3 Delta.

De ochtend van ons bezoek is er veel grond uit de Utrechtse wijk Hoograven 

aangevoerd en gekeurd. Na een wachttijd van 14 dagen zal nogmaals 

worden gekeurd, waarna de grond in de plas zal worden gebracht.

Anne-Marie Mineur wilde weten hoe 

de veiligheid in relatie met de wilde 

dieren die bij Circus Renz verblijven 

geregeld is. Verder vroeg zij of onder-

zocht is of er bij de olifanten in het 

circus tuberculose voorkomt. De SP 

vindt een wrede behandeling van die-

ren voor entertainment onwenselijk. 

Gelet op het leed dat dieren wordt 

aangedaan vindt Mineur een circus 

met wilde dieren niet passen in een 

gemeente met hoge idealen op het 

gebied van fair trade en duurzaam-

heid. Diverse gemeenten hebben al 

een voorkeursbeleid voor circussen 

zonder wilde dieren.

Veiligheid

Burgemeester Gerritsen antwoordt 

dat de veiligheid en de brandveilig-

heid van het gebied waar het eve-

nement plaatsvindt getoetst is. De 

vergunningaanvraag is voor advies 

voorgelegd aan de Veiligheidsregio 

Utrecht en de politie. Die hebben 

positief gereageerd. Dat was reden 

de vergunning af te geven. Formele 

aspecten van dierenwelzijn worden 

geregeld in de landelijke Gezond-

heids- en welzijnswet voor dieren. 

De gemeente is niet bevoegd daar 

eisen aan te stellen. ‘We kijken naar 

algemene veiligheidseisen. Of hulp 

verleend kan worden, of er ontruimd 

kan worden en of de brandveiligheid 

op orde is.’ 

De meeste fracties vinden de motie 

van Mineur wel sympathiek, maar 

vinden ook dat wilde dieren bij een 

circus horen. Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) steunt de mo-

tie vanwege het dierenwelzijn. Johan 

Slootweg (SGP): ‘Deze vorm van 
vermaak is niet ons ding. We steunen 

daarom de motie.’ 

Wilde dieren blijven
welkom in De Bilt

door Guus Geebel

Circus Renz nam in de raadsvergadering op 28 juni een groot deel van het vragenuurtje

in beslag. Anne-Marie Mineur (SP) stelde vragen over de vergunningverlening en diende een 

motie in. Daarin worden B en W verzocht een plan van aanpak te ontwikkelen voor een 

voorkeursbehandeling aan circussen die geen wilde dieren bij zich hebben. De motie werd 

verworpen.Voor stemden SP, SGP en GroenLinks&PvdA.

Circus Renz aan de Soestdijkseweg in Bilthoven. 

Marrons maken mooie muziek op Planetenbaan

Brian Saaki, de zanger van de Surinaamse band The Marrons, gaf met zijn bandleden: 

een zanger/percussionist, een zangeres en zes muzikanten, op vrijdagmiddag 29 juni een 

concert op het plein voor het overdekte winkelcentrum De Planetenbaan in Bilthoven. 

Organisator van het concert was 

marktmeester Rein Bloemendaal. 

‘Brian heeft vorige week zaterdag dat 

festival voor het goede doel georga-

niseerd. Geweldig zoals hij zich ieder 

jaar ervoor inzet. Ik ken hem al heel 

lang. Voor de markt organiseer ik elk 

jaar een leuk evenement aan het begin 

van de zomer. Daarom heb ik dit jaar 

Brian en zijn band gevraagd om te ko-

men spelen.’ Het kostte wel even tijd 

voordat het zover was: zanger Brian 

kwam een uurtje later dan de bedoe-

ling was. Bloemendaal: ‘Hij had nog 

een paar dringende zaken af te hande-

len, zei hij.’ Na een kwartiertje sound-

checken strooiden The Marrons hun 

reggaeklanken uit over het plein. Al-

lengs kwam er meer publiek op af en 

ontstond ondanks de paar regendrup-

pels een leuk zomers sfeertje. Dat er 

een paar omwonenden klaagden over 

het geluid was jammer, maar er was 

vooraf toestemming verleend door de 

gemeente en kom, zo eens in het jaar, 

overdag, moet zoiets toch kunnen. De 

mensen die eropaf kwamen nadat ze 

hun boodschappen op de markt had-

den gedaan, konden het evenement 

wel waarderen. ‘Geweldige muziek’, 

reageerde een mevrouw enthousiast. 

[LvD]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Beeld Maertensplein
Niet mijn object, maar wel mooi als het water stroomt.

Volgens mij staan er in depot nog een paar prachtige beelden uit het verle-

den, dus herkenbaar voor een groot publiek uit Maartensdijk en omgeving.

Probleem dus opgelost.

Hoe simpel kan het zijn buiten de ambtenaren om.

Theo Curiere, Groenekan.



VOORDEEL HELE WEEK

500
gram 5.98

500
gram 4.50

500
gram 4.98

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

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Yorkham
Kiprollade
Rosbief

Kip tomaat mozzarella
Huis paté
Filet Americain

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.98

Sucadelappen

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Kip saté stokjes

Slavinken

Rundervinken

Gehakstaven

6 halen / 
   5 betalen

STOMPETOREN
EXTRA BELEGEN

LANDGOEDKAAS 
“CREMEUX”

CARPACCIO TAPENADE

100
GRAM 1.98100

GRAM 1.25

500
GRAM 5.50

Heerlijk op stokbrood!

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Super

Galia Meloen
Nú

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Luxe

Pluksla
150 gram

• Varkenshaas
+ geb. aardappelen __100 GRAM 0,99

• Tagliatelle
met zalm en 

mosterdsaus ______100 GRAM 1,25

• Japanse Kip of
• Japanse Biefstuk

met noedels of rijst __100 GRAM 1,25

Alle soorten kleine

Tomaatjes
500 gram  

1,99 0,99

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Bietjes ______________ 500 GRAM  0,99

Hollandse

Trostomaten ____ HEEL KILO  1,25

Zomer spaghetti
  ________________________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 9 JULI, DINSDAG 10 JULI 
EN WOENSDAG 11 JULI

Volop Hollandse

AARDBEIEN, Frambozen, 

Abrikozen en Kersen!!!
Watermeloen
HEEL kilo         0,99

0,99
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Uit de gemeenteraad van 28 juni
door Guus Geebel

De raad gaat akkoord met het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen vast 

te stellen voor de legalisering van de kalverenstal op het perceel Graaf Floris V-weg 23 

in Hollandsche Rading. De fractie van GroenLinks&PvdA stemt tegen het voorstel.

Rost van Tonningen zegt tegen het 

voorstel te zijn maar is niet aanwezig 

bij de stemming. Hij stelt dat het gaat 

om de fabrieksmatige invulling van 

een agrarisch bedrijf dat niet thuis 

hoort in een woonomgeving, maar 

op een bedrijventerrein. Johan Sloot-

weg (SGP) legt mede namens CDA, 

VVD, D66, Bilts Belang en Christen-

Unie een stemverklaring af vóór het 

voorstel. ‘Het betreft hier een regulier 

agrarisch bedrijf dat al 85 jaar functio-

neert in de omgeving en dat past in de 

economische visie van de gemeente.’ 

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 

zegt dat dit soort intensieve veehou-

derij de laatste jaren sterk ter discus-

sie staat. Hij mist dit argument in 

de overwegingen. De Boer deelt de 

zorg van de omwonenden. Zijn frac-

tie geeft geen steun aan het voorstel. 

Etiënne van Buren (SP) deelt de ar-

gumenten van Rost van Tonningen 

en De Boer, maar vindt dat er geen 

formele bedenkingen zijn op te noe-

men om tegen te stemmen. Wethou-

der Ditewig stelt dat de wettelijke in-

pasbaarheid aan de orde is en dat het 

bedrijf daaraan voldoet. 

Gemeentelijk armoedebeleid

De raad stelt eenstemmig de nota 

‘Op eigen Kracht’ vast als kader 

voor het gemeentelijk armoedebe-

leid 2012-2016. Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) is tevreden over 

het plan dat voorligt. ‘Er is geen be-

tere armoedebestrijding dan mensen 

aan het werk krijgen.’ Anne-Marie 

Mineur stelt dat ondersteuning van 

jeugd en jongeren voorop moet staan. 

Ze vraagt aandacht voor de verborgen 

armoede onder ZZP’ers. Han IJssen-

nagger (Bilts Belang) vraagt naast 

ZZP’ers ook aandacht voor onder-

nemers met personeel. Natasja Steen 

(VVD) steunt het beleid. ’Meedoen 

aan de samenleving en meedoen in de 

samenleving’, vindt zij een goede slo-

gan bij de communicatie rond het ar-

moedebeleid. Bertus Voortman (D66) 

pleit voor de wijkcoach als sleuteli-

guur. Wethouder Herman Mittendorff 

constateert dat de fracties het armoe-

debeleid een warm hart toedragen. 

Hij zal initiatieven met andere gremia 

steunen om te bevorderen dat mensen 

meedoen aan de samenleving. 

Duurzame energiecoöperatie.

Het voorstel van B en W om in te stem-

men met het treffen van voorbereidin-

gen voor het oprichten van een lokale 

duurzame energiecoöperatie wordt 

overgenomen. Een motie van Jaap 

Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) 

met het verzoek aan het college om 

actief te zoeken naar interessante in-

vesteringen in hernieuwbare energie 

binnen het duurzaamheidsprogram-

ma werd eveneens overgenomen. 

De fracties van CDA, ChristenUnie, 

SGP, Bilts Belang en Anne-Marie 

Mineur (SP) gaven geen steun aan het 

voorstel en de motie. 

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

vindt dat je dit niet moet doen en 

steunt daarom het voorstel niet. El-

len Thier (D66) gaat in op initiatie-

ven van mensen binnen de gemeente 

die duurzaamheid in hun wijk willen. 

‘Daarbij komt de prijs niet op de eer-

ste plaats. Gesteund door een lokale 

coöperatie zouden deze initiatieven 

versterkt kunnen worden.’ Nico Jan-

sen (ChristenUnie): ‘Als je aan duur-

zaamheid wilt doe moet je eerst kij-

ken of je kunt verminderen. Dat levert 

het meeste op en dat kun je zonder 

veel geld via een website bereiken.’ 

Jaap Nieuwenhuize: ‘Laten we ja 

zeggen tegen deze energiecoöperatie 

en er iets moois van maken.’  Anne 

Doedens (VVD) noemt het voorstel 

niet evenwichtig omdat het niet kos-

tenneutraal is en vraagt de wethouder 

om een toelichting. Anne-Marie Mi-

neur (SP) vindt het duurzaamheids-

programma niet erg ambitieus. Johan 

Slootweg (SGP) vindt dat duurzaam-

heidsdoelstellingen uit de economi-

sche groei zelf moet komen. 

Wethouder Mittendorff: ‘De coöpera-

tie heeft drie doelstellingen. Inkoop, 

reductie van energie en lokale pro-

ductie bevorderen. Als je de initiatie-

ven ziet en de belangrijke maatschap-

pelijke spelers dan is het nodig daar 

structuur aan te geven. Met gezamen-

lijk optrekken kun je een slag maken. 

De coöperatie kan daar een bijdrage 

aan leveren.’ Anne Doedens gaat ak-

koord maar blijft kritisch volgen wat 

er gebeurt. De SP stemt verdeeld. 

Voor Anne-Marie Mineur is het glas 

halleeg. Zij legt de lat hoger. Etiënne 
van Buren ziet een halfvol glas. ‘Maar 

we kijken in hetzelfde glas.’

Duurzame energie op het dak van de 

Julianaschool in Bilthoven.

Chapeaupenning voor 
vertrekkende raadsleden

door Guus Geebel 

Anne-Marie Mineur en Pieter van Maaren ontvingen bij 

hun afscheid als gemeenteraadslid uit handen van 

burgemeester Arjen Gerritsen de Chapeaupenning van 

de gemeente De Bilt. De vertrekkende raadsleden werden 

toegesproken door de burgemeester en hun fractievoorzitters.

‘Anne-Marie Mineur is het ene gezicht van de SP-fractie, want er is ook 

een ander gezicht. Twee bevlogen gezichten, maar als je goed kijkt lijkt dat 

ene gezicht net iets feller dan het andere. Met die beide gezichten werd de 

SP-fractie mooi in evenwicht gehouden’, aldus burgemeester Arjen Ger-

ritsen. De burgemeester noemt Mineur zeker geen backbencher. ‘Voor de 

zwakkeren in de samenleving ging je, in de raad en op straat, met kracht de 

barricaden op.’ SP-fractievoorzitter Etiënne van Buren zegt verrast te zijn 

dat het echt zo is. Hij dankt Anne-Marie hartelijk voor de samenwerking. 

‘En voor het gevecht dat we iedere fractievergadering met elkaar hebben 

mogen leveren. Maar dat heeft altijd geleid tot ons standpunt in de raad. Je 

hebt van politiek echt een manier van leven gemaakt.’

Gerritsen noemt Pieter van Maaren meer een bestuurder dan een politicus, 

die met de benoeming tot burgemeester van Urk zijn plek heeft gevonden. 

‘In je rol als fractievoorzitter van het CDA heb ik je zien laveren tussen 

politiek scherpstellen en bestuurlijk oplossen.’ De ambitie van Van Maaren 

om burgemeester te worden werd door iedereen gevoeld, zegt Gerritsen. 

‘Iedereen is blij dat je dat doel hebt bereikt.’ Gerritsen wenst hem toe dat de 

raad van Urk korter vergadert dan de raad van De Bilt. Hij heeft er alle ver-

trouwen in dat het goed zal gaan. Tijdelijk CDA-fractievoorzitter Henk van 

den Broek gaat in op de zes jaar raadslidmaatschap van Pieter van Maaren. 

‘Hij heeft aan de wieg gestaan van de Jeugdpenning.’ Ook Van den Broek 

noemt Pieter van Maaren meer bestuurder dan politicus. Hij denkt dat Pieter 

bij storm nog wel eens aan De Bilt zal denken, want daar komen de weer-

waarschuwingen vandaan, die voor Urker vissers van belang zijn. ‘In alle 

opzichten des levens wens ik je heel veel goeds in Urk.’

Pieter van Maaren en Anne-Marie Mineur met de Chapeaupenning van de 

gemeente De Bilt.

Geïnstalleerd

Alexandra Leijenhorst werd in de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 

geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van de SP. 

Zij legde in handen van burgemeester Gerritsen de belofte af.

Vragen uit de raad van 28 juni
I-Play

Anne-Marie Mineur (SP) stelt vragen 

over de plaatsing van een I-play aan 

de Melkweg in Bilthoven. Dit speel-

toestel heeft 29.000 euro gekost, een 

bedrag dat uit het budget Openbare 

Ruimte en Wijk en Dorpsgericht Wer-

ken komt. Mineur wil onder andere 

weten of voor dit bedrag niet beter 

objecten aangeschaft kunnen worden 

die op verschillende plaatsen in de ge-

meente zijn te gebruiken. Wethouder 

Ditewig antwoordt dat de verwachte 

levensduur van het toestel vijftien 

jaar is en dat de onderhoudskosten 

laag zijn. I-play is toegankelijk voor 

een brede leeftijdscategorie en men-

sen met een handicap. Het is moeilijk 

te vergelijken met traditionele speel-

toestellen. De wethouder noemt het 

een combinatie van spelen en sporten. 

‘Er zijn goede ervaringen met het toe-

stel in Groot-Brittannië.’

Kwinkelier

Anne Doedens (VVD) heeft met ge-

noegen kennis genomen van het feit 

dat twee van de beroepen tegen een 

onderdeel van De Kwinkelier door de 

Raad van State zijn afgewezen. Hij 

wil weten wat de stand van zaken is 

op dit moment. Wethouder Ditewig 

antwoordt dat het oorspronkelijke 

bestemmingsplan voor De Kwin-

kelier in oktober 2010 door de raad 

vastgesteld. Dat is nu onherroepelijk 

geworden. Op 22 mei is de omge-

vingsvergunning verleend voor het 

Kronkelstraatje. De omgevingsver-

gunning voor de gehele Kwinkelier is 

getoetst en akkoord bevonden. ’Gelet 

op de positieve uitspraak van de Raad 

van State zijn wij positief gestemd 

over de afhandeling van het verzoek 

op voorlopige voorzieningen.’

Van Boetzelaerpark

Over de verloedering van het Van 

Boetzelaerpark zegt burgemeester 

Gerritsen op vragen van Rost van 

Tonningen eufemistisch dat die voor 

een deel wordt veroorzaakt door het 

onjuist recreëren in het park. ‘We 

proberen daar zo goed mogelijk geor-

ganiseerd toezicht op te houden. Om 

de jongeren meer te geleiden naar de 

JOP zijn bankjes verwijderd aan de 

kant van de bewoners aan de Blauw-

kapelseweg. De hekken bij de Biltho-

venseweg–Hessenweg zijn aangepast 

waardoor het lastiger is om het park 

in te rijden. Het hek aan de Kerklaan 

is gesloten. De surveillancemomen-

ten zijn intensief. We zitten er boven-

op.’ [GG]Winkelcentrum De Kwinkelier. 



Slim bezig.

Hoe spaart u mee?
•	 Bij	besteding	van	iedere	€	10,-*	aan	boodschappen	ontvangt	u	één	zegel.
•		 	Tegen	inlevering	van	het	benodigde	aantal	zegels	en	een		

bijbetaling	ontvangt	u	het	desbetrefende	product.
•	 U	kunt	net	zoveel	zegels	sparen	en	inleveren	als	u	wilt.
•					Kijk	voor	de	actievoorwaarden	op	de	spaarkaart.

*				Dit	bedrag	is	exclusief	door	de	wet	uitgesloten	productgroepen	(tabak,		
slijterijartikelen,	geneesmiddelen,	zuigelingenvoeding	tot	1	jaar,	beltegoedkaarten,	
vervoersbewijzen,	waardebonnen,	loten,	postzegels,	toegangskaarten),	betaald	en		
uit	te	keren	statiegeld	en	emballage.

Sparen voor  
Tristar producten

C1000 Johan de Zeeuw
Postbus 18
3738 ZL MAARTENSDIJK 

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag Gesloten 

Spaar voor 

Tristar producten bij

C1000 Johan de Zeeuw 

De actie loopt van woensdag 04 juli t/m dinsdag 14 augustus 2012.
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Medewerkers gemeente De Bilt exposeren

door Henk van de Bunt

Dinsdagmiddag opende burgemeester Arjen Gerritsen in Jagtlust de tentoonstelling 

‘Kunst van Thuis’ met werk van medewerkers van de gemeente. De tentoonstelling 

is tot en met vrijdag 13 juli tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis 

in de Traverse en in de hal van Jagtlust te bewonderen.

Beleidsmedewerker en kunstenaar 

Abe Postema is een bindende factor 

binnen het personeel: ‘De traverse 

werd van begin af aan voor tentoon-

stellingen gebruikt. Vanaf dat moment 

kwam ook heel voorzichtig de vraag 

of medewerkers in de traverse moch-

ten exposeren. Daar werd aanvanke-

lijk nogal sceptisch op gereageerd, 

want in de traverse ging men voor 

kwaliteit. Een klein clubje, met naast 

mij Jeanette Nokkert, lneke Winkel en 

Ernest SchuIler zette door en in 2009 

mochten we veertien dagen lang wer-

ken ophangen’. Abe Postema volgde 

zijn graiekopleiding bij Artibus, de 
voorloper van het Utrechts Centrum 

voor de Kunsten (UCK): ‘Daar heb ik 

heel veel geleerd van iemand als Fred 

Koot en daar was ik veel met etsen en 

litho’s bezig. Later heb ik de compu-

ter ontdekt, waarin veel mogelijkhe-

den zijn, zoals draaien, spiegelen, po-

sitief of negatief er mee werken enz.; 

je kunt er veel meer mee spelen’. Abe 

Postema heeft een brede belangstel-

ling en vindt het leuk die met anderen 

te delen. Dat anderen – in dit geval 

collega’s – hun werk ook willen delen 

met anderen juicht hij zeer toe.

Elf

Aan de eerste editie van ‘Kunst van 

Thuis’ deden 11 personen mee. De 

tentoonstelling trok binnen en buiten 

het gemeentehuis de aandacht. 

Niemand had verwacht dat er zoveel 

artistiek talent binnen de gemeente 

was. De expositie werd zelfs ver-

lengd. Na aloop van de tentoonstel-
ling werd dan ook om een vervolg 

gevraagd. 

Afgesproken werd dat ‘Kunst van 

Thuis’ om de drie jaar gehouden zou 

worden. Nu, in 2012, dus de tweede 

editie met maar liefst 17 medewer-

kers. 

Foto’s Schilderijen en overig

Er is bij ‘Kunst van Thuis’ fotowerk 

te bewonderen van Metten Corssel, 

Monique van Essen, Paul de Groot, 

Ronald Huijssen, Albert Noorlander, 

Maarten Wervenbos en Richard van 

der Westen. Aletha Annema, Netty 

Bosgoed, Petra van Engelen, Berna-

dette Kuijpers, Jeanette Nokkert, Abe 

Postema en Barbara Wijgaard ‘han-

gen’ er met schilderwerk en Louis 

Daamen (glas in lood) en Isabelle 

Goossens (keramiek) vervolmaken 

de tentoonstelling. In de herfst zal er 

fotowerk van gemeenteambtenaren 

worden opgehangen in het verzor-

gingshuis Weltevreden. Abe Postema naast eigen werk in de traverse van het gemeentehuis.

Twee nieuwe raadsleden 
geïnstalleerd

Nadat een commissie uit de raad hun geloofsbrieven had onderzocht en in 

orde bevonden werden Cees Beringen (CDA) en Maaico Maarsen (SP) op 

28 juni geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Na de installatie werden 

zij tevens benoemd in de raadscommissies Burger & Bestuur en Openbare 

Ruimte. Beringen en Maarsen waren eerder raadslid en vervullen de va-

catures die zijn ontstaan door het vertrek van Pieter van Maaren en Anne-

Marie Mineur. [GG]

Maaico Maarsen (links) en Cees Beringen.

Rondleiding gemeentehuis 
voor ouderen

Traditiegetrouw organiseert de gemeente De Bilt in de zomerperiode 2 

rondleidingen voor ouderen in het gemeentehuis. Dit op verzoek van en 

in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen. De rondleidingen 

vinden plaats op dinsdag 24 juli en dinsdag 7 augustus a.s. en beginnen om 

10.00 uur met een ontvangst in de oude raadszaal, ingang Jagtlust  

De heer K. Beesemer, oud-wethouder van De Bilt, zal de rondleidingen op 

zich nemen. Tijdens de tocht door het gemeentehuis wordt ook stilgestaan 

bij de expositie van de Fotoclub Bilthoven e.o. Iemand van de Fotoclub De 

Bilt zal het getoonde kort toelichten. Om ongeveer 12.00 uur wordt in de 

Mathildezaal afscheid van elkaar genomen.

De deelnemers kunnen zich via de stichting Dag van de Ouderen hiervoor 

aanmelden. telefoonnummer 0346 212390 (mevr. Buitenhuis - Reuselaars). 

Voor meer info:  de heer van de Loo: tel. 030  2253588  of  mevrouw Bui-

tenhuis - Reuselaars: tel. 0346  212390.

Start RID Utrecht: 
gemeenten werken samen in ICT

Per 1 juli 2012 worden de ICT-diensten van zes gemeenten en één regionale sociale 

dienstsamengevoegd in een nieuwe organisatie: RID Utrecht (Regionale ICT-Dienst Utrecht). 

Het gaat om de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug 

en Wijk bij Duurstede, en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. 

De RID Utrecht is voorlopig gevestigd in Soesterberg en verhuist volgend jaar naar Doorn.

Directeur Douwe Woudstra heeft 

als kwartiermaker, samen met me-

dewerkers van de deelnemende or-

ganisaties, de RID Utrecht in enkele 

maanden opgebouwd. De meeste me-

dewerkers van de RID Utrecht zijn 

doorgestroomd vanuit functies bij de 

gemeenten en de sociale dienst. Dat 

maakt een soepele overgang moge-

lijk. De organisatie begint met het 

overnemen van de bestaande syste-

men en zal de ICT stapsgewijs verder 

ontwikkelen.

Minder kwetsbaar

Het bestuur wordt gevormd door de 

burgemeesters Gerritsen (De Bilt) 

(voorzitter) en Ostendorp (Bunnik), 

de wethouders J.L. van Berkel-Vis-

sers (Soest), van Gelder (Wijk bij 

Duurstede), Verhoef (Utrechtse Heu-

velrug) en de Wilde (Baarn) en de heer 

de Vries namens de Regionale Sociale 

Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De 

heer D. Woudstra is directeur-secreta-

risBij de samenwerkende organisaties 

werken in totaal 1.800 medewerkers. 

De ICT-systemen waarmee zij wer-

ken worden steeds complexer, en 

de dienstverlening aan de inwoners 

wordt daarvan steeds meer afhanke-

lijk. Samenwerking maakt de syste-

men van de deelnemende organisaties 

minder kwetsbaar. Daardoor kunnen 

de organisaties hun dienstverlening 

verbeteren. 

Goedkoper en beter

Gezamenlijke ICT is bovendien 

goedkoper en beter. Veelal kunnen 

problemen op afstand worden opge-

lost. De medewerkers van de RID 

Utrecht werken in een interessante 

professionele omgeving, waarin zij 

opgedane kennis en ervaring delen. 

Dat komt de kwaliteit van hun werk 

ten goede. Oplossingen voor com-

plexe ICT-vraagstukken worden haal-

baar zonder het inhuren van externen

(Monique Janssens)

V.l.n.r. de heren van Gelder, Gerritsen, Verhoef, Ostendorp en Woudstra naast 

Mw. R.T. Coppes (plaatsvervanger J.L. van Berkel-Vissers) en J. Baerends, 

plaatsvervanger van dhr. J. de Wilde

Openluchtilm in 
Groenekan

Op 1 september wordt voor de tweede maal een openluchtilm 
getoond in Groenekan. Muze in ‘t Groen biedt hiermee de 

mogelijkheid aan alle bewoners om gezellig met elkaar te 

genieten van de nazomer, bij te praten over de vakantie 

en om het begin van het nieuwe seizoen in te luiden. 

Vorig jaar hebben we genoten van Pane et Tulipa en ook dit jaar zullen we 

voor een ilm kiezen met een mediterrane-sfeer die goed aansluit bij het 
jaargetijde en geschikt is voor een breed publiek. Bij de hockeyclub zal 

buiten een groot scherm worden opgezet en bij slecht weer loopt de ilm 
synchroon binnen. Dus er is altijd kijkplezier!

De keuze van de ilm wordt na de zomer bekend gemaakt, dus houd aan-

kondigingen in de gaten!

Ingezonden Mededeling



Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis koffi  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle types Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Het is weer tijd 
voor de gratis 

vakantiecontrole! 
Bel voor een 

afspraak
HUBO 

‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

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

 

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Pedicurebehandeling

Schimmelnagels

Likdoorns verwijderen

Voetmassage

Voetverzorging bij reuma

Nagelreparatie

Nagelproblemen

Voetverzorging bij diabetisch

Voetscrub

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Witte Bollen 
2e zak 

halve 
prijs  

Aardbeienslof 
nu

7,50

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 307 CC 2.0 16V 

PALM BEACH, 2008, 159.000, 

BLAUW MET, ZWART LEDER, 

CLIMATE C, LMV, ESP, CRUISE C, 

RAD/CD/NAV/TEF, PARKEERH, 

REGENS, 

€ 12.500,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET,  CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, 

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV,  € 17.350,00 

CITROEN C3 1.6 16V EXCLUSIVE 2003 62.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD

ABS, MLV, REGENS,  € 5.200,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUTOMAAT 2006 120.000 ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, ABS, 

CLIMATE C, CRUISE C,  € 8.500,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2002 206.000 D BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, AIRBAGS

1.6 16V 2XSCHUIFDEUR, TREKHAAK,  € 3.500,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 85.000 GRIJS MET, ZENITH PLAFOND, AIRCO, TREKHAAK, 

1.6 16V ZENITH DAK ABS, RAD/CD, MLV,  € 9.250,00 

CITROEN C5 2.0 16V AUTO EXCLUSIVE 2002 144.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, ABS, RAD/CD,  € 2.950,00 

PEUGEOT 1007 1.4 GENTRY 2006 70.000 GRIJS MET, AIRCO, CRUISE C, LMV, AFN TREKH,  € 6.950,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V SUBLIME 5DRS 2011 12.000 ZWART MET, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 7.500,00 

PEUGEOT 207 1.4 SUBLIME 3DRS 2007 97.000 ZWART MET, AIRCO, CRUISE C, RAD/CD, LMV, ESP,  € 6.950,00 

VOLVO S60 2.3 T5 GEARTRONIC 2001 225.000 ZWART MET, LEDER INT, ABS, CRUISE C, LMV, 

SCHUIFD, CLIMATE C,  € 4.750,00 
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

Hairdesque is een moderne, gezellige salon 
met een vast team. Ter uitbreiding van ons team zijn 

we op zoek naar een

ALLROUND HAARSTYLISTE

VOOR 3-4 DAGEN PER WEEK

In onze salon zijn wij zeer servicegericht en werken met 
Goldwell en Keune. Creatieve ontwikkeling en samenwerken 

in een vriendelijke en gemoedelijke sfeer vinden wij heel 
belangrijk.

Kan je zelfstandig werken en vind je het � jn om klanten 
vanaf binnenkomst tot het verlaten van de salon te begeleiden 

dan ben jij wellicht de geschikte kandidaat.

Neem voor meer informatie contact op met 
Christa Spaan of mail je sollicitatie direct naar cy.spaan@live.nl

Kapper Hans heeft zich 

weer ingeschreven

voor de 4-daagse!

Vanaf 17 juli

dus een weekje afwezig.

We bellen 212455

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Aanbieding Lelies
10 takken voor € 4,50

Zaterdag  FUNMARKT
20 rozen voor      € 4,50

P.S. Wij bezorgen door 

heel Nederland !!!!

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk
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Sfeervolle viering Veteranendag 
door Guus Geebel

In de Mathildezaal van het gemeentehuis kwam vrijdag 29 juni een groot 

aantal plaatselijke oorlogsveteranen bijeen voor de viering van de Nederlandse Veteranendag. 

De landelijke viering vond een dag later in Den Haag plaats. De ontvangst op het gemeentehuis 

was voor velen ook een weerzien met oude bekenden. De gemeente telt ongeveer 250 veteranen.

De veteranen, waarvan velen verge-

zeld door hun partner, werden na ont-

vangst met kofie met gebak welkom 
geheten door burgemeester Arjen Ger-
ritsen. Hij hield een toespraak waarin 

hij inging op de ervaringen, die voor 

iedereen anders waren. ‘Geen van 
de Biltse veteranen is hetzelfde. Het 

zijn mannen en vrouwen in allerlei 

verschillende leeftijden en met aller-

lei verschillende levensverhalen. Het 

zijn mannen die met alle macht ons 

land verdedigden tegen de Duitse in-

valler in mei 1940. Het zijn veel ve-

teranen die werden uitgezonden naar 

Nederlands-Indië, naar Korea en naar 

Nieuw-Guinea en daar strijd leverden 
om recht en orde te herstellen.’

Littekens

De burgemeester noemt ook de man-

nen en vrouwen die door de regering 

naar Libanon, de Balkan, Irak en Af-
ghanistan werden gezonden om vrede 

te brengen en te bewaken. ‘Matrozen, 
soldaten, mariniers, marechaussees, 

huzaren, kanonniers, onderoficieren 
en oficieren van landmacht, marine, 
luchtmacht en marechaussee. Alle-

maal heeft u een deel van uw leven 

onder de wapenen doorgebracht en 
bent u in de vervulling van uw taak 
ingezet geweest.’ Gerritsen gaat in op 
de littekens die op lijf of ziel tot op de 

dag van vandaag zijn achtergebleven. 
‘Voor het gemeentebestuur van De 
Bilt staat het op waarde schatten van 

wat veteranen hebben verricht cen-

traal. Maar ook het brengen van dank 
van de Biltse gemeenschap.’ 

Japanse bezetting

De burgemeester gaat wat verder in 
op de politionele acties in Indonesië 

waaraan veel van de aanwezige vete-

ranen hebben deelgenomen. 
Na de toespraak van de burgemees-

ter hield Journalist en schrijver Henk 

Hovinga een presentatie aan de hand 

van het door hem geschreven boek 
‘Op Dood Spoor - Het drama van de 

Pakan Baroespoorweg 1943- 1945’. 

Dit boek verhaalt over de bouw, op 
last van de Japanse bezetter, van een 
220 kilometer lange spoorweg door 

het Sumatraanse oerwoud, door voor-

namelijk Nederlandse krijgsgevan-

genen en Javaanse dwangarbeiders. 
Hovinga toonde daarbij veel uniek 
beeldmateriaal. De Veteranendag 
werd afgesloten met een lichte maal-

tijd en een drankje. 

Bijeenkomst MS-Werkgroep
Op zaterdag 29 juni werd in het gebouw van Sportvisserij Nederland in 
Bilthoven een bijeenkomst gehouden voor nieuwe leden van de MS-Regi-
onale Werkgroep Utrecht. De bijeenkomst werd georganiseerd door Tessa 
Hilwig, vrijwilliger bij de MS Contactgroep de Bilt-Bilthoven. Directeur 
Joop Bongers van Sportvisserij Nederland had de ruimte belangeloos ter 
beschikking gesteld.

De bijeenkomst stond in het teken van elkaar ontmoeten en luisteren naar 
elkaars verhalen. Na een welkomstwoord door de regiocoördinator van 

Utrecht, Jan Spenkelink, volgde een presentatie door Esther Pruijs over de 

ziekte, behandeling, verwachtingen, zorg en begeleiding bij MS-patiënten. 
Esther Pruijs is MS-verpleegkundige bij het Meander Medisch Centrum 
Amersfoort en krijgt veel MS-patiënten op haar spreekuur. Er was volop 
gelegenheid vragen te stellen. Na de gezamenlijke lunch hield Rina Nij-
kamp, docente Cesartherapie, een verhaal met als titel: ‘Luister vooral naar 
je eigen lijf en ga dat ontdekken.’

Ruim aandacht voor MS tijdens de bijeenkomst.

Zonnebloem Maartensdijk op ’t Kompas

Afgelopen vrijdag was de school ’t Kompas in Westbroek veranderd in een echte kookschool. 

Een ruime keuken was geïnstalleerd en diende als aankleding voor de jaarlijkse schoolmusical 

van groep acht welke de toepasselijke titel had ‘Wat maak je menu?’ Deze vrijdag was de generale 

repetitie en met in de zaal de gasten van De Zonnebloem afdeling Maartensdijk, werd voor het eerst, 

nu compleet geschminkt en aangekleed, het stuk achter elkaar uitgespeeld.

De kinderen uit groep 7 vingen de ou-

deren op bij de ingang. 
Ze hielpen rollators over de drempel 

te tillen en brachten de mensen naar 
hun plaatsen in de zaal. Ieder kreeg 

kofie of thee aangeboden .De Musi-
cal gaat over de voorbereidingen van 
het verjaardagsfeest van ‘De Chef’, 
de oprichter van de kookschool, en 

waar zijn kookboek nog steeds ver-
plicht gebruikt wordt. De leerling-
koks willen onderhand wel eens iets 

anders, ze mokken dat ze ook wel 

eens willen wokken! 

Maar gelukkig een pizza konden ze 
ook wel waarderen en met het be-

roemde Pizza-lied (…piza,piza, effe 

wachten…piza!).met een polonaise 

kwam de vrolijke stemming er al met-

een in.

Het was geweldig om te zien wat de 

leerlingen op de planken zetten: leu-

ke dialogen, verstaanbaar gezongen 

liedjes en de spontane invulling van 

hun rollen, het plezier spatte er vanaf 

evenals de gehakte groenten vanaf 

het aanrechtblad. De aanwezigen in 
de zaal voelden zich weer even heel 

jong.Na aloop werden de spelers, de 
toneelouders en de juf gehuldigd met 

een zonnebloem en een oorverdovend 
applaus. Groep 7 zorgde er intussen 
voor dat ieder nog een drankje en iets 

lekkers kreeg.

(Ido Huitenga)

Tweede Oldtimerdag 

zoekt deelnemers 
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 8 september 2012 organiseert de Dorpskerk in 

De Bilt voor de tweede keer een Oldtimerdag. 

In de ochtenduren vindt een tourrit plaats en ‘s middags 

worden de oldtimers geshowd aan het publiek. 

De tourrit en de oldtimershow zijn een onderdeel van de Dorpskerk Markt-
dag. De Dorpskerk in De Bilt organiseert jaarlijks deze dag, met veel ac-

tiviteiten rond de Dorpskerk waarvan de opbrengst geschonken wordt aan 
een goed doel. De tocht is ongeveer 50 km. Men kan volgens de organisatie 
tijdens de tocht genieten van de mooie natuur en de diverse landgoederen 

en buitenplaatsen in De Bilt en directe omgeving. De oldtimershow vindt 
plaats op de karakteristieke Dorpsstraat, welke hiervoor dan voor het door-

gaande verkeer afgesloten zal zijn. De opbrengst van deze dag is bestemd 
voor Hillcrest Aids Centre Trust in Durban Zuid-Afrika en het Morgenster 
Ziekenhuis in Masvingo Zimbabwe.

Deelname

De kosten voor deze dag bedragen tien euro per auto inclusief bestuurder en 
voor elke ‘meerijder’ zeven euro. In deze bedragen zijn begrepen ontvangst 
met kofie/thee en iets lekkers. Na terugkomst van tourrit is er een lunch be-

schikbaar in de Brasserie en tijdens de show nog een drankje aldaar. Uiter-
aard behoren hier ook een routeboekje met informatie en een shield voor op 
de oldtimer bij. Een vakkundige jury zal zich buigen over de toekenning van 
drie prijzen, zoals een onderhoudskit, pocket camera en een prachtige les 
wijn.  Aanmelden kan op de website www.dorpskerkdebilt.nl/oldtimerdag . 

V.l.n.r. Groenekanner Korstiaan Hoogendijk (naast de auto van zijn 

broer Elbert) en Jan Doornenbal uit Maartensdijk, beiden hier langs 

de Maartensdijkse Dierenriem, waren met hun oldtimers in 2011 ook 

deelnemers.

De Zonnebloem afd. Maartensdijk was te gast bij basisschool ’t Kompas in Westbroek.

Indië-veteraan Gerard van Witzenburg en echtgenote.



SLA uw
SLAG!

SLA uw
SLAG!

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 *m.u.v. Basis- en Nieuwe collectie

1 0 %

3 0 %

2 0 %

5 0 %

7 0 %

NU OP DE DAMES-, 

HEREN- EN BABY-

COLLECTIE TOT 70% 

KORTING*

NU OP DE DAMES-, 

HEREN- EN BABY-

COLLECTIE TOT 70% 

KORTING*

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 

meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding 

• beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite 

• luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit 

met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • 

beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen 

• geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 

fl esje • speen • voeding 

baby • meisje • jongen 

• kraamvisite • luiers 

voeding • beschuit met 

jongen • geboortekaartjes • 

speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 

• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • jongen • geboortekaartjes • 

kraamvisite • luiers • fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby 

G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Nieuw in Maartensdijk

Linnaeus 
Huiswerkbegeleiding

in de Vierstee

volgend schooljaar 
vanaf 1 september

voor informatie 
en gratis inschrijven 

tel. 06 44131444

 huiswerkbegeleiding 
voor alle vakken en 
alle niveaus voor 
het middelbaar en 

voortgezet onderwijs
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Dieren Kunst

15 kaarten voor

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Het maken van een afiche is een ini-
tiatief van het Platform Respectvol 
Samenleven. Woonstrichting SSW, 
die actief is in het platform, heeft dit 
project gecoördineerd en heeft sa-

men gewerkt met de Oranje Nassau 
School. Leerlingen uit de brugklas 
hadden in totaal 34 afiches rond dit 
thema gemaakt.

Klus

Een jury bestaande uit burgemeester 
Arjen Gerritsen, wethouder Herman 
Mittendorff,  Piet Steegman (voor-
zitter van het platform) en Sander 
Wuis (communicatiemedewerker van 
SSW) heeft het in hun ogen mooiste 
afiche uitgezocht. Alle leerlingen 
hebben op geheel eigen wijze het the-

ma tot uitdrukking gebracht. Daarom 
was het voor de jury nog best een 
lastige klus om uit deze veelheid een 
keuze te maken. Maar volgens de jury 
was het meest aansprekende afiche 
gemaakt door Julia Kremers.  

Kleurrijk

Julia heeft het thema ‘respect en va-

kantie’ op een mooie, kleurrijke ma-

nier vorm gegeven. Waar ook in Eu-

ropa, naar alles en iedereen je duim 
omhoog steken geeft aan dat je res-

pect (bewondering) hebt voor de cul-
tuur en de mensen in het land waar je 
bent. En inderdaad respect moet altijd 
door gaan. Ook over de grens. In het 
afiche zit een duidelijke oproep om 
hier thuis respect te hebben voor ie-

dereen die in ons land een plek heeft 
en dat mee te nemen, wanneer je in de 
vakantie de grens over gaat.

Vermelding

Een bijzondere vermelding is uitge-

gaan naar Lars de Jong. Lars heeft 
in zijn afiche een link gelegd tussen 

bepaalde gerechten en de culturen die 
deze meegenomen hebben naar ons 
land. Wanneer je bijvoorbeeld houdt 
van een broodje kebab, houd dan ook 
van de cultuur die bij het land van de 
kebab hoort. Zijn afiche zal gebruikt 
worden om een volgende keer respect 
onder de aandacht te brengen. [HvdB]

Oranje Nassau School
maakt afiche over Respect

Woensdag 27 juni is op feestelijke wijze, op de Oranje Nassau School in Bilthoven,
de winnaar bekend gemaakt van een ontwerpwedstrijd voor een afiche rond het thema
‘respect en vakantie’. Het ontwerp van Julia Kremers is als mooiste uit de bus gekomen.

Op veel plaatsen in de gemeente is het afiche terug te zien.

Winnares Julia Kremers toont haar ontwerp.

Het winnende afiche.

Zo ook op gebied van sport. Dit jaar 
waren de veteranen van Goxel weer 
naar FC Bilt afgereisd om hier een 
wedstrijd te spelen tegen de vetera-

nen van FC De Bilt 6. Na ontvangst 
werd er tijdens de lunch door Rens 
Kersten (voormalige lid jumelage 
De Bilt) stil gestaan bij het feit dat er 

dit jaar voor maar liefst de 28e maal 
een wedstrijd wordt gespeeld tussen 
een team uit de gemeente De Bilt en 
de gemeente Coesfeld. Om deze bij-
zondere uitwisseling te benadrukken 
kreeg Paul Vermeulen de aanvoerder 
van FC de Bilt 6 namens VFB Goxel 
een bal aangeboden.

Duitsland weer
De vriendschappelijke wedstrijd 
werd wederom beslist in het voor-
deel van onze oosterburen. De zon-

nige dag werd gezamenlijk afgesloten 
met een BBQ waarna het gezelschap 
uit Coesfeld om 19.30 uur huiswaarts 
keerde. (Fred van Ettikhoven)

Duitsland wint weer
Vanaf 1977 bestaat de jumelage met Coesfeld, een plaats in Duitsland, in de buurt van Winterswijk 

met circa 38.000 inwoners. Contacten worden onderhouden door de Stichting Jumelage De Bilt/
Coesfeld. Jaarlijks vinden veel ontmoetingen plaats tussen inwoners van beide plaatsen in de vorm 

van bustochten, ietstochten, scholenuitwisselingen, kunsttentoonstellingen etc.

Sportieve ontmoeting op de grasmat van FC De Bilt.

Maar hoe zat dit nu precies in elkaar 
en hoe kom je er meer over te we-

ten? Via sociale media en internet is 
er contact gezocht met mensen van 
de Partij voor de Dieren en met de 
stichting Wakker Dier, die vervolgens 
een projectmap naar school hebben 
gestuurd met daarin een heel geva-

rieerd lespakket. Dit pakket bevatte 
onder andere een DVD en een aantal 

rollenspellen met daarin de verschil-
lende belangengroepen zoals deze er 
in het echt ook zijn. Zo speelden ver-
schillende groepen de consument, de 
overheid, de boeren en de dierenbe-

schermingsorganisaties.
Aan de hand van stellingen werd er 
een aantal discussies op poten ge-

zet waarbij de leerlingen in aanra-

king kwamen met de verschillende 

belangen die er spelen in ons land. 
Het project werd afgesloten met een 
posteractie. Met dit artikel willen de 
leerlingen in ieder geval een positief 
signaal afgeven aan alle mensen in 
De Bilt om zich er nog meer bewust 
van te zijn waar het (dagelijkse) vlees 
vandaan komt en hoe het geprodu-

ceerd wordt en wat er allemaal achter 
zit voordat het in de supermarkt komt.

Project Wakker Dier
Op eigen initiatief heeft groep 5/6B van Daltonschool De Rietakker onlangs een project uitgevoerd 
van Wakker Dier. Een van de leerlingen heeft vooraf in de klas een pleidooi gehouden vóór het eten 

van biologisch vlees en het verbieden van de welbekende plofkip en de Kiloknaller.

Groep 8 bezet school
De 19 kinderen van groep 8 van de Groenekanse 

Nijepoortschool hebben als ludiek afscheid een nacht op 
school doorgebracht en de school bezet. Vrijgave van de school 
vond plaats nadat het schoollied ten gehore was gebracht door 

de overige leerlingen.

Deze ongebruikelijke actie werd bedacht omdat het afscheid van deze groep 
8 bijzonder is. Maar liefst 13 leerlingen zijn de jongste telg van een gezin. 
De ouders van deze 13 kinderen tekenden voor de begeleiding gedurende de 
nacht. Hoewel er natuurlijk legio regels met deze actie werden overtreden, 
verliep de bezetting probleemloos en onderling in goede harmonie. Leer-
krachten waren ’s ochtends in eerste instantie ‘not amused’, maar herpakten 
zich later zeer sportief. Groep 1 t/m 5 zong het schoollied uit volle borst, 
waarbij groep 5 voor de leadzang tekende en de peuters vrolijk het refrein 
meezongen. 

Na een korte nacht dwong groep 8 een aubade van de overige leerlingen af.

De eis was duidelijk of werd het nu toch ijs voor de leerlingen?
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Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Nieuw in 

Utrecht

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

3 gangen keuzemenu
€ 29,50

Iets aparts voor de liefhebbers, 

met een beentje, botermals

COTE DE BOEUFF 100 GRAM € 1,35

Aan een stuk of aan lapjes; met o.a. 

malse rosbief, spek en stroganoffkruiden

ZOMER GEBRAAD

 500 GRAM € 9,50

Gekruid en gezouten, mals, mager en 

handgeknoopt, ca. 35 min. braden

DE RUNDERBIEFROLLADE

 500 GRAM € 8,75

Bakken als biefstuk, 

lekker gekruid en gemarineerd

STEAK DU TOUR

 4 STUKS NU € 7,00

Uit onze poeliershoek, gemarineerd of naturel

KIP TV STICKS

 1 KILO NU SLECHTS € 4,50

Voor een buitenlands belegde boterham, 

iets speciaals en lekker apart

PORCHETTA 100 GRAM € 2,75

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. 

varkensfilet, kaas, salami & zontomaatjes

ITALIAANSE CORDONBLEU

 100 GRAM € 1,35

Iets aparts met o.a. gekruid gehakt, 

mager spek en verse uiringen

ZWIEBELVINKEN

 100 GRAM € 1,25

Met o.a. varkenshaas, zontomaatjes, 

bieslook en mozzarella

ITALIAANS BRAADSLEETJE

 100 GRAM € 1,75

Uit onze traiteurhoek: naar grieks recept, met o.a. 

aardappels, gehakt, aubergine, courgette, paprika…

MOUSAKA 100 GRAM € 1,35

Met o.a. kipfilet, paprika, courgette, aubergine, en 

rode ui

OOSTERSE KIPWOKSCHOTEL

 100 GRAM € 0,99

KAMERTEMPERATUURWij geven vaak aan bij bereidingsadviezen om 
uw vlees op kamertemperatuur te laten komen. 

Wanneer u dit doet is de aanvangstemperatuur 

voor de bereiding bij bijvoorbeeld biefstuk of 
rosbief al bijna op de helft. Dus van de koelkast, 

3°c, beginnen we nu al op ca 20°c en hoeven 
in dit geval nog maar naar een kerntemperatuur 

van ca 43°c. daarom ons algemeen advies:
bij vleesbereiding altijd het vlees op 
kamertemperatuur laten komen!

Openingstijden: ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur  |  vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  |  zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 juli. Zetfouten voorbehouden.

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het ge-

bied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij



 De Vierklank 13 4 juli 2012

Taartjesdag
Patissier Arjan Bras van Top’s Edelgebak uit Bilthoven maakte in de dagen voorafgaand aan 

Taartjesdag met leerlingen van vier basisscholen 7000 vrolijk gekleurde cupcakes.  Arjan vertelt hoe 

hij met de kinderen de klus heeft geklaard en over het grote plezier, dat de kinderen daaraan hebben 

beleefd: ‘Er waren er ook dit jaar weer die zeiden dat ze later ook zelf (banket-)bakker wilden worden.

Op de dag zelf, zaterdag 30 juni 

werd de grootste taart van Neder-

land gebouwd. Voor alle volwassen 

bezoekers werd daarbij een lekker 

kopje koffi e of een glaasje prosecco 
geschonken. En voor de kinderen was 
er een lekker glaasje limonade en een 

hoop andere verrassingen.

De opbrengst van deze actie gaat naar 
de actie ‘Help tetanus de wereld uit’. 
Onder de naam ‘Stop Tetanus’ geeft 
Kiwanis District Nederland de ko-
mende jaren invulling aan het inter-
nationale Eliminate project waarin 
Kiwanis International en Unicef hun 
krachten bundelen om een eind te ma-
ken aan tetanus bij moeders en pasge-

borenen. 

Deze dodelijke ziekte eist jaarlijks het 
leven van 60.000 onschuldige baby’s 
en een groot aantal vrouwen. De ge-

volgen van de ziekte zijn ondraaglijk: 

Pasgeborenen lijden aan terugkeren-

de pijnlijke spierkrampen en extreme 

gevoeligheid voor licht en aanraking. 
[HvdB]

Pauline Haarmode gerestyled
door Henk van de Bunt

De collega’s Corrie, Marjan en Nel zijn speciaal voor de foto opgetrommeld en dragen 

ook bij aan het verhaal over de gerestyled kapperszaak van Pauline Vossenberg. Al ruim 

dertien jaar is Pauline Haarmode aan de Patrijslaan in Maartensdijk gevestigd.

Voor haar komst naar Maartensdijk 
bestierde Pauline een kapperszaak in 

Utrecht, waar Marjan en Nel ook al 
werkten. 

Toen de zaak van de te jong overle-
den Henny van Yperen vrij kwam 
besloot Pauline haar activiteiten in 
haar woonplaats voort te zetten. Pau-
line: ‘Een jaar of zes geleden hebben 
we ook wat vernieuwd en veranderd 

en het leek ons goed opnieuw iets te 
moderniseren. Dit keer is de indeling 

meer leidend geweest, waardoor de 

wachtruimte iets is verplaatst en de 
plaats van de balie wat vrijer is ge-

worden. 

Daarnaast is er een fris nieuw kleurtje 

op de wanden aangebracht, waardoor 
het geheel als ruimer en moderner 
overkomt’.

Specialisme

Trots is Pauline op haar specialisme 
‘haarextensions’ van Great Lenghts. 
Pauline: ‘Extensions zijn plukjes haar 
leverbaar in diverse kleuren, lengtes 

en types (stijl, slag of krul). Deze 
zijn voorzien van een transparant niet 

zichtbare polymeer, dat met behulp 

van een Ultrasonic koude applica-
tietang op een verantwoorde manier 

wordt bevestigd aan het eigen haar.

V.l.n.r. Pauline, Marjan, Nel en Corrie in de gerestylde kapperszaak (voor 

dames en heren) aan de Patrijslaan 16 in Maartensdijk.

Taartjesdag is een initiatief van Kiwanis Bilthoven en werd mede mogelijk 

gemaakt door Top’s Edelgebak, Segafredo en Wijnkoperij Baas & Zn.

Sparen voor huishoudelijke apparaten
Marijke Drieenhuizen

Gedurende het jaar volgen vele supermarktacties elkaar op. Ook bij de C1000 bedenken ze steeds 

weer acties die nog steeds aanslaan bij kinderen of volwassenen: 

van pannen, bestek en schalen tot de laatste actie de geluksvogeltjes. 

Acties doen het goed in Maartensdijk, 
er wordt volop meegedaan. Zo is er 

bijvoorbeeld gespaard voor tussen de 

11.000 en 12.000 vouchers om voor 
een sterk gereduceerd tarief een dagje 
uit te kunnen gaan. 

Bijna alle acties worden landelijk 
vastgesteld, maar dit jaar is er in de 

zomervakantie een actievrije periode. 

Tristar producten 

Johan de Zeeuw benut deze periode 
door zelf met een actie te komen. Zijn 

klanten worden zo in de gelegenheid 
gesteld om huishoudelijke apparaten 
van het merk Tristar, met inlevering 
van de gespaarde zegels en een ge-

ringe bijbetaling, te kopen. 

Bij C1000

In de periode van 4 juli tot en met 14 

augustus 2012 ontvangt iedere klant 

1 zegel bij besteding van iedere 10 

euro. Daarmee kan men met bijbeta-

ling kiezen uit 15 geselecteerde Tris-
tar producten waaronder een tosti-

ijzer, een waterkoker, een 4 persoons 

wokset en bijvoorbeeld een bakplaat 

teppan yaki. 

Deze bakplaat bijvoorbeeld heeft een 
winkelwaarde van 37,95 euro en kan 

bij inlevering van 70 zegels en een 

bijbetaling van 10 euro aangeschaft 
worden.

advertentie

Stomerij behouden 
voor Maartensdijk 

Sinds december stond de Stomerij als bedrijf en het bijbehorende 

pand te koop Herman en Nellie de Jong hadden de voorkeur dat ie-

mand het bedrijf in z’n huidige vorm wilde overnemen en voortzetten, 

zodat Maartensdijk een stomerij zou blijven behouden.

Dat de stomerij en het pand apart te verkopen waren hadden ze van tevoren 
niet bedacht. Herman en Nellie de Jong: 
‘De stomerij en een groot gedeelte van de inventaris is inmiddels verkocht 
aan de gebroeders Kok, die de stomerij vanaf 1 oktober a.s. gaan voortzet-

ten in hun pand aan de Dorpsweg in Maartensdijk’. Hun huidige activiteiten 
blijven daar ook gewoon plaatsvinden.

Tot medio september a.s. blijft de familie de Jong de zaak met plezier en 
enthousiasme draaien. Na een interne verbouwing op Dorpsweg zal de sto-
merij daar straks verder gaan. 

Na 15 september blijft er een leeg pand over op het Maertensplein. Herman 
en Nellie de Jong: ‘In de gesprekken tot nu toe is er steeds wel interesse 
geweest in een leeg pand. We hopen dat die interesse is gebleven en dat 
we spoedig, samen met de makelaar, ook dat deel van de verkoop kunnen 

afronden’. [HvdB]

Het pand aan het Maertensplein is te koop.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Portulaca in schaal 

Portulaca carnaval

Schaal 27 cm.

van 11,99Cvoor 

7,99

wk 27. Geldig van 05-07 t/m 11-07. OP=OP



Wisper heeft
haar aanbod 
verbeterd!

Meld je aan via www.wisper.nl 

of bel 088-0120300.

Toch 

maar doen 

dan?

• 200/200Mbps voor € 40,-/mnd. 

 Dan haalt u ook echt wat in huis!

• Telefonie voor € 0,-/mnd extra.

• Uw order telt gewoon mee voor 

 de 30% die Reggefi ber stelt.

200Mbps: € 40,-/mnd   

600Mbps: € 47,50/mnd   

1Gbps:  € 130,-/mnd

Wisper heeft nieuwe pakketten, allemaal incl. 

volledige installatie en glasvezelmodem met 

WiFi!

Ook Internet 
zonder bellen 
of TV mogelijk.
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De gemeente De Bilt wil een aantrek-

kelijke gemeente zijn voor onderne-

mers. Aandacht voor het bedrijfsleven 

staat dan ook hoog op de agenda en 

is er regelmatig contact met de Biltse 

OndernemersFederatie (BOF) om sa-

men het ondernemersklimaat te ver-

sterken. 

Om dit contact verder te intensiveren 

ondertekenden wethouder economi-

sche zaken drs. Arie-Jan Ditewig, voor-

zitter van de BOF Theo van der Lugt en 

vicevoorzitter Evert ten Cate op vrij-

dag 29 juni 2012 een samenwerkings-

overeenkomst. 

BOF

Vijf jaar geleden hebben een groot 

aantal lokale ondernemersverenigin-

gen zich formeel verenigd in de Biltse 

OndernemersFederatie. Doel van de 

BOF is het collectief behartigen van de 

belangen van de lokale ondernemers. 

Daarmee is de BOF een belangrijke 

gesprekspartner voor de gemeente. 

Het was de wens van beide partijen 

om beter in te kunnen spelen op de 

huidige economische situatie, naast 

de innovatieve en duurzame ontwik-

kelingen met betrekking tot o.a. de 

‘Life Science As’ die aanleiding was een 

samenwerkingsverband aan te gaan. 

Partijen constateren, dat hierdoor 

gezamenlijk economische kansen en 

mogelijkheden tijdig kunnen worden 

gesignaleerd, waardoor er een sterk 

ondernemersklimaat kan worden be-

houden en worden vergroot. [HvdB]

Tweede ZZP-bijeenkomst 
over Social Media 

V.l.n.r. vicevoorzitter Evert ten Cate, wethouder Arie-Jan Ditewig en voorzitter van de BOF Theo van der Lugt.

door Olivier de Vries

In vervolg op de eerste kenisssessie 

d.d. 18 april jl. met als thema: ‘Zakelijk 

succes met Social Media’, werd door 

Marco Frijlink, business developer en 

managing-partner van Budeco een 

interessante workshop gehouden over 

de speci� eke stappen die een ZZP’er 

moet zetten om van social media opti-

maal gebruik te kunnen maken.

Bijna 70 ZZP’ers namen deel aan 

deze workshop die werd geleid door 

Wilco Verdoold in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis. Na een kort 

welkomstwoord en toelichting op het 

programma door Ton Kok, voorzitter 

van de Stichting ZZP De Zes Kernen, 

werd er lang in kleine teams overlegd 

over hoe de doelen van ondernemers 

het beste bereikt kunnen worden met 

twitter, facebook en andere social me-

dia netwerken.

ZOEK CONTACT

Marco Frijlink: ‘Iedereen heeft een 

mening, ook al is die niet relevant, of 

commercieel handig voor jouw be-

drijf. Het is vooral van belang om zelf 

authentiek te zijn, dan hoef je je ook 

nooit meer zorgen te maken over hoe 

je overkomt. Als een klant een nega-

tieve mening over je heeft, zoek con-

tact en doe dit open, dan krijg je het 

beste resultaat.’

DOELSTELLINGEN

In de workshop werd de onderne-

mers gevraagd om hun belangrijkste 

doelen voor dit jaar op te schrijven. 

Daarbij kregen ze gelijktijdig het ad-

vies hoe ze deze het beste met social 

media konden bereiken. Vervolgens 

werden ze bij deze opdracht intensief 

begeleid door Wilco Verdoold , Marco 

Frijlink en Maartje Mikx (allen business 

developers bij Budeco ) die uitgebreid 

ingingen op de speci� eke wensen van 

de ondernemers en hoe deze het bes-

te te verwezenlijken waren. 

SAMEN DELEN

Speerpunt van de strategie was het 

delen van content. Indien er iets waar-

devols voor je klanten te vinden is, ook 

al maak je het niet zelf, stuur het door. 

‘Content wordt aangeklikt door je ei-

gen netwerk, die het dan vervolgens 

met vermelding van jouw bedrijfsnaam 

weer doormailen naar hun netwerk. 

Onderzoek wijst uit dat bijna iedereen 

zes keer zo vaak op dingen let die door 

relaties van hen worden aangedragen 

dan op reclame uitingen.’, aldus Frijlink.

Na een levendige discussie met de zaal 

over de resultaten en bevindingen van 

de eigen opdracht, bedankte de voor-

zitter de sprekers voor hun positieve 

bijdrage aan het succes van deze work-

shop. Hierna volgde nog een geani-

meerde netwerkborrel waarbij de er-

varingen van de avond nog uitgebreid 

besproken werden.

BEDRIJVENLOKET GEMEENTE DE BILT GEOPEND
Ondernemers in de gemeente De Bilt kunnen sinds 1 juli met hun vragen 

terecht bij het bedrijvenloket van de gemeente. Het bedrijvenloket regis-

treert alle vragen van ondernemers en zorgt voor een snel en eenduidig 

antwoord. 

De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, Alice Plantinga - van Eck,  

zorgt voor de kernbezetting van het bedrijvenloket. “Het voordeel van het 

loket voor ondernemers is dat zij één duidelijke ingang hebben bij de ge-

meente. Ze hoeven dus niet meer zelf te weten welke afdeling of ambtenaar 

ze nodig hebben. Ik coördineer de beantwoording van de vragen zodat er 

snel een helder en eenduidig antwoord komt”, aldus Alice. Alle vragen wor-

den centraal geregistreerd en er wordt goed gemonitord of vragen binnen 

de termijn van 3 werkdagen worden beantwoord. Dat is namelijk de ser-

vicenorm die de gemeente hanteert. 

VERGUNNING

Het bedrijvenloket is er voor informatievragen. Wanneer de vraag over een 

(aangevraagde) vergunning gaat, kunnen ondernemers terecht bij de des-

betre� ende contactpersoon die de vergunning behandelt. Ondernemers 

kunnen op werkdagen contact opnemen met het bedrijvenloket via tel. 

(030) 228 91 76 of via bedrijvenloket@debilt.nl. Op www.debilt.nl/onder-

nemen staat speci� eke informatie voor ondernemers en bedrijven. [HvdB]

Samenwerkingsovereenkomst BOF en gemeente 

TC&O werkt samen in ESWW
Het Maartensdijkse bedrijf Total Compliance & Outsource BV gespeciali-

seerd in internationaal � scaal advies heeft samen met 5 andere gere-

nommeerde bedrijven op het gebied van begeleiding van Expats ESWW 

Expat Services WorldWide opgericht. 

ESWW ondersteunt de HR manager op alle mogelijke manieren in de mi-

gratie van medewerkers, vanuit ieder land waar ook ter wereld en ongeacht 

welke nationaliteit. Of het nu gaat om een Russich gezin dat in Nederland 

snel huisvesting of een zorgverzekering nodig heeft, of een Amerikaan die 

een werkvergunning nodig heeft voor Brazilië.

Samen met Adviesburo Baan (werkvergunningen wereldwijd), Segment 

Relocation & Expat services (werk- en verblijfsvergunningen), Network Ne-

therlands (woonruimte), VAN ’T NET B.V.(internationale verhuizingen) en Van 

der Voort Groep � nanciële dienstverleners (verzekeringen, nationaal en in-

ternationaal) is alle expertise in huis om het soepel te regelen. Via een uniek 

internetportaal kunnen alle speci� eke diensten 24 uur per dag 7 dagen per 

week worden gevolgd.

Wilco Verdoold, Marco Frijlink en Ton Kok, voorzitter ZZP De Bilt.

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern winkel m  een lokaal gezicht

Het BiltsOndernemersNieuws 

verschijnt regelmatig in de 

Vierklank. Heeft u iets te melden 

mail dan naar info@vierklank.nl 

Kijk ook op 

www.biltsondernemersnieuws.nl
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Christelijke Basisschool Wereldwijs - Bilthoven. Deze school is tot stand gekomen door een 

samenwerking van PC Basisschool De Poolster en de RK Laurensschool. Vanaf november 2013 

is Wereldwijs onderdeel van het Cultureel Educatief Centrum. Dat betekent dat Wereldwijs 

samenwerkt met een aantal partners, waarmee we een uniek aanbod voor kinderen kunnen 

realiseren dat verder gaat dan alleen de schooldag. Met elkaar vormen Wereldwijs en haar 

partners een Brede School. 

De Werkplaats Kindergemeenschap - Bilthoven is een school voor basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging dat 

kinderen serieus genomen moeten worden om mét hen te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en 

verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. In De Werkplaats bouwen kinderen 

en volwassenen met hoofd, hart en handen aan een wereld van mogelijkheden.

De St Michaelschool - de Bilt is een basisschool voor katholiek onderwijs. De school werkt vanuit 

de katholieke levensbeschouwing waarbij andere levensbeschouwingen worden gerespecteerd en 

gewaardeerd. 

Patioschool - De Bilt is een stabiel opgebouwde school met ± 200 leerlingen, verdeeld over 8 

groepen. Er wordt bewust voor gekozen om niet verder door te groeien. Met dit leerlingenaantal 

kunnen we bijvoorbeeld de maandfeesten en het expressie-uur zo blijven doen dat iedereen hierbij 

betrokken is. De kinderen en leerkrachten kennen elkaar. De sfeer is veilig en vertrouwd.

School met de Bijbel - Maartensdijk. De school is een leer- en opvoedingsgemeenschap. Als 

‘poort naar de maatschappij’ staat de school tussen het gezin en de maatschappij in. Het onderwijs 

is daarmee meer naar buiten gericht dan het gezin, maar biedt - mede afhankelijk van de leeftijd 

van de leerling - een veilige omgeving om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. 

Het pedagogisch klimaat krijgt in het reformatorisch onderwijs gestalte. 

De Rudolf Steinerschool - De Bilt is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Er zijn twee kleuterklassen en zes lagere school klassen. Er zitten ongeveer 190 kinderen bij 

ons op school. Onze school is een Vrije School. Dat betekent dat ons onderwijs (onder andere) 

gebaseerd is op de visie op de mens en de ontwikkeling van het kind zoals die door Rudolf Steiner 

zijn uitgewerkt in de antroposoie. 

Dag Basisschool
 

Vanaf deze week nemen 612 leerlingen uit groep 8 van de 18 Biltse basisscholen afscheid. Zo-

als gebruikelijk zwaait De Vierklank ze uit. Bijna 70% ervan gaat naar een middelbare school 

in De Bilt. Die zien we dus op enig moment weer terug in De Vierklank als ze eindexamen 

hebben gedaan. 
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De Martin Luther Kingschool - Maartensdijk is een Algemeen Christelijke basisschool waar 

elke dag weer gespeeld en geleerd wordt in een gezellige sfeer. Ons Algemeen Christelijke karakter 

staat voor respect en acceptatie van de ander vanuit christelijke waarden en normen. Onze school 

is niet verbonden aan een kerkgenootschap, maar biedt ruimte aan ieders eigen geloofsbeleving. 

Naar het idee van de oprichters van de school en ook de huidige schoolbevolking houden we zo de 

idealen van Martin Luther King, de naamgever van onze school, in ere en springlevend.

Julianaschool - Bilthoven De Julianaschool heeft een missie. Onderwijs geven in de betekenis 

van vormen van kinderen en onderricht geven aan kinderen. Kinderen leren ‘leren’ en hen tevens 

deelgenoot maken van iets. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke vorming 

maar er is ook aandacht voor creatieve en godsdienstige vorming

De Rietakker - De Bilt is een protestants-christelijke basisschool voor kinderen van 4 tot 12 

jaar. We werken vanuit de principes van het Daltononderwijs. De leerlingen zijn verdeeld over 

acht combinatiegroepen, waar we als school bewust voor gekozen hebben. De combinaties van de 

groepen kunnen per schooljaar verschillen. De combinatie van groep 1 en 2 in de kleutergroepen 

liggen voor ons vast.

Montessori School - Bilthoven. Kinderen zijn verschillend, hebben verschillende mogelijkheden 

en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Op onze school bieden wij elk kind de materialen en 

activiteiten die passen bij zijn/haar individuele ontwikkeling en belangstelling. De jarenlange 

ervaring leert dat het materiaal de kinderen stimuleert en hen de gelegenheid geeft langere tijd 

zelfstandig en geconcentreerd te oefenen.

Basisschool De Kievit - Maartensdijk is een openbare basisschool die werkt volgens het 

Daltonprincipe. Dit betekent dat wij oprecht open staan voor ieder kind vanuit iedere richting. 

Respect voor elkaar - kinderen, ouders en leerkrachten – staat hierbij centraal. Wij kiezen bewust 

voor openbaar onderwijs. De ongeveer 100 leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen.

Van Dijckschool - Bilthoven telt ongeveer 380 leerlingen die verdeeld zijn over 16 groepen. 

Onze leerlingen werken in homogene leeftijdsgroepen bij en met elkaar. Aan de school zijn 30 

medewerkers verbonden in verschillende onderwijsgevende en ondersteunende functies. De 

ouders participeren actief binnen verschillende gebieden van het onderwijs op onze school. Er is 

een actieve oudervereniging die onder andere de ouderhulp organiseert. 
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Basisschool de Nijepoort - Groenekan is een school voor bijzonder neutraal onderwijs. Het 

woord ‘bijzonder’ geeft aan dat de school niet onder gemeentetoezicht valt, zoals bij openbare 

scholen het geval is. Het woord ‘neutraal’ houdt in dat de school openstaat voor iedereen die 

zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We bieden ruimte aan ieder individu. Ons 

onderwijs is neutraal, met andere woorden betrokken bij mens en wereld zonder dat we uitgaan 

van een bepaalde religieuze of maatschappelijke levensbeschouwing. 

groep 8A

De Theresiaschool - Bilthoven is een katholieke basisschool met ca. 420 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Onze school is sinds 2009 gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw en onderdeel van 

de Brede School St. Theresia. Wij geven op de Theresiaschool de kinderen ‘onderwijs op maat’. Dat betekent dat het onderwijs in de groepen zoveel mogelijk is afgestemd op en wordt aangepast aan 

de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind.

De W. van Everdingenschool - Bilthoven is een openbare basisschool en bestaat uit twee 

locaties: Van Everdingenschool en Jan Ligthartschool. Deze twee locaties doen veel samen op het 

gebied van onderwijsinhoudelijke uitwisseling en afstemming. Momenteel ontwikkelen de scholen 

zich naar een nieuw concept die past in de wijk waar ze staan. De Van Everdingenlocatie wordt 

een kindcentrum en de Jan Ligthartschool participeert in 2013 in de brede school aan de Melkweg.

De Groen van Prinstererschool - De Bilt is zich er van bewust dat modern onderwijs meer is 

dan alleen kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren. Centraal in het huidige onderwijs staat 

de ontwikkeling van de persoonlijkheid van uw kind. Het leert om met zijn of haar kennis en 

ervaringen met anderen om te gaan en een plek in de samenleving in te nemen. Nu in de kleine 

schoolwereld, straks in de grote maatschappij. Wij willen uw kind een omgeving bieden waarin 

hij/zij zich acht jaar thuis zal voelen.

’t  Kompas - Westbroek heeft een Protestants Christelijke grondslag. De school staat open 

voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen. Van ouders en leerlingen verwachten 

we dat ze kunnen instemmen met het christelijke karakter van de school en zich dientengevolge 

loyaal zullen opstellen. Elkaar accepteren, waarderen en stimuleren vanuit de grondslag van 

Gods Woord staan centraal. 

De Bosbergschool - Hollandsche Rading is een basisschool met een groep enthousiaste 

leerkrachten, een betrokken directeur, een conciërge en een administratief medewerkster, 144 

energieke en talentvolle leerlingen en betrokken ouders. Op school maken we samen onderwijs, 

en bereiden we de kinderen voor op een plek in de samenleving.

groep 8B
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Eindshow Gymma
Zaterdag 30 juni vond in theater de Musketon te Utrecht de eindshow van Gymma plaats. 

De heer van ’t Land heeft de show met als thema ‘Color Dance’ oficieel geopend. 

Hij prees vooraf de inzet en het door-

zettingsvermogen van de dansers om 

naar deze eindshow toe te werken. 

De eindshow werd bezocht door o.a. 

ouders, opa’s en oma’s, oud-leden en 

vrienden. De kleding, gemaakt door 

een aantal vrijwilligers, was kleurrijk 

en origineel om te zien. Dans, kleding 

en muziek waren prachtig op elkaar 

afgestemd. De show werd door de 

deelnemers met veel enthousiasme 

gedanst.

Selectie

Naast het optreden van de dansgroe-

pen hebben ook het selectieteam en 

de docenten een demonstratie gege-

ven. Het selectieteam is uitgenodigd 

om deel te nemen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen Dance in oktober 

van dit jaar. Dit is natuurlijk al een fe-

licitatie waard! Aan het begin van de 

show werd op een originele manier in 

beeld gebracht dat de naam ‘Gymma’ 

met ingang van 1 september a.s. ver-

andert in: 2 MOVE Maartensdijk.

Dit is een belangrijke stap met het 

oog op de toekomst. Gymma bestaat 

inmiddels 46 jaar maar heeft meer 

te bieden dan alleen turnen. Er zijn 

lessen voor diverse leeftijdsgroepen, 

o.a. Dansante vorming (voor de al-

lerkleinsten), Dance, Breakdance, 

Zumba, Bodyshape en Total Dance 

Workout. Bewegen is dus de kern van 

de vereniging. De show, maar ook 

de nieuwe naam en het logo, werden 

zeer enthousiast ontvangen.

(Joske Andriessen)

SCHC-ers naar EK hockey
De bondscoach van Nederland Jon-

gens B, Dave Smolenaars,  heeft de 

selectie bekend gemaakt, waarmee hij 

het EuroHockey Youth Championship 

U16 in Wenen van 5-8 juli 2012 gaat 

spelen. Hidde Egeler van SCHC heeft 

hij hiervoor geselecteerd. De bonds-

coach van Nederlands Meisjes B, Kai 

de Jager, heeft Valerie Van Odijk gese-

lecteerd om deel te nemen aan het  Eu-

roHockey Youth Championship U16 

van 5-8 juli 2012 in Valencia. [HvdB]

Hidde Egeler (l) en Valerie van Odijk 

spelen bij SCHC en zijn beiden 16 

jaar. Valerie van Odijk zit in 4 Havo 

en Hidde Egeler zit in 4 VWO van Het 

Nieuwe Lyceum in Bitlhoven.

Juwelier van Eck 
verlengt contract

De Biltse juwelier Rob van Eck is al jaren een sponsor van korfbalvereni-

ging Tweemaal Zes in Maartensdijk. De oud Maartensdijker heeft het con-

tract ook nu weer verlengd voor een periode van 3 jaar. 

Rob van Eck is gespecialiseerd in ontwerpen, maken en repareren van sie-

raden. Ook is er een ruime keus uit horloges en andere uurwerken. Rob en 

Marian hebben in het verleden allebei gekorfbald bij TZ en dragen de club 

een warm hart toe. TZ is uiteraard blij met deze trouwe sponsor die geves-

tigd is aan de Hessenweg 173-175 in De Bilt.

Rob van Eck is met zijn dagelijkse werk bezig.

Twee diploma’s tegelijk

Zondag 24 juni is Jill Groenemeijer (6 jaar) voor het zwemdiploma A en B 

op een dag geslaagd. Nooit eerder in de historie van zwembad Blauwkapel 

in Groenekan behaalde een leerling op 1 dag twee diploma’s. 

Onderlinge turnwedstrijden 
Gymma Maartensdijk

Op 15 juni jl. hebben de jaarlijkse 

onderlinge turnwedstrijden plaats-

gevonden bij Gymma Maartensdijk. 

Het is weer een geweldige wedstrijd 

geworden. 

Het onderlinge niveau per leeftijds-

klasse verschilde echt heel weinig en 

het was dan ook weer voor de jury 

een moeilijke opgave om de drie 

beste turnsters van groep I en II aan 

te wijzen. Alle turnsters hebben hun 

uiterste best gedaan voor de jury en 

ook voor de meegekomen ouders, 

opa’s en opa’s, broertjes en zusjes. De 

docenten en de hulpkrachten werden 

namens de voorzitster van Gymma, 

Nathalie van Middelkoop, dan ook 

hartelijk bedankt voor hun inzet het 

afgelopen jaar.Anna Szabo (1), Cynthia Reindertsen (2) en Katarina Reindertsen (3) Sanne Puijk (1), Noa Roozenbeek (2) en Giulia Traversari (3) 

Met een podium vol enthousiaste dansers sloot Gymma het seizoen af.



Wij zijn een bouwbedrijf gevestigd in Maartensdijk met een jong 

enthousiast team. Voor al uw timmer- en verbouwwerkzaamheden maken 

wij graag een vrijblijvende offerte.

Zoals: Nieuwbouw

 Verbouw 

 Renovatie

Ook voor een totaalpakket bent u bij ons aan het goede adres. 

Wij hebben voor elk

vakgebied de juiste onderaannemer, zoals elektrawerk, tegelwerk, 

loodgieterwerk, stucwerk, metselwerk enz.

Voor een afspraak kunt u ons bellen en/of mailen.

info@bouwbedrijfdegraaff.nl

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf
D. de Graaff B.V.

Industrieweg 5

3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003

Mob: 06-20500049

...daar mag je méér van verwachten!

Kom naar onze E-Bike Opstapdag 
op 
en maak een vrijblijvende testrit!
De opstapdagen worden mede mogelijk gemaakt door

2399.-

Sparta ION® GRN Plus      

donderdag 12 juli 2012

ADV • 7 x 194 •  FC •  27-2012

Wij hebben al een mooie 

sparta electrische iets 

vanaf € 1599,-

Koopt u op deze dag 

een e-bike bij ons 

dan is hij gratis 

3 jaar allrisk verzekerd 

twv € 168,- 

Proile rene

Hessenweg 131 

3731 Jg De Bilt 

tel: 030-2200782

www.proilerene.nl

De koffie en een lekker
nij 

staan voor u klaar..
.
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Coördinator Sebastiaan Klok ver-

telt er het nodige over: ‘Dit gebeurt, 

waar mogelijk, in samenwerking 

met sportverenigingen, waardoor de 

activiteiten ook in een sportieve om-

geving gegeven worden. De CF’ers 

(combinatiefunctionarissen) gaan op 

pad met de eigen Sportbus, gevuld 

met sportmateriaal en komen zo in De 

Bilt, Bilthoven, Hollandsche Rading 

en Maartensdijk. Alle kinderen kun-

nen elke dag mee sporten, maar de 

Sportbus verplaatst zich, om zo goed 

mogelijk de gehele gemeente De Bilt 

te kunnen ‘bedienen’. Ook ouders 

kunnen aan de clinics meedoen’. 

Vier dagen 

Jeffrey van Delft, Chantal Ruiter, To-

mas Klas en Inge Vermeulen tekenen 

die week op maandag, dinsdag, don-

derdag en vrijdag voor de organisatie. 

Op woensdag zijn er geen activitei-

ten. Zij zijn allen reeds werkzaam 

tijdens reguliere activiteiten van Doe 

Mee De Bilt, zoals bijvoorbeeld het 

sporten tijdens het overblijven (Pau-

zesport), het geven van sportclinics 

tijdens de gymles, Naschools Sport-

aanbod op BSO’s of op het plein bij 

Basisschool Wereldwijs (Pleinsport). 

Bij Pauzesport sporten kinderen ge-

durende één uur extra tijdens de over-

blijf op hun basisschool. Pleinsport is 

in dezelfde stijl als Pauzesport waar-

door kinderen laagdrempelig kunnen 

instappen en ze zich gelijk vertrouwd 

voelen met de omgeving. Dit project 

is op het plein van basisschool We-

reldwijs en alle kinderen uit de ge-

meente kunnen mee doen. ‘Sporten 

tijdens de BSO’ betekent één uur lang 

sporten met diverse leeftijdsgroe-

pen bij BSO organisaties ’t Merel-

tje, Kinderopvang de Bilt en SKON. 

Gymlessen worden op alle scholen 

- veelal door een vakleerkracht- ge-

geven. Er zijn veel sportverenigingen 

in De Bilt die hun sport graag willen 

introduceren op de scholen binnen de 

gemeente. 

Sportverenigingen

Doe Mee De Bilt geeft voor de sport-

verenigingen, gymlessen die gericht 

zijn op de diverse bestaande sporten 

en dat zorgt er weer voor dat de kin-

deren met de betreffende sport in aan-

raking komen. Dit gebeurt in afstem-

ming met school en vakleerkrachten 

en zorgt er voor dat ook de sportver-

enigingen de kans krijgen zich te la-

ten zien aan alle kinderen. Zo hebben 

alle kinderen de mogelijkheid om een 

groot aantal sporten te ervaren en te 

kunnen spelen! Het programma gedu-

rende de sportweek bestaat dagelijks 

uit twee delen: een ochtendprogram-

ma van 10.00 tot 13.00 uur en een 

middagcessie van 14.00 tot 17.00 uur.  

Tijdens deze twee dagdelen zullen er 

verschillende sportclinics gehouden 

worden. Naast deze sportclinics kun-

nen kinderen ook vrij deelnemen aan 

de activiteiten die met diverse sport- 

en spelmaterialen uitgezet worden 

door de CF’ers. Op deze manier is er 

voor alle kinderen altijd iets leuks en 

kunnen zij zich de hele dag vermaken.

Inlichtingen

Voor vragen over het programma: tot 

woensdag 18 juli bij Sebastiaan Klok, 

Combinatiefunctionaris en Coördina-

tor Doe Mee de Bilt. E-mail S.klok@

animowerkt.nl 

of 06 30596578.

Sportweek Doe Mee De Bilt
door Henk van de Bunt

Combinatiefunctionarissen uit de Gemeente de Bilt gaan tijdens de laatste week van de 

zomervakantie - maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus - een hele week sportdagen organiseren

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In deze week zullen zij steeds op een andere locatie staan om zo

alle kinderen uit alle zes kernen te voorzien van een passend en leuk aanbod op sportgebied. 

Tomas Klas (l) en Sebastiaan Klok zijn vanuit Doe Mee De Bilt ook actief bij 

sportactiviteiten bij ’t Hoekie.

Programma:

Plaats + Adres Dag Sport Tijd

Hollandsche Rading: Maandag 13/8 1. Hockey 10.00-11.15

Dennenlaan 59-61  2. Voetbal 11.30-12.45

Plein + Grasveld Bosbergschool  3. Turnen 14.00-15.15

  4. Free Running 15.30-16.45

De Bilt: Dinsdag 14/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Cruyff Court  2. Hockey 11.30-12.45

Aeolusweg, 3731  3. Rugby 14.00-15.15

  4. Handbal 15.30-16.45

Bilthoven: Donderdag 16/8 1. Bootkamp 10.00-11.15

SCHC Velden  2. Hockey 11.30-12.45

Kees Boekelaan, 3723  3. Ultimate Frisbee 14.00-15.15

  4. Boogschieten/Slackline 15.30-16.45

Maartensdijk: Vrijdag 17/8 1. Zelfverdediging 10.00-11.15

Park bij de Nachtegaallaan +  2. Rugby 11.30-12.45

grasveld naast scholencomplex  3. Free Running 14.00-15.15

  4. Voetbal 15.30-16.45

Soms was het wel moeilijk, want 

hoorde die meneer die in zijn rode 

overall de auto stond te repareren er 

nou ook bij? Ja. En die mevrouw, die 

in een pak van het Rode Kruis stond 

te collecteren? Nee. Uiteindelijk is 

het iedereen gelukt om binnen het uur 

de vossen te vinden. als beloning kre-

gen de deelnemers een sleutelhanger 

van scouting mee naar huis. 

Al met al was het een zeer geslaagde 

ochtend en kan er nu al met zeker-

heid gezegd worden dat er volgend 

jaar weer een vossenjacht gehouden 

wordt. Kun je niet zo lang wachten? 

Ga dan gewoon een keer kijken op 

scouting. Op de website www.agger-

martini.nl vind je alle informatie en 

contactgegevens. (Kris Hekhuis)

Vossenjacht groot succes
Bij de jaarlijkse vossenjacht van scouting AMG, als afsluiting van het seizoen probeerden in een uur 

tijd in totaal zo’n 60 kinderen zo veel mogelijk verklede ‘mensen’ te vinden. Rond het Maertensplein 

in Maartensdijk liepen een piraat, een zuster, een jonkvrouw, een monnik en andere types rond. 

Deze vreemde types moesten ‘opgebracht’ worden.

Zomerbridge in 

Hollandsche Rading
Donderdag 21 juni jl. startte het Zomerbridge in Hollandsche Rading. Er 

waren de eerste avond al direct 22 paren naar het tijdelijk Dorpshuis in Hol-

landsche Rading gekomen. Trees van Doorn + Jan van der Heide werden 

eerste (64,56 %) met in hun kielzog Anneke de Jong – Leenslag + Toon 

Smits (60,65 %) en Sonja van Eck + Thea Koetze (59,21%). 

Op 28 juni waren er 20 paren. Opnieuw ging de strijd tussen de eerste 

twee paren van de openingsdrive met ditmaal Anneke de Jong-Leenslag + 

Toon Smits (65,49%) als winnaars en Trees van Doorn + Jan van der Heide 

(60,93%) op de tweede plaats. Erik Polders + Nico Verhaar werden met 

58,47% nu derde. 

Vervolg

Tot en met donderdag 30 augustus a.s. is er vrij toegankelijk Zomerbridge 

in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Voor 

niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelna-

me € 2,00 per persoon per avond. De consumpties, door de vereniging zelf 

verzorgd, zijn zeer laag geprijsd.  Vooraf aanmelden van zowel leden als 

niet-leden per paar kan bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@

gmail.com of telefonisch naar 06 26947689. Op de betreffende donderdag 

kan inschrijven ter plaatse per paar ook nog tot 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is 

men welkom in het clubhuis en de aanvang is om 19.45 uur. [HvdB]

Buurtfeest in de 
Groenekanse Veldlaan

Eerst vrijdagmiddag werd de redactie uitgenodigd getuige te willen zijn 

van een straatfeest, dat bewoners van de Groenekanse Veldlaan op stapel 

hadden gezet. Omdat er die avond nog meer feestjes waren kon de redactie 

slechts voor aanvang even langsgaan en de stand van zaken van dat 

moment vastleggen. Ze was getuige van een goede voorbereiding; letterlijk 

met kruiwagens werden de te nuttigen lekkernijen aangebracht. Kinderen 

vermaakten zich met tafeltennis- en tafelvoetbal en de ouders en ouderen 

namen ‘iets vooraf’. Totaal 75 volwassenen zaten op de Veldlaan aan tafel; 

een prachtig moment om elkaar eens wat ongedwongener te ontmoeten. 

Toen Pluvius letterlijk de zaak liet verregenen, was de algemene conclusie: 

‘Voor herhaling vatbaar’. [HvdB] 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Nootjes  per e-mail*

U zoekt 
-

U vindt

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  Bilt 

030-2202012

Adverteren in  

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Te koop aangeboden

EETHOEK: Massief eiken 

Tafel 200x90x76 + 2 laden. 

6 stoelen (Bert Plantagie) 

Leren bekleding zandkleurig. 

Houten poten, zonder leuning. 

Prijs in 1 koop € 450,-. Tafel: 

€ 200,- / 6 stoelen € 300,-. Tel. 

06-28643352, Bilthoven.

Rubber boot ZODIAC 2,60 

m. Inclusief riemen en hoes. 

Gesch. v bb motor tot 4 pk.

€ 295,-. Tel. 0346-213951

Gratis speelse katertjes, 

7 weken oud 1 rode en 1 

zwart met witte. Zindelijk, 

eten brokjes, ontwormd. Tel: 

06-52679131

Chroom draaimolentje om ket-

tingen aan te hangen 60 cm. 

hoog voor markt of braderie. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe witte lichtbak om 

wenskaarten te maken. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

2 Biedermeierstoeltjes, jaren 

’40. € 35,-. Tel. 06-44420668

Kastje met klep, maten 

45x90x40 cm. € 35,-. Tel. 

06-44420668

Trilogie Millennium 2x als 

nieuw, 1x stuk gelezen maar 

compleet, afhalen. € 9,- totaal. 

Tel. 030-2250688

Viool in kist, oud maar ok, 

nieuwe snaren nodig. 4/4 

model. € 50,-. Tel. 030-

2250688

Beige peuterledikant afm: 

60x120 met matras + onderde-

ken. € 30,-. Tel. 0346-214084

Nokia 9500 satellietontvan-

ger voor canaldigital en free 

to air zenders. € 29,-. Tel. 

06-19963053

Helemaal nieuw picknicktas 

als rugtas te dragen, met alle 

toebehoren. € 25,-. Na 17.90 

uur bellen naar  0346-551146

2 parasolvoeten, als nieuw, 

donkergrijs kunststof, gat 6 

cm, voet 70 cm doorsn. Met 

water vullen. € 40,-/2. Tel. 

0346-553392

Gratis af te halen: Philips 

Matchline televisie, voor-

zijde lichtgrijs, 70 cm. Tel. 

06-15374047

Auto’s/motoren

BMW 523i Executive, auto-

maat, open dak, enz. 155.000 

km, bj. 02/2000. € 4950,-. Tel. 

0346-211268

Personeel gevraagd

Kapsalon Hairdesque, 

Maartensdijk zoekt allround 

haarstyliste, zie pag. 8

Personeel aangeboden

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.
:

BETTY'S CORNER is geslo-

ten tussen 07-07 t/m 24-07 

2012 Vanaf 23-07 wel weer 

telefonisch bereikbaar voor 

een afspraak. Fijne vakan-

tie! Bel voor een afspraak: 

06-33722022 Zorg voor uw 

haar!

Te huur of te koop bedrijfspand 

Maartensdijk 200 m² boven 

en 200 m² beneden, totaal 

400 m². Elektrische roldeur. 

Informatie; 06-54623282.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 

en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 

Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Een 

complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 

Frais Monde  producten bevatten thermaal bron water met zeer 

veel werkzame zouten en mineralen. Ook voor behandelingen 

en producten die vrij van parabene en chemische conservering-

middelen zijn. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Uit eigen moestuin bij 
BSO de Leeuwerik

Tijdens de open dag van de Buitenschoolse Opvang de Leeuwerik werden aller-

lei leuke buiten- en binnenworkshops georganiseerd; koken uit eigen moestuin, 

speurtocht in het bos, hutten bouwen, bloempotjes verven en zaaien. Kinderen 

van de BSO mochten allemaal een vriendje/vriendinnetje meenemen en belang-

stellenden uit de buurt konden eens even kijken wat deze kinderopvanglocatie 

allemaal biedt. Ouders en bezoekers kregen heerlijke gezonde traktaties uit de 

tuin. BSO de Leeuwerik ligt aan de rand van het Panbos en biedt naschoolse 

opvang voor alle kinderen van de Julianaschool en de van Everdingenschool. 

Met recht een NatuurBSO waar ontdekken en bewegen centraal staat, zie ook 

www.kinderopvang-debilt.nl 

(Nicole Quadakkers)

Kinderen van BSO de Leeuwerik zijn druk met de bereiding van de traktaties.

Zomer vol verhalen 

Fort De Bilt

Uniek verhalenfestival voor de 

hele familie

De Nieuwsbrief van de Stichting Vredeseducatie 

(Fort De Bilt) van deze maand geeft een overzicht 

van activiteiten waarvan de eerstvolgende plaats 

vindt op a.s. zondag 8 juli van 14.00 tot 17.00 uur. 

De Stichting Vredeseducatie kan jaarlijks op een 

subsidie van de Gemeente De Bilt rekenen.

Op zondag 8 juli betreft het een verhalenfestival 

met muzikale begeleiding voor de gehele familie op 

6 markante buitenplaatsen. De eerste en het meest 

dichtbij is op Fort De Bilt, Biltsestraatweg 160 te 

Utrecht. 

Verhalen

De verhalenvertellers zijn Hans van Woerkom: 

‘over een jonge Bataaf als slaaf in Rome’, Mirjam 

Mare met ‘Sprookjes uit verre landen’ en Adrie 

Gloudemans met: ‘Simba de Leeuw’ en ‘Waarom 

eet een nijlpaard geen vis.’ De toegang is 5 euro. 

De volgende verhalen worden verteld op 11 juli 

Kasteel Duivenvooorde, 15 juli Ford bij Vech-

ten (Bunnik), 22 juli Ford Hoofddijk, 29 juli Ford 

aan de Klop (Polderweg Overvecht Utrecht) en 12 

augustus Kasteel Heeswijk. Wie meer wil weten: 

www.zomervolvehalen.nl [KP]

Nefra metaalwerken – Nieuwegein

buitenkachels, balkon-/tuinhekjes, priëlen

tevens reparaties, kleine laswerken en -constructies 

Tel. 06 51835449

Groeit het onkruid u boven het hoofd, wordt de tuin te veel 

voor u? Misschien vereenvoudigen, met behoud van originali-

teit? degroenetuinman@xs4all.nl 06-53760310. Scherp tarief!

Cursussen/Trainingen

Slim, maar toch lage cijfers op school? Coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

presteren op school. Maria van Groenestijn, 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

GEFELICITEERD!

Lieve Leora. Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je 

diploma. Groetjes van je collega’s, poot van Raffy en een 

knuffel van Flits en Sammie.
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Centrals nu al zeker bij bovenste vier
Door twee keer winst op Zuidvogels 

heeft Centrals Dames 1 zich deini-
tief geplaatst voor de bovenste vier 

ploegen die play-offs spelen om het 

kampioenschap.

Al in de eerste inning werd het twee 

nul voor Centrals. De punten wer-

den gescoord door Andee Lindg-

ren en Jennifer Eberhardt, nadat de 

eerste twee slagvrouwen er niet in 

slaagden op de honken te komen. 

In de vierde inning had werpster 

Eva Voortman een dip, waarin Zuid-

vogels scoorden, 2-1, maar daarna 

maakten de dames het in de vol-

gende inningen goed af; het werd 

uiteindelijk 5 - 1.

De tweede wedstrijd verliep in het 

begin moeizamer, het werd 1- 0 

voor Centrals, maar het werd ook 

snel 1- 1 door enkele fouten, onder 

meer door een foute aangooi vanaf 

het 3e honk naar het 1e honk. Maar 

daarna kwamen de slagvrouwen op 

stoom, door uit te lopen naar 9 - 2. 

Vrijwel alle speelsters kwamen op 

de honken. In 6 inningen was de 

overwinning binnen.

Al na de eerste wedstrijd was het 

duidelijk, dat de dames zich deini-
tief hadden geplaatst voor de boven-

ste vier, die spelen om de eerste en 

de tweede plaats. De kampioen pro-

moveert direct naar de Hoofdklasse. 

Nummer 2 speelt om een plaats in 

de hoofdklasse tegen de nummer 7 

van de hoofdklasse. Team en coa-

ches Carolien Theunissen en Hans 

Snel hebben het eerste doel gehaald, 

ondanks de vele blessures. Nog een 

keer uit, en een keer thuis, de zo-

merstop dan de play-offs.

Jongensteam schrijft 
geschiedenis

Afgelopen zaterdag werden het jongensteam t/m 12 van tennisvereniging 

Hollandsche Rading in Vleuten De Meern districtskampioen. Niet niks 

voor een vereniging met een achterban van zo’n 1500 inwoners. De inale 
werd gespeeld tegen het Amersfoortse Alta en overtuigend wonnen de jon-

gens alle 6 wedstrijden. 

De vaste waarden in het team (Bart Bremer, Matthijs Smorenburg en Thi-

ago Geesink) wonnen hun enkels overtuigend. Het vierde teamlid (Pol 

Schuurman) was helaas ziek en werd vervangen door Miles Hofstede: ook 

hij stond zijn mannetje en kwam uit een achterstand van 6-0 en 4-2 terug en 

won de wedstrijd. Daarmee was het lot van Alta bezegeld. Ook in de dub-

bels bleven de jongens alert, dus ook die werden gewonnen.

Voor de tennisvereniging Hollandsche Rading was dit de eerste keer dat een 

jeugdteam de inale van de districtscompetitie won; en dus werd geschiede-

nis geschreven.

(Maarten Bremer)

Op de foto van links naar rechts Bart, Thiago, Matthijs, Pol en Miles. 

Tautenburg’s succes bij 
Meijenhagen

 

Jeugdleden van tennisvereniging Tautenburg waren op de inaledag van het 
Rabo Open Jeugd tennistoernooi van LVT Meijenhagen in De Bilt zondag 1 

juli goed voor vijf ‘1ste plaatsen’ en een ‘2de plaats’. 

Max Van de Berg en Colin Beek werden 1ste in de categorie jongens dubbel 

tot 12 jaar. Max pakte, na een zinderende partij, ook de winst in het jongens 

enkelspel tot 12 jaar. Renee van Ginkel zegevierde in zowel de categorie 

meisjes enkel tot 14 als ook meisjes enkel tot 17 jaar. Bodil van Beerschoten 

was, met Anna Plomp uit Hollandsche Rading, succesvol in de meisjes dub-

bel tot 17 en werd achter Renee 2de in de categorie meisjes enkel tot 17 jaar.

Een mooie prestatie en blije gezichten.

(Harry Van de Berg)

V.l.n.r. Renee van Ginkel, Bodil van Beerschoten, Colin Beek en Max Van 

de Berg

Open Bosberg groot succes
Van 23 juni tot en met 1 juli werd 

op de tennisbanen van TV Holland-

sche Rading het traditionele Open 

Bosbergtoernooi georganiseerd. Een 

bijzondere editie dit keer; het toer-

nooi werd namelijk voor de 25e keer 

gehouden. De ruim 250 spelers (ook 

een record), vanuit de verre omtrek 

van Hollandsche Rading beleefden 

een prima toernooi met vaak zeer 

goed spel en natuurlijk veel gezel-

ligheid. Op zaterdagavond werd een 

climax bereikt met een groot feest in 

een circustent. Er was een heuse ja-

ren-80-bingo en met livemuziek van 

Laura Fygi gingen de beentjes van 

toernooispelers en clubleden tot in de 

kleine uurtjes van de grond. Zelfs een 

stroomstoring en enkele hoosbuien 

hadden geen negatieve invloed op het 

feestgedruis. 

Zeven nieuwe spelers voor Voordaan
De heren van hockeyclub Voordaan hebben zeven nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd 

voor het komend seizoen. Floris van den Bos (Kampong), Laurens Ashouwer (Phoenix), 

Maarten Nyst (Gron Studs), Junior Schilte (Gooische) en Christiaan Teeuwen (SCHC) 

gaan hun geluk in het Groenekanse bos zoeken komend seizoen. 

Al eerder was de komst van Daan 

Jongejan (SCHC) en Thijs Wientjes 

(Push) aangekondigd. Voordaan is 

afgelopen jaar kampioen geworden 

in de Overgangsklasse en mag daar-

door komend seizoen in de Hoofd-

klasse uitkomen. Voordaan coach 

Peter Kalfsterman: ‘We zijn blij met 

deze nieuwe spelers. Voordaan betaalt 

spelers niet en zoekt alleen spelers die 

komen om hun eigen ambitie binnen 

een bijzondere club waar te maken. 

Tevens komen al deze spelers niet 

voor 1 jaar maar kiezen voor een lan-

ger perspectief. Het zijn goede spelers 

met een mooie mix van talenten en 

diverse posities op het veld. We zijn 

bijna op kracht met de selectie. Op 7 

augustus starten we de voorbereiding. 

We gaan hard trainen om in elk geval 

fysiek sterk aan de start te verschijnen 

half december wanneer de competitie 

start’. 

Begeleiding

Ook in het begeleidingsteam is er 

een mutatie. Manager Kees Geervliet 

draagt het stokje na twee mooie jaren 

over aan oud Heren 1 speler en Gooi-

sche H2 coach Johan van den Big-

gelaar. Kees Geervliet blijft zich vol 

inzetten voor Voordaan en actief als 

bestuurslid.

De prijswinnaars die hun inales op zondag speelden.

Voordaan hoopt komend seizoen in de Hoofdklasse ook veel doelpunten te 
kunnen vieren.   (foto Guido van der Burg)
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Fotowedstrijd De Bilt 
Derde prijs voor Marinka Peerdeman.

Marinka Peerdeman is er niet echt 

voor de wedstrijd op uitgetrokken 

om haar foto te maken. ‘Het is een 

toevalstreffer’, zegt ze. ’Ik woon 

dicht bij het Houdringebos en ga 

er vaak heen met de kinderen, want 

daar in het bos loopt een hele kleine 

kudde koeien vrij rond. Omdat ik 

het zo karakteristiek vind heb ik 

daar voor mijn plezier de foto van 

de drie koeien gemaakt. Ze zijn 

een beetje apart met van die witte 

strepen. Ik heb de foto opgestuurd 

en dat was de eerste keer dat ik in 

een wedstrijd mee deed. Ik heb een 

mooi dik boek gekocht van de prijs. 

Komt heel goed uit voor in de va-

kantie.’ [KP]

Lage Vuursche krijgt 
nieuwe parkeerplaats

door Kees Pijpers

Na langdurig onderhandelen van waarnemend burgemeester van Baarn drs. 

B. Vries met Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt om in Lage Vuur-

sche een parkeerterrein aan te leggen op grond van Staatsbosbeheer ten 

zuiden van het dorp aan de rechterkant van de Vuurse steeg en juist voorbij 

de 300 Roedenlaan. Het voordeel van deze plaats is dat bezoekers, komend 

uit zuidelijke richting, geen overlast bezorgen in de lanen van het dorp. Er 

komt geen verlichting op de parkeerplaats.

Er komen 36 parkeerplaatsen waarvan er 2 invalideparkeerplaatsen zijn. De 

kosten voor de aanleg en het onderhoud zijn voor de gemeente Baarn. Met 

uitzondering van één slechte boom hoeven er verder geen bomen te worden 

gerooid. Vóór de in- en uitrit komt er een smalle brug over de sloot naast de 

Vuurse steeg. Onder de brug komt een hazelwormtunnel.

Bewoners van het dorp zijn altijd blij met uitbreiding van parkeergelegen-

heid buiten het dorp maar vinden 36 plaatsen wel wat weinig. 

Zoddenwandeling in Westbroek
Vrijdag 22 juni werd een prachtige avondwandeling georganiseerd door de Agrarische 

Natuurvereniging Noorderpark (ANV). Henk van Zijtveld en Bert van der Tol gidsten de groep 

van ca. 30 personen door het zoddenlandschap. Het was een avontuurlijke wandeling.

Het ANV heeft als doel de waarden 

van het Noorderpark verder te ont-

wikkelen: de landschappelijke, eco-

nomische, ecologische en cultuur-

historische waarden. Een rendabele 

landbouw is het uitgangspunt. Zod-

den staat voor dichtgegroeid veen. 

Wiebelen

De groep gaat over wiebelende plan-

ken, gelegd over sloten. Voor de durf-

als is er een polsstok om over de sloot 

te springen. De jeugd, maar ook de 

ouderen komen aan hun trekken. Er 

wordt uitleg gegeven over het ont-

staan van dit landschap: de onderlig-

gende zandlaag, de vervening, daarna 

de ontginning van land. Landbouw 

bleek niet rendabel, maar turf (ge-

droogd veen) was een gewild artikel. 

Er was grote behoefte aan brandstof. 

Men begon veenplaggen te steken en 

het veen te drogen op akkers. Door 

het uitsteken van het veen onstonden 

naast deze legakkers sloten, kleinere 

petgaten en grote plassen. Tegen-

woordig word er geen veen meer ge-

wonnen en zijn de weilanden alleen 

nog geschikt voor veeteelt. 

Moeras

De tocht gaat door het moerassige ge-

bied met veel waterplanten waaronder 

veenmossen, krabbescheer, zegge, 

zwanebloem, valeriaan, wateraard-

bei, watermunt (muntthee!) kalmoes 

en moeraspeper. Er mocht geproefd 

worden We mochten het blad van de 

waterpeper proeven en zullen nooit 

meer de naam van deze plant verge-

ten! Na aloop van de wandeling kre-

gen we ‘koek en zopie’ en informatie 

over het ANV. 

(Corry den Ouden) Spannende momenten bij het slootje springen. (foto Jan Versteeg)

Oplichters met rozen aan deur
door Kees Pijpers

Vorige week werd het Groenhorst College Maartensdijk gebeld door een 

mevrouw uit Zeist of het klopte dat leerlingen van de school rozen aan de 

deur verkopen. Een nette jongen van naar schatting 20 jaar deed zich voor 

als leerling. Een oplichterstruc, want de school verkoopt geen rozen aan de 

deur. In de gehele regio zijn illegale venters weer actief en niet alleen met 

rozen. 

Het illegaal venten is strafbaar maar voordat iemand 

bij de politie aan de bel trekt zijn de verkopers alweer 

vertrokken. Bij wat navraag blijken er landelijk tal-

loze voorbeelden te vinden van deze vorm van ver-

koop aan de deur. In De Bilt en Zeist zijn deze prak-

tijken ook bekend. De gemeente Zeist heeft er evenals 

nu ook eerder al mee te maken gekregen. Niet alleen 

met rozen maar ook met stroopwafels voor een niet 

bestaande bakkersschool. Waar de venters de rozen vandaan halen is nog 

niet bekend. Zelf geteeld of stiekem zelf geplukt misschien. Het Groenhorst 

College maakt deze oplichting bekend als waarschuwing en vertelt erbij: 

‘Trap er niet in. Onze leerlingen zijn allemaal jonger dan 20 jaar.’ 

Stroopwafels 

De venters verkopen de bloemen en stroopwafels voor een redelijke prijs. 

Ze doen dat keurig en beleefd. Maar altijd verdwijnt het geld in de eigen zak 

en gaat niet naar de bestemming die ze de koper voorschotelen. Uit eerdere 

ervaringen blijkt dat de verkopers geen ventvergun-

ning konden laten zien. Ze schermen ermee dat ze 

een groepsvergunning hebben en dat een docent deze 

in bezit heeft maar zo’n docent blijkt vervolgens niet 

te bestaan. Op het Groenhorst College is men er niet 

blij mee. De School krijgt zo een negatieve naam 

en laat weten dat indien er door de 

school een oficiële verkoopactie 
wordt gehouden, dat men het dan 

op hun website kan nalezen.

De plaats waar rechts de parkeerplaats wordt aangelegd.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Woe.
4-7

Gemarineerde varkensfilet 
van de grill

of
Gevuld scholrolletje met 

kreeftenjus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-7
Vrij.
6-7

Woe.
11-7

Entrecôte van de grill 
met pepersaus

of
Knoflook gamba`s met pasta 

en Spaanse salade

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
12-7
Vrij.
13-7

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

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


