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De omliggende bewoners van de rotonde waren uitgenodigd om deze ope-
ning bij te wonen. Een partytent met een heuse catering was opgesteld op het 
grasveld aan de van Hogendorpweg. Van daaruit ging het gezelschap te voet 
naar de rotonde waar wethouder Ditewig de opening verrichtte. Ditewig be-
dankte de betrokken aannemers voor hun inzet en zei blij te zijn dat de roton-
de er nu ligt en dat het effect al goed te merken is. De doorstroming is fl ink 
verbeterd!  Er waren ook fl ink wat bewoners van De Akker die aangaven 
eerst sceptisch tegenover de rotonde te staan, maar er nu erg blij mee te zijn. 

Grap
De aannemer die de rotonde had aangelegd had iets speciaals voor de wet-
houder in petto. De aannemer had bij wijze van grap de rotonde voorzien 
van een straatnaambord met daarop de tekst ‘Drs. A.J. Ditewig rotonde. 
Wethouder openbare ruimte & verkeer. Ditewig was aangenaam verrast. Op 
de vraag wat hij ervan vond antwoordde hij: ‘Ik ben zeer verbaasd,  maar 
- helaas - is dit een ludieke grap van de aannemer en zal het bord aan het 
einde van de dag weer verwijderd moeten worden. Maar het bord zal daarna 
leuk staan in mijn tuin’. 

Ook moest de ploeg van Groene-
kan in de middag op de 112 baan 
een wedstrijd spelen. Dit was een 
hooibrand in een grote loods, waar 
bij aankomst bleek, dat er ook een 
trekker met een wals over een slacht-
offer was gereden. Het slachtoffer 
diende uiteraard gered te worden, 
terwijl achter de brandhaard in een 
aangrenzende loods ook nog een 
persoon lag. Na de brand geblust te 
hebben en de 2 personen gered wa-
ren zat de zware dag erop voor de 
ploeg. Uiteindelijk is bij deze 112 
baan door de Groenekanse ploeg een 
mooie 2e plaats behaald en de Maar-
tensdijkse collega’s werden 9de. De 
Groenekanse ploeg gaat door naar 
de 2e gewestelijke ronde en speelt 
op 25 juni in het verre Veere de vol-
gende wedstrijd. [HvdB]

Bijgestaan door de net 5 jaar gewor-
den Eline van der Heijde knipte hij 
het lint door. Met blijdschap maakte 
hij duidelijk hoe mooi en veilig deze 
vernieuwde speelplek is geworden. 

Er waren die middag heel wat omwo-
nenden op af gekomen die met plezier 
het gekrioel bekeken. Die speeltuin 
op de weide bestond al langer maar 
is nu uitgebreid met prachtige nieuwe 
apparatuur. Zowel voor als na de of-
fi ciële opening krioelden de kinde-
ren op de, tussen de woonblokken 
ingebouwde, spannende speelplek. 
Ze klauterden in de klimelementen, 
hingen aan de rekstokken, speelden 
op de pingpongtafel en de sjoelbak en 

genoten van de suikerspin. Tussen-
door voetbalden zowel jongens als 
meisjes en scoorden in de doeltjes. Ze 
dansten in de, alleen voor die dag ge-
huurde, grote overdekte springtempel 
en knielden onder de dito opgeblazen 
koe waar je uit de uiers limonade kon 
tanken. De bewondering voor de or-
ganisatoren was unaniem. De dames 
Linda van Barneveld, Ellen Bousche 
en Carla van Renswoude hebben iets 
moois verricht.

Rotonde geopend en 
bord weer verwijderd

door Reyn Schuurman

Woensdag 1 juni was dan eindelijk de dag aan gebroken waarop 
de rotonde op de Soestdijkseweg zuid / Groenekanseweg 

geopend werd door wethouder Arie-Jan. De rotonde ligt er 
alweer een tijd, maar onlangs is de bewegwijzering geplaatst. 
Een mooi moment om de rotonde offi cieel te ‘openen’ aldus de 

mening van de gemeente De Bilt.

De aannemer had bij wijze van (ludieke) grap de rotonde voorzien van een 
straatnaambord met daarop de tekst ‘Drs. A.J. Ditewig rotonde. Wethouder 
openbare ruimte & verkeer.

Groenekanse brandweerlieden: staand v.l.n.r. Gijsbert van Asselt, Jaap van 
Es, Frank van Asselt, Teunis van Asselt. Zittend v.l.n.r. Arco van Asselt, Bart 
Kroezen en Dick van Dijk. Liggend: Jan Bos. 

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Voor al uw:

schoonmaak

glasbewassing

gevelreiniging

luchtkanalenreiniging

SDU

www.sdu-vof.nl  Tel. 06 - 48849333

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Opnieuw goede prestatie van 
Groenekanse brandweer

Nadat de Groenekanse brandweerploeg bij wedstrijden in Westbroek op 16 april op de hd-baan 
eerste was geworden en op 14 mei in Amerongen op de 112 baan een tweede plek behaalde, 

moesten de Groenekanners zaterdag 28 mei in Leersum alweer twee wedstrijden spelen. 
De Hd-wedstrijd was een kelderbrand in een appartementencomplex (aangestoken bij een 

inbraak door drie personen). De Groenekanse afvaardiging werd 4de; de Bilthovense collega’s 
werden achtste. Beiden werden hierdoor uitgeschakeld. 

Speeldag met vernieuwde elementen
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag 1 juni opende Wethouder Arie-Jan Diteweg in bijzijn van 
Wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee de vernieuwde speeltuin in de Kruidenhof aan de 

Groene Long achter de Wolfsmelk in Maartensdijk. 

In de vernieuwde speeltuin wordt naar hartelust geklommen.

Eindexamenspecial 
op pag. 11

Buurtberichten op pagina 16
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

12/6 • 10.30u - Mw. ds. B.L. Bos en ds. P.L. 
Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/6 • 8.45u - Liederen zingen voor de 

dienst
12/6 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse
12/6 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
13/6 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/6 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

12/6 •  10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/6 • 10.00 en 11.30u - Eucharistieviering 

Pastor G. Oostvogel
13/6 • 10.00u - Oecumenische dienst Pastor 

G. Oostvogel en drs. H. Bouma

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

12/6 • 9.30 - Ds. G. Roorda (in en met 
Zeist)

12/6 • 10.15 - Ds. J. de Wolf 
(Amandelboom)

12/6 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 
(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
12/6 • 10.00u en 19.00u - Ds. G.J. Codée

13/6 • 10.00u - Ds. B. Oosterom, 
Oudewater

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
12/6 • 10.00u - Eucharistieviering
12/6 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
12/6 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

12/6 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek, Odijk

PKN - Herv. Kerk
12/6 • 10.00u, 18.30u en 13/6 • 10.00u - 
Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
12/6 • 10.30  en 18.00u - Dhr. E. van Baren

13/6 • 10.00u - Ds. A. den Hartog, 
Maartensdijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
12/6 • 9.30 en 10.30u - Prof. Dr. B. 

Smalhout, Bosch en Duin

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/6 • 11.00 uur - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/6 • 10.00u - Ds. M. Verduin, Zeist
12/6 • 18.30u - Ds. D.C. Floor, Ede

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

12/6 • 9.30u - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

St. Maartenskerk
11/6 • 19.00u - Eucharistieviering Pastor 

Gerard de Wit
12/6 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor 

Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
12/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
12/6 • 18.30u - Ds. T.C. de Leeuw, 

Kockengen
13/6 • 9.30u - Ds. M.J. Tekelenburg, 

IJsselstein

Workshop Hartenwensen

Op 9 juni kun je bij Nieuw Licht, 
centrum voor Inspiratie en Intuïtie, 
terecht voor de workshop Harten-
wensen. Deelnemers onderzoeken 
hun hartenwensen.
Centraal staat: wat leeft er in je 
hart? Wat zijn je wensen, je dro-
men?
Hoe wil je graag je leven vorm 
geven? Ingrediënten zijn: medita-
tie, visualisatie, creativiteit en ple-
zier. Het is van 19.00 tot 22.00 uur 
in de Laurillardlaan 6 in Bilthoven. 
Voor meer informatie kun je kijken 
op www.nieuw-licht.nl of bel met 
Linda Zwemer: 06-46736993.

2de hands- goederen en 
kleding gezocht

Voor de Dorpskerk Marktdag in 
september is behoefte aan 2de 
hands goederen en dameskleding. 
De inzamelavond is op donder-
dag 9 juni 2011 van 19.00 uur tot 
20.30 uur in Het Baken naast de 
Dorpskerk in De Bilt, Brug. De 
Withstraat 29a. Enthousiaste men-
sen staan hier klaar om u te helpen 
met uitladen. Om organisatorische 
redenen worden geen grote meu-
belen, witgoed, tv’s en computers 
ingenomen.
Het is ook mogelijk dat de spullen 
worden opgehaald. Bel voor de 2de 
hands goederen met Richard en Ida 
van der Meijden (tel. 030 2211376), 
voor de 2de hands kleding Magda 
Verweij (tel. 030 2202159).

Speakers corner over 
bezuinigingen 

Fractie Rost van Tonningen orga-
niseert op woensdagavond 15 juni 
om 20.00 uur een ‘speakers cor-
ner’ over de bezuinigingen van de 

gemeente De Bilt in Café Milten-
burg Oude Brandenburgerweg 32 
in Bilthoven. Iedereen is welkom. 

Soefibijeenkomst
 
Op woensdag 15 juni a.s. ver-
zorgt het Soefi Centrum Utrecht/
Bilthoven een open avond in De 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven. Soefisme wordt ook wel 
de religie van het hart genoemd. 
Floris Aukema leidt deze avond 
met een combinatie van muziek en 
meditatie. De aanvang is om 20.00 
uur. Zie ook www.hier.is/soefisme. 

Oost-West Dialoog 
bij Bodhisattva

De Stichting Bodhisattva organi-
seert een ‘Oost - West In Dialoog’ 
onder leiding van Dorien Quik. Het 
thema is: ‘Boeddha versus Descar-
tes’. Descartes zei: ‘Om te weten 
wat mensen werkelijk denken moet 
men eerder letten op wat ze doen 
dan op wat ze zeggen’. Boeddha 
zei: ‘Bij een lichtzinnig mens groeit 
de lust als een slingerplant; hij holt 
van het ene bestaan naar het andere 
als een aap, die in het oerwoud 
vruchten zoekt’. De avond wordt 
gehouden op donderdag 9 juni van 
19.30 tot 22.00 uur in de Kapel van 
de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 
te Bilthoven. Zie ook: 
www.stichtingbodhisattva.eu

Oecumenische dienst

Op 2de Pinksterdag wordt weer 
een oecumenische dienst gehouden 
in de OLV kerk aan de Grego-
riuslaan. Deze dienst begint om 
10.00  uur. Voorgangers zijn pastor 
Gerard Oostvogel o.p. en drs. Hans 
Bouma. Het thema van de dienst 
luidt: ‘De vruchten van de Geest 
plukken’. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Wil Bosch, 
zang en Arie van Viegen, orgel en 
piano.

Filmavond voor jongeren

Als afsluiting van het catechisa-
tieseizoen is er op vrijdagavond 
10 juni a.s. een filmavond in het 
Baken, gelegen naast de Hervorm-
de Dorpskerk in De Bilt. Er wordt 
gekeken naar de film ’To Save a 
Life’. Het is een indrukwekkende 
en ook wel heftige film. Maar niet 
alleen dat. De film daagt je uit om 
anders te zijn. Om de wereld te ver-
anderen. Aanvang 19.30 uur, neem 
gerust iemand mee.

Fietsgilde ‘t Gooi 

rijdt woensdag 15 juni de middag-
tocht ‘Grens Bussum’, 
vertrek 13.30 uur van station ‘Bus-
sum-Zuid’ (hotelzijde).
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Familie Opstellingen

Nieuwsgierig welke invloed je 
gezin van herkomst op je heeft? 
Op 11 juni geeft Nieuw Licht, 
Centrum voor Inspiratie en Intuïtie, 

een dag over Familie Opstellingen. 
Het is een dynamische dag waarbij 
een aantal gezinnen wordt opge-
steld.  Je krijgt inzicht in welke 
rollen je vervult en welke thema’s 
en processen er spelen. Deze heb-
ben invloed op het dagelijks leven. 
Het is van 10.00 tot 17.00 uur in 
de Laurillardlaan 6 in Bilthoven. 
Voor meer informatie kun je kijken 
op: www.nieuw-licht.nl of neem 
contact op met Linda Zwemer via 
06-46736993. 

Concert Bilthovens Kamerkoor 

Het Bilthovens Kamerkoor onder 
leiding van Arie Perk geeft op dins-
dag 14 juni 2011 een mini con-
cert in de Bechsteinzaal van de 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 36 te 
Bilthoven, aanvang 20.00 uur. Het 
programma bestaat o.a. uit liederen 
van Bach, Mozart, Mendelssohn 
Bartholdy, Schubert, Ave Verum 
van Elgar en Ave Maria van Real 
en Caccini. 
Het concert is niet alleen voor de 
bewoners maar voor iedereen die 
van kamermuziek houdt. De entree 
is vrij.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 11 juni oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papier-
kliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 juni haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, in-
clusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Moniek van Mens
Joost Romeyn
24 uur bereikbaar
T 0343 51 62 13
M 06 53 27 09 38
www.aline.nl voor iedereen anders

ALFINE uitvaarten

Geboren
3 juni 2011

Annelotte
Dochter van 

Richard en Mirella van Hemert
Veldlaan 10 
Groenekan

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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

Heden is, voor ons toch nog onverwachts, van ons weggenomen mijn 
innig geliefde vrouw, onze zeer geliefde zuster, schoonzuster en tante

Johanna Bertha Reijneveld-Floor
   * 13 juni 1927           † 2 juni 2011

 Maartensdijk: A. Reijneveld 
 Maartensdijk: W.E. van Ginkel-Floor
 Moerkapelle: A. Reijneveld-van Leeuwen
 Maartensdijk: I. Floor-van Doorn
  Neven en nichten

Valklaan 11
3738 GE  Maartensdijk

De begrafenis heeft vandaag, woensdag 8 juni, plaatsgevonden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Vakantiewerk
Wij zoeken nog bezorgers voor diverse wijken.

Iets voor jou? Bel 0346 211992 of stuur een mail naar info@vierklank.nl
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Alie	 Geurtsen	 is	 opgeleid	 als	 ver-
pleegkundige	 en	 werkte	 later	 als	
uitvaartleidster.	 Ze	 stopte	 daarmee	
om	twee	jaar	lang	haar	ernstig	zieke	
moeder	 te	verzorgen.	 ‘Daarna	wilde	
ik	voor	mezelf	beginnen,	maar	er	wa-
ren	zo	ontzettend	veel	uitvaartonder-
nemingen	 in	de	omgeving,	dat	 ik	 in	
dezelfde	 sfeer	 naar	 iets	 anders	 ging	
zoeken.	We	zijn	 toen	begonnen	met	
een	 toeleveringsbedrijf	 voor	 de	 uit-
vaart.	We	doen	alles	wat	met	de	laat-
ste	verzorging	van	een	overledene	te	
maken	heeft.	Het	 enige	wat	we	niet	
doen	 is	 het	 regelen	 van	 de	 uitvaart,	
zoals	kaarten	verzorgen	en	het	bege-
leiden	van	de	uitvaart.’	Omdat	zij	uit	
de	verpleging	kwam	had	Alie	Geurt-
sen	 al	 veel	 ervaring	 met	 de	 laatste	
verzorging	van	overledenen.	 ‘Het	 is	
werk	dat	vaak	veel	voldoening	geeft,	
maar	soms	ook	werk	met	een	psychi-
sche	 belasting.	 Zeker	 als	 het	 kleine	
kinderen	 of	 lijkvindingen	 betreft.	
Maar	we	kunnen	er	hier	in	de	groep	
goed	over	praten.	Als	het	nodig	is	hu-
ren	we	een	psycholoog	in	die	mede-
werkers	dan	begeleidt	 en	bij	wie	 ze	
hun	verhaal	kwijt	kunnen.	Voor	veel	
mensen	lijkt	het	geen	prettig	beroep,	
maar	wij	 vinden	veel	 voldoening	 in	
wat	we	doen.’	

Werkwijze
Rouwtransport	Maartensdijk	is	hele-
maal	onafhankelijk	en	niet	gebonden	
aan	contracten	met	een	verzekerings-
maatschappij	 of	 uitvaartonderne-

ming.	 ‘Iedereen	kan	ons	vragen	een	
transport	 te	 regelen.	 We	 doen	 dat	
door	het	hele	 land,	maar	meestal	de	
regio.	Veel	uitvaartondernemers	vra-
gen	 ons	 wanneer	 een	 overledene	 in	
een	ziekenhuis	of	verzorgingshuis	is	
overleden	 de	 verzorging	 te	 regelen.	
We	 leggen	 daarna	 de	 overledene	 in	
de	kist	en	brengen	die	over	naar	een	
uitvaartcentrum	 of	 naar	 thuissitua-
ties.	 Vaak	 rijden	 we	 op	 de	 dag	 van	
de	 uitvaart	 de	 overledene	 ook	 naar	
de	begraafplaats	of	het	crematorium,	
omdat	de	uitvaartondernemer	die	ons	
inhuurt	 meestal	 geen	 eigen	 auto’s	
heeft.	 Dat	 heet	 statievervoer.	 Veel	
kleine	 uitvaartondernemers	 huren	
bijna	alles	in.	
Bij	een	thuisoverlijden	zijn	wij	vaak	
als	eersten	bij	de	familie.	Het	is	een	
emotioneel	 moment,	 daarom	 doen	
we	het	rustig	en	luisteren	belangstel-
lend	 naar	 de	 nabestaanden.	 Daarna	
vertellen	we	wat	we	 gaan	 doen.	De	
familie	mag	er	altijd	bij	blijven.	We	
sturen	 nooit	 iemand	 weg	 omdat	 we	
nooit	rare	dingen	doen.	Het	is	uitein-
delijk	 een	 dierbare	 van	 de	 familie.	
Willen	ze	helpen	verzorgen	dan	mag	
dat	 allemaal.	 Pas	 als	 de	 verzorging	
klaar	is	gaan	we	de	brancard	halen.’	

Rituelen
‘We	 hebben	 ook	 te	maken	met	 ver-
schillende	 religies,	 culturen	 en	 ri-
tuelen’,	 vertelt	 Alie	 Geurtsen.	 ‘Zo	
mogen	 er	 bij	 bepaalde	 religies	 geen	
vrouwen	aanwezig	zijn.	Daar	houden	

we	altijd	rekening	mee.	Ik	ben	inge-
lijfd	 in	 de	 Joodse	 gemeenschap	 om	
ritueel	 te	 bewassen	 en	 in	 de	Turkse	
gemeenschap	 bij	 de	 vrouwen.	 Dat	
vind	 ik	 heel	 bijzonder.	 De	 Joden	
doen	 een	 gebed	 voordat	 ze	 ritueel	
gaan	wassen,	maar	ik	breek	mijn	tong	
over	de	uitspraak	van	het	Hebreeuws.	
Als	je	ingelijfd	wordt	moet	je	dat	wel	
kunnen.	Rabijn	Evers	 had	 er	 begrip	
voor	 dat	 het	 mij	 niet	 lukte	 en	 heeft	
het	gebed	vertaald	in	het	Nederlands.	
Nu	wordt	er	eerst	 in	het	Nederlands	
gebeden	en	dan	in	het	Hebreeuws.	Ik	
kan	dan	in	overtuiging	en	met	respect	
de	 bewassing	 doen.	 Wij	 staan	 open	
voor	iedereen.	Je	leert	zo	ook	de	vele	
facetten	van	de	samenleving	kennen	
en	dat	vind	ik	heel	boeiend.’

Restauraties
Via	Unitas	 is	een	onderdeel	van	het	
bedrijf.	 ‘Dat	 is	 de	 echte	 specialisti-
sche	postmortale	zorg.	Die	doen	we	
in	 het	 Antonius	 Ziekenhuis,	 in	 op-
dracht	van	het	ziekenhuis.	Daar	doen	
we	 restauraties	 bij	 overledenen	 die	
bijvoorbeeld	 bij	 een	 ongeluk	 zwaar	
beschadigd	zijn.	

Bas,	 Mark	 en	 Olaf	 hebben	 in	 sa-
menwerking	 met	 een	 fabrikant	 in	
Amsterdam	 het	 product	 BMO3	 uit-
gevonden.	 Daarmee	 zijn	 bij	 restau-
raties	huidsimulaties	te	maken.	Mark	
en	Olaf	werken	ook	bij	ons.	We	doen	
ook	airbrush	visagie.	Dat	is	een	me-
thode	om	onder	hoge	druk	make-up	

in	de	gewenste	kleur	op	de	overlede-
ne	aan	te	brengen.’	Het	bedrijf	heeft	
ook	 geassisteerd	 bij	 de	 confrontatie	
van	slachtoffers	van	de	vliegramp	in	
Libië	met	de	families.	

Ervaring
‘Een	 ervaring	 die	 uiteindelijk	 heel	
veel	voldoening	gaf	was	toen	we	een	
overleden	 zwerver	 binnen	 kregen.	
Hij	 had	 helemaal	 geen	 contact	 met	
zijn	 familie	 en	 wilde	 dat	 ook	 niet.	
Toen	hij	was	overleden	heeft	de	poli-
tie	toch	zijn	oude	vader	laten	komen.	
Bij	 de	 confrontatie	 zei	 de	 vader	 dat	
hij	zijn	kind	niet	meer	herkende.	Hij	
had	lang	haar,	droeg	een	lange	baard	
en	 zag	 er	 morsig	 uit.	 Ik	 heb	 de	 va-
der	 toen	 om	een	 foto	 van	 zijn	 zoon	
gevraagd.	Ik	liet	hem	naar	huis	laten	
gaan	en	zei	dat	we	hem	als	we	klaar	
waren	 zouden	 bellen	 om	 te	 komen	
kijken.	 We	 hebben	 het	 haar	 afge-
knipt,	 de	 baard	 geschoren	 en	 hem	
helemaal	 schoon	 gewassen.	Van	 het	

Leger	 des	 Heils	 kregen	 we	 een	 net	
pak	 en	 hij	 werd	 keurig	 opgebaard.	
De	vader	was	heel	blij,	want	nu	was	
het	 zijn	 zoon	 weer.	 Het	 heeft	 heel	
veel	werk	gekost,	maar	daarna	heb	je	
de	enorme	voldoening	dat	zo’n	oude	
man,	die	 toch	al	 zo	veel	 zorgen	om	
zijn	zoon	heeft	gehad,	nu	toch	rustig	
afscheid	 kon	 nemen.	 Dat	 heeft	 mij	
heel	erg	geroerd’,	vertelt	Alie	Geurt-
sen.	

Open Dag 
Bezoekers	 kunnen	 tijdens	 de	 Open	
Dag	 overal	 rondkijken.	 Er	 komen	
informatiestands,	 een	 notaris,	 een	
steenhouwer	die	ter	plekke	een	steen	
uithakt	 en	 iemand	 die	 wat	 laat	 zien	
van	een	grafsteen	waarin	een	chip	zit	
waardoor	met	 een	 code	 via	 de	 tele-
foon	een	biograie	van	de	overledene	
kan	 worden	 opgeroepen.	 De	 Open	
Dag	is	op	zaterdag	18	juni	van	10.00	
tot	13.00	uur.	Adres:	Otto	Doornen-
balweg	46	Maartensdijk.	

Tien jaar respectvolle 
laatste verzorging

door Guus Geebel

In juni 2001 startte Alie Geurtsen samen met haar man Arend Kippers Rouwtransport Maartensdijk 
en Via Unitas overledenenzorg en mortuariumbeheer. Inmiddels zijn er bij het bedrijf zes vaste 

medewerkers en zo’n twaalf oproepkrachten werkzaam. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
wordt op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 13.00 uur voor belangstellenden een Open Dag gehouden. 

Eigenaar Alie Geurtsen met medewerker Natasja Hoogendorp (rechts).

Veel	 mensen	 hebben	 een	 scootmo-
biel.	 Het	 gebruik	 neemt	 steeds	 toe.	
Maar	 helaas	 zijn	 er	 mensen	 die	 de	
scootmobiel	 niet	 gebruiken,	 simpel-
weg	omdat	ze	het	moeilijk	vinden	om	
de	scootmobiel	 te	besturen	of	omdat	
men	zich	onzeker	voelt	in	het	verkeer.	

Enny	 Doornenbal	 –	 Boogaard	 na-
mens	 de	 Biltse	 Afdeling	 van	 Veilig	
Verkeer:	 ‘Daarom	 geeft	 VVN	 Afd.	
De	 Bilt	 voor	 beginnende	 en	 erva-
ren	 scootmobielers	 woonachtig	 in	
de	gemeente	De	Bilt	deze	cursus.	 in	
samenwerking	met	 de	Gemeente	De	
Bilt,	Autorijschool	Doornenbal,	Har-
ting	Bank,	Meyra	en	Mastwijk	Twee-
wielers’.	

Inhoud
De	 cursus	 is	 gericht	 op	 het	 krijgen	
van	behendigheid	met	het	eigen	voer-
tuig	en	het	vergroten	van	het	verkeer-
sinzicht.	 De	 24	 deelnemers	 kregen	
gezamenlijk	 theorieles,	 waarin	 werd	
ingegaan	 op	 de	 verkeersregels	 waar	
scootmobielers	mee	te	maken	krijgen.	
Vervolgens	werd	 er	 in	 twee	groepen	
aandacht	 geschonken	 aan	 behendig-

heid	 en	 het	 wegparcours.	 Bij	 de	 be-
hendigheid	 werd	 geoefend	 op	 prak-
tische	vaardigheden	zoals	snelheden,	
het	 manoeuvreren	 tussen	 obstakels,	
het	nemen	van	drempels	en	hellingen	
en	het	parkeren.	Onder	leiding	van	in-
structeurs	ging	met	tenslotte	nog	een	
route	rijden	op	de	openbare	weg.

Naslagwerk
Wethouders	 Herman	 Mittendorff	
reikte	na	aloop	een	certiicaat	en	een	
naslagwerk	 uit	 aan	 de	 deelnemers,	
waarbij	 hij	 de	 organisatie	 bedankte	
voor	deze	cursus	en	hij	de	deelnemers	
en	de	organisatie	prees	voor	het	wel-
slagen	ervan.	

Cursus scootmobiel geslaagd
door Henk van de Bunt

Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Bilt, gaf op 1 juni een cursus aan zowel beginnende 
als ervaren gebruikers van een scootmobiel. De cursus werd van 13.00 tot 16.00 uur gegeven 

bij het H.F. Wittecentrum aan het Henri Dunantplein in De Bilt.

Deelnemers, organisatie, medewerkers en wethouder Herman Mittendorff op 
het oefenterrein, voordat later binnen de certiicaten werden overhandigd.

Laatste 
ontmoetingsdienst

Vrijdag 3 juni  werd in de binnentuin van Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk de laatste ontmoetingsdienst van dit seizoen gehouden Het 
was een bijzondere viering, waarin veel, voornamelijk oude en bekende, 
liederen gezongen werden. Aan de dienst werd medewerking verleend 
door het Dubbelkwartet uit Maartensdijk en begeleiding op de piano van  
mw. H. Verweij. In september start weer een nieuwe reeks diensten. [HvdB] 

Het Vaderdagontbijt
Volgende	week	zaterdag	organiseert	de	winkeliersvereniging	van	Maartens-
dijk	voor	de	tweede	keer	het	succesvolle	Vaderdagontbijt.	Van	8.00	-	10.00	
uur	kunt	u,	ook	als	u	geen	vader	bent,	met	of	zonder	familie	aanschuiven	in	
de	tent	voor	een	heerlijk	ontbijt.	

Voor	 de	 organisatie	 ervan	 tekenen	Bakker	Bos,	C1000	 de	Zeeuw,	Land-
waart	groente	&	fruit,	slagerij	Zweistra,	Cafetaria	Peet	en	Pain	Delicia.



VOORDEEL HELE WEEK

Fricandeau

Hamlappen

Bbq-worstjes

Duitse 
braadworstjes

Varkenshaas-
saté

STOMPETOREN 
BELEGEN

ROOMBRIE

500
gram 4.98 100

gram 1.10

1 Kg. 8.98

1 Kg. 8.98

1 Kg. 7.98

1 Kg. 7.98

500
gram 7.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 juni
t/m woensdag 15 juni

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Boerenham
Fricandeau
Rosbief

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

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

STUDENTEN-

HAVER

2 voor 4.50

per 
stuk 2.49

Carpacciotapenade
Filet Americain
Hammousse 3x 100

gram 4.98
  DONDERDAG

Diverse v
leeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Satévlees

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

Maandag 13 juni 
2011 is onze winkel 
in verband met 
Pinksteren gesloten.

Mooie Hollandse 

Bospeen     nu 0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Trostomaten
Heel kilo!!!

Verse 

Sushi

de lekkerste!!!

ZATERDAG

•  Alle saladebowls
____________________________ NU  3,95

•  Complete maaltijd 
met asperges _______NU  6,95 

• Verse  Aspergesoep
_______________________ LITERBAK  3,95 

Speciaal voor Pinksteren

volop specialiteiten 

uit Brussel

o.a. zacht fruit, kersen, 

wilde perziken!!!

Heerlijke smaak

Galia Meloenen
2 voor 

2,50 0,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60
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Saskia	 Goldschmidt	 (1954)	 studeer-
de	 aan	 de	Academie	 voor	 Expressie	
door	Woord	en	Gebaar	in	Utrecht	en	
werkt	 als	 theaterdocente	 en	 actrice.	
Verplicht	 gelukkig	 is	 haar	 debuut.	
Om	 haar	 boek	 te	 promoten	 heeft	 ze	
een	theatervoorstelling	gemaakt	in	de	
vorm	 van	 een	 monoloog.	 Ze	 vertelt	
over	 haar	 familie,	 haar	 vader	 en	 het	
gezin	waarin	ze	met	haar	zusje	en	twee	
broertjes	opgroeide.	Een	paar	keer	ge-
bruikt	ze	een	nummer	van	de	cd	Fri-
ling	 van	 Lucette	 van	 den	 Berg,	 die	
in	het	jiddisch	zingt,	ter	begeleiding.	
Ze	heeft	haar	monoloog	opgedeeld	in	
stukken.	Elk	fragment	besluit	ze	met	
een	slag	met	een	trommelstok	op	een	
bekken.	Al	naar	gelang	de	hevigheid	
van	de	emotie	die	voor	haar	gepaard	
gaat	 met	 dat	 fragment	 slaat	 ze	 hard	
of	 zacht.	 Zelf	 zingt	 ze	 het	 lied	Aan	
de	oever	van	de	Rotte	over	de	jonge	
kikker	die	de	ooievaar	op	zijn	donder	
wil	slaan	als	hij	later	groot	en	sterk	is,	
omdat	het	beest	zijn	vader	heeft	opge-

geten.	Dat	zong	haar	vader	Paul	voor	
zijn	kinderen	als	hij,	bij	uitzondering,	
een	keer	in	een	goede	stemming	was.	
Haar	 vader	 was	 dan	 wel	 niet	 opge-
geten	door	de	nazi’s,	maar	wel	voor	
het	 leven	 getekend	 omdat	 hij	 in	 het	
concentratiekamp	Bergen-Belsen	had	
gezeten.	Op	de	een	of	andere	manier	
werden	 de	 kinderen	 geacht	 het	 leed	
dat	hem	was	aangedaan	te	verzachten.	
Altijd	moest	rekening	worden	gehou-
den	met	vader.	Hij	ging	gebukt	onder	
schaamte	en	 schuldgevoelens	dat	hij	
het	 kamp	 had	 overleefd,	 terwijl	 zo-
veel	lotgenoten	gestorven	waren.

Alfabet
Vervolgens	 tekent	 Saskia	 op	 een	
groot	 vel	 papier	 de	 stamboom	 van	
vaders	kant	 en	 laat	 haar	 toehoorders	
kennismaken	met	overgrootvader	Jit-
zack,	paardenhandelaar	in	het	Pruisi-
sche	 Geseke,	 die	 zijn	 zoon	 Calmon	
naar	 Amsterdam	 stuurde	 om	 een	
azijnfabriek	 te	 beginnen.	 	 Calmons	

zoon	 Maurice	 verwierf	 naam	 als	 de	
kofiekoning.	 Paul	 was	 zijn	 jongste	
zoon.	 Goldschmidt	 vertelt	 dat	 haar	
vader,	 logopedist	 van	 beroep,	 altijd	
aan	het	werk	was.	Dat	was	voor	hem	
de	enige	manier	om	niet	aan	de	gru-
welen	van	het	kamp	te	hoeven	terug-
denken.	Tijd	 voor	 zijn	 kinderen	 had	
hij	 vrijwel	 nooit.	 Dus	 ging	 hij	 ook	
niet	 naar	 de	 balletuitvoeringen	 van	
Saskia,	 hoe	 graag	 ze	 ook	 wilde	 dat	
hij	zou	zien	hoe	mooi	ze	kon	dansen.	
De	enige	manier	waarop	ze	een	keer	
indruk	op	hem	maakte,	was	door	het	
complete	 alfabet	 te	 boeren,	 waar	 ze	
heel	lang	op	had	geoefend.	Dat	leerde	
hij	patiënten	aan	die	geen	stembanden	
meer	hadden	en	zelf	kon	hij	het	als	de	
beste.	Haar	inspanningen	werden	be-
loond:	‘Heel	goed.	Dat	heb	je	fantas-
tisch	gedaan,’	vond	hij.

Schaamte
Na	de	oorlog	was	vader	Paul	van	zijn	
joodse	echtgenote	gescheiden	en	had	

bewust	 een	 niet-joodse	 vrouw	 ge-
zocht.	 ‘Mijn	 moeder	 heeft	 een	 jaar	
lang	 nagedacht	 over	 zijn	 huwelijks-
aanzoek.	Ze	wist	dat	hij	geen	gemak-
kelijk	mens	was	en	dat	ze	het	moeilijk	
zou	krijgen.’	In	gezelschap	kon	vader	
zich	 soms	 zo	 vreemd	 gedragen,	 dat	
de	 kinderen	 zich	 vreselijk	 voor	 hem	
geneerden.	Een	voorbeeld:	omdat	hij	
rugklachten	 had,	 ging	 hij	 een	 keer	
tijdens	 een	 verjaarsvisite	 midden	 in	
de	kamer	languit	op	de	grond	liggen.	
Schaamte	bleef	een	terugkomend	the-

ma:	‘Als	kind	schaamde	ik	me	dat	ik	
stiekem	 boeken	 over	 Bergen-Belsen	
las,	 omdat	 ik	 er	 alles	 over	 te	 weten	
wilde	komen.’	
Saskia	 durfde	 pas	 in	 de	 familiege-
schiedenis	te	duiken	toen	ze	een	burn-
out	 had	 gekregen.	 Vele	 jaren	 later,	
toen	vader	al	dementeerde,	vroeg	hij:	
‘Ben	 ik	 een	 beetje	 een	 goede	 vader	
voor	 je	geweest?	Heb	je	 iets	aan	me	
gehad?’	‘Je	was	een	verrot	slechte	va-
der,	maar	een	inspirerend	mens,’	was	
haar	antwoord.	

Oorlogsverleden van vader tekende jeugd 
en latere leven van Saskia Goldschmidt 

door Lilian van Dijk

Om met haar verleden en vooral met haar relatie met haar vader in het reine te komen, 
dook Saskia Goldschmidt in haar familiegeschiedenis en schreef aan de hand daarvan het boek 

Verplicht Gelukkig. Op 31 mei trad ze voor een select publiek op in Boekhandel Bilthoven. 

Ook tijdens het signeren vertelde Saskia Goldschmidt over haar achtergrond. 
‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik joods was, maar de joodse cultuur 
speelde bij ons thuis in alles mee. Mijn vader ging veel met joodse mensen om 
en je merkte het aan het soort grappen dat hij maakte.’

Onder	 leiding	 van	 admiraal	 Robert	
Holmes	 vernietigden	 de	Engelsen	 in	
1666	 een	 compleet	 dorp	 en	 gingen	
170	Nederlandse	koopvaardijschepen	
voor	de	kust	van	Vlieland	in	vlammen	
ten	 onder.	Het	was	 deze	 aanslag	 die	
Johan	en	Cornelis	de	Witt	en	Michiel	
Adriaenszoon	de	Ruyter	 stimuleerde	
om	het	jaar	erop	de	Theems	op	te	va-
ren	en	de	Engelsen	een	geduchte	af-
strafing	te	geven.	

Verzoening
Bij	 de	 presentatie	 van	 het	 boek	 was	
niet	 alleen	 de	 commandant	 van	 de	
Nederlandse	 zeestrijdkrachten	 vice-
admiraal	 Borsboom	 aanwezig,	 maar	

ook	 lieutenant	 commander	 Steve	
Hunt	van	de	Royal	Navy.	Ook	de	ma-
joor	der	mariniers	Clemens	Buter	was	
bij	 de	 presentatie.	Door	 de	 zonover-
goten	Vlielander	Dorpsstraat	liep	een	
historisch	gezelschap	geüniformeerde	
marineoficieren	 naar	 de	 Nicolaas-
kerk.	
Het	 gezelschap	 werd	 begeleid	 door	
Jan	Houter,	de	Maartensdijkers	Anne	
Doedens	en	Gerben	Stormbroek,	be-
stuurders	 van	 Vlieland	 en	 Terschel-
ling	en	bestuurders	van	de	Vlielander	
kerk.	 De	 beide	 auteurs	 boden	 vice-
admiraal	 Borsboom	 en	 commander	
Steve	 in	 de	 kerk	 het	 boek	 aan.	 Het	
werd	345	jaar	na	een	Engelse	aanslag	

bij	 Vlieland	 en	 op	 Terschelling	 een	
symbolische	verzoening.	

Situatie nu
Zowel	 admiraal	 Borsboom	 als	 com-
mander	 Hunt	 benadrukten	 in	 hun	
dankwoord	de	voortreffelijke	samen-
werking	tussen	de	Engelse	en	de	Ne-
derlandse	 marine	 nu.	 Het	 jaar	 1666	
is	mede	door	dit	boek	niet	vergeten,	
maar	wel	vergeven.	Anne	Doedens	en	
Jan	Houter	benadrukten	in	hun	reactie	
dat	deze	uitgave	in	feite	de	aankondi-
ging	 is	 van	 het	 boek	 ‘Vlieland.	 Een	
Nederlandse	Geschiedenis’,	een	grote	
studie	 over	 dit	 onderwerp	 die	 over	
twee	jaar	zal	verschijnen.	

Na 345 jaar symbolische 
verzoening op Vlieland

door Guus Geebel

Zaterdag 4 juni vond op Vlieland de presentatie plaats van het boek ‘De Engelsche Furie’, 
een heruitgave en hertaling van de Vlielander predikant Den Heussen. Het door dr. Anne Doedens 

en Jan Houter geschreven boek is een ooggetuigenverslag van de overval die 
een Engelse vloot deed op de Wadden. 

Anne Doedens, Jan Houter, Gerben Stormbroek en hun hoge gasten voor de Nicolaaskerk na de plechtigheid.

Vrijdag topdag voor 
Boekenbeurs WVT

De Boekenbeurs van WVT trok zaterdagmiddag nog maar weinig bezoekers, 
ongetwijfeld vanwege het tropisch warme weer. Dat was vrijdag wel 
anders, aldus WVT-voorzitter Hugo van Dis: ‘Gisteren kwamen er maar 
liefst zeshonderd mensen op af.’ De verkoop deed niet onder voor andere 
jaren: ‘We hebben voor om en nabij de vijfduizend euro verkocht.’ De keuze 
was zoals elk jaar weer enorm en boekenverkoop van een euro per kilo liep 
uitstekend. [LvD]

Balkanlanden-Dubbelmonarchie 
bij Het Postmerk

Op	de	bijeenkomst	van	donderdag	9	juni	bij	postzegelvereniging	Het	Post-
merk	wordt	een	lezing	gehouden	over	de	Balkanlanden-Dubbelmonarchie.	
Aan	de	hand	van	ilatelistische	beelden	wordt	de	geschiede-
nis	van	de	monarchieën	op	de	Balkan	verteld.	Deze	bijeen-
komst	vindt	plaats	 in	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	Du-
nantplein	4,	De	Bilt.	

De	 maandelijkse	 veiling	 bestaat	 uit	 interessante	 kavels	
waaronder	 zegels,	 series,	 brieven	 poststukken,	 albums,	
stockboeken	en	dozen,	waarbij	de	biedprijs	laag	is	gehouden.	Wellicht	zit	er	
iets	voor	u	bij	waarmee	u	uw	verzameling	kunt	vergroten.	
De	aanvang	van	de	avond	is	om	20.00	uur	en	de	zaal	is	al	open	om	19.30	
uur,	zodat	u	gelegenheid	heeft	om	de	kavels	te	bezichtigen.	U	bent	van	harte	
welkom	en	de	toegang	is	zoals	gebruikelijk	gratis.	
Kijk	ook	op	www.postmerk.nl	
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advertentie

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

Mevrouw van Mourik komt van de 
Westbroekse Binnenweg in West-
broek. Van eind jaren dertig tot en 
met beginjaren zeventig woonde zij 
met haar man en drie dochters aan 
de Vinkenlaan in Bilthoven, waar het 
echtpaar van Mourik een kaas- annex 
kruidenierswinkel dreef. Wanneer zij 
een foto van Rienk Miedema uit 1945 
onder ogen krijgt, weet zij samen met 
haar twee dochters (één dochter is 
overleden), vanaf de Julianalaan ge-
rekend precies op te noemen, welke 
neringdoeners op de plaats, waar 
thans de Kwinkelier is, hun winkels 
hadden. 
Sanitairwinkel G. Visman, Groente-
boer Tabak, Slagerij van der Woerd, 
Jamin, Juwelier Tjalling Wolthuis, 
Manufacturier van Oijen, ‘dan kreeg 
je een poort’ dan Kaas-levensmidde-
len van Mourik (’t Kaasboertje) en 
dan Boekhandel Bangma.

Nadat haar man al op 57 jarige leef-
tijd overleed heeft zij de zaak nog 
twee jaar voortgezet en verhuisde zij, 

toen de winkel werd ‘gesaneerd’, naar 
de Bilthovense Iepenlaan. Nu woont 
zij alweer vijf jaar tot volle tevreden-
heid in Dijckstate. Mevrouw vertelt, 
dat zij tot en met haar 89ste nog fi ets-
te en dat zij nog iedere dag haar eigen 

‘potje’ kookt. Zondag 29 mei vierde 
zij met haar kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen in de recreatiezaal 
van Dijckstate haar 100ste geboorte-
dag; een feest waarop zij met genoe-
gen terug ziet.

’t Kaasboertje van de Vinkenlaan
door Henk van de Bunt

Op de laatste dag van mei 2011 vierde Mevr. van Mourik - van den Bosch in Dijckstate 
in Maartensdijk haar 100ste verjaardag. Namens het gemeentebestuur kwam locoburgemeester 

Arie-Jan Ditewig haar gelukwensen. Ook locatiemanager Bert Hoogendoorn gaf namens 
Dijckstate acte de présence en liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een fraai boeket.

Mevr. van Mourik naast locoburgemeester Arie-Jan Ditewig met op de fl anken 
haar beide dochters.

De winkels waren vergeten
door Koos Kolenbrander

Vanaf 1903 zijn de huizen aan de Vinkenlaan gebouwd. De boogvorm van 
de laan, evenals bij de Nachtegaallaan, herinnert nog aan het oorspronke-
lijk ontwerp in Engelse Landschapsstijl van het Park Vogelzang, zoals het 
gebied ten zuiden van de spoorlijn Utrecht – Amersfoort werd genoemd. 
De aanleg vanaf 1860 van de spoorlijn werd de start van de kern Bilthoven. 
De toenmalige eigenaar van Jagtlust, Jhr. Hendrik van den Bosch, verkocht 
enkele van zijn percelen aan de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaat-
schappij t.b.v. de aanleg van de spoorlijn. Hij eiste daarbij dat er een halte-
plaats in De Bilt zou komen. Vanaf 1863 stopten de treinen bij het station 
‘De Bilt Vuursche’, zo genoemd op een kadastrale kaart. Ter hoogte van de 
huidige Boslaan woonde tot 1854 Huibert Vogelzang. Naar hem is het te 
bouwen Park Vogelzang ten zuiden van de spoorlijn vernoemd. Gemeente-
raadslid en huisarts dr. Melchior bedacht in 1917 de naam Bilthoven voor 
deze nieuw te bouwen kern van de gemeente De Bilt. Landelijk werd er 
reclame gemaakt voor Bilthoven als een gezonde en bosrijke omgeving. 
Vooral gepensioneerde Nederlanders vanuit Ned. Indië lieten aan de Soest-
dijkseweg grote huizen bouwen. Omstreeks 1915 zijn de huizen aan het 
Emmaplein gebouwd. Door de snelle bouw vanaf 1903 ontstond er een ge-
brek aan winkels in de nieuwe woonkern. Vanaf 1917 is dit ruimschoots 
ingehaald en vestigden zich winkeliers aan de Nachtegaallaan, Vinkenlaan 
en het Emmaplein. In het 1927 uitgegeven Bilthovensch Adresboek staan al 
12 winkeliers aan de Vinkenlaan vermeld. Op de foto van Rienk Miedema 
uit 1945 zijn er acht zichtbaar, waarvan de sanitairwinkel van Visman (nr. 
1), groenteboer Tabak, (nr. 3) en boekhandel Bangma ook in het adresboek 
voorkomen. Het winkelcentrum De Kwinkelier is destijds gebouwd op het 
terrein achter de Vinkenlaan waarop van 1797 tot 1807 de Joodse begraaf-
plaats (bekend als ’t Jodendom’) was gelegen. De begraafplaats was 100 
x 100 meter. De pacht van het terrein is na 1807 niet opgezegd en in 1864 
door de Joodse gemeenschap afgekocht, waardoor zij het terrein in bezit 
kregen. In 1920 is dit terrein aan de gemeente verkocht. Het Uilenpad dat 
vanaf de Julianalaan parallel loopt met de Vinkenlaan liep naar deze be-
graafplaats.

24 Vrijwilligers werden opgewacht in 
de Wachendorff-zaal van de botani-
sche tuinen. Twee gidsen verzorgden 
in twee groepen een fraaie rondlei-
ding door de rotstuinen en tropische 
kassen. Vrijwilliger mevrouw van de 
Sanden werd door Greet van Niekerk 
toegesproken vanwege haar 40-jarige 

betrokkenheid bij De Zonnebloem en 
nam een beeldje en een bos bloemen 
in ontvangst.
Het belang van een dergelijk uitstapje 
is groot. Vrijwilligers moeten elkaar 
als een hecht team blijven zien en 
spreken; ideeën en verbeterpunten 
uitwisselen. Deze komen ten goede 

aan de uitstapjes die in de toekomst 
weer voor de gasten verzorgd kunnen 
worden. Geïnteresseerden voor dit 
mooie en voldoening gevende werk 
kunnen voor meer informatie contact 
opnemen met zonnebloemdebilt-bilt-
hoven@hotmail.com

(Klaas Jan Rem) 

Vrijwilligers Zonnebloem in het groen
Zaterdag 28 mei jl. waren de vrijwilligers en chauffeurs van De Zonnebloem 

aan de beurt voor een uitje. Onlangs nog begeleidden deze vrijwilligers en chauffeurs 
Zonnebloemgasten naar de Keukenhof en Ameide. 

Kunst & genoegen 
in De Vierstee

Muziekvereniging Kunst & Genoegen bracht voor zo’n honderd belang-
stellenden op vrijdag 3 juni in De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan 
te Maartensdijk een gevarieerd 
programma, waaraan zowel het 
orkest als de slagwerkgroep mee-
werkten. 
Op het programma stond muziek 
uit fi lm en musical. De slagwerk-
groep trad zowel met als zonder 
het orkest op. [HvdB]

Voor het publiek zal het lastig zijn 
om stil te blijven zitten. En dat hoeft 
ook helemaal niet. Een beetje swin-
gen mag best. Met het populaire 
A night like this, bekend van Caro 
Esmerald, de experimentele PC 
Suite, het Ierse Lord of the Dance 
of het uptempo nummer Wonderful 

Rockmachine. En natuurlijk wordt 
er tango gedanst op Adiós Nonino, 
waarop Máxima ook al een traantje 
wegpinkte…

Het voorjaarsconcert, dat Vrien-
denkring elk jaar aangrijpt om haar 
sponsors en donateurs te bedanken, 

wordt dit jaar voor het eerst gediri-
geerd door de nieuwe dirigent Chris-
tian de Jongh. 
De avond begint om 20.00 uur en 
de toegang is gratis. De zaal gaat 15 
minuten voor aanvang open. In de 
pauze is er een verloting met leuke 
prijzen. 

Voorjaarsconcert met dansgroepen
Het is nog nét geen zomer en dus kan het nog: het jaarlijkse voorjaarsconcert van muziekvereniging 

Vriendenkring in Westbroek. Op 17 juni staat het Dorpshuis aan de Prinses Christinastraat 
helemaal in het teken van de dans. Speciale gasten zijn die avond: dansgroep 

Feel the Beat uit Tienhoven en een heus tangopaar.



Katten Kunst

15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Bloemensnijder  4,95
Voor perfect gesneden bloemen!

Hele liter plantenvoeding
voor binnen en buiten   2,70
Bos Rozen (20)   5,75
Volop keuze in feestelijke 

examen boeketten!

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

3,90

8,95

Pinkster 

aardbeiencake 

taartje

Pinkstersloffen 
groot en klein 

gevuld met zuivere 

amandelspijs 

groot € 6,50

klein

Donderdag en vrijdag koopavond

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11, www.hairdesque.nl

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER GEOPEND!!!

 MAAK TIJDIG UW AFSPRAAK VOOR 

DE VAKANTIE!

Ons vakantierooster:
*  Annelinde: 7 juni t/m 14 juni 

   verder nog niet bekend

*  Miranda: 11 juni t/m 20 juni

   19 aug t/m 3 september

* Christa: 12 juli t/m 5 aug

* Francisca: 12 juli t/m 31 juli

* Tinka : 2 aug t/m 20 aug

Tevens zijn wij op zoek naar een 
leerling-kapster die in aug/sept 

met de opleiding gaat beginnen!!

In de zomerperiode hebben wij 
plaats voor een vakantiehulp!

WIN 1 DAG RIJDEN IN DEZE 

MINI COOPER CABRIO
 

KOM naar NAGEL FASHION, 

want wij verloten bij aankoop van een 

WOW bh set, badpak of bikini 

een dag MINI CABRIO rijden!

Laatste kans voor alle uitgenodigde 
autocross vrijwilligers! Meld je nu bij 
Kapper Hans voor de BBQ bij Hilko.

Bel 212455.
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Ze	 waren	 bezig	 op	 de	 vier	 jeu	 de	
boules	 banen	 onder	 begeleiding	 van	
leden	van	de	 jeu	de	boules	club.	De	
deelnemers	zijn	leden	van	het	bijzon-
dere	gymclubje:	‘Meer	bewegen	voor	
ouderen’	dat	 in	Dijckstate	al	vele	 ja-
ren	wordt	geleid	door	Jenny	Freriks.	
Aan	het	 einde	van	een	 seizoen	doen	
ze	 altijd	 iets	 bijzonders	 buiten.	 Dit-
maal	dus	jeu	de	boules.	Aan	het	einde	
van	 het	 spel	 om	 12	 uur	 had	 Jenny	
voor	 een	 lunch	 gezorgd.	 Landwaart	
had	 er	 iets	 lekkers	voor	gemaakt.	 In	
de	kantine	bleef	het	lang	gezellig.

Fitheid
Jenny	 geeft	 elke	 woensdagochtend	
een	lichte	gymnastiekachtige	les	met	
variaties	 in	 Dijckstate,	 waaronder:	
evenwicht-	 en	 ademhalingsoefenin-

gen,	 spierkracht-	 en	 conditie	 trainen	
met	 muziek.	 Er	 zijn	 drie	 groepen,	
variërend	 in	 fysieke	 mogelijkheden,	
inclusief	 deelnemers	 met	 rollator.	
Het	doel	is	het	bevorderen	van	de	it-
heid.	Mevrouw	Bertien	Collette	ver-
telt	er	enthousiast	over:	‘Dat	gebeurt	
ook	in	spelvormige	oefeningen	zoals	
volleyballen	met	een	opgeblazen	bal-
lon.	Welk	 groepje	 houdt	 al	 spelende	
de	bal	 het	 langst	 in	de	 lucht.	Recht-
op	 lopen	 met	 een	 pittenzakje	 op	 je	
hoofd.	 Balans	 en	 coördinatie	 komen	
spelenderwijs	ook	aan	bod.	En	zo	kan	
ik	doorgaan.	Jenny’s	fantasie	is	onuit-
puttelijk	en	de	sfeer	is	prima!’	

Galm Plus
Deze	 dag	 was	 een	 mooie	 afsluiting	
van	 het	 seizoen.	 Jenny	 Freriks	 uit	

Maartensdijk	werkt	al	12	jaar	volgens	
de	 methode	 Galm	 Plus	 van	 de	 Uni-
versiteit	Groningen.	

Het	woord	Galm	staat	voor	‘Gronings	
Actief	Leven	Model‘.	De	doeleinden	
daarvan	 zijn	 het	 verbeteren	 van	 it-
heids	eigenschappen	als	uithoudings-
vermogen,	kracht,	 lenigheid	 (bekken	
en	 schoudergordel),	 reactiesnelheid	
en	handvaardigheid.	Wat	GALM	Plus	
wil	is:	‘Het	in	hun	eigen	buurt	of	wijk	
sportief	actief	maken	en	houden	van	
senioren	die	 fysiek	 inactief	 en	door-
gaans	zittend	hun	dag	doorbrengen’.	

Dat	is	precies	wat	Jenny	doet	tot	ple-
zier	van	de	deelnemers.	In	Dijckstate	
begint	Jenny	weer	op	7	september	en	
er	kunnen	nog	meer	ouderen	bij.

‘Meer bewegen voor ouderen’ 
sluit seizoen af met jeu de boules
Jenny Freriks fantasie is onuitputtelijk

door Kees Pijpers

Woensdag 1 juni was een gedeelte van het terrein van korfbalvereniging Tweemaal Zes 
in Maartensdijk bevolkt door een 30 tal ouderen. De dames waren veruit in de meerderheid. 

We telden 8 mannen en 22 vrouwen met als oudste mevrouw Hulzebos van negentig jaar. 
Al van verre was hun plezier te horen. 

Inklapbare rolstoelen gezocht
De	Vierklank	van	20	oktober	2010	meldde	‘Record	aantal	matches	Beurs-
vloer	2010’.Bij	één	van	die	matches	zat	de	MS-Lotgenotengroep	De	Bilt/
Bilthoven.	Deze	match	wordt	donderdag	16	juni	a.s.	voor	deze	groep	wer-
kelijkheid.	De	Rotary	Bilthoven,	Makelaardij	Biltstede	en	Verzorgingshuis	
Bilthuysen	zorgen	er	met	elkaar	voor	dat	het	een	gezellige	en	onvergetelijke	
dag	voor	 deze	mensen	wordt.	Alles	 is	 inmiddels	 geregeld.	Alleen...	 er	 is	
nog	dringend	behoefte	aan	zeven	inklapbare	rolstoelen	voor	één	dag.	Alle	
zorginstanties	zijn	gebeld	en	gemaild,	maar	er	 is	geen	rolstoel	 te	krijgen.	
Daarom	het	verzoek	aan	de	lezers	van	De	Vierklank	of	er	misschien	iemand	
thuis	een	inklapbare	rolstoel	heeft	staan	en	deze	voor	één	dag	zou	willen	
uitlenen.	Mail	of	bel	dan	direct	mevrouw	T.	Hilwig.	e-mail:	tessahilwig@
hotmail.com	of	telefoonnummer:	033	4941962.	

Jenny Freriks houdt de Maartensdijkse ouderen it.

Biodanza: vind je eigen vrolijkheid terug

Uitgelicht uit de Goed Gevoel Gids:
Catharina Spiertz - Biodanza

Dansen	op	gevoel,	dat	is	de	bedoeling	bij	Biodanza.	
Catharina,	 docent	 in	 De	 Bilt	 en	 Bilthoven,	 zegt:	
‘Het	doet	er	niet	toe	hoe	je	danst.	Het	gaat	om	pas-
sie,	het	is	een	manier	om	je	eigen	vrolijkheid	weer	
naar	boven	te	halen.”	Veel	mensen	die	komen	dan-
sen	bij	Catharina	knappen	snel	op,	de	muziek	en	de	
groep	waarin	ze	dansen	zorgen	voor	nieuwe	ener-
gie.	 Mensen	 hebben	 meer	 zelfvertrouwen,	 voelen	
zich	vitaler	en	zijn	makkelijker	in	staat	zich	open	te	
stellen	voor	het	leven.
Biodanza	 is	dan	ook	een	wetenschappelijk	bewezen	 systeem.	Het	 is	niet	
zomaar	dansen.	“Het	is	een	effectieve	manier	om	weer	in	balans	te	komen.	
Elke	workshop	begint	heel	vitaal,	met	actieve	oefeningen	die	vitaliteit	en	
vreugde	stimuleren.	In	de	tweede	helft	worden	de	oefeningen	rustiger,	het	
lichaam	ontspant	zich	en	kan	nieuwe	energie	opdoen”,	zegt	ze.	Catharina	
geeft	 les	 aan	 twee	verschillende	groepen:	op	dinsdagochtend	geeft	 zij	 in	
WVT	De	Bilt	een	speciale	les	van	10.00	tot	11.30	uur	voor	ouderen	en	op	
vrijdagavond	is	iedereen	welkom	in	de	Rudolf	Steinerschool	in	Bilthoven	
van	19.30	tot	21.30	uur.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.biodanzamet-
passie.nl	of	bel	06	53798524

Zonnebloem naar Keukenhof

In de laatste week dat de Keukenhof nog geopend was, vertrokken op 17 mei 
jl. 23 gasten van De Zonnebloem ’s middags richting Lisse. Opstappunt was 
het alom bekende HF Witte Centrum, de ideale plek waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en waar voldoende parkeerruimte is. Het uitstapje werd 
mogelijk gemaakt door ASR Foundation te Utrecht. De dames Hommes 
en van Schaaik van ASR Foundation ontmoetten bestuursleden van De 
Zonnebloem eerder op de Beursvloer in 2010. Het daar gelegde contact is 
zichtbaar warm gebleven. (Klaas Jan Rem)

Het bekende Biltse koor Vasch en Gemeen, in heldergroen en zwart gekleed, gaf op zondagmiddag 5 juni een uitvoering. 
Het enthousiaste publiek, dat in groten getale op het evenement was afgekomen, luisterde bij Paviljoen Beerschoten 
veelal op stoelen gezeten naar meerstemmig uitgevoerd Nederlandstalig repertoire als Land van Maas en Waal, Opzij, 
opzij, opzij en Terug naar de kust. Meezingen werd af en toe van harte aangemoedigd. Na aloop nam de Koninklijke 
Biltse Harmonie het dirigeerstokje over. (LvD)

Veel toehoorders voor koor 
en harmonie bij Paviloen Beerschoten

Het	ensemble	Duo	Davidse/	Tamura,	
bestaande	 uit	 Filip	 Davidse	 -	 saxo-
foon,	Naomi	Tamura	-	piano,	zal	een	
gevarieerd	klassiek	programma	bren-
gen	met	werken	van	Schumann,	Ra-
vel,	Bernstein	en	Gershwin.	Het	pro-

gramma	duurt	één	uur,	zonder	pauze.
Toegang	is	gratis.	

Voor	mensen	van	buiten	is	er	de	mo-
gelijkheid	 om	 consumptiebonnen	 te	
kopen	 voor	 kofie	 en/of	 thee	 of	 een	

bon	 voor	 fris	 en/of	 wijn.	 Deze	 zijn	
bij	de	receptie	te	verkrijgen.	Meer	in-
formatie	over	SMIH,	haar	musici	en	
de	 volledige	 concertagenda	 vindt	 u	
op	 www.stichtingmuziekinhuis.nl	 of	
www.smih.nl	

Klassiek kamermuziekconcert 
in Schutsmantel

Op zondag 12 juni 2011, om 15.30 uur, vindt in Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven 
een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat in nauwe samenwerking 

met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 



Let op!! Let op !!

Zaterdag 11 juni
Tweedehands boeken verkoping

Voor de  Boek- & Cadeauwinkel

Van den Berg

Kon. Julianalaan 48

In gang pr. Irenelaan in Maartensdijk

Grote sortering & kleine prijsjes!!

Van 6 t/m 20 augustus zijn wij 
geopend van 9.00 t/m 13.00 uur.

U bent van harte welkom

Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zaterdag 09.00 - 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

Aqua Kem Bleu 2,5 ltr 
voor de prijs van 2 liter

 

Halogeen voortentkachel 

€ 13,75
Denkt u aan een tijdige afspraak 

voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?
 

Kijk voor aanbiedingen ook op onze 
vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Si chi ng Bodhisat va 
organiseert:

Inwijding van de vierarmige Avalokiteshvara,
Boeddha van Mededogen

 door LamaKarta

Lama Karta is een van de bekendste Tibetaanse 
monniken in West Europa.

Tijd:  Zaterdag 2 juli van 11:00 uur tot 15:30 uur
Plaats: Huize het Oosten Rubenslaan 1,  

3723 BM Bilthoven
 Kosten: € 50,- inclusief lunch en donai e 

voor Lama Karta 

 Info/Aanmelden: 06-28373039 of 06-23826039  
info@si chi ngbodhisat va.eu

Zie ook: www.si chi ngbodhisat va.eu

WIJ ZIJN PER DIREKT OP ZOEK NAAR EEN: 

JUNIOR MAGAZIJNMEDEWERKER M/V 

Wij zoeken een leuke, gezellige collega die ons komt helpen 
met de basiswerkzaamheden in het magazijn. Goederen in 
ontvangst nemen, controleren, verkooporders lopen, pakketten 
inpakken enz..

Ben jij iemand die van aanpakken weet, het leuk vindt om in een 
(jong) team te werken, zin heeft om de handen uit de mouwen 
te steken en ook nog netjes kan werken, dan 

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!!!

Om een indruk te krijgen van ons bedrijf en wat wij doen ga 
naar: www.transmission-products.nl

Reageer door een email met jouw gegevens te sturen én een 
motivatie waarom jij vindt dat jij de meest geschikte kandidaat 
voor ons bent. Mocht je nog vragen hebben dan kun je 
contact opnemen met Ellen van der Tol, tel: 030-2980898. Ons 
e-mailadres is ellen@transmission-products.nl

TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V.
  specialists automotive engine managementparts, transmission systems and powersteering

    Arkansasdreef 30a • 3565 AR Utrecht • Nederland

  tel.: +31(0)30 298 08 98 • fax +31(0)30 276 70 79

e-mail: info@transmission-products.nl
TRANSMISSION PRODUCTS EUROPE B.V. ®

Beste Schoolverlater,

Examen gedaan? Op zoek 

naar een baan? En wil je 

“morgen” al beginnen??

WIJ HEBBEN

EEN BAAN

VOOR JOU!!!!!!

Whisky- en Wijnhandel Verhaar
Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl
Deze Vaderdag acties zijn geldig

van maandag 13 juni t/m zaterdag 18 juni 2011
Niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt.

Vaderdag Whisky Actie!

 Highland Chief 

Een zeer zachte Schotse blend 
met een hoog percentage malt whisky.

nu een hele liter voor: € 14,50

Tullibardine 1993 
17 jaar oude Single Malt whisky uit 
het noorden van Schotland, een zeer 
verfi jne Single Malt met een beetje turf.

nu 0,7 liter voor: € 29,95

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.

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

MIDGETGOLF BILTHOVEN
wenst u gezellige pinksterdagen

Midgetgolfen in een bosrijke omgeving 
en gezellig terras

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, 
bij goed weer ook `s avonds geopend.

www.midgetgolfbilthoven.nl
Julianalaan 282, 3722 GX Bilthoven, 

030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Vakantiewerk...
Wij zoeken nog 
bezorgers 
voor een aantal 
wijken tijdens de 
zomervakantie.

Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

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

E info@parelpromotie.nl

www.pare lp romot ie .n l

Zwanger?

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

•Eigen ontwerp mogelijk

•Grote standaardcollectie

• Gratis boeken
mee naar huis

• Gratis geboorte
advertentie in
De Vierklank

Parel Promotie
in Groenekan lekker

vertrouwd en prettig dichtbij
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door Sylvia van der Laan

De eindexamens bij het voort-
gezet onderwijs zijn achter de 
rug. De leerlingen zijn op vakan-
tie, aan het werk of gewoon aan 
het bijkomen. Voor de docenten 
breken hectische tijden aan. 

Twee weken lang waren de vier 
scholen voor voortgezet onder-
wijs in De Bilt in de ban van de 
eindexamens. Het Groenhorst 
College (GC) in Maartensdijk, 
De Oranje Nassau mavo school 
(ONS), De Werkplaats Kees Boe-
ke (WP) en Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) in Bilthoven. 

Petra Navarro, teamleider van 
het GC: ‘Het is momenteel een 
waanzinnig drukke tijd met vier 
verschillende soorten examens 
die afgenomen moeten worden: 
de gewone, landelijke examens 

voor de leerlingen van de Kader-
beroepsgerichte Leerweg en de 
Gemengde Leerweg (en TL), de 
computerexamens voor de leerlin-
gen van de Basisberoepsgerichte 
Leerweg, de Praktijkexamens en 
de Proeve van Bekwaamheid voor 
de leerlingen van onze vijfde klas.’ 
Bij HNL is de situatie niet anders, 
vertelt Fred Oedekerk, examen-
coördinator: ‘Voor docenten die 
lesgeven in de examenklassen zijn 
deze weken heel anders dan nor-
maal. Om te beginnen wordt er in 
de examenklassen geen les meer 
gegeven. Dat maakt het rooster 
van deze docenten iets lichter. 
Aan de andere kant worden alle 
docenten uit de examenklassen 
verschillende keren ingezet bij de 
surveillance. Om deze taak iets te 
verlichten hebben we ook surveil-
lanten ingehuurd via een uitzend-
bureau, maar de deelname van 
eigen docenten is toch onmis-

baar’. Lidwina de Kort, examense-
cretaris van de WP, geeft de sfeer 
in de examenweken trefzeker 
weer: ‘Examen doen is voor ie-
dere school het uur van de waar-
heid. Gaan je leerlingen ook op 
het examen laten zien wat ze echt 
kunnen. Kunnen ze de spanning 
aan, zijn ze goed voorbereid, zijn 
ze gezond, worden ze gesteund 
door hun omgeving? En dan op 
school: is de organisatie goed, is 
het stil in de examenzaal, gebeu-
ren er geen onvoorziene dingen? 

Eigenwijs
Als er in het eindexamenjaar al 
wrijvingen zijn tussen leerlingen 
en docenten, dan heerst daar in 
de examenweken vooral saamho-
righeid, want ‘Niets is nagelaten 
om de leerlingen optimaal voor te 
bereiden op het examen’, vertelt 
Lidwina de Korte: ’Zelfoverschat-
ting is één van de lesjes die bij 

het examen doen soms op harde 
wijze wordt geleerd. En eigenwijs 
zijn is inherent aan de leeftijd van 
examenkandidaten’. Op het GC 
hebben de leerlingen van de Ka-

der- en Gemengde Leerweg exa-
mentrainingslessen gehad om de 
puntjes op de I te zetten. 

>> lees verder op pagina 14

Eindexamen: spanning en opluchting, 
taart en tranen, alles hoort erbij

Tijdens het wiskunde examen op de computer viel de stroom uit.

 De Vierklank 11 8 juni 2011

De nieuwe showroom van Wier-
da Scoots and Bikes is net klaar 
en ademt de Italiaanse sfeer 
uit die past bij het merk dat 50 
jaar geleden aan de wieg stond 
van de scooter. 

Wat toen slechts een handig 
vervoermiddel was, is nu trend. 
Vormgeving en design zijn de 
sleutelwoorden en de scooter 
staat weer helemaal op de kaart.
Scooters zijn dé specialiteit van 

Wierda. Er is een enorm aanbod 
van nieuw en gebruikt. Je vindt 
ze allemaal in de nieuwe show-
room. Tot 15 juni is Wierda nog 
gevestigd op het tijdelijke adres 
Hessenweg 149. Daarna keren 
ze terug naar de vertrouwde plek 
aan het begin van de Hessen-
weg in De Bilt op nummer 16a 
waar de showroom bijna vijf keer 
zo groot geworden is. Dat biedt 
ook volop gelegenheid voor een 
betere presentatie.

Jong en oud
Eigenaar Gertrien Bovenend is 
eindeloos enthousiast over het 
scooteraanbod. ‘De scooter 
is helemaal terug van wegge-
weest’, vertelt hij. 
‘Het is het ultieme vervoermid-
del voor de korte afstand. Het 
zijn heus niet alleen jongeren die 
een scooter aanschaffen. Steeds 
meer forensen ontdekken het 
gemak van de scooter voor de 
korte afstanden, even naar de 
stad of voor woon-werkverkeer. 
Ook handig voor kranten bezor-
gen in de ruim opgezette woon-
wijken in Bilthoven bijvoorbeeld’, 
grapt hij.

De prijs
Hoe diep je in de buidel moet 
tasten voor de aanschaf van een 
scooter, is afhankelijk van de 
wensen. Gertrien: ‘Een nieuwe 
scooter heb je al voor nog geen 
1000 euro. Dat zijn de scooters 
die nagebouwd zijn van de retro 
modellen die in de 50 er jaren zo 
populair waren. Vanaf circa 1300 

euro zijn de Italiaanse modellen 
leverbaar en die lopen qua prijs 
door tot ruim over de 4000 euro. 
Maar er is ook een ruim aanbod 
‘gebruikt’ die we via inruil heb-
ben verkregen. Het moet dus wel 
gek lopen als wij niet een scooter 
kunnen leveren die bij je past’.

Service
Wierda heeft een eigen onder-
houdsafdeling. De mannen van 
de verkoop, verrichten ook het 
onderhoud en door hun tech-
nische kennis weten ze precies 
waar ze over praten en kunnen 
ze goed adviseren. 

Toch is ook de webwinkel die 
sinds 2009 operationeel is een 
succes. Gertrien: ‘Onlangs tel-
den we de miljoenste bezoeker. 
Verkopen via de webwinkel ne-
men wel toe, maar toch wordt 
hij voornamelijk gebruikt ter ori-
entatie of voor onderdelen. Als 
men ziet dat we ook een echte 
showroom hebben dan komt 
men toch graag daar naar toe 
voor de daadwerkelijke koop. 
Laat al die geslaagden maar ko-
men!’

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16a (v.a. 15/6), De Bilt

Tel. 030- 2200247

www.wierda-scootsandbikes.nl 

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur

zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Geslaagd! Op de scooter verder

Binnenkort 265 m2 showroom vol mogelijkheden.

De vele accessoires waarmee je 
de scooter kan pimpen zijn in de 
nieuwe showroom voorhanden. 
Net als de vele verchroomde 
onderdelen en de grote collec-
tie helmen. Daarmee wordt je 
scooter een verlengstuk van je 
eigen levensstijl. 
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De bakker staat nóg iets eerder op
Terwijl de examenkandidaten zich nog eens lekker omdraaien, wordt er bij 
bakker Bos al hard gewerkt. Volgende week woensdag en donderdag, als de 
examenuitslagen bekend worden gemaakt, beginnen de banketbakkers nog 
vroeger dan anders.

Annemieke en Bert zijn het gewend dat de taartverkoop rond de examenuitslagen 
hoger ligt dan normaal en dat het net even drukker is. De banketbakkers beginnen 
dan gewoon wat vroeger om ervoor te zorgen dat er voldoende dagverse taart met 
vers fruit in de vitrines ligt. 

Toch is het dit jaar ook voor hen meer bijzonder dan voorgaande jaren. Naast twee 
zaterdaghulpen doet namelijk ook hun oudste dochter examen en kan de taart ho-
pelijk ook daarvoor aangesneden worden.

‘We hebben voldoende voorraad’, vertelt Annemieke. ‘Maar als je iets bijzonders 
of een uitzonderlijk formaat wilt, dan moet je dat toch wel van tevoren bestellen. 
Je zal maar alle leerkrachten van je school willen trakteren op taart..!’ 
Best een leuk idee eigenlijk, besluiten we lachend.

Eten op tafel; het feest kan beginnen
Landwaart uit Maartensdijk werkt er keihard aan om nét even anders te zijn. 
Met bijzondere groente, cressen en het grootste assortiment tomaten halen ze 
regelmatig de publiciteit. 

De culinaire poot van dit dynamische bedrijf groeit explosief en kenmerkt zich door 
onderscheidende kwaliteit. In de ruime keuken achter de zaak, worden dagelijks 
de lekkerste dingen bereid. Voor in de traiteurafdeling van de winkel, maar vooral 
voor recepties, feesten en partijen. ‘Het behalen van je middelbare schooldiploma 
is wel een feestje waard’, vindt Wim Landwaart. ‘Wij nemen dan de catering met 
liefde op ons en of het nu voor 15 of voor 150 man is, daar draaien we onze hand 
niet voor om. Wij zorgen dat het vers, fris, warm of koud, maar vooral lekker en op 
het gewenste tijdstip op locatie is.’

Examenstunt
Voor de geslaagden in de ge-
meente De Bilt pakt Landwaart 
extra uit. Bij een ‘examen-ca-
tering’ levert hij er een toetje 
gratis bij. Meld bij bestel-
ling wel even dat het om een 
‘geslaagd-feestje’ gaat!

De taarten worden versierd met speciale 
toepasselijke examenschildjes naar keuze.

In overleg kan er van alles, bel gerust voor ver-
frissende ideeën. 

Het eindexamen 
en daarna
door Sylvia van der Laan

Ouders weten dat het eindexamen letterlijk 
het einde is van een belangrijke periode in 
het leven van hun kinderen. Op de middelba-
re school worden ze, met vallen en opstaan, 
volwassen. Ze doen de dingen op hun eigen 
manier en dit kan thuis tot ergernis en con� ic-
ten leiden, maar ook tot be- en verwondering 
over hun interesses en manier van in het leven 
staan. Ouders weten ook dat hun kinderen la-
ter vaak met enige weemoed terugkijken op 
die jaren, omdat ze dat zelf ook doen. Omdat 
ze zestien of achttien zijn, kijken zij niet te-
rug maar vooruit. En zo hoort het ook. Wat 
ga ik studeren, waarheen ga ik op vakantie 
en met wie, wat zal er volgend allemaal gaan 
gebeuren?. Om die vragen gaat het nu in het 

leven van de eind-
examenkandidaten. 
Daantje Idelen-
burg, Niek van Ha-
gen, Janita, Verkuil 
en Rosa Sleddering 
geven op hun eigen 
manier antwoord 
op de vragen.

Portretten 

van vier 

eindexamen-

kandidaten

Niek van Hagen: ‘Ik zie de examens als 
een gewone toets’
Niek van Hagen (18) uit Bilthoven heeft 
eindexamen gedaan op Het Nieuwe 
Lyceum in de vakken die horen bij het 
pro� el Natuur & Techniek. Niek heeft 
zich serieus voorbereid op de examens: 
‘Allereerst heb ik voor de meeste vakken 
de stof door genomen in een samenvat-
tingenboekje en daarna oefenexamen-

opgaven gemaakt. Dit heb ik vooral bij de bètavakken per onder-
werp gedaan, omdat ik op deze manier het beste voorbereid werd 
op elk onderwerp. Naast het thuis leren ben ik voor Engels en schei-
kunde naar Leiden geweest om een examentraining te doen, omdat 
ik zwak ben in Engels en ik voor scheikunde nog wel wat extra uitleg 
en oefening kon gebruiken’. 

De vakken Engels en Duits waren lastig, maar de bètavakken kost-
ten hem minder moeite. Veel last van zenuwen tijdens het examen 
had Niek niet.

Vakantie
Na een paar weken thuis uitrusten, vertrekt hij eerst met vrienden 
van de hockeyclub naar Mallorca en Texel en daarna staat een be-
zoek aan Spanje met vrienden van school op het programma. Om 
de vakanties te bekostigen gaat hij de komende tijd werk zoeken: ‘Ik 
heb het afgelopen jaar bij de pizzeria in Bilthoven gewerkt als bezor-
ger en daarna heb ik nog een tijd kranten gelopen. De laatste paar 
maanden voor mijn eindexamen heb ik niet gewerkt om me puur op 
mijn eindexamen te kunnen concentreren, maar de komende weken 
zal ik toch weer gaan werken om nog wat extra geld te verdienen 
voor de vakantie’. 
Niek gaat na de zomervakantie werktuigbouwkunde studeren in 
Delft, als hij het begeerde diploma op zak heeft.

Rosa Sleddering:
‘Na het examen fees-
ten in Turkije’
Rosa Sleddering (18) 
uit Groenkan van 
De Werkplaats Kees 
Boeke is direct na 
het afronden van het 
eindexamen naar Tur-
kije vertrokken voor 
10 dagen: ‘met een vriendinnetje naar Alanya 
om lekker te feesten dat het klaar is’. Rosa heeft 
in twee pro� elen eindexamen gedaan: Natuur & 
Techniek en Natuur & Gezondheid. De voorberei-
dingen op het examen vat Rosa als volgt samen: 
‘Ik ben voor wiskunde naar Leiden geweest voor 
een eindexamencursus. Voor de andere vakken 
heb ik geleerd uit Samengevat en proefexamens 
gedaan’. Voor Rosa zijn de examens verlopen zo-
als ze wel verwacht had: ‘Het is allemaal wel re-
delijk gegaan, economie en Nederlands vielen 
tegen, de rest was wel zoals verwacht’. Voor Rosa 
waren er weinig redenen om zich druk te maken 
en tijdens de examens werd ze dan ook niet ge-
plaagd door spanningen.

Loten voor geneeskunde
De nabije toekomst ligt voor Rosa in Rotterdam 
waar ze zich heeft ingeschreven voor geneeskun-
de: ‘Even hopen dat ik ingeloot word. Anders ga 
ik een jaartje wat anders doen en decentrale se-
lectie (universiteiten en hogescholen mogen een 
aantal plaatsen zelf toewijzen aan studenten op 
basis van bepaalde criteria-SvdL) proberen’. 

Emmaplein 20 - 3722 AD Bilthoven 
Telefoon 030 2281014

info@bilthovenseboekhandel.nl

De leukste 
felicitatieboeketten 

De Vier Jaargetijden
- Boeketterie -
De Kwinkelier 28

3722 AR  Bilthoven
Tel./Fax (030)-2285941

www.devierjaardetijdenboeketterie.nl
MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Dat is toch 
een kaart waard!

Geslaagd?
LEKKER UITRUSTEN

OP DE LEUKSTE 

VAKANTIEBESTEMMING

WWW.VX.NL
Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven
030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl

Proost!

•  Dorpsweg 118 - Maartensdijk

Tel. 0346 211235

(woensdag tot 13.00 uur)

•  Maertensplein - Maartensdijk

Tel. 0346 211456

•  Dolderseweg 95aII - Den Dolder

Tel. 030 2294329

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

Maertensplein - Maartensdijk

Tel. 0346 211330

Openingstijden:

ma t/m vrij 8.00 - 18.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

www.landwaartculinair.nl
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Emotiecadeaus van Van Eck
Op zoek naar het ultieme examencadeau ko-
men we onverwacht talent tegen bij juwelier 
en edelsmid Van Eck op de Hessenweg in De 
Bilt. Naast de mooie standaard collecties siera-
den en horloges komen we iets bijzonders te-
gen, ontwerpen van eigen hand: De ‘Van Eck’.

Rob en Marian zijn altijd samen in de winkel te 
vinden waarvan de deur, bij goed weer, uitnodi-
gend open staat. Marian is veelal het eerste aan-
spreekpunt voor de klanten terwijl Rob bezig is 
met reparaties of het vermaken van bijvoorbeeld 
kettingen, horloges of ringen. Maar Rob van Eck 
is ook edelsmid en maakt hele mooie dingen!

Uniek
Mede door de verdrievoudiging van de goudprijs de afgelopen jaren is er een 
nieuwe trend ontstaan. Rob verduidelijkt: ‘Ik smelt dan bijvoorbeeld die, zeg maar, 
ouderwetse ketting van oma en maak daar weer een modern sieraad van. Zo krijg 
je weer iets mooi draagbaars wat niet alleen een uniek stuk is maar ook nog een 
bijzondere herinnering met zich meedraagt. En nee, dat duurt geen maanden hoor. 
In overleg valt dat zelfs binnen een week te realiseren.’ 

En dan nu die rondreis of luiervakantie
Helen Brinkhuis van Personal Touch Travel uit 
Maartensdijk doet precies wat de naam van 
het bedrijf zegt. De vakantiebestemming met 
een persoonlijke ‘touch’ regelen. Gewoon bij u 
thuis aan de keukentafel en dat voor dezelfde 
prijs als op het reisbureau.

Helen, zelf ook moeder van 2 kinderen, snapt pre-
cies hoe moeilijk het is om je kind voor het eerst 
alleen op vakantie te laten gaan. ‘Ik denk dat ik 
juist daardoor de ideale gesprekspartner ben om een vakantiereis uit te zoeken. 
Aan de ene kant snap ik het wensenpakket van de jeugd, aan de andere kant de 
reserves van de ouders. Met mijn know-how van de reiswereld kan ik daar een 
prachtig bruggetje tussen slaan en zijn alle partijen tevreden.’

Zoektocht
Een reisadviseur aan huis en samen de ideale rondreis of het perfecte huisje voor 
de (gezins)vakantie uitzoeken. Een uitkomst voor diegene die geen zin heeft in 
een eindeloze zoektocht op internet en een verkrampte muisarm. En voor wie zich 
ergert aan de uiteindelijk niet beschikbare reizen, 
uitvallende sites en eindeloze invulschermen. 
Hoe makkelijk wil je het hebben.

Openingstijden:

di t/m do 9.00 - 18.00 uur

vrijdag 9.00 - 20.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Personal Touch Travel

Prinsenlaan 19

Maartensdijk

Tel. 06 52633573

helen.brinkhuis@

personaltouchtravel.nl

Rob van Eck is dagelijks in de winkel aan het 
werk te zien.

Eigen werk uit het atelier 
van Rob.

Personal Touch Travel brengt ideeën en wensen 
samen in de uiteindelijke vakantiebestemming.

Daantje Idelenburg:
‘Nu moet het echt goed gaan, want dit is mijn examen’.
Daantje Idelenburg (18) heeft in de pro� elvakken van Economie & Maat-
schappij eindexamen gedaan op De Werkplaats Kees Boeke in Bilthoven. 
Als voorbereiding op de examens is Daantje begonnen met een planning 
te maken voor al haar vakken: ‘ Hierbij keek ik naar wat ik het moeilijkst vind 
en waaraan ik de meeste tijd moet besteden. Verder heb ik geprobeerd met 
zo goed mogelijke cijfers mijn examen in te gaan, zodat de druk om goede 
cijfers te halen iets lager zou liggen’. 

De voorbereiding en het examen leverden stressvolle momenten op: ‘Om te beginnen viel het leren in 
de meivakantie me zwaar tegen. Van alle kanten hoorde ik van mensen dat ze zich niet konden concen-
treren en dat had ik helaas ook... Eén van de vakken die ik heel moeilijk vond was economie. Ik heb de 
antwoorden wel bekeken op de examenblad site en daaruit bleek dat mijn cijfer gelukkig wel meeviel. 
Verder zag ik heel erg op tegen de drie uur die je per examen uit moest zitten maar op dat moment ben 
je zo geconcentreerd dat je die tijd helemaal volmaakt en soms nog wel langer had willen doorgaan. 
Vooral bij het eerste examen Nederlands had ik wel een beetje klamme handen. Ik had toen heel erg het 
gevoel van: ‘nu moet het echt goed gaan, want het is mijn examen’. Hierdoor kon ik soms echt te lang 
over één vraag piekeren, achteraf gezien was dit onnodig. Bij mijn wiskunde examen had ik me vergist in 
de tijd en dacht ik dat ik tot vijf uur de tijd had. Pas toen het vijf voor half vijf was drong het tot me door 
dat ik nog maar vijf minuten had... dát was nogal een stress moment!’.

Dansen
Na a� oop van de examens is Daantje naar Antwerpen gegaan en daarna vertrekt ze samen met vriendin-
nen naar het nieuwe ‘Lloret de Mar’ Sunny Beach in Bulgarije: ‘Daar heb ik heel erg zin in want zo’n soort 
vakantie moet je toch wel een keertje meemaken’. 
Wat ze na de zomervakantie gaat doen weet ze nog niet precies: ‘Afgelopen jaar heb ik auditie gedaan 
voor verschillende dansacademies, maar daar ben ik afgewezen. Twee weken geleden heb ik ook auditie 
gedaan voor DOX, dat is een theater/dansgezelschap in Utrecht en hier was ik door naar de tweede 
ronde. Ik hoor over ongeveer drie weken of ik hier ben aangenomen en anders wil ik ook nog auditie 
gaan doen voor de vooropleiding theater van de HKU. Als dit ook niet lukt wordt het een jaar met reizen 
naar Indonesië, werken en ervaring opdoen om volgend jaar weer auditie te doen’. Evenals Rosa Sled-
dering werkt Daantje in de bediening bij ‘Naast de Buren’: ‘Ik woon aan de Groenekanseweg, dus dat 
is lekker dicht bij huis’.

Janita Verkuil: ‘Niet echt voorbereid 
op mijn examens’

Janita Verkuil (16) woont in De Bilt heeft 
het VMBO-T afgerond op de Oranje 
Nassau mavo in Bilthoven. Ze heeft de 
richting Zorg en Welzijn gevolgd omdat 
ze later in het ziekenhuis wil werken. 

Op de examens heeft Janita zich niet 
extra voorbereid: ‘Geen idee waarom, maar ik dacht dat als ik elke 
dag zou voorbereiden voor het examen ik gek zou worden! Ik heb 
natuurlijk wel wat geleerd zoals voor geschiedenis en biologie, maar 
verder niet echt. Misschien mezelf wat moed inspreken, maar ik had 
vertrouwen dat het goed zou komen’. 

En dat vertrouwen bleek tot nu toe niet ongegrond: ‘Tot nu toe is 
alles prima verlopen. Het viel aardig mee. Het enige wat me is te-
gengevallen was Duits! Toen ik begon met Duits leek het net als of 
ik een andere taal zat te lezen, terwijl ik er heel goed in ben! Wat 
een tegenvaller’. Zenuwachtig was Janita niet tijdens de examens: 
‘Er hing bij ons op school een rustige sfeer de eerste paar dagen. 
Maar naarmate ik af en toe wat in de tijdnood kwam werd ik wel wat 
gestresst’.

Ik verveel me
Janita wil volgend schooljaar de havo gaan doen in Bilthoven, maar 
heeft nog niet gehoord of ze wordt aangenomen. Dat de examens 
achter de rug zijn, levert veel extra vrije tijd op. Wat doet ze met 
die tijd? Janita: ‘Vervelen, ik ben nu constant alleen thuis omdat 
mijn ouders nog gewoon moeten werken en mijn broertje nog naar 
school moet omdat hij nog maar 13 is’. Janita bezorgt de Vierklank 
op de Hessenweg in De Bilt maar zoekt nog een ander baantje, 
maar tot nu toe zonder succes.

Emmaplein 20 - 3722 AD Bilthoven 
Telefoon 030 2281014

info@bilthovenseboekhandel.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan

0346 - 218821 

www.naastdeburen.nl

Feestje?
Dat vier je bij

Maertensplein 20 Maartensdijk  

Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Onze 

feestelijk 

verpakte 

cadeaubonnen 

zijn er al 

vanaf € 5,00

Op naar je
volgende papiertje

www.verkeersschool-weber.nl
Bilthoven – 030 2280707 Kijk op pagina 15
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‘Met een boeket van Rijksen 

ben je altijd geslaagd’
Met deze snedige opmerking opent Jannet Rijksen het gesprek dat direct her-
inneringen oproept aan Jannet’s eigen examenperiode. De uitreiking van haar 
middelbare schooldiploma maakte ze zelf niet mee. 

Met de te verwachten achten en negens op haar diploma was ze op voorhand al afge-
reisd naar Zwitserland. ‘Veel spannender was mijn examen waarbij ik na zes jaar studie 
“meester in de bloemsierkunst” werd, vertelt Jannet. Na al die jaren weet ze nog pre-
cies hoe beladen de sfeer was. Na het theoriegedeelte waarmee ze met (alweer) ach-
ten en negens slaagde, volgde het praktijkdeel. Dat varieerde van het maken van een 
stuk op een formaat van 1,5 x 1,5 meter tot, als klapstuk, het versieren van een auto. 
Pas ’s avonds werd in een volle zaal bekend gemaakt wie er wel en niet geslaagd waren.

Energie
De ‘meester’ houdt nog steeds veel van het vak en adviseert de jeugd vooral een 
vervolgopleiding te kiezen waar ze plezier aan beleven. ‘Als je lol hebt in je vak, 
haal je daar bergen energie uit. Ik krijg er nog steeds een kick van om mensen te 
adviseren en te laten genieten. En dat stukje inleven in een ander zodat de bloe-
men daar precies bij aansluiten, dat is het mooiste wat er is.’

Schoolmeester en timmerman 
met passie voor vlees

Van de 10 kinderen Zweistra hebben er vijf ‘iets met vlees’. Andries, Henk en 
Aard-Jan zijn dagelijks in de winkel op het Maertensplein te vinden. De zussen 
Heleen en Ruth springen in het weekend bij.

Andries leerde het vak al op jonge leeftijd bij een slagerij waar hij op zaterdagen 
en in vakanties steevast te vinden was. Toch koos hij in eerste instantie voor een 
beroep als leraar. Toen de zaak in Maartensdijk te koop kwam, beëindigde hij ech-
ter zijn schoolcarriëre. Broer Henk, van oorsprong timmerman, volgde en bleek een 
kei in het maken van worsten waarmee hij de nodige prijzen verdiende. En jongste 
broer Aard-Jan zegde de Pabo-opleiding vaarwel en legt zich samen met collega 
Sander toe op de complete verzorging van feesten en partijen.

Verhuur
Zweistra investeerde onlangs in de eigen verhuurlijn. Aard-Jan: ‘We wilden niet 
meer afhankelijk zijn van anderen. Nu kunnen we alles zó uit eigen voorraad leve-
ren: servies, bestek, tafels, stoelen, linnengoed, barbecues, buitenkeukens en zelfs 

tenten. Met of zonder bedie-
nend personeel. We brengen 
het schoon en halen het vuil 
weer op. De afwas doen wij!’

Maertensplein 26a

Maartensdijk

Tel. 0346 211380

Openingstijden:

maandag 13.00 - 18.00 uur

di t/m vrij 8.30 - 18.00 uur

zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Maertensplein 18

Maartensdijk

Tel. 0346 213070

Openingstijden:

ma t/m don 8.00 - 18.00 uur

vrijdag 8.00 - 20.00 uur

zaterdag 8.00 - 16.00 uur

zondag geen catering

Er is altijd ruim keus uit de mooiste boeketten, 
maar met liefde stellen ze een persoonlijk boe-
ket samen. Voor de geslaagde of voor diegenen 
die alle examenstress hebben moeten verduren!

Naast vlees levert Zweistra ook vis en ze hebben 
heel gezellig brood van tophorecabakker Carl 
Siegert om uw barbecue compleet te maken. 

Cadeautje?

Een boeeeeeek!

Hessenweg 168 • 3731 JN  De Bilt

Tel: 030 220 01 12

info@bouwmanboeken.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD

Dorpsweg 158, Maartensdijk

T 0346-212378

FEESTJE?

Dorpsweg 153 , 3738 CD Maartensdijk

Telefoon: 0346-212627

www.restaurantziltenzoet.nl

Kom je diploma vieren bij

AUTORIJSCHOOL
DOORNENBAL

Een GOEDE rijopleiding zal 
positief bijdragen aan 

een levenlang rijplezier!

Zeer hoog slagingspercentage!

De Eerste de Beste
Sinds 1963

>> vervolg van pagina 11

De praktijkvakken op deze school, 
Dierverzorging, Bloemschikken, 
Groenvoorziening en Verwerking 
Agrarische Producten, worden op 
praktische wijze getoetst. Petra 
Navarro: ‘Twintig leerlingen heb-
ben met de Proeve van Bekwaam-
heid meegedaan. Dit is voor het 
eerst op onze school. Deze leer-
lingen hebben vorig schooljaar 
al hun diploma gehaald maar zijn 
daarna direct doorgegaan met ni-
veau 2 van het MBO. Onze school 
doet mee met het landelijke pro-
ject VM2 (= VMBO-MBO niveau 
2). Dit is opgezet om vroegtijdig 
schoolverlaten tegen te gaan. 
Onze 20 leerlingen hebben, als ze 
hun Proeve hebben gehaald, een 
startkwali¡ catie en kunnen hierna 

gaan werken. Het grootste deel 
van deze leerlingen gaat doorle-
ren op het MBO. 

Stressreductie
Examens en spanning horen bij 
elkaar. Een beetje spanning is 
nodig om je goed te kunnen con-
centreren, maar teveel spanning 
blokkeert. Hoe zorg je ervoor dat 
de zenuwen je niet de das om-
doen tijdens het examen? Op 
HNL wordt beperkt aan stressre-
ductie gedaan. Fred Oedekerk: 
‘Natuurlijk probeert elke docent 
in de klas duidelijk te maken dat 
de examens heel belangrijk zijn, 
maar dat het werk meestal goed 
te maken is’. De aanpak van stress 
speelt op de WP een grotere rol 
dan op HNL. Lidwina de `Korte: 
‘Op de WP leven we er allemaal 
naar toe. De leerlingen die wilden 
kregen een stresstraining, alle 
leerlingen kregen examentrainin-
gen, er werden proefexamens ge-
maakt. Niets is nagelaten om de 
leerlingen optimaal voor te berei-
den’. 

Op hoge hakken 
naar de schapenboerderij
De optimale voorbereidingen bie-
den geen garantie op een vlek-
keloos verloop van de examens. 

Op het Groenland College was er 
tijdens het examen wiskunde op 
de computer een stroomstoring 
in Maartensdijk. Petra Navarro:’ 
Héél vervelend voor zes leerlin-
gen, zij hadden het examen nog 
niet af en mochten het later niet 
afmaken. Zij moesten het examen 
helemaal opnieuw maken. Geluk-
kig hebben we voor de compu-
terexamens verschillende versies 
en konden zij direct de volgende 
dag het examen opnieuw maken. 
Extra balen voor deze leerlingen 
omdat het hun laatste examen 
was’. Hilarisch was de eindexa-
menkandidate op het GC die bij 
de examentrainingsles zat en ver-
gat dat ze een praktijkexamen 
had. Navarro: ’Vliegensvlug is ze 
toen naar haar examen gegaan 
maar was daar dus ook niet op 
gekleed. Op (erg) hoge hakken 
ging ze met de groep mee naar 
de schapenboerderij. 

Fred Oedekerk constateert dat de 
leerlingen naarmate het examen 
vordert, hun gebruikelijke non-
chalance weer terug krijgen: ‘Bij 
de leerlingen is het begin van het 
examen heel spannend. Een kwar-
tier voor aanvang zijn alle leerlin-
gen aanwezig. Naarmate het exa-
men vordert, neemt de spanning 

af. Leerlingen komen kort voor 
begin van het examen de zaal in, 
en soms zijn er leerlingen die zelfs 
te laat komen. Bijvoorbeeld om-
dat ze zich verslapen hebben’.

Docenten kreunen
Als de leerlingen hun tas al aan de 
wilgen hebben gehangen en lui-
erend de uitslag van de examens 
afwachten, buigen de docenten 
zich over stapels correctiewerk. 
Lidwina de Korte (WP):’Eerst de 
eerste correctie, dan de tweede 
correctie en dan het overleg met 
elkaar. Vooral docenten Neder-
lands kreunen onder de hoeveel-
heid werk. En de school houdt 
zijn adem in: wie haalt het niet 
dit jaar... wie makkelijk, wie net 
wel...’. Fred Oudekerk(HNL) con-
stateert dat de spanning van het 
nakijken en het nemen van beslis-
singen ook een wissel trekt op de 
relaties tussen de docenten: ‘In 
korte tijd moeten grote hoeveel-
heden vragen/opdrachten beke-
ken worden en voorzien van een 
cijfer. Dat werk gaat dan naar een 
collega van een andere school, 
die er ook naar kijkt. En ieder van 
onze eigen docenten ontvangt 
werk van een andere school, voor 
de tweede correctie. Dit werk 
vraagt heel veel tijd en energie. 

Docenten moeten ook verklarin-
gen ondertekenen dat ze de cor-
rectie naar eer en geweten goed 
hebben verricht. Aan het eind van 
deze correctierondes is er contact 
tussen beide docenten om ver-
schillen van mening weg te wer-
ken. Hoewel dit contact meestal 
heel vriendelijk gaat, zijn er van 
tijd tot tijd ook grote tegenstel-
lingen’.
Volgende week is alles voorbij: 
een telefoontje van de school 
geeft reden tot gejuich of tot tra-
nen. In een sjiek pak aan of een 
sexy jurk naar de of¡ ciële diplo-
ma-uitreiking of voorbereiden op 
herexamens of zelfs nog een jaar 
middelbare scholier zijn? ■

Op de WP stond de school in het 
teken van cowboys en indianen 
tijdens de examenstunt.

Leerkrachten doen sportief mee 
tijdens de examenstunt.

Ben je geslaagd? Dat vier je bij

Geslaagden ontvangen 

een gratis drankje!

Hessenweg 169 in de Bilt
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Wouter	is	een	vriendelijke	goedlach-
se	man	van	28	jaar	die	graag	en	met	
kennis	uitlegt	wat	er	tijdens	de	Open	
Dag	op	de	boerderij,	die	in	1925	is	ge-
bouwd,	allemaal	gaat	gebeuren.	

Hij	vertelt	 terwijl	zijn	vader	bezig	is	
in	 de	 stal:	 ‘De	 open	 dag	 valt	 in	 ‘de	
maand	van	de	zorgboeren.’	Twee	jaar	
geleden	zijn	we	oficieel	geopend	als	
zorgboerderij	en	hebben	nu	12	men-
sen	met	een	beperking,	die	hier	wer-
ken.	Wijzelf	en	mensen	van	‘de	stich-
ting	voor	mensen	met	een	beperking’	

inclusief	 de	 ‘stichting	 Mee’	 leggen	
dan	uit	 en	 laten	zien,	wat	de	ze	hier	
allemaal	 doen.	 Maar	 er	 gebeurt	 die	
dag	nog	veel	meer.’	

Veel voor kinderen
‘Wij	 hebben	 zoogkoeien,	 een	 klein-
schalige	kwekerij	met	planten,	groen-
te	en	fruit.	We	laten	zien	hoe	we	fruit	
en	 groente	 verbouwen.	 We	 geven	
aandacht	 aan	de	 tuin.	 In	de	pluktuin	
kunnen	mensen	bloemen	plukken.	Er	
komt	 een	 imker	 met	 uitleg	 over	 de	
bijen	en	er	is	een	demonstratie	scha-

penscheren.	 Kinderen	 kunnen	 pony-
ritjes	maken	en	lammetjes,	ezeltjes	en	
kuikens	bekijken.	De	bezoekers	kun-
nen	overal	rondlopen	en	vragen	stel-
len.	En	natuurlijk	is	de	winkel	open’.	

Die	winkel	hebben	we	even	bekeken	
en	het	ziet	er	heerlijk	uit.	Naast	snij-
biet,	 andijvie,	 slasoorten	 en	 andere	
groente,	 prijken	 kazen,	 sausen,	 ho-
ning,	noten,	appelmoes,	pain	delicia,	
vlierbloesemsiroop	en	nog	veel	meer	
lekkers	 op	 de	 planken.	 Dat	 wordt	
smullen.

Open Dag Zorgboerderij Nieuw Toutenburg
door Kees Pijpers

Zaterdag 18 juni a.s. is er op de Zorgboerderij van de familie van Oostrum heel veel te zien, 
te doen en te kopen. Nieuwsgierig geworden door het bord in de voortuin aan de Dorpsweg 85

 in Maartensdijk zijn we eens gaan praten met zoon Wouter van Oostrum. 

Wouter van Oostrum: ‘De open dag valt in ‘de maand van de zorgboeren’.

Nieuw gevestigd
Vorige	week	woensdag	1	juni	is	de	praktijkruimte	van	Pedicuresalon	Voet-
Moment	geopend.	Voetmoment	is	gevestigd	in	een	deel	van	de	salon	van	
Capello	haarmode	aan	de	Bilderdijklaan	108	in	Bilthoven.	Daar	komen	de	
verwenmomenten	samen;	rechtstreeks	vanuit	de	kapper	door	naar	de	pedi-
cure	of	zelfs	tíjdens	de	behandeling	in	de	kapsalon	verzorgt	Rosa	Odink	uw	
voeten.	Zo	verlaat	u	weer	top	-	down	opgefrist	het	pand.

De	liefde	voor	het	vak	werd	Rosa	met	de	paplepel	ingegeven.	Na	haar	mid-
delbare	 school	 sloeg	 Rosa	 weliswaar	 eerst	 een	 andere	 richting	 in,	 maar	
volgde	uiteindelijk	toch	haar	moeders	voetsporen	en	besloot	een	opleiding	
tot	pedicure	te	volgen.	
Zij	sloot	de,	toen	twee-jarige,	opleiding	met	succes	af	en	volgde	daarna	nog	
de	nodige	specialisaties	waaronder	die	van	diabetes	pedicure.	Deze	gecer-
tiiceerde	ProVoet	 pedicure	 laat	 zich	 regelmatig	 bijscholen	 in	 de	 nieuwe	
technieken,	maar	vindt	het	vooral	een	uitdaging	om	van	iedere	behandeling	
een	speciaal	VoetMoment	te	maken.

De salon van VoetMoment in Bilthoven.

Lobelia in hangpot.

Diverse kleuren.

Potmaat 24 cm. 

Per stuk

van 11,99Cvoor 

6,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Lobelia in hangpot

2e Pinkster
dag open

De	uit	Groenekan	afkomstige	Dennis	
Bos	(45)	kwam	al	op	jeugdige	leeftijd	
in	 aanraking	met	het	 fenomeen	 licht	
en	 geluid.	 Op	 z’n	 vijftiende	 draaide	
hij	 als	 discjockey	 al	 plaatjes	 in	 het	
jeugdhonk	 van	 De	 Groene	 Daan.	 In	
1993	nam	hij	het	bedrijf,	dat	toen	een	
andere	 naam	 had,	 over.	 Hij	 zag	 het	
als	 een	 logische	 uitbreiding	 van	 z’n	
drive-in-show	activiteiten.	Het	bedrijf	
is	gevestigd	in	een	bedrijfsverzamel-
gebouw	 aan	 het	 Amsterdam	 Rijn-
kanaal	 in	 de	wijk	Zuilen	 in	Utrecht.	
Sinds	2002	woont	Dennis	zelf	ook	in	
Zuilen.	Het	gebouw	staat	vlakbij	een	
spoorbrug.	 Een	 dynamische	 plek.	 Je	
hoort	de	treinen	voorbij	denderen	en	
voor	 je	neus	glijdt	 (met	veel	minder	
geluid)	een	schier	eindeloze	vloot	van	
schepen	door	het	kanaal	voorbij.	

Overzichtelijk
In	het	magazijn	staat	alle	apparatuur	
keurig	 en	 overzichtelijk	 in	 rekken.	
We	 zien	 schijnwerpers,	 spots,	 luid-
sprekers	en	allerlei	geluidsapparatuur.	
Het	 is	 allemaal	 robuust	 uitgevoerd.	
Het	 kan	 een	 stootje	 hebben.	 De	 ge-
luidsapparatuur	 is	een	stuk	zwaarder	
en	 degelijker	 dan	 de	 gebruikelijke	

setjes	die	je	in	de	huiskamer	aantreft.	
Het	geluid	dat	er	uit	komt	is	een	stuk	
zwaarder	 en	 vooral	 harder.	 Dennis	
verhuurt	zowel	aan	professionele	spe-
lers	als	aan	particulieren.	Dennis	ver-
telt	 dat	 wie	 bijvoorbeeld	 een	 feestje	
geeft	 bij	 hem	 goed	 terecht	 kan.	 Je	
moet	dan	natuurlijk	niet	op	een	latje	
wonen.	Maar	wie	wat	ruimer	behuisd	
is	en	bijvoorbeeld	een	grote	tuin	heeft	
kan	met	de	spullen	van	Dennis	goed	
uit	de	voeten.	

Eindexamens
Zo	 zorgen	 de	 eindexamenfeestjes	 in	
de	 komende	 periode	 weer	 voor	 veel	
vraag.	Met	de	audiosets	kan	men	Cd’s	
afspelen	en	er	kan	een	microfoon	op	
worden	aangesloten.	Zet	 er	 een	paar	
rekken	 bij	 met	 gekleurde	 lichten	 en	
je	 hebt	 al	 een	 aardig	 sfeertje	 voor	
een	 stevig	 feest.	 Discjockeys	 levert	
Dennis	niet.	Zijn	ervaring	is	dat	men-
sen	 tegenwoordig	 heel	 veel	 muziek	
downloaden	van	internet.	Een	laptop	
of	iPod	kan	ook	worden	aangesloten	
en	dan	hebben	de	mensen	precies	de	
muziek	die	ze	willen.	Vooral	de	jeugd	
kan	 daar	 goed	 mee	 overweg,	 weet	
Dennis.	Op	de	website	staat	het	geva-

rieerde	overzicht	van	complete	disco	
installaties	 tot	 veelkleurige	 lichtin-
stallaties.	De	klant	kan	reserveren	wat	
hij	nodig	heeft	en	de	spullen	ophalen	
of	 laten	 brengen.	 Desgewenst	 wordt	
de	 installatie	 door	 de	 mensen	 van	
Spot	&	Speaker	ook	nog	eens	opge-
bouwd	op	de	locatie.

Servicegericht
Er	 zijn	 heel	 veel	 mogelijkheden.	
Maar	je	kunt	natuurlijk	ook	zelf	langs	
komen	om	je	ter	plekke	te	laten	advi-
seren.	‘We	begeleiden	de	klant	graag	
naar	de	set	die	hij	nodig	heeft’,	vertelt	
Dennis.	 ’	 We	 zijn	 servicegericht,	 en	
we	 kunnen	 snel	 leveren.’	 Hetzelfde	
geldt	 voor	 de	 professionele	 markt.	
Die	 varieert	 van	 braderieën	 tot	 dart-
wedstrijden	 en	 van	 de	 World	 Press	
Photo	tentoonstelling	tot	het	Wereld-
feest	 in	 het	 Julianapark	 in	 Utrecht.	
Spot	&	Speaker	was	onlangs	met	haar	
apparatuur	bij	de	autocross	 in	Maar-
tensdijk	maar	ook	op	het	Oranjefeest	
in	Groenekan.

Technische dienst
Voor	 de	 professionele	 markt	 zijn	 er	
ook	 beamers	 en	 LCD	 schermen	 be-
schikbaar	 om	 te	 gebruiken	 bij	 semi-
nars	 en	 congressen.	 Dennis:	 ’Uit-
gangspunt	 is	 dat	 de	 klant	 met	 onze	
apparatuur	het	optimale	uit	zijn	feest	
of	 bijeenkomst	 kan	 halen.	 Voor	 de	
juiste	 sfeer	 en	 de	 goede	 stemming	
leveren	 wij	 wat	 daarvoor	 nodig	 is.	
En	alles	is	‘hufterproof	en	mongool-
bestendig’,	 voegt	 hij	 er	 lachend	 aan	
toe.	Wellicht	een	niet	geheel	politiek	
correcte	uitspraak	maar	het	 is	duide-
lijk	dat	 zijn	 spullen	een	 stootje	kun-
nen	 hebben.	 Spot	 &	 Speaker	 heeft	
trouwens	een	eigen	technische	dienst	
waar	 ze	 alles	wat	 een	 deuk	 oploopt,	
en	 dat	 gebeurt	 natuurlijk	 nog	 wel	
eens,	kunnen	repareren.	Met	zes	vaste	
medewerkers	 en	 drie	 bedrijfswagens	
levert	hij	alles	wat	nodig	is.	Klanten	
moeten	wel	zelf	voor	de	goede	stem-
ming	zorgen.

Dennis Bos tussen de ruime voorraad.
www.spotspeaker.nl

Dennis Bos levert geluid en licht voor 
professional en particulier

door Martijn Nekkers

Er zijn ondernemingen waarvan je als gewone burger geen idee hebt dat ze bestaan. Zoals bedrijven 
die in licht en geluid doen. Licht in de vorm van schijnwerpers (spots in vaktaal) en allerlei 

geluidsapparatuur. Voor zowel professionele toepassing als voor gebruik in zeg maar de huiselijke 
kring. Dennis Bos heeft in zijn bedrijf Spot & Speaker alles op dit gebied in huis. En niet alleen om te 

huren. Je kunt deze zaken ook gewoon bij hem kopen. 
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De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen 
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Wijkschoonmaakdag Weltevreden

Er werd geknipt, gezaagd, geharkt, gezaagd, geschoffeld, gesnoeid en tussen het harde wer-
ken door uiteraard veel gekletst. Kortom, zaterdag 28 mei is door ruim 50 buurtbewoners en 
een heleboel kinderen weer de hele ochtend hard gewerkt om de speeltuinen weer mooi op te 
knappen. In een buitengewoon gezellige sfeer is het speelterrein voor de kinderen weer klaar-
gemaakt voor vele uren speelplezier deze zomer. Ook zijn de struiken rond de speeltuinen weer 
flink gesnoeid zodat de ouders vanuit huis nog een klein oogje in het zeil te kunnen houden. De 
gemeente heeft zoals elk jaar weer het nodige materiaal aangeleverd (waarvoor dank) en zorgt 
weer voor het afvoeren van al het snoei afval dat achterbleef  op de parkeerplaatsen. Het is elk 
jaar weer een feest om te zien hoe in een mum van tijd alle huizen leegstromen en iedereen met 
gereedschap en al zich meldt om zijn steentje bij te dragen. Ook rond koffietijd werd van diverse 
kanten kannen met koffie, thee en limonade aangevoerd. De wijkvereniging had gezorgd voor 
lekkere koek en snoep. Om lunchtijd ging iedereen weer tevreden en met een voldaan gevoel op 
huis aan. Aan de gemeente is het verzoek gedaan om op enkele plaatsen nog wat dode struiken 
te vervangen door wat nieuwe aanplant. Volgend jaar zal dit initiatief  zeker weer herhaald worden 
en kan het wel eens het 1e lustrum van de wijkschoonmaakdag worden.

Belangenvereniging Weltevreden
secretariaat.weltevreden@gmail.com

Informatieavond Huizenbouw Westbroek

Woonstichting SSW bouwt een zestal eengezinswoningen aan de Holsblokkenweg in Westbroek. 
Aangezien er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor starters in Westbroek is er dan ook 
veel interesse.

Echter er gelden regels rondom de toewijzing van de huizen, daarnaast is kopen mogelijk via de 
zogenaamde KoopGoedkoop-regeling. Beide zaken zorgen voor de nodige onduidelijkheden en 
roepen vragen op bij de geïnteresseerden. 

Deze vragen bereikten ook het Dorpsberaad Westbroek, vandaar dat zij het initiatief  genomen 
hebben tot het beleggen van een informatieavond. Deze informatieavond zal dinsdag 14 juni 
gehouden worden in het Dorpshuis van Westbroek. De bovenzaal is open om 19.30 uur, vanaf  
20.00 uur hoopt de Woonstichting SSW in te gaan op de vragen die er zijn om zo de geïnteres-
seerden optimaal te informeren.

Dit betekent tevens dat de inschrijfdatum voor deze woningen 
wordt verlengd tot uiterlijk 18 juni 2011.

Dorpsberaad Westbroek

Vergadering dorpsoverleg Hollandsche Rading

Het Dorpsoverleg WDW Hollandsche Rading maakt bekent dat een algemene vergadering gehou-
den zal worden in het tijdelijk dorpshuis om 8 uur ’s avonds op woensdag 22 juni 2011.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze openbare bijeenkomst!

Wanneer u een inbreng wilt hebben over een specifiek onderwerp, verzoeken wij u dit te melden 
bij het secretariaat van het Dorpsoverleg:
email: wdwhollandscherading@gmail.com of  telefoon: 035-5771839
of  bij de wijkcontactambtenaar Annemieke Vos
telefoon: 030-2289411, email: VosA@debilt.nl 

De agenda voor deze openbare bijeenkomst ontvangt u per huisadres en kunt u tevens lezen in 
de Vierklank van 15 juni a.s. 

Graag tot ziens!!

Dorpsoverleg WDW Hollandsche Rading

Ouderavond Positief 
Opvoeden 

Centrum Jeugd en Gezin krijgt één loket 

Hoe blijf je positief opvoeden als je een druk kind hebt, dat veel aandacht 
vraagt? Het Biltse Centrum voor Jeugd en Gezin, gevestigd Jachtlaan 15 
te Bilthoven, gaat donderdag 16 juni a.s. van 19.45 tot 21.45 uur  over dit 
onderwerp met ouders in gesprek. Uiteraard is gelegenheid voor discus-
sie. Positief opvoeden geeft veel voordelen, zoals een betere sfeer in huis 
en een kind met rust en zelfvertrouwen. Bovendien houdt een positieve 
ouder energie over voor zichzelf. 

‘Positief opvoeden’ is het afsluitende project van kwartiermaker Marga 
Stokman van het CJG De Bilt. Na een jaar ad interim, is ze in afwachting 
van een nieuw aan te stellen coördinator, om haar werk aan over te dra-
gen. In het afgelopen jaar heeft Stokman het gemeentelijke Jeugdmaat-
schappelijk werk en het Consultatiebureau samengevoegd tot het CJG. 
Met als centrale doel: zorg en aandacht voor de Biltse jeugd in de leeftijd 
van ‘minus 9 maanden tot 23 jaar’. Het Centrum Jeugd en Gezin is aan-
spreekpunt voor ouders en verzorgers en verder voor iedereen, die in zijn 
of haar werk met deze doelgroep te maken heeft. 

Eén loket 
CJG - De Bilt maakt deel uit van de Provinciale Zorgregio Zuid Oost, 
waartoe ook Zeist, Driebergen en Bunnik behoren. Doel is een centraal 
telefonisch loket, dat ouders uit de gehele regio kunnen bereiken voor 
opvoedingsinformatie en ondersteuning. Dat doel vraagt een logistieke 
samenvoeging, want tot dusver maken de CJG’s per gemeente gebruik 
van verschillende telefoonsystemen.  

Stokman is druk doende om de naam en het werk van het gemeentelijke 
CJG verder ‘in de markt te zetten’. Ze gaat op kennismakingsbezoek bij 
de zorgcoördinatoren van de gemeentelijke middelbare scholen. Want 
het Centrum Jeugd en Gezin wordt adviseur en informatiebron voor het 
onderwijspersoneel en de ouders van de leerlingen. Volgend onderwerp 
op de kennismakingsagenda is het Biltse basisonderwijs. Zie ook www.
CJGDeBilt.nl. Aanmelden kan per email: info@cjgdebilt.nl 

De jury was zeer enthousiast over de hoge kwaliteit van de inzendingen. 
Punten waarop de jury heeft gelet zijn: basisinfrastructuur van de markt, 
inrichting, wisselwerking met de omgeving, afstemming op de consument, 
organisatie en communicatie.
De markt aan de Planetenbaan is een gemengde markt, met 40 food en non-
food kramen. Er is veel aandacht voor klanten op de markt die elke vrijdag 
wordt gehouden van 9.00 tot 15.00 uur. Er worden regelmatige leuke ac-
ties gehouden (Pasen, Sinterklaas, Kerst) en er is jaarlijks een marktdag met 
thema. De markt is meer dan winkelen. Voor velen is het een belevenis, een 
uitje; lekker ontspannen en in een gezellige sfeer boodschappen doen, en 
vaak nog goedkoop ook. De markt in Bilthoven onderscheidt zich van an-
dere markten door het complete aanbod, de kwaliteit van de waren,  de over-
zichtelijkheid (niet groot, maar zo goed als alles wat je verwacht is er) en 
de zorgvuldigheid waarmee de markt wordt georganiseerd. Zo is de markt-
meester altijd aanwezig om de zaak goed te regelen en alles netjes te houden. 

Op weg naar de titel
Na een eerste selectieronde zijn negen markten genomineerd die doorgaan 
naar de volgende ronde van de verkiezing ‘Beste Markt van Nederland 
2011’. In de eerste selectieronde heeft de jury de kwaliteit van de waren-
markten beoordeeld op basis van een ingevulde vragenlijst. De jury was 
zeer enthousiast over de hoge kwaliteit van de inzendingen. Punten waarop 
de jury heeft gelet zijn: basisinfrastructuur van de markt, inrichting, wis-
selwerking met de omgeving, afstemming op de consument, organisatie en 
communicatie. In de tweede selectieronde volgt een beoordeling op locatie. 
Op maandag 27 juni maakt de jury de drie markten bekend die doorgaan 
naar de fi nale van de verkiezing ‘Beste Markt van Nederland 2011’. Deze 
drie fi nalisten krijgen van het HBD een feestje op de markt aangeboden. 
De jury bezoekt deze markten na de bekendmaking nogmaals. Om tot de 
juiste keuze te komen worden op de drie overgebleven markten enquêtes 
gehouden onder kooplieden en bezoekers van de markt. De winnende markt 
ontvangt behalve de titel ook een promotiebudget ter waarde van € 5.000,-.

‘Beste Markt van Nederland 2011’
Markt Bilthoven 

genomineerd
De markt aan de Planetenbaan in Bilthoven dingt mee naar de 
titel ‘Beste Markt van Nederland 2011’. Het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD) organiseert de verkiezing met als 
belangrijkste doel: zorgen dat de warenmarkt verder 
professionaliseert, zodat consumenten in de toekomst 

naar de markten blijven komen.

U zoekt - U vindt
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Jan	Willem	 (20)	 heeft	 net	 zijn	 eind-
examen	5-HAVO	op	het	Gerrit	Riet-
veld	 College	 in	 Utrecht	 er	 op	 zitten	
en	hij	denkt	dat	het	daarmee	wel	goed	
zit.	Even	optimistisch	is	hij	over	zijn	
deelname	 aan	 de	 talentenjacht.	 Hij	
treedt	op	onder	de	naam	‘JW’	en	doet	
dat	 samen	met	 een	goede	vriend	die	
vooralsnog	 onbekend	 wenst	 te	 blij-
ven.	Jan	Willem	maakt	de	 liedjes	en	
schrijft	de	muziek.	De	onbekende	col-
lega	speelt	de	leadgitaar.	Jan-Willem	
zelf	zingt	en	speelt	de	tweede	gitaar.	
Ze	 werken	 intensief	 samen	 om	 er	
een	mooi	geheel	van	 te	maken.	 Jan-
Willem	is	druk	bezig	met	zijn	muziek.	
Dat	 is	 in	 het	 verleden	 nog	 wel	 eens	
ten	 koste	 van	 het	 huiswerk	 gegaan,	
geeft	hij	toe.	Toch	leeft	de	school	met	
hem	 mee.	 De	 medescholieren	 waar-
deren	zijn	muziek	en	de	leraar	natuur-
kunde	gaat	straks	zelfs	met	hem	mee	
naar	 Almere	 als	 begeleider.	 Op	 de	
camping	 waar	 de	 familie	 regelmatig	
vertoeft,	mag	hij	ook	graag	zijn	gitaar	
pakken,	 tot	 genoegen	 van	 de	 andere	
campinggasten.	 Zijn	 liedjes	 liggen	
gemakkelijk	 in	 het	 gehoor,	 spreken	
een	breed	publiek	aan	en	zijn	niet	al-
leen	geschikt	voor	jeugdige	oren.	En	
soms	 doet	 dan	 ook	 zus	 Marga	 (17),	
die	 zelf	 ook	 zangles	 heeft,	 spontaan	
mee.	

Eerste CD
Trots	laat	Jan-Willem	zijn	eerste	CD	
zien.	Helemaal	door	hem	zelf	gepro-
duceerd	op	 zijn	 eigen	kamer.	De	 in-
houd	van	zijn	Engelstalige	liedjes	zit-
ten	vol	relexie	op	zijn	leven.	Vragen	
als	waar	sta	je?	Wat	wil	je?	Maar	ook	
hoe	het	er	aan	toe	gaat	op	de	wereld	
vormt	zijn	 inspiratie.	Hij	 schrijft	zo-
wel	 snelle	 nummers	 als	 ballads.	 Jan	
Willem	 zal	 op	 10	 juni	 drie	 liedjes	
ten	gehore	brengen.	Veel	heeft	hij	 te	
danken	 aan	 zijn	 gitaarlerares	 Nikki	
Maesen.	 Als	 coach	 is	 zij	 belangrijk	
voor	 zijn	 ontwikkeling	 op	 muzikaal	
gebied.	 Jan-Willem	 hoopt	 uiteinde-

lijk	echt	door	te	kunnen	gaan	met	zijn	
muziek.	 Het	 optreden	 voor	 een	 zaal	
met	 mensen	 vindt	 hij	 geweldig.	 De	
jonge	 artiest	 denkt	 met	 veel	 plezier	
terug	aan	december	2009.	Als	hoofd-
prijs	van	de	talentenjacht	die	hij	toen	
won	 mocht	 hij	 optreden	 tijdens	 een	
theatershow	 van	 Freek	 de	 Jonge	 in	
Amsterdam.

Finale?
Vijftien	 winnaars	 van	 de	 kwartina-
les	gaan	over	naar	de	halve	inale	die	
plaats	 vindt	 op	 10	 oktober	 in	 ‘Het	
Paard	 van	 Troje’	 in	 Den	 Haag,	 de	
legendarische	 poptempel.	 En	 zelfs	
droomt	 hij	 er	 stilletjes	 van	 uiteinde-
lijk	met	zes	andere	inalisten	in	de	i-
nale	te	mogen	staan	in	het	befaamde	
Paradiso	 in	Amsterdam.	De	 winnaar	
verdient	€	5000	en	daarnaast	allerlei	
faciliteiten	 op	 het	 gebied	 van	 opna-
mestudio’s,	 professionele	 coaching	
en	promotie.	Wie	nu	al	iets	wil	zien	en	
horen	van	Jan-Willem	kan	terecht	op	
www.groteprijsvan.nl.	 Onder	 ‘singer	
songwriter’	 vindt	 men	 bij	 ‘overzicht	
kwartinales’	 de	 datum	 van	 10	 juni	
met	 de	 letters	 ‘JW’.	 Het	 aanklikken	
hiervan		leidt	rechtstreeks	naar	enkele	
clips.	Jan	Willem	bereidt	zich	onder-
tussen	 serieus	 voor	 op	 zijn	 optreden	
dat	hopelijk	een	vervolg	zal	krijgen.

Jan-Willem Konieczek gaat 
voor de Grote Prijs van Nederland

door Martijn Nekkers

Op 10 juni treedt Biltenaar Jan-Willem Konieczek op tijdens de kwartinale 
van ‘De Grote Prijs van Nederland’. Dit is de bekende talentenjacht die dit jaar 

voor de 25ste keer wordt gehouden. Er worden door het hele land zeven kwartinales gehouden 
met in totaal 35 deelnemers in de categorie singer songwriter, waar Jan-Willem ook in uitkomt. 

Hij staat op 10 juni in ‘De Meester’ in Almere en neemt het daar op tegen vier andere deelnemers. 
Hij hoopt hierna natuurlijk door te kunnen gaan naar de halve inale.

Jan-Willem Konieczek gaat voor de 
Grote Prijs van Nederland.

With	 Pleasure	 is	 een	 vrouwenkoor.	
Zij	 schuwen	 het	 vierstemmige	 niet	
maar	canons	en	unisono	doen	ze	ook	
graag.	Het	repertoire	is	gemengd,	dat	
wil	zeggen	dat	er	zowel	licht	klassiek	
als	modern	wordt	gezongen	in	een	va-
riatie	van	talen.	
Het	accent	ligt	op	het	plezier	van	sa-
men	 zingen,	 zo	 zuiver	 en	 mooi	 mo-
gelijk.	De	binding	met	de	Werkplaats	
bestaat	nog	steeds	omdat	er	altijd	op	
de	 Werkplaats	 gerepeteerd	 wordt	 en	
omdat	 dirigent	 Peter	 Schreuder	 ver-
bonden	 is	aan	de	school	als	muziek-
docent.	

Werkplaatsmoeders
Het	 koor	 is	 opgericht	 in	 1996	 door	
ouders	van	de	Werkplaats	Kinderge-
meenschap	Kees	Boeke.	Tegenwoor-
dig	bestaat	het	koor	voor	de	helft	uit	
‘werkplaatsmoeders’,	 maar	 iedereen	
is	welkom.	Het	uit	30	leden	bestaande	
koor	gaf	dinsdag	17	mei	een	uitvoe-
ring	in	verzorgingshuis	de	Bremhorst	
in	Bilthoven,	waar	het	de	toehoorders	
mee	 nam	op	 een	muzikale	 reis	 rond	
de	wereld.	Maar	ook	het	Nederlandse	
repertoire	was	vertegenwoordigd	met	
liedjes	 van	 Annie	 M.G	 Schmidt	 en	
drs.	P.	

Optreden
Op	 18	 juni	 staat	 niet	 alleen	 een	 op-
treden	 in	 het	 auditorium	 van	 de	
Werkplaats,	 Kees	 Boekelaan	 10	 te	
Bilthoven	gepland,	maar	ook	een	uit-
gebreide	lunch	na	het	optreden	en	een	
workshop	 met	 zingen	 waaraan	 alle	
gasten	mee	kunnen	doen.	

Geïnteresseerden	om	 te	 luisteren	en/
of	mee	te	doen	kunnen	zich	aanmel-
den	(kosten	2,50	euro,	kinderen	onder	
de	12	jaar	gratis)	per	mail:	esmee.vd-
hart@planet.nl	 of	 jor.van.leeuwen@
xs4all.nl.

Jubileum With Pleasure
door Henk van de Bunt

With Pleasure bestaat 15 jaar. Het koor is in 1996 begonnen als ouderkoor van de Werkplaats 
maar is langzamerhand een vrouwenkoor geworden waar iedereen welkom is. 18 juni geeft 

het koor With Pleasure in de Werkplaats een optreden om het lustrum te vieren.

With Pleasure oefent nog heel hard voor het optreden op 18 juni a.s.

53e avondvierdaagse 
in De Bilt-Bilthoven

Van	dinsdag	14	tot	en	met	vrijdag	17	juni	zal	voor	de	53e	keer	de	avond-
vierdaagse	gehouden	worden	in	De	Bilt-Bilthoven.	Naar	verwachting	zul-
len	er	dagelijks	2500	wandelaars	de,	meeste	 in	groepsverband	meelopen.	
Op	woensdagavond	15	juni	zullen	er	tijdens	de	zogenaamde	vaantjesavond	
(kinderen	uit	groep	1	en	2	van	de	basisschool)nog	eens	naar	schatting	300	
extra	wandelaars	actief	zijn.

De	 inschrijving	 in	 groepsverband	 heeft	 op	 7	 juni	 plaatsgevonden.	 Maar	
mocht	je	alsnog	individueel	mee	willen	lopen	dan	is	er	de	mogelijkheid	om	
je	daarvoor	in	te	schrijven	op	de	eerste	avond	vanaf	18.00	uur	in	het	H.F	
Witte	Centrum.	Wel	moet	je	dan	op	de	middelbare	school	zitten,	want	als	je	
jonger	bent	dan	moet	er	1	volwassene	meelopen	op	5	kinderen.	

Start 
Afhankelijk	van	de	 te	 lopen	afstand	wordt	er	gestart	vanaf	18.30	uur(	10	
kilometer)	 of	 18.45	uur	 (5	 kilometer).	Zoals	 ieder	 jaar	 is	 de	 start	 bij	 het	
H.F.Witte	Centrum	in	De	Bilt.	Door	de	positieve	medewerking	van	de	win-
keliersvereniging	Hessenweg-Looyedijk	zal	ook	dit	jaar	de	intocht	weer	op	
vrijdag	plaats	zal	vinden.	De	intocht	zal	ook	dit	jaar	weer	vanaf	de	Laan	van	
Weltevreden	vertrekken.

Vrijwilligers 
Gaat	u	nu	niet	meelopen	maar	draagt	u	de	avondvierdaagse	een	warm	hart	
toe	 en	 wilt	 u	 (mee-)helpen,	 dan	 kunt	 u	 zich	 aanmelden	 als	 vrijwilliger.		
Als	 u	 een	 e-mail	 stuurt	 naar	 info@avondvierdaagse–debiltbilthoven.nl		
dan	zal	er	met	u	contact	opgenomen	worden.	Zie	ook	www.avondvierdaag-
se-debiltbilthoven.nl.	 (Cees-Jan Kersten)

Nova D1 kampioen
Na	het	kampioenschap	in	de	2de	klasse	en	vervolgens	in	de	zaalcompetitie	
zijn	de	korfballers	en	korfbalsters	van	de	D1	van	Nova	uit	Bilthoven	voor	
de	3de	keer	in	1	seizoen	kampioen	geworden.	In	de	laatste	wedstrijd	werd	
de	 naaste	 concurrent,	 het	 fysiek	 sterke	RDZ	uit	 Zeist	met	 een	 nipte	 5-4	
verslagen.	Na	de	kansloze	uit	nederlaag	(10-5)	was	het	vandaag	het	team	
van	Nova	dat	de	lakens	uitdeelde.	Snel	combinatiespel	bracht	het	massaal	
toegestroomde	publiek	 in	extase.	Na	2	 treffers	van	Sam	Groenwold	en	2	
van	Eline	van	der	Weerdt	leek	er	geen	vuiltje	aan	de	lucht	voor	de	ploeg	uit	
Bilthoven.	RDZ	wist	door	o.a.	een	prachtig	afstandsschot	toch	weer	aan	te	
haken.	Een	doorloopbal	van	Marloes	van	Ettikhoven	maakte	aan	alle	hoop	
een	einde.	RDZ	wist	nog	eenmaal	te	scoren.	Het	was	niet	voldoende.	Nova	
D1	pakte	verdient	de	‘Triple’	in	de	1ste	klasse	G.

Op de achterste rij v.l.n.r. Marloes van Ettikhoven, Lotte Keuning, Emmie 
Bessems, Dounia Dahmani en Eline van der Weerdt. Voorste rij: coach 
Marcel Groenewold, Alwin Anninga, Sam Groenewold, Daniel Rademakers, 
Matthijs van de Ploeg en coach Arie Anninga.

Het	seizoen	is	ten	einde	en	Rookvrije	
Bridgeclub	De	Kwinkslag	heeft	nieu-
we	kampioenen.

De	 strijd	werd	 uiteindelijk	 beslist	 in	
het	 voordeel	 van	 vader	 en	 dochter	
Ad	 en	Nienke	Franzen,	 die	met	 101	
punten	een	ruime	voorsprong	hielden	
op	de	nummers	twee,	het	koppel	Han	
Kreuning	 en	 Martin	 van	 Tol.	 Hun	
zege	is	des	te	knapper	omdat	ze	nog	
maar	één	seizoen	hebben	gespeeld	als	
koppel.

Deze	 zomer	 is	 de	 activiteit	 even	 op	
een	laag	pitje,	maar	per	1	september	
a.s.	 begint	de	 club	weer.	Nieuwe	 le-
den	 zijn	 daarbij	 welkom	 in	 Wijkge-
bouw	 De	 Schakel	 Soestdijkseweg	
Zuid	 49	 b.	 Enige	 bridge-ervaring	 is	
prettig,	maar	 zo	 nodig	 helpt	 de	 club	
nieuwe	leden	een	eindje	op	weg.	Elke	
donderdagavond	van	19.30	tot	22.30	
uur	 wordt	 er	 gebridged.	 Direct	 daar	
aansluitend	 wordt	 de	 uitslag	 bekend	
gemaakt.	Aanmelden	kan	bij	Ria	van	
Tol,	tel.030	2202661.	

Nieuwe kampioenen



Leijenseweg 125
Bilthoven
030-2286635 

www.multimate.nl
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Bright	van	der	Loo	heeft	 in	2000	de	
Stichting	opgericht.	Er	zijn	25	mede-
werkers	in	dienst	met	daaromheen	een	
schil	van	vaste	 invalkrachten.	Bright	
van	der	Loo:	‘Op	deze	manier	hebben	
we	de	beschikking	over	een	brede	en	
gedegen	 expertise	 die	we	lexibel	 in	
kunnen	zetten.	Zo	kunnen	we	zo	goed	
mogelijk	 tegemoet	 komen	 aan	 de	
wensen	en	behoeften	van	de	kinderen	
en	 hun	 ouders.	 Stoute	 Schoenen	 is	
een	AWBZ-gekeurde	en	gecertiiceer-
de	instelling,	gevestigd	in	de	bosrijke	
omgeving	 van	 Berg	 &	 Bosch,	 nabij	
Bilthoven	 en	 heeft	 daar	 de	 beschik-
king	over	‘De	Villa’	en	een	kantoor-
pand.	 In	 de	 Villa	 wordt	 lesgegeven,	
naschoolse	 begeleiding	 gegeven	 en	
vinden	andere	activiteiten	plaats.	Zo-
als	 bijvoorbeeld	 de	 kookclub.	 Stich-
ting	Stoute	Schoenen	werkt	ook	met	
het	Son-Rise	programma’.

Sponsoren
Stoute	 Schoenen	 biedt	 dagbesteding	
met	vervangend	onderwijs,	naschool-
se	 begeleiding,	 weekendopvang	 en	
vakantieopvang.	 In	 diverse	 clubjes	

kunnen	 kinderen	 zich	 spelenderwijs	
verder	ontwikkelen.	Zo	is	er	o.a.	een	
voetbalclub	 op	 woensdagmiddag,	
een	 knutselclub,	 een	 creatiefclub	 en	
ook	drumles.	De	stichting	heeft	ves-
tigingen	in	Bilthoven	en	Nieuwegein,	
krijgt	geen	subsidie	en	is	dan	ook	erg	
blij	dat	zij	dankzij	de	vele	sponsoren	
dit	 feest	 werkelijkheid	 kan	 maken.	
Hoofdsponsor	 is	 Delta	 Lloyd,	 daar-
naast	 dragen	 ook	 o.a.	 TalentCenter,	
Identityfocus,	SSW	Woningbouw,	Al-
bert	Heijn	Bilthoven,	DA	drogist	Bilt-
hoven	en	HEMA	Bilthoven	bij	aan	de	
realisatie	van	dit	feest.	Studenten	van	
de	Hogeschool	InHolland	uit	Diemen	
helpen	bij	de	organisatie.

Feest
Op	18	juni	a.s.	viert	Stoute	Schoenen	
samen	met	alle	kinderen,	hun	ouders,	
de	 medewerkers	 en	 iedereen	 die	 de	
stichting	en	kinderen	met	autisme	een	
warm	hart	toedraagt,	feest!	Van	15.00	
tot	18.00	is	het	feest	op	het	terrein	van	
de	Kindervilla,	Professor	Bronkhorst-
laan	4a	te	Bilthoven	voor	genodigden	
en	 geïnteresseerden	 (graag	 vooraf	

aanmelden	 via	 info@stouteschoe-
nen.nl	o.v.v.	Feest	18	juni).	Er	wordt	
een	ilm	vertoond	 van	 gitarist	Harry	
Sacksioni.	 Hij	 is	 ambassadeur	 van	
Stoute	Schoenen	en	kan	vanwege	TV-
opnamen	 helaas	 niet	 zelf	 aanwezig	
zijn.	 Singer-songwriter	 Jasper	 Merle	
verzorgt	een	gastoptreden,	waarbij	hij	
zijn	 nieuwe	 CD	 die	 uitkomt	 in	 sep-
tember	alvast	te	koop	aanbiedt.	

25%	van	de	opbrengst	van	deze	CD	is	
voor	Stichting	Stoute	Schoenen.	Ver-
der	 	 zijn	 er	 activiteiten	 voor	 de	 kin-
deren,	 waaronder	 een	 springkussen,	
er	is	een	open	podium	waarbij	o.a.	de	
kinderen	optreden.	Ook	is	er	een	lote-
rij	waar	leuke	prijzen	te	winnen	zijn.	

Schoolbord
Geld	dat	tijdens	het	feest	via	de	loterij	
en	door	extra	sponsoring	binnenkomt,	
gaat	 rechtstreeks	 naar	 de	 kinderen.	
Stoute	 Schoenen	 wil	 heel	 graag	 een	
digitaal	schoolbord	en	zo	zijn	er	nog	
meer	wensen	die	ze	hoopt	te	kunnen	
realiseren	om	de	zorg	voor	de	kinde-
ren	nog	verder	te	kunnen	verbeteren.	

Feestelijke Stoute Schoenen
door Henk van de Bunt

Stichting Stoute Schoenen viert haar 10-jarig bestaan op zaterdag 18 juni in Bilthoven. 
Met activiteiten voor kinderen, muziek, open podium, informatie voor ouders en nog veel meer… 

Al 10 jaar begeleidt Stichting Stoute Schoenen kinderen met autisme of een stoornis in het autistisch 
spectrum. In de afgelopen 10 jaar heeft Stoute Schoenen kinderen kleine stapjes 

maar ook reuzenstappen zien maken. Reden voor een feest! 

Bright van der Loo (midden) met links en rechts medewerkers, leerlingen 
en bestuursleden in de tuin van het pand aan de Prof. Bronkhorstlaan te 
Bilthoven.

De	afgelopen	weken	hebben	de	kin-
deren	 van	 peuterspeelzaal	 de	 Stam-
pertjes	 in	Westbroek	 al	 veel	 geleerd	
over	de	regels	in	het	verkeer.Tijd	om	
de	ouders	bij	dit	thema	te	betrekken.	
Daarom	was	op	de	jaarlijkse	deelne-
mersvergadering	Renate	van	School-
begeleidingsdienst	 Eduniek	 aanwe-
zig.	 Zij	 gaf	 tips	 en	 informatie	 over	
verkeersveiligheid	en	verkeersopvoe-
ding	bij	jonge	kinderen	met	de	bood-
schap:	Jong	geleerd	is	oud	gedaan!	

Er	 kwamen	 verschillende	 onderwer-
pen	 aan	bod;	 o.a.	 over	 hoe	kinderen	
deelnemen	 aan	 het	 verkeer,	 waar	 je	
als	 ouders	 bedacht	 op	 moet	 zijn	 en	
wat	je	als	ouders	kunt	doen	om	je	kind	
voor	te	bereiden	op	dit	voor	kinderen	
prachtige,	maar	gevaarlijke	avontuur.	
Renate	liet	deze	avond	een	ilm	zien	
met	 verschillende	 verkeerssituaties	
waar	 kinderen	 aan	 deelnamen.	 Deze	
beelden	 waren	 soms	 confronterend	

en	 voor	 veel	 ouders	 erg	 herkenbaar.	
Het	was	een	avond	waarin	ouders	met	
elkaar	 spraken	 over	 het	 belang	 van	
veiligheidsmaatregelen	op	de	iets	en	
in	 de	 auto,	 over	 verkeersopvoeding,	
maar	 ook	 over	 dat	 het	 goede	 voor-

beeld	 geven	 in	 het	 verkeer	 nog	 niet	
zo	 vanzelfsprekend	 is:	 oranje	 is…		
opschieten	papa!?!
Kortom,	de	avond	van	25	mei	jl.	was	
gezellig,	leerzaam	en	gaf	stof	tot	na-
denken!

Jongleren in het verkeer
Stoeprand…stop! Kijk uit, er komt een auto aan! Groeeen, rijden mama! 

Ouders worden op de peuterspeelzaal betrokken bij de verkeersopvoeding van 
hun kinderen.

De Groentjes op pad
Woensdag	1	juni	vond	vanaf	peuterspeelzaal	‘De	Groentjes’	in	Groenekan	
een	uitstapje	plaats:	Alle	peuters	zijn	naar	 speeltuin	de	Pan	geweest,	 een	
zeer	geslaagd	 initiatief	van	 Juf	Helle.	 	Voor	de	peuters	van	de	Groentjes	
was	het	één	groot	feest,	ze	renden	van	hot	naar	haar,	klommen	achter	elkaar	
over	klimrekken	en	roetsjten	van	de	glijbanen.	Na	al	deze	uitbarstingen	van	
energie	was	een	hapje	en	drankje	een	welkom	moment	van	rust,	vooral	voor	
de	aanwezige	vaders	en	moeders,	Juf	Helle	had	er	een	ware	traktatie	van	
gemaakt,	de	zelfgebakken	brownies	en	de	trommeltjes	met	fruit	werden	in	
rap	tempo	soldaat	gemaakt.	Al	met	al	een	zeer	geslaagd	uitje.	
Helaas	worden	de	Groentjes	met	sluiting	bedreigd,	het	aantal	aangemelde	
kindjes	loopt	drastisch	terug,	ook	al	is	het	een	hele	ijne	en	goede	opstap	
naar	 de	 lagere	 school.	 Kijk	 voor	 meer	 informatie	 op	 http://www.peuter-
speelzalendebilt.eu/			of	bel	030	2766579.	 (Bart Scheffers)

Luuk en Daan nuttigen hun lunch in speeltuin de Pan.

U	 kunt	 kiezen	 uit	 de	 smaken:	 Ge-
sorteerde	 fruitvlaai,	 Romagnola-,	
Abrikozen-,	 Kersen-	 en	 Strooisel-
puddingvlaai.	 Er	 kunnen	 10	 punten	
uit	 de	 vlaaien	 worden	 gesneden.	 De	
vlaaien	zijn	in	te	vriezen	en	kosten	€	
9,50	per	stuk,	€	18,00	per	twee	stuks	
en	€	26,00	per	3	stuks.
Bestellingen	 kunnen	 worden	 afge-
haald	 op	 zaterdag	 18	 juni	 a.s.	 op	
Noordeinde	 4	 te	 Maartensdijk,	 in	
Groenekan	 op	 Versteeglaan	 96,	 in	
Lage	 Vuursche	 op	 Hoge	 Vuursche-

weg	2.	In	Westbroek	worden	de	vlaai-
en	bezorgd,	ook	in	Lage	Vuursche	is	
dat	mogelijk.	
Bestellingen	uiterlijk	vrijdag	10	 juni	
doorgeven	aan:
-		Maartensdijk	en	Groenekan	Jolanda	

van	 Ginkel	 0346-211970	 of	 gert.
van.ginkel@ilternet.nl

-		Westbroek	 Ria	 Hennipman	 0346-
282291

-		Lage	 Vuursche	 Barbara	 Kruijmer	
035-6668227	 of	 gb.kruijmer@sol-
con.nl

Met	aankoop	van	deze	vlaai	steunt	u	
het	project	waar	het	Woord	en	Daad	
comité	dit	jaar	actie	voor	voert	name-
lijk	een	middelbare	school	voor	meis-
jes	in	Burkina	Faso.	Naast	de	naailes-
sen	wordt	er	ook	les	 in	wiskunde	en	
boekhouden	 gegeven.	 Momenteel	
volgen	 80	 meisjes,	 deze	 opleiding,	
zodat	 ook	 zij	 een	 bedrijfje	 kunnen	
starten.	Voor	€	700,-	kan	één	leerling	
een	 jaar	 onderwijs	 volgen	 aan	 deze	
naaischool.	 Zie	 ook	 www.woorden-
daadsoest.nl

Vlaaienactie Woord en Daad
Iets te vieren? Vaderdag of examenuitslag? Bestel dan nu uw vlaai!

Rommelmarkt Patioschool 
Zaterdag	25	 juni	van	10.00	 tot	13.00	uur	organiseert	de	Patioschool	 ‘De	
Kleine	Prins’,	Weltevreden	8	in	De	Bilt	haar	jaarlijkse	rommelmarkt.	Dit	
jaar	 is	 het	 goede	 doel:	 stichting	 Coffee	 Shak.	 Deze	 stichting	 biedt	 arme	
kinderen	uit	Zuid	Afrika	de	mogelijkheid	om	naar	de	middelbare	 school	
te	gaan.	Via	de	stichting	kunnen	kinderen	voor	de	duur	van	drie	jaar	geld	
aanvragen	 voor	 schoolgeld,de	 lesboeken,	 het	 schooluniform,	 eten	 en	 het	
reisgeld.	Voor	ongeveer	550	euro	per	jaar	kan	een	kind	naar	school.	
Heeft	u	nog	spullen	voor	onze	rommelmarkt,	dan	kunt	u	deze	vanaf	14	juni	
op	schooldagen	tot	17.00	uur.	brengen.	Er	is	geen	ruimte	voor	grote	spullen	
als	kasten,	stoelen,	witgoed	e.d.	Meer	informatie:	030	2203945.

Rommelmarkt in Westbroek
Op	zaterdag	11	juni	a.s.	organiseert	korfbalvereniging	DOS	uit	Westbroek	
weer	een	rommelmarkt.	Deze	gezellige	markt	wordt	om	de	twee	jaar	gehou-
den	en	is	inmiddels	uitgegroeid	tot	een	drukbezochte	markt	waar,	naast	de	
verkoop	van	de	‘rommel’,	ook	de	gezelligheid	hoog	in	het	vaandel	staat.	Dit	
jaar	is	zéér	veel	opgehaald.	De	vrijwilligers	zijn	al	vanaf	januari	druk	met	
het	ophalen	van	spullen.	Verder	worden	er	ondermeer	wafels	en	aardbeien	
verkocht	en	is	er	natuurlijk	een	rad	van	avontuur.	De	markt	begint	om	10.00	
uur	en	vindt	plaats	op	de	korfbalvelden	achter	het	Dorpshuis	in	de	pr.	Chris-
tinastraat	te	Westbroek.	



DE MATROOS
Die hebben we niet!!

Zet koers naar onze uitgebreide
rozentuin en pak mee wat u
wilt met een woelige korting van

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

Maandag 12 juni 

2e Pinksterdag 

zijn wij geopend 

van 10.00 uur 

tot 17.00 uur

Aanbieding geldig t/m 13 juni a.s.

Maar wél een zee aan stamrozen, klimrozen en 
struikrozen. Van de absolute wereldtop. 

20%
13

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Garage Van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, faX. 0346-214438

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlVersuM, tel. 035-6214335, faX. 035-6233544

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

ALFA ROMEO 146 1.6 T.SPARK         1998 130.000  ZILV GRIJS,ER,CV,SB,RAD/CD,LMV,NIEUWE APK,  € 1.750,00 

CITROEN C5 BREAK 2.0 16V 2003 162.000 GRIJS MET,ABS,ER,CV,SB,RADIO/CD,TREKHAAK,

LIGNE PRESTIGE PARKEERS,REGENS,CLIMATE C,  € 5.200,00 

PEUGEOT 306 5DRS 1.4 XR 1996 197.000 BLAUW MET,ER,CV,SB,MLV,LMV,ESP,  € 1.650,00 

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

LMV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,PANORAMADAK  € 10.950,00 

PEUGEOT 407 XS PACK V6 AUTOMAAT 2005 60.639 BEIGE MET,LMV,ABS,RAD/CD,MLV,AIRBAGS,

CLIMATE C,CRUISE C,LEDER INT,PARKEERS,  € 12.950,00 

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2006 60.000 ROOD MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,

170 C (EXCL.BTW) ACHTERKLEP,IMPERIAAL MET LADDERROL,  € 7.250,00 

RENAULT TWINGO 2000 38.000 ROOD MET,AIRBAGS,AUTOPAS  € 3.250,00 

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT 2002 96.000 GRIJS MET,HALF LEDER,CLIMATE C,ER,CV,SB,ESP

CRUISE C,LMV,PARKEERH,RAD/CD,  € 8.250,00 

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

LMV,CLIMATE C,ABS,RAD/CD,  € 7.950,00 

PEUGEOT 206 CC 2.0
16V grIffe, 2002, 111.000, ZIlV 

grIJs Met, lMV, sB, er, CV, 

ClIMate C

gePIMPte VersIe, 

leder Int, rad/Cd, MlV, aBs,

€ 7.250,00

2e pinksterdag open
van 10.00 tot 17.00 uur

Rading 46a - LoosdRecht - teL/fax: 035 - 582 3668
Kom Langs en maaK Kennis  met onze uitgebReide coLLectie

gRatis paRKeRen op eigen teRRein

20% korting
op gehele collectie 

Boxsprings • Matrassen
Dekbedden • Dekbedovertrekken

Hoeslakens • Hoofdkussens
Moltons • Etc.

M Line 
Stapelkorting

tot 25% voordeel

Deze acties zijn 
alleen gelDig op 
2e pinksterDag

www.detwaalfgaarden.nl • www.despeelgaarden.nl

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

Achterweteringseweg 70

3738 MA Maartensdijk

T 0346 21 00 07

F 0346 21 03 09

info@detwaalfgaarden.nl

info@despeelgaarden.nl

korting

10% korting 
op skelters

(5 jaar garantie)
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Met	als	laatste	man	de	teruggehaalde	
Michel	 van	de	Goede	 (hij	 en	Marco	
Willemse	zijn	erbij	gekomen	op	basis	
van	hun	 ervaring)	kwam	SVM	goed	
uit	 de	 startblokken.	 De	 eerste	 helft	
legde	SVM	goed	verzorgd	voetbal	op	
de	Overvechtse	mat.	

Zonder	al	te	veel	lange	halen	en	goed	
opgebouwd	 en	 verzorgd	 aanvalsspel	
ging	de	ploeg	na	de	eerste	helft	met	
0	-	4	rusten.	Bjorn	Engel,	Michel	van	
de	Goede,	Kevin	 van	Dronkelaar	 en	
Tom	Jansen	wisten	het	net	te	vinden.	
Tevreden	 en	met	 de	 gedachte	 ‘dit	 is	
klaar’	zocht	men	de	kleedkamer	op.

Kantelen
Wat	er	 in	de	kleedkamer	gebeurd	 is,	
weet	 het	 publiek	 niet,	 maar	 -	 om	 in	
trainingsjargon	 te	 praten	 -	 kon	 wor-
den	 vastgesteld,	 dat	 ‘	 SVM	 in	 de	
tweede	 helft	 ‘kantelde’,	 om	 niet	 te	
zeggen	 ‘omkantelde’.	Want	veel	van	
het	voetbal	bleef	er	niet	over;	binnen	
30	minuten	stond	het	dan	ook	3	–	4.	
Voor	 de	 neutrale	 toeschouwer	 (heel)	
leuk,	voor	een	SVM-supporter	billen-

knijpen.	En	toch	kreeg	ook	SVM	zijn	
kansen:	in	de	2de	helft	balletjes	op	de	
lat	(Tom	Jansen),	Sjoerd	(Burgers)	al-
leen	voor	de	keeper.	
Tenslotte	 keerde	 alles	 ten	 goede	
voor	 de	 Maartensdijkse	 voetballers	
en	maakte	Tom	Jansen	de	3	–	5;	ook	
weer	een	mooi	uitgespeelde	goal.	De	
koppies	van	HMS	gingen	naar	bene-
den	en	achterin	bij	SVM	ging	‘de	boel	
op	slot’.	

Acteren
Nu	met	negen	punten	uit	drie	ontmoe-
tingen	 en	 nog	 twee	 ontmoetingen	 te	
gaan,	 mag	 SVM	 er	 wel	 van	 uitgaan	
ook	volgend	seizoen	in	de	derde	klas-
se	 te	 mogen	 acteren.	 En	 wanneer	 er	
dan	geacteerd	wordt	zoals	in	de	eerste	
helft	 van	 de	 ontmoeting	 tegen	HMS	
dan	kunnen	de	Maartensdijkers	in	de	
derde	klasse	echt	wel	mee	draaien.	

(Nanne de Vries)

SVM wint ook 
derde nacompetitiewedstrijd

Op Hemelvaartsdag diende SVM in de nacompetitie voor (behoud van) een plaats in de derde klas 
van het zaterdagvoetbal aan te treden tegen het vaak fors spelende HMS in Utrecht-Overvecht. 
Ook deze missie slaagde - zij het met horten en stoten - , waardoor de Maartensdijkse formatie

met al meer dan één been in die derde klasse blijft staan. 

De ploeg knokte voor behoud van het derdeklasseschap.

De	 laatste	 competitieronde	 waarin	
voor	 zowel	 de	 Maartensdijkers	 als	
voor	 de	 tegenstander	 Nieuwerkerk	
niets	meer	op	het	spel	stond	was	dan	
ook	niet	meer	dan	het	 afwerken	van	
een	verplicht	nummer.	En	het	verloop	
van	 deze	 wedstrijd	 bleek	 ook	 inder-
daad	 zo	 te	 zijn.	 De	 Maartensdijkers	
verloren,	na	met	8-4	bij	rust	te	hebben	
achtergestaan,	uiteindelijk	met	14-9.

De	 openingstreffer	 was	 in	 de	 3de	
minuut.	 Miranda	 Burger,	 die	 voor	
Tweemaal	 Zes	 voor	 het	 laatst	 in	 de	
hoofdmacht	 binnen	 de	 lijnen	 stond	
scoorde	met	een	vrije	bal	de	0-1.	Aan	

beide	 zijden	 bleek	 het	 scoren,	 mede	
door	de	wind	lastig	en	gaf	het	score-
bord	 in	de	22ste	minuut	pas	een	2-2	
tussenstand	 aan.	Ook	 het	 oponthoud	
van	 de	 scheidsrechter,	 door	 het	 spel	
veelvuldig	 stil	 te	 leggen	 om	 uitge-
breid	 zijn	 genomen	 beslissing	 toe	 te	
lichten	 droeg	 daar	 aan	 bij.	 Het	 was	
Nieuwerkerk	 die	 daarna	 toch	 vrij	
makkelijk	 een	 verschil	 van	 2	 doel-
punten	(4-2)	wist	te	bewerkstelligen,	
maar	 het	 was	 junior	 Bob	 Gerritsen,	
de	 vervanger	 van	 de	 afwezige	 Bart	
Drost,	die	met	een	fraai	afstandschot	
de	 aansluitingstreffer	 (4-3)	 liet	 note-
ren.	Het	 resterende	 deel	 van	 de	 1ste	

helft	 was	 het	 evenwel	 de	 thuisploeg	
die	met	een	serie	van	4	doelpunten	op	
rij	 (8-3)	 duidelijk	 afstand	 nam.	 Met	
een	8-4	achterstand	werd	uiteindelijk	
de	rust	bereikt.	De	2de	helft	gaf	een	
zelfde	beeld.	Twee	moeilijk	scorende	
ploegen,	 die	 naar	 mate	 de	 2e	 helft	
vorderde	 om	 en	 om	 bleven	 scoren,	
waarbij	Nieuwerkerk	steeds	een	voor-
sprong	van	minimaal	3	punten	wisten	
te	behouden.	

De	 thuisploeg	 won	 uiteindelijk	 met	
14-9.	Al	met	al	voor	spelers,	coaches,	
publiek	en	het	arbitrale	duo	een	wed-
strijd	om	maar	snel	te	vergeten.

Tweemaal Zes sluit 
veldseizoen af met nederlaag

Ook voor de korfballers van Tweemaal Zes is het veldseizoen ten einde. De afgelopen weken had 
de ploeg van interim coach Marcel Bos zich al veilig gespeeld en zich daarmee verzekerd om in 

september aanstaande weer op overgangsklasseniveau te kunnen acteren. 

(Voor v.l.n.r.) Daphne Bos, Anouk van Breda, Miranda Burger (en achter 
v.l.n.r.) interim-coach Marcel Bos, Maarten van Brenk, Bob Gerritsen, Nawal 
Legouit, Maik van Kouterik en Ardjan Drost sloten het korfbalseizoen voor 
Tweemaal Zes af met een nederlaag.

Dames Helios kampioen 
	
Het	2e	damesteam	van	Helios	is	 in	de	voorjaarscompetitie	18+	3e	klasse	
donderdag	overtuigend	kampioen	geworden.	De	dames	gingen	op	26	mei	
ongeslagen	de	laatste	wedstrijdreeks	in.	Tegen	plaatsgenoot	FAK	was	het	
winnen	van	1	set	genoeg	om	de	concurrentie	deinitief	achter	zich	te	laten.	
Hoewel	het	team	met	enige	vorm	van	spanning	aan	de	laatste	wedstrijden	
begonnen,	was	na	de	eerste	partij	het	benodigde	resultaat	al	binnen	en	was	
het	kampioenschap	daarmee	een	 feit.	De	 thuiswedstrijd	 tegen	FAK	werd	
uiteindelijk	met	4-0	gewonnen.
De	ploeg	mag	volgend	jaar	in	de	2e	klasse	proberen	om	er	weer	een	succes-
vol	seizoen	van	te	maken.	Dit	zal	echter	niet	meevallen	omdat	de	tegenstand	
sterker	zal	zijn,	het	doel	is	dan	ook	in	eerste	instantie	om	niet	te	degraderen.

Helios 2 bestond dit seizoen uit de volgende speelsters: Nicole Andarie, 
Mariette Wiemer, Martha v.d Dijssel, Loes Paulus, Jeanine van Rhenen, 
Anna v.d Hulst, Ellen Blaas, Denisse v.d Brink.

Bij	 zomerse	 temperaturen	 trad	 DOS	
de	laatste	wedstrijd	van	de	competitie	
in	Westbroek	aan	 tegen	de	 rode	 lan-
taarndrager	Hebbes	uit	Utrecht.	DOS	
stond	op	een	zesde	plek	en	had	geen	
mogelijkheden	 meer	 om	 een	 plek	 te	
dalen	of	te	stijgen.	Hebbes	daarente-
gen	 stond	 op	 de	 laatste	 plaats	 maar	
kon	met	een	overwinning	nog	een	be-
slissingswedstrijd	uit	het	vuur	slepen.	
Hebbes	 opende	 wel	 de	 score,	 maar	
verder	bleek	uit	weinig	dat	de	ploeg	
voor	 haar	 laatste	 kans	 speelde.	 Bij	
DOS	waren	met	name	 in	beide	vak-

ken	de	schutters	niet	op	dreef,	waar-
door	 de	 doelpunten	 maar	 erg	 moei-
zaam	tot	stand	kwamen.	Met	rust	was	
een	tussenstand	van	4-5	bereikt.

De	 tweede	 helft	 ging	 Hebbes	 steeds	
meer	 geloven	 in	 een	 stunt	 en	 ging	
DOS	 steeds	 gehaaster	 spelen	 om	 de	
achterstand	 zo	 snel	 mogelijk	 onge-
daan	 te	 maken.	 Het	 tegendeel	 ge-
beurde,	want	Hebbes	kwam	zelfs	op	
een	ruime	voorsprong	van	7-10.	DOS	
probeerde	nog	van	alles	om	het	tij	te	
keren.	Eerst	was	het	de	goed	spelende	

Annette	van	Dijk	die	8-10	scoorde	en	
hierna	 maakte	 aanvoerder	 Michael	
van	 Bemmel	 de	 aansluitingstreffer.	
Helaas	 kwam	 DOS	 niet	 verder	 en	
moest	 het	 de	 punten	 laten	 aan	 Heb-
bes.	Een	minuut	voor	tijd	kreeg	Mar-
cella	van	Dijk	nog	haar	publiekswis-
sel.	 Helaas	 heeft	 zij	 als	 gevolg	 van	
een	knieblessure	besloten	 te	 stoppen	
met	korfballen.

Voor	 volgend	 seizoen	 kan	 met	 de	
jeugdige	ploeg	gekeken	worden	naar	
een	hogere	rangschikking.

Geen winst voor DOS in laatste wedstrijd
Net zoals vorige week kwam de aangewezen scheidsrechter van het KNKV niet opdagen. Op dit 
niveau komt dit eigenlijk amper voor. Op het allerlaatste moment werd Wilco de Rooij bereid 

gevonden deze wedstrijd te luiten.  Coach Serge Valk hoeft zijn team niet te motiveren als er een 
koploper moet worden bestreden. Tegen hekkensluiter Hebbes lukte het DOS niet om dezelfde 

motivatie op de mat te leggen en werd verloren met 9-10.

Open toernooi Groenekan
Bij een terugblik op de zojuist gespeelde voorjaarscompetitie 

van de KNLTB heerst op het Groenekanse tenniscentrum 
grote tevredenheid. Maar liefst 6 teams veroverden het 

kampioenschap en de aanwezige spelers op de afsluitende 
barbecue werd de kampioensmedaille omgehangen.

Groenekan	 1	 veroverde	 voor	 2012	 een	 plek	 in	 de	 4de	 klasse	 van	 de	 ge-
mengde	zondagcompetitie	en	in	het	plan	van	aanpak	wordt	gesproken	over	
‘doorpakken’.	Door	onder	meer	de	jeugdcompetitie	(voor-	én	najaar)	staat	
de	selectiejeugd	te	trappelen	om	de	komende	jaren	mee	te	liften.	Het	jon-
gens	 t/m	10	 jaar-team	behaalde	het	kampioenschap	en	maakt	 zich	nu	op	
voor	de	vervolgwedstrijden	om	het	algeheel	kampioenschap	van	het	district	
Utrecht.	Evenzo	strijden	de	meisjes	t/m	14	jaar	om	het	algeheel	kampioen-
schap	van	regio	Midden	(Utrecht	 /	Gelderland).	Het	gemengde	jeugd	t/m	
17	 jaar-team	was	veel	 te	 sterk	voor	de	 landelijke	2de	klasse	en	 speelt	 in	
2012	wellicht	al	bij	de	volwassenen.	Groenekan	1	(gemengd	zaterdag)	en	
Groenekan	2	(gemengd	vrijdag)	kunnen	het	volgende	jaar	eveneens	op	een	
hoger	niveau	acteren.

Toernooi
Van	18	t/m	26	juni	a.s.	wordt	het	open	toernooi	op	het	tenniscentrum	ge-
speeld.	Het	WijnKeus	Open	2011,	zoals	het	toernooi	nu	heet,	wordt	in	de	
speelsterktes	5,	6,	7	en	8	georganiseerd.	Alle	wedstrijden	worden	aanvan-
kelijk	in	poulevorm	gespeeld,	zodat	elke	deelnemer	minimaal	2	wedstrijden	
speelt.	Inschrijven	is	nog	mogelijk	tot	10	juni	a.s.	en	uitsluitend	via	www.
toernooi.nl
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Te koop aangeboden
Wegens beëindigen hobby 
‘KAARTEN maken’, alle 
hobbymaterialen o.a. scharen, 
papier, ponsjes, 3D plaatjes 
enz., enz. t.e.a.b. Tel. 030-
2202996

Geklooft OPENHAARD
HOUT, eiken en beuken. € 
50,- per kub. Zelf ophalen. Tel. 
0346-214084

Kleine HOOIBALEN 15 - 18 
kg € 3,00 p/s. Tel. 06-24978011

Gratis af te halen: royale blau-
we kinderwagen in zeer goede 
staat. Netjes onderhouden. Tel. 
06-23109236

Strijkplank ‘Brabantia’ 40 
cm br. Met mouwplankje. € 
20,-. Aardappelschrapmachine 
‘Martex’. € 12,50. Tel. 030-
2202996

5 Merkoverhemden dress. 
Voor onder colbert of kostuum 
mt. 37. € 9,- per stuk. Wit hout 
ladenkastje, 3 laden 60x78x48. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

6 gele zwemplankjes, rubber. € 
5,- per stuk. Tel. 030-2202996

Keukentafel met formica 
blad, chroompoten 80x50x70. 
€ 10,-. Nieuw: De kleine 
Winkler Prins, 20-delig. € 49,-. 
Tel. 030-2202996

2 Weekend sporttassen. € 6,- 
en € 10,-. Zak met gekleurde 
plastic blokken, voor peuter. € 
5,-. Tel. 030-2202996

2x 1-pers. dekbedhoezen 
‘Hema’ groen/wit streep van 
€ 29,- voor € 10,- per stuk. 
Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. € 
12,50. Tel. 030-2202996

Nieuw wit ventilatorkacheltje 
2000 watt. Voor bijv. camping. 
€ 10,-. Tel. 030-2202996

Trolley reiskoffer blauw op 
wieltjes + slot, kan als handba-
gage. € 15,-. 20 Verschillende 
‘Doe-boekjes’ voor o.a. kaar-
ten maken. € 2,- per stuk. Tel. 
030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Houten harmo-
nica wijnrek voor 10 flessen. 
€ 5,-. Nieuwe dames boot-
schoenen, bruin leer, maat 38. 
Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

Dbl. attachékoffer op wieltjes 
gloednieuw van € 100 voor € 
50. Tel. 030-2292929

35 grindtegels van 60x40x5 
cm. Tel. 06-52603301 of 035-
5771980

Eiken kast 1x1,85. Veel ruim-
te. € 47,50. Tel. 0346-281304

Senioren ledikant 90x200. € 
50,-. Tel. 0346-281304

Bulkboeken 50 literaire 
kranten voor € 10,-. Bel na 
19.30uur 030-2203365

Decoratief wijnrek, walnoten-
hout voor 25 flessen 64x25x76 
cm. € 20,-. Tel. 030-2205540

Autostoeltje. € 10,-. 
Fietsstoeltje achterop. € 10,-. 
Tel. 030-2281085

Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Handgemaakt houten hobbel-
paard met staart en manen van 
echt paardenhaar, heel apart. € 
20,-. Tel. 030-2205540

Houten kinderbox, nieuw 
in doos. € 25,-. Logeerbed 
met matras. € 25,-. Tel. 030-
2281085

Computerbureau z.g.a.n. 
€ 30,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Photosmart F4580 all in one 
(gekocht 13-8-2010, bon 
aanwezig). € 40,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Uit grootmoeders schuur: zin-
ken teil, 150 ltr. € 15,-. Tel. 
035-5772844 na 19.00 uur.

Uit grootmoeders schuur: 
hardhouten opklapbare tuin-
tafel. € 25,-. Tel. 035-5772844 
na 19.00 uur.

Uit grootvaders garage: tuin-
slang met verrijdbare rolhou-
der, Gardena koppeling. € 20,-. 
Tel. 035-5772844 na 19.00 uur.

Uit grootvaders garage: 
Elektrische bladblazer/zui-
ger met omkeerschakelaar en 
bladvanger. € 20,-. Tel. 035-
5772844 na 19.00 uur.

Nieuwe t-shirts met korte 
mouw, maat M+L+XL, merk: 
Jack en Jones. € 6,- p.s. Tel. 
0346-212352

Nieuwe t-shirts met lange 
mouw, maat M+L+XL, merk: 
Jack en Jones. € 7,- p.s. Tel. 
0346-212352

Videobanden van Swiebertje 
in cadeauverpakking deel 1 
t/m 5. € 12,50. Tel. 0346-
214084

Autokinderstoeltje, kleur: 
blauw met hondjes. € 15,-. Tel. 
0346-214084

TV beeldbuis 42x32 grijs 
metallic. € 25,-. Ouderwetse 
wandkoffiemolen opdruk: 
blauwe molen. € 10,-. Tel. 
0346-213715

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhan-
gers. Ook gevraagd sloop, 
koper en metalen, sloopma-
chines, motoren, geheel of 
gedeeltelijke opruimingen van 
panden, hallen en bedrijfs-
ruimtes, etc. Tel. 06-25372488

Fietsen/brommers
Hr. Fiets. € 37,50. Tel. 0346-
281304

Personeel gevraagd
OPPAS gezocht voor 2 kind-
jes (6 & 3) op Woensdagen: 
12 tot 19 uur, veel ervaring/ 
opleiding vereist. Eigen auto 
is een pre. In Bilthoven tel 
06-13529407

TPE, Utrecht zoekt per direct 
een junior magazijnmedewer-
ker m/v. Zie pag. 10

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

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

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

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

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

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

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. Buxus, 
Rododendrons, coniferen, vaste planten, etc. Hedera klimplaat 
± 1,70 hoog à € 6,50. Cultera mestkorrels 25 kg à € 15,-. Ook 
voor zand, grond, grind, mest, gras(zaad), etc. Tevens voor al 
uw boom-, snoei-, tuin- en straataanleg tuinwerkzaamheden.

Cursussen
Diverse workshops glas Fusen. In onze workshops kunt u de 
basis techniek van fusen, glassnijden en casten leren. U kunt 
zelf raamhangers, schalen, sieraden en andere glasobjecten 
maken. Op onze website www.haveglas.nl vindt u onze work-
shops. Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Hartenwensen: 9 juni van 19.00-22.00 uur. Wat leeft er in 
je hart? Wat zijn je wensen, je dromen? Hoe wil je graag je 
leven vorm geven? D.m.v. meditatie, visualisatie, creativiteit 
en plezier. Familie Opstellingen: 11 juni van 10.00-17.00 uur. 
Onderzoek welke invloed je gezin van herkomst op je heeft. 
Krijg inzicht in welke rollen je vervult en welke thema's spelen. 
Info: www.nieuw-licht.nl / 06-46736993.

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

BETTY’S CORNER! Een vast 
adres voor een goede coupe! 
Elke woensdag en vrijdag 
+avond bij kapper Hans in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Cursus FRANSE taal voor 
beginners/gevorderden in 
kleine groep, start sept. Tel. 
0346-211667

U zoekt - U vindt

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

Nationale Staatspeeldag 

De Nationale Staatspeeldag is ook dit jaar weer op het pleintje aan de Jasmijn-, 
Dahlia-, Lelie- en Rozenstraat gehouden. Een keertje niet opletten met over-
steken want de straten waren afgezet voor het verkeer. Meer dan 120 kinderen 
hebben zich deze dag uitstekend vermaakt met spelletjes waaronder een skelter-
racebaan met een uitdagend parcours, ouderwets touwtje springen, schilderen 
op straat en een echte survivalbaan. Er werd veel limonade gedronken op deze 
zonnige dag.  Petra Bergstra
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Toch	 kreeg	 UNO	 in	 de	 eerste	 tien	
minuten	 de	 beste	 kansen,	 alhoewel		
SVM	 dat	 begon	 met	 spits	 Marco	
Willemse	ook	kansen	op	een	presen-
teerblaadje	 kreeg.	 Zonder	 al	 teveel	
lange	ballen	en	van	achter	uit	opbou-
wend,	kwam	SVM	keer	op	keer	voor	
de	 goal	 van	 UNO	 te	 staan.	 Met	 een	
mooie	 goal	 door	 Tom	 Jansen	 werd	
de	score	geopend	en	op	basis	van	de	
snelle	2-0	van	Marco	Willemse	werd	
op	een	monsterscore	gerekend.	UNO	
moest	 haar	 enige	 wissel	 op	 dit	 mo-
ment	al	inzetten	en	toch	valt	zo	maar	
uit	het	niets	de	2	–	1.	Coach	Wout	van	
Dronkelaar	 wijst	 vanaf	 de	 zijlijn	 op	
het	 concentratieverlies,	 maar	 moet	
deze	aanwijzing	tijdens	de	thee	weer	
herhalen,	want	tot	aan	de	rust	blijft	de	
stand	ongewijzigd.

In	 de	 tweede	 helft	 valt	 de	 doelman	
van	 UNO	 deinitief	 uit,	 na	 al	 eerder	
‘geraakt	te	zijn	geweest.	Een	veldspe-
ler	neemt	zijn	functie	over	en	met	10	

man	moet	UNO	het	karwei	af	maken.	
Voor	Kevin	van	Dronkelaar	 het	 sein	
om	maar	 eens	 de	 hoeken	 op	 te	 zoe-
ken.	Hij	maakte	er	zaterdag	drie.	Tom	
Jansen	 en	 Jeroen	 Geurtsen	 comple-
teerden	het	zevental	(7-1).	Door	deze	
terechte	 vierde	 overwinning	 blijft	
SVM	in	de	derde	klasse	van	het	zater-

dagvoetbal.	Op	papier	moet	de	wed-
strijd	tegen	het	Vinkeveeense	Hertha	
a.s.	 zaterdag	 nog	 worden	 gespeeld	
en	mag	van	SVM	de	sportieve	plicht	
worden	verwacht	ook	deze	wedstrijd	
winnend	af	te	sluiten;	voor	Hertha	is	
deze	 wedstrijd	 nog	 van	 eminent	 be-
lang.	 (Nanne de Vries)

Twee dagen later SVM deinitief veilig
Zaterdag 4 juni speelde SVM in de nacompetitie de tweede wedstrijd in drie dagen, 

thuis Hoofddorpse UNO. De bezoekers achtten zich al bij voorbaat kansloos; 
zij kwamen slechts met 1 wisselspeler naar Maartensdijk.

Kevin van Dronkelaar tikte 3 van de 7 goals naar binnen.

De	wat	minder	ervaren	spelers	kregen	
individuele	 begeleiding	 waarbij	 alle	
technieken	werden	uitgelegd.	Hierna	
een	beetje	oefenen	en	indien	mogelijk	
in	 spelvorm	 een	 partijtje.	 Na	 aloop	
even	napraten	op	het	 zonnige	 terras,	
inventariseren	of	het	wat	voor	je	zou	
kunnen	 zijn.	 Voor	 veel	 deelnemers	
bleek	het	toch	moeilijker	dan	gedacht,	
anderen	 hadden	 zo	 veel	 ervaring	 in	
andere	 sporten	 dat	 ze	 moeiteloos	 in	
konden	schuiven.

Nu lid worden
Wanneer	je	nu	lid	wordt	van	TV	Tau-
tenburg,	 kun	 je	 tot	 het	 eind	 van	 dit	
jaar	 spelen	 tegen	 een	 speciaal	 tarief	
en	 tevens	 deelnemen	 aan	 alle	 acti-
viteiten	van	de	club.	Dit	zijn	er	veel	
naast	 de	 reguliere	 clubkampioen-
schappen	 en	 open	 toernooien	 omdat	
de	 club	 40	 jaar	 bestaat.	 Bel	 0346	
213421	 of	 ga	 naar	 www.tautenburg.
nl.	Wil	je	alleen	in	de	zomermaanden	
juli	 en	 augustus	 spelen,	 dan	 kan	 dit	

ook	tegen	een	aangepast	tarief.	Je	ont-
vangt	dan	een	 tijdelijke	 tennispas	en	
je	kunt	lekker	de	baan	op.	Een	mooie	
gelegenheid	om	lekker	it	te	blijven	in	
de	periode	dat	andere	sporten	stil	lig-
gen.	Ook	voor	mensen	die	wel	 eens	
willen	uitproberen	of	 tennis	wellicht	
hun	sport	is	een	prima	manier	om	het	

eens	 te	 testen.	 Mocht	 na	 deze	 peri-
ode	 blijken	 dat	 je	 de	 sport	 wel	 leuk	
vindt	dan	kun	je	uiteraard	lid	worden	
en	wordt	de	betaling	voor	het	zomer-
lidmaatschap	 verrekend.	 Een	 mailtje	
naar	info@tautenburg.nl	met	je	naam	
en	telefoonnummer	en	de	vermelding	
zomerlid	en	je	wordt	terug	gebeld.

Zonnige zomermaanden bij TV Tautenburg
door Henk van de Bunt

Afgelopen vrijdagavond was er op het prachtige tennispark van TV Tautenburg in Maartensdijk 
de gelegenheid om zonder verplichtingen te kijken of tennis wat voor jou zou kunnen zijn. 

Samen met de tennisbond zijn deze instuifmogelijkheden gecreëerd. De wat meer ervaren spelers 
gingen na een korte uitleg direct in spel vorm aan de slag met tennisleden van de club. 

Voorzitter Jan Hoppenbrouwer legde vrijdagavond ook de basistechnieken uit.

Seizoenkampioen
Op 29 mei 2011 werd de laatste 
editie van het Shell we Dance event 
in Wageningen gehouden. Dit is een 
dansevenement waarin teams in 
verschillende leeftijden en stijlen een 
jaar lang in verschillende wedstrijden 
strijden. 

Dit seizoen waren de verschillende 
wedstrijdteams van Femtastic al 
meerdere malen succesvol en zij deden 
nu ook mee met de inale wedstrijd. 

Het team dare 2b different (20jaar en 
ouder) was hierbij zeer succesvol en 
werd seizoenkampioen met een mooie 
hoge eindscore. 

Geslaagd vier-kernen-
tennis-toernooi

Voor	de	3de	maal	werd	op	het	tennispark	van	TV	Tautenburg	het	4-kernen-
toernooi	gespeeld.	Teams	van	het	Kraaienest	uit	Westbroek,	TV	Holland-
sche	Rading,	TV	Groenekan	en	TV	Tautenburg	uit	Maartensdijk	maken	in	
een	toernooivorm	uit	wie	zich	kampioen	van	deze	4-	kernen	mag	noemen.	
De	nadruk	ligt	op	gezelligheid	en	daar	is	ook	het	niveau	op	aangepast.	

Er	werd	begonnen	met	kofie	met	taart,	Bakker	Bos	had	een	prachtige	taart	
gesponsord	ter	gelegenheid	van	het	40	jarig	bestaan	van	de	organiserende	
club.	Na	een	pittige	strijd	werd	in	de	laatste	partijen	beslist	dat	de	wisselbe-
ker	na	tweemaal	winst	door	Groenekan	dit	jaar	mee	kan	naar	Hollandsche	
Rading.	Elke	deelnemer	ontving	een	les	jubileumwijn	van	TV	Tautenburg	
en	na	menige	bitterbal	en	drankje	werd	er	weer	naar	eigen	kern	vertrokken.

Trots als een pauw gaan de captain van Hollandsche Rading met de beker 
en (uiteraard als het om gezellig tennis gaat) alle deelnemers op de foto. 
Volgend jaar is het de beurt aan het Westbroekse Kraaienest om het te 
organiseren. 

Nova verliest net
Het gras, wat er nog van over is, zucht onder de genadeloze 

hitte van de zon. De lokale konijnenfamilie heeft 
het veld voorzien van een linke dosis mest,

maar het lijkt weinig invloed te hebben. 

Een	 sporadisch	 windje	 biedt	 enige	 verkoeling,	 maar	 zorgt	 tegelijkertijd	
voor	een	kleine	zandstorm.	Hoewel	het	gras	in	Bunnik	nodig	toe	is	aan	een	
lange	zomerstop,	is	het	vandaag	nog	het	toneel	van	het	duel	tussen	Nova	
en	Midlandia.

Nova	heeft	de	tweede	plek	op	de	ranglijst	reeds	veilig	gesteld	en	heeft	daar-
mee	 recht	op	een	promotiewedstrijd.	De	ploeg	heeft	 theoretisch	nog	een	
kans	op	het	kampioenschap,	maar	alleen	als	koploper	Mia	vandaag	zou	ver-
liezen	van	de	nummer	laatst.	Met	het	oog	op	de	beslissingswedstrijd,	was	
het	vooral	van	belang	dat	de	spelers	ongehavend	uit	dit	duel	zouden	komen.	
Met	de	staat	van	het	veld	al	een	lastige	opgave	op	zich.

De	 beginfase	was,	 zoals	 zo	 vaak	 deze	 competitie,	 voor	Nova.	Het	 lukte	
deze	keer	echter	niet	om	een	comfortabele	voorsprong	neer	te	zetten,	waar-
door	Midlandia	kon	aanklampen.	Een	paar	misverstanden	in	het	aanvalsvak	
zorgden	voor	wat	verwarring	en	de	organisatie	 leek	even	weg.	Gelukkig	
was	daar	het	rustsignaal,	wat	de	coaches	de	gelegenheid	gaf	om	weer	wat	
orde	te	creëren.	Nova	had	inmiddels	nog	een	minimale	voorsprong.

Nova	startte	de	tweede	helft	met	Sander	de	Ruiter	op	de	plek	van	Vincent	
Baas.	Het	lukte	de	ploeg	echter	niet	om	afstand	te	nemen	waardoor	er	afge-
stevend	werd	op	een	spannende	eindfase.	Met	name	de	afronding	was	bij	
Nova	onder	de	maat.	Een	gemiste	strafworp	was	daarbij	illustrerend	voor	
deze	wedstrijd.	Met	nog	enkele	 seconden	op	de	klok	was	de	 stand	weer	
in	evenwicht:	9-9.	Twee	goede	kansen	voor	Nova	 troffen	geen	doel,	wat	
Midlandia	de	gelegenheid	gaf	een	laatste	aanval	op	te	zetten.	Via	een	mooi	
afstandsschot	werd	de	eindstand	op	10-9	bepaald.

Nova	kan	zich	gaan	opmaken	voor	de	laatste	wedstrijd,	de	promotiewed-
strijd	tegen	het	Friese	Spannum. (Annelies Kreuger)

Kampioenen bij BCC-86
Woensdagavond	25	jl.	mei	werden	bij	bridgeclub	BCC-86	de	prijzen	van	
het	seizoen	2010-2011	uitgereikt.	Elly	Akkerman	en	Erik	Polders	werden	
clubkampioen	seizoen	2010	-	2011.	
Zij	wonnen	de	kampioensplaquette	overigens	voor	de	vierde	maal	op	 rij.	
Ook	sleepten	zij	de	slembokaal	in	de	wacht.	Bep	Deurhof	ontving	de	West-
landtrofee.	Hij	werd	eerste	op	de	individuele	ranglijst	bij	de	drives	buiten	
de	competitie	om.
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Om	een	uur	of	een	druppelen	er	nog	
steeds	 deelnemers	 binnen.	 ‘Het	 is	
heel	 laat	 op	 gang	 gekomen’,	 meldt	
Ben	 Drost,	 die	 samen	 met	 mede-	
Lionslid	Paul	Sieraal	de	inschrijfpost	
bemant	 bij	 Paviljoen	 Beerschoten.	
‘De	eerste	anderhalf	uur	dat	we	hier	
stonden,	was	 er	 nog	bijna	niemand.’	
Bij	de	stand	van	de	hoofdsponsor,	de	
AMRO-bank,	kunnen	de	deelnemers	
behalve	 informatiemateriaal	 ook	 een	
rolletje	 pepermuntjes	 en	 een	 lesje	
water	 halen.	 Een	 welkom	 drankje,	
want	in	de	loop	van	de	middag	wordt	
het	allengs	beter	weer	en	vertoont	het	
zonnetje	 zich,	 zodat	 de	 temperatuur	
al	gauw	weer	tot	boven	de	25	graden	
stijgt.	Vrijwilligers	van	Het	Utrechts	
Landschap	proberen	met	een	speciale	
actie	 nieuwe	 ‘Vrienden’	 te	 werven.	
Voor	 kinderen	 staan	 een	 popcorn-
stand	en	een	ijscowagentje	klaar.	Alle	
afstanden	zijn	in	trek:	ouders	met	kin-
deren	kiezen	meestal	voor	de	vijftien	
kilometer,	Echtparen	van	middelbare	
leeftijd	durven	de	vijfentwintig	kilo-
meter	wel	aan	en	de	doorgewinterde	
ietsfanaten	 leggen	 met	 gemak	 de	
vijfenveertig	 kilometerroute	 af.	 Bij	

de	controleposten,	waar	iedereen	een	
stempeltje	op	zijn	stempelkaart	moet	
laten	zetten,	zijn	 tegen	een	klein	be-
drag	frisdranken	en	koeken	te	koop.	

Goede doelen
De	 opbrengst	 gaat	 naar	 twee	 goede	
doelen:	 Fight	 for	 Sight,	 een	 pro-
ject	 dat	 staaroperaties	 inanciert	 in	
Pakistan	 en	 Nepal	 en	 de	 Stichting	
Leergeld	 gemeente	 De	 Bilt	 die	 zich	
inzet	 voor	kinderen	uit	 gezinnen	die	
te	weinig	geld	hebben	om	de	buiten-
schoolse	extraatjes	te	kunnen	betalen	
die	voor	de	meeste	kinderen	zo	van-
zelfsprekend	zijn.	De	Stichting	Wilde	
Ganzen,	die	met	een	informatiestand	
aanwezig	 is	 bij	 Paviljoen	 Beerscho-
ten,	 heeft	 toegezegd	 de	 opbrengst	
van	 de	 Landgoederentocht	 te	 ver-
dubbelen.	 Deze	 organisatie	 tracht	 in	
Nederland	en	in	ontwikkelingslanden	
zoveel	mogelijk	mensen	en	middelen	
te	mobiliseren	 om	met	 kleinschalige	
projecten	de	armoede	te	bestrijden.	

Loterij
De	 ietsroutes	 leiden	 de	 deelnemers	
door	delen	van	de	gemeente	De	Bilt	

en	omringende	gemeenten	waar	veel	
te	 genieten	 valt	 op	 natuur-	 en	 archi-
tectuurgebied.	Dankzij	de	keuze	voor	
ietspaden	 en	 rustige	 binnenwegen	
kan	 iedereen	 veilig	 en	 ontspannen	
van	start	naar	inish	rijden.	In	het	be-
geleidende	 boekje	 staan	 vier	 foto’s	
afgedrukt,	met	bij	elke	foto	een	vraag	
die	kan	worden	beantwoord	als	onder-
weg	datgene	wordt	ontdekt	wat	staat	
afgebeeld.	 Tot	 besluit	 wordt	 later	 in	
de	middag	nog	een	verloting	gehou-
den	door	sponsor	Cees	van	Weelden,	
Proile	 Fietsspecialist	 uit	 Bilthoven,	
waarbij	twee	ietsen	en	twee	Van	der	
Valk	 brunchbonnen	 kunnen	 worden	
gewonnen.	 Iedere	 deelnemer	 aan	 de	
Landgoederentocht	 heeft	 namelijk	
een	gratis	lot	gekregen	om	mee	te	din-
gen	naar	de	ietsen.	Ook	mensen	die	
voor	de	muziek	naar	Beerschoten	zijn	
gekomen,	krijgen	de	kans	loten	te	ko-
pen.	 ‘We	 hebben	 159	 inschrijvingen	
voor	 de	 Landgoederentocht	 gehad’,	
aldus	Drost,	nadat	de	post	is	gesloten.	
‘Iedereen	 die	 zijn	 e-mailadres	 heeft	
doorgegeven,	krijgt	volgend	jaar	een	
uitnodiging	van	ons	om	deel	te	nemen	
aan	de	Landgoederentocht	van	2012.’

Fietsers genieten van Landgoederentocht 
van de Lionsclub De Bilt-Bilthoven

door Lilian van Dijk

’s Ochtends was het nog spannend: zou het de hele dag blijven regenen en zouden we nog onweer 
krijgen? Om een uur of elf was het duidelijk: de buien zouden wegtrekken en het zou de rest van de 

dag droog blijven. Dat verklaarde misschien dat de meeste deelnemers aan de Landgoederentocht op 
zondag 5 juni vaak nog op het laatste nippertje bij de start verschenen.

Een groep deelnemers die drie generaties omvat, staat op het punt aan de 
Landgoederentocht te beginnen.

Vrijdag	 10	 juni	 is	 er	 de	 workshop	
‘Kruiden	 voor	 de	 huid’,	 van	 11.00	
tot	13.00	uur.	Wat	je	kunt	doen	om	je	
huid	 in	 goede	 conditie	 te	 houden	 of	
te	 brengen.	Agnes	 vertelt	 je	 er	 alles	
over.	En	met	 je	eigen	keus	aan	krui-
den,	natuurlijke	materialen	en	etheri-
sche	 olie	 maak	 je	 een	 crème.	 Neem	
je	 iemand	mee	dan	krijg	 je	beiden	5	
euro	korting.

Vrijdag	1	 juli	 is	de	workshop	 ‘Krui-
den	voor	het	apothekerskastje’	even-
eens	 van	 11.00	 tot	 13.00	 uur.	 Er	
zijn	 veel	 kruiden	die	 snel	werken	 in	
noodgevallen	 en	 die	 eigenlijk	 in	 het	
apothekerskastje	 thuishoren	 of	 in	 de	
verbanddoos.	 In	 deze	workshop	 leer	
je	welke	kruiden	zich	hiervoor	lenen.	
En	je	leert	hoe	je	een	tinctuur	maakt.	
Alle	ingrediënten	zijn	bij	de	prijs	in-
begrepen.	Neem	je	iemand	mee,	dan	
krijg	 je	 ook	 hier	 beiden	 5	 euro	 kor-
ting.	 Zie	 verder	 www.agneskruiden.
nl.	[HvdB]

 Activiteiten in Agnes kruidentuin 
In Agnes kruidentuin worden door kruidendeskundige Agnes Looman weer 2 workshops gegeven. 

Agnes kweekt op biologische wijze kruiden voor thee en voor de keuken. Zij maakt zalven, tincturen, 
crèmes en geeft workshops in de kruidentuin, gelegen aan de Dorpsweg 264 in Maartensdijk.

Wat is hier nu weer gebeurd?

Van Marga Boon, één van onze lezers uit Westbroek, kwam de melding 
dat het plaatsnaambord aan de Burg. Huydecoperweg bij het begin van 
de bebouwde kom was verdwenen. En ja, dat klopt. Het is zelfs nog erger! 
‘Westbroek gem. De Bilt’ is helemaal verdwenen en wat er nog staat van het 
bord is ook nog eens ondergekliederd met zwarte verf. Typisch een puntje 
vandalisme. Je kunt nog wel lezen dat er een stedenband is met Coesfeld en 
Miećisko en ook dat je vanaf hier 30 km moet rijden. Voor de rest is het nu 
een lelijk visitekaartje voor het anders altijd zo nette en propere Westbroek. 
Het gemeentehuis heeft beloofd dat er binnen vijf werkdagen dagen iemand 
langs komt en dat er dan actie wordt ondernomen.[MN]

Door	buiten	te	spits	te	gaan	rijden
kun	je	niet	alleen	files	vermijden
maar	door	dat	te	doen
bespaar	je	ook	nog	eens	poen
goed	nieuws	in	deze	moeilijke	tijden

Guus Geebel

C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Limerick

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
16-06

Woe.
15-06

Vrij.
17-06

Do.
09-06

Vrij.
10-06

11,00

11,00

Woe.
08-06

Victoriabaars ilet 
met garnalensaus

of
Spareribs, frietjes en sla

Barbecue 
op het terras

div. gerechten en salades

Dorpsbistro 0346 - 218821


