
Een paar honderd mensen kwamen 
op woensdag 4 mei bijeen bij het 
herdenkingsmonument naast het 
gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven 
om eer te betuigen aan de gevallenen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog uit 
Nederland en Indonesië, soldaten 
van andere nationaliteiten die zich 
ingezet hadden voor de Bevrijding 
in 1945 en Nederlandse soldaten 
die sinds de Tweede Wereldoorlog 
tijdens buitenlandse missies  om het 
leven zijn gekomen. Een belang-

rijke rol speelden de leerlingen 
van groep acht van de Groen van 
Prinstererschool, die een vredevuur 
ontstaken en bloemen legden bij 
het monument, en leden van scou-
tingverenigingen uit De Bilt, die 
een erehaag vormden. De Konink-
lijke Zangvereniging Zang Veredelt 
bracht tijdens de plechtigheid in 
diverse talen liederen ten gehore. 
Om acht uur precies betrachtten 
alle aanwezigen twee minuten stil-

te. Daarna werden diverse kransen 
gelegd, als eerste door burgemees-
ter Gerritsen en zijn echtgenote. 
De burgemeester hield vervolgens 
een speech met als thema Vrijheid 
Wereldwijd, waarin hij de woorden 
van een Russische filosoof aan-
haalde: ‘Vrijheid is geen recht, maar 
een plicht.’ Hierna begon het defilé 
langs het monument, wat een zee 
aan bloemen opleverde.     

Lilian van Dijk

Namens de organisatie verwelkomde 
Coby Merkens de aanwezigen. Zij 
vertelde, dat er geen dag voorbij 
gaat zonder dat mensen zich inzetten 

voor de vrijheid: ‘En dat moeten we 
blijven doen. De herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog wordt steeds 
vaker verbonden met oorlog en vrede 
in het algemeen, en met democratie, 
vrijheid en menselijke waardigheid. 
Het was niet mijn oorlog, het is wel 
mijn vrijheid. En die maken we met 
elkaar’. 

Kostbaar
Wethouder Ditewig noemde ‘het 
leven in vrijheid, zoals wij dat vanaf 
1945 kennen, een kostbaar goed en 
hoe langer die vrijheid duurt en is, 
hoe belangrijker het besef wordt, dat 
zij die voor die vrijheid, onze vrij-
heid, vielen, door ons herdacht dienen 
te worden. Vaak genieten wij zelfs 
onbewust van die vrijheid, omdat 

wij niet meer anders kennen’. De 
86-jarige Lies Land uit Bilthoven 
vertelde over haar oorlogstijd en over 
haar werk bij de ‘ondergrondse’. Cor 
van Doesburg las zowel in de kerk als 
op het Maertensplein eigen gedichten 
over vier mei. 

Thema
Erik de Wilde belichtte het thema 
‘Vrijheid Wereldwijd’: ‘Als ik aan 4 
mei dan denk ik aan 2 minuten stilte. 
Stil voor de mensen, die gestreden 
hebben voor ons land, maar vooral 
omdat deze mensen gestreden heb-
ben voor de vrijheid van het land. Er 
is nog steeds niet voor ieder mens 
vrijheid’. Hij besloot zijn bijdrage 
met het gedicht ‘Dodenherdenking’ 
van Janny Schepenaar, waarin ook zij 

constateert, dat ‘zelfs op straat men-
sen niet vrij zijn om te gaan’. 
Er was muzikale medewerking van 
het koor van de St. Maartensparo-
chie onder leiding van Ben Hak en 
Muziekvereniging Kunst en Genoe-
gen. Marjan Bosman interviewde 
enkele basisschoolleerlingen en ‘De 
Sterretjes van St. Maarten’, begeleid 

door Norbert Boekhout en Gijsbert 
van der Linden zongen een toepasse-
lijk lied. Pastor Gerard de Wit beëin-
digde de bijeenkomst in de kerk met 
woorden van Huub Oosterhuis, Wil-
lem Barnard, Helder Camara en tot 
slot Dorothee Sölle: ‘Onze wereld 
moet nieuw worden. Gerechtigheid 
en vrede zijn realiseerbaar’. 
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Waardige 4-mei herdenking
door Henk van de Bunt

Ook in Maartensdijk vond op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats waar iedereen die omgekomen 
is sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties worden 

herdacht. In een matig gevulde Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan gebeurde dit o.a. in aanwezigheid 
van de wethouders Arie-Jan Ditewig en Herman Mittendorff. Na de bijeenkomst volgde een 
stille tocht langs Dijckstate naar het Maertensplein voor de twee minuten stilte bij de vlag.

Cor van Doesburg las een tweede eigen gedicht op het Maertensplein. V.l.n.r. 
Wethouder Arie-Jan Ditewig, Coby Merkens, mevr. Lies Land, Marjan Bos-
man, (zus) Jannie van Doesburg ,wethouder Herman Mittendorff en partner, 
pastor Gerard de Wit en Bert Hoomoedt (organisatie) luisteren geboeid.

Lies Land
Lies Land (86) uit Bilthoven sprak tijdens de 4 mei-viering in Maartens-
dijk. Zij groeide op in Amsterdam en deed eindexamen in 1942, midden 
in de oorlog. Zij kwam in het ondergrondse werk terecht en werd eind 
1944 opgepakt met haar moeder, zus en nichtje. Ook een vriendin uit de 
ondergrondse met haar broer werden opgepakt. Bij de bevrijding kwam 
de familie vrij en ook de vriendin; helaas kwam haar broer om als gevolg 
van het concentratiekamp. Kort daarna trouwde zij met mr. Addick Land, 
die toen reserveofficier was in het leger. Hij vervulde verschillende func-
ties in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het gezin verhuisde tenslotte 

naar Amersfoort, waar hun kinderen 
opgroeiden. Haar man stierf in 1974. 
In die moeilijke tijd heeft Lies heel 
veel troost ondervonden door de 
nabijheid van Jezus Christus. Daar-
uit werd haar eerste gedichtenbundel 
geboren ‘Vertroosting’. 
Later was zij enige jaren landelijk 
voorzitster van Women's Aglow Fel-
lowship, een wereldwijde organisa-
tie voor Christenvrouwen. 
In februari 2011 verscheen van haar 
‘Gods hand op Nederland’, een boek 
met als ondertitel ‘Wat deed God 
vanaf de 80-jarige oorlog tot nu toe 
voor Nederland’. Uit haar bundel 
‘Gods telelens’ las Lies Land tenslot-
te enige gedichten voor tijdens de 4 
mei-viering in Maartensdijk. [HvdB]

Grote belangstelling voor 
dodenherdenking bij gemeentehuis

Erik de Wilde: ‘Er is nog steeds niet 
voor ieder mens vrijheid’.

Burgemeester Gerritsen spreekt de aanwezigen toe.

zoek en vind



Vergadering Contactcommissie

Donderdag 12 mei a.s. komt de 
Contactcommissie Lage Vuursche 
in Dorpshuis De Furs om 20.00 uur 
bijeen. De agenda is gepubliceerd 
in het onlangs verschenen contact-
blad ‘Lage Vuursche Actueel’. 

Maak een vrolijk geluid

In de serie COM-missie concer-
ten verzorgen Talitha Nawijn, 
gospelzangeres, Praise Loosdrecht 
onder leiding van Maartensdij-
ker Kees Grobecker en Jouke van 
der Veer aan het historische orgel 
een blijmoedig voorjaarsconcert 
vol muzikale verrassingen in de 
mooie Sijpekerk aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk 171 te Nieuw-
Loosdrecht.
De aanvang is op 13 mei a.s. in de 
Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht om 
20.00 uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is vrij.

Themadagen Nagarjuna 

Nagarjuna (ca. 150 – ca. 250 na 
Chr.) is een van de grote filosofen 
van het boeddhisme en is de oprich-
ter van de Madhyamaka school. 
Op 14 en 28 mei a.s. organiseert 
stichting Bodhisattva uit De Bilt 
twee themadagen van 10.30 tot 
16.00 uur over deze grote filosoof 
in Farm Eterna aan de Koudelaan 
25 te Lage Vuursche onder leiding 
van Dorien Quik 
Voor meer informatie of inschrij-
ving: tel. 06 28373039 of 06 
23826039. Zie ook: www.stichting-
bodhisattva.eu

Filmmiddag 

Op maandag 18 mei wortd door de 
ANBO-afdeling De Bilt een film-
middag georganiseerd in SWO-
gebouw De Duiventil, Jasmijnstraat 
6, De Bilt. De film heet ‘Geluk bij 
een ongeluk’ met in de hoofdrol 
de welbekende Piet Bambergen. 
Het belooft een heel vermakelijke 
middag te worden. Aanvang: 14.00 
uur. Zaal open: 13.30 uur. Einde 
ca. 16.15 uur. Meer informatie is te 
verkrijgen op de telefoonnummers 
030 22535 88 of 030 2203697. 

Hoofdpijn en Migraine

Apotheek Maertensplein organi-
seert een gratis informatiebijeen-
komst ‘Hoofdpijn & Migraine: echt 
een kopzorg’ op woensdag 18 mei 
2011 om 19.30 uur.
In Nederland hebben maar liefst 
2,5 miljoen mensen migraine. Dat 

wil zeggen dat er iedere dag 70.000 
Nederlanders een migraineaanval 
hebben. Hierbij worden de moge-
lijke oorzaken, gevolgen, behan-
deling en opsporing van migraine 
besproken. 
De bijeenkomst is in Cordaan 
Dijkstate, Maertensplein 98, Maar-
tensdijk en duurt van 19.30 tot plm. 
21.30 uur . Aanmelden kan via tele-
foonnummer: 0346-210605 

Voluit leven, kan altijd

Op donderdag 26 mei van 19.00 
tot 21.30 uur bieden Gehandicap-
tenplatform gemeente De Bilt en 
Indigo, de bijeenkomst ‘Voluit 
leven, kan altijd’ aan. Voor men-
sen met een lichamelijke beperking 
die meer in het nú willen leven en 
minder willen piekeren. Klinkt als 
een geweldig voornemen, maar hoe 
doe je dat?
Inge Nix en Karin Medema, beiden 
trainer en coach bij Indigo, geven 
twee workshops; ‘mindfullness’ en 
‘Stop Piekeren’. De avond vindt 
plaats in het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 De Bilt en 
deelname is gratis. Aanmelden kan 
bij info@gehandicaptenplatform-
debilt.nl of via telefoonnummer 
030 2203497.

DOS zoekt spullen 
voor rommelmarkt

Op 11 juni a.s. organiseert korf-
balvereniging DOS uit Westbroek 
weer een rommelmarkt op haar 
velden achter het Dorpshuis. Hier-
voor hebben zij nog spullen nodig. 
Heeft u spullen staan die de korf-
balvereniging nog goed zou kunnen 
gebruiken, neem dan contact met 
zo op (telefoon 0346 282059 of 
0346 281167). Zij komen de spul-
len dan bij u thuis ophalen.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

15/5 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/5 • 9.00u - Ds. W.C. Meeuse

15/5 • 18.30u - Ds.  G. van Wijk, 
Dordrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/5 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

15/5 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/5 • 10.00 en 11.30u - Pastor F. Overbeek

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

15/5 • 9.30 - Ds. M.J.C. Blok, 
Bunschoten (Schakel)

15/5 • 16.30 - Ds. O.W. Bouwsma, 
Houten (Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
15/5 • 10.00u - Ds. G.H. Abma, Gouda

15/5 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/5 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/5 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
15/5 • 10.00u - Eucharistieviering
15/5 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
15/5 • 10.00u - Dhr. Joost Bijl, 

Woudenberg

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
15/5 • 10.30u - Ds. G. Mulder, 

Baambrugge

PKN - Herv. Kerk
15/5 • 10.00u - Ds. D.J. van Eckeveld, 

Katwijk aan Zee
15/5 • 18.30u - Dr. J. Hoek, Veenendaal

Herst. Herv. Kerk
15/5 • 10.30  en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
15/5 • 10.00u - Drs. B. Lotterman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/5 • 11.00 uur - Drs. W.S. Duvekot, 
Utrecht

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/5 • 10.00u - Ds. J. den Dikken, 
Nunspeet

15/5 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

15/5 • 9.30u - Drs. W.S. Duvekot, Utrecht

St. Maartenskerk
14/5 • 19.00u - 

Woord- en Communieviering
15/5 • 10.30u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga, 
15/5 • 18.30u - Hr. C. Hoogendoorn, 

Amersfoort

PKN - Herv. Kerk
15/5 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan

Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

afscheid waarin het 
leven weerklinkt

ALFINE uitvaart

‘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

“De wil was er nog, de kracht niet meer.”

Na een kortstondig, hevig en verdrietig ziekbed is overleden onze lieve 
zorgzame, verrassende, ondeugende vader en opa

Job van de Sluis

Zeist, 11 oktober 1936  Bilthoven, 8 mei 2011

liefhebbende echtgenoot van Janny van de Sluis † 8 juli 2008

Zoals hij in het leven stond, zo heeft hij het ook verlaten: krachtig en puur.  
Zijn energie en kracht dragen wij met ons mee. Het huis is nu leeg.

 Margreth en Meine 
 Jasper, Jasmijn 

 Lucienne en Maarten
 Job, Annabelle

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis in besloten kring plaats 
gevonden.

Correspondentieadres: Pluvierenlaan 1, 3721 RA Bilthoven.
Geboren

9 mei 2011

Iris
Dochter van 

Erwin & Mariëlle van den Berg
Wolkammerweg 25

Westbroek

Oud papier
Groenekan Op zaterdag 14 mei 
haalt het Rode Kruis afd. Maartens-
dijk weer oud papier op in Groene-
kan, inclusief Nw. Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. Graag 
vóór 9.00 uur aan de weg zetten.

Maartensdijk Korfbalvereniging 
“Tweemaal Zes” haalt zaterdag 14 
mei oud papier op in Maartensdijk. 
Om 9.00 uur gaan ze rijden. Ver-
zoek om papier tijdig aan de weg 
te zetten.

“Ik zal altijd aan u blijven denken als een
zéér vertrouwde en zorgzame moeder.”

Deze woorden sprak Henk op 21 februari 2009
bij het overlijden van zijn moeder.

En nu hebben we afscheid genomen van 

Hendrik rietveld

Utrecht, 3 februari 1947                               Barneveld, 7 mei 2011

Van 2006 tot 2011 verbleef Henk in verpleeghuis
Heremalerhof te Harmelen en de laatste maanden

in hospice Norschoten te Barneveld.

Een ieder die Henk met liefde heeft verzorgd
willen wij hartelijk danken!

Wij zijn God dankbaar, dat Hij ons kracht en gezondheid gaf,
zodat we tot het laatst toe er voor Henk mochten zijn.

 Wim en Riet Wendt
 Jaap en Jolene Grootveld

Henk is in besloten kring begraven bij zijn moeder.

Correspondentieadres:
Willaerlaan 76
3925 HP  Scherpenzeel
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Maar	er	was	niet	alleen	de	noodzaak	
tot	herbestraten	en	een	goede	afwate-
ring	aanbrengen.	Ook	leefde	er	bij	de	
leerkrachten	 een	 toenemende	 wens	
om	het	plein	anders	in	te	richten.	De	
diversiteit	 van	 het	 spel	 van	 de	 kin-
deren	 van	 de	 verschillende	 leeftijds-
groepen	 vroeg	 om	 aanpassingen	 van	
het	 plein.	Een	 plan	 van	 enkele	 jaren	
geleden,	 dat	 toen	 te	 ambitieus	 bleek	
te	zijn,	gaf	de	inspiratie	om	opnieuw	
serieus	 naar	 de	 mogelijkheden	 van	
het	plein	te	kijken.	

Spel centraal
Begin	van	het	jaar	stond	het	spel	van	
kinderen	 centraal	 tijdens	 een	 studie-
middag	 van	 de	 leerkrachten.	 Waar	
hebben	kinderen	behoefte	aan,	wat	is	

goed	voor	ze	en	wat	kunnen	en	wil-
len	wij	hun	bieden.	Daarna	hebben	de	
leerkrachten	 vanuit	 hun	 observaties	
op	het	plein	gezamenlijk	een	voorstel	
voor	herinrichting	gedaan.	De	school-
leider	Jos	van	Cleef	heeft	dit	 tot	een	
integraal	plan	uitgewerkt.	Het	plan	is	
in	opdracht	gegeven	aan	bouwbedrijf	
Peter	Brouwer	uit	Groenekan.	Medio	
april	zijn	de	werkzaamheden	van	start	
gegaan.	

Verrassingen
Tot	aan	de	meivakantie	was	slechts	de	
helft	 van	 het	 plein	 beschikbaar	 voor	
de	 kinderen.	 Dit	 gaf	 wel	 de	 nodige	
overlast	en	vroeg	uiterste	flexibiliteit	
van	 alle	 betrokkenen.	 Maar	 tevens	
zagen	 alle	 kinderen	 (en	 natuurlijk	

ook	de	ouders)	langzaam	maar	zeker	
enige	 vorderingen.	 Het	 'grote'	 werk,	
zoals	 bijvoorbeeld	 het	 verplaatsen	
van	 de	 zandbak,	 vindt	 plaats	 in	 de	
meivakantie	 omdat	 de	 werkzaamhe-
den	 dan	 ongehinderd	 kunnen	 plaats-
vinden.
Zoals	bij	vele	bouwactiviteiten	stond	
de	aannemer	nogal	eens	voor	(onaan-
gename)	verrassingen.	Door	de	grote	
betrokkenheid	van	Peter	Brouwer	bij	
de	 school	 en	 bij	 het	 werk	 vond	 hij	
overal	 wel	 een	 oplossing	 voor.	 In	
nauw	 overleg	 met	 de	 schoolleider	
werd	er	tijdens	het	werk	in	uitvoering	
tot	de	nodige	creatieve	aanpassingen	
besloten..	De	komende	week	worden	
de	 werkzaamheden	 afgerond	 en	 de	
puntjes	op	de	i	gezet.

Plein van Steinerschool 
ondergaat een facelift

Geruime tijd is er gesproken over de noodzaak om het schoolplein van de Steinerschool in De Bilt een facelift 
te geven. De kwaliteit van de bestrating was erg slecht. Vele tegels waren kapot en delen van het plein flink 

verzakt wat bij regen grote plassen tot gevolg had.

In	 het	 ruime	pand	 aan	 de	Kon.	Wil-
helminaweg	 461	 is	 een	 uitgebreide	
collectie	standaard	kaartjes	te	vinden.	
Twee	kasten	vol	met	voorbeeldboeken	
van	 bekende	 uitgevers	 als	 Intercard,	
Mercard,	 Buromac	 en	 Family	 Cards	
variërend	 van	 klassiek	 tot	 modern.	
Maar	 ook	 specials	 zoals	Anne	 Ged-
des	en	Dick	Bruna	en	blanco	kaarten	
en	enveloppen	in	alle	soorten,	maten	
en	kleuren	die	je	maar	kan	bedenken.

Eigen ontwerp
Naast	de	standaard	collectie	verzorgt	
Parel	 Promotie	 steeds	 vaker	 ook	
eigen	 ontwerp	 kaartjes.	 Dat	 komt	
zowel	bij	trouw-	als	geboortekaartjes	
voor.	‘Vaak	gaat	het	dan	om	een	foto	
of	 een	 tekening	 waar	 we	 iets	 leuks	
van	 moeten	 maken’,	 vertelt	 Anne-
lieke	 die	 verantwoordelijk	 is	 voor	
de	 vormgeving	 in	 de	 studio.	 ‘Ook	
krijgen	we	wel,	zo	goed	als	kant-en-
klare,	digitale	bestanden	aangeleverd.	
Die	 zijn	 meestal	 niet	 helemaal	 cor-
rect	 opgebouwd	 en	 dat	 breien	 wij	
dan	 eerst	 even	 recht.	 Het	 handige	 is	
dat	 de	 productie	 veelal	 digitaal	 hier	
in	 huis	 wordt	 gedaan.	 Als	 we	 dan	
proeven	maken,	kan	de	klant	meteen	

zien	wat	het	eindresultaat	wordt.	Ook	
van	de	opmaak	van	de	kaartjes	uit	de	
standaardcollectie	krijgt	de	klant	eerst	
een	proefdruk	te	zien,	pas	als	dat	vol-
ledig	 naar	 wens	 is	 en	 -	 in	 het	 geval	
van	geboortekaartjes,	pas	als	het	kind	
geboren	is	-	starten	we	de	productie.’

Snel
Vooral	 bij	 geboortekaartjes	 maakt	
Parel	 Promotie	 er	 een	 sport	 van	 om	
op	de	dag	dat	het	kind	geboren	is,	ook	
de	 kaartjes	 te	 leveren.	 Meestal	 lukt	
dat	wel.	De	opmaak	is	al	gedaan,	de	

klant	heeft	de	enveloppen	al	 in	bezit	
en	 het	 kaartje	 ligt	 op	 voorraad.	 Het	
enige	 wat	 nog	 moet	 gebeuren	 is	 de	
laatste	 gegevens	 aanpassen.	 Veelal	
is	 er	 zowel	 een	 jongens-	 als	 een	
meisjesversie	 van	 tevoren	 gemaakt	
om	 fouten	 zoveel	 mogelijk	 te	 voor-
komen.
Zeker	 in	 de	 eigen	 ontwerp	 sfeer	
ontstaan	 soms	 leuke	 ‘series’.	 Veelal	
wordt	 er	 dan	 gebruik	 gemaakt	 van	
een	 bepaald	 thema	 en	 dat	 komt	 dan	
eerst	bij	 een	 trouwkaart	 en	 later	ook	
in	de	geboortekaartjes	terug.

De krant
Vroeger	 werden	 vanuit	 de	 gemeente	
de	geboortes	doorgegeven	en	werden	
die	 in	 de	 krant	 gepubliceerd.	 Van-
wege	de	aangescherpte	privacywetge-
ving	mogen	deze	gegevens	niet	meer	
openbaar	 gemaakt	 worden.	 Dankzij	

de	 samenwerking	 met	 De	 Vierklank	
kan	Parel	Promotie	een	gratis	geboor-
teadvertentie	 in	 de	 krant	 aanbieden.	
En	 dát	 maakt	 het,	 samen	 met	 de	
persoonlijke	 behandeling	 net	 even	
speciaal.

Keurmerk kwaliteit voor 
Zorgcentrum Complexcare
Zorgcentrum	Complexcare	heeft	op	27	april	het	officiële	HKZ	kwaliteits-
keurmerk	voor	thuiszorgorganisaties	ontvangen.	Het	bureau	DNV	kende	dit	
toe	na	een	uitgebreide	toetsing	van	deze	thuiszorgorganisatie.	Het	keurmerk	
laat	 zien	 dat	 de	 zorg	 van	 Zorgcentrum	 Complexcare	 goed	 is	 en	 aan	 alle	
kwaliteitkaders	voor	de	thuiszorg	voldoet.	

DNV	onderzocht	uitgebreid	de	manier	van	werken,	de	procedures	en	het	
beleid	van	het	Zorgcentrum.	Daarbij	 beoordeelden	 zij	 het	 zorgproces,	 de	
waarborgen	voor	de	cliënt,	de	zorgdossiers,	de	rapportages	en	evaluaties	en	
interviewde	verschillende	medewerkers	van	de	organisatie.	Dit	onderzoek	
leidde	tot	de	toekenning	van	het	HKZ	kwaliteitskeurmerk.

Complexcare
Zorgcentrum	Complexcare	 is	zeer	gelukkig	met	het	HKZ	keurmerk.	 ‘We	
kunnen	nu	aan	de	buitenwereld	laten	zien	dat	we	goed	werk	leveren’,	aldus	
directeur	Henri	van	de	Langenberg,	die	zelf	rolstoelgebonden	is.	‘Met	dit	
keurmerk	toont	onze	organisatie	dat	ze	professionele	thuiszorg	levert.	Ons	
motto	is	‘Zorg	zoals	zorg	hoort	te	zijn’:	behandel	mensen	zoals	je	zelf	het	
liefst	behandeld	wilt	worden.	Tijd	en	aandacht	voor	de	leefstijl	en	privacy	
van	de	cliënt	staat	voorop.	De	medewerkers	werken	in	kleine	teams	voor	
mensen	 die	 complexe	 zorg	 nodig	 hebben.	Bijvoorbeeld	 voor	mensen	 die	
langdurig	ziek	zijn,	mensen	 in	een	 rolstoel,	ouderen	en	ook	kinderen	die	
bijzondere	zorg	nodig	hebben.’	Zie	ook	www.complexcare.nl.

Na de meivakantie wacht kinderen, ouders en leerkrachten een opgeknapt schoolplein.

Parel Promotie, ook voor familiedrukwerk
Bij Parel Promotie in Groenekan wordt vanaf dag 1 de opmaak van De Vierklank verzorgd. Naast deze 

wekelijks terugkerende klus houdt het bedrijf zich bezig met ontwerp, opmaak en productie van 
handelsdrukwerk. Maar ook voor particulieren staat de deur open, want als je persoonlijk advies 

op prijs stelt ga je voor trouw- en geboortekaartjes naar Groenekan. 

Parel Promotie beschikt over een enorme collectie standaard kaartjes.

advertentie

EMMAPLEIN 20  3722 AD BILTHOVEN   

T 030 2281014   

Professionele tekst  en uitleg over deze 

historische roman die speelt in de 17e eeuw 

in Amsterdam en handelt rond het leven van 

Rembrandt. 

• Inloop vanaf 19.30 uur • Aanvang 20.00 uur 

• Entree € 10,-- • Kaarten vooraf reserveren 

• Locatie: Bilthovense Boekhandel. 

Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

12 mei boekbespreking

over De schilder en het meisje van Margriet de Moor

Margriet 
de Moor
De schilder en

het meisje
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Activiteiten bij Buurthuis ’t Hoekie
High Tea
Op zondag 22 mei is er weer een heerlijke en vooral gezellige High tea. 
Voor € 3,50, kunt u genieten van diverse soorten thee en verschillende 
hartige en zoete hapjes. Vooraf aanmelden is nodig! De middag start om 
14.30 en eindigt om 16.30 uur.
Intercultureel eetcafé
Op zondag 29 mei staat er om 18.00 
uur een heerlijke Thaise maaltijd op 
het menu. Vanaf 17.30 uur kunt u 
binnenlopen. Vooraf aanmelden is 
nodig, de maaltijd kost € 5,50 per 
persoon, kinderen tot 11 jaar halve 
prijs.

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

Limerick

Nieuw SWO 
zomerprogramma
Er ligt weer een nieuw zomerpro-
grammaboek van de SWO klaar. In 
dit programma kunt u lezen welke 
activiteiten de SWO organiseert in 
de maanden juni, juli en augustus. 
U kunt het nieuwe programmaboek 
gratis afhalen bij de SWO in de Bilt 
(Jasmijnstraat 6) of in Maartensdijk 
(Maertensplein 96). 

De	vrijheid	om	je	mening	te	uiten
leidt	soms	tot	tranen	met	tuiten
maar	als	je	vindt	dat	het	kan
ga	je	gang	dan	maar	Han
maar	accepteer	ook	geluiden	van	buiten

Guus Geebel 



VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Malse 
riblappen

Kip-roerbak 
met groenten

Biefstuk roerbak 
met Japanse 
roerbakgroenten

BIESLOOK 
ROOMKAAS

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

100
gram 1.49 500

gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 7.98  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 mei
t/m woensdag 18 mei

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade
Kalfsrollade
Boerenham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.98

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

Shoarma

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 6.98

3 biefstukjes

4 schnitzels

8 hamburgers

VILLA NELLA

100
gram 1.25

STUDENTENHAVER

Kip-tomaat-mozzaralla salade
Filet Americain
Ei-bosui-salade

3x 100
gram 3.49

200
gram 1.98

6.-

6.-
6.-

Lekker!

Heerlijke         Nieuwe oogst

Galia Meloenen
2 voor

1,50

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Ananas
Volle bak

Vers gewassen

Spinazie _________2 X 300 GRAM  1,50

De beste

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,99

Pasta met kip

_________________________ 100 GRAM  0,89

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 16 MEI,  DINSDAG 17 MEI 

EN WOENSDAG 18 MEI

•  Onze winnende Pasta 

MET ZALM, SCAMPI EN ASPERGES 100 GRAM  0,99

•  Varkenshaas 

MET GEBAKKEN AARDAPPELS _ 100 GRAM  0,99

•  Tomatensoep 

 ______________________ LITER  2,98

Volop Hollandse 

Asperges
en Aardbeien

en specialiteiten

uit Brussel

Trostomaten
Héél kilo

1,25

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_________________________ 100 GRAM  0,60

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



Burgemeester Gerritsen 
op het matje?

door Guus Geebel

‘Onze vrijheid is geboren uit de nood en de ellende van wie we vanavond 
herdenken. Onze vrijheid is hún vrijheid, zou je kunnen zeggen. En door 
alle tijden heen bevat onze herinnering aan hen een opdracht voor het leven 
van alledag. En daarin komen we nogal wat tegen. Zinloze discussies over 
hoofddoekjes, mensen die zich cabaretier noemen, maar eigenlijk hun 
brood verdienen met het beledigen van andere mensen, politieke leiders 
die geen rust brengen, maar juist onrust wekken, mensen die ’s avonds uit 
angst niet meer over straat durven, een overheid die klakkeloos allerlei 
informatie over ons doen en laten mag verzamelen, jongeren die we aan 
hun lot overlaten en de wereld op eigen houtje laten ontdekken, schoppen 
tegen het geweten van een ander.’ 

Dit onderdeel van de toespraak van 
burgemeester Arjen Gerritsen tij-
dens de Dodenherdenking op 4 mei 
schoot fractievoorzitter Han IJs-
sennagger van Bilts Belang in de 
gemeenteraad van De Bilt, tevens 
PVV-lid van Provinciale Staten, in 
het verkeerde keelgat. 
Op RTV Utrecht zegt IJssennag-
ger letterlijk: ‘Ik vind het een grof 
schandaal. Hiermee bewijst hijzelf 
dat hij niet voldoende boven de par-
tijen staat, dat je als burgemeester 
toch moet doen. Binnenkort hebben 
we weer een functioneringsgesprek 
met hem en dan zal ik dat zeker 
aan de orde brengen.’ In hetzelfde programma zegt de burgemeester dat 
hij vierkant achter zijn toespraak staat. ‘Ik ben de koningin niet, ik ben 
een ambtsdrager met een eigen 
opvatting. Die opvatting, daar kom 
ik voor op. Dat heb ik gisteren 
gedaan bij de Dodenherdenking. 
Iedereen die een rol heeft in het 
openbaar bestuur heeft de ver-
antwoordelijkheid de samenleving 
te leiden. Elke politicus die de 
schoen past moet hem maar aan-
trekken.’

 De Vierklank 5 11 mei 2011

advertentie

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

Het Joods werkdorp in de Wieringer-
meer is in 1934 gebouwd om jonge 
joodse vluchtelingen, die vooral uit 
Duitsland kwamen een opleiding te 
geven als boer, bouwvakker etc. om 
als vakman naar Palestina te kunnen 
emigreren. Het bestond uit een groot 
gebouw, het Gemeenschapshuis, met 
in een halve cirkel daarachter 16 
barakken om te wonen en te slapen. 
Initiatiefnemer en kunstverzamelaar 
Willem van Schaik zocht lange naar 
een geschikte locatie voor zijn uit-
gebreide collectie schilderijen, teke-
ningen en beeldhouwwerken. Toen 
duidelijk werd dat binnen de Biltse 
gemeentegrenzen geen plaats en 
ruimte voor zijn kunstschatten was 
te vinden, zocht hij verder en kwam 
uit bij het Joodse werkdorp. Van 
Schaik ex-topman van Wessanen en 
Hagemeijer bezit een omvangrijke 
collectie keramiek van zijn vrouw 

Lia en schilderijen en pentekeningen 
van o.a. Dirk Breed. De kunstenaar, 
geboren in het West-Friese Kolhorn 
(op enkele kilometers van het Joods 
werkdorp), overleed in 2004. 

Gedreven
Van Schaik was 'gelijk verkocht' 
toen hij het voormalige Joods werk-
dorp bij Slootdorp zag. Hij was diep 
getroffen door de uitstraling, de kan-
sen die het gebouw en achtergelegen 
terrein bieden voor zijn gedurfde 
plan, maar vooral door de dramati-
sche geschiedenis van de plek.

Inmiddels zijn er anderhalf jaar ver-
streken en is er achter de schermen 
veel gebeurd. De gedreven Groene-
kanner heeft zich breed laten infor-
meren en adviseren over de finan-
ciële haalbaarheid van zijn opmer-
kelijke initiatief. De gepensioneerde 

econoom legde zijn oor te luister bij 
museumdirecteuren, ging langs bij 
financiële en bouwkundige deskun-
digen. Polste Stichting Kunst en Cul-
tuur Noord-Holland, legde contac-
ten met herinneringscentrum Kamp 
Westerbork en nam burgemeester 
Anneke van Dok van de nabijgelegen 
gemeente Niedorp mee op sleeptouw.

Dirk Breed
Van Schaik klopte al eerder aan bij 
Niedorp: ‘Kunstenaar Dirk Breed, 
van wie ik een omvangrijke collectie 
werk bezit, groeide op in Kolhorn. 
Ik wil dat mijn collectie bijeen blijft. 
Het is een samenhangend geheel. In 
Kolhorn was geen geschikt pand’. 
Via bevriend kunstenaar Peter Bes 
uit Anna Paulowna stuitte de bevlo-
gen Van Schaik, die van 1969 tot 
1975 een stolpboerderij in Eenigen-
burg bewoonde, op het leegstaande 
complex aan de rand van de Wie-
ringermeer. Het gebouw, eigendom 
van vastgoedondernemer Joep Karel, 
staat leeg. Er woont tijdelijk iemand 
om krakers buiten de deur te houden. 
Twee jaar geleden riep een plan om 
het rijksmonument om te bouwen tot 
huisvesting voor (Poolse) seizoen-
arbeiders zoveel protesten op dat 
de gemeenteraad het afschoot. ‘Van-
wege de monumentale status had dat 
nooit gekund’, verzekert Van Schaik. 
Daarna werden er diverse, nooit 
concreet geworden, ideeën geboren, 
variërend van opvang asielzoekers 
tot huisvesting ontspoorde jongeren 
en drugsverslaafden. 

Herbouw barakken
Van Schaik heeft een jaar de tijd 
om zijn initiatief handen en voeten 
te geven. Hij heeft recent de Stich-
ting tot aankoop en exploitatie voor-

malig Joods Werkdorp Nieuwesluis 
opgericht. Die betaalt maandelijks 
de eigenaar een vergoeding. In die 
periode moet nog veel onderzoek 
verricht worden. Zoals naar klimaat-
beheersing, beveiliging, isolatie en 
inrichting van het kapitale gebouw. 
De geestelijk vader is optimistisch: 
‘Volgend jaar wil ik open. In de toe-
komst wil ik successievelijk de zes-
tien barakken in originele uitvoering 
herbouwen. Voor de invulling heb ik 
volop ideeën. Verkoop van streek-
producten, horeca, een expositie over 
de bijzondere wordingsgeschiede-
nis van dit stukje Nederland. Vanaf 
de Middeleeuwen tot 1930 (Wie-
ringermeer) is hier continue inge-
polderd’. Van Schaik vindt, dat de 
regio kroonjuwelen in handen heeft: 

‘De magisch-realistische werken van 
Dirk Breed, Peter Bes, Han Mes en 
vele andere kunstenaars geven het 
museum een landelijke uitstraling. 
Met aansprekende wisselexposities. 
En een tot de verbeelding sprekende 
beeldentuin, inrichting Herinnerings-
centrum Joods werkdorp’. Met zijn 
plan zijn enkele miljoenen euro’s 
gemoeid. Van Schaik mikt op steun 
van provincie, gemeente Hollands 
Kroon, waarin Wieringermeer 1 
januari 2012 in opgaat, het bedrijfs-
leven en fondsen.

Naschrift:
Dit artikel is in prettige samenwer-
king met Leo Blank van Het Noord 
Hollands Dagblad tot stand geko-
men.

Groenekanner vindt 
in de Wieringermeer onderdak

door Henk van de Bunt

Op 4 mei maakte het Noord Hollands Dagblad op de voorpagina bekend dat Groenekanner 
Wim van Schaik nauw betrokken is bij een project om in het voormalige Joods werkdorp 

in Wieringermeer een omvangrijke kunstverzameling onder te brengen.

Kunstliefhebber Wim van Schaik naast ‘Walrus Arie’; een beeld van Marie 
José Wessels.  

Het voormalige Joods werkdorp in Wieringermeer wil volgend jaar de deuren 
laten openen voor een omvangrijke kunstverzameling van Groenekanner Wim 
van Schaik.(foto Kunst en Cultuur Noord Holland)

In de jaren negentig van de vorige 
eeuw is op initiatief van de gemeen-
telijke adviescommissie beeldende 
kunst waarvan ik toen voorzitter 
was, een aantal beelden in de vier 
kernen van Maartensdijk geplaatst. 
Zoals ‘De vier Heemskinderen op het 
ros Beiaard’ van Jaap van Meeuwen 
voor het Dorpshuis in Westbroek, het 
hardstenen beeld van Theo Mackaay 
‘Paard en ruiter’ bij de ingang van 
het dorp Hollandsche Rading, ‘De 
Geit’ van Jan Groenestein, dat nu 
in het dorpshuis Groene Daan van 
Groenekan staat en het bronzen beeld 
‘De opwaartse vlucht’ van There-
sia van der Pant bij De Vierstee in 
Maartensdijk. En dus ook ‘De Stier’ 
van Wien Cobbenhagen, die in de 
zomer van 1995 op het rondje voor de 
ingang van het voormalige gemeente-
huis werd geplaatst. Dit beeld stond 
vanaf 1990 in de hal van het nieuwe 

gedeelte van het gemeentehuis, maar 
kwam daar niet tot zijn recht.

Wending
Van Cobbenhagen is in 1987 een gro-
ter (285 cm. lang) maar gelijksoortig 
bronzen beeld met als titel ‘De Wen-
ding’ in het Utrechtse park De Vecht-
zoom geplaatst. In 1992 schreef de 
recensent A. C. van Cortenberghe in 

Het financiële Dagblad over de serie 
torso’s die Cobbenhagen van stieren 
had gemaakt dat deze door vorm, 
materiaal en bewerking een zekere 
aaibaarheid hebben. ‘Maar tegelijk 
schrik je daarvoor terug, omdat er 
zo’n intense, bijna agressieve span-
ning in het werk schuilt’. Het heeft de 
dieven blijkbaar niet doen afschrik-
ken. 

Overleg
De gemeente De Bilt is in overleg 
met Wien Cobbenhagen over ver-
vanging van de verdwenen stier. De 
beeldhouwer beschikt nog over een 
bronsgietsel (no. 2 van een oplage 
van 4) uit 2001. Desgewenst kan er 
ook een nieuw bronsgietsel worden 
gemaakt op basis van het gipsen ori-
gineel. En wat dan ook nodig is, een 
stevige verankering. 

Jaap Röell

De stier van Wien Cobbenhagen
In de Vierklank van 19 januari 2011 stond een verslag over het ontvreemde bronzen beeld ‘De Stier’ 
dat voor het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk stond. Is er een kans dat dit gestolen beeld 

vervangen wordt door een ander exemplaar van ‘De Stier’?

'De Wending' in het park Vechtzoom 
te Utrecht.

Han IJssennagger. 






















































 













































































C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212 



	De	Vierklank	 7	 11	mei	2011

Van	 Puijenbroek	 is	 in	 het	 dagelijks	
leven	 beleidsonderzoeker	 water	 en	
natuurkwaliteit	 bij	 het	 Planbureau	
voor	 de	 Leefomgeving.	 Toen	 hij	 in	
1987	in	de	krant	las	dat	de	exploitant	
van	een	bestaande	golfbaan	van	plan	
was	 ook	 van	 de	 Biltse	 Duinen	 een	
golfbaan	te	maken,	kwam	hij	in	actie.	
‘Ik	vind	dat	natuurgebieden	openbaar	
toegankelijk	 moeten	 zijn	 en	 dat	 de	
overheid	 daarvoor	 moet	 zorgen.	 Ik	
heb	 er	 een	 half	 uur	 over	 nagedacht,	
toen	 ben	 ik	 milieuorganisaties	 in	
onze	gemeente	gaan	afbellen.’	
Via	 de	 Vereniging	 voor	 Natuur-	 en	
Milieu-educatie	 IVN	 kwam	 hij	 in	
contact	 met	 John	 Bleumink.	 ‘We	
hebben	samen	het	initiatief	genomen	
om	 in	 1988	 de	 vereniging	Vrienden	
van	 de	 Biltse	 Duinen	 op	 te	 rich-
ten.’	 Doelstellingen	 van	 de	 vereni-
ging	 zijn	 de	 Biltse	 Duinen	 en	 de	
bossen	 rond	 de	 Molshoop	 open	 te	
houden	 voor	 wandelaars,	 het	 bos	
schoon	 en	 veilig	 te	 houden	 voor	
recreanten,	 de	 huidige	 bestemming	
te	handhaven	en	het	gemeentelijk	en	
provinciaal	 beleid	 inzake	 natuur	 en	
recreatie	 uit	 te	 (laten)	 voeren.	 Later	
sloot	 Kees	 van	 Leeuwen	 zich	 bij	

hen	 aan	 en	 gedrieën	 vormen	 ze	 het	
bestuur.	 Echte	 doorzetters	 zijn	 het,	
want	dit	jaar	is	het	grootste	deel	van	
het	 beoogde	 gebied,	 in	 totaal	 bijna	
veertig	 hectare,	 overgedragen	 aan	
Het	Utrechts	Landschap.	‘Ze	hebben	
het	 gebied	 in	 gedeeltes	 aangekocht	
en	voor	de	laatste	acht	hectare	is	een	
inzamelactie	 geweest.	 Veel	 mensen	
uit	de	provincie	Utrecht	hebben	een	
financiële	 bijdrage	 geleverd’,	 aldus	
de	tevreden	penningmeester.	

Laatste percelen
Op	dit	moment	zijn	nog	drie	percelen	
niet	toegankelijk.	‘Twee	daarvan	zijn	
ernstig	 beschadigd	 door	 onverant-
woorde	bomenkap,	aanleg	van	hout-
wallen	 en	 vernieling	 van	 bestaande	
paden.’	 De	 vereniging	 is	 bezig	 de	
gemeente	 en	 de	 provincie	 te	 bewe-
gen	om	maatregelen	te	nemen	om	te	
zorgen	dat	de	drie	percelen	openbaar	
toegankelijk	 worden.	 De	 vereniging	
zelf	 heeft	 al	 een	 vergeefse	 poging	
gewaagd:	 ‘We	 hebben	 geprobeerd	
met	 de	 eigenaren	 contact	 te	 leggen,	
maar	ze	 reageerden	niet	op	ons	ver-
zoek.’	De	reden	dat	de	eigenaren	deze	
bospercelen	hebben	aangekocht,	zou	

tweeledig	kunnen	zijn,	gist	Van	Puij-
enbroek:	 ‘Dat	 hun	 tuin	 overgaat	 in	
bos	en	dat	ze	daardoor	meer	privacy	
hebben,	maar	wellicht	ook	omdat	ze	
fiscale	mogelijkheden	kunnen	benut-
ten.	 Ze	 kunnen	 namelijk	 gebruik	
maken	van	de	regeling	voor	besloten	
landgoederen,	 formeel	 in	 het	 kader	
van	de	Natuurschoonwet.’

Waardering
Dat	 Van	 Puijenbroek	 koninklijk	 is	
onderscheiden,	 is	 tevens	 omdat	 hij	
voorzitter	is	geweest	van	het	bestuur	
van	 de	 Luchtvaartgroep	 in	 Zeist	
(1991-1995).	 ‘Daar	 zat	 mijn	 zoon	
op	 scouting	 en	 in	 ons	 gezin	 is	 het	
gebruikelijk	 om	 iets	 terug	 te	 doen	
door	een	bijdrage	te	leveren.	Ik	werd	
al	 gauw	 voor	 het	 bestuur	 gevraagd	
en	 eindigde	 als	 voorzitter.	 Hij	 is	
heel	 trots	 op	 zijn	 ridderorde:	 ‘Ik	
ben	er	heel	vereerd	mee.	Het	mooie	
van	 Nederland	 is,	 dat	 je	 als	 burger	
je	 mening	 kunt	 geven,	 je	 woord	
kunt	doen	en	gehoord	wordt.	En	dat	
zoiets	 ook	 gewaardeerd	 wordt.’	 Hij	
had	 totaal	niet	door	dat	er	 iets	werd	
bekokstoofd.	 ‘Iedereen	 wist	 ervan,	
mensen	 van	 mijn	 werk	 en	 van	 de	

bridgeclub	waarvan	ik	lid	ben,	maar	
ze	hebben	allemaal	hun	mond	gehou-
den.	 Ik	 werd	 naar	 het	 gemeente-
huis	gelokt	omdat	ik	zogenaamd	een	
afspraak	met	de	wethouder	zou	heb-
ben	over	de	Biltse	Duinen.	In	plaats	

daarvan	had	 ik	 een	 afspraak	met	 de	
burgemeester.’	 Hij	 is	 voorgedragen	
voor	 de	 onderscheiding	 door	 een	
goede	vriend	en	collega	van	hem.	‘Ik	
vind	 het	 heel	 bijzonder	 dat	 iemand	
zoiets	voor	je	doet.’

Van Puijenbroek onderscheiden 
voor inzet voor Biltse Duinen

door Lilian van Dijk

Voor zijn inzet als penningmeester en bestuurslid van de Vrienden van de Biltse Duinen 
heeft Peter van Puijenbroek een Koninklijke onderscheiding gekregen. Mede door 

zijn vakkundigheid en grote vasthoudendheid is het Van Puijenbroek gelukt dit gebied 
te beschermen en toegankelijk te houden voor een groot publiek. 

Dat Peter van Puijenbroek Lid in de Orde van Oranje Nassau zou worden, 
kwam voor hemzelf als een grote verrassing.

Zoals	de	hele	overheid	moet	ook	het	
BRU	 flink	 bezuinigen.	 Daar	 wordt	
het	openbaar	vervoer	ook	door	getrof-
fen.	Men	denkt	aan	extra	stijging	van	
het	 tarief	 en	 aan	 het	 schrappen	 van	
busdiensten.	Zo	zullen	bepaalde	ritten	
naar	Westbroek,	Hollandsche	Rading	
en	Maartensdijk	komen	 te	vervallen.	
Een	forse	besparing	wil	men	bereiken	
door	 het	 aantal	 ritten	 tussen	 De	 Bilt	
en	 Bilthoven	 Station	 flink	 te	 beper-
ken.	Er	verandert	niets	tussen	het	Dr	
Letteplein	en	Utrecht,	maar	vanaf	het	
Dr	 Letteplein	 zou	 maar	 twee	 maal	
per	 uur	 een	 bus	 rijden	 in	 plaats	 van	
om	het	kwartier	of	om	de	10	minuten.	
Dit	 vanuit	 de	veronderstelling	dat	 in	
Bilthoven	maar	weinig	mensen	in	de	
bus	 zitten.	 Zo	 zou	 het	 vanaf	 station	
Bilthoven	 veel	 sneller	 naar	 Utrecht	
reizen	 zijn	 dan	 per	 bus.	 Dat	 klopt	
voor	de	 trajecten	 tussen	halte	 Inven-
tum	en	het	station,	maar	helemaal	niet	
vanaf	Inventum	richting	De	Bilt.	Dan	
is	 men	 sneller	 per	 bus	 en	 dat	 blijkt	
ook	uit	het	gebruik	op	dat	stuk	van	de	
route.	Vooral	de	haltes	langs	de	Melk-
weg	en	de	Planetenbaan	worden	druk	
gebruikt.	Er	is	zelfs	een	spitslijn	277	
nodig	om	de	drukte	in	de	ochtend	op	
te	vangen.	Deze	lijn	rijdt	van	het	sta-
tion	via	de	Leijen	en	de	Planetenbaan	
rechtstreeks	 naar	 Utrecht.	 Het	 zou	
anders	komen	te	liggen,	als	het	station	
Bilthoven-West	toch	eens	zou	worden	
afgebouwd.	 Het	 tunneltje	 tussen	 de	

Berlagelaan	 en	 de	 Noorderkroon	 is	
mede	hiervoor	aangelegd.

Verbazingwekkend
Het	is	verbazingwekkend	dat	dit	plan	
al	 enige	 tijd	 circuleert	 zonder	 dat	
de	 gemeente	De	Bilt	 hiertegen	 heeft	
geageerd.	 Op	 12	 mei	 vergadert	 de	
Commissie	 Openbare	 Ruimte	 van	
de	 gemeenteraad	 over	 deze	 bezuini-
gingsplannen.	Het	 is	 te	hopen	dat	de	
Commissie	 wel	 een	 tegengeluid	 zal	
laten	horen.	Er	zijn	allerlei	mogelijk-
heden	 om	 tot	 besparingen	 te	 komen	
zonder	 een	dergelijke	ongenuanceer-

de	ingreep.	Het	zuidwesten	van	Bilt-
hoven	 is	 enige	 jaren	geleden	al	 eens	
ernstig	 benadeeld,	 toen	 de	 bussen	
een	 half	 jaar	 lang	 moesten	 worden	
omgeleid	 vanwege	 werkzaamheden	
op	 de	 2de	 Brandenburgerweg	 en	 de	
Hertenlaan.	In	die	tijd	reden	helemaal	
geen	bussen	door	de	Planetenbaan	en	
de	Melkweg.	Men	werd	botweg	ver-
wezen	naar	het	Dr	Letteplein	en	een	
noodhalte	nabij	het	gemeentehuis	op	
de	Soestdijkseweg,	beide	op	ruim	een	
kilometer	afstand	van	de	wijk.	Zo	ver	
gaat	het	ditmaal	niet,	maar	het	komt	
wel	aardig	in	de	buurt.

Mogelijk veel minder bussen in Bilthoven 
door bezuiniging op openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in en om Utrecht wordt geregeld door de stadsregio BRU, waar negen gemeenten bij 
zijn aangesloten. Ook De Bilt is lid van het BRU. De gele bussen rijden in opdracht van het BRU net als de 
blauwe stadsbussen in Utrecht. Op de Utrechtseweg rijden ook groene bussen; die rijden voor de provincie.

Evert Bouws (ROVER afd. Regio Utrecht) bij de halte Duivenlaan van  
Lijn 477, die rijdt van Bilthoven via De Bilt en de Uithof naar  
Utrecht Centraal en v.v. 

Uitreiking 
Koninklijke Onderscheiding

Maandag 9 mei reikte burgemeester Arjen Gerritsen een 
Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de orde van de Nederlandse 

Leeuw) uit aan prof.dr.ir. B. Brunekreef.  De uitreiking vond 
plaats in de Curatorenkamer van de Universiteit Utrecht 

De	heer	Brunekreef	 is	al	30	jaar	een	nationaal	en	internationaal	vooraan-
staand	 wetenschapper	 op	 het	 gebied	 van	 Gezondheidsleer	 in	 relatie	 tot	
milieu,	arbeid	en	gezondheid	(1993-heden).	Hij	geeft	leiding	aan	verschil-
lende	internationale	onderzoeken	naar	de	oorzaken	van	astma	en	allergieën	
bij	kinderen..

De	heer	Brunekreef	stond	aan	de	wieg	van	de	Stichting	IRAS	Foundation,	
een	fonds	dat	talentvolle,	onvermogende	buitenlandse	studenten	financieel	
ondersteunt	die	een	programma	willen	volgen	dat	nauw	aan	de	IRAS	ver-
bonden	is.	IRAS	is	een	multidisciplinair	onderzoeksinstituut	van	de	facul-
teiten	Diergeneeskunde,	Geneeskunde	en	Bètawetenschappen.	Wereldwijd	
gezien	behoort	de	heer	Brunekreef	onbetwist	tot	de	absolute	top	op	het	ter-
rein	van	de	wetenschapsbeoefening	in	de	Milieuepidemiologie	en	aanver-
wante	velden.	Brunekreef	is	adviseur	in	de	Nederlandse	Gezondheidsraad	
en	de	Wereldgezondheidsorganisatie	WHO.

De Fietsclub in mei en juni
De	Fietsclub	van	SWO	Maartensdijk	bestaat	uit	fietsliefhebbers,	die	op	de	
1ste	en	de	3de	dinsdag	van	de	maand	een	dagtocht	maken	in	de	omgeving	
van	Maartensdijk.	Zij	starten	met	een	kopje	koffie	en	gaan	daarna	met	een	
lunchpakket	op	pad.	Onderweg	picknicken	ze	op	een	bankje	of	een	omge-
waaide	boom.	De	gemiddelde	afstanden	zijn	±	40	kilometer	en	de	deelname	
is	gratis.		Voor	de	maanden	mei	en	juni	staan	er	weer	verrassende	tochten	
op	het	programma.	17	mei	een	 rondje	Hilversum	met	een	bezoek	aan	de	
tuinen	van	Gooilust,	7	juni	de	waterlinieroute	en	21	juni	kersen	eten	richting	
Amelisweerd.	 De	 fietstocht	 start	 om	 10.00	 uur	 in	 de	 recreatieruimte	 van	
Dijckstate.	Voor	meer	 informatie	 en	 aanmeldingen:	 SWO-centrum	Maar-
tensdijk	0346-214161



Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Maartensdijk

Dorpsweg 

0346 - 21 12 35

Maartensdijk

Maertensplein

0346 - 21 14 56

Den Dolder

Dolderseweg

030 - 229 43 29

Hilversum

Gijsbrecht v. Amstel

035 - 624 00 63

Abrikozen 
kruimel-
taartje

€ 5,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

PEUGEOT 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,- 

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

RAD/CD, PARKEERHULP, LMV,  € 9.750,- 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2009 70 000 BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS  € 7.800,- 

PEUGEOT 206 1.1 5DRS 2003 71.000 D BLAUW MET, RAD/CD, LMV, SB  € 5.950,- 

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

BOORD COMP, WINDREK, ALARM, ESP  € 8.250,- 

PEUGEOT 307 1.6 16V 5DRS 2001 166000 CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD, € 4.400,-

PEUGEOT 407 1.6 HDIF 110PK 2005 156.000 GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, ER, CV, SB, 

RAD/CD, REGENS, AIRBAGS, RAD/CD, MLV, € 7.950,-

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

IMPERIAAL/LADDERROL, PRIJS EXCL BTW  € 11.950,- 

VOLVO S40 1.8 2000 153.133 ZILV GRIJS MET, CRUISE C, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, 

LEDER INT, LMV, TREKH, RAD/CD, STOELVERW,  € 3.950,- 

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,- 
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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06 - 53 14 67 33

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

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

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

Geraniums 3 voor 3,95

Bemeste tuinaarde
 5 zakken 6,50



	De	Vierklank	 9	 11	mei	2011

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.	 Dat	 is	 jammer,	 want	
juist	 de	 scootmobiel	 biedt	 mensen	
die	 slecht	 ter	 been	 zijn	 veel	 meer	
bewegingsvrijheid.	Ook	voor	iedere	
scootmobieler	die	regelmatig	op	de	
weg	 te	 vinden	 is,	 is	 deze	 cursus	
een	geweldige	ondersteuning.	Veilig	
Verkeer	Nederland	vindt	het	belang-
rijk	dat	iedereen	zo	veilig	en	zo	lang	
mogelijk	 mobiel	 blijft.	 VVN	 Afd.	
De	 Bilt	 zet	 zich	 in	 om	 ook	 deze	
mensen	 letterlijk	 en	 figuurlijk	 op	
weg	helpen	en	te	houden.	
Daarom	geeft	VVN	Afd.	De	Bilt	voor	
beginnende	en	ervaren	scootmobie-
lers	woonachtig	in	de	gemeente	De	
Bilt	 een	 cursus.	 Deze	 wordt	 geor-
ganiseerd	 in	 samenwerking	 met	 de	
Gemeente	De	Bilt	en	Autorijschool	
Doornenbal.	 De	 scootmobielcursus	
zal	plaatsvinden	op	woensdag	1	juni	
2011	 in	 het	 Centrum	 H.F.	 Witte,	
Henri	Dunantplein	4	te	De	Bilt.	De	
cursus	wordt	gegeven	van	13.00	tot	
ca.	16.00	uur.	

Inhoud
De	scootmobielcursus	 is	gericht	op	
het	 krijgen	 van	 behendigheid	 met	

het	eigen	voertuig	en	het	vergroten	
van	 het	 verkeersinzicht.	 De	 vol-
gende	onderdelen	komen	aan	bod.
			-	Theorieles,	waarin	wordt	 ingegaan	
op	 de	 verkeersregels	 waar	 scoot-
mobielers	mee	te	maken	krijgen.	

-	Voertuigbeheersing.	 Bij	 dit	 onder-
deel	wordt	geoefend	op	praktische	
vaardigheden	 zoals	 snelheden,	 het	
manoeuvreren	tussen	obstakels,	het	
nemen	van	drempels	 en	hellingen,	
en	het	parkeren.	

-	Praktijk.	 De	 cursisten	 gaan,	 in	
groepjes,	 onder	 begeleiding	 van	
instructeurs,	een	route	rijden	op	de	
openbare	weg.

Na	afloop	kunt	u	nog	even	napraten.	
U	 ontvangt	 een	 bewijs	 van	 deel-
name	en	een	naslagwerk.	Uiteraard	
wordt	 voor	 koffie	 en	 thee	 gezorgd.	
Voor	deze	 leerzame	middag	betaalt	
iedere	 deelnemer	 slechts	 €	 5,-	 als	
bijdrage	in	de	kosten.	

Aanmelden
Schriftelijk	 bij	 VVN	Afd.	 De	 Bilt,	
t.a.v.	 de	 heer	 P.H.	 Boos,	 Geertgen	
tot	 Sint	 Janslaan	 15,	 3723	CJ	Bilt-
hoven	of	per	e-mail	aan	boosmeel@
xs4all.nl.	 Bij	 aanmelding	 naam	 en	
voorletter(s),	 volledig	 postadres,	
telefoonnummer	 en	 zo	 mogelijk	
e-mail	adres	vermelden.	
De	aanmelding	sluit	zodra	het	maxi-
mum	 aantal	 deelnemers	 is	 bereikt,	
doch	uiterlijk	op	20	mei	2011.	

Veilig en zelfverzekerd het 
verkeer in met de scootmobiel

Over	 dat	 PGB	 is	 de	 politiek	 druk	
doende;	evenals	bij	veel	andere	zaken	
binnen	 de	 zorg	 zal	 er	 gekort	 gaan	
worden.	Dit	kan	er	toe	leiden	dat	het	
op	 deze	 manier	 voortbestaan	 van	 de	
Thomashuizen	 in	 gevaar	 komt.	 Een	
PGB	 kan	 ingezet	 worden	 voor	 de	
AWBZ	en	WMO.	De	AWBZ	(zorg	en	
begeleiding)	is	een	verplichte	collec-
tieve	 ziektekostenverzekering	 voor	
niet	 individueel	 verzekerbare	 ziek-
terisico’s.	 De	WMO	 is	 een	 gemeen-
telijke	 regeling	 voor	 voorzieningen	
en	 huishoudelijke	 hulp.	 Het	 aantal	

mensen	 dat	 gebruik	 wil	 maken	 van	
een	PGB	groeit	snel,	de	kosten	gaan	
flink	omhoog.	De	politiek	zoekt	naar	
maatregelen	om	dat	in	te	perken.

Positief
Het	gesprek	werd	2	mei	jl.	gevoerd	in	
het	Thomashuis	Maartensdijk.	Behal-
ve	 Renske	 Leijten	 waren	 ook	 aan-
wezig	 Sjoerd	 Uitslag	 (medewerker	
kamerfractie	 SP),	 Willem	 Holleman	
(hoofd	 formulemanagement	 De	 Drie	
Notenbomen	waar	 de	Thomashuizen	
onder	vallen),	een	andere	zorgonder-

nemer	en	een	aantal	ouders	waarvan	
hun	kind	eerst	gebruikmaakte	van	een	
AWBZ	instelling	en	nu	naar	een	Tho-
mashuis	verhuisd	zijn.	Willem	Holle-
man	vertelde	dat	het	100ste	Thomas-
huis	 deze	 maand	 aangekocht	 wordt.	
‘Deze	 vorm	 van	 zorg	 slaat	 aan.	 Het	
is	kleinschalig	en	het	draait	om	liefde	
en	aandacht,	niet	om	het	opstellen	van	
protocollen	en	het	invullen	van	de	bij-
behorende	 papieren.	 Wij	 zien	 graag	
dat	de	bewoners	met	een	glimlach	op	
hun	gezicht	opstaan	en	naar	bed	gaan.	
Daarbij	is	deze	zorg	niet	duurder	dan	
zorg	die	geleverd	wordt	in	een	AWBZ	
instelling’.	 Renske	 Leijten	 vertelde	
in	 principe	 het	 PGB	 te	 zien	 als	 een	
zwaktebod.	 ‘Zorg	moet	goed	zijn	 en	
dat	dient	regulier	gefinancierd	te	wor-
den.	Zorg	is	een	sociaal	grondrecht	en	
moet	voor	iedereen	toegankelijk	zijn.	
Natuurlijk	zien	wij	wel	dat	ook	klein-
schalige	woonvoorzieningen	zoals	de	
Thomashuizen	goed	werk	verrichten.	
Wij	zijn	dan	ook	tegen	het	korten	op	
de	 PGB	 voor	 deze	 voorzieningen’.	
Dennis	 van	 Middelkoop	 vat	 de	 bij-
eenkomst	samen	als	positief.	‘Als	we	
de	 politiek	 daadwerkelijk	 laten	 zien	
wie	we	zijn	en	wat	we	voorstaan,	dan	
kan	het	niet	zo	zijn	dat	er	beslissingen	
worden	genomen	die	indruisen	tegen	
de	 principes	 van	 de	 Thomashuizen.	
Ook	andere	partijen	worden	door	hem	
benaderd	om	te	komen	praten.	

Voordelige rijbewijskeuringen
Wie	als	70-plusser	graag	auto	wil	blijven	rijden,	moet	zich	onherroepelijk	
een	keer	medisch	 laten	keuren.	Dat	kan	een	 langdurige,	 ingewikkelde	en	
kostbare	procedure	zijn.	Het	is	wel	raadzaam	4	maanden	voordat	het	rijbe-
wijs	verloopt	af	te	spreken.	

Voor	 automobilisten	 uit	 De	 Bilt	 en	 omgeving,	 die	 een	 gemakkelijke	 en	
voordelige	 manier	 zoeken,	 organiseert	 Regelzorg	 2	 keer	 per	 maand	 een	
keuringsdag	bij	SWO	De	Zes	Kernen.

Een	afspraak	maken	kan	tijdens	kantooruren	met	het	landelijke	afspraken-
bureau	van	Regelzorg,	via	088	2323300	of	via	www.regelzorg.nl.	
Let	op:	niet	rechtstreeks	bij	de	locatie.	Ook	automobilisten	onder	de	70	jaar	
die	om	medische	redenen	voor	het	B/E	rijbewijs	gekeurd	moeten	worden,	
kunnen	bij	Regelzorg	terecht.	Evenals	bezitters	of	aanvragers	van	een	zoge-
naamd	groot	rijbewijs	(C/D/E).	

Spanningen verhelpen 
door bewust te voelen

Uitgelicht	uit	de	Goed	Gevoel	Gids:	
Michelle	van	Weegen	–	GZ	Haptotherapeut

Aanraken, gesprekken voeren en oefeningen om het 
bewustzijn en ontspanning te bevorderen zijn de 
belangrijkste onderdelen van een behandeling van 
Michelle van Weegen, GZ Haptotherapeut. 

Spanningsklachten	zijn	de	 specialiteit	 van	Michelle.	Van	oorsprong	 is	 zij	
fysiotherapeut	en	in	haar	dagelijkse	werk	in	haar	praktijk	kwam	zij	meer	en	
meer	mensen	met	spanningsklachten	tegen.	Zij	ervaart	nu	zelf	dat	ze	veel	
mensen	via	de	haptotherapie	heel	goed	en	adequaat	kan	helpen.	Haptothe-
rapie	gaat	dieper	 in	op	het	gedrag	van	mensen.	‘Ik	zie	daardoor	beter	dat	
de	problemen	die	mensen	ervaren	voortkomen	uit	hun	dagelijkse	gedrag	en	
hoe	ze	met	lastige	situaties	gewend	zijn	om	te	gaan.	Via	oefeningen	en	aan-
rakingen	probeer	ik	gewoontes	te	doorbreken	en	mensen	bewust	te	maken	
van	wat	zij	voelen,	doen	en	denken.’
Mensen	die	bij	Michelle	komen	zijn	vaak	te	ver	gegaan,	ze	voelen	zich	erg	
verantwoordelijk	 en	 af	 en	 toe	 ook	 wat	 onzeker.	 Ze	 behandelt	 niet	 alleen	
volwassenen,	ook	steeds	meer	kinderen	en	jongeren	komen	in	haar	praktijk	
aan	huis.	Voor	een	afspraak	kunt	u	rechtstreeks	bellen	met	Michelle	zonder	
verwijzing	van	de	huisarts.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.haptothera-
piebilthoven.nl	of	bel	06-42744631.

Renske Leijten (SP) bezoekt 
Thomashuis Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Via Twitter heeft zorgondernemer Dennis van Middelkoop van het Maartensdijkse Thomashuis contact 
gekregen met Renske Leijten. Zij is politica voor de SP en sinds 2006 Tweede Kamerlid, 

waar zij woordvoerder is voor de zorg. Dennis van Middelkoop wilde graag met haar 
praten over het Thomashuis en daarmee over het persoonsgebonden budget (PGB) 

waarmee cliënten-bewoners de kosten van zorg, begeleiding en levensonderhoud bekostigen. 

In het Thomashuis werd het belang van een PGB nog eens onderstreept.

Prachtige busreis Senioren Reisclub
door Kees Pijpers

De Senioren Reisclub 55+ Maartensdijk - De Bilt van Henk en Hennie Broekhuizen vertrok vorige 
week maandag om 11.00 uur onder een stralende zon met een volle bus uit Maartensdijk voor een 

vijfdaagse reis naar Zuid Limburg, de Ardennen en Duitsland. Vrijdagmiddag rond kwart voor vijf 
kwamen ze gezond en wel terug in Dijckstate, waar de reis werd afgesloten met het laatste diner.

Al	 dertien	 jaar	 verzorgen	 Henk	 en	
Hennie	 interessante	 tochten	 in	 bin-
nen	 en	 buitenland.	 Onder	 de	 zestig	
reislustigen,	die	voor	de	start	genoten	
van	de	 koffie	 in	Dijckstate	waren	 er	
veel	 die	 alle	 reizen	 hebben	 meege-
maakt.	Zij	zorgden	voor	vertrek,	zoals	
gebruikelijk,	voor	de	juiste	stemming.	

Plakboek 
‘Het	was	weer	 fantastisch’,	vertellen	
ze	 en	 we	 hoorden	 het	 verhaal	 van	
een	 opgetogen	 Mieke	 de	 Kruijf,	 die	
van	elke	reis	een	plakboek	met	foto’s	
maakt.	 ‘Vanuit	 een	 geweldig	 hotel	
in	 Valkenburg	 maakten	 we	 dagrei-
zen.	 We	 bezochten	 de	 oude	 grotten	
in	 Valkenburg	 en	 de	 Amerikaanse	
Erebegraafplaats	 Margraten	 in	 Zuid	
Limburg	 en	 het	 Amerikaanse	 Oor-
logskerkhof	 La	 Chapelle	 in	 de	 Bel-
gische	Ardennen.	We	beklommen	de	
450	treden	van	de	toren	in	Maastricht	
en	 de	Dom	 in	Aken.	We	 stonden	op	
het	 drielandenpunt	 en	 waren	 in	 het	
mooie	 Spa	 en	 hebben	 elke	 ochtend	
het	Wilhelmus	 gezongen.	 In	 oktober	
is	 de	 volgende	 grote	 5-daagse	 reis	
en	dan	ga	ik	voor	de	veertiende	keer	
weer	mee.’	 Voor dit groepje zit het er ook weer op. Mieke de Kruif stapt als laatste uit.



Adverteren in 
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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.

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

SERVICEBEURT

Verleng de levensduur van uw skelter.

Na een onderhoudsbeurt 

trapt ie nóg lekkerder!

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

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:

Tijdelijke actie Thetford: OP = OP
Aqua Rinse 2 liter 

voor de prijs van 1,5 liter
 

Tenttapijt 2.50 m breed € 11,50 per meter
(ook 3.00 m en 3.50 tegen actieprijzen verkrijgbaar)

Denkt u aan een tijdige afspraak 
voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?

 
Kijk voor aanbiedingen ook op onze 

vernieuwde website: www.caravannmv.nl

Welkom op 

ZATERDAG 14 MEI VAN 10.00 - 16.00 UUR

IN MAARTENSDIJK

   

Landelijk

  

Veelzijdig

  

Exclusief

  

Leerzaam

   

Gratis toegang

  

Voor een goed doel

LOCATIE:
Het fairterrein is gelegen naast Dorpsweg 244 in het landelijk 
gelegen Maartensdijk (tussen Utrecht en Hilversum)

Kijk op www.devoorjaarsfair.nl voor de standhouders
Contact: info@devoorjaarsfair.nl • Tel.: 06-17705333

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

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

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers

Eun, deu, trwa, katre, senk, sies
en nog véél meer Lavendelsoortenen nnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog véen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooog v

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

zo uit de Franse Côte d’Azur, nu bij ‘t Vaarderhoogt

U ziet het, ons Frans is niet best. 
We zouden bijna ‘Pareis’ nog verkeerd schrijven.
Onze Lavendelsoorten echter behoren tot de beste 
kwaliteit van heel Europa. 
Deze week bieden we ze aan 
met een superkorting van ...............25%

Au revwaar
bij ons

Aanbieding geldig t/m 17 mei a.s.

Hoezo crisis?? 

“Reisclub 55+ reizen, 
wij bieden nog steeds kwaliteit, 

tegen voordelige prijzen”

Senioren REISCLUB 55+
Maartensdijk-De Bilt

www.reisclub55plus.nl
Tel 0346-212288
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advertentie

De	groentespecialisten	uit	het	gehele	
land	 waren	 bijeen	 op	 de	 Brande-
voortse	Hoeve	in	Helmond	en	kregen	
een	 rondleiding	 op	 het	 bedrijf.	 Ver-
volgens	is	er	een	bezoek	gebracht	aan	
de	 aspergevelden	 waar	 de	 aanplant	
te	 zien	 was	 van	 een	 nieuw	 perceel	
asperges,	 de	 verschillende	 teeltme-
thodes	 en	 het	 oogsten.	 In	 de	 loods	
kregen	 de	 groentespecialisten	 uitleg	
over	 de	 halfautomatische	 sorteerma-

chine	en	de	verschillende	sorteringen.	
Als	 laatste	 is	het	 schillen	en	verpak-
ken	bekeken.	

Voorafje
Na	de	rondleiding	werden	de	smaak-
pupillen	op	de	proef	gesteld.	De	aan-
wezigen	 proefden	 van	 allerlei	 gepu-
reerde	groenten	en	fruit.	Aansluitend	
zijn	 er	 nog	diverse	 aspergegerechten	
gemaakt,	 waarna	 er	 nagepraat	 werd	

en	uiteraard	geproefd	van	de	gemaak-
te	gerechten.	
Afgesloten	 werd	 met	 de	 verkiezing	
van	 het	 Aspergerecept	 van	 het	 jaar	
voor	 de	 groentespeciaalzaak.	 Een	
jury	 beoordeelde	 alle	 gerechten	 die	
door	 de	 groentespecialisten	 waren	
meegebracht	 op	 presentatie.	 Vervol-
gens	proefden	de	groentespecialisten	
zelf	blind	en	beoordeelden	de	recep-
ten.	Als	winnend	recept	 is	Pasta	met	
gamba	en	asperges	van	Landwaart	uit	
Maartensdijk	gekozen.	Het	gerecht	is	
door	de	 jury	hoog	gewaardeerd	door	
de	mooie	unieke	presentatie	en	werd	
verder	beoordeeld	als	goed	te	verko-
pen	en	met	een	zachte	volle	smaak.	

Proeven
Wim	 Landwaart:	 ‘Met	 asperges	 kan	
je	 je	als	groentespecialist	nog	onder-
scheiden’.	 Trots	 vertelt	 hij	 over	 de	
Superior	 Queens;	 de	 biologische	
asperges	 van	 Teboza,	 die	 exclusief	
bij	 hem	verkrijgbaar	 zijn.	Wilt	 u	het	
winnende	recept	zelf	maken	dan	kunt	
u	 dit	 downloaden	 op	 www.asperge-
recepten.nl/nieuws.	Geen	zin	om	het	
zelf	te	maken?	Deze	week	is	de	pasta		
aantrekkelijk	geprijsd.	

Landwaart winnaar Aspergerecept 2011 
door Henk van de Bunt

Het aspergeseizoen is weer gestart. Ook bij de groentespeciaalzaken krijgt de Koningin der Groenten 
de komende tijd weer volop aandacht, met name tijdens de Verrukkelijke Aspergeweken. 

Om de groentespecialisten en hun medewerkers nog beter voor te bereiden op de aspergetijd heeft 
Aceera bv onlangs een themadag Asperge, Smaak en Smaakbeleving georganiseerd. 

Landwaart Culinair uit Maartensdijk viel hierbij (alweer) in de prijzen.

De winnende pasta met gerookte zalm, gamba’s, asperges en een eigen  
witte wijnsaus. 

Wilma	van	Ingen	vertelt	dat	de	nieu-
we	pop	nog	geen	naam	heeft.	Mensen	
mogen	bellen	voor	een	naam	en	voor	
de	 winnaar	 hebben	 we	 iets	 lekkers	
in	 petto.	 Een	 aantal	 jaren	 geleden	
is	 de	 pop	 s’	 nachts	 gestolen.	 Een	
onhandig	 voorwerp	 dat	 niet	 zomaar	
in	 je	 auto	 past.	 De	 diefstal	 is	 door	
kranten	en	radio	bekendgemaakt.	We	
kregen	veel	tips,	waar	onder	van	een	
mevrouw	 uit	 Maartensdijk	 die	 hem	
in	Nieuwegein	in	een	tuin	zag	staan.	
Hij	 is	 gehandicapt	 terug	 en	 gaat	 nu	
met	pensioen.	We	hebben	een	nieuwe	
pop	aangeschaft	en	bovendien	ook	al	
een	tijd	een	nieuw	concept.	Voordien	
waren	 wij	 zes	 dagen	 per	 week	 open	
en	 je	 kon	 er	 altijd	 zo	 binnen	 lopen.	
Dat	was	niet	meer	vol	te	houden.	We	
konden	ook	geen	goed	personeel	vin-
den.	Vandaar	de	wijziging.’	

Vrienden van Floyds
‘Mijn	 man	 Frank	 is	 al	 35	 jaar	 een	
klassieke	 kok	 en	 zit	 gelukkig	 weer	
goed	in	zijn	vel.	Wij	gaan	nu	het	hele	
jaar	 door	 open	 voor	 verjaardagen,	
recepties	 en	 familiefeesten	 voor	 15	
tot	50	personen.	Met	of	zonder	onze	
huismuzikant.	 Dus	 voor	 bijzondere	
gebeurtenissen	die	vooraf	tijdig	wor-
den	gemeld.	Je	weet	dan	wat	er	komt	
en	kunt	daar	op	inkopen.	Je	hebt	het	
restaurant	tijdens	familiefeesten	voor	
jezelf,	zonder	vreemde	gasten.	Je	kunt	

hier	ook	heerlijk	op	het	 terras	zitten.	
Midden	 in	 de	 natuur.	 Daarnaast	 zijn	
wij	ook	elke	eerste	woensdag	van	de	
maand	 open	 voor	 a	 la	 carte.	 Dat	 is	
heel	 succesvol	 en	 de	 gasten	 worden	

‘Vrienden	 van	 Floyds’.	 Om	 teleur-
stelling	 te	 vermijden	 moet	 men	 zich	
wel	inschrijven.	Kom,	laten	we	even	
kijken	naar	de	nieuwe	pop.	Hij	 staat	
goed	in	het	beton.’

Nieuw concept en nieuwe kokspop 
bij Floyds 

door Kees Pijpers

Het befaamde knusse restaurant Floyds op de Noodweg 35 tussen Hollandsche Rading en het vliegveld 
Hilversum heeft een nieuw concept en een nieuwe kokspop voor het pand. De oude pop is indertijd 

gestolen en beschadigd teruggevonden. 

Wilma van Ingen tussen haar nieuwe (links) en haar gepensioneerde pop. 

Moederdagactie bij Primera

Een dag voor Moederdag was Dries Roelvink te gast bij de Maartensdijkse 
Primera. Hij hield zich o.a. van 14.30 tot 16.00 uur bezig met de speciale 
Moederdagactie van Favorietromans, die die gehele zaterdag bij Primera 
plaatsvond. Er was nauwelijks gelegenheid om even met bijna alle Primera-
medewerkers op de foto te gaan. [HvdB]

Boekpresentatie ‘Dun IJs’
Op vrijdag 13 mei a.s. om 18.00 uur vindt er in de 

Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20, te Bilthoven een presentatie 
van een boek over mantelzorgers in Nederland plaats. Dun IJs is 

geschreven door de Elly Rijnbeek en verschijnt bij uitgeverij Atlas

In	de	zomer	van	2009	raakt	de	86-jarige	moeder	van	Elly	Rijnbeek	hele-
maal	de	kluts	kwijt.	Ze	kan	de	zorg	voor	haar	dementerende	man	niet	meer	
aan.	Met	 haar	 acht	 broers	 en	 zussen	wordt	Elly	 plotseling	 tot	 dagelijkse	
mantelzorger	gebombardeerd.	Ze	staan	versteld	van	wat	ze	aantreffen:	hun	
moeder	sjokt	met	een	rollator	vol	beha’s	en	steunkousen	door	de	propvolle	
woonkamer.	Afspraken	lopen	in	de	soep	omdat	ze	beiden	niet	meer	weten	
wat	voor	dag	het	is	en	niet	te	vergeten:	alles	raakt	zoek.	Allemaal	speuren	
ze	 naar	 moeders	 bril,	 haar	 gehoorapparaat,	 haar	 lens,	 het	 bankpasje,	 de	
portemonnee	en	de	sleutels.
Het	circus	van	indicaties	en	zorg	is	niet	het	enige	waar	Elly	en	haar	broers	
en	zussen	in	terechtkomen.	Ook	de	familieverhoudingen	staan	op	hun	kop.	
Hoe	verdeel	 je	de	 taken	met	zijn	negenen?	Hoe	hak	 je	knopen	door	met	
weifelende,	 lakens	 uitdelende	 of	 kont	 tegen	 de	 krib	 gooiende	 broers	 en	
zussen?	Wanneer	grijp	je	in	in	het	leven	van	je	ouders?	En	wat	doe	je	met	
opborrelende	 gevoelens	 van	 schuld,	 verdriet	 en	 onmacht?	Dun	 IJs	 is	 het	
verhaal	van	 ruim	1	miljoen	mantelzorgers	 in	Nederland	die	zich	om	hun	
oude	ouders	bekommeren.	

Herman	Mittendorff,	wethouder	 van	De	Bilt	met	 zorg	 en	welzijn	 in	 zijn	
portefeuille,	neemt	het	eerste	exemplaar	 in	ontvangst.	Ook	zal	een	verte-
genwoordiger	van	Mezzo,	de	landelijke	vereniging	voor	mantelzorgers	en	
vrijwilligerszorg,	spreken.

Mandeville Sundaville.

Potmaat 19 cm. 

Hoogte ca. 70 cm. Per stuk

van 16,95Cvoor 

9,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Op ’t bankje
‘Mag ik even bij u komen zitten?’, 
vraagt een vrouw van naar ik schat 
even in de vijftig.  Ze ziet er keurig 
verzorgd uit, alsof ze klaar is om naar 
een feestelijke gelegenheid te gaan. 
Dat heb ik niet slecht ingeschat. ‘Ik 
moet zo naar een trouwpartij, maar 
de winkel waar ik mijn cadeau heb 
besteld is pas over een kwartiertje 
open’, zegt ze. ‘Dan kan ik wel in de 
auto zitten wachten, maar buiten op een bankje vind ik wel zo prettig.’ De zon 
schijnt magertjes en er staat nauwelijks wind. Ondanks de wat lage temperatuur 
is het prima uit te houden. De vrouw vertelt dat ze naar de trouwerij van haar 
ex gaat. Ik ga er even goed voor zitten, want dat maakt me natuurlijk nieuws-
gierig. ‘Het is vandaag ook precies vijfentwintig jaar geleden dat ik met hem 
trouwde. Hij trouwt dus voor de tweede keer op dezelfde dag. Ze hebben me 
nog gevraagd of ik het erg vond dat ze deze datum hebben uitgekozen, maar 
ik vind het juist leuk.’ Ze vertelt dat zij en haar ex ondanks de scheiding altijd 
goed contact hebben gehouden. ‘Daarom hebben onze twee dochters er nu ook 
geen moeite meer mee. De scheiding vonden zij en mijn ex eerst helemaal niet 
nodig. We hadden immers nooit ruzie, maar de liefde was wat mij betreft over. 
Erik werkte vroeger veel in het buitenland en was soms maanden van huis. 
Daar raak je aan gewend en met mijn baan en de twee meiden vond ik het 
prima zo. Een paar jaar geleden kreeg hij een baan in de buurt en was hij iedere 
dag thuis. Toen ook nog de meisjes het huis uitgingen om te studeren, begon 
het me steeds meer te benauwen. Erik was volslagen verrast toen ik zei dat 
ik wilde scheiden. Hij dacht eerst dat ik op iemand anders verliefd geworden 
was, maar dat was niet het geval. Ik vond het wel erg dat hij er zo verdrietig 
om was, maar ondanks het medelijden dat ik voelde heb ik toch doorgezet. Ik 
woon nu in een leuk appartement en heb nergens spijt van. Gelukkig is ook de 
goede band gebleven.’ De vrouw zwijgt even en kijkt met een glimlach op haar 
gezicht voor zich uit. ‘Erik had het een tijd erg moeilijk. Hij ging naar praat-
groepen, lotgenotenbijeenkomsten en meer van dat soort dingen. Hij ging in die 
tijd ook af en toe naar mijn beste vriendin Maaike om te praten. Zij had ook 
net een scheiding achter de rug. Daar was het echter niet zo soepel verlopen als 
bij ons.’ De vrouw zwijgt weer waarmee ze de spanning verder opbouwt. ‘Laat 
die twee nou verliefd worden op elkaar. Ze hebben er een hele tijd over gedaan 
voor ze het mij durfden te vertellen, maar toen ik enthousiast reageerde waren 
ze opgelucht. Ook de kinderen vonden het prachtig. Maaike heeft een zoon en 
met hem gaat Erik nu naar het voetballen.’ Ik vind het een mooi verhaal vooral 
omdat ik voel dat de vrouw meent wat ze zegt. ‘En nu ben ik getuige op mijn 
trouwdag, die nu ook de trouwdag van mijn beste vriendin wordt. Een dag om 
nooit te vergeten.’ Inmiddels is het kwartiertje voorbij en stapt ze op. Ik wens 
haar een fijne dag toe.

Maerten

1e monteur
Audi Master 
Technician
Je onderhoudt de automobielen van het merk 
Audi op een hoog kwaliteitsniveau. Tevens 
ben je in deze functie verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de werkzaamheden in de Audi 
afdeling. In een meerjarenplan zorg je ervoor dat 
het merk Audi een zelfstandige afdeling binnen 
onze werkplaats wordt.

De Audi Master Technician die wij zoeken 
heeft een aantal jaren ervaring als Audi-monteur. 
Bij voorkeur ben je APK-keurmeester. Ook 
kun je goed communiceren met klanten en 
collega’s. Wij bieden je een uitdagende baan met 
interessante doorgroeimogelijkheden tot Audi 
Master Technician en Audi voorman.  

Als jij je thuis voelt bij het merk Audi en je deze 
functie ziet als een nieuwe uitdaging, stuur of 
mail dan je brief met cv naar:  
Mark van Kan, Autobedrijf de Rooij Postbus 42 
3720AA Bilthoven. vankan@derooijauto.nl  
of bel naar 030-2204836.  
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Dorpsbistro “Naast de Buren”
 in Groenekan 

is per 1 juni op zoek naar enkele

Medewerkers bediening m/v

voor een of meerdere avond(en).

Heb je enige ervaring in de bediening  
en vind je het leuk werk? 

Surf dan voor meer informatie omtrent 
deze vacature naar onze site: 

www.naastdeburen.nl
of bel met Ted van der Ham: 

06-12368755
of stuur een e-mail met je gegevens naar: 

hamwoodrow@tiscali.nl

Vakantie / weekend medewerker 
Tankstation de Rooij

Naast het afrekenen van brandstof hou je de 
voorraad in de shop op peil en je zorgt ervoor dat 

de shop en het terrein schoon zijn.. 

Tankstation de Rooij de Bilt. 
030-6084610 

vandermeijden@derooijauto.nl

Vakantiewerk...

Wij zoeken nog bezorgers voor een aantal 

wijken tijdens de zomervakantie. 

Bel 0346 211992 
of mail naar info@vierklank.nl

VAN 

KRANTENBEZORGER 
TOT 

MILJONAIR

Een miljonair is meestal op jonge leeftijd begonnen 

met het vergaren van zijn fortuin. Een van de eerste 

kansen geld te verdienen is een krantenwijk. 

Naast hard werken ben je ook slim bezig. Als 

krantenbezorger ben je een soort van eigen 

baas. Werk je hard is je uurloon hoog en 

verdien je in korte tijd veel meer dan bij 

welke werkgever ook. 

Wij zoeken een bezorger voor de volgende 

wijk:  Bilthoven

- Frans Halslaan - Rembrandtplein -  

Vermeerlaan - Vermeerplein - 

Hobbemalaan - Terborchlaan -  

stukje Albert Cuyplaan  

tot aan Gezichtslaan
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‘Een	oefening	in	duurzaamheid’,	zegt	
Dirk	 van	 Kekem,	 een	 van	 de	 initia-
tiefnemers.	‘Een	lekker	praktische	en	
goedkope	manier	om	water	te	bespa-
ren.	Kun	je	zelf	je	regenwater	opvan-
gen	om	je	planten	en	je	tuin	water	te	
geven.	 Dat	 water	 spoelt	 tenminste	
niet	het	riool	in’	vult	Mieke	Jans	aan.

Werkgroepen
Transition	Town	De	Bilt	 is	 ruim	een	
jaar	geleden	begonnen	met	een	cam-
pagne	 om	mensen	 (meer)	 bewust	 te	
maken	 van	 de	 mate	 waarop	 zij	 een	
belasting	 voor	 het	 milieu	 en	 onze	
hulpbronnen	vormen	en	om	mogelijk-
heden	uit	te	werken	om	een	concreet	
iets	 aan	 te	 doen.	 Er	 wordt	 gezocht	
naar	mogelijkheden	om	zuiniger	met	
energie,	bodem	en	water	om	te	gaan.	
‘Bodem	en	water	moeten	nog	 langer	

mee	en	energiedragers	zijn	niet	meer	
zo	overvloedig	voorradig’,	aldus	Dirk	
en	 Mieke,	 die	 er	 hard	 aan	 gewerkt	
hebben	 om	 dit	 eerste	 project	 van	 de	
grond	te	krijgen.	Zij	zijn	actief	in	de	
werkgroep	 water.	 Maar	 er	 gaan	 er	
meer	volgen,	uitgewerkt	door	andere	
werkgroepen.	Zoals	van	de	werkgroe-
pen	energie,	voedsel	en	groen	en	het	
repair	cafe

We zijn er nog niet
‘Een	 beetje	 regenwater	 opvangen,	
prima,	maar	 het	 is	maar	 een	 begin’,	
volgens	 de	 initiatiefnemers.	 ‘Als	
gemeenschap	moeten	we	ervoor	zor-
gen	 dat	 het	 water	 in	 de	 bodem	 niet	
opraakt.	Daar	putten	we	ons	drinkwa-
ter	uit.	Laten	we	het	niet	zover	 laten	
komen	als	in	de	provincie	Flevoland,	
waar	 naar	 het	 zich	 laat	 aanzien	 in	

2015	 het	 drinkwater	 op	 is”.	Mensen	
moeten	 zelf	 iets	 kunnen	 doen,	 of	 je	
nu	 in	een	huis	of	een	 flat	woont.	En	
al	 kun	 je	 maar	 een	 beperkt	 percen-
tage	van	het	hemelwater	gebruiken	of	
terug	laten	vloeien	in	de	bodem,	het	is	
in	elk	geval	een	start’.

Beheerders
‘Wij	 zijn	 het	 gesprek	 ook	 aange-
gaan	 met	 waterschap,	 gemeente,	
woningbouwcorporatie	 en	 waterlei-
dingmaatschappij’,	 aldus	 Mieke	 en	
Dirk.	 ‘Die	 hebben	 allen	 hun	 eigen	
verantwoordelijkheid.	 Het	 blijkt	 erg	
duur	om	maatregelen	te	nemen	om	al	
het	 hemelwater	 dat	 op	daken	 terecht	
komt	 op	 te	 vangen	 en	 in	 de	 bodem	
te	 laten	 terugvloeien.	Maar	beginnen	
doen	we	alvast’.	Zie	ook	www.transi-
tiontowns.nl	

Regentonnenproject van start op 21 mei
door Henk van de Bunt

Op de jaarmarkt van zaterdag 21 mei in De Bilt (Hessenweg-Looijdijk) zal Transition Town De Bilt  
(TTDe Bilt) haar regentonnen-project lanceren. Er is een presentatie van een aantal waterbesparende 

artikelen, die die TTDe Bilt zelf in voorraad wil nemen en aan de burgers in de gemeente kan gaan leveren. 

The	Dutch	Eagles,	 de	 naam	 zegt	 het	
al,	 brengt	 sinds	 2004	 op	 sublieme	
wijze	 nummers	 van	 The	 Eagles	 ten	
gehore.	Vanaf	het	begin	was	hun	zang	
en	 optreden	 zo	 goed	 dat	 hun	 eer-
ste	 show	 ‘Welcome	 back	 to	 Hotel	
California’	 een	enorme	hit	werd.	Dat	
leidde	tot	uitverkochte	theatertournees	
in	 Nederland	 en	 België,	 waarna	 de	
internationale	 doorbraak	 volgde	 op	
het	Edinburgh	Fringe	Festival	in	2007.
Met	hun	nieuwste	show	‘This	is	Hotel	
California	Too’	gaat	de	band	een	stap	
verder.	 Het	 publiek	 wordt	 meege-
voerd	 langs	 dezelfde	 muzikale	 route	
die	 The	 Eagles	 ooit	 volgden,	 maar	

ontmoet	 onderweg	 Jackson	 Browne,	
Steely	 Dan,	 Crosby,	 Stills,	 Nash	 &	
Young	 en	 vele	 anderen.	 Dat	 wordt	
weer	 een	 avond	 met	 een	 prachtig	
repertoire,	geweldige	samenzang,	veel	
nieuwe	 liederen	 en	 zoals	 altijd:	 heel	
veel	Eagles.	
‘This	is	Hotel	California	Too!’	begint	
vrijdagavond	 20	 mei	 om	 20.30	 uur.	
Toegangsprijs	 17	 euro	 p.p.	 Kaartver-
koop	 via	 www.openluchttheatersoest.
nl	en	VVV	Soest	of	vanaf	1	uur	voor	
aanvang	aan	de	kassa	van	het	theater.	
Het	adres	is	Soesterbergsestraat	140	te	
Soest.	Kijk	ook	op	www.dutcheagles.
com

Onvergetelijke hits in Openluchttheater Cabrio
Nieuwe show van succesvolle Dutch Eagles 
Met het optreden van The Dutch Eagles haalt Openluchttheater Cabrio op 
vrijdagavond 20 mei een absolute kaskraker binnen. Want deze zeskoppige 

Nederlandse band zorgt overal voor uitverkochte zalen en een laaiend enthousiast publiek. 

‘Uit de Kunst’ zien en beleven, 
een week lang

Vrijdagavond 27 mei om 19.00 uur opent wethouder Bert Kamminga 
van de Gemeente De Bilt, de jaarlijkse kunstmanifestatie 

‘Uit de Kunst’ in aanwezigheid van genodigden en belangstellenden. 
Een week lang wordt het werk van kunstenaars in etalages 

en winkels op verschillende manieren gepresenteerd. Daarnaast zijn er 
workshops, optredens en demonstraties van professionele kunstenaars. 

Op	het	Vinkenplein	staat	de	tent	die	het	centrum	vormt	van	alle	activitei-
ten	in	die	week.	De	winkeliers	leggen	de	rode	loper	uit	om	de	route	langs	
de	 Julianalaan,	Nachtegaallaan,	 Emmaplein	 en	Vinkenplein	 te	markeren.	
Zeker	25	winkels	en	veel	meer	kunstenaars	doen	mee	aan	deze	geweldige	
kunstmanifestatie.	Op	vrijdagavond	heten	zij	u	van	harte	welkom	op	deze	
feestelijke	koopavond	en	op	zaterdag	kunt	genieten	van	allerlei	kunstzin-
nige	 activiteiten.	 Kijk	 voor	 het	 volledige	weekprogramma	 en	 het	 laatste	
nieuws	op	de	website:	www.nikenco.nl
In	de	tent	op	het	Vinkenplein	is	op	zaterdag	28	mei	Het	Open	Kunstpodium.	
De	 gehele	 dag	 zullen	 hier	 activiteiten	 plaatsvinden	 van	 en	 door	 allerlei	
inwoners	uit	de	gemeente	de	Bilt	en	hun	gasten,	georganiseerd	door	Idee-F-
Events.	Er	zijn	unieke	optredens	van	theater,	muziek	en	dans	en	er	worden	
highlights	van	een	musical	ingestudeerd.	Vanaf	16.45	uur	is	er	een	compi-
latie	 van	 presentaties,	waarna	 om	 17.00	 u	 de	musicalhighlights	 gebracht	
worden.	 Kunstenaarsvereniging	 Nik	 &	 Co	 organiseert	 deze	 manifestatie	
in	 samenwerking	 met	 ondernemersvereniging	 Winkelcentrum	 Bilthoven	
de	Kwinkelier.	Met	de	manifestatie	krijgt	de	gemeente	een	week	lang	een	
bijzonder	eigen	karakter	en	stijl!	
Zie	ook	www.nikenco.nl	Informatie	en	aanmelding	optredens	en/	of	deel-
name	musical:	Fredie	Blankestijn	06	18169170		Idee-f@planet.nl	

We	 spraken	Arie	Vonk	Noordergraaf	
en	 de	 familie	 van	 der	 Heide	 die	 er	
alles	 van	weten.	Het	 is	 een	 fair	met	
exclusieve	standhouders.	
Zo	 zijn	 er	 (kinder-)workshops,	 een	
themaplein,	 een	 kinderplein,	 oude	
ambachten	 en	 nog	 veel,	 veel	 meer.	
Het	 buitenleven	 staat	 centraal.	 Op	
de	fair	zijn	o.a.	aanwezig:	een	imker,	
mandenmaker,	oude	auto’s,	een	spin-
nenwiel	en	heel	veel	producten.	Daar-
naast	 wordt	 er	 ook	 een	 dierenplein	
ingericht.	
De	 toegang	 is	gratis	en	dat	 is	moge-
lijk	 gemaakt	 door	 de	 sponsors.	
De	 opbrengst	 is	 bestemd	 voor	 een	
opvanghuis	 voor	 verwaarloosde	 en	
mishandelde	kinderen	in	Bacau,	Roe-
menie.	Het	fairterrein	is	gelegen	naast	
Dorpsweg	244	bij	de	familie	van	der	
Heide	in	Maartensdijk.	
De	organisator	is	de	werkgroep	HCR	
=	Hulp	door	Christenen	in	Roemenie.	

De	 fair	 en	 ruime	 parkeerplaats	 zijn	
geopend	van	10.00	tot	16.00	uur.	Wie	

meer	 wil	 weten:	 www.devoorjaars-
fair.nl	[KP]

Uitgebreide Voorjaarsfair 
in Maartensdijk

Zaterdag 14 mei organiseert een team van enthousiaste mensen voor de eerste keer De Voorjaarsfair 
in Maartensdijk. De opzet is uniek en we tellen 45 standhouders. De opbrengst is voor een goed doel.

De plaats van het evenement vanaf de Dorpsweg gezien.

Jaarlijkse verkoopdag 
aan de Planetenbaan

Zaterdag	 14	 mei	 organiseert	 de	 dameskrans	 ‘Helpende	 Handen’	 van	 de	
Ger.	Gem.	 in	Ned.	 haar	 jaarlijkse	 verkoping	 aan	de	Planetenbaan	635	 te	
Bilthoven.	Van	10.00	tot	15.00	uur	staan	er	kramen	waar	allerhande	dingen	
kunnen	worden	gekocht.
In	 de	 zaal	 lingerie	 en	 ondergoed	 en	 op	 het	 buitenterrein:	 ambachtelijke	
cake,	 kwarkbolletjes,	 heerlijke	worst,	 fruit,	 kaarten,	 enz.	 Er	 is	 ook	 gele-
genheid	om	een	kopje	koffie	te	drinken	en	van	een	broodje	hamburger	te	
genieten.	Verder	is	er	een	rommelmarkt	en	kan	men	de	auto	laten	wassen.	
Ook	voor	de	jeugd	zijn	er	leuke	spelletjes	te	doen.	De	opbrengst	van	deze	
dag	is	voor	de	schulddelging	van	de	kerk.	

Ook dit jaar zal er weer volop zomergoed te koop zijn.

Geen Sojater eind mei
Door	omstandigheden	gaan	de	voorstellingen	van	de	 theater/cabaretgroep	
Sojater		‘Café	Chantant	L	‘ossetonque’	(theater	muziek	lachen	zingen	hapje	
drankje	genieten	avondje	uit)	op	vrijdag	20,	zaterdag	21,	vrijdag	27	mei	en	
zaterdag	28	mei	in	De	Vierstee	niet	door.			Bezoekers	die	al	kaarten	gereser-
veerd	hebben	krijgen	hierover	persoonlijk	bericht.	Het	programma		wordt	
verplaatst	naar	het	najaar	2011	wederom	in	De	Vierstee.	Nadere	informatie	
035	5771669	of	via	de	website	www.sojater.nl

Streetgolftoernooi voor goed doel
Op	 zaterdag	 21	 mei	 vindt	 het	 1ste	 Bilthovense	 Open	 Streetgolftoernooi	
plaats.	Op	18	originele	plekken	verspreid	door	Bilthoven	liggen	holes	waar	
gespeeld	kan	worden.	De	startplaats	is	bij	de	Golf-&	Countryclub	De	Biltse	
Duinen	om	9.15	uur.	´s	Middags	is	er	een	lunch	met	champagne.	
Op	het	Vinkenplein	zijn	aan	het	begin	van	de	middag	activiteiten	voor	jong	
en	 oud.	Ook	wordt	 er	 dan	 gegolfd	 door	 bedrijven.	Aansluitend	 is	 er	 een	
luxe	BBQ	met	een	 loterij.	Deelname	 is	al	mogelijk	vanaf	25	euro.	Uiter-
aard	gaat	de	opbrengst	naar	het	goede	doel:	Stichting	Christophorus,	 een	
woongemeenschap	voor	jongeren	met	een	beperking.	Voor	meer	informatie	
en	inschrijven:	rt163@rondetafelbilthoven.nl



De Herziene Statenvertaling is eind vorig 
jaar verschenen en is een poging om de taal 
van de Statenvertaling uit 1637 te moder-
niseren. Veel kerken en gemeenten, met 
name die van orthodoxe ligging, overwegen 
haar in hun erediensten in te voeren. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de Bilthovense Her-
vormde Wijkgemeente ‘De Ark’ (voorgan-

ger ds. Meeuse), maar niet voor de Protes-
tantse gemeente in Bilthoven (voorganger 
ds. Wansink).

Monument
ds. Meeuse pleit voor het gebruik van de 
Herziene Statenvertaling (HSV) en zet ter 
illustratie twee teksten uit het Nieuwe Tes-

tament naast elkaar:Verstaat gij ook hetgeen 
gij leest? (SV) en: Begrijpt u ook wat u 
leest?(HSV). Meeuse: ‘Het is van groot 
belang dat, vooral ook jongeren, begrijpen 
wat er staat. Maar, aan de grondtekst moet 
wel recht gedaan worden. En iedereen, die 
de grondtekst enigszins kent, is het er over 
eens dat de Statenvertaling de meest zuivere 
weergave van het Hebreeuwse taaleigen 
geeft. Aangezien een taal in ontwikkeling 
is en de taal van de 17e eeuw niet meer 
dezelfde is als van de 21e eeuw is een ande-
re weergave noodzakelijk. Dat is in 1951 
al gebeurd door de uitgave van de Nieuwe 
Vertaling (NV51) en in 2004 de NBV. De 
NBV is een nieuwe vertaling vanuit de 
grondtekst; bij deze vertaling zijn nogal wat 
concessies gedaan wat betreft de duidelijk-
heid ten opzichte van de betekenis. Daarom 
zijn we blij met de uitgave van de HSV. 

Eerbied
Ds. Wansink noemde de totstandkoming van 
de Herziene Statenvertaling een prestatie: 
‘Voor het eerst sinds het verschijnen van de 
Statenvertaling in 1637 is de tekst echt gron-
dig herzien, waarbij het gaat om meer dan 
taalkundige correcties. Het is een poging de 
Statenvertaling bij de tijd te brengen. Het 
woord herziening mag dus in de volle bete-
kenis genomen worden’. Wansink nodigde 
zijn gehoor die avond uit een vergelijking te 
maken tussen SV, HSV en de in 2004 ver-
schenen NBV. Wansink: Volgens Wansink 
is het grootste verschil tussen HSV en SV 
de keuze om het zogenaamde deelwoord 
(participium) dat we in het hedendaagse 
Nederlands niet meer gebruiken, te laten 
verdwijnen. Dat levert volgens hem een 
leesbare tekst op, maar de afstand tot het 
origineel wordt groter. Wansink: ‘Overigens 
zijn mij niet alle wijzigingen even inzichte-
lijk. Waarom het belangrijke woord ‘geden-
ken’ (Lukas 24:6) verandert in ‘herinneren’? 
Zo zijn er nog wel meer wijzigingen, die mij 
haast te ver gaan’.

‘De HSV is geen nieuwe vertaling, maar 
meer een restauratie van de StatenVerta-
ling’, stelt Meeuwse. En zoals dat gaat bij 
iedere vertaling van de Bijbel, zal die voor- 
en tegenstanders kennen.

Visie op herziene statenvertaling
door Henk van de Bunt

Dinsdag 26 april jl. werd in de Zuiderkapel aan de Boslaan in Bilthoven 
een tweetal inleidingen gehouden over de onlangs 

verschenen Herziene Statenvertaling. 
De plaatselijke predikanten ds. ir. W.C. Meeuse en dr. P. Wansink 

gaven aan een breed gehoor een kijkje in de wording en 
het mogelijk gebruik van deze zoveelste vertaling van de Bijbel.

De Bilthovens voorgangers Meeuse (l) en Wansink voor de deuren van de Zuiderkapel 
(voorheen Biltse Kapel).

Vergunningen 4 mei
Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•   Bilthoven, Eerste Brandenburgerweg 15, kappen 1 conifeer 

(26-04-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 269, kappen 2 thuja’s (26-04-2011)
•  Bilthoven, Mozartlaan 26, kappen 1 boom (27-04-2011)
•  Bilthoven, N 237, kappen 47 bomen i.v.m. reconstructie N 

237 (18-04-2011)
•  Bilthoven, Noord Houdringelaan 6, kappen 2 dennen en 1 

lariks en snoeien van 1 eik en 2 taxussen (28-04-2011)
•  Bilthoven, Parklaan 84, sloop garage plaatsen bergruimte (21-

04-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 303, plaatsen deurkozijn in 

stationsgebouw (20-04-2011)
•  De Bilt, Hessenweg 106, plaatsen trapopgang (21-04-2011)
•  De Bilt, Utrechtseweg 89, verwijderen asbest (28-04-2011)
•  De Bilt, Wilhelminalaan 22, verwijderen asbest golfplaten 

(26-04-2011)
•  Groenekan, Veldlaan 1, oprichten appartementencomplex en 

sloop woning (26-04-2011)
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 86, verwijderen asbest en 

verbouwen berging (26-04-2011)
•  Maartensdijk, Graspieper 7, plaatsen erker en dakkapel (26-

04-2011)
•  Maartensdijk, Windvang 4, plaatsen schuur (27-04-2011)
•  Westbroek, Kerkdijk 18, sloop veestallen en plaatsen gebouw 

voor opslag (26-04-2011)
•  Westbroek, Prinses Christinastraat 2, kappen 4 bomen (26-

04-2011)
Aanvraag uitgebreide procedure
•  De Bilt, Hessenweg 131, uitbreiden vuurwerkopslag (21-04-

2011)
Verlenging beslistermijn:
•  Bilthoven, Rembrandtlaan, oprichten 2 verzamelgebouwen 

t.o. Rembrandtlaan 9 te Bilthoven.
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 388, verbouw van de 

woning en bouw bijgebouw
Omgevingsvergunning
•  Bilthoven, Ruysdaellaan 26, brandveilig gebruik scouting-

gebouw
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 3, kappen 1 sierkers (20-

04-2011)
•  Bilthoven, Eerste Brandenburgerweg 89, kappen 5 coniferen 

(21-04-2011)
•  Bilthoven, Julianalaan 203, kappen 1 grove den en 1 berk 

(21-04-2011)
•  Bilthoven, Paltzerweg 12, kappen 2 grove dennen en 3 doug-

lassen (27-04-2011)
•  Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 388, kappen 2 fijnsparren 

(20-04-2011)
•  De Bilt, Wilhelminalaan 10, verwijderen asbest (21-04-2011)
•  De Bilt, Wilhelminalaan 22 , verwijderen asbest golfplaten 

(27-04-2011)
•  Groenekan, Groenekanseweg 130, kappen 1 berk (26-04-

2011)
•  Groenekan, Veldlaan 47, uitbreiden woning en bouw bijge-

bouw (21-04-2011)
•  Groenekan, Voordorpsedijk 65, plaatsen dakkapel en vernieu-

wen ramen voordeur en trap (21-04-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 147, uitbreiden vergaderruimte (27-

04-2011)
Vergunningen 27 april

Omgevingsvergunning (Wabo)
Aanvraag reguliere procedure
•  Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 3, kappen 1 prunus (11-

04-2011)
•  Bilthoven, Berkenlaan 11, kappen 1 hazelaar (18-04-2011)
•  Bilthoven, Burg. van de Borchlaan 7, verbeteren kampeer-

plaatsen, riool, water, elektra en cai (14-04-2011)
•  Bilthoven, eerste Brandenburgerweg 89, kappen 5 coniferen 

(13-04-2011)
•  Bilthoven, Haydnlaan 62, verwijderen asbest (15-04-2011)
•  Bilthoven, Hobbemalaan 24, verwijderen asbest (18-04-2011)
•  Bilthoven, Jupiterlaan 4, plaatsen fietsenhok (18-04-2011)
•  Bilthoven, Kees Boekelaan 10, plaatsen hekwerk rondom
tennispark Helios (17-04-2011)
•  Bilthoven, Mozartlaan 25, oprichten woning en kappen 12 

bomen (15-04-2011)
•  Bilthoven, Noord Houdringelaan 6, plaatsen uitbouw achter-

zijde (15-04-2011)
•  Bilthoven, Oude Brandenburgerweg 53, uitbreiden woning 

(15-04-2011)
•  Bilthoven, Parklaan 20, uitbreiden woning (13-04-2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 100, wijzigen gevel(18-04-2011)
•  De Bilt, Burg.de Withstraat 55, verwijderen asbest (16-04-

2011)
•  Groenekan, Kastanjelaan 5, plaatsen beschoeiing en plaatsen 

brug (18-04-2011)
•  Groenekan, Veldlaan 22, kappen 1 berk (18-04-2011)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 24, sloop dakkapellen en plaatsen 

nieuwe dakkapellen (11-04-2011)
•  Maartensdijk, ‘t Loo 12, plaatsen dakkapel (17-04-2011)
Aanvraag uitgebreide procedure
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 32, renoveren molen Geesina 

te Groenekan (11-04-2011)
Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 20, kappen 1 eik en 1 sier-

kers (14-04-2011)
•  Bilthoven, Eerste Brandenburgerweg 114, vergroten woning 

(20-04-2011)
•  Bilthoven, Hercules Segherslaan 40, kappen 1 Amerikaanse 

eik (14-04-2011)
•  Bilthoven, Parklaan 72, plaatsen dakkapellen (18-04-2011)
•  Bilthoven, Pieter Postkwartier 5, kappen 2 taxussen, 1 hulst, 1 

berk en 7 coniferen (14-04-2011)
•  Bilthoven, Rembrandtlaan 84, kappen 1 berk en 1 kastanje 

(14-04-2011)
•  Bilthoven, Sint Hubertuslaan 25, vernieuwen uitbouw en 

oprichten dakkapel (18-04-2011)
•  Bilthoven, Steenen Camer 59, vergroten dakkapellen (20-04-

2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 13, vergroten keuken (14-04-2011)
•  Bilthoven, Sweelincklaan 30, kappen 2 douglassen (14-04-

2011)
•  De Bilt, Thorbeckeweg 9, kappen 1 atlasceder (14-04-2011)
•  De Bilt, Zephyrusweg 3, kappen 1 douglas (14-04-2011)
•  Groenekan, Lindenlaan 3a, plaatsen toegangspoort (15-04-

2011)
[bron: www.debilt.nl]

Van der Plaats

biedt meer!

Nieuw: de trendy Wayel E-bikes
Naast een mooi design, beschikken de ietsen 

over een trendy en opvallende kleurstelling 

en zijn voorzien van een cardan-as aandrij-

ving in plaats van de conventionele ketting 

aandrijving. De cardan-as aandrijving heeft 

2 grote voordelen, te weten enerzijds maakt 

het de uitstraling van de iets nog ‘strakker’ 

en daarnaast is een cardan-as een gesloten 

systeem, waardoor er veel minder onderhoud 

plaats hoeft te vinden. En je hebt dus ook 

geen last van pekel in de winter die je ketting 

aantast. Het is natuurlijk niets voor niets dat 

veel motorietsen dit jaar tijdens Parijs-Dakar 

voorzien zijn van een cardan aandrijving.(de 

werking van een cardan kun je vergelijken 

met een molen, dus d.m.v. tandwielen die 

een lange stang laten draaien, die vervolgens 

weer de tandwielen van het achterwiel in 

beweging zetten). 

Vriendelijk geprijsd

Buiten deze opmerkelijke uitstraling zijn deze 

ietsen ook nog eens zeer vriendelijk geprijsd, 

te weten: SUV E-bike 975 euro (!). One City 

3 speed dames 1098 euro. One City 7 speed 

heren 1329 euro. One City 3 speed Long Ride 

1649 euro. Deze iets is ook voorzien van een 

accu met een range tot 120 km. En een Lihium 

Polymeer accu, wat ook nog als voordeel 

heeft dat deze accu ongeveer een 800 keer 

opgeladen kan worden in tegenstelling tot 

een Lithium ion accu tot 500 keer. Dus echt 

een extreem goede accu met topprestaties. 

Licht van gewicht

Tenslotte kan ik nog opmerken dat de E-bikes 

van Wayel opmerkelijk licht zijn van gewicht. 

Is bij een normale E-bike een gewicht van 30 

kilo normaal, de E-bikes van Wayel hebben 

een gewicht van ongeer 22 kilo. Vouwiets 

Tenslotte wordt binnenkort een nieuwe E-bike 

vouwiets toegevoegd aan het assortiment, te 

weten de E-BIT. Een heel eenvoudige inklap-

bare E-Bike vouwiets, licht van gewicht (nog 

geen 13 kilo) en inclusief een trolley om de 

iets in te voeren. Deze iets kost 1099 euro. 

Autobedrijf Van der Plaats

St. Laurensdreef 50 / hoek Nebraskadreef 1, Utrecht. 

tel 030 2613612 

De betrefende ietsen kunt u bekijken in onze 

showroom. 

www.vdplaats.nl

Autobedrijf 

Van der Plaats 

biedt meer!

Verkoop nieuwe en gebruikte 

auto’s van alle  merken. 

St Laurensdreef 50 • Utrecht • 030 2613612
www.vdplaats.nl

*  vraag naar de voorwaarden
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Katinka van Beek is de oudste doch-
ter van Sacha Gerdes en Marius 
van Beek en zij besloot de jeugd-
herinneringen van haar moeder, die 
opgetekend waren in schriftjes, te 
ordenen en in boekvorm uit te geven. 
In Krassen met een krijtje wordt het 
niet alledaagse leven van Sacha Ger-
des en haar familie beschreven in de 
tumultueuze tijd voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De grootva-
der van Sacha van moederskant was 
van 1908 tot 1913 minister president. 
Nadat het overlijden van zijn eerste 
vrouw aan tbc trouwde grootvader 
Heemskerk met een 21-jarige Duitse. 
De kinderen uit het eerste huwelijk 
werden naar kostschool gestuurd en 
de kinderen uit het tweede huwe-
lijk leefden in materiële welstand 
maar kregen weinig aandacht van 
beide ouders. De oudste dochter uit 
dit tweede huwelijk, de latere moe-
der van Sacha, leerde op 13-jarige 
leeftijd in het Vondelpark Eduard 
Gerdes kennen. Deze Eduard Ger-
des was kunstenaar, maar kreeg zijn 
hele leven regelmatig geld toege-
stopt door zijn welgestelde vader. 
Het huwelijk tussen Eduard Gerdes 
en Dé Heemskerk werd vermeld in 
de kranten. 

Verliefd
De relatie tussen de ouders van 
Sacha werd gekenmerkt door kunst 
en societyleven in Laren. De ouders 
leefden hun eigen leven en de kinde-
ren moesten zich iedere keer instel-
len op het ritme van het leven van 

de ouders. Regelmatig werden de 
kinderen bijvoorbeeld meegenomen 
naar Zwitserland voor lange vakan-
ties. Het huwelijk werd ontbonden 
toen Dé vreemd ging; haar werd de 
toegang tot ’t Gooi ontzegd en zij 
kreeg een klein huisje in Bilthoven 
toegewezen. Ze zocht haar toevlucht 
tot het katholieke geloof en was daar 
fanatiek in. Vader Eduard huwde 
een voormalig Duits kindermeisje 
en wentelde zich in het nationaal 
socialisme. Sacha zocht haar eigen 
weg in het leven: ze werd verliefd op 
Marius van Beek, die bij het verzet 
was aangesloten. Dit gaf natuurlijk 
problemen tussen vader en aanstaan-
de schoonzoon. Het boek eindigt met 
het huwelijk tussen Marius en Sacha 
en de dood van vader, die postuum 
veroordeeld werd voor zijn activitei-
ten in de oorlog.

Houten huisje in Bilthoven
De dagboekfragmenten in Krassen 
met een krijtje zijn door Katinka van 
Beek zoveel mogelijk gelaten zoals 
haar moeder die heeft opgeschreven 
en het feitenmateriaal is niet getoetst, 
want ‘herinneringen zijn immers 
voor iedereen waarheid’(KvB). De 
keuze om de aantekeningen zoals 

Katinka van Beek die aantrof in 
de schriftjes van haar moeder let-
terlijk over te nemen, zorgt ervoor 
dat Krassen met een krijtje een per-
soonlijk verslag is, waar het als bui-
tenstaander soms lastig is over wie 
het gaat in bepaalde situaties. Zeker 
omdat sommige personen met een 
voorletter worden aangeduid. Om 
beter inzicht te krijgen in de com-
plexe grote familie heeft Katinka 
van Beek aan het eind van het boek 
een verhelderend overzicht gemaakt, 
waardoor relaties duidelijk worden. 
De foto’s in het boek dragen ook bij 
tot het persoonlijke en tijdgebonden 
verslag, evenals de tekeningen van 
Sacha Gerdes. Na lezen van het boek 

komt wel de vraag naar boven hoe 
het verdere leven van Sacha Gerdes 
verlopen is, ze heeft een huwelijk 
en vijf kinderen met ‘ups en downs’ 
gehad, maar onvermeld blijft hoe het 
haar is vergaan. De nieuwsgierig-
heid wordt ook gewekt naar de plek 
waar het houten huisje van moeder 
Dé in Bilthoven heeft gestaan en 
hoe het leven van deze vrouw is 
verlopen. Vragen waar Katinka van 
Beek tijdens de boekpresentatie een 
antwoord op zal kunnen geven. De 
presentatie zal muzikaal omlijst wor-
den door Fiel van de Veen (viool) en 
Bob Hofstede (gitaar).
De avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis.

‘Ze waren helemaal in het oranje, 
met sjerpen, kronen, schilden en 
oranje zuurstokken in de vorm van 
zwaarden. Oma, oma, je wordt rid-
der, we gaan je ridder maken’, gilden 
ze. ‘Toen drong het langzaam tot 
me door. Ik moest even een traan-
tje wegpinken waarop mijn jongste 
kleindochter troostend zei, maar het 
is leuk hoor oma. Het was een ont-
zettend leuke manier om je bewust 
te worden dat er een geweldige dag 
aankwam. Misschien niet helemaal 
volgens de regels, maar ik vond het 
wel erg leuk.’ 

Antillen
Carla van Nieuwkerk werd in 1943 
op Curaçao geboren. Haar moeder 
is Antilliaanse en stamt af van een 
domineesfamilie die in 1750 vanuit 
Leeuwarden naar Curaçao emigreer-
de. Haar vader was Nederlander. ‘Ik 
heb tot mijn achttiende op Curaçao 
gewoond en kwam voor het eerst in 
Nederland wonen toe ik na de mid-
delbare school Sociale Geografie in 
Utrecht ging studeren. Ik was tijdens 
het verlof van mijn vader wel eens 
in Nederland geweest, maar ik kende 
hier eigenlijk niemand.’ Tijdens de 
studie leerde zij haar man Cees van 
Rest kennen, die in Utrecht Niet-

westerse Sociologie studeerde. Na de 
studie woonden ze drie jaar in Nige-
ria waar Cees voor de Unesco werkte 
. ‘Ik heb daar een klein onderzoek 
gedaan naar de positie van vrouwen 
in het gebied waar ik zat. Onze 
tweede dochter Andrea is in Nigeria 
geboren. Het was helaas maar drie 
jaar. We hadden wel langer gewild, 
maar dat lukte niet meer.’ 

Diversiteit
Terug in Nederland ging Carla van 
Rest in het middelbaar onderwijs 
werken. ‘Toen we verhuisden naar 
Nijmegen ben ik daar op de avond-
school aardrijkskunde gaan geven. 
Daarna ben ik eigenlijk altijd in het 
volwassenenonderwijs werkzaam 
geweest.’ Zij was directielid van de 
Utrechtse Dag- en Avondschool voor 
VWO en HAVO, van het Trajectum-
college en het ROC Midden-Neder-
land. ‘Nadat ik mijn werkzame leven 
min of meer had beëindigd ben ik 
zeven jaar voorzitter geweest van de 
Adviesraad voor Diversiteit Saluti. 
Een adviesraad die over diversiteit 
adviseert aan het gemeentebestuur 
van Utrecht. Het was heel intensief, 
maar erg leuk om te doen. B en W 
deden altijd wel wat met de adviezen 
die wij uitbrachten. Ik zit nu nog in 

een commissie inburgering.’ 
Volwassenenonderwijs
‘Het volwassenenonderwijs is iets 
dat bij mij zit. Ik vind het van groot 
belang dat mensen mee kunnen doen 
in de samenleving. Onderwijs en 
zeker tweedekansonderwijs speelt 
daar een ontzettend belangrijke rol 
in.’ Een van de mooiste momenten 
vindt zij de diploma-uitreikingen. 
Het volwassenenonderwijs heeft ook 
topmensen voortgebracht. ‘Ik heb 
een vrouw in de klas gehad die later 
zakenvrouw van het jaar is gewor-
den.’ Teleurstellend noemt Carla van 
Rest de vele regelingen die van het 
ministerie kwamen. ‘Die maakten het 
steeds moeilijker het volwassenenon-
derwijs op een fatsoenlijke wijze te 
blijven doen. De politieke regelge-
ving heeft op die manier niet meege-
holpen, dat is jammer. In plaats van 
verbeteringen aanbrengen wordt er 
steeds weer iets nieuws gestart.’

Politiek
Het gezin Van Rest kwam in 1975 in 
De Bilt wonen. Het was op Koningin-
nedag. Alles vlagde en stond prachtig 
in bloei. Carla van Rest werd vanuit 
de Rooie Vrouwen politiek actief 
voor de PvdA. ‘Vrouwenzaken heb-
ben altijd mijn hart gehad. Ik ben 

ook nog Dolle Mina geweest.’ De 
gedrevenheid naar nieuwkomers is in 
al haar werk terug te vinden. ‘Ik ben 
ook als nieuwkomer binnengeko-
men. Ik had nog nooit in Nederland 
gewoond. Ik zie er natuurlijk ontzet-
tend Hollands uit, maar ik voelde me 
in het begin ook heel erg buitenlan-
der. Als ik naar Curaçao terugga dan 
voel ik me daar heel erg thuis, terwijl 
ik ook thuis ben in Nederland. Alle 
mensen die ik ken en van Turkse 
of Marokkaanse afkomst zijn, heb-
ben dat gevoel ook en snappen dat 
ik dat ook heb.’ Ze noemt Curaçao 
haar moederland en  Nederland haar 
vaderland. 

Ladyfit
Carla van Rest is vicevoorzitter van 
Ladyfit, een grote vrouwensportver-
eniging. De vereniging ging een jaar 
of acht geleden van start. Een aantal 
goed opgeleide jonge Marokkaanse 
vrouwen begon op Kanaleneiland 
sportles te geven aan hun buurvrou-
wen, moeders en tantes. ’Toen waren 
het zo’n dertig vrouwen, maar inmid-
dels is het uitgegroeid tot een ver-
eniging waar ongeveer 900 vrouwen 
per week sporten. Er zijn 1500 leden, 
waarvan het merendeel van Marok-
kaanse afkomst is, maar er zijn ook 
veel leden met een Turkse of Neder-
landse achtergrond. ‘Het is een inte-
ressante vereniging. Voorzitter Jamila 
Achahchah heeft mij gevraagd omdat 

ze meer diversiteit in het bestuur 
wilde hebben. Meestal willen Neder-
landers er allochtonen in besturen 
bijhebben, dit is net andersom. Het 
zijn allemaal vrijwilligers en ik doe 
het met veel enthousiasme.’

Vrijwilligers
Burgemeester Gerritsen vatte bij het 
uitreiken van de onderscheiding de 
verdiensten van Carla zo samen: 
‘Onderwijs, emancipatie, integra-
tie, politiek en sport komen samen 
in mevrouw Carla van Rest.’ Carla 
vindt dat de burgemeester goed liet 
uitkomen dat je met een lintje de 
individuele persoon eert, maar tege-
lijkertijd aan de mensen laat zien dat 
de dingen waar mensen als individu 
mee bezig zijn van belang zijn voor 
de samenleving. Carla: ‘Dat is een 
aspect dat ik elke keer ook wel zou 
willen benadrukken. Je doet het zelf, 
maar je doet het ook omdat je het 
leuk en betekenisvol vindt. Heel veel 
werk wordt gedaan door vrijwilli-
gers. Zonder hen kan de samenleving 
niet draaien en dat is ook een goede 
boodschap. De burgemeester zei dat 
heel goed. Je onderscheidt mensen, 
maar laat op deze manier ook zien 
dat het op alle niveaus belangrijk 
werk is. Alle dingen waar ik nu een 
lintje voor krijg heb ik met vreselijk 
veel plezier gedaan. Het lintje had 
eigenlijk niet gehoeven, maar ik ben 
er wel heel blij mee.’
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‘Ik zie er wel echt Hollands uit, 
maar ben toch een nieuwkomer’

door Guus Geebel

‘Eigenlijk zou ik het pas op het gemeentehuis voor het eerst hebben moeten horen, maar dat lukte 
niet helemaal. Maar de verrassing was op 29 april toch wel erg groot. Ik zat met een kopje koffie in bed 

de krant te lezen toen er om acht uur opeens op de slaapkamerdeur werd gebonsd en al mijn zeven 
kleinkinderen binnenstormden’, vertelt Carla van Rest over de wijze waarop zij te horen kreeg 

dat ze Ridder in de Orde van Oranje Nassau ging worden.

Krassen met een krijtje
Het verhaal over een bijzondere jeugd

door Sylvia van der Laan

Donderdag 19 mei wordt het boek Krassen met een krijtje van de hand van Sacha Gerdes 
gepresenteerd bij de Bilthovense Boekhandel. De dochter van Sacha Gerdes, Katinka van Beek, 

zal toelichting geven bij het boek over de bijzondere jeugd van haar moeder.

Katinka van Beek vertelt over het 
bijzondere leven van haar moeder.

Carla van Rest betrekt ook de vele vrijwilligers bij haar Koninklijke 
Onderscheiding.

Activiteiten bij WVT
Disco
Zaterdag 14 mei organiseert WVT de maandelijkse Kidsdisco voor iedereen 
van 8-12 jaar. Thema: zomer! De deuren zijn geopend van 19.00-21.30 uur. 
Entree kost €1,-
Plantenbeurs
Zaterdag 14 mei organiseert de Biltse afdeling van ‘Groei & Bloei’ haar 
jaarlijkse plantenbeurs in het WVT gebouw. Leuke stekken en planten voor 
kleine prijsjes. Deuren zijn geopend van 10.30-14.00 uur. Entree is gratis.
WVT, Talinglaan 10 Bilthoven, tel 030 2284973, info@vvsowvt.nl www.
vvsowvt.nl 



Mevrouw M. van der Heide - Sma-
ling kan zich nog goed herinneren dat 
de schaapherder met zijn kudde in 
de winter van 1964-1965 een poosje 
op hun boerderij De Nieuwe Bantam 
aan de Dorpsweg 224 te Maartens-
dijk verbleef. Volgens mevr. Van der 
Heide was de man soms een beetje 
ondeugend en haalde bijvoorbeeld 
voer voor zijn schapen uit de bak 
van de koeien. Ook herinnert ze zich 
nog goed het plezier dat ze met hem 
maakten. Zo hebben ze hem een keer 
met hulp van Piet Venema voor de 
lol op een stoel in de keuken vastge-
bonden.
Roelof Brandsma te Loenen stuurde 
kopieën van een aantal artikelen over 
schaapherder Boudewijn Guiljam, die 
in juli en oktober 2008 in ‘De Velu-
wenaar’ stonden. Omstreeks 1965 
zwierf hij ook met zijn kudde in de 
omgeving van Voorthuizen rond.

Predikant
Emeritus predikant ds. M. van der 
Linden, die tot 1998 als predikant in 
de hervormde gemeente van de Lage 
Vuursche werkzaam was, reageerde 

telefonisch met veel nieuwe informa-
tie over Boudewijn Guiljam en vertel-
de o.a. dat hij in mei 1972 is voorge-
gaan bij de begrafenis van Boudewijn 
in St. Philipsland. Een reden om eens 
bij de thans in Soest woonachtige 
dominee op bezoek te gaan.

Bezoeken
Na zijn afstuderen aan de Universiteit 
in Utrecht aanvaardde hij het beroep, 
dat door de hervormde gemeente van 
St Philipsland - een schiereilandje 
bij het eiland Tholen in de provincie 
Zeeland - op hem was uitgebracht. 
Op 1 oktober 1967 werd hij bevestigd 

als predikant. ‘Onmiddellijk na mijn 
intrede stortte ik mij enthousiast op 
mijn werk’ vertelt ds. Van der Lin-
den. ‘Ik leerde snel de leden van de 
gemeente kennen door het afleggen 
van huisbezoeken, het begeleiden van 
catechisanten, godsdienstles geven 
aan de kinderen van de openbare 
school in het dorp en het bezoeken 
van opgenomen gemeenteleden in 
de ziekenhuizen in Breda en Bergen 
op Zoom. Ook mijn vrouw zette zich 
met veel enthousiasme in voor de 
gemeente. Zij nam haar oude beroep 
van verpleegster weer op en werkte 
als waarnemend verpleegkundige in 
St. Philipsland en omgeving’.

Een glaasje water
‘Vroeg in het voorjaar van 1969 - de 
nieuw gepootte aardappelen waren 
nog niet boven de grond verschenen 
-‘ , vertelt mevrouw Van der Linden 
‘werd er bij de pastorie aangebeld. 
Voor de deur stond een ietwat bij-
zonder uitziende man die een glaasje 
water vroeg en zich voorstelde als 
Boudewijn Guiljam. Om hem heen 
een dertigtal schapen, die weldra in 
het gazon rond de pastorie stonden te 
grazen’. Het echtpaar Van der Linden 
liet de man binnenkomen. Er was op 
dat moment nog meer bezoek in de 
kamer van de pastorie. Boudewijn 
vertelde dat hij al geruime tijd gele-
den met het geloof had afgerekend. 
Toch vouwde hij op een gegeven 
moment zijn handen, sloot zijn ogen 
en begon het Onze Vader te bidden. 
Na een kopje koffie en een kort 
gesprek verliet hij na een half uur á 
drie kwartier de pastorie weer met 
zijn schapen naar elders.

Een sobere begrafenis
Ds. Van der Linden vertelt dat hij 
een paar jaar later op 9 mei 1972 het 
bericht ontving dat die middag het 
stoffelijk overschot van Boudewijn 
Guilijam door de recherche in de 
Merwedehaven van Amsterdam was 
gevonden. Hij was verdronken. Aan 
de hand van enkele bescheiden die hij 
bij zich droeg, kon de recherche hem 
identificeren. Zijn dood was waar-
schijnlijk veroorzaakt door een onge-
val dat al enige dagen daarvoor moet 
hebben plaatsgevonden. Zijn familie 
werd door de Rijkspolitie van St. Phi-
lipsland over zijn overlijden ingelicht 
en de begrafenis vond op zaterdag 
13 maart op de begraafplaats aan de 
Oostdijk aan de andere kant het dorp 
plaats. Ds. Van der Linden leidde de 
begrafenisdienst vanuit het jeugdge-
bouw van de Hervormde Kerk. Hij 
vertelt, dat hij als thema voor de 
dienst gekozen had voor Psalm 23: 

‘De Heer is mijn herder’ en Johan-
nes 10, handelend over de gelijkenis 
van de goede Herder. Het was een 
sobere begrafenis bijgewoond door 
enkele familieleden van Boudewijn. 
De meeste mensen in het dorp waren 
niet op de hoogte van zijn overlijden.

Verkeerde
Pas na zijn overlijden werd er meer 
bekend over zijn leven. Ds. Van der 
Linden laat het blad ‘Cronicke’ van 
januari 2009 zien, een uitgave van de 
Heemkundekring Philippuslandt, met 
daarin een uitgebreid verhaal over 
het leven van Boudewijn Guiljam 
waarin ook alle voorgaande publica-
ties zijn samengevat. Boudewijn is op 
23 september 1904 in St. Philipsland 
geboren als zoon van Machiel en 
Adriaantje Guiljam-Goedebuure. Hij 
stamt af van een oude Franse familie 
van schaapherders. Hoewel hij wel 
eens heeft verteld dat hij veel meisjes 
heeft gekend, is hij nooit getrouwd. 
‘Je kunt trouwens veel beter met een 
schaap trouwen dan met een vrouw’ 
vertelde hij ooit. Meer dan dertig jaar 
was hij schaapherder en moest zelf 
voor zijn beesten zorgen en kreeg van 
niemand subsidie. Hij verkeerde met 
zijn schapen en was zonder hen niet 
denkbaar.

Gouden pootjes
Ds. Van der Linden heeft wel eens 
horen vertellen, dat Boudewijn het 
beroep van schaapherder van zijn 
grootvader en vader heeft voortgezet. 
De familie Guiljam woonde ooit in een 
klein huisje aan de oostzijde van het 
dorp. Door de schapen werd het gras 
op de dijken en schorren kort gehou-
den. Oudere boeren zeggen nog steeds 
dat schapen gouden voetjes hebben. 
Met hun kleine pootjes trappen ze al 
grazend de graszode op de dijken vast, 
hetgeen in een waterrijk gebied, zoals 
de provincie Zeeland, zeer goed van 
pas komt.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Herinneringen aan de laatste 
schaapherder

Begin dit jaar publiceerden we opnieuw een artikel over schaapherder Boudewijn Guiljam. Een aantal lezers 
reageerde daarop met aanvullende informatie. Boudewijn trok met zijn kudde schapen door Nederland en 

was welkom op vliegvelden, braakliggende weilanden en graskanten langs de wegen. Hij trok van dorp naar 
dorp. Zo is hij ook in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze omgeving gesignaleerd.

Ds. M. van der Linden en zijn vrouw.

Voorzijde van de Cronicke.

Op de Oude Gezichtslaan met Lex en Beatrijs van Boetzelaer.

Bep en Wim van Genderen 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Locoburgemeester Bert Kamminga kwam maandagmiddag 9 mei het 
bruidspaar Van Genderen-Barendse thuis in De Bilt 
feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum. 

Het echtpaar trad zestig jaar geleden in Gouda in het huwelijk. 
Het feest vierden ze zaterdag 7 mei thuis met familie en vrienden.

Bep en Wim van Genderen zijn allebei geboren en getogen in Gouda. Ze 
leerden elkaar kennen tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945. ‘Die straatfees-
ten waren er bijna iedere dag na de oorlog. We leerden elkaar beter kennen 
bij de AJC waar we allebei lid van waren.’ Toen ze trouwden was Wim vijf-
entwintig en Bep drieëntwintig jaar oud. Het echtpaar kreeg drie dochters 
en heeft vijf kleinkinderen. 

Schoolmeester
Wim van Genderen had een HBS-diploma en deed een opleiding Bouw-
kunde in Rotterdam. ‘Ik ben daar een keer voor gezakt en eigenlijk wilde 
ik naar het onderwijs. Daarvoor deed ik na de oorlog een spoedopleiding 
in Rotterdam en zo werd ik schoolmeester. Dat ben ik altijd gebleven.’ 
Bep volgde in Gouda bij een apotheker een opleiding voor apothekersas-
sistente. Ze werkte vijf jaar bij die apotheker. Na hun trouwen verhuisden 
Wim en Bep naar Almelo en later naar Eindhoven. In 1967 kwamen ze in 
de gemeente De Bilt wonen, waar Wim onderwijzer werd op de Theo Thijs-
senschool. Bep is toen voor halve dagen gaan werken bij de Bilthovense 
Apotheek. Ze heeft daar twintig jaar gewerkt.

Besturen
In 1951 kreeg je niet eerder een huis of je moest kinderen hebben ‘We zijn 
begonnen in Gouda op een paar kamers. In 1951 werd ik onderwijzer in 
Almelo en kreeg toen een huis van de gemeente’, vertelt Wim van Gen-
deren. Drie jaar na de verhuizing naar De Bilt werd Wim secretaris van de 
afdeling De Bilt van de PvdA. Verder was hij twintig jaar lid van de lande-
lijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA. Die adviesgroep adviseerde 
de Kamerfractie en het partijbestuur op het gebied van ouderenbeleid. Ook 
was hij zeventien jaar lid van het Utrechtse gewestbestuur van de PvdA. 
Bep en Wim zijn actief betrokken bij de overdagbijeenkomsten die de PvdA 
regelmatig organiseert.

Activiteiten
Wim en Bep van Genderen werden 53 jaar geleden lid van een naturistenor-
ganisatie. ‘Ik zat in het hoofdbestuur en heb meegewerkt aan het oprichten 
van een aantal terreinen overal in het land. Er zijn negen terreinen waar we 
nog steeds graag komen. Het gezond ogende echtpaar volgt ook nog cur-
sussen, Bep doet literatuur en Wim filosofie bij de SWO. Hij doet ook nog 
Frans bij de Volksuniversiteit Utrecht en zit nog in twee muziekgroepen. 
Het bruidspaar ontving schriftelijke felicitaties van Koningin Beatrix, Com-
missaris van de Koningin Robbertsen en het gemeentebestuur van De Bilt. 

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Kamminga.
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Het	 bericht	 over	 het	 beschikbaar	
komen	 van	 de	 blauwe	 containers	 is	
enthousiast	ontvangen	door	de	papie-
rinzamelaars	in	de	kernen	De	Bilt	en	
Bilthoven.	Daar	wordt	het	oud	papier	
sinds	 2005	 opgehaald	 door	 vrijwil-
ligers	 van	 (sport-)verenigingen,	 die	
daarvoor	van	de	gemeente	de	gehele	
opbrengst	krijgen.	De	Stichting	Inza-
melen	Oud	Papier	 (SIOP)	hoopt	dat	
de	papiercontainers	stimuleert	tot	het	
nog	meer	scheiden	van	het	papier.

SIOP
Bij	 de	 SIOP	 zijn	 elf	 verenigingen/
instellingen	 aangesloten.	 Elke	 ver-
eniging	heeft	een	vuilniswagen	(met	
chauffeur,	 beschikbaar	 gesteld	 door	

de	gemeente)	geadopteerd	en	 is	zelf	
verantwoordelijk	voor	de	bemensing	
van	de	wagen	met	papierinzamelaars	
(vrijwilligers).	 Het	 papier	 wordt	 op	
de	 eerste	 zaterdag	 van	 de	 maand	 in	
Bilthoven	(5	wagens)	en	op	de	derde	
zaterdag	 van	 de	 maand	 in	 De	 Bilt	
(eveneens	 5	wagens)	 opgehaald.	De	
hele	 opbrengst	 van	 het	 papier	 komt	
ten	goede	aan	de	bij	de	SIOP	aange-
sloten	 verenigingen/instellingen;	 de	
gemeente	 garandeert	 de	 opbrengst	
voor	0,05	euro	per	kg.	
	
Goed doel
Op	 de	 eerste	 zaterdag	 van	 deze	
maand	(april)	is	SIOP	gestart	met	de	
inzameling	van	het	papier	door	mid-

del	van	de	 recent	door	de	gemeente	
verstrekte	papiercontainers.	Zaterdag	
16	 april	 jl.	 ging	 een	 tweede	 groep	
inzamelaars	 voor	 het	 eerst	 met	 de	
containers	 aan	 de	 slag.	 Rens	 Ker-
sten	 (voorzitter)	 en	 Loes	 Drieën-
huizen	 (secretaris/penningmeester)	
van	 SIOP	 willen	 graag	 ook	 namens	
de	aangesloten	deelnemers	onder	de	
aandacht	 brengen,	 dat	 de	 opbrengst	
van	deze	inzameling	voor	‘het	goede	
doel’	is	en	nadrukkelijk	niet	voor	de	
gemeente.	 Loes	 Drieënhuizen:	 ‘En	
daarmee	ook	stimuleren	dat	de	inwo-
ners	geen	papier	in	het	gewone	huis-
afval	laten	verdwijnen’.
	
Hard nodig
Op	 de	 1ste	 zaterdag	 van	 de	 maand	
zamelen	 ‘werkers’	 van	 Salvo	 ’67,	
CVK	 DOS	 (2	 auto’s),	 FC	 De	 Bilt	
en	ZPC	Brandenburg	 in.	Op	de	3de	
zaterdag	 van	 de	 maand	 zijn	 dat	
vertegenwoordigers	 van	 KV	 Nova,	
Reflex	of	MTTV	of	De	Weergodden	
(gecombineerde	 auto),	 KBH,	 Fra-
ternitas	 en	 de	 Hervormde	 Wijkge-
meente	Dorpskerk	De	Bilt.	
Kees	 Diepeveen	 is	 voorzitter	 van	
Volleybalvereniging	 Salvo	 ’67	 uit	
Maartensdijk:	 ‘De	wagens,	 die	door	
de	 gemeente	 rijden	 worden	 bemand	
door	 vrijwillig(st)ers	 van	 deze	 ver-
enigingen.	Dit	 levert	de	gezamenlij-
ke	verenigingen	geld	op	voor	zaken	
als	 laag	 houden	 van	 de	 contributie,	
onderhoud	 clubhuis,	 nieuwe	 instru-
menten	enz.	enz.	Uit	de	maandelijkse	

papierronden	 wordt	 helaas	 telkens	
weer	duidelijk,	dat	veel	mensen	geen	
oud	 papier	 aan	 de	 weg	 zetten.	 Dat	
is	 jammer,	 want	 dit	 scheelt	 voor	 de	
verenigingen	 inkomsten	 die	 zo	 hard	
nodig	 zijn.	 Nu	 met	 de	 nieuw	 uitge-
reikte	 kliko’s	 wordt	 het	 bewaren	 en	

inzamelen	 van	 oud	 papier	 gemak-
kelijker.	 Ik	 roep	 alle	 inwoners	 van	
deze	gemeente	op	hun	oud	papier	te	
verzamelen	en	dit	op	de	ophaaldagen	
aan	de	weg	te	zetten.	De	(sport-)ver-
enigingen	 zijn	 u	 daar	 zeer	 dankbaar	
voor’.

Inzameling oud papier hard nodig
door Henk van de Bunt

Naar aanleiding van de resultaten van een proef in de kernen Hollandsche Rading en Groenekan is een tijdje 
terug besloten om ook in de overige vier kernen van De Bilt alle huishoudens in de laagbouw een container 

ter beschikking te stellen voor het verzamelen van oud papier. Op twee zaterdagen in de maand zijn 
vrijwilligers van verschillende plaatselijke (sport-)verenigingen in deze gemeente in touw om 

oud papier op te halen. Voor de meeste verenigingen is dit een belangrijke bron van inkomsten. 

De Stichting Inzamelen Oud Papier (SIOP) hoopt dat de papiercontainers 
stimuleert tot het nog meer scheiden van het papier.

Zaterdag 16 april jl. stonden de ‘werkers’ alweer gereed.

De	enthousiaste	reacties	en	het	aantal	
fanatieke	deelnemers	hebben	er	voor	
gezorgd	 dat	 er	 een	 opvolger	 kwam.	
Dit	 keer	 was	 er	 wel	 een	 maximum	
aantal	 deelnemers	 van	 2500	 voor	 de	
langste	 afstand.	 De	 110	 km	 werd	
in	 peloton	 onder	 motorbegeleiding	
gereden.	 Tal	 van	 verbaasde	 automo-
bilisten,	 bijvoorbeeld	 bij	 de	 afslag	
Veemarkt	 van	 de	A27	 met	 de	 Biltse	
Rading,	 waren	 afgelopen	 zondag	
tegen	10.00	uur	gedurende	een	groot	
kwartier	 verplicht	 toeschouwer	 van	
het	 passeren	 van	 het	 wel	 zeer	 lang	
gerekte	 peloton	 en	 arriveerden	 daar-
door	 veelal	 te	 laat	 op	 hun	 geplande	
eindbestemming.	

Olympia’s Tour
Binnenkort	 zal	 opnieuw	 een	 wieler-
wedstrijd	binnen	deze	gemeente	voor	
vertraging	 van	 het	 reguliere	 verkeer	
kunnen	 zorgen.	 De	 59ste	 editie	 van	
Royal	Smilde	Olympia’s	Tour	zal	van	
16	 tot	 en	 met	 21	 mei	 2011	 worden	
verreden.	 De	 oudste	 etappewedstrijd	
van	Nederland	start	met	een	proloog	
in	Hoofddorp	en	finisht,	na	een	zware	
etappe	door	Limburg,	in	het	Limburg-

se	Buchten.	Daartussen	telt	de	koers	2	
tijdritten	en	5	etappes.	

Maartensdijk
Op	woensdag	18	mei	zal	een	deel	van	
de	tweede	etappe	(Noordwijk	-	Olst)	
de	 kernen	 Hollandsche	 Rading	 en	
Maartensdijk	en	het	dorp	Lage	Vuur-
sche	 ‘aandoen’.	 In	 het	 routeschema	
arriveert	 het	 peloton	 die	 dag	 rond	
13.10	uur	op	de	Loosdrechtse	Nood-

weg	ter	hoogte	van	Vliegveld	Hilver-
sum	 om	 vervolgens	 via	 de	 rotonde	
met	 de	 Utrechtseweg/N417	 de	 route	
via	 de	Tolakkerweg,	 de	 rotonde	 met	
de	 Maartensdijkse	 Dorpsweg,	 de	
Dorpsweg	 en	 de	 Maartensdijkseweg	
rond	 13.24	 uur	 linksaf	 op	 de	 Vuur-
sche	Steeg,	de	Dorpstraat	en	de	Hoge	
Vuurseweg	 	 in	 Lage	 Vuursche	 naar	
de	 Hilversumsestraatweg/N415	 deze	
regio	weer	te	verlaten.

Na de Classico Giro nu Olympia’s Tour 
door Henk van de Bunt

Op zondag 8 mei 2011 werd de Classico Giro Utrecht verreden. Dit is de opvolger van de Toerversie Giro 
Utrecht, die vorig jaar werd georganiseerd. Meer dan 6.000 enthousiaste fietsers stapten toen op de fiets om 

vele kilometers door het Utrechtse landschap af te leggen. 

Een overzicht van de tweede etappe, die woensdag 18 mei Maartensdijk c.a. 
zal aandoen.

Nieuw fietsseizoen
Fietsgilde	 ’t	Gooi	opende	het	 fietsseizoen	met	de	nieuwe	dagtocht	“Spo-
ren	uit	het	verleden”.	Op	de	Kerkbrink	in	Hilversum	was	de	start.	Bij	de	
Bosberg	 (Hollandsche	Rading)	 hoorde	 het	 fietsgezelschap	het	 bijzondere	
verhaal	over	de	spectaculaire	bodemvondsten	door	een	boer	uit	Westbroek	
rond	1850.	Pas	100	jaar	later	bleek	het	om	vervalsingen	te	gaan,	door	de	
boer	zelf	 in	de	grond	gestopt.	De	tocht	ging	via	de	Natuurbrug,	de	Aard-
jesberg,	 de	Bussumer-,	Wester-	 en	Zuiderheide,	 de	Lage	Vuursche	 en	 de	
Hoorneboegseheide	weer	terug	naar	de	Kerkbrink.	
Fietsgilde	 't	Gooi	 rijdt	zaterdag	14	mei	de	dagtocht	 ‘Vechtstreek	Noord’,	
vertrek	10.00	uur	van	Kerkbrink	Hilversum	(Museum)	en	op	zondag	15	mei	
de	middagtocht	‘Dudok	Hilversum’,	vertrek	13.30	uur	van	Kerkbrink	Hil-
versum	(Museum).	Voor	meer	informatie	over	deze	en	de	overige	tochten	
van	Fietsgilde	’t	Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

De gids vertelt over de geschiedenis van het gebied

Inloopavonden meisjesvoetbal
Sport-Vereniging-Maartensdijk nodigt meisjes tussen de 12-15 jaar 

uit om kennis te komen maken met het dames/meisjes voetbal 
op vrijdag 13, vrijdag 20 en vrijdag 27 mei. Je bent 
van harte welkom vanaf 19.00 uur op deze avonden. 

De kennismaking duurt tot ongeveer 20.45 uur.

Tijdens	deze	 avonden	maak	 je	kennis	met	S.V.M	en	meisjesvoetbal	 door	
allerlei	spelvormen	in	4x4	vorm.	Je	bent	optimaal	actief,	hebt	veel	balcon-
tact	en	scoort	veel.	S.V.M	wil	graag	starten	met	een	paar	meisjesteams	in	
de	nieuwe	competitie.

Extra
Op	maandagavond	23	mei	verzorgt	Remko	Versteeg	(coördinator	meisjes-
voetbal	FC	Utrecht)	samen	met	S.V.M	damesvoetbal	een	demonstratietrai-
ning	om	19.00	uur.	Hieraan	kan	‘gewoon’	meegedaan	worden.	Je	kunt	dus	
meerdere	avonden	mee	trainen.
Alles	vindt	plaats	op	sportpark	van	Eck	aan	de	Dierenriem	4	in	Maartens-
dijk.	Zie	ook	de	website	van	S.V.M	www.svmmaartensdijk.nl.	Aanmelden,	
meer	weten	?	E-mail	hansengerda@live.nl
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TE	KOOP	AANGEBODEN

Te	 koop	 zwartleren	
PAARDRIJLAARZEN	 merk	
Rectiligne.	 Maat	 41.	 €	 115,-.	
Tel.	06-53330999

4	 verstelbare	 TUINSTOELEN	
in	4	standen	met	ronde	tafel	van	
Hartman	 z.g.a.n.	 Vaste	 prijs	 €	
100,-.	Tel.	0346-214065

Royale	blauwe	kinderwagen	in	
zeer	 goede	 staat.	 €	 10,-.	 Tel.	
06-23109236

Wegens	overcompleet	Siemens	
diepvrieskist	150	L.	€	50,-.	Tel.	
030-2285453.

Matras	 zo	 goed	 als	 nieuw	200	
x	 140	 cm.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
213396

Thermostatische	 bad-	 en	 dou-
chemengkraan	in	goede	staat.	€	
25,-.Tel.	0346	211678

Cadeauverpakking	 Swiebertje	
op	videobanden	deel	1	t/m	5.	€	
12,50.	Tel.	0346-214084

Kindereethoek	 stoel	 makkelijk	
voor	 kinderen	 die	 zelfstandig	
zitten.	€	20,-.	Tel.	0346-214084

Werkbank	74	cm.	 lang.	€	45,-.	
Elektr	graskantensnijder	aeg.	€	
15,-.	Tel.	0346-214026

Nieuwe	 keukenweegschaal	 (in	
verpakking)	 tot	 max.	 2	 kg.	 €	
5,-.	Oude	gietijzeren	strijkbout.	
€	10,-.	Tel.	030-2202996

1-pers.	 slaapzak	 in	 hoes.	
Kan	 ook	 als	 dekbed.	 €	 10,-.	
Ingebonden	 Donald	 Ducks	 en	
Tina’s	 5	 cm.	 dik.	 €	 10,-	 per	
stuk.	Tel.	030-2202996

Ventilatorkacheltje	 2000	 watt	
voor	 bijv.	 camping.	 €	 10,-.	
Nieuwe	trolley	reiskoffer	blauw	
+	slot	kan	ook	als	handbagage.	
€	15,-.	Tel.	030-2202996

Nieuwe	 Oval-Cutting-Kit	 van	
‘Cutter	 Bee’	 (voor	 hobby)	 €	
30,-	nu	€	20,-.	Kaarten	maken,	
20	verschillende	‘doe-boekjes’.	
€	2,-	per	stuk.	Tel.	030-2202996

Jumbo	legpuzzels	1000	stukjes.	
€	3,50.	Tel.	0346-211738

FIETSEN/BROMMERS

Zeer	goede	jongensfiets	±	12	jr.	
€	50,-.	Tel.	06-26650651

PERSONEEL	GEVRAAGD

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Zelfstandig	 werkend	

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

De	 Vierklank	 zoekt	
bezorgers.	 Kijk	 op	

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Zilt	 &	 Zoet	 zoekt	
Afwasser.	 Kijk	 op	

www.lokalebedrijvendebilt.nl

Autobedrijf	 de	 Rooij,	 De	 Bilt	
zoekt	 tankmedewerker.	 Zie	
pag.	12

Te koop aangeboden

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*

Autobedrijf	 de	 Rooij,	 De	 Bilt	
zoekt	1e	monteur	Audi	Master	
Technician.	Zie	pag.	12

Dorpsbistro	 ‘Naast	 de	 Buren’,	
Groenekan	 zoekt	medewerkers	
bediening	(m/v).	Zie	pag.	12

PERSONEEL	AANGEBODEN

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

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

DIVERSEN

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

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

Te	 HUUR	 gevraagd	 stuk	
grond,	 eventueel	 met	 nishut	
of	 grote	 schuur	 ook	 eventueel	
met	 woonruimte.	 Vragen	 naar	
Waterman	06-25372488

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

LET	OP:	HIER	1	KOLOMx70	
KRAKER	 PLAATSEN	 VAN	
RAAIJEN	INTERIEURS
Ik	 wil	 graag	 hier	 in	 de	 omge-
ving	 op	 wedstrijd	 met	 mijn	
paard,	 maar	 ik	 heb	 GEEN	
VERVOER	 Wie	 kan	 mij,	
tegen	 vergoeding,	 brengen	 en	
halen	vanuit	Maartensdijk.	Bel	
06-12681529

WONINGRUIL:	aangeb.	mooi	
2	 k.boven	 appart.	 Nieuwe	
badk.wc.en	 keuken,	 schuurtje	
en	 klein	 balkon	 in	 Westbroek.	
Huur	 317,-	 Euro.	 Gevr.	 mini-
maal	 3	 k.woning	 in	 M'dijk/
Holl.Rading	 of	 Groenekan.	
Mob:	06-21864931

ZATERDAG	14	mei:	open	dag	
in	 de	 boomgaard	 met	 koffie,	
tuinplanten,	 huis-,	 tuin-,	 en	
keukenspullen,	 curiosa,	 expo-
sitie.	 Welkom	 van	 10-16	 uur,	
Kooidijk	29,	Westbroek

Gevonden	op	zondag	8	mei,	lag	
op	de	straat	in	de	Spoorlaan	in	
Hollandsche	Rading
een	 kinderknuffel	 van	 Difrax,	
roze	oren	en	een	grijs/lila	lijfje.	
Bellen	naar	035-5771915

Diversen

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,	sierbestrating,	
afscheidingen,	gazons,	enz.	Vraag	naar	onze	geheel	vrijblijvende	
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

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

“Weet hoe je eet®”.	 Met	 het	 toonaangevende	 programma	
brengt	 u	 uw	 lichaam	 op	 het	 gewenste	 gewicht,	 en	 herstelt	 u	
ook	 de	 gehele	 balans.	 Geeft	 inzicht	 in	 hoe	 u	 eet,	 beweegt,	 en	
uw	stofwisseling	aanpast.	Begin	nu	voor	blijvend	resultaat.	Het	
programma	 heeft	 gunstige	 invloed	 op	 veel	 lichamelijke	 klach-
ten.	www.weethoejeeet.nl;	kenmerk	enny.boogaard.	 Info/coach:	
Enny	Doornenbal-Boogaard,	0346	212687	

CURSUSSEN

Cursus intuïtieve ontwikkeling.	 Je	maakt	kennis	met	energie,	
aura	 en	 chakra's.	 Je	 eigen	 ruimte	 innemen,	 gronden,	 aanwezig	
zijn.	Wat	zijn	invloeden	van	anderen	en	hoe	herken	je	deze?	Ook	
het	vergroten	van	je	vitaliteit	en	het	stromen	van	je	levensenergie.	
Op	 5	 vrijdagen	 van	 10.00	 tot	 16.00	 uur.	 Start	 20	 mei.	Andere	
dagen:	 27	 mei,	 3,	 10	 en	 17	 juni.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	 voor	
Inspiratie	 &	 Intuïtie	 in	 Bilthoven.	 Info:	 www.nieuw-licht.nl	 /	
06-46736993

Kindercursus Intuïtie en Energie.	 Ontdek	 jezelf,	 je	 talenten	
en	wensen.	Leer	meer	te	vertrouwen	op	jezelf	en	je	gevoel.	Leer	
wat	 jouw	energie	 is	 en	die	van	anderen	en	hoe	 je	 jouw	 ruimte	
inneemt.	 D.m.v.	 visualisatie,	 meditatie,	 knutselen,	 dansen,	 ver-
halen,	spelletjes	en	tekenen.	Voor	7	t/m	12	jaar.	Woensdag	18-25	
mei	 en	 8-15	 juni	 van	 14.00-16.00	 uur.	 Nieuw	 Licht,	 centrum	
voor	 Inspiratie	 en	 Intuïtie,	Bilthoven.	 Info:	www.nieuw-licht.nl	
/	06-46736993.

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Cursussen

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

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

Vrachtwagenparade

Wat	 is	er	 leuker	dan	een	ochtendje	 in	een	echte	vrachtauto	mee	mogen	 rijden	
en	keihard	toeteren?	Cliënten	van	locatie	Dennendal	Werk	en	Dagbesteding	van	
Reinaerde	uit	Den	Dolder	werden	zaterdag	7	mei	om	een	uur	of	half	elf	door	de	
bochtige	straten	van	Bilthoven-Noord	gechauffeerd	door	vriendelijke	 truckers.	
Een	 bonte	 stoet	 aan	 bedrijfswagens	 en	 overheidsvoertuigen	 als	 de	 brandweer	
kwam	voorbij.	De	vrolijke	bijrijders	toeterden,	zwaaiden	en	grijnsden	van	oor	tot	
oor.	Gelukkig	was	er	begrip	voor	deze	vorm	van	lawaaioverlast	bij	veel	bewo-
ners	van	de	Bilthovense	wijk,	die	de	verstandelijk	beperkte	Rijnaerde-cliënten	
hun	jaarlijkse	uitje	van	harte	gunden.	[LvD]

In	 de	 maand	 mei	 doet	 Wereldwinkel	 De	
Bilt	mee	 aan	de	 actie	Fairtrade	Ontbijt	 in	
het	kader	van	World	Fair	Trade	Day	op	14	
mei.	Op	en	rond	die	dag	laten	mensen	over	
de	 hele	 wereld	 zien	 dat	 het	 heel	 gemak-
kelijk	is	om	iedere	dag	fairtrade	producten	
te	gebruiken.	Deze	producten	zijn	verhan-
deld	volgens	eerlijke	handelsvoorwaarden,	
zodat	kleine	boeren	en	producenten	in	ont-
wikkelingslanden	de	kans	krijgen	 zich	op	
eigen	kracht	 te	 ontwikkelen	 en	 te	werken	
aan	een	duurzame	toekomst.

Klanten	die	van	1	tot	en	met	28	mei	voor	
meer	 dan	 €	 5,-	 aan	 producten	 van	 Fair	
Trade	Original	kopen	in	Wereldwinkel	De	
Bilt	 maken	 kans	 op	 een	 fairtrade	 ontbijt-
pakket	 ter	waarde	van	€	20,-.	Dit	gebeurt	
door	 het	 invullen	 van	 een	 kaartje	 in	 de	
winkel.	Het	pakket	bevat	onder	andere	kof-
fie,	thee,	vruchtensap,	broodbeleg	van	Fair	
Trade	Original.	Onder	 de	 deelnemers	 van	
alle	 Wereldwinkels	 wordt	 bovendien	 één	
hoofdprijs	 verloot:	 een	 fairtrade	 ontbijt,	
ter	 waarde	 van	 €	 275,-.	 De	 winnaar	 van	

de	 hoofdprijs	 krijgt	 naast	 het	 standaard	
ontbijtpakket	 ook	 onder	 andere	 een	 fair-
trade	 dekbedovertrek,	 hoeslaken,	 cham-
pagneglazen,	vonkelwijn,	een	dienblad	en	
verse	broodjes.	De	uitslag	wordt	na	28	mei	
bekend	gemaakt.	

Supermarkten	in	onze	gemeente	doen	ook	
een	duit	in	het	zakje.	Zij	richten	in	de	week	
van	7	tot	en	met	14	mei	speciale	aandacht	
op	 fairtrade	 producten.	 Ga	 eens	 kijken	 in	
uw	supermarkt	en	vraag	eens	na!

Gratis fairtrade ontbijt bij Wereldwinkel De Bilt
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De	 wedstrijd	 in	 en	 tegen	 Lopik	 was	
voor	 SVM	 van	 groot	 belang.	 Ver-
wacht	 werd	 dat	 VOP	 zou	 verliezen	
van	 titelkandidaat	 CJVV.	 Als	 SVM	
van	Lopik	zou	winnen	zou	VOP	dan	
de	 plaats	 innemen	 voor	 degradatie-
voetbal	 en	 bovendien	 zou	SVM	ook	
Lopik	 weer	 in	 het	 vizier	 krijgen.	
Dat	was	het	scenario	voor	afgelopen	
zaterdag,	 maar	 er	 kwam	 niets	 van	
terecht.	 VOP	 won	 onverwachts	 van	
CJVV	 en	 SVM	 verloor	 van	 Lopik.	
Daarmee	 werd	 SVM	 veroordeeld	
tot	 degradatievoetbal	 en	 mag	 het	 in	
de	 nacompetitie	 o.a.	 opnemen	 tegen	
de	 periodetitelwinnaars	 van	 de	 4e	
klasse.	SVM	mag	nog	5	keer	aan	de	
bak	en	zal	dan	beter	voetbal	moeten	
laten	 zien	 dan	 afgelopen	 zaterdag.	
Afgezien	van	een	sterke	opening	van	
de	 Maartensdijkers,	 die	 ongeveer	 10	
minuten	duurde,	was	het	 spel	beslist	
geen	 lust	 voor	 het	 oog.	Lange	 halen	
naar	voren,	totaal	geen	overleg	in	het	
spel	 en	 heel	 veel	 slordigheden.	 Er	
waren	 nauwelijks	 spelers	 te	 vinden	
die	 een	 voldoende	 haalde.	 En	 dat	
terwijl	de	belangen	zo	groot	waren	en	

het	mee	gereisde	publiek	verwachtte	
dat	SVM	speelde	met	een	“over	mijn	
lijk”-mentaliteit.

Snelle voorsprong Lopik
Lopik	speelde	zich	door	de	overwin-
ning	wel	veilig.	Ook	geen	ploeg	met	
oogstrelend	voetbal,	maar	wel	één	die	
bereid	 is	 de	 mouwen	 op	 te	 stropen.	
De	ploeg	kwam	met	 veel	mazzel	 op	
een	 1-0	 voorsprong.	 Lopik	 was	 nog	
niet	 echt	 in	 de	wedstrijd	maar	 kreeg	
bij	 één	 van	 de	 eerste	 aanvallen	 aan	
de	zijkant	een	vrije	trap.	Die	vrije	bal	
werd	in	één	keer	in	de	verre	hoek	van	
het	SVM-doel	gedraaid,	waarbij	kee-
per	 Richard	 de	 Groot	 zich	 kennelijk	
volledig	 verkeek	 op	 bal.	 De	 snelle	
achterstand	 was	 niet	 goed	 voor	 het	
SVM-moraal,	want	vanaf	dat	moment	
was	 het	 dweilen	met	 de	 kraan	 open.	
Lopik	 verdedigde	 de	 voorsprong	 en	
SVM	 was	 niet	 bij	 machte	 een	 vuist	
te	 maken.	 Kort	 voor	 rust	 was	 er	
nog	 een	 spaarzame	 kans	 voor	 Mike	
de	 Kok,	 maar	 zijn	 schot	 ging	 net	
boven	de	doellat.	De	tweede	helft	was	
niet	beter.	Lopik	verdedigde	de	voor-

sprong	en	SVM	bleef	zonder	overleg	
spelen.	 Opvallend	 veel	 lange	 ballen	
naar	voren,	die	bijna	net	zo	hard	weer	
terug	 kwamen.	 In	 de	 70ste	 minuut	
was	 er	 het	 nekschot	 voor	 SVM.	 Uit	
een	 snelle	 aanval	 schoot	 een	 Lopik-
speler	de	bal	over	Richard	de	Groot	in	
het	doel.	De	2-0	was	ook	de	eindstad.	
Diederick	Hafkemeijer	en	Kevin	van	
Dronkelaar	 kregen	 nog	 opgelegde	
kansen,	maar	 als	 alles	 tegen	 zit	 gaat	
de	bal	er	niet	in.

Werk aan de winkel
Zaterdag	 speelt	 SVM	 voor	 de	 com-
petitie	nog	tegen	Elinkwijk,	maar	die	
wedstrijd	 is	 om	 des	 keizers	 baard.	
Daarna	begint	de	nacompetitie.	Vorig	
jaar	vierde	SVM	het	kampioenschap	
van	de	4e	klasse	en	promoveerde	naar	
de	3e	klasse.	Nu	dreigt	weer	de	weg	
terug.	Dat	zou	zonde	zijn,	want	de	4e	
klasse	is	geen	uitdaging	voor	de	vele	
jonge	 spelers	 die	 SVM	 heeft.	 Voor	
trainer	Wout	van	Dronkelaar	is	er	heel	
wat	werk	aan	de	winkel	om	zijn	ploeg	
voor	 de	 nacompetitie	 (alsnog)	 op	 de	
rit	te	krijgen.

Nacompetitie voor SVM
SVM verloor afgelopen zaterdag met 2-0 van Lopik. Het verlies betekent, dat SVM niet meer 

kan ontkomen aan de nacompetitie en nog 5 wedstrijden moet vechten tegen degradatie.

Op	 zondag	 15	 mei	 speelt	 het	
Nederlands	Softbal	Team	de	eerste	
dubbel	van	de	Holland	Tour	2011.
Op	het	veld	van	Centrals	in	De	Bilt	
zal	dan	worden	gespeeld	 tegen	de	
Holland	All	Stars.	
Dit	 team	 wordt	 samengesteld	 uit	
niet-buitenlandse	 speelsters,	 die	
uitkomen	 in	 de	 hoofd-	 en	 over-
gangsklasse.	 De	 betreffende	 ver-
enigingen	 hebben	 de	 uitnodiging	
gekregen	 hiervoor	 speelsters	 te	
nomineren.	

Vanuit	 de	 Centrals	 zijn	 Isonette	
Polonius	 (1e	honk)	en	Eva	Voort-
man	 (pitcher)	 beschikbaar.	 De	
eveneens	 geselecteerde	 Kinberly	
van	 der	 Lee	 is	 vehinderd.	 Het	
unieke	 van	 deze	 wedstrijd	 is,	 dat	
de	beste	sofbalsters	van	Nederland	
tegen	elkaar	spelen.	In	feite	 is	het	
een	 wedstrijd	 tussen	 Nederland	 1	
en	Nederland	2

Tijdens	de	Holland	Tour	wordt	ook	
gespeeld	tegen	het	Foreign	All	Star	

Team,	 samengesteld	 uit	 buiten-
landse	 speelsters	 die	 uitkomen	 in	
de	 Nederlandse	 competities.	 Van	
Centrals	 zitten	 daarbij,	 de	 Ame-
rikanen,	 Marina	 Gusman	 Brown	
(korte	 stop)	 en	 Melissa	 Dowling	
(pitcher,	1e	en	3e	honk).	

De	wedstrijd	is	op	zondag	15	mei	
om	13.00	uur	op	het	Centralsveld	
van	 Sportpark	 Weltevreden	 te	 De	
Bilt.	 Nadere	 informatie:	 Bertus	
Voortman,	Centrals,	06	53310720.

Qigong	 is	 een	 verzamelnaam	 voor	
verschillende	series	lichaamsoefenin-
gen.	Het	is	gericht	op	het	verzamelen	
en	 bruikbaar	 maken	 van	 de	 energie	
in	 je	 lichaam.	De	oefeningen	maken	
de	beoefenaar	bewuster	van	zijn/haar	
lichaam,	 verbeteren	 de	 ademhaling	
en	 leiden	 tot	 een	 diepere	 ontspan-
ning.	 En	 daardoor	 stimuleert	 het	 de	
gezondheid	en	vermindert	het	 stress.	
Het	 doen	 van	 de	 oefeningen	 onder-
steunt	 ook	 de	 behandelingen	 met	
acupunctuur,	 kruidengeneeskunde	
en	 tuina-massage.	 Verder	 is	 het	 de	
noodzakelijke	basis	voor	het	kunnen	
beoefenen	van	taiji/taichi.

Achtergrond
Docent	 Emile	 Weesie:	 ‘Qigong	 en	
taiji	 beoefen	 ik	 al	 ruim	 tien	 jaar	
met	 veel	 plezier!	 Het	 helpt	 me	 om	
flexibel	 te	 blijven	 en	 om	 preventief	
aan	mijn	 gezondheid	 te	werken.	Het	
mooie	vind	 ik	dat	de	 leeftijd	waarop	
je	ermee	begint	of	de	gezondheid	op	
dat	moment	er	niet	toe	doet.	Sterker:	

vrijwel	alle	grootheden	op	die	gebie-
den	mankeerden	van	alles	voordat	ze	
ermee	begonnen.	
Sinds	 2007	 geef	 ik	 met	 veel	 plezier	
les	bij	de	SWO.	In	de	lessen	probeer	
ik	 zoveel	mogelijk	persoonlijke	 aan-
dacht	te	geven.	Dat	vind	ik	belangrijk	
omdat	 iedereen	 zich	 op	 z’n	 gemak	
moet	kunnen	voelen	en	om	te	zorgen	
dat	 niet	 iemand	 de	 dingen	 verkeerd	
aanleert.	 Daarnaast	 doe	 ik	 mijn	 best	
om	de	lessen	ook	leuk	te	laten	zijn.	Er	
mag	gelachen	worden’.

Iedereen
Qigong	 is	 door	 vrijwel	 iedereen	 te	
beoefenen.	 De	 oefeningen	 zijn	 een-
voudig	 en	 stellen	 geen	 bijzondere	
eisen	 aan	 conditie	 of	 lichamelijke	
kracht	of	 lenigheid.	Wel	aan	de	con-
centratie	 en	 aan	 de	 wil	 om	 de	 oefe-
ningen	 met	 aandacht	 uit	 te	 voeren.	
Hoe	langer	je	er	mee	bezig	bent,	hoe	
bewuster	je	de	energie	kunt	gebruiken	
om	je	rust	en	gezondheid	te	verbete-
ren.	Qigong	is	dan	een	effectief	mid-

del	 geworden	 waarmee	 iemand	 zich	
staande	 kan	 houden	 in	 het	 drukke	
leven	 van	 alledag.	 Dat	 is	 goed	 voor	
jezelf	 en	 prettig	 voor	 de	 mensen	 in	
je	 omgeving.	 De	 lessen	 zijn	 luchtig	
terwijl	 ook	 de	 theoretische	 kant	 van	
de	oefeningen	aan	de	orde	komt.	Met	
twee	voeten	op	de	grond,	zeg	maar.	

De	 lessen	 worden	 gegeven	 op	 dins-
dagen	van	21.00	tot	22.00	uur	in	het	
gebouw	 van	 de	 SWO	 (Jasmijnstraat	
6	in	De	Bilt).	De	kosten	bedragen	10	
euro	 per	 les.	Uiteraard	 is	 het	 volgen	
van	 een	 proefles	 mogelijk.	 Degene	
die	 naast	 qigong	ook	 lessen	 taiji	wil	
volgen	 heeft	 via	 qigong	 een	 onmis-
bare	basis	 gevormd	en	kan	uiteraard	
ook	 daarvoor	 ook	 bij	 Emile	 Weesie	
terecht.	 Emile	 Weesie	 is	 oprichter	
van	 Yin	 in	 Yang.	 Hij	 beoefent	 ruim	
12	 jaar	 de	Hunyuan-stijl	 van	 qigong	
en	 taiji,	 heeft	 zelf	 nog	 wekelijks	 les	
en	 volgt	 jaarlijks	 masterclasses	 bij	
gerenommeerde	 Chinese	 docenten.	
Meer	informatie:	les@YinInYang.nl.

Nu ook qigong-lessen in De Bilt
door Henk van de Bunt

Qigong stimuleert de gezondheid, helpt om de balans tussen werk, gezin en jezelf te verbeteren, en ontspant. 
Yin in Yang in de persoon van Emile Weesie verzorgt daarom qigong-lessen. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 

De lessen zijn op dinsdagavond in het gebouw van de SWO aan de Jasmijnstraat in De Bilt. 

Emile Weesie verzorgt bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt 
qigong-lessen. (foto Rosa Verhoeve)

Nederlands Dames Softbalteams bij Centrals 

Voordaan Heren 
komen net te kort

Wisselende stemming bij hockeyclub Voordaan in Groenekan dit 
weekeinde. Na een spannend competitieslot wisten de heren zich net 
niet te plaatsen voor de play offs voor een plaats in de Hoofdklasse. 

De dames versloegen thuis concurrent Overbos en hebben het 
kampioenschap binnen handbereik.

Ondanks	de	sterke	0-5	winst	op	HBS	in	Bloemendaal	restte	voor	de	heren	
van	 Voordaan	 de	 derde	 plaats	 en	 behield	 Klein	 Zwitserland	 de	 tweede	
plaats	die	recht	geeft	op	play	offs.	Voordaan	kwam	goed	uit	de	startblokken	
in	Bloemendaal.	Just	van	den	Broek	tekende	na	drie	minuten	de	0-1	aan.	
Nog	voor	rust	vergrootte	van	den	Broek	de	marge	naar	0-2	met	alweer	zijn	
19e	competitietreffer	waarvan	de	meest	velddoelpunten	zijn.	Een	ongelo-
felijke	prestatie	voor	deze	Voordaan	aanvaller	die	na	gisteren	zijn	actieve	
Voordaan	carrière	beëindigde.	Voordaan	bleef	sterker	ook	na	rust	en	het	was	
kanon	Hans	Claassen	die	persoonlijk	met	een	hattrick	voor	de	0-5	eindstand	
zorgde.	Het	was	alweer	de	derde	hattrick	van	het	seizoen	voor	Claassen	die	
met	25	treffers	clubtopscoorder	werd.	Voordaan	coach	Peter	Kalfsterman:	
‘Jammer	dat	we	na	een	goede	reeks	na	de	winterstop	net	derde	zijn	gewor-
den.	Klein	Zwitserland	was	echter	de	betere	ploeg,	ik	gun	het	ze	graag.	We	
hebben	een	goed	seizoen	gedraaid	met	16	winstpartijen	en	ik	ben	tevreden	
over	de	inzet	van	de	ploeg	en	de	progressie	die	we	hebben	gemaakt.	Het	
team	blijft	op	Just	na	bij	elkaar	en	we	gaan	gericht	op	zoek	naar	verster-
kingen	om	volgend	seizoen	weer	een	verdere	ontwikkeling	door	te	maken.’

Dames bijna kampioen
De	dames	van	Voordaan	hadden	als	lijstaanvoerder	de	topper	tegen	Overbos	
thuis	op	het	programma	staan.	Bij	winst	zou	er	een	bijna	niet	meer	te	over-
bruggen	gat	worden	geslagen	en	het	kampioenschap	een	week	later	kunnen	
worden	binnengehaald.	Al	snel	scoorde	Barbara	Hazenberg	uit	een	strafcor-
ner	de	1-0.	Annemieke	van	Wisselingh	maakte	fraai	de	0-2	voor	rust.	Uit	
één	van	de	spaarzame	tegenaanvallen	scoorde	Overbos	uit	een	strafcorner	
de	aansluitingstreffer	2-1.	Bij	dat	wapenfeit	zou	het	blijven.	Manon	Kuipers	
zette	de	3-1	op	het	bord	wat	tevens	de	eindstand	was.	Voordaan	staat	nu	8	
punten	voor	met	nog	3	wedstrijden	te	gaan	en	kan	bij	winst	volgende	week	
op	Shinty	in	Driebergen	kampioen	in	de	eerste	klasse	worden.	
Coach	 Lotte	 Smets:	 ‘We	 hebben	 een	 prima	 wedstrijd	 gespeeld.	 Zeer	
geconcentreerd	en	bijna	geen	kansen	weggegeven,	een	meer	dan	verdiende	
overwinning.	Nu	volgende	week	het	kampioenschap	binnen	halen.	We	zijn	
er	klaar	voor!’	

Manon Kuipers maakte de 3-1 voor Voordaan tegen Overbos. 
(foto) Guido van der Burg)



Struikrovers
Een oplettende dorpsgenoot tipte 
De Vierklank over een diefstal 
langs de openbare weg. De plaats 
delict is waar de Prins Bernhard-
laan in Maartensdijk overgaat in de 
Melkweg. Daar   hebben onlangs 
medewerkers van de gemeentelijke 
groenvoorziening in een plantsoen 
een flinke hoeveelheid nieuwe strui-
ken geplaatst. Helaas is inmiddels 
een aantal struiken er brutaalweg 
uitgehaald, waarschijnlijk om het 
groen in de eigen tuin wat aan te 
vullen. Ondiepe kuilen zijn daar 
de stille getuigen van. Zo krijgt het 
begrip ‘struikrover’ een heel ande-
re inhoud. Wie het gezien heeft 
mag het zeggen. Waarschijnlijk is 
het teveel gevraagd om de schade 
te herstellen. Hoewel….je weet 
maar nooit. [KP]

Schropp maakt al jaren houtsculp-
turen waarbij het karakter van het 
hout een grote rol speelt. Heel zorg-
vuldig zoekt hij bij zijn ontwerp een 
houtsoort die de zeggingskracht van 
zijn beeld vergroot. Mede daardoor 
hebben zijn beelden een enorme aan-
trekkingskracht. De gewelfde vormen 
nodigen uit tot een streling. Dat beseft 
Schropp terdege. In de vitrine liggen 
houten ‘stenen’, voelstenen genoemd, 
die speciaal gemaakt zijn om aan te 
raken. De prachtige structuur van 
het hout en de glooiende welvingen 
van de ‘stenen’ laten de bewondering 
ontkiemen die  de mensen vroeger 
voor de boom zelf moeten hebben 
gevoeld. Een aantal van zijn beelden 
is gemaakt van 9000 jaar oud hout, 
het oudste nog te bewerken hout dat 
ooit gevonden is. Het  is afkomstig 
van bomen die hier na de laatste ijs-
tijd groeiden. De restanten kwamen 
in 2008 op een akker in Drenthe 
boven de grond. 

De expositie is weergaloos mooi. 
Precies wat de poster met daarop de 
Oehoe van Linty Peeters belooft. Bin-
nen, in de galerie, kijken felle ogen je 
van alle kanten aan. De ogen van de 
uil zijn oververtegenwoordigd. Maar 
ook de vragende ogen van Van Loen-
houts jonge chimpansee en de waak-
zame ogen van het roodborstje of 

de cheeta van Astrid Engels trekken 
volop de aandacht. Als kijker kom je 
zelf ogen tekort. Je ziet indrukwek-
kende bronzen sculpturen van Elly 
Baltus, zoals de levensgrote cheeta 
en de slapende luipaard in de boom, 
maar ook kleinere bronzen beelden 
van vogels, uilen en een gorilla. 
Deze kleinere beelden, die als bij 
toeval, bijna achteloos, lijken te zijn 
ontstaan, zijn ongelofelijk treffend. 
Totaal twaalf kunstenaars waaronder 
ook Astrid Engels en Margot Pistor 

tonen in diverse stijlen en technieken 
hun creaties met als thema Natuur. 
Schilderijen, bronzen en houten beel-
den, etsen en sieraden vullen 2 ruim-
tes van de galerie.
De grote verscheidenheid aan kunst-
werken maken een bezoek aan de 
galerie verrassend. Er is al kunst te 
koop vanaf 10,- .De galerie is geves-
tigd op de Oosterspoorlaan 7 te Hol-
landsche Rading. Openstijden: Vr-Za-
Zo van 12-18 uur en op afspraak tel. 
035 5771903
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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

Heide is een benaming voor begroei-
ing die bestaat uit dwergstruiken uit 
de Hei- en Kraaiheifamilie. Als hei-
deterreinen niet goed onderhouden 
worden, raken ze binnen afzienbare 
tijd begroeid met grassen en bomen, 
zodat uiteindelijk de heide verdwijnt 
en bos ervoor in de plaats komt. De 
vergrassing wordt tegenwoordig nog 
eens extra versterkt door verzuring 
en vermesting vanuit de atmosfeer. 
Ook veel kruidensoorten, korstmos-
sen en mossen die zich thuis voelen 
in heidegebieden beginnen te ver-
dwijnen. Deze afname heeft direct 
gevolgen voor de dieren die op de 
heide leven. Tegenwoordig worden 

er bijvoorbeeld veel minder vlin-
dersoorten aangetroffen dan vroeger. 
In het Heidepark vielen tot vorig 
jaar nog ijsvogels te bewonderen. 
Verscheidene mensen hebben er de 
laatste tijd een das zien rondschar-
relen, die via de dassentunnel onder 
de provinciale weg zijn weg naar het 
park heeft gevonden. Verder worden 
er onder meer zandbijen, ringslan-
gen, hazelwormen, uilen en buizerds 
gesignaleerd.

Hulp nodig
Overal bij de ingangen tot het Hei-
depark hadden Riet Schmelter en 
haar zoon Giel plakkaten opgehan-

gen. ‘Help mee bos op het heideveld 
te voorkomen. We hebben alle hulp 
nodig die we kunnen krijgen’, stond 
erop. Omwonenden hebben een tijd 
terug 2500 euro bijeengebracht om 
een stuk heideveld dat grotendeels 
was overwoekerd terug te veroveren 
op de natuur. ‘De gemeente heeft het 
bedrag verdubbeld en daarmee kon 
een bedrijf worden ingehuurd om het 
weer helemaal te schonen’, vertelt 
Riet Schmelter. 
Sindsdien onderhouden omwonen-
den vier keer per jaar het heidege-
bied weer helemaal zelf, inclusief het 
nieuw herwonnen terrein, dat weer 
mooi begroeid begint te raken met 

heide. ‘Anders groeit het weer dicht’, 
legt Schmelter uit. Het Heidepark is 
officieel eigendom van de gemeente. 
‘Maar er is geen geld om het te 
onderhouden, is ons verteld. In het 
begin kwamen er nog mensen van de 
gemeente meehelpen, maar dat is ook 
gestopt. Het was te duur. Ze zorgen 
wel voor materiaal, zodat omwonen-
den het heidegebied kunnen schonen. 
En als we erg veel geruimd hebben, 
komen ze het wel ophalen.’ 

Respect
De ene keer geven veel mensen 
gehoor aan de oproep om mee te hel-
pen, de andere keer zijn het er maar 
weinig. ‘Dat kun je nooit voorspel-
len. We hebben wel een vast groepje 
van een stuk of negen mensen dat 
altijd komt, maar er zijn ook wel 
eens veertig mensen op mijn oproep 
afgekomen. Dan gaat het hard. Het 
is leuk werk en we hebben het altijd 
hartstikke gezellig met elkaar. Ik 
zorg voor koffie en thee met iets 
erbij, want halverwege de ochtend 
houden we pauze en daarna gaan we 
tot twaalf uur door.’ Helaas hebben 
enkele ouderen die vroeger tot de 

vaste kern behoorden om gezond-
heidsredenen moeten afhaken. ‘Zelf 
kan ik ook niet meer meehelpen 
omdat ik invalide ben geworden’, 
meldt Schmelter. ‘Maar ik doe wel de 
oproep en ik verricht allerlei hand en 
spandiensten.’ 

Veel omwonenden steken ook de 
handen uit de mouwen om het Hei-
depark schoon te houden. ‘Ze gooien 
het zwerfafval dat ze tegenkomen 
– er liggen hier veel lege blikjes en 
chipszakken - , in de afvalbakken 
die langs de paden staan. Elke dins-
dag komen jongens van de gemeente 
die bakken legen.’ Giel Schmelter 
gaat zelfs regelmatig in een speciaal 
waterpak het Heidemeertje in om 
het schoon te maken. ‘Ik doe dat een 
paar keer per jaar, als ik er rotzooi in 
zie liggen.’ Biek, een van de helpers 
die deze zaterdagochtend het heide-
veld schonen, meldt vol bewonde-
ring: ‘Vaak zitten er hangjongeren 
bij het meertje. Mevrouw Schmelter 
durft hen erop aan te spreken als ze 
hun rommel niet in de afvalbakken 
gooien. Ze heeft een goed contact 
met ze; ze hebben respect voor haar.’ 

Vrijwilligers schonen heideveld
in Bilthoven-Noord

door Lilian van Dijk

Riet Schmelter is drie keer per dag met haar hond in het Heidepark te vinden, net als vele andere 
omwonenden. Al tien jaar lang nodigt zij vier keer per jaar iedereen die van het park gebruik maakt uit om 
mee te helpen het heideveld te ontdoen van jonge aanwas van bomen. Dit jaar hielpen op zaterdagochtend 

7 mei een stuk of tien mensen mee om te voorkomen dat dit bijzondere heideveld verloren gaat.

De meeste mensen die meehelpen het heideveld te schonen zijn honden- 
eigenaren, die een paar keer per dag in het Heidepark wandelen.

Natuurexpositie bij J&B uitgebreid
door Annemieke van Zanten

De natuurexpositie die vorig jaar september van start ging in J&B ArtGallery, werd zo’n groot succes, 
dat hij inmiddels is uitgebreid. Terug van weggeweest zijn de beelden van houtkunstenaar Will Schropp, 

zodat diegene die het bijzondere werk van deze houtkunstenaar destijds gemist heeft, 
een hernieuwde kans krijgt om zijn werk te bewonderen.

Galeriehouder Jan Timmer te midden van zijn kunstwerken. In zijn rechter-
hand werk van  Will Schropp. Aan de muur achter hem o.a diverse uilen van 
Linty Peeters.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
19-05

Woe.
18-05

Vrij.
20-05

Do.
12-05

Vrij.
13-05

11,00

12,50

Woe.
11-05

Zuidfranse bouillabaisse
(vissoep)

of
'Blanquette de veau'
(kalfsstoofschotel)

Woensdag 11 mei zijn wij 
GESLOTEN i.v.m. verbouwing

Do. 12 en vrij. 13 mei 
TAPASAVOND

Dorpsbistro 0346 - 218821


