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Tijdens de vergadering van het Alge-
meen bestuur van het Bestuur Regio 
Utrecht (BRU) op 15 juni 2011 kwa-
men onder meer de voornemens voor 
de jaren 2011 - 2014 in het kader van 
openbaar Vervoer en Wegen en Ver-
keer aan de orde. De voorgenomen 
bezuinigingen van het Rijk op de sub-
sidiestromen naar het BRU blijken, 
zoals het Algemeen Bestuur te elfder 
ure werd medegedeeld, in de gemeen-
te De Bilt met name de buslijnen 77 
en 58 te treffen.

Vertegenwoordigers
Als vertegenwoordigers van de ge-
meente De Bilt in genoemd Alge-
meen Bestuur hebben Anne de Boer 
(GroenLinks/PvdA) en Henric de 
jong Schouwenburg (VVD) zich 
krachtig tegen deze voorgenomen 
vermindering van dienstverlening 
verzet. Zij deden dit met name, omdat 
hiermee de sociale functie van deze 
lijnen tussen de kernen onderling 
en Utrecht en Hilversum wordt aan-
getast en tevens, omdat blijkt dat er 
geen rekening mee gehouden wordt, 
dat daardoor de stations Bilthoven 
en Hollandsche Rading niet meer per 
bus bereikbaar zijn. Henric de jong 
Schouwenburg: ‘Dit is voor een goed 
dekkend oV netwerk volstrekt niet 
logisch. Het is vooral strijdig met 
het belang van de gebruikers van het 
openbaar vervoer in de genoemde 
kernen’. 

Aantakken
Het openbaar vervoer in de gemeente 
De Bilt staat onder druk door de be-
zuinigingen van de regering op het 
budget van de Regio Utrecht. Naast 
ingrepen op het busvervoer gaan ook 
de tarieven voor de regiotaxi fors om-
hoog. De Boer: ‘Minder bus, meer 
betalen voor de regiotaxi, dat zijn 
ingrijpende maatregelen, vooral voor 
ouderen, minder validen en de lagere 
inkomens’. De Boer wil daarom de 
gevolgen weten van de opeenstape-
ling van maatregelen zodat plannen 
bijgesteld kunnen worden. De Biltse 

vertegenwoordigers vinden verder dat 
de bussen op de stations in Bilthoven 
en Hollandsche Rading ‘aangetakt’ 
moeten blijven; ‘ook in de openbaar 
Vervoer-visie van het BRU zelf zijn 
NS stations belangrijke knooppunten, 
dan is het wel erg raar daar geen bus-
sen op te laten rijden’ 

Augustus
In onder druk al bijgestelde plan-
nen blijft buslijn 77 van/tot rotonde 
Duivenlaan in De Bilt in de spits een 
frequentie houden van zes ritten en 
overdag vier ritten per uur. Vanaf de 

Duivenlaan is het voornemen toch 
nog met twee ritten per uur te gaan 
rijden naar station Bilthoven. Van 
buslijn 58 (een doorgaande lijn) wil 
het BRU het deeltraject Maartensdijk 

- Hilversum op heffen. De ophefing 
van spitslijn 123 tussen Westbroek 
en Utrecht C.S. wordt volgens de 
plannen voldoende gecompenseerd 
met lijn 122 en eventuele overstap 
in overvecht. In augustus besluit het 
Dagelijks Bestuur van het BRU dei-
nitief over de vervoersplannen. Van-
uit De Bilt zal nog zoveel mogelijk op 
bijstelling worden aangedrongen.

Stations moeten per bus 
bereikbaar blijven

door Henk van de Bunt

‘Buslijn 77 blijft toch doorrijden naar station Bilthoven’ melden Anne de Boer en Henric de Jong 
Schouwenburg. Beide Biltse gemeenteraadsleden zijn lid van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). 

Eerder was het plan buslijn 77 op het Dr. Letteplein in De Bilt te laten stoppen. 
‘Wij zijn blij, dat de bezwaren en protesten van reizigers, buurtverenigingen en 

bewoners in ieder geval nog dit resultaat heeft’.

Gemeenteraadsleden Henric de Jong Schouwenburg (links) en Anne de Boer: 
‘Ook in de Openbaar Vervoer-visie van het BRU zijn NS stations belangrijk’. 

Het werk start ten noorden van het 
spoor bij de kruising jan Steen-
laan/Rembrandtlaan richting Soest-
dijkseweg. De aannemer begint met 
het graven van sleuven, legt vervol-
gens de leidingen en ‘trekt’ tenslotte 
de kabels. Na de schoolvakantie 
is de Soestdijkseweg aan de beurt 
en vervolgens de kruising met het 
spoor. Aan de achterzijde van Bak-
ker2Wielers wordt direct ook een 
nieuw trafostation gebouwd. Het 
oude trafohuis staat nu nog bij de in-
rit van de parkeerplaatsen achter het 

station, maar moet wijken voor de 
tunnel. Als alles volgens planning 
verloopt, gaat het werk in september 
verder op het Emmaplein, richting 
Spoorlaan, Soestdijkseweg en de 
Nachtegaallaan. Het werk is naar 
verwachting medio oktober 2011 
klaar. 

Gevolgen
Autoverkeer dat vanaf de Soest-
dijkseweg de jan Steenlaan op wil, 
wordt gedurende het werk vanaf 
Bilthoven-zuid omgeleid via de 

Leyenseweg. Verkeer van Biltho-
ven noord naar zuid wordt via de 
ostadelaan, Rembrandtlaan en de 
jan Steenlaan de Soestdijkseweg op 
gestuurd. Deze omleidingen worden 
aangegeven met borden.
Tijdens de werkzaamheden op het 
Emmaplein blijven de winkels be-
reikbaar voor winkelend publiek. 
De ventweg is die periode alleen 
bereikbaar voor ietsers. Parkeren 
blijft wel mogelijk; langs de Soest-
dijkseweg en aan de overzijde.

Voorbereidende werkzaamheden ondertunneling

Verleggen kabels en leidingen 
Stationsgebied Bilthoven

Op 27 juni start aannemer Van den Heuvel namens de nutsbedrijven met het verleggen 
van de kabels en leidingen in het stationsgebied. Dat is nodig om de ondertunneling 

van het spoor mogelijk te maken. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt in de week van 20 juni de Jan Steenlaan verlegd. De aansluiting op de 
Soestdijkseweg komt daarmee dichterbij het treinstation te liggen. Zo blijft de Jan Steenlaan gedurende het werk 
toegankelijk voor ietsverkeer, dat met geleiders van werkterrein en autoverkeer wordt gescheiden. 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

26/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/6 • 9.00u - Ds. P.M. van ’t Hof, Oude 

Tonge
26/6 • 14.30u - Ds.  W.C. Meeuse 

(afscheiddienst)

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/6 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap ‘De 
Koperwiek’

26/6 • 10.00u - Dhr. Matthias van der 
Weide, Rotterdam

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/6 • 10.00 en 11.30u - Pastor F. Zwarts

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

26/6 • 9.30 - Ds. G. Riemer, Driebergen 
Rijssenburg (Schakel)

26/6 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma 
(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
26/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
26/6 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/6 • 10.00u - Ds. M.C.E. Oskam-van 

Zwol, De Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/6 • 10.00u – Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
26/6 • 10.00u - Eucharistieviering
26/6 • 12.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
26/6 • 10.00u - Dhr. Frank Pot

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

26/6 • 10.30u - Dr. W.S. Duvekot, Utrecht

PKN - Herv. Kerk
26/6 • 10.00u - Kand. J. Mulder, 

Nijkerkerveen
26/6 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld, 

Katwijk aan Zee

Herst. Herv. Kerk
26/6 • 10.30  en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
26/6 • 9.30 en 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/6 • 11.00 uur - Drs. G.M. Knepper, 
Leersum

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/6 • 10.00u - Dr. W.H.Th. Moehn, 
Hilversum

26/6 • 18.30u - Ds. C. Bos, Benschop

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

26/6 • 9.30u - Drs. G.M. Knepper, Leersum

St. Maartenskerk
25/6 • 19.00u - Eucharistieviering, Pastor 

Gerard de Wit
26/6 • 10.30u - Gezinsviering, Pastor 

Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
26/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 

Zwan

‘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

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 25 juni a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Biltho-
ven. Daar kunt u uw handteke-
ning zetten onder petities waarmee 
Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gewetensgevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf .

Einduitvoering Muziekschool

De Biltse Muziekschool, sinds 
oktober 2010 gefuseerd met de 

Werkschuit De Bilt-Zeist tot een 
Kunstenhuis, heeft een druk jaar 
achter de rug. Naast de fusie nam 
de muziekschool afscheid van 
directeur Rob Goorhuis en werd 
het gebouw aan De Kwinkelier na 
28 jaar verlaten. 
De muzikale activiteiten zijn 
onverminderd voortgegaan en op 
donderdag 23 juni geeft de muziek-
school haar jaarlijkse einduitvoe-
ring. Diverse ensembles en solisten 
treden hierbij naar voren. Kun-
stenhuis | Biltse Muziekschool is 
gevestigd aan de Henrica van Erp-
weg 2 te De Bilt. De aanvang is om 
19.30 uur en de toegang is gratis.

Zomerconcert Beerschoten 

Zondag 26 juni vindt het tweede 
zomerconcert bij paviljoen Beer-

schoten plaats van 14.00 tot 16.00 
uur. Toegang gratis. Stoelen aanwe-
zig. Voor de pauze een swingend 
optreden van popkoor Basic & Full 
Color uit Amersfoort o.l.v. dirigent 
Paul Michèl Tijssen. Na de pauze 
kunt u genieten van muziek van 
Billy Joel, Eric Clapton en Marco 
Borsato door het Klein Harmonie-
orkest van de Koninklijke Biltse 
Harmonie o.l.v. dirigent Arie Roe-
lofsen. Inlichtingen: 06-51229733. 

Ronde Tafel

Niet meer alleen uit eten! Ga heer-
lijk eten in het restaurant ‘Maer-

tenshoek’ in Dijckstate. Iedere laat-
ste zondagavond van de maand 
is de Ronde Tafel gedekt. Voor € 
10,- heeft u een heerlijk diner. Een 
fijn vooruitzicht om met elkaar 
een heerlijke maaltijd te nuttigen! 
Schuif zondag 26 juni gezellig aan 
tussen 17.00-18.30 uur. Reserveren 
wordt aangeraden: 0346-217323

Optreden ‘Nootdweer’

Met een optreden van het shan-
tykoor Nootdweer sluit SWO het 
muzikale seizoen af. ‘A shanty a 

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

ALFINE uitvaarten

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en toegewijde leven voor 
ons betekende, delen wij u mede dat na een moedig gedragen lijden van 
ons is heengegaan mijn vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Tineke den Ouden - Kuit 
Amsterdam, 6 juli 1951

Maartensdijk, 17 juni 2011

Jan den Ouden

Peter en Ilona
Bo, Evi, Ties

Robert en Nieke
Kim, Britt

Frank en Dayenne
Milan

Jupiterhof  1
3738 XE  Maartensdijk

Tineke is thuis, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag van 
19.00 tot 20.00 uur.

Wij herdenken haar op vrijdag 24 juni om 15.00 uur in de aula van be-
graafplaats 'Den en Rust', Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer 
van de begraafplaats.

Bloemenadres: Tap Uitvaartzorg, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven

 "Als leven lijden wordt,
 komt de dood als een verlossing."

Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader, opa 
en overgrootvader

H. van de Hoef
Hennie

Weduwnaar van M.P. van de Hoef  - Pot

 * Utrecht, 6 augustus 1925                          † Bilthoven, 18 juni 2011

 Ab en Wil   
 Ben en Joke
 Janneke en Wim
 Ronald en Gerda
 Walter en Marjon

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
J. de Groot - van de Hoef
Merellaan 47
3738 ED  Maartensdijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 20.30 tot 21.00 uur 
in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 juni om 14.30 uur 
in de aula van de begraafplaats 'Den en Rust', Frans Halslaan 27 te 
Bilthoven. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de 
begraafplaats.

Oud papier 
Hollandsche Rading

Zaterdag 25 juni wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Lees verder op pagina 16

Geboren
13 juni 2011

Fenne
Dochter van 

Erik en Mirelle Bijlhout
Valklaan 40
Maartensdijk

Geboren

20 juni 2011

Elise
Dochter van 

Jan en Thea van Ginkel-Nagel
Prinsenlaan 2b
Maartensdijk
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Veel handtekeningen 
voor behoud bus

De SP-De Bilt verzamelde handtekeningen in tegen het inperken van de 
busdiensten in Bilthoven, Maartensdijk en Westbroek. Het Bestuur Regio 
Utrecht (BRU) denkt te kunnen bezuinigen door onrendabele lijnen te 
schrappen, maar snijdt juist in de levensader van de gemeente De Bilt. De 
weerstand onder de bevolking is groot en de SP heeft in een korte tijd bijna 
duizend handtekeningen opgehaald. Woensdagavond bood de SP (Anne-
Marie Mineur (links)) de handtekeningen aan tijdens de vergadering van 
het BRU aan de voorzitter, Utrechts burgemeester Aleid Wolfsen.  
[Reyn Schuurman]

Hoe groot die behoefte is, dat is nog 
niet helemaal duidelijk. ‘Wel krijgen 
we steeds meer vragen over natuur-
begraafplaatsen’, constateert Guus 
Temming, directeur van Den en Rust. 
‘Op dit moment wijken we uit naar 
een natuurbegraafplaats op de Velu-
we.’ Ook Het Utrechts Landschap, 
eigenaar van het bosperceel aangren-
zend aan de huidige begraafplaats, 
krijgt vragen. ‘Bijvoorbeeld over de 
mogelijkheid om as uit te strooien in 
het natuurgebied. Er is dus een maat-
schappelijke vraag’, weet Glastra. 
‘Dit is een verkenning naar hoe groot 
die is.’

Boskarakter
Het Utrechts Landschap stelt daarom 
het stukje bos naast Den en Rust be-
schikbaar. ‘Dit perceel heeft al de 

bestemming begraafplaats in het be-
stemmingsplan’, verduidelijkt Glas-
tra. De stichting blijft eigenaar en 
beheerder van het bosgebied. Den en 
Rust zal de begrafenissen verzorgen 
en de grafmonumenten onderhouden. 
‘Het principe van natuurbegraafplaat-
sen is dat deze voor iedereen toegan-
kelijk zijn’, aldus Temming. ‘Er ko-
men geen hekken, noch verlichting. 
Het bos blijft gewoon opengesteld 
voor iedereen.’
Iets verderop op begraafplaats Den 
en Rust liggen mensen hutjemutje in 
gestructureerde paden te rusten, de 
klassieke manier van begraven zoals 
iedereen die kent. Temming legt het 
verschil met begraven in de natuur 
uit: ‘Op een natuurbegraafplaats lig-
gen de graven verspreid over het hele 
terrein met veel ruimte rond de gra-

ven. De graven worden gemarkeerd 
door een eenvoudig monument. Te 
denken valt aan een steen, slechts met 
een korte inscriptie. Of een kruis. Op 
een natuurbegraafplaats is geen ruim-
te voor allerlei persoonlijke uitingen. 
Het boskarakter staat voorop.’

Beperkt
Willen mensen toch een oplossing 
met meer tierelantijnen? ‘Dan raden 
wij een plaats op de natuurbegraaf-
plaats af. We gaan hele duidelijke af-
spraken maken met de nabestaanden. 
Ligt er aan het eind van de dag nog 
een aandenken dat niet bij het ka-
rakter van de begraafplaats past, dan 
wordt deze meegenomen door de be-
heerder’, aldus Glastra. De natuurbe-
graafplaats bij Den en Rust heeft een 
beperkte capaciteit. ‘We gaan uit van 

enkele tientallen begrafenissen per 
jaar. Mocht de vraag groter zijn, dan 
kunnen we altijd elders in de provin-
cie gaan kijken of er ruimte is voor 
nog een natuurbegraafplaats’, stelt 
Temming. 
In de natuur begraven worden zal 
ongeveer hetzelfde gaan kosten als 
een regulier graf en ook de  andere 
voorwaarden zullen nagenoeg gelijk 
zijn aan de conventionele manier van 
begraven, verwachten de initiatiefne-
mers. Glastra: ‘Het Utrechts Land-
schap is geen commerciële partij. We 
krijgen per graf een redelijke vergoe-

ding van Den en Rust. Mocht je kie-
zen voor de natuurbegraafplaats, dan 
steun je daarmee Het Utrechts Land-
schap bij het beschermen van de na-
tuur in Utrecht.’
Overlast van picknickende gezinnen 
bij de grafmonumenten – en in het 
extreme geval grafschennis –  beho-
ren tot de risico’s. De initiatiefnemers 
verwachten echter weinig overlast. 
‘In Nederland heeft men in de regel 
veel respect voor de nagedachtenis 
van mensen. Bovendien is er altijd 
een beheerder die een oogje in het 
zeil houdt.’

Bilthoven krijgt natuurbegraafplaats
‘Het boskarakter staat voorop’

door Ido Dijkstra

Je laatste rustplaats in het bos. Op bepaalde plaatsen in Nederland is het al mogelijk om in de 
natuur begraven te worden. Het Utrechts Landschap en begraafplaats/crematorium Den en Rust in 
Bilthoven trekken samen op om de eerste natuurbegraafplaats in de provincie Utrecht te realiseren. 

‘Wij komen hiermee tegemoet aan een toenemende vraag vanuit de samenleving’ aldus Marco 
Glastra, directeur-rentmeester van Het Utrechts Landschap.

Een impressie van de natuurbegraafplaats.

advertentie

De gemeenteraad was over het alge-
meen tevreden over de wijze waarop 
de voorjaarsnota is gepresenteerd. 
Overzichtelijk en duidelijk. Bij de 
algemene beschouwingen kijkt Anne 
Doedens (VVD) met tien punten te-
rug naar wat de VVD eind 2010 zei 
en wat de fractie nu zegt. ‘Deze tien 
aandachtsvelden zijn even zovele 
piketpalen. Stevig als een huis, even 
solide als de Biltse fi nanciën. Als het 
college de genoemde piketpalen met 
de VVD-fractie mee tot uitgangspunt 
en fundament maakt, kunnen we met 
de voorjaarsnota instemmen’, aldus 
Doedens. 

Kwetbaren ontzien
Anne Brommersma (GroenLinks & 
PvdA) vraagt het college om half-
jaarlijks een fi nanciële update en een 
overzicht van risico’s bij de grote 
projecten te geven. ‘Wij willen geen 
Biltse variant op de Amsterdamse 
metro.’ Brommersma wil aandacht 
voor eenzaamheid onder ouderen. 
Uit GGD-onderzoek blijkt dat bijna 
de helft van de ouderen eenzaam is. 
Brommersma noemt dat de keerzijde 
van langer thuis wonen en het feit dat 
mensen steeds ouder worden. ‘Bezui-
nigen met visie is kiezen met lef’, is 
het motto dat D66 aan de voorjaars-
nota heeft meegegeven. Frans Poot 
wil een sociaal- en welzijnsbeleid 
dat kiest voor groepen die echt hulp 
nodig hebben. D66 wil dat die groep 
zo klein mogelijk wordt en blijft. Pre-
ventie is daarbij het sleutelwoord. De 
partij is voor het meer inkomensaf-
hankelijk maken van het gebruik van 
de voorzieningen. ‘De meest kwets-
baren moeten worden ontzien.’ Bilts 
Belang vindt het niet goed dat bezui-

nigd wordt op onderhoud van wegen 
en openbaar groen. Han IJssennagger 
constateert dat de prioriteit daarvoor 
bij de burger hoog ligt en hij wil de 
bezuinigingen daarop ongedaan ma-
ken. Bilts Belang pleit voor het af-
schaffen van veel kleine subsidies en 
wil dat subsidies zo weinig mogelijk 
terecht komen bij burgers die het ge-
makkelijk zelf kunnen betalen. De 
partij wil minder aandacht voor duur-
zaamheid en meer voor veiligheid. 

Voorzieningen
Pieter van Maaren (CDA) stelt dat 
woonkernen de basis vormen van 
onze samenleving. Het CDA steunt 
van harte voorstellen op het gebied 
van cultuur, welzijn en winkelvoor-
zieningen, waarbij de inwoners in 
hun kern centraal staan. ‘Voor het 
welzijns- en cultuurbeleid vindt u 

dan ook steeds weer een enthousiaste 
CDA fractie.’ Over De Kwinkelier 
zegt hij: ‘Er wordt een winkelvoor-
ziening gecreëerd waaraan volgens 
ons geen behoefte bestaat. Een op-
geknapte Kwinkelier zou een zegen 
zijn, een uitgebreide Kwinkelier geeft 
vooral zorgen.’
Etiënne van Buren (SP) vindt dat er 
weinig veranderd is sinds de begro-
tingsbehandeling vorig jaar. ‘Er blijft 
veel onzekerheid over de rijksbij-
drage aan de gemeente en over mo-
gelijke decentralisaties. Er moet ook 
nog steeds meer bezuinigd worden en 
het college blijft vasthouden aan am-
bities die eigenlijk niet meer van deze 
tijd zijn.’ Hij pleit voor de bouw van 
woningen voor de lagere- en midden-
inkomens. 

Bezuinigingen zetten toon bij 
behandeling Voorjaarsnota

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot donderdag 16 juni na een marathonzitting de Voorjaarsnota 2011 te 
beschouwen als uitgangspunt voor de begroting 2012 en volgende jaren. De fracties van de SP en 

het CDA stemden tegen. De raad stemt unaniem in met de door B en W voorgestelde wijziging van 
de begroting 2011. De kadernota en het wijzigingsvoorstel zijn daarmee vastgesteld. Van de acht in 

stemming gebrachte moties werden er zes verworpen. 

Pauze bij de behandeling van de voorjaarsnota.  

Lees verder op pag 5
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VOORDEEL HELE WEEK

Gemarineerde 
filetlapjes 

Ierse rib-eye
naturel of gemarineerd

Kipfilet 
met bieslookroomkaas

BOERENGATENKAAS DEENSE 
NOORDZEEKAAS

500
gram 4.98 100

gram 1.75

500
gram 4.98

250
gram 5.98

100
gram 1.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 juni
t/m woensdag 29 juni

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Spekrollade
Entrecôte
Kalfsrollade

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 5.98

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

Kip-tomaat-mozzarella salade
Eiersalade
Filet Americain 3x 100

gram 3.98
  DONDERDAG

Diverse
 vleesw

aren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Speklapjes

  EXTRA DONDERDAG AANBIEDING

op=op
1 Kg. 5.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes
4 schnitzels
8 hamburgers

Óók lekker op de bbq!

Toppertje van de week!

6.-

6.-
6.-

VERSGEBRANDE 
PINDA’S

250
gram 1.75Lekker!

Grote Hollandse

IJsbergsla    nu 0,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten kleine

Tomaatjes
500 gram

DE LAATSTE KEER

•  Aspergesoep ___ LITERBAK  3,95

•  Japanse kip 
met noedels of rijst ___ 100 GRAM  0,99
 

• Varkenshaas 
met geb. aard. _________ 100 GRAM 0,99
VRIJ. EN ZAT. VERSE SUSHI! 

Vers gesneden

Meloenmix
2 bakken

1,50 1,50

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_________________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 27 JUNI,  DINSDAG 28 JUNI 

EN WOENSDAG 29 JUNI

Vers gewassen

Spinazie ________ 2 X 300 GRAM  1,50

Hollandse

Trostomaten ____ HÉÉL KILO  1,25

Spaghetti 

met scampi en rucola _ 100 GRAM  0,99

Vers hollandse geschrapte

Bospeentjes _ 500 GRAM  0,99

Uit Brussel de mooiste en lekkerste

Frambozen ____ 3 DOZEN 4,99

onbespoten!!
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We	 hebben	 hier	 te	 maken	 met	 een	
echt	 familiebedrijf.	 Samen	met	 echt-
genote	Bep	 (50),	zoon	Freek	 (29)	en	
schoondochter	 Wenny	 (29)	 bieden	
ze	 de	 complete	 verzorging	 en	 bege-
leiding	 van	 uitvaarten.	 Persoonlijk	
en	 kleinschalig	 en	 met	 gevoel	 voor	
de	 kleine	 maar	 o	 zo	 belangrijke	 de-
tails.	Hun	klantenkring	ligt	behalve	in	
Westbroek	in	een	kring	van	ongeveer	
25	km	rond	dit	dorp.
‘Wanneer	 we	 bericht	 krijgen	 dat	 er	
iemand	 is	 overleden	 proberen	 we	
vanaf	 dat	 moment	 die	 situatie	 voor	
de	betrokkenen	zo	dragelijk	mogelijk	
te	maken’,	vertelt	Steef.	Er	komt	dan	
toch	al	zoveel	op	ze	af.	In	de	meeste	
gevallen	 gaan	Bep	 en	 ik	 samen	 naar	
de	familie	toe.	Wij	nemen	alle	zorg	uit	
handen	 en	 regelen	 alles	wat	 er	 gere-
geld	 moet	 worden.	 Toch	 heeft	 Steef	
vaak	een	hele	andere	rol	in	het	gebeu-
ren	dan	ik,	vertelt	Bep.	Steef	is	vooral	
gericht	op	de	meer	zakelijke	en	prak-
tische	 aspecten.	 Ik	 richt	me	meer	 op	
de	sociale	en	emotionele	kant	van	het	
overlijden	 en	 wat	 dat	 teweeg	 brengt	
bij	de	nabestaanden.	Als	vrouw	sta	je	
daar	toch	wat	anders	tegenover.	Onze	
ervaring	is	dat	de	meeste	mensen	het	
als	prettig	ervaren	dat	wij	als	echtpaar	

komen	en	de	familie	door	deze	moei-
lijke	periode	heen	leiden.	Bep	vertelt	
dat	ze	zich	bij	dat	alles	meer	uitvaart-
begeleidster	als	uitvaartleidster	voelt.	

Persoonlijk en respectvol
In	 de	 meeste	 gevallen	 is	 er	 een	 uit-
vaartdienst	 in	 een	 kerk.	 Als	 er	 geen	
kerkelijke	 betrokkenheid	 bij	 de	 over-
ledene	 was	 en	 bij	 de	 nabestaanden	
evenmin	 behoefte	 is	 aan	 een	 religi-
euze	 benadering,	 probeert	 Steef	 toch	
iets	 te	 creëren	 van	 een	 plechtigheid	
met	daarin	momenten	van	verdieping	
en	 overdenking.	 Dat	 kan	 in	 de	 vorm	
van	 declamatie	 en	 het	 voorlezen	 van	
enkele	 gedichten	 of	 het	 spelen	 van	
muziekstukken.	 Alles	 zoveel	 moge-
lijk	 in	de	geest	van	de	overledene	en	
in	overleg	met	de	nabestaanden.	Steef,	
die	zelf	wel	een	religieuze	achtergrond	
heeft,	vindt	het	mooiste	van	zijn	werk	
om	 iedere	 uitvaart	 zo	 persoonlijk	 en	
respectvol	 uit	 te	 voeren	 waar	 de	 na-
bestaanden	verder	mee	kunnen.	Zoon	
Freek	speelt	net	als	Steef	en	Bep	zijn	
rol	bij	het	verzorgen	van	de	uitvaarten.	
Schoondochter	 Wenny	 verzorgt	 vaak	
de	aangiftes	en	de	kofietafel	na	de	uit-
vaart.	Daarnaast	doet	ze	ook	de	admi-
nistratie	 van	 het	 bedrijf.	 Steeds	 geldt	

dat	 het	 familiebedrijf	 De	 Bruijn	 alle	
tijd	heeft	voor	haar	opdrachtgevers.

Toewijding en respect
Tegenwoordig	 is	 er	 een	 tendens	 dat	
er	steeds	meer	mogelijk	is	bij	uitvaar-
ten.	Oorspronkelijk	werd	de	gang	van	
zaken	hoofdzakelijk	bepaald	door	de	
tradities	 en	 gewoonten	 van	 de	 kerk	
waar	men	bij	hoorde.	Tegenwoordig	is	
er	meer	ruimte	voor	zeer	persoonlijke	
inbreng	van	familie	en	vrienden	rond	
de	 overledene.	 Het	 kan	 soms	 leiden	
tot	opmerkelijke	of,	in	het	oog	van	ve-
len,	bizarre	uitingen	en	rituelen.	Komt	
Steef	 ook	 in	 aanraking	 met	 dit	 soort	
situaties?	Steef:	‘Laat	ik	vooropstellen	
dat	we	in	de	eerste	plaats	dienstverle-
nend	 zijn.	Het	 ligt	 ook	 aan	 de	moti-
vatie	van	de	betrokkenen	waarom	ze	
bepaalde	dingen	willen.	Die	persoon-
lijke	 kant	 kan	 heel	 belangrijk	 zijn.	
Maar	ik	vind	wel	dat	er	grenzen	zijn.	
Ik	zal	nooit	iets	kunnen	doen	wat	te-
gen	mijn	principes	is’.	Alle	leden	van	
de	familie	de	Bruijn	vinden	het	prach-
tig	om	dit	werk	te	doen.	Ze	zien	het	als	
hun	werk	maar	daarnaast	ook	als	hun	
opdracht	 om	 hun	 opdrachtgevers	 zo	
goed	mogelijk	 bij	 te	 staan.	Voor	 ons	
maakt	het	niet	uit	of	het	een	hele	grote	

opdracht	 is	 met	 koets	 en	 een	 lange	
stoet	mensen	of	een	kleine	begrafenis	
in	 stilte	 met	 maar	 een	 paar	 mensen.	
Iedere	 begrafenis	 verdient	 even	 veel	
toewijding	en	respect.	Het	klinkt	raar,	
zeggen	ze,	maar	we	doen	dat	met	veel	
plezier.	Al	zal	het	natuurlijk	altijd	zo	
zijn	dat	we	ons	‘werk’	niet	mee	naar	
huis	nemen.	Dat	is,	net	als	voor	men-
sen	die	 bijvoorbeeld	 in	 ziekenhuizen	
of	in	de	zorg	werken,	onmogelijk.	Je	
moet	 altijd	 afstand	 houden	 tussen	 je	
functie	 en	 je	 persoonlijke	 leefwereld	
anders	kun	je	dit	werk	niet	goed	doen.	

Meubilair en kasten 
Naast	het	uitvaartbedrijf	is	er	nog	een	
hele	andere	tak	van	de	irma,	de	meu-
bel-	en	interieurbouw.	De	Bruijn	Meu-
bel-	en	Interieurbouw	houdt	zich	bezig	
met	het	maken	van	meubilair	op	maat,	
zoals	 kasten,	 tafels,	 keukens	 en	 bad-
kamerinrichtingen.	 Freek	 de	 Bruijn:	
‘Ook	maken	wij	bureaus,	boekenkas-
ten,	 balies	 en	 kleine	 projectinrich-
tingen.	 De	 meubels	 worden	 op	 maat	
gemaakt,	 zodat	 een	 kast	 of	 tafel	 he-

lemaal	naar	wens	van	de	opdrachtge-
ver	ontworpen	en	vervaardigd	wordt.	
Dit	maakt	 zijn	 interieur	 eigentijds	 en	
exclusief.	 In	 deze	 tak	van	het	 bedrijf	
zwaait	 zoon	 Freek	 de	 scepter,	 regel-
matig	bijgestaan	door	zijn	vader’.

Firma De Bruijn Westbroek: 
Christelijke Begrafenisverzorging 
naast Meubel- en Interieurbouw

door Martijn Nekkers

Een persoonlijke benadering die resulteert in een uitvaart zoals de opdrachtgevers die willen. 
Dat is wat Steef de Bruijn steeds voor ogen heeft met zijn ‘Christelijke Begrafenisverzorging 

De Bruijn’. Westbroeker Steef de Bruijn (56) heeft zo z’n eigen opvattingen en overtuiging. Zo 
verzorgt hij uit principe geen crematies. 

De uitvaartplechtigheid van Kees de Jong op 8 juli 2010. 
Voorop lopen Steef en Bep de Bruijn.

Een keukenbetimmering uitgevoerd 
door De Bruijn Meubel- en 
Interieurbouw.

advertentie

Bezuinigingen
Johan	Slootweg	(SGP)	ziet	in	de	voor-
jaarsnota	een	richting	ingezet	worden	
die	overeenkomt	met	het	verkiezings-
programma	 van	 de	 SGP.	 De	 partij	
maakt	zich	zorgen	over	de	bezuinigin-
gen	op	het	WMO-beleid.	‘Anderzijds	
liggen	 er	 grote	 kansen	 om	 er	 samen	
met	bijvoorbeeld	kerken	werk	van	te	
maken.’	 Nico	 Jansen	 (ChristenUnie)	
pleit	 ervoor	 vrijwilligers	 met	 kennis	
van	zaken	te	betrekken	bij	het	ontwik-
kelen	van	plannen	 in	de	wijken.	 ‘De	
opeenstapeling	 van	 bezuinigingen	
pakken	 niet	 goed	 uit	 voor	 de	 meest	
zwakken	 in	 onze	 gemeente.’	 Ebbe	
Rost	 van	Tonningen	vindt	 het	 in	 tijd	
van	 bezuinigingen	 niet	 kunnen	 om	
een	 beroep	 te	 doen	 op	 de	 algemene	
reserve.	Hij	vindt	verder	dat	er	in	een	
tijd	 van	 economische	 crisis	 veel	 te	
weinig	 wordt	 uitgegeven	 aan	 econo-
mische	 zaken.	 Hij	 wil	 weten	 hoe	 de	
science	as	inhoud	krijgt	als	het	RIVM	
verdwijnt.	

Bundeling van krachten
Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 stelt	
dat	bedragen	uit	de	voorjaarsnota	pas	
na	 een	 raadsbesluit	 worden	 geacti-
veerd.	 Het	 doet	 Mittendorff	 deugd	
dat	 er	 raadsbreed	 grote	 zorg	 is	 over	
de	kwetsbaren	in	de	samenleving.	Bij	
de	uitvoering	van	het	landelijk	beleid	
ziet	 hij	 kansen	 en	 bedreigingen.	 Ge-
let	 op	 de	 inanciële	 mogelijkheden	
die	gemeenten	krijgen	om	de	nieuwe	
taken	handen	en	voeten	te	geven	acht	
hij	 bundeling	 van	 krachten	 van	 be-
lang.	Het	RIVM	gaat	naar	De	Uithof.	
De	 gemeente	 is	 met	 de	 Staat	 in	 ge-
sprek	over	de	herontwikkeling	van	de	
achterblijvende	locatie	als	satellietlo-

catie	voor	Utrecht	Sciencepark.	Dit	is	
in	lijn	met	wat	in	de	nota	Economisch	
beleid	in	2008	is	afgesproken.	Het	Be-
stuursakkoord	kan	nog	beleidsmatige	
en	inanciële	consequenties	hebben.	

Moties
Een	 motie	 van	 GroenLinks&PvdA	
waarin	 wordt	 gevraagd	 om	 bij	 pro-
cedures	 van	 minimaal	 200.000	 euro	
waar	 mogelijk	 in	 de	 aanbestedings-
voorwaarden	 op	 te	 nemen	 dat	 bij	 de	
uitvoering	minimaal	vijf	procent	van	
het	 personeel	 moet	 bestaan	 uit	 men-
sen	met	een	uitkering	krijgt	steun	van	
de	raad.	De	SGP	stemt	tegen.	De	mo-
tie	van	de	SP	over	een	salarisgarantie	
voor	 thuiszorgmedewerkers	 krijgt	
unanieme	 steun.	 Burgemeester	 Ger-
ritsen	 ontraadt	 een	 motie	 van	 Nico	
Jansen	 waarin	 wordt	 gevraagd	 het	
voorstel	om	het	servicepunt	in	Maar-
tensdijk	te	sluiten	ongedaan	te	maken.	
Gerritsen	 vindt	 gelet	 op	 het	 gebruik	
van	het	servicepunt	de	kosten	voor	het	
openhouden	te	begrotelijk.	De	burge-
meester	 geeft	 aan	 wanneer	 mensen	
echt	 niet	 zelf	 naar	 het	 gemeentehuis	
kunnen	komen,	service	aan	huis	mo-
gelijk	is.	De	motie	krijgt	alleen	steun	
van	CDA	en	ChristenUnie.	

Over	 het	 algemeen	 hebben	 de	 frac-
ties	 waarding	 voor	 de	 kwaliteit	 van	
de	 jaarrekening.	 ‘Ondanks	de	econo-
mische	 tegenwind	 waardoor	 we	 ook	
in	 2011	 scherp	 aan	 de	 wind	 moeten	
zeilen	 om	vooruit	 te	 komen,	 ziet	 het	
huishoudboekje	 over	 2010	 voor	 De	
Bilt	er	ordentelijk	en	vertrouwenwek-
kend	 uit’,	 concludeert	 Anne	 Doe-
dens	 (VVD).	 Jaap	 Nieuwenhuize	
(GroenLinks&PvdA)	wil	zich	houden	
aan	 het	 punt	 uit	 het	 coalitieakkoord	
waarin	staat	dat	pas	nadat	al	het	mo-
gelijke	is	gedaan	om	lastenverzwaring	
te	vermijden,	de	optie	van	belasting-

verhoging	 in	 beeld	 komt.	 Ondanks	
lovende	woorden	over	wat	tot	stand	is	
gekomen,	is	GroenLinks&PvdA	min-
der	tevreden	over	de	inhoud	die	is	ge-
geven	 aan	 het	 duurzaamheidsbeleid.	
Ruud	Woutersen	(D66)	feliciteert	het	
college	met	de	goedkeurende	verkla-
ring	 die	 de	 accountant	 heeft	 afgege-
ven.	

Voortdenderende trein
Han	 IJssennagger	 (Bilts	 Belang)	
heeft	 met	 andere	 fracties	 zorgen	
over	 het	 weerstandsvermogen	 van	
de	gemeente.	Hij	stelt	dat	het	college	

doorgaat	met	projecten	alsof	er	geen	
economische	 crisis	 is.	 IJssennagger	
vindt	dat	 je	op	voorgenomen	beleid	
moet	 kunnen	 terugkomen.	 ‘Als	 we	
kijken	 naar	 dit	 college	 dan	 krijgen	
we	het	beeld	van	een	voortdenderen-
de	trein,	een	trein	die	alle	waarschu-
wingssignalen	 en	 seinen	 negeert.’	
Henk	 van	 den	 Broek	 (CDA)	 vraagt	
hoe	 hij	 het	 tekort	 van	 3,6	 miljoen	
euro	 eerder	 had	 kunnen	 signaleren.	
Wethouder	 Kamminga	 antwoordt	
dat	een	tussentijdse	afsluiting	eerder	
inzicht	 kan	 geven.	 ‘Daar	 willen	 we	
volgend	 jaar	 een	 eerste	 poging	 toe	
doen.’

Extra kosten
‘Het	 is	 een	 terugblik	 en	 dit	 zijn	 de	
cijfers	 ’,	 aldus	 Etiënne	 van	 Buren	
(SP).	 Hij	 zou	 in	 de	 jaarrekening	
graag	 naast	 elkaar	 willen	 zien	 wat	
we	 wilden	 bereiken,	 wat	 we	 daar-
voor	 gedaan	 hebben	 en	 wat	 het	 re-
sultaat	is.	Dat	laatste	kopje	blijft	hij	
in	 de	 jaarrekening	 nog	 steeds	 mis-
sen.	 ‘Johan	 Slootweg	 (SGP)	 vindt	
het	geen	goede	zaak	dat	de	 tijd	 tus-
sen	 besluit	 en	 uitvoering	 vaak	 erg	
lang	 is.	Hij	 noemt	 als	 voorbeeld	 de	
Burgemeester	 Huydecoperweg	 in	
Westbroek.	 Bij	 Nico	 Jansen	 (Chris-
tenUnie)	 leeft	de	vrees	dat	door	het	
korten	op	budgetten	mensen	met	een	
handicap	straks	te	maken	krijgen	met	
een	opeenstapeling	van	extra	kosten.	
Dat	wordt	vaak	niet	onderkend.

Gemeenteraad stemt in met Jaarrekening 2010
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 16 juni unaniem de jaarrekening 2010 vast. De raad stemde 
eveneens in met een aantal voorstellen waaronder het onttrekken van 3,6 miljoen euro aan de 

reserves. De raad besloot de investeringskredieten voor afgeronde projecten af te sluiten. 

Voorjaarsnota 
vervolg van pag. 3

Wethouder Bert Kamminga van Financiën.

LEKKER UITRUSTEN

OP DE LEUKSTE 

VAKANTIEBESTEMMING

UILENPAD 1, BILTHOVEN
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Bij de organisatie kreeg Saaki onder-
steuning vanuit WVT in Bilthoven, die 
zich net als hij inzet voor sociale cohe-
sie in de gemeente De Bilt. Een aantal 
acts dat vorig jaar op het festival stond 

komt terug, maar er is ook nieuw talent 
te bewonderen, belooft Saaki. ‘Ik hoef-
de dit jaar niet meer op zoek naar acts: 
ze hebben zichzelf bij mij gemeld. Ik 
moest zelfs mensen op een reservelijst 

zetten, maar omdat we nu tot elf uur 
mogen doorgaan, komen zij toch nog 
op het podium.’ Een van de nieuwe 
acts is Kruloh en Zoony. ‘Dat zijn een 
Marokkaans en een Iraaks meisje, die 
samen zingen.’ De overige acts komen 
(de meeste van oorsprong) uit landen 
als Suriname, Kenya, Ghana, Ethiopië, 
maar ook uit Bilthoven, De Bilt, Den 
Bosch en Utrecht. 

Kinderen
Voor kinderen komt een springkussen 
en ze kunnen spelletjes doen op het 
veld. Tot Saaki’s grote tevredenheid 
zijn dit jaar alle kramen bezet. ‘Vooral 
met multiculturele cateraars, dus dat 
wordt lekker eten. “Mei Smaak” Ca-
tering en Huiskamerdiner, bijvoor-
beeld, die komen uit Den Dolder.’ 
Verder staan er diverse organisaties op 
het veld en er is ook een kraam van 
Altrecht, een regionale instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg. ‘Ze zijn 
op zoek naar nieuw personeel, ver-
pleegkundigen en leerling verpleeg-
kundigen. Dus wie nog werk zoekt, 

moet maar eens met ze gaan praten.’ 
Een aantal kinderen gaat deze dag 
meedoen aan een sponsorloop voor 
de school in Klaaskreek. ‘En ik heb 
veel hulp gekregen van kinderen uit 
mijn buurt. Ze delen bijvoorbeeld ook 
fl yers uit’, zegt Saaki dankbaar. Hij is 
heel blij met alle vrijwilligers die zich 
voor het festival hebben aangemeld 
om achter de schermen en op het veld 

ervoor te zorgen dat alles op rolletjes 
loopt. ‘Het is leuk en sympathiek dat 
zo veel mensen belangeloos willen 
meewerken.’ Saaki hoopt dit jaar op 
een hogere opbrengst voor zijn goede 
doel: ‘Het festival is gratis, maar mid-
den op het veld komt een grote bus. Ik 
hoop dat alle bezoekers daarin een do-
natie willen doen.’ 

Deze drie founders meldden zich vo-
rig jaar oktober, toen de vierde Beurs-
vloer in de Werkplaats te Bilthoven 
plaatsvond. De MS-Lotgenotengroep 
De Bilt/Bilthoven was er voor het 
eerst, vertegenwoordigd door MS-
patiënte Annette van Willigenburg, 
coördinator van de MS-groep de heer 
Albert Naber en de initiatiefneemster 
Tessa Hilwig.

Lotgenoten
De MS-Lotgenotengroep was daar 
aanwezig met hun zelfgemaakte fl yer-
bord met daarop de tekst: ‘Laat MS-
patiënten niet thuis zitten’. Bij de ken-
nismaking vertelde Tessa Hilwig: ‘Er 
is al 23 jaar hier in De Bilt een MS-
Lotgenotengroep. Al die jaren zijn we 
bij elkaar gebleven door elkaar iedere 
maand uit te nodigen om met elkaar te 
praten en elkaar te steunen. Momen-
teel worden de bijeenkomsten gehou-
den in het Buurthuis ’t Hoekie in De 
Bilt. Enkele mensen van het eerste uur 

van deze groep zijn Georgine Das en 
Annette van Willigenburg. Zij startten 
23 jaar geleden in een wijkgebouwtje 
in De Bilt met een vrijwilligster, Ci-
vile van Zelm. Zij bezochten MS-pa-
tiënten uit de omgeving, waarna later 
de groep groter begon te worden’.

Afhankelijk
Daar deze akelige ziekte door de ja-
ren heen deze mensen steeds afhan-
kelijker maakten is men op zoek gaan 
naar een coördinator, die deze groep 
verder kon leiden. Arend Rook, die 
inmiddels ook de groep bezocht, ont-
moette op zijn werk Albert Naber en 
vroeg hem of hij deze groep wilde 
leiden. Sinds twee jaar is er hierdoor 
meer structuur in de groep gekomen 
en worden er gezellige bijeenkomsten 
georganiseerd. Begin 2010 is Tessa 
Hilwig toegevoegd aan deze groep 
om Albert te ondersteunen. Zij vullen 
elkaar goed aan. 
Als uitwerking van de beurs kon dit 

‘Dagje Uit’ georganiseerd kan wor-
den. Van alle kanten werd de groep 
geholpen. Zo ging de heer Arend Top 
van De Rotary Bilthoven, zelf deze 
dag met een auto mee. Datzelfde de-
den Biltstede Makelaars en door de 
Bilthuysen werden drie busjes voor 
vervoer van rolstoelmensen met drie 
ervaren chauffeurs geregeld. In totaal 
bestond de groep uit 34 mensen, waar-
van 17 MS-patiënten. 

Volendam
De dag is, ondanks het regenachtige 
weer, een fantastische leuke dag voor 
alle mensen geworden. Op de boot 
naar Marken kon gelukkig iedereen 
overdekt binnen zitten en het was 
even droog bij de rondleiding in Mar-
ken, waar in Volendamse klederdracht 
leuke anekdotes en over de geschie-
denis van Marken werd verteld. In 
de nieuwe boot van Jan Smit keerde 
men terug naar Volendam voor een 
fotosessie. Alle deelnemers kregen 
een grote foto en vier kleine fotootjes 
mee naar huis om het thuisfront te 
laten zien hoe gezellig ze het met el-
kaar hebben gehad. Het Jozefgebouw 
in Volendam, waar de groep die dag 
bivakkeerde was een historisch oud 
verenigingsgebouw uit 1908 van de 
Rooms Katholieke kerk. Hier genoot 
de groep van een heerlijk warm buf-
fet. Om half zeven keerde de groep 
een beetje moe, maar voldaan weer 
huiswaarts. 

Festival Uprising II 
door Lilian van Dijk

Het Multiculturele benefi etfestival Uprising trok vorig jaar nog te weinig bezoekers, maar dit jaar moet 
het zeker lukken om meer mensen naar het voetbalveld op de hoek van de Melkweg en de Weegschaal te 

trekken. Op zaterdag 25 juni vindt daar de tweede editie plaats. Organisator Brian Saaki, 
die met de opbrengst bezig is met vrienden een Mulo-school te bouwen in het 

Surinaamse Klaaskreek, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen.

MS-Lotgenotengroep naar Volendam
Donderdag 16 juni 2011 ging de MS-Lotgenotengroep een ‘Dagje Uit naar Volendam’. De dag werd 
gerealiseerd door De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven, Biltstede Makelaars en Stichting De Bilthuysen.

Uprising I trok nog niet zo heel veel publiek, maar dit jaar verwacht de 
organisatie dat het hele veld vol komt te staan.

Programma Uprising II
12.00 – 12.05 uur Offi ciële opening met djembe-groep
12.05 – 12.15 uur Openingstoespraak Frans Poot
12.15 – 12.20 uur djembe-groep 
12.20 – 12.25 uur Presentatrice Orsine Walden
12.25 – 12.55 uur   Brassband 
12.55 – 13.10 uur   Sulena (buikdans)
13.20 – 13.45 uur  My Son (garage/punkrock)
13.50 – 14.15 uur Ramon van Dijk (Elvis Presley-nummers)
14.25 – 14.50 uur Verrekte Knoeris (Engelstalige pop)
15.35 – 16.00 uur Zion Grooves (reggae)
16.10 – 16.35 uur Cada  Dia (latin) 
16.35 – 17.00 uur D.A.N.D.O. (hiphop/rap/ritmo kombina)  
17.10 – 17.35 uur Quesada (salsa)
17.45 – 18.10 uur  Priet Pangi/Boeba/Youngg Biggs/Dirty West BoyZ (rap)
18.20 – 18.45 uur   Imishango (reggae)
18.55 – 19.20 uur   Black Omolo (reggae)
19.20 – 19.35 uur    Toespraak wethouder Herman Mittendorff 
19.45 – 20.45 uur   The Marrons (roots reggae) 
20.45 en later Friction (reggae/hiphop), Kruloh & Zoony (zang), 
  Ghantu (ghantu muziek), Priti Pangi (reggae), Rev ‘n 
  Ross (R’n’B), Pearl Jozefzoon (musical, poprock, jazz, 
  gospel), dj Djoust and Harriebo (jungle)  
23.00 Afsluiting

Dankzij een match op de beursvloer konden 17 MS-patiënten een heerlijk 
dagje uit.

Verpleeghuis St. Elisabeth 
organiseert Zomerfair

Zaterdag 25 juni a.s. is er een grote (zomer-)fair in de bossen van de Lage 
Vuursche op het terrein van Verpleeghuis St. Elisabeth tussen 10.00 en 
16.00 uur. Een fantastisch spektakel waarvan de opbrengst geheel besteed 
zal worden aan een ontspanningsruimte voor de bewoners van dit huis. 

Drie jaar geleden begon het met een winterfair, die zo succesvol was dat het 
jaar daarop opnieuw een fair is gehouden. Dit keer is het initiatief genomen 
de winter ‘in te ruilen’ voor de zomer.

Te doen?
Een grote markt met zo’n 30 kramen met voor elk wat wils. Creatieve kra-
men, beeldenkraam, leuke activiteiten voor de kinderen, een rommelmarkt, 
een Oosterse kraam en een echt Oosters Theehuis. Het Rad van Fortuin en 
een loterij met veel mooie prijzen, lekker eten en drinken en veel muziek. 
O.a.:  de Vocalgroup Esperanto uit Hilversum: 14 vrouwen o.l.v. dirigent 
Hans van Breugel en vierstemmig zingend, vooral lichte popmuziek. Zij 
treden rond 11.00u. 12.00u. 13.30u. en 14.30u. op. Maar ook een pianist 
die op deze mooie locatie concerten zal geven en natuurlijk het enige echte 
Smartlappenkoor, bestaande uit enkel en alleen medewerkers en vrijwil-
ligers van St. Elisabeth. Kortom het belooft een prachtige, gezellige dag te 
worden. Komt u ook? Verpleeghuis St. Elisabeth, Kloosterlaan 29 te Lage 
Vuursche

Vocalgroup Esperanto: veertien zingende vrouwen, die met hun 
enthousiasme en energieke uitstraling een verrassende en boeiende vocale 
omlijsting van de Zomerfair voor hun rekening nemen.



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bij aankoop van een 

Max Factor 
mascara 

de tweede

gratis.

LET OP!

Actie loopt t/m

zaterdag 2 juli

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Zomeropruiming!
voor 

Knalprijzen 
van kast tot gieter

op=op

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

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C4 PICASSO 1.8 16V LPG G3 2008 97.000 ZILV GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,TREKH,ER,CV,

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF 2006 110.000 D GRIJS MET,ZWART LEDER,ABS,AIRBAGS,ER,ESP,

CLIMATE C,TREKH,PARKEERS,LMV,  € 11.950,00 

PEUGEOT 1007 2007 28.000 ZWART,AIRCO,ABS,AIRBAGS,ER,CV,SB,

ELECTRISCHE SCHUIFDEUREN,LMV,MLV,RAD/CD  € 8.450,00 

PEUGEOT 206 CC 2.0 16V GRIFFE 2002 111.000 ZILV GRIJS MET,LMV,SB,ER,CV,CLIMATE C

GEPIMPTE VERSIE LEDER INT,RAD/CD,MLV,ABS,  € 7.250,00 

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

MAZDA MX5 1995 170.000 GROEN MET,LMV,ER,CV,SB,RAD/CD  € 3.850,00 

RENAULT CLIO 1.4 16V,AUT 2002 GRIJS MET,CLIMATE C, ER,CV,SB,RAD.CD,ABS  € 5.950,00 

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 2000 124.000 D BLAUW MET,CRUISE C,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,

LEDER INT,AIRCO,LMV,  € 4.950,00 

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

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

PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
2006, 60.000, ROOD MET, 
AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 
170 C (EXCL.BTW)
ACHTERKLEP, 
IMPERIAAL MET LADDERROL, 

€ 7.250,00  

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

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

1,95

3,25

Nieuw !! 
Cake a Break 
diverse smaken 

Wildgebakken 

meergranen bol nu

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk
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De	 leerlingen	 van	 Heleen	 hadden	
twee	 jaar	 lang	 –	 zeventig	 lessen	 in	
totaal	 -	 op	 de	 dansen	 geoefend.	 De	
voorstelling	 toonde	 diverse	 dansstij-
len,	 die	 door	 de	 danseressen	 en	 één	
danser	in	verschillende	samenstellin-
gen	werden	gepresenteerd.	Als	eerste	
danste	 een	 leerling	 de	 Soleares,	 een	
dans	 over	 lijden,	 verdriet,	 triestheid	
en	 eenzaamheid.	 Vervolgens	 bracht	
een	dansgroep	een	Tientos,	een	lang-
zame,	 sensuele	 dans.	 Een	 nog	 wat	
aarzelende	 Tangos	 werd	 uitgevoerd	
door	de	 jongste	dansleerling,	Esther.	
Het	 overige	 programma	 bestond	 uit	
knap	uitgevoerde	 en	 in	 fraaie	outits	
gepresenteerde	 vrolijke,	 zwierige	

dansstijlen:	 Tangos,	 Cantiñas,	 Bu-
lerías,	Algegrías,	en	Sevillanas.	

Muziek
Tussen	de	dansen	door	werd	het	pu-
bliek	 steeds	 vergast	 op	 onvervalste	
lamencomuziek	 en	 –zang	 door	 de	
gitaristen	en	solisten.	Kambiz	Afshari	
is	 een	 uitmuntend	 musicus,	 die	 een	
mastersopleiding	aan	het	conservato-
rium	in	Rotterdam	heeft	gedaan.	Falu	
de	 Cadiz	 heeft	 een	 mooie,	 hese	 la-
mencostem	en	zingt	met	veel	passie.	
Manon,	 hoewel	 Nederlandse,	 weet	
met	 haar	 warme	 donkere	 stem	 voor	
de	 Spaanse	 lamenco	 de	 juiste	 toon	
te	 treffen.	Adriaan	 Brugman	 maakte	

deze	 avond	 een	 geslaagd	 debuut	 als	
gitarist	en	deed	zelfs	ook	nog	op	het	
eind	als	danser	mee	met	een	Sevilla-
nas.	Docente	Heleen	had	de	choreo-
graie	voor	alle	dansen	op	deze	avond	
gemaakt.	Haar	bijzondere	choreogra-
ie	 van	 de	 Sevillanas	 beleefde	 deze	
avond	 zijn	 première.	 Aan	 het	 eind	
van	de	avond	danste	Heleen	als	 toe-
gift	nog	een	wervelende	solo.

Compas
Annette	Westbroek,	 een	van	de	dan-
seressen,	 heeft	 al	 tien	 jaar	 les	gehad	
bij	 Heleen,	 vertelde	 ze	 in	 de	 pauze.	
‘Ik	had	een	half	jaar	stage	gelopen	in	
Sevilla.	Daar	zag	ik	de	lamenco	voor	

het	 eerst.	Zodra	 ik	 terug	was	 in	Ne-
derland,	ben	 ik	op	zoek	gegaan	naar	
een	dansschool.’	De	dansstijl	spreekt	
haar	erg	aan.	‘Het	gaat	om	het	totaal-
plaatje:	 de	 kracht,	 het	 voetenwerk,	
de	 sierlijkheid,	 de	 passie	 en	 de	 sen-
sualiteit.	Deze	dans	 is	 geschikt	 voor	

iedereen.	Het	maakt	niet	uit	hoe	oud	
je	bent	of	wat	voor	iguur	je	hebt.’	Het	
moeilijkste	aan	de	lamenco:	‘Je	moet	
zo	goed	letten	op	het	compas,	het	rit-
me	van	de	dans,	dat	 je	soms	vergeet	
dat	je	er	ook	gevoel	in	moet	leggen.’	

Publiek smult van voorstelling 
Flamencoschool Heleen 

door Lilian van Dijk

Leerlingen van Flamencoschool Casa Flamenca Heleen toonden dat ook in Nederland de lamenco 
welig tiert. Op 18 juni jl. verzorgden ze samen met gitaarspelers Kambiz Afshari en Adriaan Brugman, 

zanger Falu de Cadiz en zangeres Manon een prachtige voorstelling in het H.F. Witte Centrum.

Met veel passie werden de lamencodansen over het voetlicht gebracht.

Casa	Flamenca	Heleen	 is	 een	 professionele	 dansschool,	 gevestigd	 in	 het	
H.F.	Witte	Centrum	 in	De	Bilt.	Het	 nieuwe	 dansseizoen	 start	 begin	 sep-
tember.	Die	hele	maand	zijn	er	open	lessen	op	woensdag-	en	vrijdagavond.	
Wie	interesse	heeft,	mag	een	gratis	proeles	volgen.	Kambiz	Afshari	geeft	
gitaarles	 in	de	dansschool.	Voor	meer	 informatie:	www.lamenco-utrecht.
nl,	casal@hetnet.nl	of	 telefoonnummer	06-41042464	en	www.kambiz.nl,	
kamafshari@gmail.com.

In	het	atelier	van	Kunst	&	Licht	aan	
de	Herenweg	in	De	Bilt	 is	een	over-
zichtstentoonstelling	 gemaakt	 van	
het	werk	van	alle	deelnemende	kun-
stenaars.	 Ieder	 heeft	 iets	 ingeleverd	
met	 als	 thema:	 LOST.	 Bezoekers	
van	 de	 opening	 worden	 onthaald	 op	
kofie,	 thee,	 bonbons,	 mufins,	 taart	
en	 brownies.	Wel	wordt	 een	 donatie	
van	 minimaal	 vijf	 euro	 verwacht	 in	
de	grote	bus	die	midden	in	de	ruimte	
staat.	 In	 zijn	 toespraak	 vertelt	Kam-
minga	ook	dat	hij	zelf	van	tevoren	al	
een	 paar	 kunstenaars	 heeft	 bezocht	
en	zich	zelfs	al	een	beetje	een	kenner	
mag	noemen	van	plaatselijk	kunstta-
lent.	Een	schilderij	dat	een	keer	in	de	
Traverse	 van	 het	 gemeentehuis	 had	
gehangen,	had	hem	bijzonder	aange-
sproken.	Toen	hij	bij	een	van	de	deel-
nemers	aan	de	Kunstroute	langs	ging,	
hing	 het	 daar.	Toen	 pas	 ontdekte	 hij	
dat	 ‘Van	 Es’,	 de	 naam	 waarmee	 het	
schilderij	 was	 gesigneerd,	 Cees	 van	
Es	 was,	 die	 Kamminga	 kent	 als	 de	
directeur	van	De	Werkschuit.	De	wet-
houder	 stelt	 verder	 dat	 schoonheid	
iets	 met	 mensen	 doet	 en	 benadrukt	
dat	 kunst	 in	 vrijheid	 moest	 kunnen	
worden	 vervaardigd,	 omdat	 vrijheid	
een	 onontbeerlijke	 voorwaarde	 is	
voor	de	ontplooiing	van	talent.

Jongste exposant
Opvallend,	 zowel	 door	 zijn	 kleding	
en	kapsel	als	door	zijn	prille	leeftijd,	
is	kunstenaar	Dominik	Enzinger,	van	
wie	 in	 de	 werkplaats	 een	 abstract	
kunstwerkje	 staat.	 De	 achttienjarige	
vertelt	 dat	 hij	 is	 opgegroeid	 in	Oos-
tenrijk.	 ‘Ik	 kende	 José	 ten	 Have,	
voorzitter	 van	 BeeKk	 al	 voordat	 ik	
een	 jaar	 geleden	 naar	 De	 Bilt	 ver-
huisde.	Ik	werk	nu	in	het	atelier	van	
Kunst	&	Licht,	waar	we	lampen	ma-
ken,	en	verder	ben	 ik	beeldend	kun-
stenaar.’	 Hij	 gaat	 bij	 zijn	 kunstwerk	
staan.	‘Ik	teken	vanuit	mijn	gevoel	en	
met	veel	fantasie.’	Hij	wijst	naar	een	
soort	groene	complexe	geometrische	
iguur	 links	 boven:	 ‘Dat	 zijn	 ogen.’	

De	streep	daar	schuin	onder	met	een	
haakje	 eraan	 verbeeldt	 een	 neus	 en	
een	ronde	stip	is	een	mond.	‘Dit	is	een	
vrouw.	Vrouwen	in	deze	wereld	leven	
in	een	patriarchaat.	Ze	worden	erg	on-
derdrukt.	Dat	 is	niet	goed.’	Dit	 is	de	
eerste	keer	dat	hij	exposeert,	meldt	hij	
verlegen.	Terugkeren	naar	Oostenrijk	
of	na	verloop	van	tijd	naar	een	ander	
land	 verhuizen	wil	 hij	 niet.	 ‘Ik	 vind	
het	landschap	in	Nederland	zo	mooi.	
Het	is	heel	vlak,	je	kunt	ver	zien.	En	
Nederland	heeft	mooie	gebouwen	en	
bouwstijlen.’	

Drie kunstenaressen
Op	 de	 Buys	 Ballotlaan	 112	 zijn	 de	
garage	en	de	ruimte	daarachter	inge-
richt	met	werk	van	bewoonster	Jannie	
Vossestein	en	dat	van	twee	sieraden-
maaksters,	Gienke	Geersing	en	Fem-
ke	Akse.	‘Jannie	werkt	veel	in	kleur-
potlood’,	vertelt	echtgenoot	Wim,	die	
even	de	honneurs	waarneemt.	 ‘Maar	
ze	werkt	ook	 in	 acryl	 en	olieverf	 en	
ze	 maakt	 beeldjes	 van	 verschillend	
materiaal,	 bijvoorbeeld	 speksteen	
of	 brons.	De	 beeldjes	 zijn	 altijd	 van	

mensen	 of	 mensachtige	 wezens.	 Op	
haar	schilderijen	zijn	mensen	en	bloe-
men	een	terugkerend	onderwerp.	‘We	
zijn	 behoorlijk	 reislustig.	Als	 Jannie	
onderweg	 interessante	 types	 tegen-
komt,	maakt	ze	 foto’s	van	hen	of	ze	
maakt	snel	een	schets.	Na	thuiskomst	
werkt	 ze	 die	 uit.	 Je	 ziet	 hier	 onder	
meer	een	aantal	schilderijen	van	men-
sen	 uit	 Sri	 Lanka.’	 Gienke	 Geersing	
en	 Femke	 Akse	 komen	 regelmatig	
bij	elkaar	om	aan	sieraden	te	werken.	
‘We	 zijn	 vriendinnen,	 dus	 het	 is	 ge-
zellig	en	bovendien	inspireren	we	el-
kaar’,	legt	Geersing	uit.	Zelf	werkt	ze	
met	textiel	–	ze	gebruikt	ook	technie-
ken	als	puniken	en	haken	-	en	papier.	
Ze	creëert	er	elementen	van	die	er	uit-
zien	 als	 kralen	 of	 snippers.	 Die	 lakt	
ze	om	ze	daarna	te	verwerken	in	haar	
halskettingen.	Haar	werk	is	ijntjes	en	
subtiel.	 Femke	 is	 eigenlijk	 haar	 te-
genpool.	‘Ik	werk	met	grote	kralen	en	
metaaldraad.	 Ik	 vind	 alle	 technieken	
boeiend.	 Ik	 werk	 bijvoorbeeld	 hier	
met	stukjes	ietsband’,	wijst	ze.	‘Vaak	
maken	we	dezelfde	ketting,	maar	elk	
met	onze	eigen	materiaalkeuze’,	toont	

Gienke.	Ogenschijnlijk	zijn	het	 twee	
totaal	 verschillende	 kettingen,	 maar	
dat	is	schijn:	‘Femke	werkt	hetzelfde	

idee	uit,	maar	zij	doet	dat	met	grote	
kralen	en	ik	met	klein	materiaal.’	

Kamminga opent Kunstroute 2011 van BeeKk
door Lilian van Dijk 

Dat de Kunstroute zo dicht op een ander kunstevenement valt, Beetje Kunst, is volgens wethouder 
Kamminga wellicht aanleiding tot overleg met de besturen van BeeKk en Nick & Co, 

zegt hij in zijn openingsspeech voor de Kunstroute op 18 juni. Teruglopende 
bezoekersaantallen zouden kunnen duiden op de noodzaak tot meer spreiding en/of 

een andere invulling van de beide lokale kunstevenementen.
Eerste drie voorstellingen 

‘Binnenskamers’ groot succes! 
Opnieuw	verrast	Theater	in	’t	Groen	met	een	zorgvuldig	geselecteerde	cast;	
drie	nieuwe	acteurs	uit	Groenekan	e.o	maakten	daarin	bovendien	een	uit-
stekend	debuut.	Geïnspireerd	door	de	drie	regisseurs	werd	op	de	première-
avond	een	knap	staaltje	toneelspel	neergezet.
De	drie	eenakters	die	Theater	in	’t	Groen	onder	de	titel	‘Binnenskamers’	zes	
maal	uitvoert	hebben	een	gemeenschappelijk	thema:	driehoeksverhoudin-
gen.	Maar	de	sfeer	per	stuk	verschilt	nogal.	De	uitstraling	van	de	kamers	
in	Huize	Voordaan	helpt	de	toeschouwers	bij	het	omschakelen.	De	vrolijk-
luidruchtige	stemming	op	de	begane	grond	maakt	plaats	voor	een	wat	som-
bere	sfeer	in	het	trappenhuis.	En	op	zolder	aangekomen	kun	je	je	op	hoge	
zee	eenzaam	en	verloren	wanen.
‘Door	het	kleine	aantal	toeschouwers	wordt	je	in	élk	stuk	helemaal	meege-
nomen	‘,	zegt	Wouter	Witkamp	uit	Utrecht	op	de	eerste	speelavond	enthou-
siast.	‘Je	kunt	je	niet	onttrekken	aan	gevoelens	als	medelijden	of	schaamte,	
maar	in	alle	drie	de	stukken	voert	toch	uiteindelijk	humor	de	boventoon’.	
Na	aloop	werd	in	het	knusse	Theatercafé	in	Dorpshuis	De	Groene	Daan	
uitgebreid	 nagepraat.	Welke	 eenakter	 nu	 het	 meest	 geboeid	 had,	 leverde	
verschillende	uitkomsten	en	dus	interessante	gesprekken	op.
Ook	de	voorstellingen	op	18	en	19	juni	maakten	de	tongen	los.	De	reste-
rende	drie,	op	22,	24	en	26	juni,	zijn	inmiddels	helemaal	uitverkocht.Toehoorders luisteren geboeid naar de openingstoespraak van wethouder 

Kamminga.



Goed uitgerust op
 weg!

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,

Telefoon 0346-281764

 

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

Inventive Repair Dealer Thetford

 

Openingstijden: maandag 08.30 - 20.00 uur, 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Aanbieding:

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

 

Halogeen voortentkachel 

€ 13,75
Denkt u aan een tijdige afspraak 

voor de (BOVAG) onderhoudsbeurt?
 

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

INSTALLATIEBEDRIJF BV

Het juiste adres voor:

gas-, water- en sanitaire installaties,

CV installaties, vloerverwarming,

Zinken goten en dakbedekking

Eigen service dienst

Vraag vrijblijvend 

informatie of kijk op:

www.booninstallatiebedrijf.nl

Boon Installatiebedrijf BV 

Dr. Letteplein 12a Tel. 030 220 0457

3731 JS De Bilt Fax. 030 220 0212

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

Voor jong en oud 
‘om over na te denken’

 

verkrijgbaar in: 
 120 cm € 250,-
 140 cm € 280,-

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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advertentie

De	Boer:	‘Biltse	burgers	hebben	hun	
zorg	laten	weten	over	de	bouwplan-
nen	in	het	centrum	van	Bilthoven.	Nu	
schrapt	wethouder	Arie-Jan	Ditewig	
weer	 een	 verdieping	 van	 de	 poort-
gebouwen,	 maar	 in	 de	 rest	 van	 het	
gebied	blijft	de	bouwhoogte	gehand-
haafd’,	aldus	het	raadslid	in	de	com-
missievergadering	Openbare	Ruimte	
van	donderdag	9	juni.	‘Wordt	het	een	
eenheidsworst	of	houden	we	variatie	
in	 hoogte,	 bouwperiodes,	materiaal,	
stijl	en	uitstraling?’	

Zorgen
De	 zorg	 van	 de	 bewoners	 betreft	
vooral	 de	 bouwhoogte.	 Maar	 wan-
neer	 nu	 alleen	 van	 de	 nieuwe	 en	
beeldbepalende	 poortgebouwen	 een	
verdieping	 wordt	 afgeschraapt	 kan	
er	sprake	zijn	van	een	‘vals	compro-
mis’.	 De	 Boer	 vreest	 dat	 de	 archi-

tectonische	 samenhang	 doorkruist	
wordt.	‘De	plannen	en	de	uitvoering	
zullen	voor	tientallen	jaren	de	beeld-
kwaliteit	 van	 het	 centrum	 bepalen’	
zo	stelde	Anne	de	Boer	,’daar	mogen	
we	niet	licht	over	denken.	De	nieuwe	
doorbraak	vanaf	de	Julianalaan	en	de	
plannen	voor	het	Vinkenplein	komen	
goed	over.	Zeker,	we	gaan	wat	meer	
de	 hoogte	 in,	 maar	 dat	 is	 architec-
tonisch	 verantwoord	 en	 ook	 nodig	
voor	het	inancieel	rond	krijgen	van	
de	 uitvoering.’	 Hij	 maakt	 zich	 ech-
ter	wel	zorgen	over	hoe	het	bestem-
mingsplan	 kan	 uitpakken	 voor	 de	
oostzijde	van	het	Emmaplein.	Op	de	
kop	van	de	Julianalaan	en	op	de	oost-
zijde	van	het	Emmaplein	staan	sfeer-	
en	beeldbepalende	woningen,	 in	het	
rijtje	 staat	 zelfs	 een	 gemeentelijk	
monument.	In	het	door	de	raad	vast-
gestelde	Beeldkwaliteitplan	(oktober	

2010)	wordt	ervoor	gepleit	dat	deze	
panden	vanwege	hun	karakteristieke	
uiterlijk	bij	voorkeur	opgeknapt	wor-
den	 of	 bij	 uitbreiden	 dit	 gebeurt	 in	
combinatie	met	behoud	van	karakte-
ristieke	geveldelen.

Wegnemen
De	antwoorden	van	het	Biltse	Colle-
ge	konden	de	zorgen	bij	het	raadslid	
nog	niet	wegnemen.	
‘Het	is	na	heel	veel	jaren	praten	goed	
dat	er	doorgepakt	wordt,	een	opknap-

beurt	 voor	 het	 centrum	 van	 Biltho-
ven	is	 immers	hoognodig’	zo	meent	
het	 GroenLinks&PvdA	 raadslid.	
‘Daar	 zijn	 bewoners,	 ondernemers	
en	lokaal	bestuur	het	wel	over	eens.	
Maar	 nauwkeurigheid	 en	 zorgvul-
digheid	bij	de	bepalingen	in	het	be-
stemmingsplan	 en	 bij	 de	 uitvoering	
is	geboden.’
Over	 de	 plannen	 wordt	 in	 de	 ge-
meenteraadsvergadering	 van	 eind	
juni	verder	gesproken	en	gestemd.

Op	 16	 april	 was	 er	 een	 open	 dag	
waarop	 men	 kennis	 kan	 maken	 met	
alles	wat	van	Oostrum	op	dit	gebied	
te	bieden	heeft.	En	er	was	een	prijs-
vraag	waarbij	een	slagzin	moest	wor-
den	afgemaakt.	Vrijdagavond	17	juni	
werd	de	derde	prijs	 (een	step	uit	het	
Berg	Toys-assortiment)	uitgereikt	aan	
Gijsbert	Stomphorst	uit	Maartensdijk.	
De	andere	twee	prijzen	(2	overnach-
tingen	 in	 een	 echte	 boomhut	 en	 een	
Nadenkbankje)	 zullen	 later	 worden	
overhandigd.	

Nadenkbankje
Het	 Nadenkbankje	 is	 ook	 bij	 De	
Speelgaarden	 verkrijgbaar.	 Met	 het	
Nadenkbankje!	 geeft	Boedha	Nature	
ouders	een	leuke	en	positieve	tool	om	
het	 bewustzijn	 over	 gedrag	 bij	 hun	
kinderen	te	vergroten.	Het	is	voor	kin-
deren	een	vaste	plek	om	stil	 te	staan	
bij	 gebeurtenissen	 die	 om	 relectie	
vragen.	Dat	kan	gaan	om	getoond	ge-

drag	waar	je	als	ouders	niet	op	zit	te	
wachten.	In	plaats	van	straffen	bied	je	
je	kind	de	ruimte	om	zelf	over	de	si-
tuatie	na	te	denken	en	met	een	oplos-

sing	 te	 komen.	 Positiever	 gesteld	 is	
het	ook	een	plek	waar	kinderen	plan-
nen	kunnen	maken,	dromen,	besluiten	
kunnen	nemen.

Rank of Lomp? Centrumplan Bilthoven 
door Henk van de Bunt

‘Wordt het rank of lomp?’ dat vroeg gemeenteraadslid Anne de Boer van GroenLinks&PvdA 
zich af bij de bespreking van de Biltse bouwplannen. ‘Weer een verdiepinkje minder voor 

de nieuwe poortgebouwen bij station Bilthoven, terwijl in de rest van het gebied wel 
hoger gebouwd gaat worden, is dat niet een architectonische miskleun?’ 

Zorg had hij ook over beeldbepalende huizen aan het Emmaplein.

Anne de Boer wijst erop, dat 
nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij 
de bepalingen in het bestemmingsplan 
en bij de uitvoering is geboden

Prijswinnaars Speelgaarden
door Henk van de Bunt

Aan de Achterweteringseweg 70a, op de grens tussen Maartensdijk en Westbroek zijn de  bedrijven De 
Twaalf Gaarden en De Speelgaarden van Henk van Oostrum gevestigd. Vijf jaar geleden ging hij van 
start met zijn bedrijf in groenvoorziening, tuinaanleg en grondwerk en zijn de activiteiten inmiddels 

uitgebreid met een gevarieerd aantal (buiten)speelgoed.

Wim Sonneveld zong het al in 1968: ‘Op de step, op de step. Ik ben zo blij dat 
ik hem heb’. Dat geldt ook voor Gijsbert Stomphorst, die even met zijn zojuist 
ontvangen prijs de boomhut in mocht. Links voor het ‘Nadenkbankje’.

Dat	 voorzitter	 Marcel	 Verhaar	 van	
Whisky	 en	 Wijnhandel	 Verhaar	 een	
groot	 liefhebber	 is	van	Schotland	en	
Schotse	 whisky,	 verklaart	 wellicht	
waarom	 de	 Vaderdagactie	 van	 win-
kelcentrum	Planetenbaan	bestond	uit	
een	Schots	doedelzakband.	Het	gezel-
schap	marcheerde	door	het	overdekte	
gedeelte	 en	 over	 het	 buitengebied.	
Op	het	plein	voor	de	entree	bleven	ze	
stilstaan	en	brachten	bekende	Schotse	
klassiekers	 ten	 gehore	 als	 Old	 lang	
syne,	tot	groot	genoegen	van	liefheb-
bers	 van	 het	 genre	 en	 tot	 verbazing	
van	nietsvermoedende	bezoekers	van	
het	 winkelcentrum,	 die	 ineens	 ge-
trakteerd	werden	op	luide	muziek	en	
mannen	en	vrouwen	in	Schotse	kilts.	
[LvD]	

Filmsterren op de 
Hessenweg en Looydijk

Als	Vaderdagattractie	had	de	winkeliersvereniging	Hessenweg		en	Looydijk	
een	tweetal	bijzondere	iguren	op	pad	gestuurd.	De	gekke	hoedenmaker	en	
de	hartenkoningin,	die	 in	de	ilm	Alice	 in	Wonderland	van	 regisseur	Tim	
Burton	gespeeld	worden	door	Johnny	Depp	en	Helena	Bonham	Carter,	deel-
den	op	18	juni	overal	op	de	Hessenweg	en	de	Looydijk	bonnen	uit	waarmee	
leuke	prijzen	waren	te	winnen.	[LvD]

De gekke hoedenmaker en de hartenkoningin deelden ook bonnen uit bij 
Bloemsierkunst H. van Burken op de Hessenweg in De Bilt.

Gemeentelijk monument op het Emmaplein Oostzijde. Eén van de vier 
panden, die volgens het Beeldkwaliteitsplan van 2010 het verdienen 
behouden te blijven.

Doedelzakklanken in 
Winkelcentrum Planetenbaan

Op het plein van de Planetenbaan gingen de muzikanten in een kring staan om 
aanwezigen te vermaken met Schotse melodieën.

Portulaca in terrasschaal

Diverse kleuren. 

Schaal 27 cm.

van 11,99Cvoor 

7,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Portulaca in terras-
schaal
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Agenda Dorpsraad Groenekan

27 juni 2011

Aanvang:	 20.00	uur
Einde:	 22.00	uur
Locatie:	 Dorpshuis	de	Groene	Daan

1.		 Inventarisatie	vragen	van	toehoorders
2.		 Vaststellen	agenda
3.		 Verslag	vorige	agenda
4.		 Welkom	nieuw	bestuurslid	als	vertegenwoordiger	
	 	 Ruigenhoeksedijk
5.		 Vervolg	plusplan	Ruigenhoekse	polder
6.		 Naborrel	in	Groene	Daan
7.		 Activiteiten	lijst
8.		 Rondvraag

U	bent	van	harte	welkom	bij		deze	vergadering	en	wanneer	u	
punten	wilt	inbrengen	kunt	u	deze	vooraf 	per	email	doorgeven	
of 	voorafgaand	aan	de	vergadering	bij	de	secretaris	indienen.
	
Informatie	en	contactgegevens:
www.dorpsraadgroenekan.nl
nicolien  curiere-trommelen, secretaris
e: secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

Evaluatiebijeenkomst sluipverkeer Westbroek

In	het	najaar	van	2008	zijn	er	op	de	Korssesteeg,	Huydecoperweg	en	de	Kerkdijk		van	Westbroek	
de	borden	voor	een	gesloten	verklaringen	geplaatst.	
Dit	om	het	sluipverkeer	uit	de	kern	van	Westbroek	te	weren	en	de	veiligheid	van	de	weggebruikers	
te	verhogen.

Om	in	beeld	te	krijgen	of 	deze	gesloten	verklaring	goed	functioneert	heeft	de	gemeente	een	eva-
luatie	gehouden.	Wethouder	Ditewig	nodigt		bewoners	van	Westbroek	uit	voor	een	bijeenkomst	
op	dinsdag	28	juni	waarin	de	uitkomsten	van	de	evaluatie	worden	toegelicht.		

U	bent	van	harte	welkom	om	deze	bijeenkomst	bij	te	wonen	op		
dinsdag,	28	juni	2011.	De	bijeenkomst	start	om	19.30	uur.	Vanaf 	19.00	uur	kunt	u	al	binnenlo-
pen	in	het	Dorpshuis	van	Westbroek.	

Wijkcontactambtenaar:	
Gerard Kosterman, T. 030-2289499/E. kostermang@debilt.nl

Cees	van	Stroe		is	een	echte	Biltenaar	
en	was	lang	schilder	van	beroep.	Hij	
ontmoette	 zijn	 vrouw	 toen	 hij	 schil-
derwerk	 uitvoerde	 aan	 een	 villa	 in	
Bilthoven.	 Annie	 van	 Rooij	 werkte	
daar	 als	 gezelschapsdame	 bij	 een	
oude	 dame.	 Zij	 komt	 oorspronkelijk	
uit	Brabant.	Nadat	hij	begin	zeventi-
ger	jaren	om	gezondheidsredenen	het	
schilderwerk	niet	meer	kon	doen,	ging	
Cees	van	Stroe	op	kantoor	werken	bij	
de	Algemene	Biltse	Woningbouwver-
eniging.	Die	ging	later	op	in	de	woon-
stichting	 SSW.	 Hij	 werkte	 daar	 tot	
hij	 op	 vijfenzestigjarige	 leeftijd	 met	
pensioen	ging.	Uit	de	vele	schilderij-
tjes	 in	de	gang	van	hun	appartement	
blijkt	 dat	 Cees	 van	 Stroe	 als	 kunst-
schilder	nog	steeds	actief	is.	Hij	is	93	
en	zijn	vrouw	90	jaar	oud.	Ze	kregen	
twee	zonen.	Er	zijn	zes	kleinkinderen	
en	 twee	achterkleinkinderen.	Ter	ge-
legenheid	 van	 de	 diamanten	 bruiloft	
werd	voor	familie	en	vrienden	in	De	
Bremhorst	een	etentje	georganiseerd.	

Gemeente De Bilt start 
met voorbeeldprojecten 

duurzaam bouwen
Gemeente	De	Bilt,	Woonstichting	SSW,	de	provincie	Utrecht,	BNA,	Bou-
wend	 Nederland	 en	 Hoogheemraadschap	 De	 Stichtse	 Rijnlanden	 onderte-
kenden	 in	2010	het	duurzaam	bouwen	convenant.	Binnen	dit	convenant	 is	
afgesproken	twee	voorbeeldprojecten	uit	te	voeren	die	model	staan	voor	alle	
projecten	binnen	de	gemeente	De	Bilt.

Als	 voorbeeldprojecten	 zijn	 geselecteerd	 de	 ontwikkeling	 De	 Melkweg	
(nieuwbouw)	 en	 het	 renovatieproject	 Heemstrakwartier.	 Dit	 betekent	 dat	
deze	projecten	met	aandacht	worden	begeleid	om	te	zorgen	dat	duurzaam-
heid	integraal	onderdeel	gaat	uitmaken	van	het	project.

Duurzaam
Duurzaamheid	is	een	breed	begrip	dat	op	verschillende	manieren	kan	worden	
uitgelegd.	Daarom	hebben	de	convenantpartijen	voor	gebouwen	een	 instru-
ment	 gekozen	 dat	 eenduidig	 duurzaamheid	 beoordeelt	 en	 meetbaar	 maakt,	
uitgedrukt	in	een	score	van	1	tot	10.	Dit	instrument	heet	GPR-gebouw.		Bin-
nen	dit	instrument	zijn	er	vijf		thema’s	waar	een	afzonderlijke	score	op	kan	
worden	gehaald.	De	thema’s	zijn:	energie,	milieu	(inclusief	materiaal	en	wa-
ter),	gezondheid	(inclusief	geluid,	lucht,	licht	en	comfort),	gebruikskwaliteit	
(inclusief	functionaliteit,	kwaliteit,	veiligheid)	en	toekomstwaarde	(inclusief	
voorzieningen,	lexibiliteit	en	belevingswaarde).	Alle	vijf	thema’s	wegen	even	
zwaar	mee	in	de	eindscore.	Bouwen	volgens	de	huidige	standaard	levert	nor-
maal	 een	 gemiddelde	 score	 van	 6	 op.	Vandaar	 ook	 dat	 de	 ambitie	 van	 het	
convenant	een	gemiddelde	waarde	nastreeft	van	tussen	de	6,5	en	8,	met	een	
accent	op	energie	(minimaal	een	7).	Gedurende	het	ontwerpproces	zal	con-
creet	invulling	worden	gegeven	aan	de	ambitie,	waarbij	het	streven	is	om	een	
zo	hoog	mogelijke	score	binnen	de	randvoorwaarden	te	behalen.

Voorbeeldproject 
Dit	gemeentelijk	project	 dat	 ontwikkeld	wordt	 door	SSW	omvat	 een	brede	
school,	muziekschool,	openbare	bibliotheek,	BSO	en	culturele	functies.	Het	
ontwerp	van	het	CEC	is	momenteel	in	de	eindfase.	Daarnaast	omvat	het	pro-
ject	de	Melkweg	circa	170	woningen,	waarvan	50	sociale	huurwoningen.	De	
woningen	 worden	 in	 twee	 tranches	 ontwikkeld.	 Het	 ontwerpproces	 van	 de	
eerste	 tranche	(circa	60	woningen)	gaat	binnenkort	van	start.	De	resterende	
woningen	volgen	later.	Binnen	deze	locatie	worden	ook	circa	60	woningen	op	
initiatief	van	de	kerk	gebouwd.	Ook	voor	de	woningen	geldt	natuurlijk	dat	ze	
moeten	voldoen	aan	de	ambities	van	de	duurzaam	bouwen	convenant.	

Heemstrakwartier
Het	Heemstrakwartier	omvat	een	grootschalige	renovatie	van	circa	190	wo-
ningen.	Woonstichting	SSW	is	de	initiatiefnemer.	Allereerst	zal	de	GPR-sco-
re	van	de	huidige	situatie	in	beeld	worden	gebracht.	Vervolgens	zal	worden	
gekeken	op	welke	wijze	de	ambities	van	het	Duurzaam	Bouwen	Convenant	
op	een	eficiënte	wijze	te	realiseren	zijn.

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

Zestigjarig huwelijksfeest in De Bremhorst
door Guus Geebel

Op woensdag 15 juni vierden de heer en mevrouw Van Stroe-van Rooij hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. Namens de gemeente kwam locoburgemeester Arie-Jan Ditewig het bruidspaar 
in woon- en zorgcentrum De Bremhorst feliciteren. Cees en Annie van Stroe wonen daar nu zes jaar. 

Daarvoor woonden ze op de Prof. Dr. P. Zeemanweg in De Bilt. Tijdens de kofie werden ze door 
bewoners van De Bremhorst luid toegezongen.  

Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig feliciteert het echtpaar Van Stroe-van 
Rooij. 

Omdat	 het	 musiceren	 in	 het	 kerkje	
vanwege	 de	 goede	 akoestiek	 en	 de	
intieme	sfeer	-er	zijn	140	zitplaatsen-	
bijzonder	 in	 trek	 is	bij	ensembles	en	
koren,	heeft	het	bestuur	indertijd	be-
sloten	om	de	kerk	vier	 keer	 per	 jaar	
gratis	 ter	 beschikking	 te	 stellen	 aan	
geschoolde	 amateur-	 en	 beroepsmu-
sici.	 Na	 het	 uitproberen	 van	 enkele	
concerten	in	het	eerste	jaar	op	afwis-
selend	 de	 zaterdag-	 en	 zondagmid-
dag,	 is	 uiteindelijk	 gekozen	 voor	 de	

zondagmiddag,	 steeds	 van	 15.00	 tot	
16.00	 uur.	 Ook	 de	 data	 van	 de	 vier	
zondagmiddagen	liggen	al	enige	jaren	
vast,	namelijk	de	 laatste	zondagmid-
dag	in	de	maanden	mei,	juni,	augustus	
en	september.	

Koor	 Quasi	 Niente	 (23	 zangers)	
brengt	 op	 26	 juni	 2011	 werken	 van	
o.a.	Purcell,	Britten	en	Blow	en	wordt	
begeleid	door	7	instrumentalisten	(or-
gel,	violen,	altviool,	cello	en	hobo’s).	

Zie	ook	de	website:	www.onderweg-
kerkblauwkapel.nl

Er zit muziek in Blauwkapel
Veel bewoners in de regio weten zo langzamerhand wel, dat in het monumentale kruiskerkje 

Blauwkapel oecumenische kerkdiensten worden gehouden (overigens al vanaf 1960), maar dat 
muziekliefhebbers in het kerkje terecht kunnen om te genieten van een concert is minder bekend. Al 

vanaf 2008 organiseert de Vereniging Vrienden van Blauwkapel gratis toegankelijke concerten! 

Juninummer De Biltse Grift
Het	juninummer	van	het	tijdschrift	
van	 de	 historische	 kring	 D’Oude	
School	is	heden	verkrijgbaar	bij:
Bouwman Boeken
The Readshop 
Bilthovense Boekhandel 
Tobaccoshop Henk Hillen, 
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Op	 de	 kleine	 parkeerplaats	 op	 het	
Vinkenplein	in	het	centrum	van	Bilt-
hoven	wordt	de	allergrootste	taart	van	
Nederland	 gemaakt.	 Ter	 voorberei-
ding	 worden	 er	 bij	Top’s	 Edelgebak	
een	 paar	 duizend	 heerlijke,	 vrolijk	
gekleurde	 cupcakes	 gemaakt	 door	
patissier	Arjen	 Bras,	 samen	 met	 een	
groep	enthousiaste	bakkertjes	in	spé.	
Van	 die	 cupcakes	 wordt	 op	 25	 juni	
de	 allergrootste	 taart	 van	 Nederland	

opgebouwd.	 De	 taartjes	 worden	 ter	
plekke,	op	het	Vinkenplein	verkocht.	
Daarnaast	 zal	 een	 groep	 school-
kinderen	 deze	 taartjes	 vooraf	 gaan	
verkopen	 met	 speciaal	 daarvoor	 ge-
maakte	 tegoedbonnen.	 De	 verkochte	
cupcakes	kunnen	dan	op	25	juni	wor-
den	afgehaald,	tussen	10.00	en	17.00	
uur	op	het	Vinkenplein.	Daarbij	wordt	
er	een	lekker	kopje	kofie	geschonken	
door	 Segafredo	 en	 een	 glaasje	 Pro-

secco	door	Wijnkoperij	Baas	&	Zn	uit	
Bosch	en	Duin.	

Met	de	aankoop	van	de	taartjes	kunt	u	
tevens	een	entreebewijs	winnen	voor	
Culinairie	2011.	Dit	3-daagse	smaak-
evenement	vindt	plaats	van	vrijdag	26	
t/m	zondag	28	augustus	2011	in	Bilt-
hoven.	Zie	ook	www.culinairie.nl.

Koninklijke Onderscheiding 
voor professor Visser

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte vrijdag 17 juni jl. de versierselen 
uit, die horen bij de Koninklijke onderscheiding Oficier in de Orde 
van Oranje-Nassau aan prof. dr. G.H.A. Visser.  De uitreiking vond 

plaats bij het afscheidscollege van professor Visser in het 
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Professor	Visser	ontving	de	onderscheiding	voor	zijn	grote	verdiensten	bij	
de	vernieuwing	van	het	medisch	onderwijs,	de	organisatie	en	de	kwaliteit	
van	de	obstetrische	zorg,	de	opleiding	van	tientallen	gynaecologen	en	het	
Wetenschappelijk	onderzoek	in	de	Obstetrie.	Als	hoogleraar	Obstetrie	was	
hij	het	boegbeeld	van	de	landelijke	afdeling,	promotor	van	54	promovendi	
en	co-auteur	van	ongeveer	650	wetenschappelijke	publicaties.	Hij	vervulde	
tal	van	functies	binnen	de	Nederlandse	vereniging	voor	Obstetrie	en	Gy-
naecologie	waar	hij	voorzitter	van	was	en	hij	was	een	van	de	oprichters	van	
de	Stichting	Perinatale	Registratie	Nederland	dat	in	2004	aansluiting	vond	
heeft	gevonden	bij	het	Europese	Peristat	onderzoek.

Bestuur
Professor	Visser	was	22	jaar	(tot	2008)	president	en	bestuurslid	van	de	‘Fetal	
and	Neonatal	Physiological	Society’	(FNPS)	een	mondiale	werkgroep,	die	
zich	bezighoudt	met	wetenschappelijk	onderzoek	naar	de	ontwikkeling	van	
het	kind	voor,	tijdens	en	na	de	geboorte.	Professor	Visser	is	vanaf	2002	lid	
van	het	Centraal	Tuchtcollege	voor	de	Gezondheidszorg	met	het	taakveld	
gynaecologie.	Hij	was	voorzitter	van	de	Raad	van	 toezicht	van	het	Rode	
Kruisziekenhuis	 te	
Beverwijk.	 Tevens	
was	 hij	 lid	 van	 de	
Stuurgroep	 Moder-
nisering	 Verloskunde	
van	 het	 Ministerie	
van	VWS.	

Burgemeester 
Gerritsen en prof. dr. 
Visser (rechts). [foto 

Reyn Schuurman]

Lions-onderscheiding voor Wil Verdonk
Afgelopen	 zaterdag	18	 juni	 2011	werd	Wil	Verdonk	 tijdens	de	bestuurs-
overdracht	van	Lions	Club	de	Bilt/Bilthoven	onderscheiden	met	een	‘Mel-
vin	Jones	Award’;	de	hoogste	onderscheiding	binnen	de	Lions-organisatie	
en	genoemd	naar	haar	oprichter.	Naast	een	plaquette	bestaat	deze	onder-
scheiding	ook	uit	een	speciale	‘pin’	die	Wil	door	de	President,	Paul	Post-
humus	Meyjes	opgespeld	kreeg.	Deze	onderscheiding	kreeg	Wil	voor	zijn	
vele	verdiensten	voor	de	Lionsorganisatie.

Wil	is	al	meer	dan	30	jaar	Lion.	Na	eerst	in	de	omgeving	van	Eindhoven	
zeer	actief	te	zijn	geweest,	heeft	hij	zich	na	zijn	verhuizing	aangesloten	bij	
Lions	Club	de	Bilt/Bilthoven.	Hij	is	nog	steeds	jaarlijks	zeer	actief	voor	de	
Sponsorcommissie	 en	
elke	twee	jaar	voor	de	
Ondernemer	 van	 het	
Jaar.	 Een	 verkiezing	
die	 ook	 dit	 jaar	 weer	
in	november	in	De	Bilt	
door	 de	 Lions	 Club	
georganiseerd	wordt.

Paul Posthumus 
Meyes (links) 
decoreert Wil 

Verdonk.

Meeuse	was	eerder	predikant	in	Wilnis	
en	St.	Annaland	voordat	hij	in	septem-
ber	 2003	 naar	 Bilthoven	 kwam.	 Hij	
is	 pas	 op	 47-jarige	 leeftijd	 predikant	
geworden,	studeerde	aanvankelijk	aan	
de	 Technische	 Universiteit	 van	 Delft	
en	werd	daarna	leraar	Wis-	en	Natuur-
kunde.	Het	was,	zoals	men	dat	noemt,	
een	 late	 roeping.	 Meeuse	 vertelt	 dat	
hij	 van	 jongs	 af	 aan	 zich	 wel	 aange-
trokken	 heeft	 gevoeld	 tot	 het	 ambt	
van	 predikant.	 Hij	 groeide	 echter	 op	
in	 een	 gezin,	 behorende	 tot	 de	Gere-
formeerde	Gemeente.	In	die	kringen	is	
het	niet	voor	de	hand	liggend	om	zo-
maar	voorganger	te	worden.	Naast	zijn	
leraarschap	 is	 hij	 theologie	 gaan	 stu-
deren	in	Utrecht.	Hij	verliet	de	Gere-
formeerde	Gemeente	en	sloot	zich	aan	
bij	de	Gereformeerde	Bond	binnen	de	
Hervormde	kerk.	Een	richting	die	ove-
rigens	 ook	de	 naam	heeft	 behoudend	
en	 traditioneel	 te	 zijn	 en	 daar	 voelde	
hij	zich	thuis.

De Ark
Sinds	vijf	jaar	heeft	De	Ark	de	status	
van	 wijkgemeente.	 De	 Hervormde	
kerk	van	Bilthoven	 is	 in	2004	 toege-
treden	 tot	 de	 gefuseerde	 Protestantse	
Kerk	in	Nederland	(PKN).	Daarbinnen	
hebben	de	‘Bonders’	de	ruimte	gekre-
gen	om	hun	overtuiging	en	uitgangs-
punten	 te	 belijden	 en	vorm	 te	 geven.	
‘Een	goede	zaak’,	vindt	Meeuse.	‘Het	
jarenlange	 ‘Samen-op-weg-proces’	
werd	 in	 2004	 afgesloten	 met	 de	 fu-
sie	 van	 de	 Nederlandse	 Hervormde	
Kerk,	de	Gereformeerde	Kerken	en	de	
Evangelisch-Lutherse	 Kerk.’	 Meeuse	

heeft	 met	 zijn	 gemeente	 echter	 niets	
gezien	in	een	afscheiding	zoals	die	in	
tal	van	plaatsen	heeft	plaatsgevonden.	
‘We	 wilden	 erbij	 blijven	 horen,	 wil-
den	geen	kerkscheuring.’	De	garantie	
om	het	eigene	van	de	Gereformeerde	
Bond	 binnen	 het	 grotere	 geheel	 te	
kunnen	vasthouden	 is	 echter	wel	 een	
belangrijke	voorwaarde	geweest.	Van	
groot	 belang	 is	 volgens	 hem	 ook	 de	
wenselijkheid	 om	 het	 kerkgebouw	
de	 Zuiderkapel	 te	 kunnen	 behouden.	
Dat	 is	 door	 de	 ontwikkelingen	 rond	
de	 bestaande	 kerkgebouwen	 binnen	
de	Protestantse	kerken	van	Bilthoven	
onzeker	geworden.	Hij	juicht	dan	ook	
het	burgerinitiatief	toe	om	deze	beeld-
bepalende	kapel	te	kunnen	behouden.	
Hij	 ziet	 best	 mogelijkheden	 om	 het	
gebouw,	het	oudste	van	Bilthoven,	als	
plaats	voor	de	zondagse	erediensten	te	
blijven	gebruiken.	

Gezond
In	 de	 wijkgemeente	 De	 Ark	 komen	
behalve	 uit	 de	 Bilt	 ook	 inwoners	 uit	
Groenekan	 en	 Maartensdijk	 samen.	
‘Dat	 gaat	 heel	 goed’,	 vindt	 Meeuse,	
‘al	is	het	duidelijk	dat	er	ook	verschil-
len	zijn.’	Hij	weet	ook	dat	sommigen	
binnen	zijn	gemeente	hem	te	progres-
sief	 en	 anderen	 hem	 te	 behoudend	
vinden.	‘Dat	blijf	je	houden’,	verzucht	
hij.	Zelf	denkt	Meeuse	dat	hij	redelijk	
in	het	midden	staat	met	zijn	opvattin-
gen.	De	predikant	zou	graag	zien	dat	
die	 verschillende	 groepen	 nog	 wat	
meer	tot	een	eenheid	zouden	groeien.	
Er	zijn	nog	steeds	twee	erediensten	op	
zondag.	Tal	van	clubs	hebben	door	de	

week	hun	activiteiten	voor	de	gemeen-
teleden.	 Hij	 vindt	 ook	 dat	 men	 ook	
daarin	 best	 wat	 actiever	 zou	 kunnen	
zijn,	gezien	alle	mogelijkheden	die	er	
zijn.	 Meeuse	 verlaat	 een	 gezonde	 en	
goed	 lopende	 wijkgemeente.	 De	 ver-
houding	 met	 de	 andere	 PKN-kerken	
is	 goed.	 Ook	 door	 de	 gezamenlijke	
activiteiten	van	de	kerken	die	er	mede	
door	 zijn	 initiatief	 zijn	gekomen.	Als	
voorbeeld	noemt	hij	de	cursus	‘Bijbel	
voor	 dummies’	 en	 andere	 activiteiten	
van	de	commissie	‘Leren’.	Met	genoe-
gen	noemt	hij	ook	de	gemeentedagen	
die	er	zijn	geweest,	compleet	met	bar-
becue.	 ‘Dat	 versterkt	 de	 onderlinge	
band	op	een	hele	andere	manier	zoals	
dat	 op	 zondag	 gebeurt.	 Het	 was	 ook	
goed	voor	de	verhouding	tussen	oude	
en	 jonge	 gemeenteleden’,	 weet	 hij.	
Het	staat	wel	bijna	vast	dat	er	een	op-
volger	komt	voor	ds.	Meeuse.	Meeuse:	
‘Ik	hoop	dat	mijn	opvolger	opgroeien-
de	kinderen	heeft.	Ik	heb	namelijk	zelf	
ervaren	 hoe	 belangrijk	 het	 is	 om	 een	
goede	band	te	krijgen	met	de	jongeren	
uit	de	kerk.	Nu	mijn	kinderen	het	huis	
hebben	 verlaten	 is	 die	 band	 toch	 an-
ders	geworden.’	Meeuse	zal	vooral	het	
kringwerk	 en	 de	 catechisatie	 missen,	
maar	daarentegen	de	soms	 lange	ver-
gaderingen	 niet.	 Ds.	 Meeuse	 vertrekt	
met	 zijn	 echtgenote	 naar	 Sliedrecht	
waar	 zij	 een	 appartement	 hebben	ge-
huurd.	Die	mogelijkheid	deed	zich	in	
De	 Bilt	 en	 omstreken	 niet	 voor,	 wat	
de	familie	Meeuse	overigens	best	be-
treurt.	Tijdens	zijn	ambtsperiode	heeft	
het	gezin	in	de	ambtswoning	gewoond	
die	 dus	 nu	 weer	 beschikbaar	 komt	
voor	de	opvolger.	

Doorgaan
Meeuse	 meldt	 en	 passant	 dat	 hij	 on-
langs	zijn	2400ste	preek	heeft	gehou-
den.	 ‘Ik	houd	dat	bij	met	behulp	van	
de	 computer.	 Daaraan	 merk	 je	 weer	
dat	 ik	 ook	 nog	 steeds	 een	 bèta	 man	
ben.	Ook	ben	ik	altijd	met	computers	
bezig	gebleven.	Ik	blijf	echter	na	mijn	
afscheid	 wel	 preken’,	 zegt	 hij.	 ‘Ook	
in	Bilthoven!’	Ook	is	hij	van	plan	een	
boek	 te	 schrijven	 over	 de	 betekenis	
van	de	doop.	Hij	heeft	een	goed	gevoel	
over	de	bijna	acht	jaar	die	hij	in	Bilt-
hoven	mocht	voorgaan	en	daar	predi-
kant	zijn.	Hij	is	er	heel	dankbaar	voor	
dat	dit	allemaal	zo	heeft	mogen	zijn.	

De grootste taart voor de grootste wens
Op zaterdag 25 juni organiseert serviceclub Kiwanis Bilthoven in samenwerking met de leerlingen 

van de 10 scholen uit de gemeente De Bilt een bijzondere actie ten behoeve van 
Doe Een Wens Stichting Nederland. Deze stichting vervult de liefste wens van kinderen 

tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

Onno Hektor (midden) lid van Kiwanis Club Bilthoven, voorzitter van de 
Culinairie en initiatiefnemer van deze actie.

Ds. W.C. Meeuse: de natuurkundige 
die dominee werd 

door Martijn Nekkers

Op 1 juli a.s. gaat ds. W.C. Meeuse (67) wijkgemeente De Ark in Bilthoven verlaten. Hij gaat met 
emeritaat en heeft er dan bijna 8 jaar in deze gemeente opzitten. Dominee Meeuse is toegegroeid naar 

dit moment. Hij zal ‘zijn’ Ark zeker missen, weet hij nu al. Toch vindt Meeuse het afscheid op dit 
moment minder moeilijk dan wanneer dat twee jaar geleden had plaatsgevonden toen hij 65 werd. 

Hij is dankbaar in de gelegenheid te zijn geweest om er nog twee jaar aan vast te knopen. 

Ds W.C. Meeuse en zijn echtgenote nemen op zondagmiddag 26 juni om 14.30 
uur in een dienst afscheid van de wijkgemeente ‘De Ark’.



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

06 - 53 14 67 33

Kwaliteit & Vakmanschap

Als het goed moet
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

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.

Corin 10 jaar bij

‘t Knipperijtje

25% korting op het  
hele non-food  
assortiment! 

Wereldwinkel De Bilt ruimt op! 
Van zaterdag 25 juni tot en met  

zaterdag 2 juli profiteert u van 25%  
korting op het hele non-food  

assortiment.  
 
Dit is de laatste kortingweek.  
Van maandag 4 juli t/m maandag 11 juli is de 
Wereldwinkel gesloten wegens verbouwing.  
Vanaf dinsdag 12 juli bent u weer welkom in 
een vernieuwde Wereldwinkel. 

Wereldwinkel De Bilt  
Hessenhof 9  
3731 JV De Bilt  
T.: 030-2342472  
info@wereldwinkeldebilt.nl  
www.debilt.wereldwinkels.nl  

Gevraagd

Chinees Rest. Lin Fa , Hessenweg 145 te 
De Bilt, tel. 030-2203137,

zoekt een frituurkok (38u/week) voor het bereiden 
en frituren van Chinese gerechten. Kokdiploma niveau 

4 en min. 1 jaar werkervaring in de Chinese keuken 
vereist. Salaris conform CAO Horeca.

Frituurkok

U KRIJGT VAN ONS PERSOONLIJKE AANDACHT 
Wij noemen dat ouderwetse dorpsservice!

Kopen via internet of in een mega store klinkt goedkoop, maar is dat niet alijd. De kans dat u een verkeerde keus maakt, is vooral bij inbouwapparatuur vrij 
groot. De koelkast met vriesladen past niet achter de deurtjes en de kookplaat past niet in het granieten aanrechtblad.  Ruth Nagel geet u liever persoonlijke 
aandacht, als het nodig is ook gewoon bij u thuis. 

Ouderwetse dorpsservice
In Westbroek vindt u bij Vink Witgoed al ruim vijfen-
veerig jaar, wat vroeger heel gewoon was. Ruth Nagel 
noemt het OUDERWETSE DORPSSERVICE. Het betek-
ent dat u bepaalt hoeveel aandacht u nodig heet bij de 
aanschaf van een wasmachine, droger, vriezer, koelkast 
of inbouwapparaat. Als u dat op prijs stelt komt Ruth bij 
u thuis meten en adviseren over de vervanging van een 
defect inbouwapparaat. Bij het bezorgen en aansluiten 
haalt Ruth het oude apparaat weg, sluit alles aan en legt 
de bediening van het apparaat goed uit, zodat u direct 
aan de slag kunt. Juist senioren stellen deze werkwijze 
op prijs. Aandacht en respect zoals vroeger heel gewoon 
was. 

Keukenaanpassing 
Zuinigheid en plezier kunnen bij Vink, maar ook in uw 
keuken, heel goed samengaan. Waarom zou u uw nete 
keuken uitbreken, omdat een aantal apparaten defect 

is of omdat u al jaren een vaatwasser wil of omdat het 
keukenblad aan vervanging toe is? Helemaal niet nodig, 
want Vink Witgoed werkt samen met een gerenom-
meerde meubel- & interieurbouwer. Door deze samen-
werking bent u ook voor renovaie en/of eventuele 
aanpassingen aan uw keuken bij Vink Witgoed aan het 
goede adres. U weet zeker dat de apparatuur past, want 
Ruth Nagel neemt dat risico van u over. Vink Witgoed kan 
voor bijna iedere portemonnee een oplossing bieden, 
waardoor u weer met veel plezier jaren vooruit kunt.

Snelle levering en perfecte service 
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt 
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de 
nieuwe aankoop meestal binnen een week en evt. ook ‘s 
avonds. Kom eens langs bij Vink Witgoed en laat u,onder 
het genot van een kopje koie, vakkundig voorlichten 
over de aanschaf van uw apparatuur. Wie niet in de 
gelegenheid is om naar de showroom te komen, kan 

alvast een kijkje  nemen op onze website. Ook staan wij 
u telefonisch uitgebreid te woord. Mocht u een storing 
krijgen aan uw apparatuur, bel dan direct voor advies en 
service. 

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Dr. Welfferweg 17 ● 3615 AK Westbroek
T (0346) 28 14 59 ● E info@vinkwitgoed.nl

Alleen zondags de gehele dag 
en woensdag na 12.00 uur gesloten.

WWW.VINKWITGOED.NL
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Braderie verzuipt
Voor	de	organisatie	en	deelnemers	was	de	braderie	in	het	gebied	Tweelin-
gen-Poolster-Orionalaan	in	Bilthoven	geen	succes.	Door	het	slechte	weer	
en	de	regen	hadden	veel	kraamhouders	het	af	 laten	weten	en	de	paar	die	
toch	gekomen	waren	en	een	kraam	hadden	ingericht,	kregen	vrijwel	geen	
bezoekers.	Hevige	windvlagen	en	plotselinge	stortbuien	deden	een	linke	
aanval	op	de	goede	stemming	van	de	aanwezigen.	Tegen	kwart	over	 tien	
waren	 er	 nog	maar	 drie	 kramen	 ingericht:	 de	 vrolijk	 gekleurde	 informa-
tiestand	van	de	Van	Everdingenschool,	een	kraam	met	 tassen	en	een	met	
decoratiemateriaal	voor	binnen-	en	buitenshuis.	‘Heel	jammer’,	vond	direc-
teur	Mirte	van	den	Berg	van	de	Van	Everdingenschool,	die	bezoekers	van	
de	Braderie	had	willen	uitleggen	wat	Balansleren	inhoudt,	dat	na	de	zomer	
op	haar	school	van	start	gaat.	‘Normaal	schijnen	hier	veel	mensen	op	af	te	
komen.	Als	het	weer	zo	blijft	en	er	komt	niemand,	kunnen	we	misschien	
beter	opbreken	en	naar	huis	gaan.’	Ze	voegt	toe:	‘We	hebben	al	wel	veel	
aanmeldingen	voor	Balansleren,	dat	loopt	goed,	maar	we	hadden	hier	graag	
nog	meer	mensen	ervoor	warm	willen	maken.’	[LvD]

Verregende kraamhouders, die elkaar moed inspreken onder het genot van 
een warm bakkie kofie.

Het	 bord	 is	 alleen	 te	 zien,	 komend	
vanaf	de	oostelijke	richting,	dus	vanaf	
Lage	 Vuursche	 en	 Bilthoven,	 aan	 de	
rechterkant	van	de	weg.	Komend	van-
af	 de	 kant	 van	 de	 spoorwegovergang	
is	er	geen	bord.	Bij	het	woord	‘Route’	
denk	je	aan	een	traject,	een	af	te	leg-
gen	richting,	maar	hoe	we	ook	zoeken,	
nergens	anders	in	het	dorp	is	eenzelfde	
bord	te	vinden.		

Onoverzichtelijk
Doordat	het	geplaatste	bord	juist	vóór	
de	 afslag	 Prins	 Bernhardlaan	 staat,	
komt	 de	 gedachte	 op,	 dat	 het	 iets	 te	
maken	 heeft	 met	 De	 school	 met	 de	
Bijbel	 vanwaar	 veel	 kinderen,	 van	
huis	naar	school	en	terug,	de	Dorpweg	
moeten	 oversteken.	 Een	 vriendelijke	
ambtenaar	 op	 het	 gemeentehuis	 ver-
telt	 dat	 het	 bord	 inderdaad	 geplaatst	
is	op	verzoek	van	deze	school	om	het	

verkeer	extra	te	attenderen	op	de	over-
stekende	schoolkinderen.	Dat	het	bord	
alleen	maar	vanaf	 één	kant	 te	 zien	 is	
komt	 volgens	 de	 gemeente	 door	 de	
onoverzichtelijke	 bebouwing	 aan	 de	
andere	 zijde	 van	 de	 weg,	 waardoor	
daar	eenzelfde	bord	niet	voldoende	zal	
opvallen.	

Verve
Adjunct	 directeur	 Prosman	 van	 de	
School	met	de	Bijbel	vertelt	met	verve	
over	de	gang	van	zaken	en	wat	er	nog	
meer	 speelt:	 ‘Het	 oversteken	 van	 de	
Dorpsweg	 door	 kinderen	 is	 heel	 ge-
vaarlijk.	 Ondanks	 de	 drempels	 rijdt	
het	verkeer	veel	te	snel.	Er	zijn	in	ons	
dorp	 trouwens	 nog	 meer	 gevaarlijke	
plaatsen	 waar	 zo’n	 bord	 zou	 moeten	
komen.	 Onze	 opzet	 is	 de	 veiligheid	
voor	 de	 kinderen	 en	 het	 contact	 met	
ouders.	Door	overleg	met	kinderen	en	

hun	ouders	over	het	verkeersgedrag	in	
de	 omgeving	 hebben	 we	 de	 gevaar-
lijke	 punten	 op	 een	 rijtje	 gezet.	 De	
provincie	Utrecht	wil	scholen	ook	hel-
pen	met	een	nieuwe	verkeersmethode	
maar	dan	moet	de	school	eerst	 in	het	
bezit	 zijn	 van	 een	 	 ‘Verkeers	 Veilig-
heids	Label’.	

Lessen en examens
‘Onze	 school	 moet,	 om	 dat	 label	 te	
verdienen,	 zelf	 zorgen	 voor	 een	 ver-
keers-ouder	 en	 een	 verkeers-coordi-
nator	 en	 theoretische	 en	 praktische	
verkeerslessen	 geven	 en	 examens	
doen.	Dat	doen	wij	inmiddels	en	zijn	
bijna	 rond	 om	 het	 Utrechts	Verkeers	
Label	 (UVL)	 te	 krijgen.	 Dat	 label	
zal	 binnenkort	 aan	 de	 school	 te	 zien	
zijn.’	Meester	Prosman	gaat	toch	kij-
ken	of	 er	 aan	de	 andere	 kant	 van	de	
Dorpsweg	 alsnog	 een	 bord	 geplaatst	

kan	worden.	En	dan	zegt	hij	beeldend:	
‘Ik	zit	hier	met	meerdere	petten	op.	Ik	
kijk	 niet	 alleen	 als	 een	 ouder	 of	 een	
schoolmeester	 naar	 wat	 er	 gebeurt,	

maar	 ook	 als	 bestuurslid	 van	 Veilig	
Verkeer	 Nederland	 afd.	 De	 Bilt.	 Het	
gaat	immers	om	de	veiligheid	van	de	
kinderen.’

Het gaat om de veiligheid van de kinderen
Een nieuw verkeersbord op de Dorpsweg

door Kees Pijpers

Onlangs is er op de Dorpsweg in Maartensdijk een nieuw verkeersbord geplaatst. Een opvallend geel 
gekleurde plaat met daarop een rode driehoek en de tekst: ‘Schoolroute’. Binnen de rode driehoek 

zijn twee overstekende kinderen afgebeeld. 

Adjunct directeur Prosman: ‘Wij zijn bijna klaar om het Utrechts Verkeers 
Label (UVL) te krijgen’. Inzetje; Het nieuwe bord op de Dorpsweg attendeert 
overige weggebruikers op de schooljeugd.

Peuters gaan dagje uit
Woensdag	15	juni	2011	ging	de	peuterspeelzaal	in	Westbroek	naar	het	huis	
en	de	tuin	van	de	moeder	van	Zara.	Wat	heerlijk;	een	groot	grasveld	met	een	
trampoline,	klimhuis,	glijbaan	en	een	super	schommel.	De	kinderen	wisten	
al	 snel	 hun	weg	 te	 vinden	 naar	 de	 speeltoestellen.	De	 ouders	 hielpen	 de	
leidsters	met	het	begeleiden	van	de	kinderen.	Daarna	kregen	de	leidster	bij	
het	afscheid	van	dit	schooljaar	van	de	oudercommissie	een	bloemetje.	En	
werd	er	afscheid	genomen	van	stagiaire	Naoual.	En	toen	de	spelletjes	met	
als	thema	‘Liefde	is…’.	Samen	in	hoepels	springen,	samen	knuffels	zoeken	
en	natuurlijk	samen	dansen.	Wat	een	feest!	 																			(Ineke	de	Groot)

Kleuters proberen de bal in één van de gaten te krijgen.

Mittendorff	 sprak	 lovende	 woorden	
over	 de	 programma’s	 en	 de	 betrok-
kenheid	 van	 de	 deelnemers	 bij	 de	
uitvoering	 ervan:	 ‘Het	 is	 geweldig	
te	zien,	dat	hier	zoveel	verschillende	
nationaliteiten	 op	 een	 erg	 positieve	
wijze	samen	bezig	zijn	aan	een	goe-
de	 integratie.	Het	nut	ervan	 is	al	ge-
noeg	 aangetoond	 en	 ik	 verheug	 me	
er	 elk	 jaar	weer	 op	 bij	 de	 uitreiking	
van	de	diploma’s	en	de	bijbehorende	
cadeautjes,	 dit	 telkens	 en	 opnieuw	
weer	te	kunnen	vaststellen.	Deze	pro-
gramma’s	 dragen	 daarnaast	 ook	 in	
hoge	mate	bij	aan	het	verlagen	van	de	
drempel	naar	kinderopvang	en	basis-
school’.		

Kansen
Met	 het	 volgen	 van	 deze	 program-
ma’s	 in	 de	 thuissituatie	 worden	 de	
kansen	op	een	succesvolle	schooltijd	
aanmerkelijk	 vergroot.	 Jeanne	 Hee-
zen	 -	 Coördinator	 Opstap(-je)	 -ver-
telt,	 dat	 al	 ruim	 18	 jaar	 opstap(-je)	
een	vaste	waarde	binnen	de	gemeente	

De	Bilt	heeft.	Opstapje	en	Opstap	zijn	
leer-en	 ontwikkelingsprogramma’s,	
die	ouders	en	kinderen	een	steuntje	in	
de	rug	geven.	Opstapje	is	een	voorbe-
reiding	op	groep	1	van	de	basisschool	
en	Opstap	is	dat	voor	groep	3.	Beide	
programma’s	ondersteunen	ouders	bij	
de	opvoeding	van	hun	kind	en	bevor-
deren	de	wisselwerking	tussen	ouders	
en	 kind.	 Behalve	 deze	 programma’s	
regelt	 MeanderOmnium	 ook	 de	 in-
bedding	van	Maatschappelijke	Stages	
voor	leerlingen	in	het	voortgezet	on-
derwijs	in	de	gemeente	De	Bilt.

Opstapje
Opstapje	is	voor	kinderen	van	2	tot	4	
jaar.	Gedurende	twee	jaar	worden	de	
ouders	eens	per	twee	weken	begeleid	
en	 de	 ouders	 begeleiden	 hun	 kind.	
Samen	wordt	er	gewerkt	aan	vaardig-
heden	 die	 nodig	 zijn	 om	 een	 goede	
start	op	school	te	kunnen	maken.	Be-
langrijk	hierbij	zijn	de	ouder-kind	in-
teractie,	de	woordenschat,	concentra-
tie,	 motoriek,	 structuur	 en	 algemene	

ontwikkeling.	 De	 begeleiding	 wordt	
meestal	 in	 kleine	 groepen	 gedaan.	
Ouders	die	samen	in	een	buurt	wonen	
of	waarvan	de	kinderen	naar	dezelfde	
basisschool	 gaan	 komen	 wekelijks	
samen	 met	 de	 opstapbegeleidster.	 Is	
het	niet	mogelijk	om	deel	te	nemen	in	
een	groep	dan	 is	 er	 de	mogelijkheid	
tot	huisbezoeken.	De	opstapbegeleid-
sters	werken	samen	met	basisscholen,	
peuterspeelzalen	en	de	Vitras/CMD.	

Opstap
Bij	het	Opstapprogramma	worden	ou-
ders	en	kinderen	 in	de	 leeftijd	van	4	
tot	6	jaar	voorbereid	op	de	stap	naar	
groep	 3	 van	 de	 basisschool.	 Spelen-
derwijs	 leren	 de	 kinderen	 vaardig-
heden,	die	nodig	zijn	om	 in	groep	3	
verder	 te	 kunnen.	 Er	 wordt	 gewerkt	
aan	 de	 ijne	 en	 grove	 motoriek	 en	
bijvoorbeeld	 ook	 aan	 het	 leren	 van	
kleuren	 en	 vormen.	 ‘Het	 is	 absoluut	
niet	 zo	 dat	 dit	 programma	 bedoeld	
is	 voor	 kinderen	die	 (al)	 een	 achter-
stand	 hebben.	 Het	 is	 wel	 een	 wel-
kome	 aanvulling	 op	 de	 lessen	 in	 de	
peuterspeelzalen	en	de	groepen	1	en	
2	 van	 de	 basisschool.	Maar	 ook	 een	
mogelijkheid	voor	ouders	om	zinnig	
en	op	niveau	met	hun	kinderen	op	een	
speelse	manier	aan	het	werk	te	gaan’,	
aldus	Jeanne	Heezen.	

Meer informatie
Voor	 meer	 informatie	 over	 Opstap(-
je)	 kan	 contact	 worden	 opgenomen	
met	 Jeanne	 Heezen,	 coördinator	
Opstap(-je),	tel.	030	2677781	of	door	
een	 e-mail	 (opstap@meanderomni-
um.nl)	te	sturen.

Een deel van de kinderen, die vorige 
week woensdag hun diploma en 
cadeautje ontving.

Drempel naar kinderopvang en 
basisschool wordt verlaagd

door Henk van de Bunt

Tweeënveertig kinderen, verspreid over de diverse kernen, hebben woensdag 15 juni jl. een diploma 
ontvangen uit handen van wethouder Herman Mittendorff als afronding van hun deelname aan de 

Spel- en Leerprogramma’s Opstap en Opstapje. Het was een feestelijke bijeenkomst in gebouw 
De Schakel achter de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg in De Bilt. 
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Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de 
bigband van de Biltse Muziekschool 
werd opgericht. Docent Martin de 
Boer is sinds de oprichting muzikaal 
leider van deze bigband. De bigband 
bestaat uit leerlingen en oud-leerlin-
gen van de muziekschool, maar ook 
andere belangstellenden hebben hun 
weg naar dit ensemble weten te vin-
den.
Martin de Boer stond ook aan de wieg 
van de bigband van Kunstencentrum 
De Kom te Nieuwegein, eveneens 
25 jaar geleden. Momenteel staat 
deze bigband onder leiding van Kees 
Adolfsen, trombonedocent bij Kun-
stencentrum De Kom.

Dubbel
Kunstenhuis | Biltse Muziekschool 
gaf afgelopen zaterdag ter gelegen-
heid van dit jubileum een feestelijk 
dubbelconcert door de Bigband van 

de Biltse Muziekschool en Bigband 
De Kom Nieuwegein in de Biltse Mu-
ziekschool. Na afl oop van het concert-

programma was er ruimte voor ont-
moeting met een hapje en een drankje 
en kon men de jubilaris gelukwensen.

day keeps the docter away’ is de 
lijfspreuk van het shantykoor Noot-
dweer uit Zeist. Onder leiding van 
Henk ter Voorde en begeleid door 
accordeons en een mondharmonica 
worden zeemansliedjes, Engelsta-
lige shanty’s en seasongs gezongen 
in de recreatieruimte van Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartens-
dijk op vrijdag 24 juni 2011. De 
aanvang is om 19.45 uur (zaal open 
vanaf 19.30 uur) en de kosten per 
persoon bedragen 4,00 euro (incl. 1 
x koffie of thee). Meer informatie: 
0346-214161. Wilt u graag komen 
maar lukt dat niet alleen; bel dan de 
SWO en u wordt opgehaald door de 
BoodschappenPlusBus.

Danssalon 

Op zaterdag 25 juni a.s. organi-
seert de Danssalon de laatste stijl-
dansavond van dit seizoen in het 
HF Witte Centrum in De Bilt. De 
Danssalon is speciaal bedoeld voor 
dansliefhebbers, jong en oud. De 
zaal is open om 19.30 en vanaf 
20.00 uur kan er gedanst wor-
den. Stijlvolle kleding is gewenst. 
Entree 6 euro p.p. De Danssalon 
is er iedere 4de zaterdag van de 
maand in het HF Witte Centrum 
in De Bilt. Het nieuwe seizoen 
gaat van start op zaterdag 24 sep-
tember. Meer informatie op www.
de-danssalon.nl 

Koffieochtend in ’t Hoekie

Iedere dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur staat de koffie 
in Buurthuis ’t Hoekie te De Bilt 
klaar. Gewoon even er tussen uit, 
kennis maken met buurtbewoners, 
een praatje maken of voor vragen 
op gebied van wonen, zorg en wel-
zijn! Op dinsdag is er tijdens de 
koffieochtend ook een handwerk-
groepje. Hier kan men gezamenlijk 
handwerken met het (meegebrach-
te) handwerk. U kunt tips uitwis-
selen met uw medehandwerksters 
en elkaar op weg helpen. Ook is er 
een handige vrijwilligster aanwe-
zig en kunt u gebruik maken van 
de naaimachine! Deelname 1 euro 
inclusief een kopje koffie. info@
animowerkt.nl, tel. 030 2201702. 

Hilversumse Open Tuinendag

Op 25 juni van11.00 tot 16.00 uur 
doet de afdeling Hilversum van 
Groei&Bloei mee aan de lande-
lijke Open Tuinendag. Het is een 
fietsroute, die langs zeer diver-
se Hilversumse tuinen voert. De 
route is voor 0,50 euro op te halen 
bij de startpunten: Snelliuslaan 
26 (ingang Stieltjeslaan) en Lage 
Naarderweg 13. Op de Snelliuslaan 
zijn tegen een kleine vergoeding 
versnaperingen te krijgen. De route 
staat tevens op website: www.hil-
versum.groei.nl

vervolg van  pagina 2 Vijfentwintig jaar Bigband
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de bigband van de Biltse Muziekschool werd opgericht. Docent 
Martin de Boer is sinds de oprichting muzikaal leider van deze bigband. De bigband bestaat uit 

leerlingen en oud-leerlingen van de muziekschool, maar ook andere belangstellenden hebben hun weg 
naar dit ensemble weten te vinden.

Kees Adolfsen en Martin de Boer (r). [foto Reyn Schuurman]

Excursie Fort Ruigenhoek
De Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark  organiseert op 24 juni a.s. een excursie naar het fort 
Ruigenhoek. Wim van Schaik uit Groenekan zal over de geschiedenis van het fort vertellen.
Fort Ruigenhoek werd rond 1870 gebouwd. Het fort bestaat uit een regelmatige, gebastioneerde vierhoek met bom-
vrije kazernes, remises en schuilplaatsen. Tijdens de mobilisaties van 1914-1918 en 1939-1940 is het fort uitge-
bouwd tot infanteriesteunpunt. Loopgraven, schuilplaatsen, mitrailleuropstellingen en waarnemingsposten zijn be-
langrijke aanpassingen uit die tijd. Na afl oop koffi edrinken en napraten. Start: 19.00 uur bij de fam. Blaauwendraad, 
Kooijdijk 9, Westbroek. Leden gratis, niet-leden 2 euro. Aanmelding bij Henk van Zijtveld: tel. 0346 281266. 
(zie ook www.anvnoorderpark.nl)

advertentie
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Vanaf	 het	 terras	 met	 bar/restaurant	
waar	 je	als	passant	elke	dag,	ook	als	
niet	 clublid	 terecht	 kunt,	 is	 het	 uit-
zicht	op	de	baan	prachtig.	Die	middag	
gingen	 op	 de	 thuisbasis	 van	 de	 club	
9	 teams	 van	 6	 leden,	 begeleid	 door	
een	 professional	 de	 strijd	 aan	 op	 het	
golvende	 terrein.	 Kijkend	 vanaf	 het	
clubhuisterras	hoor	je	al	van	verre	de	
harde	 klappen	 en	 de	 kreten	 van	 be-
wondering	als	een	slag	de	juiste	rich-
ting	volgt.	In	alle	rust	wordt	daarna	de	
hole	 bereikt.	We	 zijn	 eens	mee	 gaan	

lopen	 en	 zien	 van	 dichtbij	 de	 ernst	
waarmee	 er	 wordt	 gespeeld	 terwijl	
vriendelijke	deelnemers	hebben	uitge-
legd	hoe	het	allemaal	werkt.	Het	ple-
zier	van	alle	spelers	is	aanstekelijk	en	
de	voorlichting	door	Roos	Voets	van	
‘evenementen’	is	heel	nuttig.

Punten maken
Rondom	 zie	 je	 tussen	 de	 dennen	 de	
andere	 teams	op	de	9	holesbaan	hun	
punten	maken	en	daarbij	ook	Henk	en	
Henny	Broek	uit	Maartensdijk.	Er	zijn	

trouwens	heel	wat	Maartensdijkers	lid	
van	deze	club.	Intussen	slaan	nieuwe-
lingen	hun	slag	op	de	Driving-Range.	
Dat	is	een	grote	oefenbaan	waarbij	de	
weggeslagen	golfbal	 automatisch	via	
een	goot	terugkeert.	De	dag	werd	af-
gesloten	met	een	diner	waar	zeer	veel	
sporters	aan	deelnamen,	gevolgd	door	
een	 gezellige	 feestelijke	 avond	 met	
dansen.	 En	 naast	 het	 uitreiken	 van	
de	prijzen	werd	ook	mevrouw	Janny	
Dorrestein	in	de	bloemen	gezet	omdat	
ze	even	lang	lid	is	als	de	club	bestaat.	

Uiteindelijk	 viel	 de	 overwinning	 toe	
aan	 Coos	 van	 Lierop	 en	 Theo	 War-
merdam,	 die	 daarmee	 een	 sterk	 sei-
zoen	 in	 stijl	 beëindigden.	 Nanne	 de	
Vries	won	samen	met	Jasper	van	der	
Visch	de	fel	begeerde	trofee	in	de	B-
lijn.	Donderdag	16	juni	was	de	afslui-
tende	vrije	bridgeavond,	die	door	An-
neke	de	Jong	+	Toon	Smits	(67,42	%)	
werden	gewonnen.	Henk	van	de	Bunt	
+	Wout	van	Dronkelaar	(62,12	%)	en	
Piet	Douma	+	Nans	Lelie	 (60,80	%)	
werden	 respectievelijk	 2de	 en	 3de.	
Donderdag	 1	 september	 hervat	 de	
bridgeclub	de	(eigen)	bridgeactivitei-
ten	weer.	

Bijscholen
Er	 is	voor	nog	een	paar	paren	 ruim-
te	 in	 het	 ledenbestand.	 Aanmelden	
daarvoor	 kan	 via	 bridgehollrading@
casema.nl.	 Om	 de	 mogelijke	 toetre-
ding	 wat	 te	 vergemakkelijken	 heeft	
het	 bestuur	 in	 samenspraak	 met	 de	
Technische	 Commissie	 ruimte	 ge-
zocht	en	gevonden,	hen	die	daar	be-
hoefte	aan	hebben,	bij	te	scholen	c.q.	
te	ondersteunen	bij	het	in	de	praktijk	
brengen	van	hun	bridgekennis.	Hier-
bij	kan	bijvoorbeeld	worden	gedacht	
aan	 het	 selecteren	 van	 een	 aantal	
op	 de	 clubavond	 te	 spelen	 spellen.	
Na	 aloop	 worden	 kopieën	 van	 die	

spelverdeling(-en)	 en	 toelichting	
verstrekt	 en	kan	de	geadviseerde	 af-
speelmethode	 nog	 eens	 worden	 ver-
geleken	 met	 de	 eigen	 prestatie.	Ook	
is	er	 ruimte	voor	extra	besprekingen	
en	bijscholing	bij	voldoende	belang-
stelling.

Zomerbridge
Met	 ingang	 van	 donderdag	 23	 juni	
tot	en	met	donderdag	25	augustus	a.s.	
is	 er	 weer	 vrij	 toegankelijk	 Zomer-
bridge	 in	het	 tijdelijk	Dorpshuis	 aan	

de	 Dennenlaan	 in	 Hollandsche	 Ra-
ding.	Voor	niet	leden	van	Bridgeclub	
Hollandsche	 Rading	 zijn	 de	 kosten	
van	deelname	€	2,00	per	persoon	per	
avond.	Vooraf	 aanmelden	van	zowel	
leden	als	niet-leden	per	paar	kan	per	
e-mail	(bridgehollrading@casema.nl)	
op	de	betreffende	donderdag	tot	17.00	
uur.	 Inschrijven	 ter	 plaatse	 per	 paar	
kan	ook	daarna	nog	tot	uiterlijk	19.00	
uur,	mits	het	maximum	aantal	deel	te	
nemen	paren	dan	nog	niet	is	bereikt.	
De	aanvang	is	om	19.30	uur.	[HvdB]

Golf & Country Club 
‘De Biltse Duinen’ 25 jaar

door Kees Pijpers
Vorige week heeft Golf & Country Club ‘De Biltse Duinen’ drie dagen feest gevierd rondom 

het restaurant/clubhuis op het fraai gelegen golfpark aan de oostkant van Bilthoven. Op 
donderdagochtend 9 juni begon het en zaterdagavond werd met een groot feest afgesloten. 

Bridgebijscholing en Zomerbridge
Donderdag 9 juni was de laatste speelronde van het seizoen 2010-2011 bij Bridgeclub Hollandsche 
Rading. Er werd nog fel gespeeld voor de laatste punten, die de beslissing moesten brengen welk 

bridgepaar zich kon laten kronen tot clubkampioen. 

Aan Coos van Lierop (links) en Theo Warmerdam is de beker al uitgereikt. Sparks of Joy wint
Al	meer	dan	25	jaar	wordt	jaarlijks	het	Rabobank	Stratenkorfbaltoernooi	in	
Westbroek	gehouden.	Aan	het	 toernooi	doen	niet	alleen	straten	of	wijken	
mee,	maar	ook	verenigingen	en	families.

Het	weer	was	zaterdag	18	 juni	wisselend	met	zon	en	een	regenbui,	maar	
de	onderlinge	sfeer	was	prima	tot	aan	het	allerlaatste	luitsignaal.	De	inale	
ging	tussen	de	winnaar	van	vorig	jaar	’t	Opperend	en	het	team	van	gospel-
koor	Sparks	of	Joy.	Het	koor	won	deze	wedstrijd	met	2-1	en	mocht	de	wis-
selbeker	hierna	in	ontvangst	nemen.																																	(Wilco	de	Rooij)

De spelers die deze dag met elkaar het team vormden.

Clubkampioenen bij TOSS
TV	TOSS	is	niet	aangesloten	bij	de	KNLTB,	neemt	dus	ook	niet	deel	aan	
competitietennis	en	kent	geen	jeugdafdeling.	De	leden	zijn	uitsluitend	re-
creatieve	tennissers,	die	hun	sport	in	een	vriendelijke	en	ongedwongen	sfeer	
willen	beoefenen.	Op	maandag,	dinsdag	en	donderdag	zijn	er	clubavonden,	
waarop	bij	grote	opkomst	om	het	halve	uur	wordt	gewisseld.	

Overigens	kan	doorgaans	7	dagen	per	week	getennist	worden.	Wie	komt	
tennist	mee:	er	is	geen	afhangsysteem.	Gedurende	het	seizoen	worden	re-
gelmatig	onderlinge	toernooien	en	een	voorjaarscompetitie	georganiseerd.	
Op	dinsdag	14	juni	werd	de	voorjaarscompetitie	afgesloten	met	de	inale-
wedstrijd	tussen	de	koppels	Rien	Grifioen	en	Dirk-Jan	Slingerland	tegen	
Zwer	Kooi	en	Henk	van	der	Ploeg.	De	laatstgenoemden	werden	clubkam-
pioen	met	de	cijfers	6-4;	3-6	en	6-3.

Op zoek 
Tennisvereniging	TOSS	 is	 een	 club	 voor	 recreatieve	 tennissers	 en	 is	 op	
zoek	naar	aanwas.	Er	wordt	gezocht	naar	mensen	die	enigszins	geoefend	
zijn,	maar	misschien,	voordat	ze	lid	worden,	eerst	de	sfeer	bij	TOSS	willen	
proeven.	Hiervoor	geeft	TOSS	5-	en	10	rittenkaarten	uit.	Met	deze	kaarten,	
die	alleen	geldig	zijn	voor	het	seizoen	2011	kan	men	op	de	clubavonden	of	
-ochtenden	meespelen	met	de	leden,	waarna	besloten	kan	worden	over	een	
eventueel	 lidmaatschap.	Het	clubtennis	 is	op	maandag-	dinsdag-	en	don-
derdagavond	vanaf	19.00	uur	en	woensdag-	en	zondagochtend	vanaf	10.00	
uur.	Het	 park	 is	 gelegen	 aan	de	Talinglaan	8,	 achter	het	W.V.T.-gebouw.	
Meer	informatie	over	TOSS	tijdens	het	clubtennis	op	het	park	of	op	www.
tv-toss.nl.	[HvdB]

V.l.n.r. Zwer Kooi, Henk van der Ploeg, Dirk-Jan Slingerland en Rien 
Grifioen speelden de inalewedstrijd.

Een van de zeskoppige teams.

Voor	de	organisatie	was	dat	 jammer,	omdat	er	voor	het	
eerst	 een	 nieuwe	 formule	 werd	 uitgeprobeerd,	 waarbij	
voorwedstrijden	en	inales	op	één	zondag	konden	worden	
afgewerkt.	Gelukkig	waren	er	voldoende	 inschrijvingen	
om	het	 toernooi	door	te	laten	gaan	en	de	formule	bleek	
een	groot	succes.	Van	11	uur	tot	18	uur	was	het	een	ge-
zellige	drukte	op	en	rond	de	banen	van	Het	Kraaienveld.	
Spelers,	familieleden	en	toeschouwers	zorgden	voor	vol-
doende	reuring	en	de	weergoden	zorgden	voor	een	droge	
periode	tijdens	de	competitie.	

De	 damesdubbeltitel	werd	 gewonnen	 door	 Janny	Bam-
bach	en	Marjolein	Bannink.	De	herentitel	ging	naar	Rob	
Fokker	 en	 Jan	Maasen.	Meer	 info	 over	 tennis	 in	West-
broek	op	www.kraaienveld.nl	.

Vaderdag op de tennisbaan
De Westbroekse tennisvereniging Het Kraaienveld had dit jaar weinig inschrijvingen voor het 
jaarlijks kampioenschap voor herendubbels en damesdubbels. Meest gehoorde reden: het was 
Vaderdag! Opvallend was dat vooral de damesinschrijving onder dit fenomeen te lijden had. 

De familie de Waal maakte duidelijk dat Vaderdag geen 
belemmering hoeft te zijn voor een gezellige tennisdag. 
De resultaten van vader Jan en zoon Tim vielen wat tegen, 
maar ze behaalden wel de titel voor het best geklede team.



Kom kijken naar KERAMIEK 
iedere laatste zondag v.d. 
maand van 10-14u. V. 
Hoornekade 10, 3554 AW 
Utrecht.

Te huur 75m² 
O P S L A G R U I M T E 
Maartensdi jk.  Tel . 
06-42386969

Let op! BETTY’S CORNER 
is van 02/07 t/m 01/08 op 
vakantie. Maak nu nog gauw 
een afspraak!: 06-33722022. 
Elke woensdag en vrijdag + 
avond in Maartensdijk. Zorg 
voor uw haar!
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Te koop aangeboden
Wegens beëindigen hobby 
‘KAARTEN maken’, alle 
hobbymaterialen o.a. scharen, 
papier, ponsjes, 3D plaatjes 
enz., enz. t.e.a.b. Tel. 030-
2202996 

LET OP: HIER 1 KOLOM 
KRAKER PLAATSEN VAN 
DE NIEUWE BAKKER

Hout ladenkastje, 3 laden 
60x78x48. € 12,50. Tel. 030-
2202996

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

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

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

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

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

Trolley reiskoffer blauw op 
wieltjes + slot, kan als handba-
gage. € 15,-. Tel. 030-2202996

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

Epson photo printer 830 + 2 
kleuren cartridges € 25 , – Tel. 
030-2718364

Nieuwe teenslippers (dames), 
maat 38, zwart lak. €  8,-. 
Nieuwe Sandalen Human 
Nature (Anwb), maat 38, 
blauw-grijs. € 17,50. Tel: 
0346-282302

Klapstoeltjes (4 stuks)  voor 
tuin of camping, geel, z.g.a.n. 
€ 35,- per set. Porta Potti 
(nieuw in doos). € 35,-. Tel: 
0346-282302

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

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

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

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

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

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*

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

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

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

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

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

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

The present is een uitje als het (l)even niet mee zit. Om tot 
rust, inspirerende inzichten en positieve veranderingen te 
komen. Op 2 juli a.s. is het mogelijk om een hele wolosofische 
dag van The Present te genieten voor € 35,- (incl.  koffie/thee, 
lunch en drankje na afloop). Info:  www.worldloveorganiza-
tion.com  Aanmelden per email (via de website) of  tel. (06-
22865510). Max. 20 deelnemers. Vol is bij ons helaas ook vol. 

De Nieuwe Bakker:

GESPECIALISEERD IN BRUIDS- 

TAARTEN, FOTO TAARTEN .

SPELT PRODUCTEN VOOR MENSEN 

MET EEN TARWE ALLERGIE.
 

Nw. Loosdrechtsedijk 117
tegenover kasteel Sypesteyn

tel. nr. 035-5823651

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

Computertafel 7x80x60. € 
25,-. Acer 17 inch breedbeeld-
scherm. € 25,-. Tel. 0346-
214065

Samsung star S 5230 mob. 
Tel. met oplader, tasje, simlock 
vrij. Vaste prijs € 25,-. Tel. 
0346-214065

Draadloze muis van microsoft. 
€ 10,-. Toetsenbord. € 10,-. 
Tel. 0346-214065

Spaanse gitaar z.g.a.n. € 20,-. 
Elektr. Gitaar met versterker 
19 watt, nieuw slechts € 50,-. 
Tel. 06-10484322

Elektr grasmaaier met afneem-
bare grasbak. € 20,-. Tomado 
kruimeldief 220 volt. € 5,-. 
Tel. 035-5772844 na 19.00 
uur.

Tuinslang met verrijdbare rol-
houder Gardena aansluiting. 
€ 15,-. Zinken teil, 150 liter. 
€ 10,-. Tel. 035-5772844 na 
19.00 uur.

6 Canon inktcartridges 8c, 
8y, 8m en 5pgbk. Nieuw 
totaalprijs € 49,50. Tel. 0346-
212523

Te koop, kleuren tv met 
afstandsbediening in zeer 
goede staat. € 20,-. Tel. 0346-
213715

Gratis af te halen, bruinleren 
2-zits bank + idem damesfau-
teuil. Tel. 0346-211708

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 49,50. 
Tel. 030-2202996

4 zakken nieuwe breiwol in 
alle kleuren. € 10,- per zak. 
Tel. 030-2202996

Bladblazer/ -zuiger als nieuw, 
geel/zwart + opvangzak. Merk 
Kraft-tech. € 25,-. Doos met 
grote boeken o.a. medisch, 
dierensteden, kamerplanten 
enz. € 10,- Tel. 030-2202996

Fietsen/brommers
Oranje KINDERFIETS van 6 
tot 12 jaar. € 65,-. Tel. 0346-
211858

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

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

GARAGEVERKOOP 25 juni 
10-16u grote verscheiden-
heid van fiets tot (kinder)
kleding en alles wat daartus-
sen past. Voordorpsedijk 20, 
Groenekan.

Te huur KANTOORRUIMTE 
35 m² in het centrum van De 
Bilt. Tel. 030-2203344

BEDRIJFSRUIMTE te huur 
in Hollandsche Rading 175 m² 
binnen en 200m² buiten Tel. 
06-54623282

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

U zoekt 

U vindt

Zoddenloop
Vrijdag 1 juli 2011 organiseert het Groenekans Landschap een Zoddenloop on-
der begeleiding van Henk van Zijtveld (voorzitter, agrarische natuur vereniging 
Noorderpark). De wandeling start om 19.00 uur bij de boerderij aan de Kerkdijk 
36 te Westbroek (Parkeergelegenheid achter de Boerderij) en voert in ongeveer 
2 tot 2,5 uur langs de meest zeldzame rijkdommen van dit unieke laagveenmoe-
rasgebied.

De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turindustrie in de 
middeleeuwen. Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), 
met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide-, water-
vogels en zeldzame planten. De zodden bestaan vooral uit trilveen en slootjes. 
Slootjes die veelal worden overbrugd door één enkele smalle plank. Het dragen 
van laarzen en een paar stevige benen zijn dan ook een absolute must bij deze 
wandeling.

Groenekanners die willen deelnemen aan deze unieke zoddenloop dienen zich 
voor 27 juni, per e-mail, aan te melden bij Marc Tilro (mtilro@cl-nl.com). Er is 
plaats voor maximaal 25 deelnemers. Indien ruimte, kunnen ook anderen buiten 
de Groenekanse kern deelnemen.

Fancy fair
Zaterdag 25 juni is er van 10.00 uur tot 15.00 uur een fancy fair bij de Sint 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Er is een rommelmarkt, 
bij goed weer een luchtkussen, spelletjes, lekkers, knutselen en een rad van for-
tuin (met als hoofdprijs een ballonvaart). Er zal 2x een workshop lamencodan-
sen worden gegeven ( 11.00 uur en 13.00 uur) waar iedereen aan mee kan doen 
en kinderen in lamencokleren gefotografeerd kunnen worden.
De opbrengst van deze fancy fair is bestemd voor een bijzondere reis die een 
aantal jongeren in augustus naar de wereldjongeren dagen in Madrid maken. 
Deze dagen eindigen met een nacht in de open lucht met de volgende ochtend 
een viering met de paus als voorganger. Er gaan circa 10 jongeren en begelei-
ders naar toe.

Hop.nl in De Vierstee
De paashaas gaat in deze ilm met pensioen. Zijn 
17-jarige zoon EB (Easter Bunny) krijgt de ver-
antwoordelijkheid over de chocoladeproductie op 
Paaseiland. Omdat EB liever een rockster wil wor-
den, vlucht hij naar de mensenwereld. Hij komt te-
recht in Hollywood waar hij vriendschap sluit met 
de 20-jarige Fred en wonderlijke avonturen beleeft. 
Intussen ontstaat er op Paaseiland een strijd om de 
macht tussen de kuikens en de konijnenhulpjes van 
de Paashaas.

Live-action en animatie komen samen in deze ko-
medie. De cast bestaat uit: Johnny de Mol, Birgit 
Schuurman, Robert de Hoog, Peter van der Vorst, 
Caroline de Bruin. De ilm is op 29 juni om 13.30 
uur te zien in De Vierstee aan de Nachtegaallaan te 
Maartensdijk. Kaarten vooraf aan de kassa van De 
Vierstee.

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Indianen in het bos?
Deze	week	hadden	de	kleuters	 van	de	Bilthovense	Van	Dijckschool	 hun	
zomerfeest.	Het	thema	was	indianen.	De	kinderen	hadden	in	de	week	voor-
afgaand	 aan	 het	 indianenfeest	 allemaal	 hun	 indianenkleding	 geverfd,	 ei-
gen	 indianennamen	 verzonnen,	 totempalen	 beschilderd,	 indianen	 tooien	
gemaakt,	etc.	’s	Ochtends	werd	op	het	achterplein	van	de	school	een	indi-
anenspelletjescircuit	 uitgezet.	 De	 kinderen	 mochten	 met	 ‘bootjes’	 tussen	
krokodillen	door	varen,	goud	zoeken,	indianentekeningen	maken,	indianen	
tenten	bouwen	en	een	vredespijp	roken.	In	de	2e	helft	van	de	ochtend	was	
er	 een	 speurtocht	 door	 het	 bos	 bij	 het	 heidemeertje.	De	 indianen	gingen	
op	pad	langs	allemaal	wigwam	vlaggetjes.	In	het	bos	zaten	ouders	die	als	
indianen	verkleed	waren.	De	ene	indiaan	was	zijn	totempaal	kwijt,	er	moest	
gezocht	worden	naar	de	totempaal	en	deze	samen	weer	opbouwen.	Bij	een	
andere	indianenstam	werd	een	regendans	opgevoerd	en	weer	anderen	indi-
anen	werd	geholpen	met	het	zoeken	naar	een	hoofdtooi	die	gelukkig	net	op	
tijd	werd	gevondenen	in	de	kookpot,	voordat	het	vuurtje	aanging.	Het	was	
een	fantastische	dag,	mede	door	de	inzet	van	vele	enthousiaste	ouders,	leer-
krachten	en	droog	weer!	Na	een	heerlijke	pannenkoekenmaaltijd	op	het	in-
dianenplein	gingen	allen	kleine	indianen	moe	maar	voldaan	weer	naar	huis.	

(Yvonne	Pennings)

Kleine en grote indianen in Bilthoven.

De	dappere	wandelaars	van	de	Biltse	
Avondvierdaagse	lieten	zich	niet	door	
weer	 of	 wind	 tegenhouden.	Op	 vrij-
dagavond	17	juni	deileerden	ze	trots	

over	de	Hessenweg	naar	de	inish	bij	
het	 H.F	 Witte	 Centrum.	 De	 belang-
stelling	 was	 groot	 dit	 jaar,	 meldde	
Marco	Kersten,	die	in	het	gebouw	bij	

de	medailles	zat	te	wachten.	‘Er	wa-
ren	 25	 individuele	 inschrijvingen	 en	
21	groepen,	te	weten	zeventien	scho-
len,	waarvan	zelfs	twee	uit	Utrecht	en	
vier	 verenigingen.	 In	 totaal	 hebben	
we	in	vier	dagen	2500	lopers	gehad.	
Op	woensdagavond	liepen	bovendien	
driehonderd	 kinderen	 van	 groep	 één	
en	 twee	 van	 een	 aantal	 scholen	 een	
korte	afstand	om	vast	aan	de	Avond-
vierdaagse	te	wennen.	Zij	kregen	een	
vaantje.’	Om	negen	uur	 in	de	 avond	
was	het	eindelijk	zover:	voorafgegaan	
door	een	vrolijk	spelende	Koninklijke	
Biltse	 Harmonie	 kwamen	 de	 eerste	
groepen	langs	de	rotonde	op	de	Hes-
senweg	en	sloegen	rechtsaf	de	Looy-
dijk	op.	Overal	langs	de	route	stonden	
familieleden	 de	 trotse	 deelnemertjes	
met	bloemen	op	te	wachten.	(LvD)

De Julianaschool arriveerde 
als tweede groep, achter de 
Regenboogschool. 

Nova B1 kampioen

De laatste speelzaterdag van de competitie was 4 juni; een belangrijke dag 
voor Nova B1. Eerder werden zij al in de najaarscompetitie en in de zaal 
kampioen. Nova trad aan tegen de geduchte tegenstander Dalto B2. Zelfs 
onder de druk kreeg de ploeg geen last van zenuwen en werdde wedstrijd 
gemakkelijk gewonnen met 13-2. Nova B1 is nu voor de 3e maal op rij 
kampioen! Hiermee promoveren zij naar de 1e klasse volgend jaar. 
Foto Nova B1 kampioen.jpg
Alle spelers van het team; Can Gulsen, Meral Gulsen, Coen van Eck, Tessa 
vd Laan, Ben Oelderik, Rianne vd Meijden, Daan Paauw, Tanja Aalders! 

Met een klinkende 14-4 overwinning 
op Animo is het senioren 6 team 
van korfbalvereniging DOS vorige 
week donderdagavond kampioen 
geworden. De wedstrijd stond 
voornamelijk in het teken van het 
afscheid van Adrie de Graaf-Verhoef. 
Na maar liefst 44 seizoenen vond 
zij het nu toch echt genoeg. Het is 
natuurlijk altijd leuk om afscheid te 
nemen met een kampioenschap. Adrie 
heeft in die vele seizoenen niet alleen 
gespeeld, maar heeft zich ook altijd 
ingezet voor de vereniging, waarvoor 
zij enkele jaren geleden al tot erelid 
van DOS is benoemd. Op de foto is 
Adrie al op de schouders genomen.

Korfbalvereniging	Tweemaal	Zes	or-
ganiseerde	woensdag	 8	 juni	 voor	 de	
15e	keer	het	Combi-korfbaltoernooi.	
Er	konden	allerlei	soorten	teams	mee-
doen:	familie,	collega’s,	buren	enz.	
De	wedstrijden	werden	in	4	poules	af-
gewerkt.	Er	werd	fanatiek	en	toch	ook	
vooral	gezellig	gekorfbald.	In	poule	B	
stevenden	de	TZ-Rekro’s	op	de	halve	
inale	af.	In	hun	laatste	poulewedstrijd	
wonnen	zij	van	hun	directe	concurent	
de	GhazenGwindGhonden	met	wel	5	
tegen	1.	In	de	halve	inale	verloren	zij	
echter	fors	van	de	Talenten.	De	Talen-

ten	werden	de	eerste	inalisten.
In	de	andere	halve	inale	stonden	de	
Brandweer	 Maartensdijk	 en	 The	 E-
team	 (bestaande	 uit	 vaders	 en	 moe-
der	 van	 korfballende	 kinderen).	 De	
Brandweer	heeft	een	rijke	historie	op	
het	 Combi-toernooi	 en	 ondertussen	
de	nodige	ervaring	in	het	spelen	van	
(halve)	inales.	Zij	waren	dan	ook	te	
sterk	voor	The	E-team	en	gingen	met	
1-3	naar	de	inale.

Na	5	minuten	rust	ging	de	inale	tus-
sen	de	Brandweer	Maartensdijk	en	De	

Talenten	 van	 start.	 Er	 was	 nog	 veel	
publiek	aanwezig	om	de	beide	teams	
aan	te	moedigen	en	het	ging	er	erg	fa-
natiek	aan	toe.	Het	waren	de	(jonge)	
Talenten	die	de	bal	3x	door	het	mand-
je	 gooiden	 en	kregen	 er	maar	 eentje	
tegen,	 dus	 werden	 zij	 ‘Combi-Korf-
balkampioen	 2011’.	 Zij	 ontvingen	
hun	 prijzen	 nadat	 alle	 vrijwilligers	
bedankt	waren	die	dit	 toernooi	weer	
mogelijk	hebben	gemaakt.	Bovendien	
was	er	voor	alle	deelnemende	 teams	
een	heerlijke	taart	van	Bakkerij	Bos.	
Zie	ook:	www.tweemaalzes.nl

Twirlgroepen sluiten af
Jaarlijks	wordt	het	seizoen	door	alle	dans/en	twirlgroepen	van	Gymma	af-
gesloten	met	een	wervelende	eindshow.	Dit	jaar	is	het	thema	‘Moviestars’	
.	Alle	kinderen	hebben	de	afgelopen	maanden	link	geoefend	om,	net	als	
de	sterren	van	het	witte	doek,	te	fonkelen	op	het	podium.	Voor	het	eerst	in	
het	bestaan	van	Gymma	zal	er	ook	een	jongensgroep	optreden.	De	jongens	
laten	u	met	veel	enthousiasme	hun	breakdance	moves	zien.	Ook	het	suc-
cesvolle	(wedstrijd)	selectieteam	zal	een	aantal	dansen	laten	zien.	
De	 eindshow	 wordt	 gehouden	 in	
Theater	 de	 Musketon,	 Hondsrug	
19	te	Utrecht	op	zondagmiddag	26	
juni	a.s.	De	show	begint	om	15.30	
uur	 en	 wordt	 door	 de	 wethouder	
Arie-Jan	 Ditewig	 geopend.	 Kaar-
ten	 kosten	 €	 8,00	 en	 kunnen	 per	
email	besteld	worden	bij	Nathalie	
van	 Middelkoop:	 secretariaat@
gymma.nl	

Zaterdag	11	juni	tekende	het	bestuur	
van	 hockeyclub	 Voordaan	 uit	 Groe-
nekan	het	contract	met	de	irma	Ag-
terberg	uit	De	Bilt	voor	de	aanleg	van	
het	nieuwe	kunstgrasveld.	In	het	Bos	
Voordaan	op	een	 stuk	gras	naast	het	
derde	kunstgrasveld	wordt	een	nieuw	
zand	 ingestrooid	 kunstgrasveld	 ge-
realiseerd.	 Het	 veld	 is	 speelklaar	 in	
augustus	voor	de	start	van	het	nieuwe	
seizoen.	 Voordaan	 heeft	 momenteel	
ca.	 1.350	 leden	 en	 groeit	 zo	 hard	
dat	 uitbreiding	 van	 de	 huidige	 drie	
kunstgrasvelden	een	bittere	noodzaak	
is.	 Door	 de	 uitbreiding	 worden	 de	
wachtlijsten,	bij	vooral	de	jeugd,	link	
ingekort.	

4e kunstgrasveld voor Voordaan

Voordaan voorzitter Thijs Linssen schudt onder het genot van een glas 
champagne Albert Agterberg van de irma Agterberg de hand. Links Jeroen 
Mortelmans (veldcommissie) en rechts Maarten de Jong (penningmeester).

Avondvierdaagse komt toch nog droog binnen

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

‘Talentvolle’ deelnemers op 
Tweemaalzes-Combikorfbaltoernooi 2011

Kampioenen nemen afscheid



	De	Vierklank	 20	 22	juni	2011

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

Jaap	Mulder	 (van	Bureau	Mulder)	 is	
een	 bioloog	 en	 roofdierspecialist	 die	
zich	 inzet	 voor	 de	 vossen	 en	 andere	
roofdieren	 die	 in	 Nederland	 leven.	
Met	 betrekking	 tot	 dit	 onderwerp	
geeft	 Jaap	 vaak	 lezingen	 en	 maakt	
hij	 zich	 sterk	voor	 het	 behoud	 en	de	
bescherming	van	de	 roofdieren.	Der-
tig	 jaar	 geleden	 is	 hij	 als	 bioloog	 de	
roofdierspecialisatie	 ‘ingerold’	 om-
dat	 er	 behoefte	 was	 aan	 specialisten	
op	 dit	 gebied.	 Uiteindelijk	 bleek	 dit	
geen	 verkeerde	 ontwikkeling,	 aange-
zien	roofdieren	voor	Mulder	het	meest	
interessant	 zijn:	 ‘Roofdieren	 zijn	 ge-
heimzinnig,	zijn	vaak	alleen	‘s	nachts	
actief,	en	door	hun	rooinstinct	en	hun	
goeie	 zintuigen	kun	 je	 lastig	dichtbij	
komen.’	 Dit	 laatste	 maakt	 het	 dat	 er	

veel	 techniek	 en	 ervaring	 bij	 het	 be-
studeren	van	deze	dieren	komt	kijken.

Bondgenoten
Via	een	contact	bij	de	provincie	werd	
Mulder	 gevraagd	 om	 bij	 de	 bijeen-
komst	van	afgelopen	vrijdag	een	lezing	
te	 geven.	 Het	 is	 namelijk	 belangrijk	
dat	 de	 betrokkenen	 bij	 het	 agrarisch	
natuurbeheer	 zich	bewust	 zijn	 van	de	
rol	 die	 roofdieren	 spelen	 in	 hun	 situ-
atie.	 ‘Boeren	 ervaren	vossen	vaak	 als	
hinderlijk	 en	 vijandig’,	 maar	 volgens	
Mulder	is	dat	niet	altijd	juist:	‘Wanneer	
boeren	last	hebben	van	ganzen	die	hun	
gras	opeten	kunnen	vossen	juist	bond-
genoten	zijn,	en	geen	vijanden.’

Kleinvee
Volgens	Mulder	is	er	ook	voor	boeren	
met	 kleinvee	 geen	 reden	 om	 de	 vos	
te	vrezen.	‘Als	je	kippen	hebt	die	be-
dreigd	worden	kun	je	eindeloos	op	de	
vossen	blijven	jagen,	maar	je	kunt	ook	
voor	een	paar	tientjes	je	kippen	beter	
beschermen.’	Zo	vindt	Mulder	dat	er	
te	 makkelijk	 gepleit	 wordt	 voor	 de	

jacht	 op	 roofdieren,	 ook	 in	 gebieden	
waar	deze	een	minimale	of	helemaal	
geen	bedreiging	vormen.	‘Jacht	is	nu	
meer	voor	het	plezier,	want	de	nood-
zaak	is	er	op	veel	plaatsen	niet.’

Laat vossen met rust
In	 een	 optimale	 situatie	 worden	 de	
vossen	 met	 rust	 gelaten.	 ‘Men	 moet	
alleen	 kiezen	 voor	 vossenbestrijding	
als	 het	 over	 zwaarwegende	belangen	
gaat;	 enkele	 toplocaties	 met	 weide-
vogels	 of	 wanneer	 zeldzame	 soorten	
worden	 bedreigd.	 Dat	 zijn	 maar	 een	
paar	plekken.	Jachtbelang	is	onzin.’

Het	 grote	 witte	 landhuis	 is	 gelegen	
aan	 de	 ventweg	 langs	 de	Utrechtse-
weg	 richting	 Zeist.	 De	 oorspronke-
lijke	aanleg	van	het	ongeveer	twintig	
hectare	omvattende	landgoed	is	goed	
bewaard	gebleven,	mede	dankzij	het	
feit	dat	de	tuinen	nog	altijd	goed	wor-
den	onderhouden.	Zo	omvat	het	land-
goed	 een	Engelse	 tuin	met	 op	 kleur	
ingeplante	borders,	een	moestuin	met	
allerlei	 oude	 en	 vergeten	 groenten	
en	 velden	 vol	 ridderspoor	 en	 lupine	
en	 een	 Engels	 landschapspark	 met	
kronkelende	 paadjes.	 De	 privéwo-
ningen	 op	 het	 landgoed,	 waaronder	
het	 grote	 huis,	 zijn	 in	 verband	 met	
de	 privacy	 van	 de	 bewoners	 tijdens	
de	Tuindagen	niet	toegankelijk,	maar	
andere	gebouwen	zijn	wel	te	bezich-
tigen,	te	weten	het	oude	koetshuis,	de	
theekoepel,	 de	 negentiende-eeuwse	
kassen	 in	 de	 moestuin	 en	 de	 fraaie	
oranjerie.	De	oude	ijskelder,	die	nor-
maal	het	hele	jaar	gesloten	is,	wordt	
speciaal	ter	gelegenheid	van	de	Tuin-
dagen	open	gesteld.	In	de	oranjerie	of	
bij	het	grote	huis	bestaat	de	mogelijk-
heid	iets	te	eten	of	drinken.

Rondleiding
Bij	 de	 entree	 kunnen	 bezoekers	 een	
kaartje	 kopen	 voor	 de	 rondleiding.	
Die	 is	 in	 drie	 delen	 gesplitst,	 zodat	
iedereen	 de	wandeling	 in	 zijn	 eigen	
tempo	 kan	 maken.	 Het	 eerste	 deel	
is	 gefocust	 op	 de	 geschiedenis	 van	

het	landgoed	en	de	gebouwen	die	er	
staan.	 Een	 van	 de	 rondleiders	 haalt	
de	 deelnemers	 op	 bij	 het	 koetshuis	
en	neemt	hen	mee	door	het	Engelse	
landschapspark,	 voor	 het	 grote	 huis	
langs,	 via	 de	 ijskelder	 naar	 de	 En-
gelse	tuin.	Onderweg	krijgt	de	groep	
uitleg	 over	 de	 geschiedenis	 van	 het	
landgoed	 en	 het	 beheer	 en	 het	 hui-
dige	 gebruik	 van	 de	 gebouwen.	 In	
de	Engelse	 tuin	 vangt	 een	 volgende	
rondleider	 de	 deelnemers	 op.	 Deze	
persoon	is	verantwoordelijk	voor	het	
onderhoud	 en	 de	 beplanting	 en	 kan	
veel	 verhalen	 over	 het	 ontstaan	 van	
de	Engelse	tuin	en	de	beplanting.	Het	
derde	deel	van	de	rondleiding	start	in	
de	 moestuin.	 Daar	 wordt	 uitleg	 ge-
geven	over	de	geschiedenis,	beplan-
ting	 en	 onderhoud	 en	 de	 afzet	 van	
de	producten	uit	de	moestuin.	Sinds	
2010	 biedt	 Landgoed	 Vollenhoven	
ook	 aan	 particulieren	 producten	 uit	
eigen	 moestuin	 aan	 in	 de	 vorm	 van	
een	 wekelijks	 landgoedpakket.	 Dit	
gevarieerde	 pakket	 wordt	 een	 half	
jaar	lang	elke	week	gevuld	met	verse	
seizoensproducten,	milieuvriendelijk	
en	 duurzaam	 geteeld,	 zonder	 kunst-
mest	en	bestrijdingsmiddelen.

Exposanten
Over	 het	 landgoed	 verspreid	 bevin-
den	zich	verkoopstands	met	produc-
ten	op	huis-	en	tuingebied,	zoals	tuin-
gereedschap,	 regenwatersystemen,	

ambachtelijk	 vervaardigde	 huis-	 en	
tuindecoratie,	 keramische	 vogelhui-
zen	en	terrasdecoratie.	Ook	gespeci-
aliseerde	 kwekers	 presenteren	 zich	
tijdens	de	Tuindagen.	De	 stands	be-
vinden	zich	in	en	om	het	koetshuis,	in	
de	wei	voor	het	huis,	in	een	gedeelte	
van	 het	 Engelse	 landschapspark	 en	
de	moestuin	en	in	en	om	de	oranjerie.	
Bezoekers	 kunnen	 deelnemen	 aan	
workshops	 op	 tuingebied,	 bijvoor-
beeld	tuinonderhoud,	bloemsierkunst	
en	tuindecoratie,	en	naar	demonstra-
ties	 kijken,	 zoals	 van	 mandenvlech-
ten	en	snoeien.	In	de	tent	in	de	moes-
tuin	 worden	 lezingen	 en	 workshops	
gehouden.	 Voor	 twee	 workshops	
kunnen	 plaatsen	 worden	 gereser-
veerd:	 1.	 Kruidenzout	 maken	 door	
Puur	&	Edel	 in	het	koetshuis	op	za-
terdag,	zondag	en	maandag	om	11.30	
uur.	Deelnemers	gaan	aan	de	slag	met	
verschillende	soorten	mengsels,	zout	
en	kruiden	en	ervaren	op	die	manier	
hoe	ze	de	verijnde	smaken	en	crea-
ties	tot	stand	kunnen	brengen	en	aan	
gerechten	een	originele	draai	kunnen	
geven.	2.	Bloemschikken	door	Vero-
nique	Flowers	in	het	koetshuis.	Deze	
workshop	 vindt	 plaats	 op	 zaterdag,	
zondag	 en	 maandag	 om	 13.30	 uur.	
Véronique	leert	haar	deelnemers	een	
tafelstuk	 vervaardigen,	 gestoken	 op	
oasis	op	een	schotel	die	wordt	weg-
gewerkt.	Zie	ook	
www.landgoedvollenhoven.nl

Tuindagen Vollenhoven bieden inzicht in 
cultuur en historie van het landgoed

door Lilian van Dijk

De Tuindagen op Landgoed Vollenhoven behoren al jaren tot de leukste evenementen in de regio. 
Op 25, 26 en 27 juni wordt het terrein weer opengesteld voor het publiek, 

dat aan diverse rondleidingen kan deelnemen.

Landgoed Vollenhoven heeft een rijke geschiedenis. Begin negentiende eeuw 
vertoefde Lodewijk Napoleon, die van 1806 tot 1810 koning van Nederland 
was, hier graag met zijn gezin.

Lezing Jaap Mulder bij agrarisch natuurbeheer
door Florian Goldschmeding

Vrijdag 17 juni vond er op de boerderij van de familie Hennipman in Westbroek een bijeenkomst 
plaats over agrarisch natuurbeheer. Ook roofdierspecialist Jaap Mulder uit De Bilt was hierbij 

uitgenodigd om een lezing te geven. Hij sprak over de plaats van vossen in de Nederlandse natuur en 
de rol die zij spelen ten opzichte van landbouw en veeteelt.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

‘Jachtbelang is onzin.’

Opening website

Het	 bestuur	 van	 de	 Agrarische	 NatuurVereniging	 Noorderpark	 had	 koe	
Trijntje	bereid	gevonden	haar	bijdrage	 te	 leveren	bij	de	 lancering	van	de	
website	van	de	vereniging.	Tijdens	de	bijeenkomst	over	Agrarisch	Natuur-
beheer	verscheen	Trijntje	 ten	 tonele,	 ‘gedekt’	door	de	naam	van	de	web-
site:	www.anvnoorderpark.nl	en	liet	zij	zich	met	het	bestuur	ter	gelegenheid	
hiervan	graag	vereeuwigen.	[HvdB]

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
30-06

Woe.
29-06

Vrij.
01-07

Do.
23-06

Vrij.
24-06

11,00

11,00

Woe.
22-06

Gamba's met pasta  
en Italiaanse salade

of
Lamsschenkel  

op Provençaalse wijze

Kabeljouwilet 
met mosterd-dille saus

of
Pittige kipschotel met 

basmatirijst

Dorpsbistro 0346 - 218821


