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advertentie

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Bunker Larenstein  

wordt veilig ingepakt
Het college heeft besloten dat de bunker op Larenstein 

wordt geïsoleerd. Na het incident in 2008 zijn verschillende 

onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke toekomst van 

de bunker. Onlangs is overeenstemming bereikt met een 

autobedrijf dat zich op de bunkerkavel wil vestigen. Zodra de 

inanciering rond is wordt de koop-verplaatsingsovereenkomst 
met het bedrijf getekend. Het bunkerdek wordt geïsoleerd met 

een laag gewapend beton en rubber zodat de bunker op een 

veilige manier ingepast kan worden in het bedrijfspand.

Deze oplossing is goed nieuws voor alle betrokken partijen. Na het bunkerin-

cident zijn alle ontstekers verwijderd. Er kon echter niet 100% worden uitge-

sloten dat er nog springstof was achtergebleven in enkele boorgaten. Daarom 

heeft het college opdracht gegeven aan bureau Tauw om te onderzoeken wel-

ke risico’s er nu nog zijn en hoe die het beste kunnen worden opgevangen, 

voordat er op de bunkerkavel gebouwd wordt. 

Waarborg

Uit dit onderzoek blijkt nu dat de veiligheid van de bebouwing en de om-

geving is gewaarborgd door de bunker in te pakken met een laag gewapend 

beton en rubber. De aanwezigheid van resten springstof kan niet voor 100 

procent worden uitgesloten, maar door het bunkerdek te isoleren worden de 

veiligheidsrisico’s geminimaliseerd. Door de isolatielaag worden de aanwe-

zige boorgaten afgesloten. Bovendien is, gezien de geruime tijd die is ver-

streken na het bunkerincident, de werking van de eventueel nog aanwezige 

springstof sterk afgenomen en waarschijnlijk tot nul gereduceerd.

Autobedrijf

Het college neemt de aanbevelingen van het onderzoeksbureau over. Voordat 

het autobedrijf gaat bouwen, wordt de bunker op de aanbevolen wijze ge-

isoleerd. De werkzaamheden voor het isoleren van de bunker zullen worden 

ondergebracht bij de bouwer van het garagebedrijf. Dat betekent dat deze een 

aanvraag omgevingsvergunning zal indienen voor zowel het isoleren van de 

bunker als voor het bouwen van de nieuwe bedrijfslocatie, zodat alles in één 

hand en zonder onnodige vertraging kan worden uitgevoerd.

De bunker op Larenstein wordt geïsoleerd met een laag gewapend beton en 

rubber. (foto Henk van de Bunt)

Bouwplaats Het Lichtruim open 
Op zaterdag 1 juni stelt bouwbedrijf Hegeman tussen 10.00 en 16.00 uur de bouwplaats van  

Het Lichtruim open voor een kijkje achter de schermen. Normaliter is dit een plaats waar  

men niet mag komen, maar nu gaan de hekken wagenwijd open. Het Lichtruim wordt 

 gebouwd tussen de Planetenbaan en de Melkweg in Bilthoven.

Op de route door het gebouw komt 

u alle toekomstige gebruikers tegen. 

De muziekschool zorgt voor een mu-

ziekje. Bij de basisschool kunnen de 

kinderen een kleurplaat maken. Er 

zijn medewerkers van Hegeman aan-

wezig die over de bouw veel kunnen 

en willen vertellen. De ingang van de 

bouwplaats is aan de Melkweg.

Dag van bouw

De Dag van de Bouw wordt dit jaar 

voor de achtste keer georganiseerd. 

Vorig jaar trok de dag maar liefst 

115.000 mensen, die op 222 bouw-

plaatsen door het gehele land terecht 

konden. 

De dag staat open voor iedereen die 

een kijkje achter de hekken van een 

bouwlocatie wil nemen. Elke locatie 

is gratis te bezoeken. De Dag van de 

Bouw is een initiatief van Bouwend 

Nederland. In de gemeente De Bilt is 

naast Het Lichtruim, de ondertunne-

ling van het spoor te bekijken.

Het Lichtruim

In Het Lichtruim komen basisschool 

Wereldwijs, kinderdagverblijf De 

Steenuiltjes en buitenschoolse op-

vang De Steenarend, een peuterspeel-

zaal, het Centrum voor Jeugd en Ge-

zin (CJG), de openbare bibliotheek, 

de Biltse muziekschool en de Werk-

schuit. Daarnaast komt er een theater 

voor 150 bezoekers en een sportzaal.

Op de Dag van de Bouw kunt u de 

bouwplaats op.

Nieuwbouwappartementen 
Maartensdijk opgeleverd

Woensdag 22 mei jl. zijn de starters-

appartementen aan de Tolakkerweg in 

Maartsensdijk opgeleverd. De huur-

ders kregen na het ondertekenen van 

het huurcontract de sleutel van hun 

nieuwe huis. En de meeste huurders 

gingen direct aan de slag. Donderdag 

30 mei krijgen de huurders van de se-

niorenappartementen de sleutel. Op 

woensdag 12 juni wordt het complex 

feestelijk in gebruik genomen.

In de naaste omgeving van het voor-

malig gemeentehuis en administratie-

kantoor zijn twee appartementenge-

bouwen met in totaal 42 woningen en 

twee vrijstaande woningen gebouwd. 

Het oude gemeentehuis werd al eer-

der als kantoorruimte in gebruik ge-

nomen. Het nieuwbouwgedeelte 

van het voormalige gemeentehuis is 

verbouwd tot medisch centrum. Het 

geheel is ontwikkeld door een vast-

goedontwikkelaar samen met Woon-

stichting SSW.

De nieuwe bewoners zijn dolgelukkig met hun nieuwe huis.
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

2/6 • 10.30u – Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

2/6 •   9.00 en 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

2/6 • 10.30u - Ds. P.J.C. Korver

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

2/6 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

2/6 • 10.30u - Eerste communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

2/6 • 10.15u - Ds. H.Sj Wiersma
2/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

2/6 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier
2/6 • 19.00u - Ds. L. W. Smelt, jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

2/6 • 10.00u - Ds. P. Wansink

Pr. Gem. Opstandingskerk

2/6 • 10.00u –  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam - van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

2/6 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

2/6 • 10.00u - Dhr. Ruben Flach

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

2/6 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk

2/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. D.J. Budding

Herst. Herv. Kerk

2/6 • 10.00 en 16.00u - Ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

2/6 • 10.30u - Ds. E. de Boom, Dienst van 
woord en tafel

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

2/6 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

2/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
2/6 • 18.30u - Ds. J. Prins

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

2/6 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk

1/6 • 19.00u - Eucharistieviering
2/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

2/6 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop
2/6 • 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
2/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
2/6 • 18.30u - Ds. M.A. v.d. Berg
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 1 juni haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op in 
een gedeelte van Bilthoven Noord, 
in het gebied links en rechts van de 
Gezichtslaan en begrensd door de 
Soestdijkseweg en de Jan Steenlaan. 
U wordt verzocht de papierkliko 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Exodus 33:15

Hij had ons graag nog een poosje gevolgd. Toen dat niet meer kon gaf hij 
zich over in Gods hand. Thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving,
is overleden mijn lieve man, onze vader en opa 

Cornelis Berkelaar
Kees

✩ De Bilt, 12 maart 1937 † Bilthoven, 26 mei 2013

 Gusta Berkelaar-Swager
 

 Carola en Coen
 

 Barbara en Gert-Jan
  Thirza, Merit
 

 Ruud en Sabine
  Emme, Annika

Correspondentieadres: 
Coöperatie Dela, Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht 

Kees is thuis.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 31 mei om 11.00 uur in de 
Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven, gevolgd door 
de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats Brandenburg aldaar.

Na aloop van de begrafenis bent u welkom terug in de kerk waar u de 
gelegenheid krijgt de familie te ontmoeten en te condoleren.

Hoop op God, want ik zal Hem nog loven;

Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts,

en mijn God.

Psalm 42: 12b

Met droefheid delen wij u mee dat de Heere tot Zich
heeft genomen mijn innig geliefde zorgzame man,

onze lieve vader, schoonvader en opa

Teunis Adrianus Meijers

* Driebergen-Rijsenburg, † Maartensdijk,
14 augustus 1925 21 mei 2013

 Maartensdijk: C.J. Meijers-Wendt

 Maartensdijk: Piet Meijers
  Coby Meijers-van de Water
   Eline en Bart
   Tim

   Lianne

 Groenekan: Gert Meijers
  Hendrika Meijers-Metz
   Daniël en Hannah
   Sanne
   Thom

 Kockengen: Hans Meijers
  Gerrike Meijers-Vermeulen

Wij bedanken het personeel van Vitras en Cordaan

voor de goede verzorging.

Maertensplein 120 (Gebouw Dijckstate)
3738 GR Maartensdijk

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 27 mei
op de Hervormde begraafplaats te Groenekan.

Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen, onze oud-werkgever, 
de heer

Teunis Adrianus Meijers

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste familie de 
ondersteuning van de Heere toe in dit verlies.

Personeel Installatiebedrijf Meijers en Zn. Groenekan

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, vrijdag 7 juni 
a.s. van 10.00 tot 12.00 uur bij het 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 
Bilt. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan 
in de bus terecht voor informatie 
en advies over bijvoorbeeld vakan-
tie, vrije tijdsbesteding, wonen of 
dagbesteding. 

Geen MEEbus meer  

in Maartensdijk

Vanaf 1 april staat de MEEbus niet 
meer in Maartensdijk. Voorheen 
stond de bus bij het Winkelcentrum 
Maertensplein elke 4e woensdag van 
de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Spanning in de bibliotheek

In juni, de Maand van het Span-
nende Boek, organiseren de Biblio-
theek Bilthoven en Maartensdijk 
een wedstrijd. Welk boek grijpt u 
bij de keel en waarom? U kunt de 
titel en schrijver van uw favoriete 
spannende boek, met een beknopte 

motivatie, sturen naar activiteiten@
ideacultuur.nl. Uit de inzendingen 
worden leestips gehaald om te delen 
met andere lezers. De meest origine-
le motivatie ontvangt een gratis jaar-
abonnement voor de bibliotheek.

Vergadering

De beheerscommissie van Dorps-
huis De Groene Daan komt op 
maandag 3 juni a.s. om 20.00 uur 
in Openbare vergadering bijeen. 
Inlichtingen bij E.G. Verschuur – 
Bunte, tel. 0346 211435

Breien voor het goede doel

Iedere woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur  word er in Servicecen-
trum ’t Hoekie onder het genot 
van een kopje koffie, gebreid 
en gehaakt voor het goede doel.   
De gehaakte en gebreide wer-
ken gaan naar het ouderenfonds. 
Zij organiseren met de opbrengst 
activiteiten voor eenzame oude-
ren. U mag ook thuis breien en 
uw werkjes inleveren voor het 
goede doel. Wol is van harte wel-
kom.

Naar Beethovens 5e en 6e
uitgevoerd door de Nieuwe Philharmonie Utrecht 

dirigent : Johannes Leertouwer
locatie : kerkzaal van de Evangelische 
  Broedergemeente in Zeist
aanvang : 20.15 uur

In 2013 viert Tap Uitvaartzorg haar 90-jarig bestaan. Ter 
gelegenheid daarvan stelt Tap als sponsor van het orkest 
u in de gelegenheid het concert op zaterdag 1 juni bij te 
wonen voor € 9,- per persoon. 

Meer informatie en kaarten via: 
www.nputrecht.nl. 

Zolang de voorraad strekt.
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Beukenburg, hoe zat het nu echt?
door Henk van de Bunt

Leidde Groenekans verzet tegen een ‘woonzorgcomplex’ in Beukenburg tot  

een afboeking van € 3,2 miljoen, zoals wethouder Bert Kamminga stelde?  

De Dorpsraad van Groenekan denkt daar heel anders over.

In de raadsvergadering van 28 maart 

kwam bij het punt Actualiseren van de 

grondexploitatie ook het uiteindelijk 

verworpen plan voor een woonzorg-

complex in Beukenburg langs. Vol-

gens raadslid Anne Doedens ‘heeft de 

raad toen gezamenlijk beleid gemaakt 

en beslissingen genomen. Beuken-

burg wilden we met zijn allen, dan 

moet je de consequenties nemen.’ 

Wethouder Bert Kamminga deed het 

tijdens diezelfde raadsvergadering 

voorkomen alsof het verzet van Groe-

nekan (en de ondergang van Lehman 

Brothers, een andere Act of God) in 

deze kwestie tot de forse afboeking 

van € 3,2 miljoen (!) heeft geleid.

Andere perceptie

Voorzitter Marius van den Bosch 

van de Groenekanse Dorpsraad heeft 

dienaangaande toch een andere per-

ceptie: ’Voor ons staat weliswaar vast 

dat zonder de 85 bezwaarschriften 

van de Dorpsraad, het Groenekans 

Landschap, Stichting Brigida, IVN 

De Bilt en van vele individuele be-

woners uit Groenekan, dit project 

niet gestopt zou zijn en er nu een om-

vangrijk appartementencomplex in 

het groen van Beukenburg zou staan, 

met alle bijkomende natuurvernieti-

ging en verkeersoverlast. Maar dat 

daarmee automatisch een kostenpost 

van € 3,2 mln. ten laste van de Biltse 

belastingbetaler onontkoombaar zou 

zijn geworden staat voor ons geens-

zins vast.’ 

Bezwaarschriften gehonoreerd 

Toenmalig dorpsraadsecretaris Frank 

Klok: ‘Wat mij betreft blijft het on-

duidelijk waarom het college een 

rechtsgang tegen de projectontwik-

kelaar niet heeft aangedurfd. Waar-

om bestond haar list (wethouder 

Kamminga, 28 maart 2013) eruit de 

projectontwikkelaar met veel ge-

meenschapsgeld en een alternatieve 

bouwlocatie (De Leijen-Zuid) af te 

kopen? Het College voerde als argu-

ment aan dat het hier een gebonden 

beschikking zou betreffen, waardoor 

de gemeente een grote kans liep de 

zaak voor de rechter te verliezen. 

Maar gezien het grote aantal argu-

menten, dat in de bezwaarschriften 

werd aangevoerd als zou het plan 

strijdig zijn met het bestemmings-

plan - argumenten die voor een niet 

onbelangrijk deel door de commissie 

voor de bezwaarschriften ook werden 

gehonoreerd - leek een gang naar de 

rechter toch op zijn minst het probe-

ren waard.’ Van den Bosch: ‘temeer 

omdat een verloren rechtszaak de 

gemeenschap toch nauwelijks méér 

gekost zou hebben dan de forse af-

koopsom die het college nu uiteinde-

lijk aan de projectontwikkelaar heeft 

betaald.’ 

Feitenrelaas

De geschiedenis van dit Beukenburg-

dossier gaat ver terug en beslaat deels 

ook de periode waarin Maartensdijk 

nog als zelfstandige gemeente verant-

woordelijk was voor de bestemming 

van Beukenburg. Van den Bosch: 

‘Een correcte en volledige weergave 

van alle relevante feiten is nodig al-

vorens eenduidig kan worden vast-

gesteld welke (bestuurlijke) lessen 

uit deze gang van zaken getrokken 

moeten worden. Getuige de eerderge-

noemde raadsvergadering vrezen wij 

dat die nog steeds niet volledig zijn 

opgehelderd.’ Frank Klok: ‘Wij be-

schikken inmiddels over een – helaas 

nog onvolledig – feitenrelaas en we 

zouden dat, met een beroep op de Wet 

Openbaarheid van Bestuur (WOB), 

graag willen complementeren met de 

ter zake door de gemeente gevoerde 

in- en externe communicatie (zowel 

op ambtelijk als bestuurlijk niveau) 

en met de inanciële transacties, die 
met deze zaak samenhangen.’ Van 

den Bosch: ‘De Dorpsraad Groene-

kan heeft toentertijd afgezien van een 

dergelijk verzoek omdat de gemeente 

aangaf dat haar onderhandelingspo-

sitie daardoor zou worden aangetast. 

Nu de onderhandelingen rond dit dos-

sier zijn afgesloten kan dát de positie 

van de gemeente gelukkig niet meer 

schaden.’ 

Voorzitter Marius van den Bosch en toenmalig secretaris Frank Klok van de 

Dorpsraad van Groenekan.

Marinierskapel excelleert  
ook in sporthal

door Martijn Nekkers

Zondagmiddag gaf de Marinierskapel van de Koninklijke Marine een concert in de sporthal van het 

Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. Natuurlijk was het aanvankelijk de bedoeling 

geweest dat het orkest zou optreden in de open lucht bij het paviljoen Beerschoten. Gezien de slechte 

weersverwachting werd donderdag ijlings besloten om het evenement te verplaatsen naar de sporthal.

Dit optreden stond al geprogram-

meerd in 2011. Ook toen zorgde de 

slechte weersverwachting er voor dat 

het concert moest worden afgelast. 

Even zag het er naar uit dat deze her-

kansing een zelfde lot beschoren zou 

zijn. Maar het H.F. Witte-centrum 

bood donderdag haar sporthal aan 

zodat het evenement toch door kon 

gaan. In allerijl werden die dag 500 

stoelen geplaatst. De Koninklijke 

Biltse Harmonie stelde haar lichtin-

stallatie ter beschikking, er werd een 

podium gebouwd en de uitvoering 

was gered. 

Bezet

Al die stoelen waren zondagmiddag 

nagenoeg bezet. Het publiek genoot 

van een uitstekend concert van wel-

licht het beste militaire orkest van ons 

land. Onder leiding van majoor der 

mariniers Harmen Cnossen bereik-

ten de musici een hoog niveau. Het 

programma werd gepresenteerd door 

Margriet de Graaf. Voor de pauze had 

het programma een meer klassiek ka-

rakter, erna werd de opstelling dras-

tisch gewijzigd en trad het orkest op 

in de stijl van een bigband met een re-

pertoire van onder meer stevige jazz 

en popnummers. 

Tuba

De bezoekers genoten volop. Zo 

werd het concert, georganiseerd door 

de Stichting Zomerconcerten De Bilt 

een groot succes dat goed paste in de 

viering van 900 jaar De Bilt. Bij de 

uitgang van de hal vonden de bezoe-

kers een tuba met de uitnodiging hier 

een vrijwillige bijdrage in te doen. 

Alleen op die manier kunnen ook vol-

gend jaar deze bijzondere concerten 

doorgang vinden. De schatkist van de 

organisatie is op dit moment leeg. De 

sponsoren hebben tot nu toe steeds 

bijgesprongen maar ook zij moeten 

keuzes maken. Het volgende concert 

in het kader van de zomerconcerten 

vindt overigens plaats op 9 juni. Dan 

met Gipsy Jazz Indifference en de 

percussiegroep van de Koninklijke 

Biltse Harmonie. En als alles dan mee 

zit weer in de open lucht op Beer-

schoten.

De Marinierskapel van de Koninklijke Marine.

Brandweerdag De Bilt/Bilthoven

Op zaterdag 1 juni organiseren de brandweerposten uit de 

kernen Bilthoven en De Bilt de ‘Brandweerdag 2013’. De dag 

zal plaatsvinden op en rond de Kwinkelier en de Julianalaan 

tussen 10.00 en 17.00 uur. Brandveiligheid thuis staat centraal. 

Aanleiding voor het evenement is 

het 900-jarig bestaan van de ge-

meente De Bilt. Op het grote plein 

op de Kwinkelier wordt gedemonstreerd hoe een vlam in de pan geblust 

kan worden. Op de Vinkenlaan vindt regelmatig een demonstratie van het 

hedendaagse brandweerwerk plaats. Daarnaast worden er op diverse plek-

ken brandweervoertuigen ten toon gesteld, kan men meerijden met een oud 

brandweervoertuig en zijn er voor de jeugd brandweerkinderspelen. Er 

is ook ruim aandacht voor alle vragen over brandpreventie, vluchtroutes, 

rookmelders en alle andere zaken rondom brandveiligheid. Op de Vinken-

laan is een team van brandweer, de gemeente en politie aanwezig om u te 

adviseren. Gedurende de hele dag zijn er demonstraties van een speciaal 

brandweer-hoogte-reddingsteam. 

Zeepkisten

De dag begint om 10.00 uur met een spectaculaire opening op de Vinkenlaan 

en eindigt om ongeveer 17.00 uur. De dag is georganiseerd in samenwer-

king met de Stichting 900 jaar De Bilt en de winkeliersvereniging Kwinke-

lier. Tijdens deze dag zal er op de Kwinkelier ook een zeepkistenrace zijn 

die wordt georganiseerd door de Ronde Tafel Bilthoven. Het zal deze dag 

drukker worden dan normaal; derhalve wordt geadviseerd met de iets te 
komen. [HvdB]

18de Kunstroute BeeKk
Op 1 en 2 juni, beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur,  

vindt in gemeente De Bilt de 18e kunstroute  

plaats van Kunstkring BeeKk.

In aansluiting op de viering van 900 jaar De Bilt en het initiatief om een 

hoogkruis te plaatsen in het Van Boetzelaerpark, heeft Kunstkring BeeKk 

de deelnemende kunstenaars uitgenodigd een werkstuk te maken met het 

thema kruis als inspiratiebron: van het religieuze symbool tot het universele 

teken voor oriëntering in de ruimte. Wat doet de kunstenaar hiermee en wat 
zijn de antwoorden? Wie nieuwsgierig is volgt de kunstroute om naast het 

‘normale’ werk van de kunstenaar zijn of haar themawerk te bekijken.

Ruim  40 kunstenaars stellen hun atelier open of laten in leegstaande pan-

den hun kunst zien. De getoonde kunst omvat o.a. schilderijen, graiek, ke-

ramiek, beelden, objecten, glas, aquarellen, sieraden en nog veel meer. De 

opening vindt plaats zaterdag 1 juni om 10.30 uur, Dorpsstraat 59, De Bilt. 

De adressen zijn te vinden op www.kunstkringbeekk.nl  en zijn te herken-

nen aan de BeeKk vlag en roze en groene ballonnen.

Zal de lente er nu gauw in slagen

de ijzige kou te verjagen

want met zo’n temperatuur

hoor je op den duur

mensen alleen nog maar klagen

Guus Geebel Limerick



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

VOORDEEL HELE WEEK

Filet Americain

Ham-Asperge salade

Eiersalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Runderrollade

Spekrollade

Procureurrollade

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

Filetlapjes
Naturel of gemarineerd

Lamsboutschijven
Naturel of gemarineerd

Nieuw-Zeelandse 
ribeye 
Naturel of gemarineerd

Lekker voor uw salade: 
gerookte kipfilet

500
gram 5.50

500
gram 8.98

100
gram 2.25

100
gram 1.49

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 30 mei 
t/m woensdag 5 juni

BBQ-CASHEWNOTENSTOMPETOREN 
GRASKAAS

BOEREN GRASKAAS 500
gram 5.50 100

gram 1.49

500
gram 4.50

Duitse biefstuk

Hamburgers

Slavinken

SPICEY MIX
(pikante honingmix)

100
gram 1.25 6 halen / 

   5 betalen

Hollandse 

Asperges Klasse AA

Heel kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Trostomaten
500 gram

• Complete maaltijd
     ASPERGES _____________________ 8,95
Nu 5 soorten, verrassend!!

NIEUW

• Pasta met kip
    EN RIVIERKREEFT ________ 100 GRAM 1,25

ZATERDAG VERSE SUSHI!

Grote zoete

Galia Meloen
per stuk

0,79

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gewassen 

Spinazie
_________________________ 300 GRAM  0,69
Vers gesneden

Meloenmix

_________________________ VOLLE BAK 0,99

Italiaanse gehaktschotel
_________________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 3 JUNI

DINSDAG 4 JUNI EN WOENSDAG 5 JUNI

5,95

Dagelijks vers:
Volop Hollandse aardbeien, 

volop zachtfruit en 
kersen

0,99

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en
rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

Gratis geschild!
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Een jonge garde treedt aan
 

door Jopje Bakker

Van 3 t/m 9 juni speelt Theater in ‘t Groen de komedie ‘As you like it’ van  

Shakespeare onder de eigen titel: ‘Wat u maar wilt’. Het zal opgevoerd worden  

op het landgoed Eyckenstein in Maartensdijk.

Terug naar de natuur! Dat is waar de 

adel naar verlangde. Ze toverden hun 

tuinen en parken om tot paradijsjes. 

Dit hoofse ideaal wordt in As you 

like it van Shakespeare tegen het licht 

gehouden. Daarmee is de voorstel-

ling op Eyckenstein daadwerkelijk 

locatie-theater. Met het landhuis en 

het park op de achtergrond kun je als 

toeschouwer van ‘Wat u maar wilt’ 

de tegenstelling tussen het holeven 
en de vrije natuur als werkelijkheid 

beleven. Waar vroeger in de roman-

tische setting van het park stelletjes 

laneerden en verliefd werden, daar 
minnekozen, smachten en zuchten nu 
de acteurs. 

Terug

Terug naar het natuurlijke betekent 

ook: terug naar de onschuld en de 

jeugd! Theater in ’t Groen heeft voor 

deze productie dan ook enkele jonge 

spelers aangetrokken. Dat de hoofd-

rollen meteen hen ten deel vielen was 

wel even een schrik voor de nieuw-

komers. Maar is in wezen niet zo ver-

rassend want het verhaal ontspint zich 

rondom drie jonge lieden: Orlando, 
de jongere broer van de boosaardige 

Ridder Olivier; de mooie jonkvrouw 

Rosalinde, nichtje en hartsvriendin 
van de blijmoedige Celia. Alle drie 

zijn zij op de vlucht voor hoofse in-

triges en komen elkaar zo in de vrije 

natuur tegen.

Frederik Stuut die Orlando speelt is 

net 18 geworden. Ida Boogaard, de 
Rosalinde in het stuk is 21 en Miran-

da van den Elzen, die de rol van Celia 
kreeg, is 25. Je hebt wel wat moed en 
zelfvertrouwen nodig om als twinti-

ger tegenover zoveel oudere acteurs 

te staan. 

Jong

Jong zijn ze zeker, maar niet oner-
varen! Frederik bijvoorbeeld acteert 

al sinds zijn 8ste levensjaar voor de 

camera in professionele settings. 

Hij heeft bij Carlijn Stolten een mu-

sicalopleiding gevolgd en theater-

workshops gedaan. Het spelen voor 

publiek is wel anders dan voor de 

camera heeft hij gemerkt. Lastiger 

want je moet je elke avond opnieuw 

het karakter van je personage eigen 

maken. En de karakters van Shake-

speare’s toneelstukken zijn heel ge-

laagd. Ook Ida en Miranda hebben zo 

gewerkt aan hun rol dat in het dage-

lijks leven soms ineens een houding, 
karaktertrek of manier van praten van 

hun Rosalinde en Celia verschijnt tot 

grote hilariteit van hun omgeving. 

Miranda vertelt over haar toneelerva-

ring: ‘sinds het zien van musicalshow 

de Titanic wist ik wat mijn droom 

was: één keer in een professionele 

show staan. En dat kreeg ik voor el-

kaar (igureren in Pietje Bell de Mu-

sical). Toen zag ik een dvd van ‘De 

Vliegende Hollander’ uitgevoerd in 

de buitenlucht bij avond. Gaaf! Dat 

wilde ik ook! Droom 2 was geboren. 

Dankzij mijn moeder die in de krant 

de auditieoproep las kan ik ook déze 

droom verwezenlijken. Natuurlijk 

ook dankzij regisseurs Timon Blok 

en Erika Mous, die het met me zagen 
zitten.’ 

Kostuums

Om als acteur zo jong al een hoofd-

rol te spelen is geen sinecure. Maar 

ze krijgen steun èn weerwerk van de 

andere spelers in het gezelschap. ‘Ei-

genlijk zijn alle personages in ‘Wat u 

maar wilt’ belangrijke rollen’ zegt Ida 

‘en er zijn ook veel dubbelrollen bij, 

wat behoorlijk wat lexibiliteit vraagt 
van de spelers én veel kostuumwisse-

lingen achter de schermen. Dan heb 

ik het geluk maar één karakter te hoe-

ven te spelen, hoewel ik mij op een 
gegeven moment óók moet omkle-

den, omdat ´mijn´ Rosalinde zich als 
man gaat vermommen’.

De kostelijke kostuums imponeren 

hen drieën nog het meest. Ze zijn spe-

ciaal voor dit theaterstuk ontworpen 

door Helga Schumann. Evenals het 

besef dat je mee mag doen aan zo’n 

omvangrijke productie, met maar 
liefst zeven speeldagen, samenwer-

king met zangers en een dansersgroep. 

En het genieten van de professionali-

teit van de hele organisatie. Voor deze 

fantastische ervaring heeft Frederik 

maar één uitdrukking: ‘awesome!’ 

Nieuwsgierig naar de jonge garde? 

De spelersgroep van Wat u maar wilt 

heet u welkom op Eyckenstein.

Kaarten voor de voorstelling zijn te 

koop bij boekhandels in Maartens-

dijk (Primera), De Bilt (Bouwman) 
en Bilthoven (de Bilthovense Boek-

handel), bij Vakhandel van der Neut 
in Groenekan en via website www.

Theaterinhetgroen.nl 

De jeugdige spelers zijn onder de indruk van de prachtige kostuums die 

speciaal voor deze productie zijn gemaakt..

Beneietoptreden brengt  
achtduizend euro op

door Guus Geebel

Theatervirtuoos Herman van Veen en gitariste Edith Leerkes verzorgden dinsdag 21 mei 

in de prachtige zaal van Vredenburg Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk in Utrecht een 
beneietoptreden. De baten zijn bestemd voor Academisch Hospice Demeter in De Bilt.

Het bedrag dat de avond opbracht 

wordt besteed aan elektrisch verstel-

bare relaxfauteuils voor elke pati-
entenkamer van het hospice. Astrid 

Kersseboom presenteerde de avond. 

Zij interviewde de initiatiefnemer van 

hospice Demeter Inge Jansen en be-

stuursvoorzitter professor Geert Blij-

ham. Inge Jansen vertelt hoe tijdens 
een vakantie in Italië de eerste stappen 

werden gezet. Ze ging op zoek een 

plek waar het leven geleefd kon wor-

den. Niet een plek waar gewacht wordt 

op de dood, maar een plek waar het 

leven gevierd kan worden. ‘Het werd 

mooier dan ik gedacht had’, zegt Inge 
Jansen.

Onderzoek

Professor Blijham is vanaf de start 
voorzitter van het bestuur van De-

meter. Hij gaat in op wat mensen in 

de allerlaatste fase van hun leven be-

langrijk vinden. ‘Daar weten we nog 

te weinig van, dus moet er onderzoek 
gedaan worden.’ Het is hem opgeval-

len dat vermoeidheid een heel groot 

probleem voor mensen is. ‘Hoe komt 

dat en wat kunnen we eraan doen. Er 

is een wereld te winnen aan kennis en 

kunde.’ Blijham vindt samenwerking 

met andere hospices in dit verband 

heel belangrijk. In een ilm die daarna 
vertoond wordt verwoordt een patiënt 

heel mooi wat Demeter als opdracht 

ziet. ‘Eigenlijk is dit een mentale in-

tensive care van de laatste levensfase.’

Grandioos

Hoogtepunt van de avond was het op-

treden van Herman van Veen en Edith 

Leerkes. In wervelende show van 

meer dan een uur werd het publiek in 

vervoering gebracht met een gevari-

eerd programma waarin vele mense-

lijke gemoedstoestanden de revue pas-

seerden. De ene keer heel ontroerend, 
dan weer heel vrolijk. Het enthousiast 

meelevende publiek beloonde de ar-

tiesten met een daverend applaus. 

Samenwerking

Oud-burgemeester Alexander Tchern-

off is voorzitter van de Stichting 

Vrienden van Demeter. 

Op de vraag van Astrid Kersseboom 

hoe hij betrokken raakte bij Demeter 

antwoordt Tchernoff kort: Inge Jansen. 
Hij noemt de wijze waarop het hospice 

met instanties en organisaties samen-

werkt iets waar de gemeente trots op 

kan zijn. Saskia Teunissen gaat in op 

het academische karakter van het hos-

pice. Zij vertelt een en ander over lo-

pende onderzoeken die in samenwer-

king met huisartsen worden gedaan. 

Saskia Teunissen, Astrid Kersseboom en Alexander Tchernoff met de cheque. 

(foto Piet van Trigt)

Muziekmarathon wordt Muziekcafé

Na jarenlang gastheer geweest te zijn voor de Muziek 

Marathon Maartensdijk, staat De Vierstee op 15 juni open 
voor de opvolger van dit Maartensdijkse muziekevenement: 

Muziek Café Maartensdijk.

Dan organiseert Kunstenhuis Biltse Muziekschool een Open Podium voor 
amateurmusici uit Maartensdijk en wijde omgeving. Een bijzondere gele-

genheid om te ervaren hoe het is om voor publiek op te treden. De Vierstee 

is gelegen aan de Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk.

Elk instrument is mogelijk inclusief zang, wel zelf een instrument meebren-

gen (een goede vleugel is aanwezig). Iedereen is welkom, de speeltijd is 
max. 6 minuten per optreden. Het maximum aantal deelnemers per optreden 
is drie. Het Open Podium wordt vooraf gegaan door optredens van leerlin-

gen van Kunstenhuis Biltse Muziekschool. Ook anderen kunnen hier een 

bijdrage aan leveren. Meld je dan aan via muziekschool@kunstenhuis.nl. 

Na dit openingsprogramma, dat ca. 1 uur duurt, gaat de bar open en wordt 
er in een ongedwongen sfeer muziek gemaakt door wie dat wil. De entree 

is 3 euro inclusief een consumptie. Aanvang 20.00 uur. Voor meer info bel 

met 030 2283026 of kijk op www.kunstenhuis.nl

College van Anne Doedens
Anne Doedens beschreef de geschiedenis van de provincie Utrecht. Deze 

canon van het Utrechts verleden vat in vijftig thema’s alles samen wat de 

Provincie Utrecht heeft gemaakt tot wat het vandaag de dag is. Voor deze 
canon selecteerde Anne Doedens vijftig blikvangers: vensters op het verle-

den, waarmee iedere inwoner van de provincie Utrecht bekend zou moeten 
zijn. Bondige, toegankelijke teksten, verhelderd door talrijke bijzondere il-
lustraties in kleur, leiden de lezer langs de geschiedenis van de provincie.

Woensdagavond 29 mei komt Anne Doedens vertellen over de canon in 

de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. De aanvang is om 
20.00 uur. Aanmelden: info@bilthovenseboekhandel.nl of 030-2281014.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346

21 19 92

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Tuinen waarover
wordt nagedacht... 
... zijn een specialisme van Pieter de Koning Tuinen 

Dr. Welfferweg 11 B - 3615 AK Westbroek (Utr.)

tel. 0346 - 28 21 40

www.koningtuinen.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Intocht

Voor alle dappere 

stappers de leukste 

beloningen bij Primera

06 - 53 14 67 33

• Keukenrenovatie

• Nieuwe keukens

•  Kantoor-

& winkelinrichtingen

• Radiatorbetimmeringen

• (Inloop-) Kasten

• Tafels

• Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Verbindende communicatie
Deze korte cursus biedt de mogelijkheid om ken-
nis te maken met Verbindende Communicatie. 
Het is een praktisch en verhelderend concept, dat 
je helpt om in je dagelijkse leven meer verbonden-
heid te ervaren. De cursus wordt gegeven door 
Sofie Bakker. Meer info op www.sofiebakker.nl.
Tijden :  maandag 19.30-22.00 uur
Kosten :  4 lessen € 50,00 (met U-pas € 25,00) 

voor leden en € 60,00 (met U-pas 
€ 30,00) voor niet-leden.

Data :  17 en 24 juni, 1 en 8 juli 

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Italiaanse focaccia
met tomaten en olijven

nu € 2,95
Slagroom-
trakteertaartje
met aardbeien

€ 8,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705www.parelpromotie.nl
Boordevol creativiteit

Ook voor: logo's | huisstijlen | brochures

tekst schrijven | vormgeving | dtp

print- en drukwerk | websites | reclamemateriaal

VISITEKAARTJES 

NODIG?

Neem contact op met Parel Promotie om direct een afspraak te maken.

Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl of kom langs

op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

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

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

De goedkoopste is gratis 
Geldig van 29.05 t/m 12.06.2013

2 + 1
Geldig op alle sloggi’s

Zolang de voorraad strekt.
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Programma juni 2013

Thema maand mei: verbinden door samen te musiceren

25 mei  De reizende tentoonstelling van de Historische Kring D’Oude

t/m 5 juni  School (De Bilt) en de Historische Vereniging Maartensdijk 

is t/m woensdag 5 juni te zien in Groenekan. Dorpshuis De 

Groene Daan, Grothelaan 3 3737 RK Groenekan. Geopend 

maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

1 juni  Brandweerdag 2013 - Van 10.00 uur tot 17.00 uur op en rond 

de Julianalaan, Vinkenlaan en de Kwinkelier te Bilthoven

1 juni  Opening tentoonstelling kunstkastjes, gemaakt door 

kinderen van de onderbouw basisscholen. Fort Ruigenhoek 

Ruigenhoeksedijk 125, 3737 MR Groenekan om 14.00 uur.

6 juni  Finale touwtrekwedstrijd tussen scholieren van De Werkplaats, 

Het Nieuwe Lyceum, het Groenhorst en de Oranje Nassau 

School om 14.00 uur. Sportveld achter de Werkplaats, Kees 

Boekelaan 12, 3723 BA Bilthoven

4 t/m  Voorstelling ‘Wat u maar wilt’. Kaarten à € 17,50 te koop via

9 juni  www.dorpspleingroenekan.nl of bij: 

- Groenekan: Firma Van der Neut, Groenekanseweg 9 

- Groenekan: Lindenlaan 11. Op maandagavond van 19.00 – 

20.00 uur. S.v.p. gepast betalen. 

- Bilthoven: De Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1. 

- De Bilt: Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168. S.v.p. 

contante betaling. 

- Maartensdijk: Primera, Maertensplein 24 

- Theater in ‘t Groen op Landgoed Eyckenstein, Dorpsweg 

193, 3738 CD Maartensdijk. Aanvang 21.00 uur. Zondag 9 juni 

aanvang 15.00 uur. Kom s.v.p. op de iets. Er zijn beperkte 

parkeermogelijkheden voor de auto in de omgeving van 

Eyckenstein.

19 juni  Opening Mathildetuin om 17.30 uur. Ontvangst vanaf 17.00 

uur. Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 3732 HK De Bilt

21 juni  Nostalgisch Seniorenconcert voor alle senioren uit de 

zes kernen. Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

en de Koninklijke Biltse Zang-vereniging Zang Veredelt 

met medewerking van Conny Vink. H.F. Witte Centrum, 

Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Aanvang 14.30 uur. 

Vermoedelijk einde 16.30 uur. Toegang en een consumptie 

gratis.

22 juni  Muziek op podia in alle zes de kernen. Muziek op de podia 

wordt georganiseerd door de Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven op de volgende plaatsen. 

- Kwinkelier Bilthoven: 11.00-13.00u.  

- Eurusweg/Hessenweg De Bilt: 12.00-14.00u. 

- Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan: 13.00-

15.00u.  

- Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, Westbroek: 

14.00-16.00u.  

- Restaurant De Paddestoel, Vuurse Dreef 180, Hollandsche 

Rading: 15.00-16.00u. 

- Maertensplein Maartensdijk: 15.00-17.00u. 

Het programma start in elke kern op een andere tijd, zodat 

het mogelijk is om meerdere combinaties in verschillende 

kernen te beluisteren. Een verbindende ietsroute zal kort 

voor 22 juni worden gepubliceerd op de website van Stichting 

900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

In juni  Musical ‘Stop de tijd!’ door groepen 8 van de basisscholen. 

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met alle 

groepen 8 van de basisscholen en hun leerkrachten.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

inwoners van gemeente De Bilt. Stichting 900 jaar De Bilt verzamelt  

alle initiatieven en ideeën en zal vervolgens in overleg met betrokkenen de 

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door:
Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting 
Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek 
en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Carel Nengerman Fonds, 
Bubbles&Blessings

  

Op initiatief van Marcel Verhaar 

(Whisky en Wijn) hebben de basis-

schoolgroepen 1 tot en met 4 van 

1800 wijnkistjes ‘Kunstkastjes’ ge-

maakt. Deze kastjes worden opge-

hangen en neergezet bij Fort Ruigen-

hoek, wanneer daar de tentoonstelling 

KAAP wordt gehouden. 

Zaterdag 1 juni om 14.00 uur zal 

hiervan de aftrap zijn door wethou-

der Bert Kamminga en de voorzitter 

van 900 jaar De Bilt Marius van den 

Bosch. De inrichting van het kastje 

zal zijn: hoe ziet je ideale kamer er-

uit? De kinderen doen een foto van 

zichzelf in het kistje in feestelijke 

vorstelijke kleding, net als in de tijd 

van keizerin Mathilde.  [HvdB]

Kunstkastjes

De overige kunstkastjes zijn op Fort Ruigenhoek te zien.

Dit jaar bestaat de gemeente De Bilt 

900 jaar. En natuurlijk wil juist het 

Oude Dorp dit graag vieren. Dat doen 

de bewoners en ondernemers niet al-

leen met elkaar maar ook met de be-

zoekers van dit mooie en gezellige 

stukje De Bilt. In het bijzonder met de 

vele ietsers die door het Oude Dorp 
komen. 

Om deze mensen (5 miljoen ietsbe-

wegingen per jaar) te verleiden af te 

stappen en even stil te laten staan bij 

alles wat het Oude Dorp te bieden 

heeft trakteert een aantal onderne-

mers hen dit jaar 900 keer. Niet op 

één dag maar verdeeld over 5 of 6 

keer en steeds een andere traktatie.

Het Oude Dorp De Bilt trakteert 900 keer

De aftrap is op 1 & 2 juni. Als u vanaf 11.00 uur door de Dorpsstraat ietst krijgt u een heerlijke bonbon van 
BonbonMargo. Zij maakt biologische bonbons met fairtrade chocolade en verkoopt deze elke vrijdag en zaterdag in 
Ruimte voor Kunst op Dorpsstraat 42. Op deze locatie vinden regelmatig verkoopexposities plaats van kunstenaars uit 
De Bilt en omgeving. Gelijktijdig is er een overzichtstentoonstelling met verrassende werken. (foto Henk van de Bunt)

Op zaterdag 22 juni organiseert het 

Algemeen Zangkoor Maartens-

dijk (AZM) een zangworkshop van 

13.30 tot 15.30 uur in het H.F. Wit-

tecentrum, Henri Dunantplein 4 te 

De Bilt. Noten kunnen lezen is niet 

nodig, er wordt niets meer gevraagd 

dan aanwezigheid, goede zin en de 

wil om mee te doen en mee te zin-

gen. Deze workshop brengt pure 

ontspanning: muziek kent geen tijd 

en geen grenzen. Zingen dus ook 

niet. Heb je nog nooit met een koor 

gezongen en wil je dat wel eens 

meemaken? Dit is de gelegenheid!  

Deze gratis en vrijblijvende workshop 

wordt gegeven onder leiding van de 

inspirerende docent en dirigent van 

AZM Mariëlle Hinzen.

Een valse noot is geen probleem, dat 

komt bij ervaren koorleden ook wel 

eens voor. De sfeer in het koor is ont-

spannen en plezier staat tijdens de 

workshop voorop. 

Inspirerende zangworkshop in H.F. Wittecentrum

‘Verbinden door samen te musiceren’ 

is het thema in juni van de festivi-

teiten in het kader van ‘900 jaar De 

Bilt’. Op 21 en 22 juni verbinden we 

alle bewoners van de zes kernen van 

de gemeente door middel van een 

groots Muziekweekend, het ‘Fête de 

la musique’.  De muziek komt letter-

lijk naar de kernen toe! 

Allereerst is er op vrijdag 21 juni van 

14.30 tot 16.30 in het H.F. Wittecen-

trum in De Bilt een ‘concert door ou-

deren voor ouderen’. Het Senioren 

Harmonie Orkest van de Provincie 

Utrecht (SHOPU) en de Koninklijke 

Biltse Zangvereniging Zang Veredelt 

zullen samen optreden op dit senio-

renconcert. Het concert is voor alle 

senioren uit de woonzorgcentra in de 

zes kernen en alle overige senioren. 

Op zaterdag 22 juni is er op maar 

liefst zeven plaatsen naar muziek te 

luisteren. Het middagprogramma be-

staat uit een Uitmarkt met het thema 

‘Muziek Verbindt’ en hierbij worden 

verrassende combinaties gemaakt 

van orkesten, combo’s en koren uit 

de gemeente en uit de zustersteden 

Mieścisko en Coesfeld. Op zes podia 
in de zes kernen zijn er tussen 11.00 

en 17.00 optredens met muziek voor 

ieders smaak. ’s Avonds vanaf 20.00 

is dan de Grande Finale van dit mu-

ziekweekend met op het grasveld 

voor het gemeentehuis Jagtlust in De 

Bilt een waar promsconcert. Hierbij 

zullen de orkesten van de Brandweer-

harmonie Bilthoven en de Konink-

lijke Biltse Harmonie en de koren 

Algemeen Zangkoor Maartensdijk en 

Valsch en Gemeen samen optreden 

met lokaal talent. 

Meer informatie over het Fête de la 

musique is te vinden op de website  

900jaardebilt.nl.

(Nynke Brouwer) 

Vooraankondiging Muziekweekend ‘900 jaar De Bilt’

Nieuws met betrekking tot



Opbrengst Sponsorloop 
De Nijepoort

Op vrijdag 17 mei liepen de kinderen van de Nijepoort een 

sponsorloop op de Oranjelaan in Groenekan. De kinderen lieten 

zich sponsoren door ouders, opa’s en oma’s, buren en vrienden, 

om zo veel mogelijk geld op te halen voor het Hillcrest Aids Centre 

in Zuid-Afrika. Dit centrum helpt mensen en kinderen die in 

aanraking zijn gekomen met de ziekte Aids (www.zuluaid.nl) 

Afgelopen vrijdag heeft Jacobien Flier, directeur van Basisschool De Nijepoort 

in Groenekan, een cheque ter waarde van € 3.501,85 overhandigd aan de men-

sen van het Hillcrest Aids Centre. De overhandiging vond ’s ochtends om 8.30 

uur plaats en alle kinderen, team en veel ouders waren aanwezig. 

Als dank kregen alle kinderen een speldje met de vlag van Zuid-Afrika, gemaakt 

door de 'grannies' die de zware taak hebben te zorgen voor de opvoeding van 

hun kleinkinderen waarvan de ouders overleden zijn aan Aids.

Alom blijdschap met een prachtige opbrengst van de sponsorloop.  

(foto www.guidovanderburg.com)

Stichting Tear is een christelijke 

organisatie die verbinding legt tus-

sen kerken in Nederland en kerken 

in Azië, Afrika en Latijns Ame-

rika en deze kerken ondersteunt 

in de strijd tegen armoede. De 

Biltse actie ondersteunt het werk 

van de Redeemed Gospel Church 

in de sloppenwijk Mathare Valley 

in Nairobi van Pastor Joel. Daar 

wonen 800.000 mensen in grote 

armoede, bedreigd door prostitutie, 

verkrachting, criminaliteit, ziekten 

en werkeloosheid. 

Sponsors 

Om geld in te zamelen en sponsors 

te werven worden verschillende 

activiteiten georganiseerd. Tijdens 

de jaarmarkt op 25 mei in de Bilt 

stond het team van Nacht Zonder 

Dak er met een kraam om produc-

ten te verkopen en de aandacht 

te trekken met een levend stand-

beeld. Op zaterdagmiddag 8 juni 

is een beachvolleybaltoernooi aan 

de Irene Beach bij het zwembad 

Brandenburg in Bilthoven en op 

zondagavond 2 juni is er een jeugd-

dienst om 19.00 uur in de Dorps-

kerk met als thema ‘Dakloze, geen 

Dak looser’. Op de website nacht-

zonderdak.nl/debilt staan meer ac-

tiviteiten vermeld en kan men zich 

inschrijven als sponsor.

Actie

Deelneemster Ingeborg: ‘Ik wil bij 

Nacht zonder Dak aan den lijve 

voelen wat de bewoners van de 

sloppenwijk dagelijks ervaren. Wij 

hopen met deze actie veel geld op 

te halen om de leefomstandighe-

den daar te verbeteren’. De pro-

testantse kerken in De Bilt willen 

door deze actie laten zien dat ze 

midden in de maatschappij staan 

en zich metterdaad willen inzetten 

voor de bestrijding van armoede in 

deze wereld. Het is niet de eerste 

actie. Vorig jaar hebben leden van 

deze kerken in Nicaraqua gebouwd 

aan woningen en hulp geboden aan 

zorginstellingen en scholen. 

(Theo Albers)

Kerkjeugd De Bilt
een nacht zonder dak 

Op 14 juni a.s. overnacht de jeugd van de protestantse kerken in De Bilt in het weiland

in Groenekan. Ze slapen in kartonnen dozen afgedekt met stukken plastic.

Op deze wijze willen ze geld inzamelen voor de actie Nacht Zonder Dak van Tear. 

Vorig jaar overnachtte de jeugd ook al een keer buiten.

25e Landgoederenfietstocht!

9 juni 2013

Fiets mee!

 Landgoederenfietstocht.nl

 Facebook.com/landgoederenfietstocht
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Terug in die 900 jaar
door Henk van de Bunt

In de 900-jarige geschiedenis van De Bilt blikken we terug naar 10 september 1924:  

de dag waarop één van de voorgangers van de huidige eerste burger  

Arjen Gerritsen afscheid van zijn gemeente nam. 

In de lijst van burgemeesters van 

Maartensdijk vanaf 1811 valt de 

naam van Jhr. E. Quarles van Uf-

ford (1- 4-1895 tot 4-10-1924) om 

een aantal redenen op: Er is in het 

Utrechts archief een ‘afbeelding van 

de erepoort ter hoogte van het huis 

Beukenburgerlaan 2 te Groenekan 

(gemeente Maartensdijk) ter gelegen-

heid van het 25-jarige ambtsjubileum 

van burgemeester jhr. E. Quarles van 

Ufford van 01-04-1920’ en er is een 

‘Programma(-boekje) van de huldi-

ging op 10 september 1924 van Jhr. 

E. Quarles van Ufford ter gelegenheid 

van zijn aftreden als burgemeester van 

Maartensdijk’. Daarbij valt op, dat 

zo’n afscheid toen ook een afscheid 

was van meerdere ‘eigen’ kernen, die 

ook elk hun eigen invulling daaraan 

konden geven. 

Opstelling

Zo ging het blijkbaar in die tijd: van 

ereboog naar huldiging; en dan nog 

wel een huldiging ter gelegenheid van 

het aftreden. Het boekje vermeldt van 

minuut tot minuut het programma van 

die dag: om 9 u. v.m. is er de ‘opstel-

ling van den stoet bij Café Groenekan, 

waar alle ruiters zich moeten melden’, 

waarna om 9.15 u. de afrit door de 

Groenekan naar Beukenburg’ begint. 

Alweer precies 30 minuten later is 

het ‘vertrek van Beukenburg door den 

Prinsenlaan naar het Gemeentehuis. 

Bij dit vertrek, evenals bij de aankomst 

ten Gemeentehuize, zal het Maartens-

dijksche Fanfarekorps zich doen ho-

ren’. Ook de aankomst op de Molen-

weg (in Maartensdijk) is fascinerend: 

‘alwaar het Bestuur der Christelijke 

School een huldeblijk zal aanbieden, 

waarna een aubade der schoolkinde-

ren’ volgde. 

Kwinkelier

Een volgend ‘kwinkel(i)eren’ was bij 

de toenmalige Openbare School in 

Maartensdijk: De aldaar opgestelde 

Christelijke Zangvereeniging ‘De 

Lofstem’ bracht naast het eerste en 

tweede couplet van het Wilhelmus van 

Nassauwe een Hollandsch lied ten ge-

hoore. In die tijd bestond het volkslied 

blijkbaar maar uit twee coupletten, 

want in het programmaboekje worden 

het huidige 1ste en 6de couplet afge-

drukt, gevolgd door het naar Jesaja 40 

vers 31 linkende lied: ‘Vlieg voort op 

arends vleug’len’. Vervolgens was er 

een buitengewone raadsvergadering, 

waarna opnieuw naar Groenekan werd 

vertrokken, om een voordracht van de 

Christelijke Zangvereeniging ‘Excel-

sior’ van Blauwkapel te mogen aan-

hooren. Ook zij zongen de genoemde 

coupletten van de toenmalige versie 

van het volkslied alsmede een eigen 

afscheidslied, waarvan de eerste vier 

regels luiden: 

‘Nu Gij, Burgemeester, van ons moet 

gaan scheiden,

Vereen’gen wij ons, om U hulde te 

biěn;
Al is ’t ook geen reden voor ons tot ver-

blijden

En zouden w’ U graag in ons midden 

nog zien.

Heerenhuis

Van 1 u. n.m. tot 3.30 u. n.m. verbleef 

de afscheidnemende eerste burger op 

zijn heerenhuis; daarna werd aldaar 

een niet nader omschreven ‘huldeblijk 

der ingezetenen’ aangeboden. Op-

nieuw was er een (door de heer G. van 

Donkersgoed geschreven en getoon-

zet) eigen lied, waarvan de eerste vier 

regels luidden:

Menig jaar mocht Gij hier wonen

En besturen Maartensdijk;
’t Volk bleef U zijn liefde toonen,

Gaf U van zijn achting blijk. 

Het lied bestond uit 3 maal 8 regels; de 

laatste regel van de derde strofe luidde: 

Vaart wel! Vaart wel! Vaart wel!. Om 

8 u. n.m. was er een serenade voor het 

Heerenhuis, waarbij voor het eerst de 

naam van ‘Kunst en Genoegen’ wordt 

genoemd en voor de derde keer die 

dag het Wilhelmus wordt gezongen en 

alweer een eigen gemaakt huldigings-

lied (vier strofen) wordt opgevoerd: 

‘Komt, nu te zamen hulde gebracht,

Hem, door ons allen steeds hoog ge-

acht,

Onzen Bestuurder, die ons verlaat,

Blijven wij dankbaar. Waar hij ook 

gaat’. (4 keer herhalen).

Fototentoonstelling naar Groenekan

De reizende tentoonstelling van de Historische Kring D’Oude School (De 

Bilt) en de Historische Vereniging Maartensdijk is vanaf zaterdag 25 mei 

t/m woensdag 5 juni te zien zijn in het Dorpshuis De Groene Daan aan de 

Grothelaan in Groenekan. De oficiële opening werd op zaterdag 25 mei 
verricht de heer Ing. P. A. Diepenhorst, lid van de Commissie van Aanbeve-

ling van de Stichting 900 jaar De Bilt, bekende inwoner van Groenekan en 

sinds 1988 lid van de Historische Vereniging Maartensdijk. 

Na de opening zal de tentoonstelling alle dagen, behalve zondags, van 10.00 

tot 16.00 uur te bezoeken zijn. Tot nu toe heeft de tentoonstelling in de ker-

nen Bilthoven, Westbroek en Maartensdijk veel belangstellende bezoekers 

getrokken en zijn de reacties erg enthousiast. Na de zomervakantie zal de 

reizende tentoonstelling nog te bezoeken zijn in Hollandsche Rading en in 

De Bilt. [HvdB]

De laatste opvolger van Jhr. E. Quarles van Ufford was oud-burgemeester 

Peter Diepenhorst. Hij opende zaterdag 25 mei de tentoonstelling. Hier 

samen op de foto met andere leden van de Historische Verenigingen: v.l.n.r. 

Ellen Drees, Rudi Tiessen, Marcel Jansen, Baldine van den Bosch, Liesbeth 

du Mee, Peter Diepenhorst en Wim Edel.

Afbeelding van de erepoort ter hoogte van het huis Beukenburgerlaan 2 

te Groenekan (gemeente Maartensdijk) ter gelegenheid van het 25-jarige 

ambtsjubileum van burgemeester jhr. E. Quarles van Ufford. (foto Utrechts 

Archief) 

Omdat Maartensdijk in 1924 ongeveer 3000 inwoners telde, mocht, ingevolge 

de Gemeentewet, de gemeenteraad uit niet meer dan zeven leden bestaan. Dat 

waren toen: zittend, van links naar rechts: J. van Ekris, H. van Woudenberg, 

H. Copijn, burgemeester jonkheer E. Quarles van Ufford, R.W. baron van 

Boetzelaer, J.T. Dorrestein en J.A. Jongerius Staande, van links naar rechts: 

bode K. Koomwinder, N. Vossenstijn en gemeentesecretaris E. Kwint. (Foto 

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen)

Heel Groenekan is uitgelopen bij het 25-jarig jubileum van de burgemeester.(Foto Rienk Miedema)

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Maarten Holland

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Dit jaar staan ook de scoutinggroepen 

stil bij de 900e verjaardag van De Bilt. 

Als voorzitter van de Laurentiusgroep 

in Bilthoven zet(te) ik mij in voor de 

scoutingsdag op 25 mei. Tijdens 

deze dag willen we kinderen in de 

gemeente kennis laten maken met 

verschillende leuke activiteiten, die 

de scoutinggroepen in de gemeente 

ondernemen. 

De gemeente telt vijf scoutinggroepen 

en dit evenement, ter gelegenheid 

van 900 jaar De Bilt, is een unieke 

samenwerking tussen deze groepen. 

Net als de verschillende kernen, zijn 

het allen groepen met een eigen 

identiteit.

Ik loop of � ets graag over de 

Hessenweg. Een brede winkelstraat 

die vooral mooi is in de lente, 

wanneer de bomen de straat 

op� euren. Dan ben ik trots, dat ik 

hier ben opgegroeid.



Wij zijn hélemáál klaar met dat druilerige

voorjaar en gaan over tot keiharde actie.

Niet met een actiegroep “lentewaarblijfje” maar met een

aanbieding waarmee in elke tuin, op elk balkon, op elk terras, in elke 

bloembak en in elke hangmand spontaan een uit bundig lentefeest 

uitbreekt.

Als de lente daar niet op reageert dan ... dan ... dan ... oehhpfgr

ALLE BUNGELPLANTEN

NU SLECHTS ......................
.....

Zet vast in uw agenda: 15 en 16 juni 

Hoogtzomer Tuinfeesten

99
CENT

APRIL DOET WAT IE 

WIL ... ZELFS IN MEI MAAR
WIJ OOK

Geldig t/m dinsdag 4 juni

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

Potmaat 10,5 cm. doorsnede

Ook u bent bij ons van harte welkom
voor een leuke make-over!!! 

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open

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

VOOR
NA

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 200 02 12
www.verfhuisbilthoven.nl
info@verfhuisbilthoven.nl

ACTIE: Bij elke aankoop boven €50,-
ontvangt u bij de volgende besteding €10,- korting

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

van 8.00 tot 16.30 uur
Rembrandtlaan 7 | 3723 BG Bilthoven
Tel. 030 - 228 31 26 | M. 06 - 54 63 57 43
info@corndegroot.nl | www.corndegroot.nl

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Van ons bekende rundvlees: gekruid en gezouten. 

Braadtijd ca. 30 minuten.

RUNDERBIEFROLLADE ...................500 GRAM € 9,25

Lekker gemarineerd of naturel. 

Voor in de pan of op de barbecue. Met een beentje.

LAMSBOUTSCHIJFJES ......................100 GRAM € 1,65

Bakken als biefstuk. Lekker mals en lekker gemarineerd.

PORTUGESE STEAKS ........................... 4 STUKS € 7,00

Voor de liefhebbers. Gekruid lamsgehakt met een beetje knoflook.

LAMSBURGERS ......................................100 GRAM € 1,95

Uit onze poeliershoek: in een braadzak met groenten,

kruidenolie en kruiden. Ca. 60 minuten op 170 graden in de oven.

KUIKENPOTEN IN BRAADZAK ........100 GRAM € 0,65

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. gekruide gemalen biefstuk en mager rookspek.

DEENSE BIEFSTUK BOLLETJES ........100 GRAM € 1,95

Voor de liefhebbers: om zelf te wellen, iets aparts.

KALFSTONGETJES ...............................100 GRAM € 1,95

Met o.a. kipfilet, groente, kokosschilfers, fruitige kokosmix 

kruiden en pangangsaus. Ca. 15 minuten 160 graden in de oven.

SLEETJE KIPKOKOS ............................100 GRAM € 1,35

Wie kent ze niet? De bekende, om te stoven; ca 2½ tot 3 uur stoven.

RUNDERSTOOFLAPJES ......................... 1 KILO € 9,98

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipdijfilet, groenten en saus. Iets aparts.

KIP IN BANGKOKSAUS ....................500 GRAM € 4,98

Voor in de pan of op de barbecue. Wij hebben ze al voor u gegaard.

BARBECUE BURGERS .......................... 3 STUKS € 2,25

Met o.a. varkensfilet, lente ui en boursin. Iets aparts.

FRANSE ROLLADE ...............................100 GRAM € 1,45

Lekker beleg. Aan een stuk of lekker gesneden.

OSSEWORST .............................................100 GRAM € 1,75

WIJ ZOEKEN NOG PERSONEEL

VOOR DE ZATERDAG!

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 1 juni. Zetfouten voorbehouden.

Volg al het twitternieuws uit heel De Bilt op 

www.debiltinactie.nl

De Bilt

in Actie!

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92
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RTV Utrecht ilmt zorgboerderij 
door Lilian van Dijk

Toen RTV Utrecht een oproep deed aan de bevolking van de provincie Utrecht welke initiatieven 
onder de aandacht van het Koninklijk Paar moesten worden gebracht, aarzelde Tiny Wismeijer 

geen moment. Zij attendeerde de zender op zorgboerderij Nieuw Bureveld, die door haar dochter en 
schoonzoon wordt gerund en op haar persoonlijke inspanningen voor boerinnen in Afrika, waarvoor 

ze dit jaar werd onderscheiden met een zilveren speld, de zogeheten Toorts. 

Omdat Koning Willem-Alexander en 

koningin Maxima bij hun tocht langs 

de provincies van Nederland alleen 

Vianen, IJsselstein en Nieuwegein 

aandoen, kwam RTV Utrecht op het 

idee korte ilmpjes over andere lo-

caties te maken, die als serie in de 

aanloop tot het bezoek worden uitge-

zonden. Op donderdagmiddag 30 mei 

zal RTV Utrecht het Koninklijk Paar 

de dvd met de serie aanbieden. Eva 

Munnik, die op 23 mei de opnames 

maakte bij de zorgboerderij en Tiny 

Wismeijer thuis, verklaart: ‘Wij wil-

len de Koning en Koningin graag wij-

zen op andere locaties die wij vinden 

dat ze zouden moeten zien. Als ze de 

dvd bekijken, besluiten ze misschien 

om nog een keer terug te komen en 

dan naar de plekken te gaan die we 

in onze serie onder de aandacht bren-

gen.’ 

Inzet
Tiny Wismeijer doet alles om haar 

vrijwilligerswerk in Afrika te promo-

ten, daarom gaf ze zich op voor de 

serie. ‘Ik vind het leuk bedacht. Op 

deze manier kun je veel meer men-

sen bereiken.’ Tiny heeft meegewerkt 

aan veel projecten van de vereniging 

Vrouwen van Nu en vertegenwoor-

digde deze vereniging bij Agriterra. 

Ook is ze core-ambassadeur van Ac-

tion Aid in Afrika en We won’t Ac-

cept Hunger. Ze heeft diverse malen 

landen als Benin en Oeganda be-

zocht. ‘Het is belangrijk om de ont-

wikkeling op het platteland in Afrika 

te ondersteunen en te onderzoeken 

wat er bij hen mogelijk is met onze 

kennis’, legt ze uit. ‘We vertellen hun 

niet hoe het moet, maar denken met 

hen mee.’ Ze is heel blij met de inzet 

van Koningin Maxima. ‘Zij heeft me 

gestimuleerd om mijn bestuurlijke 

vrijwilligerswerk te doen, in Afrika 

maar ook dichter bij huis. Zodra ze 

in Nederland kwam wonen, werd ze 

de vrouw van het microkrediet. Zo 

heeft ze ons werk meer op de kaart 

gezet. Daarom was ze de eerste die 

drie jaar geleden de Toorts kreeg van 

Vrouwen van Nu. Ik zou Maxima 

graag persoonlijk willen bedanken. 

De mensen aan de basis hebben de 

mensen aan de top nodig.’ 

Tiny Wismeijer (rechts) vertelt aan Eva Munnik van RTV Utrecht dat ze door 

Afrikaanse landen als Oeganda en Benin heeft gereisd om zich persoonlijk op 

de hoogte te stellen van de omstandigheden waaronder vrouwen daar leven. 

Laat de zon voor je werken
door Henk van de Bunt

‘We kunnen er in Nederland bijna niet meer omheen. Het is tijd om onze verantwoordelijkheid 
te nemen. De cijfers liegen er niet om. Nog geen 4% van onze energievoorziening komt voort uit 

duurzame energie. Daarmee bungelen we bij de laatste drie landen binnen Europa’.

‘Maar er is hoop. Meer dan 60 % 

van de Nederlanders denkt eraan zelf 

voorzieningen te treffen om de co2 

uitstoot te reduceren. Het plaatsen 

van zonnepanelen is hier een goede 

manier een steentje bij te dragen. De 

enige vorm van energie opwekken 

zonder tegenstanders, je wordt beter 

bewust van de waarde van energie en 

je eigen energie opwekken is vooral 

heel leuk’, aldus Maarten Strengers 

uit De Bilt.

Expert
Maarten begon 8 jaar geleden in 

Afrika met het plaatsen van PV sys-

temen en mag zich zo inmiddels ex-

pert noemen op dat continent. In meer 

dan 10 landen in Afrika heeft hij in-

middels vooruitgang gebracht met 

het plaatsen van zonnepanelen (PV- 

systemen): ‘Buiten het plaatsen van 

zonnepanelen zorg ik tegenwoordig 

ook dat scholen internet krijgen, hele 

dorpen proiteren hiervan. Overdag 
werken de kinderen op de computer 

en ‘s avonds maakt de plaatselijke 

bevolking gebruik van deze voor-

ziening. Er gaat een wereld voor ze 

open. Ik doe dit vooral omdat het 

leuk is’, aldus Maarten. ‘Maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen heet 

dat. Ik doe het ook voor onze aarde 

en de toekomst van mijn kinderen’. 

Lokale overheden in Afrika en inan-

ciële instellingen, die in het buiten-

land gevestigd zijn, als de Rabobank, 

weten Maarten inmiddels te vinden.

Positive
Recentelijk heeft Maarten ook in Ne-

derland een bedrijf opgericht onder 

de naam Positive Energy ‘Door de sa-

menwerking met de Bilthovens bou-

wers Jaap de Jong en Bert van Oort, 

is het nu ook mogelijk een bedrijf te 

runnen in mijn eigen gemeente. Door 

de snelle groei van onze eigen markt 

was er veel vraag naar expertise. Met 

deze samenwerking heb ik niet alleen 

de controle over het goed functione-

ren van de panelen maar kan ik ook 

snel schakelen als er twijfel is over 

de onderconstructie. 

De eerste projecten zijn reeds van 

start gegaan en de toekomst ziet er 

‘zonnig’ uit. Deze week heeft de 

Europese Unie besloten een import-

hefing te gaan voeren op Chinese 
panelen van gemiddeld 46 %. Deze 

(antidumping) maatregel is genomen 

om Europese fabrikanten te bescher-

men tegen dumping van Chinese 
panelen op de Europese markt. Wij 

volgen nauwlettend wat dit in de 

komende maanden met de prijs gaat 

doen’.V.l.n.r. Bert van Oort, Maarten Strengers, Jaap de Jong en de ‘kroonprinses’. 

Energieke werkbijeenkomst
Energiek: zo kan het beste de stemming worden omschreven 

tijdens de werkbijeenkomst van de Lokale Duurzame Energie 
Coöperatie (LDEC) op 13 mei jl. Ruim veertig mensen waren 
naar het gemeentehuis gekomen om samen met initiatiefgroep 
de plannen voor de coöperatie verder uit te werken. Doel van 

de LDEC is een energie-neutrale gemeente De Bilt in 2030.

De deelnemers bespraken naast organisatorische zaken zoals het opstellen 

van een werkplan en de ledenwerving ook meer inhoudelijke thema’s, zo-

als de opwekking van zonne-energie, de warmte-isolatie van woningen en 

gebouwen en de voorlichting over energiebesparing. Rond deze thema’s 

zijn werkgroepen gevormd die de komende weken een concreet plan gaan 

opstellen. Deze plannen worden direct na de zomerperiode voorgelegd aan 

de eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie. Wie op de hoogte 

wil blijven van alle plannen, kan zich nu al aanmelden via de website www.

ldec-debilt.nl [HvdB]

Er werden werkgroepen gevormd die direct in overleg gingen.

Veel belangstelling voor Repair Café
Het TT Repair Café afgelopen zaterdag in bij WVT in Bilthoven trok ruim 
70 deelnemers. Ze werden bijgestaan door 10 reparatiedeskundigen bij het 

maken van hun kapotte spullen. Bezoekende gemeenteraadsleden Cees van 
der Mast en Frans Poot waren enthousiast. Frans Poot: ‘Vandaag was het 

lekker druk. Ik heb weer gelukkige mensen gezien, die met hun (bijna) af-

geschreven spullen blij naar huis gingen. Ik heb veel bewondering voor jul-

lie inzet. Goed voor het milieu, goed voor de sociale samenhang, goed voor 

de gemeente/gemeenschap’. Volgende datum is zaterdag 28 september.

Reparateur Mimoun helpt deze deelneemster met haar kapotte lamp. (Foto 

Frans Poot)

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Portulaca Carnaval

Potmaat 27 cm.

Per stuk

van 11,99Cvoor 

7,99

wk 22. Geldig van 30-05 t/m 05-06. OP=OP



Fiprodog & Fiprocat 

Vlooien– en tekenmiddel 
Voor hond of kat 

Doosje 3 pipetten 

Druk- en zetfouten voorbehouden.  

Aanbiedingen geldig van 29 mei t/m 15 juni 2013 

4,99 

Voor: 

15,95 

3,49 

Torx Schroefbitset  

7,95 

269,95 

4,75 

7,50 

99,95 

Van 10,95 

Met T-Racer 250 

Voor: 9,55 
Vanaf 

19,95 

Van 12,00 

8,95 

EuroTool Bats  

Besproeiingspomp  

Tencomild  

34,95 
Groenekanseweg 9,  3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00  Zaterdag 9:00-17:00 

10,95 
Houtskool 

10,49 Zak 10 kilo 

Gieter 10 liter 
Groen, kunststof 

Heggenschaar 

Fiber, met golfsnede,voor goede grip, 

680mm blad 

Sokken  

2 Paar  Type 3000/4 

49,95 

Turbotrimmer 

SmallCut 400 

+ 2 gasvullingen 

Piëzo  

Onkruidbrander 

 

Compleet met slangen 

6,95 
Stiga Grasmachine 

Startset13mm 

Met gratis sleutelhanger 
6-delig 
Schroefbitset 

6-delig 

Overhemd  
Korte mouw, diverse kleuren 

Tuinbeits transparant 
Kastanjebruin of donkerbruin, liter 

41,95 

23,99 

StappYellow allround worker 

In zwart of marine 

maat 39 t/m 50 

Korte Broek inclusief riem 
Kaki of antraciet, maat 40 t/m 60 

25,95 
39,95 

59,95 

Keron  

Werkhand-
schoenen 

ActiveGripLite 

Hogedrukreiniger 

K4.600 MD 

Type 000 

Compleet met 100cm steel 

Excel 50 SQ B 

649,- 
4 in 1, zelfrijdend,  
maaibreedte 48cm 749.- 

+ grasopvangbak 
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Start Parkinson Café Bilthoven 

door Marijke Drieenhuizen

Maandag 3 juni is de oficiële opening van het Parkinson Café Bilthoven. Om 14.00 uur zal  
mevrouw Dr. Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

de opening verrichten. Daarna volgt door een lezing van Lonneke Rompen,  
zij is communicatieadviseur van het ParkinsonNet en zal uitleg geven wat  

ParkinsonNet voor parkinsonpatiënten kan betekenen. 

Parkinson is een chronische aandoe-

ning die niet kan worden genezen. 

De oorzaak van deze ziekte is dat de 

hersenen dopamine niet meer in vol-

doende mate kan aanmaken. Daar-

door ontstaat traagheid, bewegingsar-

moede, stijfheid en beven. 

In Nederland hebben ongeveer 

50.000 mensen deze ziekte, daar-

van zijn er 9.000 lid van de Parkin-

son Vereniging. Deze vereniging zet 

zich in voor patiënten, maar ook voor 

partners, mantelzorgers, kinderen van 

patiënten en zorgprofessionals. Via 

regioconsulenten worden bijeenkom-

sten georganiseerd om te informeren 

en om voorlichting te geven. 

Naast deze vereninging is er ook 

ParkinsonNet. Dit is een landelijk 

netwerk van zorgverleners die gespe-

cialiseerd zijn in de behandeling en 

begeleiding van parkinsonpatiënten. 

Initiatief

Initiatiefnemer Melanie Swens, lo-

gopedist bij Stichting De Bilthuysen, 

zocht contact met Ankie van Dam. Zij 

is al 13 jaar regioconsulent is voor de 

Parkinson Verening en organiseerde 

tweemaal per jaar bijeenkomsten. Sa-

men hebben zij zich vervolgens inge-

zet om Parkinson Café Bilthoven op te 

starten. De Bilthuysen was bereid om 

zaalruimte ter beschikking te stellen 

in Woon- en Zorgcentrum De Koper-

wiek. Melanie Swens: ‘In mijn werk in 

de Biltse Hof maar ook in de andere 

huizen krijgen we steeds vaker te ma-

ken met mensen die deze aandoening 

hebben. Wij zagen het belang van Par-

kinsonNet en hebben ons daarbij aan-

gesloten om zo de bewoners zo goed 

mogelijk te behandelen en te bege-

leiden. Dat ook ontmoetingen tussen 

patiënten onderling en hun achterban 

goed werkt blijkt uit het feit dat er al 

30 Parkinson Cafés zijn in Nederland’. 

Behoefte

Ankie van Dam: ‘Het is goed om 

mensen op een laagdrempelige ma-

nier samen te laten komen. In de re-

gio zijn ongeveer 190 patiënten bij 

mij bekend. Tijdens de bijeenkomsten 

tweemaal per jaar kwamen tussen de 

40 en 80 mensen. Nu gaan we probe-

ren om het maandelijks in cafévorm 

te organiseren’. Een bijeenkomst 

heeft een vaste tijdsindeling. Vanaf 

14.00 uur worden de gasten ontvan-

gen met kofie en thee. Om 14.30 uur 
begint het programma dat wordt on-

derbroken door een pauze. Om 16.00 
uur wordt de bijeenkomst afgesloten 

waarna nog informeel wat nagepraat 

kan worden. Ankie van Dam: ‘Tij-

dens de bijeenkomsten wordt thema-

tisch informatie verstrekt, maar we 

vinden het ook belangrijk dat mensen 

zelf onderwerpen aandragen. Daar 

staan we zeker voor open. Iedereen 

is welkom en je hoeft geen lid te zijn 

van de Parkinson Vereniging’. De bij-

eenkomsten starten in september en 

zullen dan maandelijks op de eerste 

maandag van de maand worden ge-

houden. Aanmelden hiervoor is niet 

nodig. 

Opening
De opening van dit café is op maan-

dag 3 juni. Melanie Swens: ‘We zijn 

heel blij dat mevrouw Borst de ope-

ning wil verrichten. Zij is destijds als 

minister betrokken geweest bij het 

oprichten van ParkinsonNet’. Om de 
opening organisatorisch goed te laten 

verlopen is het noodzakelijk dat ge-

interesseerden zich hiervoor aanmel-

den. Dat kan telefonisch bij Ankie 

van Dam. Zij is bereikbaar op tele-

foonnummer 0346-211814. Ook is 
het mogelijk om aan te melden via de 

mail: b.van.dam@hetnet.nl

Ankie van Dam (links) en Melanie 

Swens hebben zich ingezet om het 

Parkinson Café Bilthoven mogelijk 

te maken. Op 3 juni volgt de oficiële 
opening door mevrouw Dr. Els Borst-

Eilers.

Tijdelijke overdracht Zorgcentrum 
Complexcare Maartensdijk

Henri van de Langenberg trekt zich terug uit eigen bedrijf

door Marijke Drieenhuizen

Op advies van de inspektie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS  
het Maartensdijkse Zorgcentrum Complexcare een aanwijzing gegeven. Het IGZ stelt  

onder andere dat Complexcare vanwege tekortkomingen in de zorgverlening geen cliënten  
meer mag aannemen met een indicatie voor verpleging, verzorging of begeleiding.  
Daarnaast moeten de cliënten die nu nog zorg en verpleging ontvangen uiterlijk  

op 28 mei 2013 tijdelijk zijn overdragen aan een andere zorgaanbieder. 

Henri van de Langenberg heeft aan 

een zeer ernstig auto-ongeluk in 1990 

een beperking overgehouden en ge-

bruikte zijn ervaringen van voor het 

ongeluk als interim-manager en na het 

ongeluk met de zorg als uitgangspunt 

voor Complexcare. Hij kreeg name-

lijk voordat hij zijn eigen thuiszorgin-

stelling startte voor zijn verzorging 

en verpleging gedurende 5 jaren meer 

dan 90 verschillende mensen over 

de vloer. Met zijn bedrijf wilde hij 

zorg leveren zoals zorg in zijn ogen 

echt hoort te zijn: namelijk zorg op 

maat. Henri van de Langenberg was 

van augustus 2009 tot 22 april 2013 

directeur/eigenaar van zijn Complex-

care. Omdat hij zelf dus ook zorg en 
verpleging ontvangt van Compexcare 

achtte het IGZ het niet wenselijk dat 

hij naast cliënt ook directeur is. Per 

direct is toen Remco Pardoel als nieu-

we directeur aangesteld.

Cliënten 
Afgelopen zaterdag heeft Remco Par-

doel in het bijzijn van Henri van de 

Langenberg een deel van de cliënten 

en het personeel ingelicht. Moeilijke 

beslissingen moeten op korte termijn 

worden genomen. Begrijpen doet 

Remco Pardoel de inzet van IGZ 

niet. ‘We moeten nu echter eerst gaan 

uitvoeren wat ons is opgelegd: onze 

negen cliënten moeten ondergebracht 

worden bij een goede zorginstelling. 

Dat heeft onze eerste prioriteit. Na 

dinsdag kunnen we ons verder gaan 

beramen over de toekomst’. Henri 

van de Langenberg vindt de genomen 

beslissing van het IGZ niet te begrij-

pen. Veel zo niet alle aantijgingen 

zijn volgens hem te weerleggen. Wel 

is hij het met IGZ eens dat de lat voor 

goede en veilige zorg hoog dient te 

liggen. ‘De komende weken zal het 

dus zaak zijn het IGZ te overtuigen 

van de kwaliteit die Complexcare kan 

bieden’. Voor zichzelf ziet hij don-

kere wolken naderen. ‘Mijn verzor-

ging en verpleging is zeer speciiek. 
Het was altijd al moeilijk om goede 

zorg te vinden. Nu moet ik dus weer 

op zoek naar nieuwe verzorgers. Mijn 

wens voor zorg op maat zal ik zeker 

moeten gaan bijstellen. Jammer. Ik 

hoop dat we op korte termijn het IGZ 

weten te overtuigen en de klanten 

weer bij Complexcare verder kunnen. 

De klanten hebben aangegeven dat ze 

met ons door willen gaan en ik heb 

begrepen dat klanten dit ook aan het 

IGZ hebben aangegeven. Dat doet 

ons goed’.

Remco Pardoel (links) en Henri van de Langenberg hopen dat ze op korte 

termijn het IGZ weten te overtuigen van de kwaliteit die Complexcare kan 

bieden zodat de klanten weer door deze organisatie geholpen kunnen worden.

Samen (Beter)lopen om 
Parkinson een halt toe te roepen

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 8 juni zal er een bijzonder evenement 
plaatsvinden, de George In der Maur Beterlopenwinkel 

organiseert samen met de Wandelsportvereniging  
Jong & Vrolijk een gezellige wandeltocht langs fraaie plekjes.  

Deze loop staat geheel in het teken van bestrijding  
van de ziekte van Parkinson.

Een groot aantal mensen in Nederland (55.000) heeft te kampen met de 

ingrijpende ziekte van Parkinson. Dit is een ziekte, waarbij zenuwcellen die 

dopamine aanmaken in de hersenen langzaam afsterven. Iedereen kan Par-

kinson krijgen en de diagnose heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de pa-

tiënt, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. Hoewel genezing (nog) 

niet mogelijk is, zijn er wel medicijnen en behandelingen om de symptomen 

te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt 

verbetert. De Stichting Internationaal Parkinson Fonds (IPF) houdt zich be-

zig met het bevorderen en inancieren van medisch wetenschappelijk onder-
zoek naar de ziekte, en steunt patiënten en hun families om de gevolgen van 

de ziekte draaglijker te maken.

Wandelen
Na het grote succes van de Europese Unity Walk in 2012, werden in Neder-

land onlangs de krachten gebundeld door Wandelsportvereniging Jong & 

Vrolijk te Utrecht en de George In der Maur Beterlopenwinkel. Dit resul-

teerde in de speciale recreatieve wandeltocht die 8 juni a.s. zal plaatsvinden. 

Iedereen kan deelnemen aan deze tocht (dus ook mensen die zelf te kampen 

hebben met de ziekte van Parkinson): een unieke gelegenheid om nieuwe 

mensen te ontmoeten, waarvan de opbrengst bovendien volledig zal gaan 

naar het IPF (met ANBI status). Er zijn 3 verschillenden wandelingen, van 

5, 10, of 15 kilometer. Er is voldoende parkeergelegenheid, kofie en ver-
dere faciliteiten zoals toiletten en EHBO.
Inschrijven kan in de George In der Maur Beterlopenwinkel van 9.00 tot 

13.00 uur (kosten 6 euro). Omdat Parkinson-patiënten veel last kunnen on-

dervinden van problemen bij het lopen is het belangrijk de loopfunctie op 

een juiste manier te blijven trainen en stimuleren. Tevens zal de directeur 

van het Internationaal Parkinson Fonds aanwezig zijn om vragen te beant-

woorden.

V.l.n.r. Marijke Waardijk en Paul Tap (beiden van George In der Maur 

Beterlopenwinkel) en Nico Dokter van Wandelsportvereniging Jong & 

Vrolijk.
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Rolgordijnen
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moderne dessins, prachtige kleuren 
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Paneelgordijnen
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Stel zelf uw panelen samen.

Duette® Shades

Warmtewerend, comfortverhogend en energie-

besparend. Optimale verduistering mogelijk.

Horizontale
Jaloezieën
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900 meter lopen 
In de zes kernen liepen van elke basisschool vorige week 30 kinderen uit de groepen 6  

in de eigen kern een estafetteloop: de ‘900 METER LOOP 900 jaar DE BILT’. Er werd gebruik 

gemaakt van eerstejaars sportacademiestudenten, die ervoor zorgden dat alles in goede  

banen wordt geleid, uiteraard onder verantwoordelijkheid en leiding van  

de vakleerkrachten gymnastiek en de leerkrachten van de scholen. 

De kinderen werden in al de zes ker-

nen om 10.00 uur verwacht op ver-

schillende locaties: In Maartensdijk 

was dat bij SVM aan de Dierenriem, 

in Groenekan bij de Vijverlaan met 

de kruising Grothelaan en in Holland-

sche Rading op het schoolplein van de 

Bosbergschool. In Bilthoven was de 

ontmoetingsplek de parkeerplaats van 

gemeentehuis Jagtlust, in Westbroek 

de Holsblokkenweg en in De Bilt het 

schoolplein van basisschool de Re-

genboog.  Elke kern kreeg een eigen 

kleur T-shirt en vanuit de lucht gezien 

zou dat moeten leiden tot een duide-

lijk beeld van de cirkels, die worden 

gelopen. Ook hieruit spreekt weer de 

verbinding van de zes kernen! [HvdB]

De meester van de Kievitschool neemt bij zijn groep het voortouw.

Skeelertocht rond molen Geesina
Woensdag 5 juni organiseert de Stich-

ting Molen Geesina een skeelertocht 

voor de groepen 6, 7 en 8 van de 

Nijepoortschool uit Groenekan. De 

tocht staat onder leiding van Andries 

Klaarenbeek (een lokale crack op 

mountainbike, skeelers en schaats, 3x 

elfstedentocht!) en heeft een tweele-

dige doel: sportief bewegen stimule-

ren én de kiem planten van het ‘mo-

lengevoel’. De tocht start om 11.00 

uur vanaf molen Geesina en beslaat 

maximaal 10 rondes (=15 km) door 

het Noorderpark. Om het helemaal 

echt te maken staan er op de route 

ook twee stempelposten. Het moet 

overigens vooral een gezellige tocht 

worden, meedoen is bij deze tocht 

belangrijker dan het aantal rondes 

dat de deelnemers aleggen. Start-  en 
eindpunt (om een uur of 12.00 uur) is 

de molen waar na aloop de in Groe-

nekan wereldberoemde overheerlijke 

pannenkoeken van Truus Bos en krat-

ten vol frisdrank de vermoeide skee-

leraars wachten. [FK]

Twee jeugdige skeelerliefhebbers bij de molen betrapt tijdens een undercover 

trainingstocht. 

Jeugddag scoutinggroepen goed bezocht  
door Marijke Drieenhuizen

In het kader van 900 jaar De Bilt heb-

ben vijf scoutinggroepen gezamenlijk 

opgetrokken voor de realisatie van 

één grote Jeugddag op verschillende 

plekken binnen de gemeente. Veel 

kinderen en ouders hebben op het 

Maertensplein in Maartensdijk gezien 

wat er bij de scoutinggroepen Agger 

Martine en Ben Labre allemaal kan. 

Naast een ter plekke in elkaar gezet 

klimrek (10 man een half uur werk) en 

een grote schommel (4 man anderhalf 

uur werk) was  er natuurlijk ook een 

vuurtje waarboven brood aan een stok 

gebakken kon worden. 

De beide clubs verstrekte aan iedereen 

die dat wilde graag de groepspeciieke 
informatie. Zo onderzocht Agger Mar-

tini de mogelijkheid om bijvoorbeeld 

workshops op te gaan starten voor ou-

ders en kinderen voor het aanleren van 

scoutingvaardigheden. 

Dubbel jubileum bij Midgetgolf

24 mei hebben de leerlingen van groep 5A van de Julianaschool uit Biltho-

ven de mini midgetgolfcompetitie van Midgetgolf Bilthoven geopend. Tot 

en met 29 mei zullen nog enkele groepen uit de kern Bilthoven een kort 

bezoekje brengen aan de midgetgolfbaan.

Van de groepen die hieraan mee hebben gedaan zal de groep met de laagste 

score uitgenodigd worden om met de hele groep nog een ochtend te komen 

midgetgolfen. Deze mini competitie in het kader van het 900-jaar De Bilt 

en het 25-jarig jubileum `midgetgolf Bilthoven` wordt door eigenaar Erik 

Polders aangeboden. [HvdB]

Theetuin Bilthoven begint  

seizoen met Open Dag

Op zaterdag 1 juni gaat de Theetuin Bilthoven van Henny  

en Jan Groenewegen voor het eerst open dit jaar.  

Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers gratis een  

kijkje nemen in de rijk gevulde biologische tuin.

Verder kunnen ze stekjes en curiosa aanschaffen en thee of kofie met eigen-

gemaakt gebak nuttigen op het overdekte terras. In het inpandige winkeltje 

van Henny Groenewegen is van alles te koop, van zelfgemaakte presentjes 

als fraaie theemutsen, jams en chutneys, tot bric à brac. ‘De tuin staat er 

mooi bij. Het is dit jaar laat op gang gekomen door het slecht weer, maar 

er bloeit nu van alles.’ Over de stekjes vertelt ze: ‘Ik verkoop planten die 

je niet zo gauw in tuincentra vindt, zoals monarde, een aromatische, fraai 

bloeiende plant die veel insecten aantrekt, en een heel aparte witte lox.’ 
Verder heeft ze onder meer in drie etages opeen gestapelde potten met aard-

beien te koop. Ook Wol en Zijde uit Maartensdijk is present met een kraam, 

evenals Jolande, die met haar marmelades, stekjes en leuke hebbedingetjes 

komt. Henny: ‘Ze verkoopt dit jaar ook kussentjes voor het ontspannen van 

de nek en de schouders.’ Vriendin Els van Doorn is een van de vrijwilligers 

die Henny helpen bij het onderhoud van de tuin. ‘Ik help nu voor het derde 

jaar mee, omdat ik gek op tuinieren ben. Het is ontspannend werk. Je hoofd 

wordt vanzelf leeg als je in de grond zit te wroeten. Ik vind het ook gewel-

dig om te zien hoe mooi het resultaat is als je een tuin opknapt. Zelf heb ik 

ook een tuin, maar die is maar klein.’ Els komt wanneer Henny haar nodig 

heeft, als ze tenminste kan. ‘Ik heb het ook nog druk met andere dingen, 

bijvoorbeeld met mijn werk.’   

De Theetuin Bilthoven aan de Spoorlaan 11 is in juni en juli geopend op alle 

woensdagen van 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

‘Henny Groenewegen had nog een grote voorraad lapjes. ‘Daar heb ik 

theemutsen van gemaakt. Een theemuts van mijn hand in de kleuren van de 

gemeente De Bilt stond ook op de bridge drive-in die ter gelegenheid van 

het negenhonderdjarig bestaan,’ vertelt ze trots.
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Meerdere teams DOS Kampioen
 

Na het kampioenschap vorige week van DOS 4, was het deze zaterdag een echte kampioenendag bij DOS. Het hoog-

tepunt was hierbij het kampioenschap van DOS 1. Hiernaast waren er in de ochtend titels voor de allerjongsten. 

Brandenburg D Jeugd naar Finale 
De jeugd van Waterpolo Bzc Bran-

denburg heeft een inaleplaats bereikt. 
Afgelopen weekend in Nijverdal wer-

den er 2 wedstrijden gespeeld. De 

eerste wedstrijd wonnen ze met 8-3 

tegen TRBS uit Tilburg en de tweede 

wedstrijd werd het 10-10 tegen de 

thuisclub Het Ravijn uit Nijverdal. 

Door het doelsaldo werden zij als eer-

ste geplaatst in hun poule. Hierdoor 

moeten ze zaterdag 1 juni om 16.15 

uur in Bilthoven in Combi Bad Bran-

denburg de halve inale spelen tegen 
ENC uit Enschede.

Achter v.l.n.r. Sarah Buis, Jorren 

Hanselaar, Lucas Hinfelaar, Max van 

der Werve, Alex van der Plas, Jasper Timmerman en Bas Ruijsink. Voor v.l.n.r. Coach Marcel Hanselaar, Anouk de 

Kruijf, Jort van der Werve, Chris Slijpen, Boyd Vermeulen, Christoph Kubath en teammanager Jannie Timmermans.

TZ A2 kampioen
Met een klinkende 8-5 overwinning is TZ A2 overtuigend kampioen ge-

worden. Afgelopen zaterdag werd gespeeld tegen nummer 2 uit de poule, 

Dalto uit Driebergen. Er moest minimaal gelijk worden gespeeld voor het 

kampioenschap, maar de A2 heeft laten zien dat ze niet voor niets kampioen 

zijn geworden.

Juwelier van Eck 
verlengt sponsorcontract

Juwelier Rob van Eck en zijn vrouw 

Marian hebben recent het sponsor-

contract verlengd met korfbalvereni-

ging Tweemaal Zes. Deze Biltse on-

dernemer is al zeker 10 jaar sponsor 

en wil weer voor 3 jaar hun bedrijf 

aan TZ verbinden. Rob en Marian 

hebben in het verleden lang gekorf-

bald en dragen de vereniging een 

warm hart toe.

Rob en Marian van Eck in hun 

winkel. (foto Rick de Heer)

De kampioenen Lotte, Tom, Marijn, Kelly, Erik, Tom, Kirsten, Christel, 

Carly en reserve Sterre (foto: Ingrid Velthuis) 

Aan het einde van deze succesvolle dag was de laatste wedstrijd voor de A2. Ook zij wonnen hun wedstrijd ruim met 

11-2 van tegenstander TZ. 

Later voegde de D1 zich hierbij. Zij wonnen hun laatste wedstrijd met 7-0 tegen Ter Leede.

Het F1 team behaalde met een 6-0 zege op TZ hun eerste kampioenschap.

Prijswinnaars bij Vink
Op zaterdag 25 mei vond bij Vink Witgoed de prijsuitreiking plaats aan de 

winnaars van de kleurwedstrijd en de ‘Vul in & win!’ actie. Beide acties 

werden gehouden ter gelegenheid opening van de nieuwe winkel van Vink 

Witgoed in Westbroek op 20 april. De gelukkige winnaars van de kleur-

wedstrijd waren Esri van de Hoef (7), Andree Visser (6) en Wendy Nagel 

(10). Mevrouw van de Tol uit Westbroek, was een van de drie winnaars 

van de ‘Vul in & win!’ actie en ontving een waardebon van Vink Witgoed. 

Mevrouw Ranke uit Maarssen en de heer Brouwer uit Utrecht, waren niet in 

de gelegenheid om de prijs op te halen en zullen deze per post toegestuurd 

krijgen.

Ruth Nagel met de prijswinnaars.
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DOS ook kampioen op het veld
Na de titel in de zaalcompetitie, heeft DOS afgelopen zaterdag ook het kampioenschap op het veld 

behaald. Een geweldige prestatie zodat volgend seizoen ook op het veld in de 2e klasse wordt gespeeld.

Tegenstander Huizen was één van de 

weinige teams waarvan DOS eerder 

dit seizoen had verloren. De laatste 

nederlaag voor DOS dateert al weer 

van half november vorig jaar. Sinds-

dien werden alle wedstrijden gewon-

nen en ook zaterdag leek het een ge-

makkelijke wedstrijd te worden. De 

vele aanwezigen zagen dat DOS snel 

op een 1-0 voorsprong kwam. De 2-0 

liet even iets langer op zich wachten, 

maar met simpele afstandgoals stond 

het hierna snel 4-0. Hierna stokte 

de productie bij DOS. Wellicht ver-

slapte de concentratie iets, want ook 

in de verdediging werd het slordiger. 

Huizen kon met enkele strafworpen 

aansluiten en halverwege stond een 

magere voorsprong van 7-6 op het 

scorebord.

Na de rust kon Huizen nog even aan-

haken via 8-7, maar hierna gaf DOS, 

zoals te lezen was op een spandoek 

‘vol gas naar de 2e klas’. Het snel-

le combinatiespel in de aanval van 

de Westbroekers leverde een aan-

tal mooie doelpunten op en Huizen 

had steeds meer moeite om onder de 

druk van de DOS verdedigers uit te 

komen. DOS speelde, in de laatste 

thuiswedstrijd van dit seizoen, zeer 

geconcentreerd naar het einde van 

de wedstrijd en richting weer een 

kampioensfeestje. Dit gebeurde na-

dat de scheidsrechter bij een 16-8 

voorsprong voor de laatste maal op 

zijn luit blies. Aanstaande zaterdag 
speelt DOS om 15.30 uur de laatste 

wedstrijd van het seizoen. De aan-

vang van deze wedstrijd in Rhenen 

is om 15.30 uur.

Voorafgaand aan deze wedstrijd 

speelden beide reserveteams tegen 

elkaar. Ook hier was de winst voor 

DOS. Het tweede team won met 

14-8 en is nog steeds in de race voor 

de titel. Met nog één wedstrijd te 

gaan is de achterstand op de koplo-

per slechts één punt.

De beide shirtsponsoren, Loonbedrijf J. Veldhuizen en Easydek hadden als start van het feest een heerlijke barbecue 

voor spelers, begeleiders en reserves geregeld.

Tweemaal Zes wint ruim van 
hekkensluiter

Zonder de geblesseerde Tim Meijers en Bart Drost trad Tweemaal Zes aan tegen het onderaan 

staande Kinderdiik. Tijdens deze wedstrijd werd met een schuin oog naar het scorebord in Eindhoven 

gekeken waar concurrenten voor de titel Rust Roest en GKV elkaar troffen. Maik en Luke van 

Kouterik speelden daarom in de basis nadat ze eerst met het tweede team belangrijke punten hadden 

binnengehaald. Joep Gerritsen was door de afwezigheid van Drost aanvoerder. 

De opdracht was duidelijk, geen mis-

stap maken en Kinderdijk dus niet on-

derschatten. Vanaf het eerste moment 

in de wedstrijd was het kwaliteitsver-

schil zichtbaar. Tweemaal Zes domi-

nant in de rebound en continu in staat 

de tegenstander snel te ontregelen. In 

de aanval werd kans op kans gecre-

eerd al lag het rendement voor rust 

aan de lage kant. Snelle doelpunten 

van Daphne Bos, Joep Gerritsen, Car-

lijn Vos en Anouk van Breda brachten 
Tweemaal Zes een gaatje van 4 doel-

punten. Eigenlijk leek de wedstrijd 

toen al gespeeld, Kinderdijk niet bij 

machte om een vuist te maken. Bij 

rust stond het 11-5.

Na rust bleek de thuisploeg te kun-

nen versnellen. Met name Bob Ger-

ritsen had zijn vizier op scherp en 

wist meerdere afstandsschoten af te 

ronden. Over de volle breedte van de 

ploeg werd nu gescoord en het vele 

publiek kon genieten van een aan-

tal hoogstandjes. Inmiddels waren 

de gebroeders van Kouterik redelijk 

leeg gespeeld. Matthias van Beesd 

en Eline Geurtsen, beiden met een 

mooie toekomst voor zich, kwamen 

in het veld. Ook Peter de Rooij werd 

ingezet, favoriet van het publiek en 

afscheid nemend van topkorfbal. De 

wedstrijd leefde weer verder op door-

dat alle drie de invallers nog twee-

maal wisten te scoren. 24-13 was een 

terechte en mooie eindstand van de 

laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. 

Dat was ook het moment om bloemen 

te overhandigen aan Arjen en Maar-
ten van Ginkel die afscheid nemen 

als trainer/coach van de selectie van 

Tweemaal Zes. Het schuine oog rich-

ting Eindhoven leverde geen positief 

nieuws. GKV wint van Rust Roest 

en de kansen op een kampioenschap 

lijken voor Tweemaal Zes enkel nog 

theoretisch. Volgende week in Dor-

drecht tegen Oranje Wit zal nog een 

keer alles worden gegeven om deze 

theoretische kans in leven te houden. 

GKV zal dan moeten verliezen van 

Top uit Arnemuiden.

Het tweede team wist ruim te winnen 

van kampioen KVS (17-9) en speelt 

volgend wederom in de Reserve 

Overgangsklasse.

Dames Voordaan blijven  

in overgangsklasse
Dames 1 van Voordaan speelt ook volgend seizoen in de 

overgangsklasse. In de uitwedstrijd tegen Groningen werd 

met een 2-2 gelijkspel de vijfde plaats veiliggesteld en zo 

worden de playouts ontlopen. Voordaan moest gelijk spelen  

of winnen om Groningen van zich af te houden.

Voordaan startte matig in Haren. Groningen moest winnen en dat was te 

merken in hun spel. De Groningense dames maakten oorlog in het veld, wat 

resulteerde in een 2-0 achterstand bij rust. In de tweede helft waren de rol-

len omgedraaid, vanaf het luitsignaal zette Voordaan volle druk naar voren. 
Lisa Gerritsen wist de eerste de beste kans binnen te tikken en nog geen tien 

minuten later maakte ze ook de 2-2. 

Groningen was even de kluts kwijt en verspeelde veel ballen. In de slotmi-

nuten probeerde ze nog wat, maar dat leverde niets op. De eindstand was 

dan ook 2-2, wat voor Voordaan genoeg is om in de reguliere competitie 

minimaal als vijfde te eindigen en ook volgend seizoen weer in de over-

gangsklasse te spelen. Groningen kan playouts niet meer ontlopen.

Volgende week speelt Dames 1 haar laatste wedstrijd van het seizoen, thuis 

tegen om 12.45 uur tegen Union. 

Zomerbridge in Hollandsche Rading

In de Zomerperiode wordt er weer volop gebridged in Hollandsche Rading. 

Met ingang van donderdag 6 juni is er weer wekelijks vrij toegankelijk 

Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan. 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 bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of 

telefonisch naar Trees van Doorn 030 2292078. Op de betreffende donder-

dag kan inschrijven ter plaatse per paar ook nog tot 19.30 uur. Inschrijving 

van max. 32 paren per avond is mogelijk. Vanaf 19.15 uur is men welkom 

en de aanvang van het bridgen is om 19.45 uur. 

Open toernooi Helios

Tv Helios is een kleine vereniging aan de Keesboekelaan in Bilthoven. Op 

vier splinternieuwe gravel banen spelen oud en jong elke dag hun partijtjes. 

In 2009 organiseerde Helios voor het eerst een open toernooi. Dit was toen 

omdat de club 40 jaar bestond. Ook dit jaar is er een Open Toernooi. Van 8 

tot en met 16 juni kunnen tennissers met hun dubbelpartner zich inschrij-

ven. Het toernooi is aangemeld bij de tennisbond. Inschrijving staat daarom 

open voor spelers die lid zijn van de tennisbond. Er kan ingeschreven wor-

den in de speelsterktes 5 tot en met 8. De mogelijkheid om in te schrijven 

loopt tot 1 juni en is mogelijk via de website www.toernooi.nl.

De enige echte overwinning

Vorige week vrijdagavond zagen we in  

De Vierstee Maartensdijk een stage Aikido met een  

zestigtal deelnemers, waar onder een tiental dames, 

 van jong tot een respectabele leeftijd.

Er werd een avond les gegeven door de allerhoogst geclassiiceerde Franse 
leraar Alain Peyrache. De deelnemers  kwamen overal vandaan. Zeventien 
waren zelfs Belgische buren. 

Krijgkunst

Aikido is geen vechtsport maar een krijgskunst die is voortgekomen uit de 
eeuwenlang beproefde technieken van de Samoerai, de Japanse krijgers. 

Hun verrassende spectaculaire technieken lijken op een dans. We werden 

daarnaast verrast door de betekenis van de naam van de Dojo (school) in 

De Vierstee waar ze elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur starten, want die 

luidt: Dojo Masakatsu Agatsu en betekent: De enige echte overwinning is 
de overwinning op jezelf. (KP)
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 
50 tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u 
per mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Te koop aangeboden

Nieuwe Twinny load 

RIJWIELDRAGER, geschikt 

voor 2 fietsen. € 70,-. Tel. 

030-2205540

Zwart plissé schuif vouw hor-

deur, normaal rond € 250,- nu 

voor € 20,-. Tel. 06-11124376 

na 18.00 uur

Zwart gietijzer wand water 

ornament voor buiten. € 65,-. 

Tel. 0346-214065

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 40,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zinken 

wasketel. € 20,-. Oude, zin-

ken gieter. € 7,50. Tel. 035-

5772022.

Fisher Price Laugh and Learn 

mijn eerste tasje. Z.g.a.n. 

€ 17,50. Tel. 06 50602672

Nieuwe rol vloerbedekking 

breed 210 cm. € 20,-. Tel. 

030-2205540

Modern vloerkleed met 

motief, afm.1.90 x lang, breed 

135 cm. € 15,-. Tel. 030-

2205540

2 Dezelfde nieuwe  tuin-

stoelen. € 10,- p.s. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. witte ronde tuintafel, 

geplastificeerd  MDF met 

metalen dikke poten

doorsnee bladmaat 130 cm. 

€ 35,-. Tel. 030-2205540

Mooie houten sjoelbak met 

houten schijven, lengte 185 

cm. € 20,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. heren merk schoenen, 

zwart, maat 45, koopje. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Satelliet ontvanger voor 

veel zenders. € 25,-. Tel. 

06-19963053

Cd tower rek om cd op te rui-

men. € 10,-. Tel. 06-19963053

Decoratief wijnrek, voor de 

gezelligheid thuis, geschikt 

voor 25 wijnflessen [bouw-

pakket] afm. 64 x 25 x 76 cm 

is gemaakt van geolied wal-

notenhout. € 20,-. Tel. 030-

2205540

Dia-projector met scherm. 

€ 30,-. Tel. 030-2286775
  

TV-insteekkaart voor Ziggo 

HD-tv. € 45,- i.p.v. € 80,-. Tel. 

030-2286775
 

Echt Donzen dekbed 2x2m. 

€ 15,-. Tel. 030-2286775
 

Zomerdekbed 1,35 x 2 m. 

€ 8,-. Tel. 030-2286775

inklapbare campingtafel met 

4 zitjes, nieuw, nog in de 

verpakking. € 30,-. Tel. 030-

2205540

Taartplateau met gaatjes wit 

aardewerk met versiering geen 

voet, merk ‘Malaga’. € 5,-. 

Tel. 0346-212492

Emaille frituurpan zwart met 

mand, niet elektrisch. € 7,-. 

Tel. 0346-212492

Fruittest 3 hoekig aardew. 

Gele schaal, zwarte schotel. 

€ 5,-. Tel. 0346-212492

Ronde boerenbontschaal hg. 

11 cm. doorsnede 30 cm. op 

voet. € 7,-. Tel. 0346-212492

Philips computerscherm oud 

model 33x24cm. € 10,-. Tel. 

0346-212492

1 Jaargang bloemen en planten 

2012. € 5,-. Tel. 0346-212492

Zwarte rubberen tegels 50x50. 

€ 6,- p.s. 10 voor € 9,-. Tel. 

0346-212662

Ribstof hobbelpaard op hout 

onderstel i.z.g.s. € 10,-. Beige 

schijf beer 60 cm. € 2,50. Tel. 

0346-214065

Cybershot digitale camera 14 

megapixels met sd kaart + 

tasje i.z.g.s. € 45,-. Tel. 0346-

214065

Rond wit porseleinen fruit-/ 

slaschaal Ø 23 cm. € 5,-. Tel. 

030-2202996

Nieuw wit mandje rond met 

roze-wit theemuts + theepot 

van 1 liter. € 7,50. Tel. 030-

2202996

Nieuwe douche/badmat 52x52 

van € 8,95 voor € 4,50. Tel. 

030-2202996

2 Nieuwe roze fleece deken-

tjes 100x5. € 5,-. Tel. 030-

2202996

Houten stenen en koperen 

miniatuurtjes ± 35 stuks van 

€ 0,50 tot € 1,- p.s. Tel. 030-

2202996

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-

men, rolluiken, markiezen, 

Luxaflex. Verkoop nieu-

we en gebruikt. Tel. Hans 

06-26604779 Groenekan

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel. 06-54753516

INDIVIDUEEL reizen naar 

Indonesië, Sri Lanka, Jordanië 

en Marokko? www.reisbe-

stemmingopmaat.nl 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Raaijen  

Interieurs
Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 www.

mediationmetu.nl

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Voor gazononderhoud, zoals bemesten, maaien en

verticuteren, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer

informatie tel. 06-27480128 of www.green-man.nl

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 

en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony pen-

sionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. Ruime 

uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 

baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 

water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 

met 06-54753516 voor meer info.

Sportclub D.O.S.C. zoekt per 1 aug. een coördinator/beheer-

der m/v voor de horeca activiteiten. Ca. 28 u. per wk. 

Inlichtingen: www.dosc.nl en sollicitaties: vacature@dosc.nl

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, haard 

en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewasbescher-

ming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al uw tuin- 

en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 6 voor de VVSO WVT cursussen!

Workshop: Loslaten & opnieuw verbinden! 2 Middagen: 

8 en 29 juni. 4-6 deelnemers. In een rustige en veilige omge-

ving. Kosten: € 75,-  Voor info en opgave: 06-48509921 www.

maelique.nl

Workshop vilten 3 juni in Atelier Wol & Zijde. Begint om 

19.45 uur, duurt ongeveer 2,5 uur. Een sieraad vilten in de vorm 

van een bloemenketting, niet alleen draagbaar, ook decoratief. 

De kosten bedragen 20 Euro inclusief materiaal, koffie [thee] 

en iets lekkers. Sperwerlaan 84, Maartensdijk, het atelier is om 

de hoek. Aanmelden kan telefonisch 06-52637643

‘Frisfeest’ voor de jeugd in Westbroek

Ook voor onze jeugd moet er wat te doen zijn in het Dorpshuis van Westbroek 

hebben Ad en Hilda Verhoef bedacht en daarom komt er voor de jongeren tussen 

10 en 16 jaar een zogenaamd ‘Frisfeest’. De naam zegt het al: er wordt die avond 

uitsluitend fris en geen alcohol geschonken. Daar wordt ook op gecontroleerd 

bij de ingang. Er is deze avond een DJ en er kan worden gedanst en gechild. Het 

feest wordt gehouden op vrijdag 7 juni van 20.00 tot 23.30 uur. Er zijn vanwege 

de jeugdige leeftijd van de deelnemers wel wat spelregels om e.e.a. in goede 

banen te leiden. Zo is het verplicht dat de jeugdigen worden afgehaald door 

hun ouders. (School)vriendjes of vriendinnetjes zijn overigens ook welkom, net 

als kinderen uit de omliggende dorpen. Aanmelden kan uitsluitend via email 

info@hetdorpshuiswestbroek.nl  waarbij voor- en achternaam, leeftijd, adres en 

telefoonnummer van de ouder moet worden vermeld. De toegang is 4 Euro en 

daarvoor krijgt ieder kind twee drankjes en hapjes. [MN]

De prijswinnaars
Woensdagmiddag 22 mei hebben de 4 prijswinnaars van de Bakker Bos 60 jaar 

kleurwedstrijd hun prijs in ontvangst genomen. Samen met 3 vriendjes of vrien-

dinnetjes zijn ze cupcakes komen bakken in de bakkerij. Bert Bos had gezorgd 

voor diverse kleuren glazuur en vele leuke decoraties voor op de cakes.

Na de uitleg gingen alle kinderen enthousiast aan de gang en hebben ze de 

mooiste cupcakes gemaakt.

Over iPads en tablets

Wilt u weten wat het verschil is tussen een tablet en 

een laptop? En hoe een Android-besturingssysteem 

werkt? En wat zijn Apps en hoe je krijg je die? Ga 

dan woensdagavond 5 juni om 19.30 naar de infor-

matiebijeenkomst in Bibliotheek Bilthoven. Er is 

volop gelegenheid om zelf vragen te stellen, zowel 

tijdens als na de bijeenkomst. Toegangskaarten aan 

de balie van de bibliotheek.

55e avondvierdaagse 

in De Bilt-Bilthoven

Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni zal voor de 

55e keer de avondvierdaagse gehouden worden in 

De Bilt-Bilthoven. Naar verwachting zullen er da-

gelijks 2500 wandelaars meelopen. 

Afhankelijk van de te lopen afstand wordt er gestart 

vanaf 18.30 uur of 18.15 uur; dit jaar op het ter-

rein van FC de Bilt (Laan van Weltevreden). Door 

de positieve medewerking van de winkeliersver-

eniging Hessenweg-Looydijk zal ook dit jaar de 

intocht weer op vrijdag plaats zal vinden. Gaat u 

nu niet meelopen maar draagt u de avondvierdaagse 

(wel) een warm hart toe, dan is het mogelijk u aan 

te melden als vrijwilliger, door een e-mail te sturen 

naar info@avondvierdaagse–debiltbilthoven.nl.
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

advertentie

Combitoernooi TZ zeer geslaagd
Afgelopen woensdag werd op de korfbalvelden van Tweemaal Zes in Maartensdijk voor de 17de 

keer het jaarlijks Combitoernooi gespeeld. Het combitoernooi wordt gespeeld door korfballers, oud-

korfballers en niet-korfballers in een zelf samengestelde team met als doel gezelligheid en winnen. 

In de koudste en regenachtigste week 

van mei hadden 17 teams zich aan-

gemeld: bedrijfsteams, teams van 

familie of een straat en ook gelegen-

heidsteams. Vanaf het begin werd er 

op de 4 velden een groot fanatisme en 

inzet getoond. Er werd lustig op los 

geschoten en de ballen vlogen al snel 

door de korf. Halverwege de poule-

wedstrijden was het nog spannend 

wie poulekampioen zou worden om 

door te kunnen naar de halve inales. 
De poulewinnaars waren Oud maar 

Goud, Happy Nurse, de Recro’s en de 

Flufies. 

Sponsoren

Tussendoor zette voorzitter Bert Bos 

een viertal sponsoren in het zonnetje: 

Keukenexpo met voorman Jan Hop-

penbrouwer, Fysiotherapeuten Rob 

Karstens en Ron van der Meijden, Els 

Cojayee van Apotheek Maertensplein 

en Joop van Rossum van DIO drogist 

verlengden recent het sponsorcon-

tract met Tweemaal Zes. 

Finale

De inale werd onder grote belang-

stelling gespeeld tussen de Flufies en 

Oud maar Goud. Beide teams hadden 

nog geen wedstrijd verloren en veel 

doelpunten gescoord. Onder leiding 

van scheidsrechter Bas Nieuwenhuis 

werd deze gespeeld en na een span-

nende wedstrijd door Oud maar Goud 

met 3-2 gewonnen. De hoofdprijs 

was een pot fruit voor elke deelnemer, 

gesponsord door Landwaart Groente 

en Fruit. Alle deelnemende teams 

hadden al een heerlijke slagroomtaart 

van sponsor Bakker Bos gekregen. 

De winnaars: Oud maar Goud: Heel veel korfbalervaring uit het verleden. 

V.l.n.r. Mabel van Ginkel, Peter en Diana de Graaf, Jan van Dam, Linda van 

de Bunt, Arjen van Ginkel, Marleen Beyer, Leonie van Ginkel, Bert Bos en 

Marcel Bos.

Succesvolle Open Talenten-dag bij FC De Bilt

De Open Talentendag die FC de Bilt 

in samenwerking met FC Utrecht op 

dinsdag 21 mei organiseerde is een 

groot succes geworden. Ondanks 

herfstachtig weer waren liefst 56 

jeugdige voetballers naar sportpark 

Weltevreden gekomen om de scouts 

van FC De Bilt en FC Utrecht hun 

kunsten te laten zien. Tot een uitno-

diging voor een proeftraining bij FC 

Utrecht leidde het voor de aanwezige 

talenten nog niet. [HvdB]

In vier leeftijdscategorieën, van F-pupillen tot C-junioren, werd anderhalf uur lang fanatiek gedribbeld, geschoten 

en gescoord. 

Bram Weers  
nieuwe aanwinst Voordaan

De hockeyers van Voordaan hebben zich voor komend seizoen versterkt met Bram Weers.  

De 20-jarige aanvallende middenvelder komt over van Kampong, waar hij de afgelopen  

twee seizoenen deel uitmaakte van de selectie van heren 1.

De overstap naar Voordaan ziet Weers 

ondanks de degradatie van de Groe-

nekanners niet als een stap terug. ‘Af-

gelopen seizoen bij Kampong kwam 

ik mede door een blessure minder aan 

spelen toe. Bij Voordaan hoop ik weer 

veel minuten te maken en zo het ple-

zier in hockey terug te krijgen.’ 

Winst

Weers verwacht dat Voordaan ko-

mend seizoen meedraait in de top van 

de overgangsklasse. ‘We gaan spelen 

om de winst en daar kijk ik naar uit. 

Dat is toch een ander uitgangspunt 

dan spelen om degradatie onderin de 

hoofdklasse.’

Heel veel weet Weers nog niet van 

zijn nieuwe club: ‘Voordaan staat 

bekend als een kleine gezellige club, 

dat trekt mij. Daarnaast ken ik een al 

een paar jongens uit de selectie.’ Ook 

coach Marieke Dijkstra is geen onbe-

kende voor de student aan het Johan 

Cruyff College.

De Bilt E4 kampioen

Vorige week dinsdag heeft FC De Bilt E4 zijn laatste wedstrijd gespeeld 

tegen SVF uit Cothen. Het was een spannende wedstrijd met een 1-0 voor-

sprong in de rust voor FC De Bilt. Coach Hans Hage maakte in de rust  

duidelijk dat de afronding beter moest om de score op te kunnen voeren. De 

Bilt combineerde goed en SVF beperkte zich tot verdedigen.  De afronding 

was beter in de tweede helft en De Bilt  liep uit naar 5-0. In de slotfase 

scoorde SVF nog tegen zodat de eindstand 5-1 werd.  (Ernst van Waveren)

Met slechts één gelijkspel en zonder nederlaag is De Bilt E4 de trotse 

kampioen.

SCHC Meisjes D2 Kampioen 

Meisjes D2 van hockeyclub SCHC in Bilthoven is zaterdag 18 mei een 

echte kampioen gebleken: in een zinderende wedstrijd tegen de nummer 2 

uit de poule, Weesp D1, wisten deze dames uiteindelijk met 3-1 te winnen 

van hun directe concurrent. Er is nog 1 wedstrijd te gaan dit seizoen, 

maar de kampioenstitel van de 1e klasse D kan hen niet meer ontnomen 

worden. 

Inschrijving Bosberg-tennistoernooi
 

Van 22 tot en met 30 juni vindt het 26ste open Bosbergtoernooi van 

Tennisvereniging Hollandsche Rading plaats. KNLTB-leden van andere 

tennisclubs zijn eveneens van harte welkom op het onlangs vernieuwde 

park met vier advanced red court banen. 

Er wordt gespeeld in de catego-

rieën mixed en dubbel 8 t/m 5. In-

schrijven kan tot uiterlijk 12 juni 

via www.toernooi.nl. Het Bos-

bergtoernooi staat in de regio be-

kend om de gezellige sfeer en de 

uitgebreide keuken tijdens de toer-

nooiweek.
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Scoutinggroepen 

presenteren zich

De festiviteiten rondom het 900 jarig bestaan van de gemeente De Bilt zijn 

door de vijf scoutinggroepen Laurentius, Rover Crofts, Agger Martini, 

Akoteh en Ben Labre in deze gemeente aangegrepen om zich te presenteren 

en zij vierden 900 jaar De Bilt door samen te werken aan een groots opgezet 

evenement. [HvdB]

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 15.00 uur vonden er op vier plekken in 

de gemeente leuke en uitdagende 

scoutingactiviteiten plaats voor 

kinderen van 5 tot 15 jaar oud. Op de 

Hessenweg in De Bilt, de Kwinkelier 

en bij het Biltse meertje (ijsclub) in 

Bilthoven en op het Maertensplein 

in Maartensdijk konden kinderen 

zich laten uitdagen. Na de oficiële 
plichtplegingen kon op de rotonde 

van de Hessenweg en de Looijdijk 

het scoutingsfeest echt losbarsten.

Kaap, avontuurlijke kunst  
voor kinderen

door Henk van de Bunt

Van 26 mei tot en met 14 juli 2013 is op Fort Ruigenhoek in Groenekan avontuurlijke kunst te zien 

speciaal gemaakt voor kinderen. Kaap wordt dit jaar voor de 8e keer georganiseerd.  

Kaap is speels, absurd, direct, verrassend en interactief.

Het historische Fort Ruigenhoek in 

Groenekan maakt deel uit van de 

Hollandse Waterlinie en is door de 

militaire architectuur en prachtige na-

tuur een uitdagende, niet alledaagse 

en spannende locatie. Het is al een 

belevenis om in en over het fortcom-

plex te dwalen. Het fort is tijdens 

Kaap omgebouwd tot een levendige, 

speelse en dynamische gemeenschap 

vol survival-workshops, gezamenlijke 

bouwactiviteiten, creatieve rondleidin-

gen, vreemde verhalen en vooral eigen 

ontdekkingen.

Kunstenaars

Curator Frank Koolen (kunstenaar, 

docent Hogeschool voor de Kun-

sten) heeft voor de editie van 2013 

vijf kunstenaars en een kunstenaars-

duo uitgenodigd. De kunstenaars 

hebben op het buitenterrein van Fort 

Ruigenhoek architectonische werken 

gemaakt, die geïnspireerd zijn op het 

kunstproject New Babylon van de 

Cobra-kunstenaar Constant Nieuwen-

huys. Dit utopische architectuur en 

kunstproject dat hij van 1954 tot 1969 

ontwikkelde had tot doel een ideale 

situatie te creëren waar iedereen zich 

kon richten op creatieve processen 

en het naar eigen inzicht vormgeven 

van de directe omgeving. In het kader 

van 900 jaar De Bilt worden op Kaap 

kleine architectonische kunstwerkjes 

tentoongesteld, die gemaakt zijn door 

leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 van 

18 verschillende basisscholen uit de 

gemeente De Bilt.

Kaap is t/m 14 juli elke zaterdag en 

zondag van 11.00-18.00 uur open 

voor publiek. 

Homeworks is een ode aan het ‘alles zelf maken’. Met materialen als takken, boomstammen, modder, touw en leem 

bouwt men huizen, hutten, bruggen enz.

Plukboomgaard Van Boetzelaerpark 
oficieel geopend

door Lilian Van Dijk

Het initiatief van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark om een stuk terrein  

achter de tuinen aan de Kerklaan en de Blauwkapelseweg in te richten als coöperatieve 

plukboomgaard werd op zondagmiddag 26 mei beloond met een feestelijke opening,  

compleet met peren- en appelijsjes en muziek. 

Nadat het Biltse Xasaxa-ensemble, 

met zijn vrolijke klanken het publiek 

al enigszins had opgewarmd op deze 

sombere, regenachtige middag, hield 

voorzitter Ben Verwiel van Vrien-

den van het Van Boetzelaerpark een 

speech. Hij refereerde aan het feit 

dat de gemeente de afgelopen jaren 

anders is gaan denken over het on-

derhoud van parken en plantsoenen. 

Betrokken burgers moeten dit nu 

grotendeels zelf doen. Ook andere 

groepen uit de samenleving dragen 

hun steentje bij: op 13 mei waren der-

deklassers van de Werkplaats een hele 

dag in het Van Boetzelaerpark bezig 

met onkruid wieden. Verwiel consta-

teerde dat het park naast een recrea-

tieve ook een maatschappelijke en 

educatieve functie heeft. Zo krijgen in 

de week van 27 mei zes schoolklas-

sen een rondleiding door het park. 

De voorzitter prees de samenwerking 

met de gemeente De Bilt, die direct 

positief stond tegenover het plan om 

een boomgaard te creëren en inspan-

ningen heeft verricht en geld beschik-

baar heeft gesteld om het te realise-

ren. 

Sponsoren

Financiering kwam verder tot stand via 

sponsoring: van de ANWB, Stichting 

Mens en Zijn Natuur en de Rabobank 

Utrechtse Heuvelrug. Een tweede 

vorm van sponsoring werd gevonden 

in het verstekken van tijdelijke eigen-

domscertiicaten. De aandelen ‘vrucht-
gebruik van de boomgaard’ kosten 25 

euro per jaar en zijn geldig voor een 

periode van drie jaar. De opbrengst van 

de aandelen garandeert coöperatief 

onderhoud van de boomgaard. Na een 

lange toespraak van project-ambassa-

deur Anne-Marijke Geuzebroek van 

Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht-

se Heuvelrug en een korte maar krach-

tige van wethouder Arie-Jan Ditewig 

was het moment suprème daar. Dite-

wig en Noortje, het meisje dat hem de 

sleutel ging overhandigen, liepen naar 

het fraaie smeedijzeren hek, vervaar-

digd door de Biltse smid Jan de Graaf. 

Nadat het slot was geopend, mochten 

de aanwezigen de boomgaard bekij-

ken, waarna Toos Bedaux - Nooren 

van Boomgaardcommissie Vrienden 

Van Boetzelaerpark aandelencertiica-

ten uitreikte aan deze middag aanwe-

zige eigenaars. In de boomgaard staan 

diverse soorten appelbomen, perenbo-

men en pruimenbomen. 

Doelbewust benen wethouder Ditewig 

en Noortje, de sleutelaanbiedster, 

naar het hek dat toegang geeft tot 

de plukboomgaard, gevolgd door 

belangstellende Vrienden van het 

Van Boetzelaerpark en andere 

geïnteresseerden.

Mislukte inhaalpoging
Vorige week vrijdagochtend rond 11.30 uur reed een Maartensdijkse auto-

mobilist op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading richting Maartensdijk 

en raakte, rijdend achter een vrachtwagen, bij een inhaalpoging in de pro-

blemen. Bij het uitwijken naar het rijwielpad naast de rijweg werd het daar 

onlangs geplaatste wachthuisje ter hoogte van Groenrijk geramd. Het per-

soneel van Groenrijk aan de overkant stond toevallig buiten en was getuige. 

De chauffeur is voor verhoor meegenomen naar bureau De Bilt. (KP)   

De abri werd totaal uit de grond gerukt en hoewel op kromme poten, daarna 

terug geplaatst. Er is nog niet vastgesteld of het huisje wordt gerepareerd of 

dat er een nieuwe geplaatst zal worden.

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
29-5 Geconfijte eendenbout, 

flensje met brie
of

Gamba`s op Italiaanse wijze

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
30-5
Vrij.
31-5
Woe.
5-6 Kipsaté, frietjes en sla

of
Gebakken zeewolffilet

met spekjes

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
6-6
Vrij.
7-6

Vrijdag 7 juni: BORRELAVOND
v.a. 21.30 uur

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Lekker hoeft niet duur te zijn! 

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 21.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Gezinsaanbieding:

4 frikandellen

of 4 vleeskroketten

met een gezinszak frietjes 

voor € 8,95 
----------------------------------------

Probeer eens een lekker 

frietje Kapsalon of Döner.

 
Al onze menu’s zijn 

onder de € 9,95
Lekker eten hoeft 
niet duur te zijn! 

Woensdag snackdag

Frikandel speciaal € 1,-


