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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Hollandsche Rading bundelt krachten
Maandag 4 juni om 20.00 uur vindt een bijeenkomst plaats in het Dorpshuis (nabij de Bosbergschool) 

waarvoor alle bewoners van Hollandsche Rading welkom zijn. Verschillende bewoners in 

Hollandsche Rading hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk initiatief om 

Hollandsche Rading beter op de kaart te zetten. 

Er zijn vijf sprekers, die ieder in vijf 

tot tien minuten korte en krachtige 

presentaties houden. Achtereenvol-

gens zijn dat gemeenteraadslid Ebbe 

Rost van Tonningen over ‘versterking 

door samenwerking’, Robert Adriaan-

sen over veiligheid in het dorp, Judith 

Schoorlemmer over de nieuwe website 

voor Hollandsche Rading, Erik Ver-

hulp over de voortgang plannen A27 

en Maurits de Bruin over het lokale 

ondernemersnetwerk. Na de pauze 

wordt aan de bewoners gevraagd om 

met eigen ideeën te komen om nieuwe 

initiatieven te stimuleren. Welkom 

zijn ook nieuwe bewoners en mensen 

die alleen luisteraar willen zijn. 

Directe aanleiding voor deze bijeen-

komst is de laatste burgerpeiling die 

onlangs door de gemeente De Bilt 

werd gepubliceerd. Uit deze tweejaar-

lijkse enquête blijkt dat de mensen in 

Hollandsche Rading slechts voor 4% 

vinden dat ‘de burgers voldoende in-

vloed hebben op datgene wat de ge-

meente doet’. De gemiddelde score in 

de hele gemeente is 14%. De initiatief-

nemers willen de onderliggende onte-

vredenheid in Hollandsche Rading 

door betere communicatie omvormen 

tot initiatieven. De gemeenschappe-

lijke noemer van de avond is ‘com-

munity building’ waarin de sterke 

punten van Hollandsche Rading wor-

den benadrukt: het rustige en groene 

woongenot, het station, de restaurants, 

de tennisclub, de Bosbergschool en 

een netwerk van ondernemers. En 

niet te vergeten een zeer gevarieerd 

landschap voor wandelaars, ietsers, 
paardrijders en joggers. Na aloop van 
de bewonersbijeenkomst is er voor 

liefhebbers nog de mogelijkheid voor 

ontmoeting.  

Huurcontracten 

participanten CEC getekend

Vrijdag 25 mei 2012 zijn de huurcontracten met de 

toekomstige gebruikers van het Cultureel Educatief Centrum 

(CEC) in Bilthoven feestelijk getekend. Namens onder andere 

de scholen en het Centrum voor jeugd en gezin tekende 

wethouder Herman Mittendorff.

‘Het is een complex project waar we al zeven jaar mee bezig zijn,’ zei Ad 

van Zijl, directeur-bestuurder van SSW. ‘We zijn er trots op dat het tot 

stand is gekomen. In deze inancieel moeilijke tijd krijg je zo’n project 
niet meer van de grond.’ In december 2009 is met de participatie- en 

samenwerkingsovereenkomst de intentie uitgesproken om het pand sa-

men te verwezenlijken en te gebruiken. In de tussenliggende jaren is er 

gewerkt om te komen tot een goede, eficiënte verdeling van de ruimte 
en de afwerking van het pand.

Op 15 maart jl. hebben de samenwerkingspartijen Woonstichting SSW 

en gemeente De Bilt het oficiële startsein gegeven voor de bouw van 
het Cultureel Educatief Centrum in Bilthoven. Het CEC wordt gebouwd 

tussen de Planetenbaan en de Melkweg en moet het kloppend hart van 

Brandenburg worden. In totaal komen hier zeven huurders waaronder de 

basisscholen Wereldwijs, Jan Lighartschool, een kinderdagverblijf, een 

peuterspeelzaal, de Biltse muziekschool, het Kunstenhuis De Bilt, het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de openbare bibliotheek. Het 

CEC na de zomer 2013 opgeleverd. Kijk ook op http://www.melkwegde-

bilt.nl voor meer informatie. 

(Sander Wuis)

De huurcontracten met de toekomstige gebruikers van het Cultureel 

Educatief Centrum zijn in Bilthoven getekend.

Veranderende samenleving 
stelt andere eisen

door Guus Geebel

‘Iedereen heeft een beperking als de veiligheid aan de orde is’, 

aldus Alexander Tchernoff, voorzitter van Stichting 2Bsafe. 

De stichting stimuleert de veiligheid en zelfredzaamheid van mensen 

en organisaties. Op 4 juni houdt Tchernoff samen met Dingeman 

de Jong een presentatie voor het gehandicaptenplatform 

De Bilt in het H.F. Witte Centrum.

Stichting 2Bsafe bestaat ongeveer een 

jaar. ‘Het eigenlijke ontstaan was toen 

ik als burgemeester verantwoordelijk 

voor de brandweer was.’ Tchernoff 

begon te merken dat doordat oudere 

mensen langer thuis wonen er op het 

gebied van veiligheid problemen kun-

nen ontstaan die tot dan toe minder 

aandacht kregen. ‘Ik was als ambas-

sadeur voor het onderdeel veiligheid 

betrokken bij de Taakgroep Handicap 

en Lokale Samenleving, die meer 

over welzijn en zorg ging. Daarin 

zaten ook mensen als Hans Dijkstal, 

Job Cohen en Hannie van Leeuwen. 

De taakgroep hield op te bestaan toen 

de subsidie van Binnenlandse Zaken 

en VWS stopte. Ik betwijfelde of het 

thema veiligheid en zelfredzaamheid 

daarna nog wel voldoende aandacht 

zou houden. Iedereen heeft het over 

veiligheid en crisisplannen, maar 

het zicht op over wie je het dan hebt 

wordt daarmee minder helder.’

Lastige boodschap 

‘Mensen die langer thuis wonen heb-

ben ongemerkt een beperking. Je 

denkt dan logischerwijs aan brand 

en water, maar in toenemende mate 

Maartensdijk ziet vanaf de Dorpsweg (naar Hollandsche Rading) inderdaad een zeer gevarieerd landschap voor 

wandelaars, ietsers, paardrijders en joggers. [HvdB]

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

3/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

3/6 • 09.00u - Ds. P. Koeman
3/6 • 18.30u - Ds. P. Koeman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

3/6 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

3/6 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

3/6 • 10.30u - Eerste communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

3/6 • 09.30u - Ds. W. Scherff 
3/6 • 10.15u - Ds. H. Knigge

3/6 • 16.30u - Ds. H.Sj. Wiersma

Hervormde Gemeente Dorpskerk

3/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
3/6 • 19.00u - Ds. P.L. Wansink, jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk

3/6 • 10.00u - Prof. M. Brinkman

Pr. Gem. Opstandingskerk

3/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk

3/6 • 10.00u - Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

3/6 • 10.00u - Zondag van de lijdende kerk

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

3/6 • 10.30u - Drs. A. Brouwer

PKN - Herv. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. M. Baan
3/6 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk

3/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. L. Stuurman

Onderwegkerk, Blauwkapel

3/6 • 10.30 - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

3/6 • 11.00u - Ds. J.J.A. Doolaard

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
3/6 • 18.30u - Ds. D. Verkuil

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

3/6 • 9.30u - Ds. J.J.A. Doolaard

St. Maartenskerk

2/6 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
3/6 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
3/6 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

3/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
3/6 • 18.30u - Ds. G.J. Mantel
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Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 1 juni a.s. wordt er in de 

recreatieruimte van Dijckstate weer 

een ontmoetingsdienst gehouden, dit 

keer met de Westbroekse predikant 

ds. M. van der Zwan als voorgan-

ger. Deze ontmoetingsdienst wordt 

met de piano begeleid door Mw. R. 

van Aarnhem. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar koffie te 

drinken. De dienst begint om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de zaal open en bent u van harte 

welkom. Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Vrouwenbijeenkomst

A.s. vrijdag van 19.30 tot 21.00 
uur is er weer een gezellige bij-

eenkomst voor vrouwen in ’t Hoe-

kie. Er wordt gezongen, gedanst 
en andere activiteiten ondernomen 

waarbij u van harte welkom bent 

(ook de kinderen). Neem gerust uw 
buurvrouw en vriendinnen mee. 

Entree 0,50 incl. koffie en thee. 
Aanmelden 030-2201702 of via 
info@animowerkt.nl

Speciale dagtocht 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 2 
juni de speciale dagtocht ‘Vorste-

lijke Buitenplaatsen’, in het kader 

van het jaar van de historische 

buitenplaatsen, gericht op de bui-

tenplaatsen in en rondom Baarn. 

Vertrek om 10.00 uur vanaf de par-

keerplaats Anna’s Hoeve, Weg over 
Anna’s Hoeve, Hilversum. Voor 
meer informatie over deze en de 

overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Jeugddienst Dorpskerk

Op zondagavond 3 juni a.s. om 

19.00 uur wordt in de Dorpskerk 
aan de Burg. de Withstraat 29a in 
De Bilt een jeugddienst gehouden 

met het thema: Ik geloof…geloof 

ik. De dienst wordt volledig muzi-

kaal begeleid door de jeugdband 

van de Dorpskerk. Voorganger is 

Ds. P. L. Wansink uit Bilthoven, 
die dieper op het thema zal ingaan. 

Na afloop is er gelegenheid om 
onder het genot van koffie of fris 

na te praten in het jeugdhonk van 

de Dorpskerk. voor vragen: Gert 

de Geus, jeugdouderling van de 

Dorpskerk, tel. 06 23098811 of 
e-mail gertdegeus@telfort.nl

Fotoclub

Maandag 4 juni sluit de Fotoclub 
Bilthoven haar seizoen. Op deze 

slotavond tonen de leden hun eigen 

werk. Het werk wordt besproken 

en er kunnen vragen aan de maker 

over het betreffende werk gesteld 

worden. De avond begint om 20.00 

uur en worden gehouden in de Sta-

tenkamer van het H.F. Witte Cen-

trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt  
Voor verdere inlichtingen zie de 

website www.fotoclubbilthoven.nl

Rommelmarkt

Er is zaterdag 9 juni a.s. weer een 
rommelmarkt van “De Kerk” in 
Tienhoven! De rommelmarkt zal 

van 10.00 uur tot 14.00 uur zijn op 
het terrein van de Gereformeerde 

Kerk aan de Laan van Niftarlake 
40-42 in Tienhoven. U kunt er 
als vanouds weer van alles vin-

den. Naast de vele snuffelkramen 
is er een boekenkraam en een bloe-

menkraam, zijn er broodjes warme 

worst, ouderwets lekkere gebakken 

Oud papier 

Westbroek
Op donderdag 31 mei zamelen 

leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 

plaatsen te zetten. Inwoners van de 

nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

wafels en verse koffie of thee. Ook 

zal het Rad van Avontuur draaien 
met leuke prijzen voor jong en oud. 

Zomersjoelcompetitie

De Zomer sjoelcompetitie 55+ in 
Dijckstate is gestart. De volgende 

speeldagen met leuke prijsjes zijn 

op de vrijdagen 8 juni, 13 juli en 
10 augustus van 14.00-16.30 uur. 
Inschrijven bij de familie Van den 

Brink, app.142. Tel. 0346-213297 
of in het restaurant.

Opbrengst Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 21 april heeft Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
in Regio Utrecht een kledinginza-

meling gehouden. In totaal werd 

er 13.080 kg kleding ingezameld. 
De opbrengsten in deze gemeente 

waren als volgt verdeeld: Biltho-

ven (twee kerken) 700 kg, De Bilt 

500 kg en Maartensdijk 500 kg. 
De opbrengst van de ingezamelde 

kleding gaat naar de projecten van 

Cordaid Mensen in Nood. Voor 
meer informatie over Sam’s Kle-

dingactie en de gesteunde projec-

ten: www.samskledingactie.nl of 

tel. 073 6871060.

Fietsen naar pontje Eemdijk

Op de 1ste en de 3de dinsdag van 

de maand organiseert de fietsclub 

een dagtocht in de omgeving van 

Maartensdijk. Dinsdag 5 juni 2012 
wordt er gefietst naar het pontje 

in Eemdijk. Start om 9.45 uur met 
een kopje koffie/thee in restau-

rant ‘Maertenshoek’ in Dijckstate, 
waarna om 10.00 uur de tocht gaat 

beginnen. Voor informatie of aan-

melden SWO Maartensdijk tel. 
0346 214161.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Speciale kinderdienst

3 juni 2012

Opstandingskerk 10.00 uur
 
Wij hebben elkaar nodig,
God heet ons nodig
Kom je zingen
Kom je bidden
Kom je luisteren en mee spelen

er is ook een Kinderkoor

Op 30 mei 2012 zijn:

Jan v.d. Berg
&

Ineke v.d. Berg-
Hilbrands

al 40 jaar gelukkig samen!

Nog vele goede en gezegende 
jaren toegewenst namens

kinderen en kleinkinderen.

Geboren

27 mei 2012

Marit

Dochter van

Elbert en Jannie Hennipman
Kerkdijk 85
Westbroek

Oranje voor het goede doel
Op 9 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd in Oekraïne tegen Denemar-
ken. Een feest voor de meesten van ons. Oranje voor het goede doel maakt 
er een feest van voor de allerarmsten in Oekraïne. Voor dit doel doorkruist 
Dorcas, met zijn gesponsorde knal oranje truck, Nederland en promoot hier-
mee de actie ‘Oranje voor het goede doel’. 

Het doel is in juni minimaal 2012 verzorgingspakketten en 2012 voetbal-

len in Oekraïne af te leveren aan de ‘achterkant’ van het voetballand. De 
goederen zijn bestemd voor de have-nots in de projecten van Dorcas Hulp.

In het kader van deze actie organiseren zes studenten van de Christelijke 
Hogeschool Ede een zaalvoetbaltoernooi. Dit toernooi zal plaatsvinden op 
vrijdagavond 1 juni in de Vierstee in Maartensdijk. Het toernooi gaat om 

19.00 uur van start. De kosten zijn 25 euro per team. Een team bestaat uit 
minimaal vijf personen. Er zijn al veel teams die mee doen, maar er zijn nog 
een paar plaatsen vrij. Meld je aan via chevoordorcas@gmail.com. 

Als de plannen werkelijk kloppen
gaan treinen in Maartensdijk stoppen

en dat heeft toch wel wat

want je kunt snel naar de stad

om daar dan eens lekker te shoppen

Guus Geebel
Limerick
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heb je ook te maken met uitval van stroom. Als je dat ’s nachts hebt kom je 

voor andere situaties te staan. Dat proberen we onder de aandacht te bren-

gen en dat is een lastige boodschap. We verkopen niets. Mensen moeten 

het zelf doen omdat het een eigen verantwoordelijkheid is. Ze moeten zich 

zelf realiseren wat het betekent. Mensen kunnen zelf ook beter inschatten 

wat ze wel en wat ze niet kunnen. We hebben daar vragenlijsten voor ont-

wikkeld waarmee, toegespitst op de eigen situatie, een soort advies gege-

ven kan worden.’ Tchernoff noemt 2Bsafe meer een netwerkorganisatie die 

kijkt hoe een en ander bij elkaar kan worden gebracht. ‘Maar het is je eigen 

verantwoordelijkheid. De overheid kan het niet doen, maar moet er wel 

oog voor hebben. Het maatschappelijk fenomeen van in toenemende mate 

zelfstandig kleinschalig wonen is misschien wel op papier aardig geregeld 

maar de praktijk is een ander verhaal.’

Presentatie

‘We geven op 4 juni een presentatie, maar wat we eigenlijk vooral willen 

is interactief met de zaal nagaan waar mensen zelf tegenaan lopen. En dan 

kijken wat we ermee kunnen. Door de bezuinigingen is er met name in de 

tehuizen minder toezicht. Ik maak me zorgen over de kleinschalige wo-

ningen waar bijna zeker niet iemand dag en nacht aanwezig is. Als daar de 

stroom uitvalt raken mensen in paniek en daar is de hulpdienst vaak niet op 

afgestemd.

Het is een heel ander vakgebied en daar willen we die avond een beetje 

interactief mee aan de slag. Er is ook een kaartspel ontwikkeld waarbij vra-

genderwijs situaties voorgeschoteld worden. We hebben voor de brandweer 

samen met de Veiligheidsregio Utrecht een serious game ontwikkeld. Er 

wordt een ilmpje getoond dat opeens stopt en de vraag is dan wat zou jij 
doen in die situatie. Het zijn vaak situaties die je moeilijk in de praktijk kunt 

oefenen. Zeker in tehuizen kun je daar bewoners eigenlijk niet bij betrek-

ken, want die kunnen in paniek raken. Maar het personeel moet blinde-

lings weten wat het moet doen. De inspectie heeft vorig jaar bij instellingen 

steekproeven gehouden en die gaven geen positief resultaat. We proberen 

het bij de grote instellingen aan de orde te stellen.’ 

Beperking

2Bsafe heeft frequent contact met partijen die op het terrein van veiligheid 

in Nederland een rol spelen en probeert haar doelstelling op die manier 

zelf door te geleiden. ‘Vooral uitzetten bij anderen. Geld hebben we niet 

maar met fondsen zou je iets op kunnen zetten. Het ontwikkelen van zo’n 

kaartspel of de serious gameilm kost veel geld. Je kunt het daarna wel ver-
kopen, maar je moet het eerst ontwikkelen. Grote massale oefeningen zijn 

vaak fantastisch, maar iemand in een rolstoel of een blinde met een gelei-

dehond is in zo’n situatie heel lastig te hanteren. Dan kun je niet zeggen ik 

neem je wel even onder de arm. Dat zag je ook in de ilm ‘Niet bang maar 
voorbereid’. Iemand laat zich niet zomaar uit zijn invalidenwagen halen, 

want dat is een onderdeel van hemzelf. Het enthousiasme is groot, maar de 

boodschap verkopen is niet gemakkelijk. Overigens is er wel een koppeling 

met de Wmo en ik weet dat het hier opgepakt wordt. Bij een intakegesprek 

komen niet alleen de gezondheidsaspecten aan de orde en welke aandacht 

en zorg gevraagd wordt, maar wordt ook gevraagd hoe het zit met de veilig-

heid. Nogmaals ik heb moeite met het woord handicap, want ik zeg gewoon 

iedereen heeft een beperking, de een wat meer dan de andere. Mensen we-

ten zelf het beste wat wel of niet kan.’

‘Het enthousiasme is groot, maar de boodschap verkopen is niet 

gemakkelijk’, zegt voorzitter Alexander Tchernoff. 

Bart van Gerwen komt van oorsprong 

uit het onderwijs. Ik heb zeven jaar 

als docent tekenen en handvaardig-

heid gewerkt. Maar nu ben ik beel-

dend kunstenaar en theatermaker. Ik 

heb een enorme hang naar expres-

sie. Ik heb ook heel veel zanglessen 

gehad.’ Vorig jaar was hij als acteur 

betrokken bij de opening van de 

Kunstmarkt in het Van Boetzelae-

rpark in De Bilt. Dit jaar zet hij zich 

in voor de opvoering van zijn eigen 

versie van Die Zauberlöte: ‘Samen 
met klassiek zangeres Machteld van 

de Putte, een buurtgenote van me, ga 

ik voorafgaand aan het optreden op 

de zes scholen operazangles geven. 

We komen eerst langs om alles door 

te spreken en op elke school een cd 

achter te laten en dan nog een tweede 

keer om de puntjes op de i te zetten’, 

aldus Bart. 

Het is niet de eerste keer dat hij dit 

repertoire met kinderen instudeert. 

‘De eerste keer heb ik het met het 

Groot Apeldoorns Symfonie orkest 
opgevoerd. Daarvoor heb ik uit Die 

Zauberlöte de delen die me het ge-

schikst leken vertaald. Vorig jaar heb 

ik dezelfde voorstelling, maar dan 

met het Amsterdams Jeugd Symfonie 
Orkest, op Texel opgevoerd. De link 

tussen beide orkesten is dat ze dezelf-

de dirigent hebben, Peter Veenhuizen 

uit Hilversum. ‘Hij is altijd in voor 

dit soort zaken. Ik dacht bij mezelf: 
misschien kan ik er nog een keer iets 

mee.’ Het Cruyff Court in zijn buurt 
was indertijd met gemengde gevoe-

lens ontvangen en nog steeds is het 

een omstreden locatie, weet Bart. 

‘Er wordt wel goed gesport, maar de 

wijkagent heeft er zijn handen vol 

aan. Er zitten een stuk of drie groepen 

hangjongeren, die het court alle drie 

claimen. Kunnen we daar niet iets po-

sitiefs tegenover stellen, dacht ik.’ Hij 

besloot het Amsterdams Jeugd Sym-

fonie Orkest naar De Bilt te halen. 

‘Toen heb ik Martin van Veelen bena-

derd. Hij is de directeur van scholen-

groep stichting Delta De Bilt, waaron-

der vijf van de zes scholen vallen. Hij 

was direct laaiend enthousiast. Ook 

de Rudolf Steinerschool wilde graag 
meedoen.’ Bart benaderde vervolgens 

woningbouwstichting SSW, die het 
initiatief eveneens omarmde. ‘Ik heb 

toen in overleg met Van Veelen een 

begroting van 3000 euro opgesteld, 

waaraan niemand iets aan verdient. 

De scholen en SSW participeren in 
het project en ik kreeg van Annemie-

ke Vos van de gemeente De Bilt de tip 

dat ik 250 euro kon aanvragen omdat 

ik vanuit het buurtcomité La Plata iets 

voor de straat organiseerde.’

Organisatie

Van Machteld van de Putte krijgt hij 

ook steun: ‘Ik gebruik haar als mijn 
sparring partner om alles wat ik ver-

geet boven tafel te krijgen.’ Eigenlijk 

duurt Die Zauberlöte ruim drie uur. 
‘Ik heb dat teruggebracht naar 55 

minuten en geschikt gemaakt voor 

kinderen vanaf groep 1.’ Bij de uit-

voering zal een aantal leerkrachten 

enkele solo’s vertolken en Bart treedt 

op als verteller en zanger en neemt 

de regie in handen. Verder doen 

leerlingen mee van de Groen van 

Prinstererschool, de Patioschool, de 

Rietakker, de Regenboogschool, de 

Michaelschool en de Rudolf Steiner-
school. Alle leerlingen van de scholen 

zijn welkom, maar alleen de meezin-

gende klassen 5, 6 en 7 nemen plaats 

op het Cruijff Court, samen met het 

Amsterdams Jeugd Symfonie orkest. 
Versterking zal er voor zorgen dat het 

verhaal goed te volgen is voor ieder-

een op het omliggende veld. ‘De toe-

gang is gratis maar we gaan wel met 

de pet rond’, aldus Bart. Sponsors kan 
hij nog goed gebruiken: ‘We hebben 
de begroting nog lang niet sluitend. 

Een orkest halen uit Amsterdam, met 

een bus, kost veel geld en zo zijn er 

nog meer voorbereidingen die betaald 

moeten worden.’ Bart verzoekt de 

toeschouwers hun eigen stoeltje mee 

te nemen. ‘Wij regelen de beveiliging 

met de wijkagent en docenten van de 

scholen. Mensen die op de iets ko-

men, kunnen die op het plein van de 

Regenboogschool stallen. We hopen 

dat iedereen zijn auto thuislaat, want 

de parkeerplaatsen zijn nodig voor 

iets anders.’ 

Die Zauberlöte wordt opgevoerd 

op donderdag 21 juni van 19.00 tot 

20.00 uur.

Bart van Gerwen organiseert 
opvoering Die Zauberlöte in De Bilt

door Lilian van Dijk

 

Leerlingen van zes basisscholen uit De Bilt zullen onder begeleiding van het zeventig-man
sterke Amsterdams Jeugd Symfonie Orkest drie koorwerken uit de opera Die Zauberlöte

van Mozart zingen tijdens een openluchtschouwspel op het Cruijff Court aan de Aeolusweg. 
Initiatiefnemer is de 49-jarige acteur/verteller/zanger Bart van Gerwen uit de Bilt.

Bij de opvoering van Die Zauberlöte 
zingt Bart van Gerwen in de rol van 

Sarastro de lage baspartij.

‘Duurzaamheid is een breed begrip 

dat geen enkel onderwerp uitsluit. Het 

valt daarom makkelijk te negeren of 

krijgt slechts versnipperde aandacht’, 

luidt de stelling van wethouder Kam-

minga. ‘Blijft bij de wetenschap’, stelt 

hij. Oud-minister Els Borst hoorde als 

antwoord op een vraag over het doel 

van duurzaamheid, dat we straks met 

negen miljard mensen op deze pla-

neet behoorlijk moeten kunnen leven. 

‘Dat is het eigenlijk in al zijn eenvoud 

waar het naartoe moet.’ De discussie 

gaat dan over de wijze waarop dat ge-

realiseerd kan worden.

Tjerk Wagenaar is directeur van 

de Stichting Natuur en Milieu. Hij 
stelt dat duurzaamheid zich bij uit-

stek leent voor een centrale aanpak. 

’De decentrale overheid heeft hierin 

slechts een bescheiden maar wel een 

stimulerende taak. Laat decentrale 

overheid die het dichtst bij de burger 

staat luisteren naar wat er nodig is en 

dat faciliteren.’ 

Ria Oonk van Ecofys noemt elektri-
icatie en energiebesparing van groot 
belang om Nederland energiezuiniger 

te maken. Zij ziet daarbij een grote rol 

voor de gemeenten, maar Kamminga 

stelt duidelijk dat de gemeente geen 

bank is. Hij denk dat er over een groot 

aantal jaren wat te verwachten valt 

van kernenergie. Wim van Lieshout 

is algemeen directeur van de HVC 

Groep ziet een taak voor de gemeen-

ten bij het energiezuiniger maken van 

woningen. Het stimuleren van duur-

zaamheid moet vooral gericht zijn op 

een betere leefomgeving.

Drukbezochte debatavond D66
door Guus Geebel

De plaatselijke afdeling van D66 hield dinsdag 22 mei  in café Van Miltenburg in Bilthoven
een levendige discussiebijeenkomst over Duurzaamheid. Onder voorzitterschap van Erik Post

gaven wethouder Bert Kamminga, Ria Oonk, Tjerk Wagenaar en Wim van Lieshout
met een stelling hun visie op dit begrip.

De levendige discussie geeft aan dat 

het onderwerp duurzaamheid leeft.



VOORDEEL HELE WEEK

100
gram 3.25

100
gram 2.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 mei
t/m woensdag 6 juni

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Cervelaat
Rosbief
Gebraden gehakt

Kip-tomaat-mozarella salade 
Filet Americain
Lente-ui salade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 3.98

VERSGEBRAND!

CASHEWNOTEN 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

100
gram 1.35

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Nieuw-Zeelandse 
lamsfilet en lamshaas

Nieuw-Zeelandse 
ribeye of entrecôte
heerlijk gemarmerd

3 biefstukjes
4 schnitzels 
8 hamburgers

STOMPETOREN BELEGEN100
gram 1.75

100
gram 1.25 500

gram 4.98

LANDGOEDKAAS 
GEIT/KOMIJN

LANDGOEDKAAS 
AFFINÉ

STOMPETOREN BELEGEN

6.-
6.-
6.-

Verse

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Grote Hollandse

Bloemkool
Nu

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden

Snijboontjes

•    Lekker Japans
Biefstuk, 

Kip Dorade of Zalm
MET NOEDELS OF RIJST ___________   1,25

• Moussaka     __________________100 GRAM  0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!

Vers gewassen

Spinazie
zak 300 gr

0,69 1,49

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Andijvie ___________ 400 GRAM  0,99

De Beste

Perssinaasappels __ 2 KILO  1,99

Macaroni__________  100 GRAM  0,79
koud of warm

DINSDAG 5 JUNI 

EN WOENSDAG 6 JUNI

Volop Hollandse KERSEN,

ZACHT FRUIT en ASPERGES

Gratis Geschild!!!

Alleen Donderdag!!!
Hollandse AARDBEIEN

2 dozen à 500 gr.  2,99

0,99
400 gram
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advertentie

aloop tevens kosteloos uw testament laten scannen en uw uitvaartverzekeringspolissen laten controleren.

Waar? Tap Uitvaartzorg, Soestdijkseweg-Zuid 265 en 

 Notarissen Houwing Van Beek, Soestdijkseweg-Zuid 267 

 te Bilthoven

Wanneer? Zaterdag 2 juni 2012, van 11.00 tot 13.00 uur

Wat kost het? Kosteloos en vrijblijvend

Hoe meld ik mij aan? Via info@houwingvanbeek.nl, telefonisch via 030 - 229 08 11 

of aan de balie van het kantoor van Houwing van Beek

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u na 

aloop tevens kosteloos uw testament laten scannen en uw uitvaartverzekeringspolissen laten controleren. 

Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE  Bilthoven
tel. 030 - 228 37 41
info@tap-uitvaart.nl

Themabijeenkomst uitvaart en erfrecht

Henk Lugtmeijer was meer dan der-

tig jaar directeur van Stichting Het 

Utrechts Landschap. Hij woont al 

veertig jaar nog net in Bilthoven mid-

den in het Ridderoordse Bos. ‘Met 

de onderscheiding heeft het bos nu 

ook een echte ridder gekregen en is 

het compleet’, zegt hij lachend. Henk 

Lugtmeijer is geboren in Deventer en 

groeide op in Apeldoorn. Zijn vader 

was er schoolhoofd en daar ontstond 

zijn belangstelling voor cultuur en 

landschap. Henk Lugmeijer volgde 

de Hogeschool zowel in de agrarische 

sector als in de bosbouw.

Activiteiten

Bij de uitreiking van de onderschei-

ding somde burgemeester Gerritsen 

een indrukwekkende lijst van activi-

teiten op waar Lugtmeijer in de loop 

der jaren zijn krachten aan heeft ge-

geven, of nog steeds geeft. Het  be-

gon al op achttienjarige leeftijd als 

vicevoorzitter van het bestuur van de 

Hogere Agrarische Studenten Unie 

(HASU). ‘Daarvoor reisde ik in de 

zestiger jaren naar Straatsburg om 

de opleidingen in verschillende Eu-

ropese landen te vergelijken en tot 

harmonisatie te komen. De verschil-

len waren vaak heel groot, maar in de 

loop van de jaren is er toch een lijn 

in gekomen en nu kunnen studenten 

gemakkelijk in andere landen aan-

sluiting vinden.’ Hij werd al jong di-

recteur van Het Utrechts Landschap 

en belandde daardoor in talrijke be-

stuursfuncties die werkgerelateerd 

zijn. Lugtmeijer was 25 jaar bestuurs-

lid van Landschap Erfgoed Utrecht, 

was bestuurslid van de Koninklijke 

Nederlandse Vereniging van Rent-

meesters (KNVR), van de Koninklij-

ke Nederlandse Bosbouw Vereniging 

(KNBV) en is nog steeds bestuurslid 

van de Stichting Kasteel Groeneveld.

Cultuur

Ook buiten het vakgebied was Henk 

Lugtmeijer actief in diverse neven-

functies. Burgemeester Gerriteen 

vatte zijn jarenlange inzet als volgt 

samen: ‘Mijnheer Lugtmeijer, u heeft 

zich een bestuurder van formaat ge-

toond. U heeft uw posities op het 

werkveld van natuur- en landschaps-

beheer, van erfgoedbeheer, nuttig ge-

maakt door te zien en te vertellen wat 

anderen nog niet konden zien, door 

strategisch te sturen op het dooront-

wikkelen van organisaties, door men-

sen daarin mee te nemen, ze te lei-

den en ze te inspireren. U heeft zich 

belangeloos verdienstelijk gemaakt 

voor jongeren, voor kunst en cultuur 

en voor de psychiatrische gezond-

heidszorg. Dat alles heeft u lokaal, 

regionaal en zelfs landelijk gedaan. 

De uitstraling van uw verdiensten is 

daarom groot. De waardering daar-

voor ook, want ik mag u meedelen 

dat Hare Majesteit de Koningin u 

heeft benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau.’

Vliegveld

Kroon op het werk bij Het Utrechts 

Landschap noemt Henk Lugtmeijer 

zijn bijdrage aan de natuurontwik-

kelingen bij Vliegbasis Soesterberg. 

Voor zijn inzet, kwaliteiten en resul-

taten ontving hij in 2004 de Provin-

ciale Erepenning. Lugtmeijer stopte 

vijf jaar geleden na ruim dertig jaar 

als directeur van Het Utrechts Land-

schap. ‘Dat gaf me de mogelijkheid 

om nog wat andere dingen te doen. Ik 

ben toen in opdracht van de provin-

cie als projectleider redelijk druk ge-

weest met de Piramide van Austerlitz. 

Die was in het kader van het 200-jarig 

bestaan opgeknapt, maar ging daarna 

heel snel verzakken. Het bleek moge-

lijk de piramide in een redelijke staat 

te brengen en ook veilig voor het pu-

bliek te laten zijn. Maar het zal altijd 

een zorgenkindje blijven.’ 

Henk Lugtmeijer vindt het fi jn dat de 
Koninklijke onderscheiding op dit 

moment is uitgereikt. ‘Als je die bij 

je afscheid krijgt is het meestal erg 

op het werk gericht. Nu kwamen ook 

andere zaken voor het voetlicht.’ De 

onderscheiding werd na afl oop van de 
uitreiking met de familie en mensen 

uit sectoren waarin Lugtmeijer nog 

actief is gevierd in het Walter Maas-

huis, waar hij ook bestuurslid van is.

Ridder in het Ridderoordse Bos 
door Guus Geebel

‘Omdat ik die vrijdag eigenlijk niet kon en er toch druk op mij werd uitgeoefend om naar het 

gemeentehuis te gaan, werd mij in de loop van de week wel duidelijk dat er iets meer aan de 

hand was’, vertelt Henk Lugtmeijer. Hij ontving op 28 april met zeven anderen uit handen van 

burgemeester Arjen Gerritsen een Koninklijke onderscheiding. ‘Het was toch een verrassing en of je 

het nou op de dag zelf hoort of de dag ervoor, dat maakt niet veel uit.’

Henk  Lugtmeijer, een terecht geridderde duizendpoot.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Met verontwaardiging wil ik reageren op het artikel ‘Gemeente kiest voor 

Biltsche Courant’, te lezen in De Vierklank van 23 mei jl. Het kan toch niet 

waar zijn, dat Wegener de voorkeur krijgt boven De Vierklank, die geheel 

door en voor inwoners van De Bilt inhoud en vorm krijgt.

In deze crisistijd zou de gemeente een blad als De Vierklank fi nancieel en 
emotioneel dienen te ondersteunen, daar deze courant door de inwoners van 

de gemeente De Bilt als zeer waardevol wordt ervaren.

Lokale

In dezelfde editie van De Vierklank staat in het artikel ‘B en W presenteren 

Voorjaarsnota’’  het volgende: ‘…het Ondernemingsfonds, dat projecten en 

activiteiten gaat ondersteunen om de lokale economie te stimuleren’. Mis-

schien is het zinvol om het niet bij mooie goede woorden te laten, maar 

een deel van het Ondernemingsfonds te besteden aan de lokale economie 

in de vorm van het professionele ondernemingschap van De Vierklank te 

honoreren.

Wellicht een goede Pinkstergedachte: ‘De Geest waait waar Hij wil’. 

Riet Weijers, Groenekan

Bilthoven kleurt oranje

Er wordt druk gewerkt aan de ondertunneling van het spoor in Bilthoven. 

De Soestdijkseweg is inmiddels uitbundig getooid met oranje vlaggetjes. 

Niet zozeer ter viering van de werkzaamheden aldaar, maar eerder - zo 

vermoeden wij - heeft dat iets te maken met het aankomende EK voetbal. De 

Dobbelaar heeft zich alvast voorbereid door de gevel oranje te schilderen.

Wie haalt het geld op
De inwoners van Bilthoven, De Bilt, Hollandsche Rading en Maartensdijk zijn 

gul en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen? 

Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld 

worden. ‘Vorig jaar zijn er 67 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat 

is echt te weinig’, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. ‘Om bij alle 

42.000 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 175 collectanten zijn’, 

vervolgt zij. De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november. Wilt u meer infor-

matie? Neem contact op met Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of bel 

met 010-591 98 39 of ga naar www.nationaalmsfonds.nl
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Kompas loopt voor Sierra Leone
Op basisschool ’t Kompas in Westbroek is de afgelopen weken volop gewerkt aan een project met het 

thema ‘ruimte’. Maandagochtend 21 mei startte dit ruimteproject met een sponsorloop. Niet alleen 

omdat astronauten een goede conditie moeten hebben, ook en vooral om het goede doel te steunen. 

In de zomervakantie gaat een juf van 

deze school naar Sierra Leone om 

mee te helpen met het bouwen van 

een school en daarom werd besloten 

om voor dit doel een sponsorloop te 

organiseren. De sponsorloop bleek 

een groot succes. Het was gezellig en 

bracht een enorm bedrag op van bijna 

2500 euro. 

Donderdag 31 mei wordt het project 

groots afgesloten. Van 16.30 tot 20.00 

uur worden er in en rond de school 

allerlei activiteiten georganiseerd en 

kan in de verschillende klassen beke-

ken worden wat er allemaal over de 

ruimte gemaakt en geleerd is. Ook 

zullen er allerlei dingen worden ver-

kocht, waaronder een groot aanbod 

van eten en drinken en een dvd van 

het ruimteproject. Daarnaast kunnen 

kinderen hun astronautendiploma be-

halen en kan iedereen deelnemen aan 

een quiz. Eigenlijk was het plan om 

deze door Andre Kuipers te laten pre-

senteren, maar omdat hij langer dan 

verwacht in de ruimte bleef, is nu zijn 

zus gevraagd. De opbrengst van deze 

avond is deels voor Sierra Leone en 

voor het andere deel voor de school 

zelf. Iedereen is van harte welkom om 

deze middag en avond mee te maken.

Maandagochtend 21 mei startte 

bij  ’t Kompas in Westbroek het 

ruimteproject met een sponsorloop.

Kunst zet je vaak op het verkeerde been

door Henk van de Bunt

Midden in de natuur op Fort Ruigenhoek in Groenekan is vanaf zondag 27 mei een nieuwe editie van 

Kaap te beleven. Kaap is een avontuurlijke tentoonstelling van beeldende kunst met kunstwerken 

speciaal gemaakt voor kinderen en jongeren. Zeven weekenden lang beeldende kunst, ilm, installaties 
en performances; speels, absurd, direct, verrassend en interactief. 

Het is een evenement voor de hele 

familie maar vooral voor kinderen. 

Fort Ruigenhoek is een mooie plek. 

Je kunt er picknicken en er is een 

eetcafé. Het oude verdedigingswerk 

bestaat uit geheimzinnige bunkers 

en ligt op een onbewoond eiland. 

De kunstenaars die zijn uitgenodigd 

voor Kaap 2012 houden zich ieder 

op hun eigen manier bezig met struc-

tuur, ordening en absurde systemen. 

Zo tonen ze op veelkleurige wijze dat 

er heel veel manieren zijn waarop je 

de wereld kunt zien, indelen en zelfs 

naar je hand zetten. Ze laten zien dat 

een eigen indeling van dingen die je 

al kent tot nieuwe wegen kan leiden 

en dat het niet raar is om dat te doen. 

Integendeel. Het is de beste manier 

om nieuwe dingen te ontdekken en 

om jezelf steeds weer te testen en te 

verrassen. De gebouwen en bunkers 

op Fort Ruigenhoek zijn overwoekerd 

door gras, struiken en monumentale 

bomen, er zijn spannende kronkel-

paadjes, zonnige grasveldjes en ach-

ter elke heuvel schuilt een nieuw ver-

bazingwekkend idee. 

Rozijnen

Tijdens Kaap kunnen bezoekers zich 

dit jaar uitleven met allerlei proefjes 

en experimenten. Er is ruimte voor 

dansende rozijnen, rokend water, 

theezakjesrakketten en experimenten 

met de zwaartekracht. Onder bege-

leiding van wetenschappers kunnen 

ook eigen vragen worden onderzocht 

en worden er misschien zelfs onver-

wachte uitvindingen gedaan. De cura-

tor van Kaap 2012 is de Nederlandse 

kunstenaar Frank Koolen. Een inter-

nationaal gezelschap van kunstenaars 

maakt speciaal voor een jong publiek 

nieuwe kunstwerken. Een bezoek aan 

Kaap is alles wat je van een ontdek-

kingsreis verwacht.

Been

Volgens wethouder Bert Kamminga, 

die namens de gemeente De Bilt een 

openingswoord sprak, zet kunst je 

vaak op het verkeerde been: ‘Dus ook 

hier bij KAAP. Wees er op verdacht 

dat wat u ziet niet is wat het lijkt. Kijk 

alleen maar om u heen: U ziet een 

fort, gebouwd om te vernietigen, dat 

is één kant. Maar het is ook gebouwd 

om te beschermen, dat is de andere 

kant. Het is maar welk gezichtspunt je 

hanteert, het Romeinse of het paciis-

tische. Dat is de dubbele bodem die je 

ook in veel kunstuitingen tegenkomt’. 

Niet pinnen

Kaap is van 27 mei t/m 8 juli iedere 

zaterdag en zondag van 11.00 uur 

tot 18.00 uur open voor publiek. Ie-

dere zondag worden er om 12.00 uur, 

14.00 uur en 15.00 uur rondleidingen 

gegeven. Het fort is ook prima op ei-

gen houtje te verkennen. Bij elk werk 

staat een gids die meer over de kunst-

werken kan vertellen. Op het fort kan 

overigens niet worden gepind. 

Gelijke schooldagen
Stichting Delta De Bilt heeft de intentie om op alle scholen te gaan wer-

ken met het vijf-gelijke schooldagenmodel. Alle schooldagen zouden dan 

beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. De datum van invoering 

kan echter per school variëren en is afhankelijk van diverse factoren en is 

natuurlijk ook afhankelijk van de instemming van de MR.

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen de scholen van Stichting Delta De Bilt 

met dit rooster gaan werken. Wereldwijs is de eerste school die m.i.v. het 

schooljaar 2012-2013 met het vijf-gelijke-schooldagenmodel gaat starten. 

Bij alle denkbare schooltijden zijn voor- en nadelen voor leerlingen, ouders 

en personeel. De voor- en nadelen gelden overigens ook niet even zwaar 

voor alle kinderen, alle ouders en al 

het personeel. Het Deltaberaad (de 

directeuren) vindt in algemene zin 

dat de voordelen zwaarder wegen 

dan de nadelen.

Tijdens Kaap kunnen bezoekers zich dit jaar uitleven met allerlei proefjes en 

experimenten.

Als openingsact mochten wethouder Kamminga en 20 jeugdigen ‘Monatoetjes 

slaan’.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Van donderdag 21 juni tot en met donderdag 30 augustus a.s. is er weer vrij 

toegankelijk Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis aan de Dennenlaan in 

Hollandsche Rading. Voor niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading 

zijn de kosten van deelname € 2,00 per persoon per avond. De consumpties, 

door de vereniging zelf verzorgd, zijn zeer laag geprijsd. 

 

Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar kan bij voor-

keur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar 

06 26947689. Op de betreffende donderdag kan inschrijven ter plaatse per 

paar ook nog tot 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is men welkom in het clubhuis 

en de aanvang is om 19.45 uur. 

Het is voor paren die thuis bridgen een uitgelezen mogelijkheid om het 

clubbridgen in Hollandsche Rading uit te proberen. Er zijn geen verplich-

tingen aan verbonden en een avond meedoen geeft al een goed beeld: Ge-

zelligheid staat voorop.

Vanaf september begint het wedstrijdseizoen weer en als er buitenstaanders 

zijn die het zomerbridge goed is bevallen, zijn ze van harte welkom om lid 

te worden van de vereniging. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook hen, die 

niet deelnemen aan het zamerbridge.

Open bridgedrives 
BCC-86 in de zomer

Bridge Combinatie Concordia-86 houdt ook deze zomer op de woensdag-

avonden 6 juni t/m 11 juli en 15 + 22 augustus weer open bridgedrives. Er 

wordt gespeeld in twee lijnen. Een ideale gelegenheid om zomers door te 

kunnen spelen of om kennis te maken met bridge in wedstrijdverband. De 

speellocatie is gebouw De Schakel (achter de kerk), Soestdijkseweg-Zuid 

49b, De Bilt. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Aanmelden is 

niet nodig. Deelname voor niet-leden is € 2,- per persoon per avond. Nadere 

informatie: Els van den Berg, tel.030 2281581 of Wim Westland, tel.030 

2251012.



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

Rozen
 20 voor € 5,95

Vergeet u
de avond4daagse

volgende week niet!!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Avondvierdaagse

Volop cadeautjes
voor de

dappere stappers!

06 - 53 14 67 33

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35 

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Aardbeienslof
van 

€ 8,25 nu

Zonnebollen 

4 + 1 gratis

7,25

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

  
  
 G

EL
D

T 
V
OOR A

LLE DAMES- EN HERENSLIPS M.U.V. INVISIBLE SER
IESSLIPS

3+1GRATIS

1 t/m 30 juni 2012 of zolang de voorraad strekt 

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

AANBIEDING TOT ZATERDAG 2 JUNI

NIVEA EN IDYL ZONVERZORGING  
1  +  1 GRATIS

VISION ZONVERZORGING 
NU MET  25% KORTING

VINDT U EEN ARTIKEL NIET BIJ ONS IN DE WINKEL 

GA DAN NAAR: VANROSSUM.DIODROGIST.NL

WIJ MAKEN NU ALVAST BEKEND ALS 
NEDERLAND 9 JUNI WINT VAN 

DENEMARKEN KRIJGT U 

MAANDAG 11 JUNI 20% KORTING
M.U.V. GENEESMIDDELEN, LUIERS, BABYVOEDING, 

FOTO'S, CADEAUBONNEN EN AANBIEDINGEN. 

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

NIEUW CITROEN C3 E HDI 90PK

2012, 0, BRUIN MET,CLIMATE C, 

RAD/CD, CRUISE C, ABS, SB,

COLLECTION, PARK C, 

PANORAMA RUIT, 

WEGENBEL/BPM VRIJ

€ 16.200,-

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C5 1.8 16V BERLINE 2003 180.000 ZILV GRIJS,CRUISE C,CLIMATE C,PARKEERHULP  € 2.950,00 

CITROEN C5 2.0 16V COOL TECH 2007 91.000 D BLAUW MET,CRUISE C,CLIMATE C,LMV,ER,CV,SB,

ABS,RAD/CD,PARKEERHULP,REGENS  € 8.950,00 

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

1.6 16V 2XSCHUIFDEUR,TREKHAAK  € 3.500,00 

PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 2002 111.000 ZWART MET,ROOD/ZWART LEDER,ABS,LMV,

MLV,RAD/CD,ER,CV,SB  € 6.750,00 

PEUGEOT 207 1.6 HDIF 5DRS 2009 151.000 D BLAUW MET,ABS,AIRCO,AIRBAGS,MLV,

CRUISE C,ER,CV,ESP,SB  € 9.750,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V XT 2005 153.000 ZILV GRIJS ,CLIMATE C,CRUISE C,TREKHAAK,

PRIMIUM 5 DRS ER,CV,SB,ESP,RAD/CD,REGENS  € 4.950,00 

PEUGEOT 407 COUPE 2.7 HDIF FELINE 2007 123.000 ROOD MET,RAD/CD/NAV/TEL,LEDER INT,ABS,LMV,

AUTOMAAT CLIMATE C,CRUISE C,MLV,PARKEERHULP  € 14.950,00 

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUTOMAAT 2004 186.000 GRIJS MET,AIRCO,CRUISE C,LMV,RAD/CD,ABS,

DYNAMIQUE MLV,ESP,ER,CV,SB  € 5.950,00 

RENAULT VEL SATIS 3.0V6 DCI AUT 2003 179.000 D BLAUW MET,LEDER,RAD/CD WISS/NAV,ABS,

CRUISE C,CLIMATE C,XENON,ESP,LMV,  € 5.750,00 

Het wandelseizoen is weer 

begonnen! Kapper Hans 

loopt (samen met Wim) dit 

weekend in Luxemburg.

Dus: aanstaande

zaterdag gesloten.

 

Bel 212455
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Nieuwe woonafdeling 
Donderdag 24 mei 2012 werden 2 nieuwe woongroepen van het Leendert Meeshuis geopend, de 

Koolmees en de Pimpelmees: een gesloten woonunit voor 26 bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. Ad Withaar, locatiemanager Leendert Meeshuis en mevrouw Anneke Zuidema, 

teammanager verrichtten de openingshandeling. 

De afdeling heeft in november 2011 

de deuren al geopend voor de eerste 

bewoners; momenteel zijn alle bed-

den ‘gevuld’. Er wordt gewoond op 

basis van de principes van klein-

schalige zorg. De opening werd ge-

vierd met bewoners, familieleden, 

medewerkers, vrijwilligers en an-

dere genodigden die actief bij de tot-

standkoming van de nieuwe afdeling 

betrokken zijn. Met de opening op 24 

mei markeert het Leendert Meeshuis 

de geslaagde uitbreiding van haar ca-

paciteit met in totaal 36 plaatsen.

Menslievend

Het Leendert Meeshuis is een ver-

pleeghuis waar wonen en menslie-

vende zorg centraal staan. Dit wordt 

praktisch ingevuld vanuit de antropo-

soische identiteit. In de antroposoi-

sche benadering zijn aandacht, res-

pect en een zorgvuldige bejegening 

belangrijk, waarbij bewoners zoveel 

mogelijk de gelegenheid krijgen hun 

wensen gestalte te geven. Het wordt 

ook mee vorm gegeven door aanvul-

lende therapeutische behandelingen 

en het vieren van de jaarfeesten.

Koninklijke Onderscheiding 
Burgemeester Arjen Gerritsen reikte op vrijdag 25 mei de versierselen, die horen bij de Koninklijke 

onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit aan de heer dr. J.G(erard) Loeber, 

werkzaam bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De uitreiking vond plaats 

in het bedrijfsrestaurant van het RIVM tijdens het symposium dat de heer Loeber werd aangeboden 

ter gelegenheid van zijn afscheid.

De heer Loeber is een nationaal en 

internationaal vooraanstaand weten-

schapper op het gebied van neonatale 

screening van pasgeborenen. Mede 

dankzij zijn inspanningen voor uit-

breiding van het aantal aandoenin-

gen waarop pasgeborenen worden 

gescreend, kunnen veel kinderen met 

een (vrijwel) normale gezondheid op-

groeien die anders een slechte prog-

nose zouden hebben gehad. Tevens 

heeft hij een belangrijke rol gespeeld 

bij de ontwikkeling van de humane en 

proefdierendocrinologie, het ontwik-

kelen van standaarden en het opzetten 

van kwaliteitssystemen op het gebied 

van laboratoria in de gezondheidszorg.

Ouderenfonds steunt Seniorenorkest
door Henk van de Bunt

In het kader van de viering 900 jaar De Bilt en het verkrijgen van de nodige sponsorgelden voor het 

Seniorenconcert op 21 juni 2013 heeft het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

een inanciële toezegging gekregen van het Nationaal Ouderenfonds. 
Mevrouw Wil Versteeg overhandigde dit bedrag symbolisch tijdens de repetitie van het orkest op 

woensdag 23 mei in ‘De Harmonie’ aan de Jasmijnstraat 6b in De Bilt.

Het Senioren Harmonie Orkest wil 

in juni 2013 een concert geven voor 

alle bewoners van de woonzorgcentra 

van de zes kernen van de gemeente. 

Hiermee beoogt het orkest de oude-

ren een ijne avond te bezorgen, maar 
vooral ook de onderlinge verbonden-

heid te bevorderen. Het orkest werkt 

samen met de vrijwilligers- en oude-

renorganisaties, zorginstellingen enz. 

Zo wordt ervoor gezorgd dat minder 

mobiele ouderen naar de concert-

zaal kunnen komen. Vooral voor die 

ouderen die niet of moeizaam naar 

dit soort activiteiten toe kunnen, is 

dit concert bedoeld. Stichting Ab 

Laane geeft hier een bijdrage omdat 

de woonzorgcentra erbij betrokken 

zijn. De doelstelling van Stichting Ab 

Laane is ondersteuning van de intra-

murale ouderenzorg. 

Het Nationaal Ouderenfonds werkt 

samen met Stichting Ab Laane en 

met de vermogensfondsen Stichting 

Het R.C. Maagdenhuis en Stichting 

Brentano Steun des Ouderdoms. 

Het Ouderenfonds is het enige geld 

wervende fonds in Nederland dat 

geld inzamelt voor projecten die ten 

goede komen aan kwetsbare oude-

ren. Het Fonds richt zich daarbij op 

de speerpunten bestrijding van een-

zaamheid en armoede onder ouderen, 

het verbeteren van de ouderenzorg 

en veiligheid en het bevorderen van 

een gezonde oude dag. Het Nationaal 

Ouderenfonds heeft eigen diensten 

zoals de BoodschappenPlusBus en 

de Ouderenhulplijn (0900 6080100) 

waar ouderen voor informatie of een 

gesprek dag en nacht naar toe kunnen 

bellen. Het Nationaal Ouderenfonds 

ontvangt een deel van haar gelden uit 

de verkoop van Zomerzegels die elk 

voorjaar uitkomen.

Dat willen we ‘effe’ kwijt…

Sluiting servicepunt 

Maartensdijk
De advertentie van onze CDA-collega’s in De Vierklank van 23 mei, over 

de sluiting van het servicepunt in Maartensdijk, vraagt om een reactie. Er 

wordt door het CDA gesuggereerd dat onder andere de SGP een oude af-

spraak schendt en dat inwoners de dupe zouden worden van het sluiten van 

het servicepunt.

Echter: er blijft een loket voor zorg en welzijn in Maartensdijk (Dyckstate) 

en voor inwoners die niet op eigen gelegenheid naar het gemeentehuis in 

De Bilt kunnen gaan, kan vervoer geregeld worden. Inmiddels worden veel 
diensten ook digitaal aangeboden en dat worden er steeds meer. 

De gemeenteraad heeft zich al twee keer voor sluiting van het servicepunt 

uitgesproken. Inderdaad, beide keren heeft de SGP ingestemd met de toe-

komstige sluiting van het servicepunt voor gemeentelijke diensten. Is het 
servicepunt echt noodzakelijk, als dezelfde diensten anno 2012 ook op an-

dere toegankelijke manieren geleverd kunnen worden? De SGP denkt hierin 

nuchter en denkt dus van niet. Trouwens, als de gemeente Utrecht het met 

ongeveer 300.000 inwoners redt met twee servicepunten, waarom zou De 

Bilt, met 42.000 inwoners, het niet redden met één servicepunt? 

Wij proberen met twee benen op de grond te blijven staan en de realiteit on-

der ogen te zien. Daarmee kun je het niet altijd iedereen naar de zin maken. 

Als aan inwoners gevraagd wordt of er een servicepunt in het dorp moet 

blijven, wordt dat natuurlijk bevestigend beantwoord. Volstrekt begrijpe-

lijk! Maar wie aan inwoners uitlegt waarom het geen verantwoorde manier 

van omgaan met gemeenschapsgeld is om het servicepunt open te houden, 

krijgt daarvoor begrip. Uitleggen hoe iets in elkaar zit, is volgens de SGP 

ook een taak van een volksvertegenwoordiger, al is dat soms tegen bepaalde 

verwachtingen in. Met ‘mensen naar de mond praten’ en inspelen op be-

paalde gevoelens is het heel moeilijk besturen. Integendeel, onze ervaring 
is dat duidelijkheid zeer op prijs gesteld wordt. 

SGP-fractie De Bilt,  (Arie van der Vlies, Johan Slootweg)

PS Reageren? Dat kan via reageren@sgpdebilt.nl 

Asperges in De Bremhorst
Afgelopen dinsdag was er weer een seizoenenmaaltijd in Woonzorgcen-

trum De Bremhorst en traditiegetrouw kwamen de asperges met ham, ei 

en gekookte krieltjes op tafel. Bij het betreden van de ontmoetingsruimte 

kwamen je dan ook de heerlijkste geuren tegemoet. De echte liefhebbers 

konden zelfs nog een tweede of zelfs een derde keer opscheppen. De be-

woners en aanleunbewoners waren vol lof en gaven aan heerlijk te hebben 

gegeten. En na de maaltijd kwam er een toetje op tafel met drie verschil-

lende soorten vla en natuurlijk een dikke dot slagroom. Onder genot van 

muziek was het weer een geslaagde middag. (Joke Ruiter Teamleiding De 

Bremhorst).

Bremhorstbewoners genieten van het witte goud.

Een cliënte van het eerste uur verzorgde de opening. [foto Reyn Schuurman]

Mevrouw Wil Versteeg, coördinator van de plaatselijke afdeling De Bilt van 

het Nationaal Ouderenfonds overhandigde de cheque van 500 euro aan Jan 

Meeuwsen, voorzitter van het Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht. 

[foto Reyn Schuurman]

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Dr. Loeber. [foto Reyn Schuurman]



Topkids let op de kleintjes!
 

Vanaf 1 juni a.s. open
 

Inschrijven voor 1 augustus 2012

50% korting 

op de eerste 2 maanden opvang!

Prinses Marijkelaan 45, 3738 DX Maartensdijk

Tel. 0346-214323

www.topkids.nl / info@topkids.nl

 
krijgt die

koelkast wel
ingebouwd?

Wie

Wat wàs u blij met uw nieuwe inbouw-

koelkast! Voordelige webshop, eenvoudig 

bestellen en de maten invullen. 

Bij a evering blijkt dat u toch niet zo

handig bent als u dacht…

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,

komen ze ’m ook nog inmeten!

Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

P.C. Hooftstraat 29 | 3601 ST Maarssen | Mob: 06 - 52 34 15 31 | E: fmdebruijn@casema.nl 

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

Meld je aan!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

lekker buiten wandelen of 

ietsen én de Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

de Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

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

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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers
-  Medewerker voor ca. 5 – 10 uur per week.

-  Leeftijd 50+ jaar

-  Enig electrotechnisch inzicht gewenst.

-  Goede contactuele eigenschappen 

o.a. met ouderen.

-  In bezit auto.
 

Reacties met persoonlijke gegevens en vermelding 

telefoonnummer via email: burgh12@planet.nl

PERSONEEL GEVRAAGD
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advertentie

Summersale 
op donderdag 31 mei, 

vrijdag 1 en zaterdag 2 juni

-50% op merk (zonne)brillen

SALE
-50%
op vele merk(zonne)brillen Van Gestel Optiek: 

Emmastraat 38 
Gijsbrecht van Amstelstraat 109
in Hilversum.

www.vangestel.nl volg ons ook op: ƒ † vangesteloptiek

De redactie van deze wetenschappe-

lijke publicatie bestaat uit de Turkije 

kenners Maurits van den Boogert en 

Jan Jonker Roelants. Historicus dr. 

Anne Doedens levert een bijdrage aan 

de uitgave met een artikel over Johan 

Raye van Breukelerwaard. Een Tur-

kije reiziger van stand in achttiende 

eeuw. ‘Ik vind dat de historische re-

latie met Turkije cultureel heel waar-

devol is en onderstreep dat door mee 

te doen met deze landelijke bundel’, 

aldus Doedens. ‘Het is een heel mooi 

portretje geworden.’ 

  

Prenten

‘De betrekkingen tussen Nederland en 

Turkije hebben een rijk verleden. Als 

je de cultuurgeschiedenis bekijkt zie 

je veel culturele betrekkingen. Maar 

ook op economisch gebied waren de 

betrekkingen heel belangrijk voor 

ons.’ Anne Doedens stelde in de jaren 

tachtig met een aantal studenten een 

boekje samen over de reis in 1763 van 

Johan Raye van Breukelerwaard naar 

Turkije. ‘Ik wist dat Raye op die reis 

prenten heeft gemaakt. Die bevinden 

zich in de Koninklijke Bibliotheek in 

Den Haag en ik mocht ze publiceren.’ 

Doedens laat verschillende prenten 

van de reis zien en vertelt enthousi-

ast het verhaal erbij. Veel afbeeldin-

gen van hoogwaardigheidbekleders, 

waarbij een ontvangst bij de Sultan, 

maar ook mooie gebouwen en land-

schappen. ‘Het is een unieke collectie 

en er zitten juweeltjes bij. Johan Raye 

tekende restanten van het oude Troje, 

lang voordat Heinrich Schliemann in 

de negentiende eeuw Troje ontdekte.’ 

Regentengeslacht

Johan Raye van Breukelerwaard was 

heer van Breukelerwaard, een on-

beduidende heerlijkheid bij Breuke-

len. Zijn vader was een welgestelde 

suikerrafinadeur in Amsterdam en 
werd gouverneur van Suriname.  

Tien jaar na de dood van zijn vader 

reist Johan Raye, vergezeld van zijn 

negerslaaf Champagne, naar zijn 

grootmoeder Aletta Catharina Bicker 

in Holland. Johan Raye van Breukeler-

waard stamt rechtstreeks uit grote re-

gentengeslachten. Hij was een verza-

melaar van natuurhistorische objecten. 

In het Museum Naturalis in Leiden 

zijn nog restanten te vinden van wat hij 

verzameld heeft. Johan Raye overleed 

in 1823 op 85-jarige leeftijd. 

400 jaar

De bundel gaat over allerlei Neder-

landers die de afgelopen 400 jaar 

Turkije bezoeken. Van het begin 

tot de moderne geschiedenis ‘Het 

begint in 1612 met Cornelis Haga 

die naar Smyrna  gaat als vertegen-

woordiger van de Staten. De handel 

op de Middellandse Zee was toen 

heel belangrijk, ook al omdat de ka-

ravaanroutes door het Nabije- en 

Verre Oosten in Turkije eindigden.’  

De Bilthovense Boekhandel gaat  

aandacht aan het boek besteden en 

Doedens zal er in de boekhandel een 

verhaal over houden. 

Historische bundel over 400 jaar 
betrekkingen met Turkije

door Guus Geebel

Eind juni verschijnt bij Uitgeverij Verloren in Hilversum het boek: De Nederlands-Turkse 

betrekkingen. Portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis. In de bundel wordt

met een reeks historische verhalen en illustraties een beeld geschetst van de wijze waarop

de betrekkingen met Turkije door de jaren heen werden onderhouden. 

‘Een heel mooi portretje’, noemt Anne Doedens de bundel waarvoor hij een 

verhaal schreef.

Open Dag ‘klikgebit’

Brandenburg tandartsen organiseert zaterdag 2 juni van 11.00 tot 15.00 uur 

weer een voorlichtingsdag over het gratis ‘klikgebit’. Een eerste Open Dag 

over dit thema in maart jl. trok veel belangstellenden die zich lieten voorlich-

ten over de mogelijkheden en voordelen van het klikgebit en de behandel-

kosten. Het klikgebit is gratis omdat de zorgverzekering de behandelkosten 

in de meeste gevallen volledig vergoedt. Maakt men tijdens de Opene Dag 

een afspraak voor het laten aanmeten van het klikgebit, dan is het gebit hele-

maal gratis. De implantaatleverancier betaalt (onder voorwaarden) de wette-

lijk verplichte bijdrage aan de klikgebit aan de patiënt terug. Kijk voor meer 

informatie op www.gratis-klikgebit.nl of www.brandeburgtandartsen.nl

Citaten

Mijn eerste handel was een kip die ik 

voor drie kwartjes kocht van Willem 

Lam, ik was ongeveer elf jaar oud. 

Eenmaal thuis zei mijn moeder: ‘Ik 

hoop dat je vader gauw thuis komt, 

dan kan hij hem nog levend zien.’ ‘Hoe 

kun je voor die kip nou drie kwartjes 

geven?’ vroeg hij op zijn beurt. ‘Nou,’ 

zei ik, ‘hij vroeg vier gulden voor die 

kip. Dus hij is verder met zijn prijs 

gezakt dan ik omhoog ben gegaan.’ 

Waarop mijn vader zei: ‘Als je zo on-

derhandelt, zul je niet lang koopman 

zijn.’

Veehandelaar Jan Gaasenbeek, West-

broek (www.debiltschrijft.nl, Verhaal 

‘Alleen fouten daar leer je van’)

Een goede manier om bijvoorbeeld 

een buitenplaats goed in beeld te krij-

gen is door middel van luchtfotogra-

fie. Dankzij de minihelikopter krijg je 

een intieme vorm van fotografie. De 

camera hangt net iets hoger dan het 

huis, waardoor je dicht op de bebou-

wing zit. Het is als het ware het vo-

gelvluchtperspectief van 17e-eeuwse 

schilderijen en gravures. Bijna alle 

foto’s neem ik tegen de zon in, dat zie 

je ook aan de schaduwen op de foto’s. 

Zo krijg je een spannender contrast en 

mooier beeld, al moet je ieder beeld 

wel flink bewerken op de computer.

Fotograaf en vormgever Roel van No-

rel, Hollandsche Rading (citaat uit een 

verhaal voor het jubileumboek, dat 

begin 2013 zal verschijnen)

Schrijfopdracht

Werk en beroepen van vroeger en nu 

zijn het thema voor de schrijfopdracht 

voor de maand juni. De plaats van 

werk en de manier waarop we tot een 

keuze voor een beroep komen is sterk 

veranderd na WOII. Vroeger volgde 

je vooral een traditioneel patroon, 

volgde je je vader op, of regelden je 

ouders dat je na school aan de slag 

kon bij een boer of in de huishouding, 

in de leer voor een ambacht of, voor 

een minderheid, aan de studie. Steeds 

meer zijn we daar zelf keuzes in gaan 

maken, het opleidingsniveau is enorm 

gestegen en er is een grote verschei-

denheid aan beroepen ontstaan.

Zowel verhalen over hoe het vroeger 

ging als over moderne beroepen en 

alles daar tussenin zijn welkom. Bij-

zondere, zeldzame of zelf gecreëerde 

beroepen maar ook veel voorkomende 

werkzaamheden bieden aanknopings-

punten voor verhalen. 

Hoe bent u tot dit beroep gekomen, 

wat maakte u erin mee? Wat sprak of 

spreekt u meer en minder aan? Welke 

veranderingen vonden plaats in de 

loop van de tijd en hoe heeft u dat er-

varen? Hoe beleeft u uw werk? Welke 

bijzondere voorvallen zullen u altijd 

bijblijven?

Dit zijn slechts enkele suggesties 

om u op een idee te brengen. Schrijf 

uw eigen verhaal van maximaal 400 

woorden (een half A4’tje) en stuur het 

naar ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 

Op onze website www.debiltschrijft.

nl  vindt u nieuwe verhalen, o.a. 

verhalen waaruit bovenstaande cita-

ten afkomstig zijn en schrijftips- en 

trucs. In de loop van de maand juni 

verschijnt één van de verhalen van dit 

thema tevens in De Vierklank.

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen computer hebt via de post. Als u graag 

een verhaal wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt schrijven, vragen we u 

contact met ons op te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers: 0346-573040 

Wilma van der Laan: 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de festiviteiten gaat 

De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de zes kernen van de gemeente. In het 

begin van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen 

worden gepubliceerd op de website  www.debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt 

eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt.

Schrijfthema: Werk en beroep...

in Westbroek, Groenekan, Bilthoven

Amjad Assay, (www.debiltschrijft.nl; verhaal; ‘Tweemaal afgestudeerd als 

dierenarts’)



Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. beenham, krieltjes, eigen hollandaise 

saus en natuurlijk asperges, alleen even 

opwarmen

ASPERGE SCHOTEL

 100 GRAM € 1,35

Voor de liefhebbers: 

met een klein beentje, kort te bakken…

KALFSKOTELETJES

 100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk, 

lekker gemarineerd en gekruid

STEAK PORTO 4 STUKS € 7,00

Puur natuur, twee sterren uitloopkip; ca. 12 ons

per stuk, 5 kwartier tot 1½ uur in de oven op 150°C

BOERENSCHARRELKIP

 1 KILO NU VOOR € 7,50

Panklaar in een jasje van geroosterde uitjes

dus zachtjes braden ca. 12-15 minuten

BOSCHE BOLLEN 3 STUKS € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek; 

met o.a. kipdijfilet, kruidencrème, zontomaatje 

en lente uitjes... (15-20 minuten braden)

POLLO ITALIANO

 100 GRAM € 1,45

Gemarineerd of naturel voor de barbecue

of in de oven!!

MALS & MAGER SATÉVLEES

 1 KILO € 9,98

Om krokant te bakken, van ons bekende 

varkensvlees, ook lekker van de buitengrill…

SPEENVARKENSPEKLAPJES

 500 GRAM € 3,98

Van ons verse lamsvlees, gemarineerd a la 

Jamie Oliver dus genieten maar!!

LAMSBIEFSTUKJES

 100 GRAM € 2,45

Met gratis kruiden erbij, puur natuur en dus 

zonder kleurstoffen, elk uur vers gedraaid!!

MAGER RUNDERGEHAKT

 500 GRAM € 3,75

BBQ?
Wilt u ook lekker buiten genieten en buiten 
eten van uw eigen barbecue? Wij hebben voor 

u een breed assortiment met meer dan 50 
soorten barbecueproducten. Met meer dan tien 

soorten salades, diverse soorten vis, heerlijke 

kinderfavorieten, vegetarische lekkernijen kunt 

u gevarieerd  genieten. En vergeet u ook onze 

sauzen niet?

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 2 juni. Zetfouten voorbehouden.

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Mongozo Exotisch Bier  330 ml   
Dit bier in de smaken Kokosnoot, Banaan, Mango en 

Quinua en glutenvrij.

Cerro Azul (Blauwe Berg) staat symbool voor een 

gebied waar mens en natuur elkaar ontmoeten. Zelfstan-

dige boeren werken daar waar de natuur in volle rijkdom 

haar gewassen voortbrengt. Wij vinden het van-

zelfsprekend dat boeren een eerlijke prijs voor hun 

producten krijgen.

Welkom reiziger
Dit winkelthema doet denken aan de  gastvrijheid van 

de nomadenvolkeren, met warme kleuren en zonnige 

prints en een gastvrije sfeer. Mooie manden om in 

op te ruimen, een zonnige lichte kamer, een mooie 

bank met geborduurde kussens en lekker eten. En spullen voor buiten zoals kandelaars, 

glazen, karaffen, schalen, onderzetters van natuurlijke materialen enzovoort. 

EK Voetbal: kralen armbandjes Support & Play 
Dit jaar heeft de vrouwen groep African Ignite oranje met rood-wit-blauwe kralen 

armbandjes gemaakt voor het EK voetbal en de Olympische Spelen. 

Twintig cent per armbandje gaat naar Right to Play, waarmee 500 

kinderen wereldwijd de kans krijgen om te sporten en te spelen. 

van € 2,50 voor € 2,25    
Tijdens het EK Voetbal: alle oranje attributen 10% korting. 

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Food maandaanbiedingen juni

De hele maand juni 

15% korting

Cashewnoten en 
Tropische notenmix

  Lekker geld verdienen 

  iets betekenen voor anderen 

   vakantiewerk bij Cordaan!

Lijkt de zorg je iets? Woon- en dienstencentrum Dijckstate biedt
in Maartensdijk zorg bij cliënten thuis. Voor de periode juni tot 
en met september 2012 zoeken wij enthousiaste vakantiekrachten! 
De zomer is dè periode om in de zorg te komen werken, je kunt 
lekker op je fi ets naar het werk. 

Je bent minimaal 3 weken aaneengesloten beschikbaar. Als je al stage 

hebt gelopen en/of een gerichte opleiding volgt die aansluit bij ons werk 

zoals bijvoorbeeld SPW, SPH, MMZ of al eerder vakantiewerk voor ons of 

elders in de zorg hebt gedaan, heb jij bij ons een streepje voor.

Lijkt het je wat?
Kijk op www.cordaanbaan.nl (referentie nr. 1567-12) 

 Wij vragen en bieden:
   leeftijd minimaal 17 jaar

    je kunt 3 weken of langer werken in de periode van juni tot september

   een contract voor min. 3 uur per week

   je wordt betaald volgens de CAO
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Raaijen Interieurs
Actie - Farstrup ergonomisch zitcomfort

Deense relaxfauteuil op

maat leverbaar - Actie -

Bij aankoop van een 

fauteuil een bijpassend 

voetenbankje met 50% 

korting. Geldig t/m 31.5.2012

Diverse modellen leverbaar, deskundig advies. 

Bezoek onze winkel en showroom.

Dorpsstraat 45, 3732 HH De Bilt, sinds 1931

030-2202012, www.raaijeninterieurs
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advertentie

Ike staat met 24 anderen op de long-

list voor de Albert Hogeveen Bokaal, 

die jaarlijks wordt uitgereikt aan de 

beste boekhandelaar van Nederland. 

Ze is genomineerd door iemand uit 

het boekenvak. ‘Ik zou niet weten 

door wie. Langzamerhand ken ik wel 

veel vakgenoten omdat ik drie keer 

per jaar naar een boekenbeurs ga. 

Daar spreek je alle vertegenwoordi-

gers van de uitgeverijen. Omdat ik ac-

tief ben en van alles organiseer, heb ik 

met een aantal van hen meer dan op-

pervlakkig contact. Daarom vermoed 

ik dat het uit die hoek komt.’ 

Ike is reuze trots op de nominatie. 

‘Als relatieve nieuwkomer binnen het 

boekenvak vind ik niet dat ik die bo-

kaal nu al verdien. Wel wil ik probe-

ren op de short-list van 5 te komen. Er 

staan collegae op de list die een betere 

en langere staat van dienst hebben en 

die een voorbeeld voor me zijn. Daar-

om heb ik zelf ook op één van hen 

gestemd.’ Toch maakt Ike best kans 

om hoog te eindigen, vinden veel 

klanten. Zelf legt ze uit: ‘Ik ben van 

een nieuwe generatie. Als je achter de 

toonbank op klanten blijft wachten, 

gebeurt er niets. Maar als je veel ener-

gie in je zaak steekt, komt die dub-

bel en dwars terug.’ Bijna niemand 

verkoopt nog alleen boeken, weet ze. 

‘Ik vind wel dat andere producten die 

ik verkoop boek-gerelateerd moeten 

zijn. Ik schaf alleen dat aan, waarvan 

ik denk dat het bij mijn klanten past. 

Ik ben dus best selectief. Ik verkoop 

luisterboeken, leesbrillen, educatieve 

spellen, bijzondere kwaliteitscadeau-

artikelen die een link met boeken 

hebben, en cd’s met klassieke muziek 

en andere genres die me aanspreken. 

Bij een boek hoort immers een cd en 

een goed glas wijn, vind ik.’ 

Kookhoek

Behalve een bijzonder klantvrien-

delijke aanpak kan de Bilthovense 

Boekhandel ook bogen op boeiende 

boekpresentaties, signeersessies en 

workshops. Sinds de verhuizing naar 

het Dudokpand beschikt de boekhan-

del ook over een kookhoek. ‘Helaas 

hebben we een electriciteitsprobleem 

in dit pand: we hebben te weinig 

groepen’, betreurt Ike. ‘Daarom durf 

ik de oven nog niet te gebruiken, want 

dan slaan de stoppen door, vrees ik. Ik 

hoop dat de verhuurder, de gemeen-

te De Bilt, dit probleem binnenkort 

laat verhelpen.’ Ike heeft namelijk 

een nog niet uitvoerbaar plan: ‘Asja 

Tsachigova uit Bilthoven heeft in 

eigen beheer een heel leuk boek uit-

gebracht: De Levensstijl Methode. Ik 

zou haar willen uitnodigen voor een 

presentatie en dan zou ik graag recept 

van haar uit de oven willen toveren, 

want ik trakteer na aloop altijd op 
een hapje en een drankje.’ 

Italiëdag

Het bevalt Ike buitengewoon goed in 

Bilthoven. ‘Ik kwam hier nieuw, maar 

je rolt er zo in. Ik begon in septem-

ber en in maart was hier een vergade-

ring van de winkeliersvereniging. Ik 

investeer niet alleen in mezelf, maar 

ook in het collectief. Als we er met 

zijn allen wat van maken, houden we 

onze klanten en trekken we ook weer 

nieuwe klanten aan. We vonden dat 

in het centrumgebied iets positiefs 

moest gebeuren en daaruit kwam de 

Italiëdag voort.’ Ike deed ook enthou-

siast mee aan het onlangs gehouden 

Weekendje Kunst. 

Inmiddels wordt een vervolg op de 

succesvolle Italiëdag gepland, ver-

klapt Ike: ‘Op zaterdag 1 september. 

Het wordt weer ontzettend leuk. Ri-

passa op het Emmaplein organiseert 

een Giro di Ripassa voor 250 wielren-

ners. Ze rijden ’s ochtends naar Arn-

hem en terug en na aloop komen ze 
tussen twaalf en twee lunchen. Daar-

na blijven de tafels staan en vanaf zes 

uur is er een speciaal diner met optre-

dens van operazangeressen.’ Ook de 

modewinkels hebben plannen: ‘Als 

het goed is, gaan ze samenwerken om 

een modeshow te organiseren.’ De 

succesattracties van de eerste Italië-

dag worden herhaald: ‘De barbier op 

straat, de Vespashow en de barista’s.’ 

De winkeliers zijn nu de lijnen aan 

het uitzetten, vervolgt Ike. ‘We heb-

ben ons verdeeld over de pleinen en 

gaan per plein activiteiten verzorgen. 

Petra van Theaterkoffer en ik nemen 

met stuk tot en met de Emmaüs en de 

ABN-Amro en Ripassa doet het Em-

maplein. Bij mij komt Thomas Braun 

uit Bussum die dag een lezing geven 

over zijn boek Metamorfose van een 

Dikke Veertiger. Ik heb hem er al eens 

over horen spreken en hij doet het erg 

leuk.’

Ike Bekking van Bilthovense Boekhandel 
genomineerd voor beste boekverkoper

door Lilian van Dijk

Ike Bekking is nog maar kort eigenaar van de boekhandel die eerst op het Emmaplein

zat en nu op de hoek van de Julianalaan is gevestigd, maar ze heeft nu 

al een nominatie te pakken voor beste boekverkoper van 2012. 

Op haar stemmen kan tot en met 3 juni via www.elspeetconferenties.nl/stemmen.

De Bilthovense Boekhandel is nu al een begrip in de gemeente De Bilt en 

omgeving.

Dankzij het enthousiasme en de inzet 

van de winkeliers wordt de Jaarmarkt 

ongetwijfeld opnieuw een succes De 

winkeliers zijn herkenbaar aan de 

posters en stickers in de etalages. Zij 

leveren op die dag een speciale bij-

drage aan de Jaarmarkt. Via kraam-

pjes met een gevarieerd aanbod van 

producten en diensten, boeiende ac-

tiviteiten en leuke attracties. Zo is er 

live muziek en zijn er dansshows en 

een modeshow. Voor de kinderen is 

er de traditionele draaimolen en zelfs 

bungeejumping op de Powerbungee. 

De kleintjes kunnen heerlijk popcorn 

of suikerspinnen eten. 

Het winkelcentrum is op die dag af-

gesloten voor verkeer, waardoor het 

publiek alle ruimte heeft om over de 

Hessenweg en de Looydijk te wande-

len en de uiteenlopende activiteiten en 

attracties te bekijken. Zonder verkeer 

is de Jaarmarkt ook een veilig feest, 

voor ouderen, ouders en kinderen. 

Jaarmarkt Hessenweg & Looydijk
Zaterdag 2 juni organiseert Winkelcentrum Hessenweg & Looydijk opnieuw de Jaarmarkt.

Een evenement dat elk jaar een groot aantal bezoekers trekt uit De Bilt en omstreken, dankzij de 

unieke combinatie van kramen, attracties en activiteiten. Er zijn gezellige eettentjes en terrasjes en de 

kinderen beleven een fantastische dag dankzij attracties die speciaal voor hen zijn georganiseerd. 

Kennisoverdracht van 
oud naar jong naar oud

 

Ondanks het mooie weer werd het Repair Café bij WVT 

afgelopen zaterdag weer druk bezocht. De 8 reparateurs 

waren 4 uur lang non-stop bezig om 32 deelnemers te helpen 

bij het repareren. Een groot deel van de reparaties is gelukt.

Deze keer versterkte de 17-jarige Lieven Simons uit De Bilt het reparatie-

team. Eerst maakte hij met behulp van reparateur Jan Schutte zijn iets. 
Vervolgens hielp hij de mensen die met hun kapotte computers en laptops 

waren gekomen om hun pc weer aan de praat te krijgen. Ook lukte het Lie-

ven om een binnengebrachte latscreen TV, waarvan het volume alleen op 
100 kon, te herstellen.

Het Repair Café is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen 

wijkvereniging WVT en Transition Town de Bilt. Na de zomer is er weer 

een Repair Café in de WVT op zaterdag 29 september. Meer info: www.

debilt.transitiontowns.nl (Soie Bakker)

Lieven Simons kreeg hulp van Jan Schutte bij reparatie van zijn iets. 
Daarna sloot Lieven zich aan bij het reparatieteam en hielp de deelnemers 

die met slecht werkende computers waren binnen gekomen. 

Dorpsweg afgesloten
De Dorpsweg in Maartensdijk is 

t/m aanstaande donderdag 31 mei 

gesloten voor doorgaand verkeer in 

verband met asfalteringswerkzaam-

heden. Dinsdag werd al om 6.00 

uur gestart met de werkzaamheden 

om de schade voor de aanliggende 

bedrijven tot een minimum te be-

perken. Een aantal bedrijven heeft 

protest aangetekend en getracht een 

compensatie te krijgen voor het feit 

dat zij 3 dagen lang verstoken zou-

den zijn van klandizie. Dergelijke 

situaties horen echter bij ‘bedrijfsri-

sico’, maar er wordt nu getracht de 

schade tot een minimum te beperken.

Dinsdagochtend reden de machines al af en aan op de Dorpsweg tegenover 

landgoed Eyckenstein. [foto Henk van de Bunt]

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Zomerbloeiers

Bacopa, Sanvitalia of

Lobelia

Potmaat 13 cm. 

Per stuk 1,99

3 voor 

4,-



PROBLEMEN 
MET UW

KUNSTGEBIT?

Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert uw 

kwaliteit van leven! 

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd 

praten, eten en lachen! 

* De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. 

** Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag 2 juni en na plaatsen klikgebit.  

VOORLICHTINGSDAG GRATIS* KLIKGEBIT 

ZATERDAG 2 JUNI 11.00-15.00 UUR

KIJK OP WWW.GRATIS-KLIKGEBIT.NL

GRATIS*

KLIKGEBIT

Locatie:

Tweede Brandenburgerweg 1   •   3721 CG Bilthoven 
Tel: 030-2293979   •   info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg
tandartsen

ACTIE!**
GRATISREINIGINGS-SET VOOR KLIKGEBIT

Onze Johan Kruijd:
“elluk kruid hep se voordeel””

Onze Walter (ook wel Johan Kruijd genoemd) vindt bij voetbal de stand van het 
gras belangrijker dan de stand van de wedstrijd. Hij heeft ook méér met groen 
dan met oranje. Het rijmt ook nog beter zegt hij: “Groen-kampioen!!”

Groente en kruiden uit eigen tuin, da’s pas 
genieten zegt Walter. En velen van u vin-
den dat ook, want het is momenteel een 
ware rage. Probeer het zelf maar uit: een 
vers tomaatje van de plant, bieslookje bij 
het vlees. Volop beleving, geur, smaak en 
voldoening. Kom maar halen, de keus is 
onvoorstelbaar groot!!!

Alle groente en kruiden

Deze week

met een

korting van
25%

Talloze soorten, o.a.

de Stevia. Het ideale

kruid voor afvallers.

300 x zoeter dan

suiker.

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

Ook biologisch

gekweekte soorten in

ons assortiment
Aanbieding geldig t/m dinsdag 5 juni

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Citroën C5
1.8 16v Automaat Ligne Prestige

april 2002

104.575 km

€ 4.250
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Stampertjes in actie
Daan (5 jaar) hoorde zijn ouders praten over de optocht voor de peuter-

speelzaal (zijn broertje Freek zit nu op de peuterspeelzaal en zijn broertje 

Tim wil er graag naar toe. De peuterspeelzaal heeft niet genoeg centjes 

om open te blijven. Daan bedacht een plannetje; hij ging koekjes bakken 

en verkopen. Hij heeft alle koekjes versierd met oranje, rood, wit, blauw 

glazuur. ‘Wij moesten er heel veel maken’, zei Daan. Tijdens Koningin-

nedag heeft Daan met een dienblad alle koekjes verkocht. Hij heeft het 

heel veel centjes op gehaald, 41,30 euro, die hij op woensdag 24 mei bij de 

peuterspeelzaal ging aleveren. Het laat zich raden dat mama, de peuters, juf 
Ingrid en juf Ineke heel trots zijn op Daan.

De 5-jarige Daan bakte en verkocht koekjes om Peuterspeelzaal de 

Stampertjes te helpen.

Online cultuuragenda 
voor gemeente De Bilt
Kunst en Cultuur in één oogopslag op één site 

In één oogopslag een overzicht van alle culturele activiteiten in de gemeen-

te? Dat is binnenkort mogelijk! Op maandag 4 juni ondertekenen wethouder 

Kamminga en de heer Westdorp van regiocultuurcentrum Idea  een samen-

werkingsovereenkomst en opdracht voor de realisatie van een online cul-

tuuragenda.

De website www.cultuurindebilt.nl komt tot stand door een samenwerking 

van de gemeente De Bilt, de provincie Utrecht, de Stichting Kunst en Cul-

tuur De Bilt en regiocultuurcentrum Idea. 

Op de site komen alle culturele activiteiten te staan die in de gemeente 

plaatsvinden. Dan gaat het om cultuur in de breedste zin van het woord. Dus 

ook de onderwerpen geschiedenis, wetenschap en natuur vallen hieronder. 

Kunstenaars en culturele instellingen krijgen er op deze manier een extra en 

bovendien gratis promotiepodium bij. Naast de activiteiten biedt de website 

ook een overzicht van culturele instellingen en ateliers waarvan de locatie 

staat aangegeven op een digitale kaart. 

Een ander voordeel is dat instellingen het overzicht kunnen gebruiken om 

hun eigen evenement te plannen. Regelmatig komt het voor dat er meerdere 

evenementen in hetzelfde weekend plaatsvinden. De online cultuuragenda 

kan dan gebruikt worden om dit te voorkomen. 

Evenementen aanmelden

Het duurt nog even voordat www.cultuurindebilt.nl de lucht in gaat. Op 8 

september wordt de website oficieel gelanceerd. Tot die tijd kunt u natuur-
lijk wel al uw evenementen aanmelden zodat ze bij de lancering op de site 

staan. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Helma Abbing, hab-

bing@ideacultuur.nl. Ze zien uw evenementen graag tegemoet zodat met 

een goed gevulde website van start gegaan kan worden.

Muziektaferelen in Lage Vuursche 
Beeldende orgelmuziek, ondersteund met fotograie

door Henk van de Bunt

Op vrijdag 1 juni a.s. om 20.00 uur vindt in De Stulpkerk te Lage Vuursche een bijzonder concert 

plaats. Organist Harry van Wijk vertolkt werk van 17e- en 18e-eeuwse componisten, die beeldende 

muziek hebben geschreven. De muziek wordt ondersteund met een beeldreportage door fotograaf 

Wilmar Boer. Het concert is onderdeel van een serie die door het hele land wordt gegeven.   

Harry van Wijk is een gepassioneerd 

en veelzijdig musicus. Hij is actief als 

concertorganist in binnen- en buiten-

land. Ook is hij koordirigent van het 

koor ‘Toonkunst Plus Amersfoort’ 

en cantororganist van kerkelijke ge-

meente ‘De Kandelaar’ in Amers-

foort. Passie voor muziek, kwaliteit 

in de uitvoering en een creatieve pro-

grammakeuze zijn kenmerkend voor 

Harry. Hij zoekt graag de grenzen op 

van de mogelijkheden van het orgel 

als instrument. Zo speelt hij regelma-

tig transcripties van orkestwerken. 

Hij is ook niet bang om verrassende 

muzikale combinaties te maken en 

zoekt graag naar verbindingen met 

andere kunstvormen. 

Harry van Wijk heeft een programma 

samengesteld met muziek die tot de 

verbeelding spreekt: ‘Sommige com-

ponisten zijn er meesters in om een 

afbeelding te maken met muziek; je 

ziet gewoon voor je wat er gebeurt. 

De idyllische sfeer van schapen op de 

heide in de ‘Pastorale’ van J.F.N. Se-

ger is een mooi voorbeeld, maar ook 

‘De Koekoek’ van J.C. Daquin en de 

Franse suites van J.S. Bach spreken 

tot de verbeelding’. aldus Van Wijk. 

Fotograaf

De veelzijdige organist zoekt vaak 

naar creatieve combinaties met ande-

re kunstvormen. Voor deze concert-

serie werkt hij samen met fotograaf 

Wilmar Boer, die de geselecteerde 

composities op een eigentijdse ma-

nier in beeld brengt. Om de ervaring 

extra kracht bij te zetten is gekozen 

voor een bijzondere locatie. Van Wijk: 

‘De Stulp is een bijzonder monument 

met veel historie. Dit past goed bij 

het gevoel dat wij met deze concer-

ten willen meegeven. Het prachtige, 

eind 19e-eeuwse orgel van P. van 

Oeckelen & Zonen is zeer geschikt 

voor deze muziek’. Voor meer infor-

matie kunt u terecht op de website van 

Harry van Wijk: www.harryvanwijk.

nl. Ook zijn hier kaarten in de voor-

verkoop verkrijgbaar. Kaarten zijn 

ook verkrijgbaar aan de zaal (kerk) en 

voor kinderen onder de twaalf jaar is 

de toegang gratis.

Landgoederenietstocht 
voor het goede doel

Zondag 3 juni is het zover; de ietstocht, die elk jaar door de Lions Club De Bilt - Bilthoven 
wordt georganiseerd, kan weer gereden worden. De landgoederenietstocht voert 

de deelnemers door het gevarieerde landschap van onze eigen gemeente. 

En terwijl u al ietsend geniet, ondersteunt u twee goede doelen. 

De Lions Club De Bilt - Bilthoven 

heeft zijn uiterste best gedaan om er 

ook dit jaar weer een geweldige hap-

pening van te maken. Het evenement 

wordt gesponsord door een groot aan-

tal gulle gevers, die dit initiatief een 

warm hart toedragen. Evenals voor-

gaande jaren kan er gekozen worden 

voor drie afstanden: 15 km - met name 

bedoeld voor de ouder(s) met jonge 

kinderen -, 30 km en 45 km voor de 

meer ervaren ietser. Terwijl u van de 
magniieke polder- en boslandschap-

pen geniet, steunt u twee goede doe-

len: Fight for Sight, een project in 

India, Pakistan en Nepal dat 30.000 

staaroperaties mogelijk maakt, waar-

door blindheid wordt voorkomen en 

Stichting Leergeld, een project ge-

initieerd en ondersteund door de ge-

meente De Bilt. Stichting Leergeld 

helpt schoolgaande kinderen, die door 

het ontbreken van inanciële midde-

len niet mee kunnen op schoolkamp 

of deel kunnen nemen aan hobby-of 

sportclubs. Deze kinderen lopen hier-

door geen sociale achterstand op en 

worden zo niet uitgesloten. 

Fietsen en genieten

Er kan gestart worden tussen 10.00 en 

13.00 uur vanaf Paviljoen Beerscho-

ten, het oudste informatiecentrum 

van Het Utrechts Landschap gelegen 

aan de Holle Bilt 6 te De Bilt (vlak-

bij het van der Valkhotel ‘De Biltsche 

Hoek’). Hier is tevens het einde van 

alle drie de routes. Wanneer u tijdig 

bent gestart, kunt u, onder het genot 

van een glaasje fris of een licht al-

coholisch drankje na aloop van de 
ietstocht, genieten van de muziek-

concerten van de Koninklijke Biltse 

Harmonie en van DJ Rezone. 

Plus

Naast een drankje is er voor de klein-

tjes ijs en popcorn, dit alles tegen een 

gering bedrag. Ook de opbrengst hier-

van komt ook ten goede aan de eer-

der genoemde doelen Fight for Sight 

en Stichting Leergeld. Sponsor Plus 

Bilthoven stelt op deze dag, geheel 

belangeloos alle ‘ingrediënten’ ter 
beschikking, die zo’n dag nodig heeft 

om zowel in inancieel als sportief 
opzicht te kunnen slagen. 

Tot Slot

Na aloop wordt er een loting gehou-

den door sponsor Cees van Weelden, 

Proile Fietsspecialist uit Bilthoven, 
waarmee een iets gewonnen kan 
worden. Uiteraard kunnen er meer-

dere loten worden gekocht, zodat 

u uw kansen op een prijs vergroot. 

Tevens stelt Cees van Weelden voor 

de zaagwedstrijd een motorzaag be-

schikbaar. En nu maar hopen dat de 

weersomstandigheden goed zijn en 

er veel deelnemers mee zullen doen. 

De opbrengst van de ietstocht wordt 
door de stichting Wilde Ganzen ver-

dubbeld. 

Raymond van der Meer is voorzitter van de ietscommissie van de Lions Club 
De Bilt - Bilthoven. 

Harry van Wijk (l) en Wilmar de Boer bundelen hun kunst op een bijzondere 

locatie. [foto Peter van Woudenberg]
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E-BIKE OPSTAPDAGEN!
Kom vrijdag 1 en zaterdag 2 juni
naar de E-bike opstapdagen van Bike Totaal
Bikeshop Loosdrecht!

Maak een proefrit op een van de vele E-bike’s
en ontvang GRATIS 3 jaar verzekering
(t.w.v. €160,-) bij aanschaf van een E-bike!*

*) Vraag naar de voorwaarden in de winkel

E-BIKE OPSTAPDAGEN!
Kom vrijdag 1 en zaterdag 2 juni
naar de E-bike opstapdagen van Bike Totaal
Bikeshop Loosdrecht!

Maak een proefrit op een van de vele E-bike’s
en ontvang GRATIS 3 jaar verzekering
(t.w.v. €160,-) bij aanschaf van een E-bike!*

*) Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Zet je hele ietsbeleving op zijn kop!
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OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Cijfers mei 2012

Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.346

waarvan 2.860 Economisch actief 

verenigingen  331

stichtingen 620 

In april zijn er 18 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

5 daarvan zijn starters

In mei is er 1 onderneming failliet 

gegaan.

 [bron: KvK]

ZZP Bijeenkomst over Social Media in Mathildezaal

Op het terras van de dorpsbistro “Naast 

de Buren” in Groenekan nam het nieu-

we bestuur op een zwoele zomerse 

avond tijdens een gezellig samenzijn 

afscheid van de oud-voorzitter en het 

bestuurslid, die beiden lange tijd in het 

bestuur van de BOF (Biltse Onderne-

mers Federatie) hadden gezeten.

In zijn toespraak memoreerde voorzit-

ter Theo van der Lugt de grote verdien-

sten van beide heren voor het georga-

niseerde bedrijfsleven in de gemeente  

De Bilt gedurende de afgelopen jaren. 

Hij noemde Lammert de Vries, die in 

Friesland is geboren, een ‘Bruisende  

Ondernemende Fries’(BOF), maar 

ook een ‘Breeddenkende Oprechte 

Fries’(BOF)! Hans Floor prees hij voor 

zijn jarenlange inzet voor de onderne-

mers en voor het actief lid zijn bij het 

CDA. [HvdB]

Na a� oop zwaaide Theo van der Lugt 

(midden) Lammert de Vries (links) en 

Hans Floor (rechts) uit en deed dit verge-

zeld gaan van 2 � essen Wijn 900 jaar De 

Bilt, Zes kernen, één Toekomst. 

Starten als 
freelancer 

of ZZP-er

Als freelancer of zzp’er werkt u als 

zelfstandige voor verschillende op-

drachtgevers. Maar wanneer ziet 

de Belastingdienst u als onderne-

mer. Tijdens deze middagbijeen-

komst wordt u geïnformeerd over 

kenmerken van een arbeidsover-

eenkomst en een opdrachtgever, 

de VAR, voorwaarden van de Belas-

tingdienst, UWV en de KvK en krijgt 

u juridische en � scale tips.

datum 5 juni 

locatie Kvk Utrecht

tijd 13.30 - 16.30 uur

Woensdag 20 juni organiseert het 

ZZP-netwerk van De Bilt een work-

shop voor ondernemers/ZZP’ers die 

actief zijn op Social Media en willen 

weten hoe er meer zakelijk rende-

ment is uit te halen. Kortom, die so-

cial media e� ectiever willen gebrui-

ken om hun business te versterken.

De workshop heeft de werktitel: ‘ Za-

kelijk succes met Social Media: het 

vervolg. Van contact naar contract’. 

Vooral ondernemers die weten dat 

slimme inzet van social media een 

meerwaarde kan opleveren voor 

hun succes maar het moeilijk vinden 

om te bepalen wat ze dan het beste 

zouden kunnen doen worden van 

harte uitgenodigd voor deelname.

De workshop start met een aantal 

good practices in de vorm van cases. 

Hoe hebben deze organisaties hun 

business-doelstellingen vertaald 

naar social media. Vervolgens wordt 

u stap voor stap meegenomen in 

de belangrijkste keuzes en kansen. 

Denk hierbij aan een goede koppe-

ling met uw strategie, maar ook aan 

vragen als :Welke content draagt 

bij aan het beter bereiken van mijn 

doelstellingen en wat is ‘likeable’ and 

‘shareable’ content en hoe bepaal 

je of je daar iets mee moet Verder 

wordt besproken waar je het beste 

kan beginnen met monitoren en hoe 

je bepaalt je of adverteren op social-

media interessant is. De workshop 

wordt gegeven door Wilco Verdoold 

en Marco Frijlink beiden Business 

developer en managing-partner van 

Budeco. 

Aanvang 17.00 uur in de Oude 

Raadzaal van het gemeentehuis. 

Rond 21.30 wordt afgesloten met 

een netwerkborrel. 

door Olivier de Vries

Op 18 april werd door Wilco Verdoold, 

business developer en eigenaar van 

Budeco een interessante bijeenkomst 

gehouden over Social Media en dan 

vooral over hoe ZZP’ers deze het meest 

e� ectief konden gebruiken. Bijna hon-

derd ZZP’ers luisterden en namen deel 

aan de netwerkborrel.

Na een welkomstboodschap van Ton 

Kok, de voorzitter van de stichting, 

werd in de Mathildezaal in een kleine 

drie uur uiteengezet wat ZZP’ers alle-

maal met social media kunnen en ook 

vooral moeten doen. Volgens Wilco 

Verdoold worden er teveel makkelijk 

vermijdbare fouten gemaakt doordat 

ondernemers zich niet realiseren dat 

transparantie, accountability en au-

thenticiteit de sleutelwoorden zijn. 

AMBASSADEUR

De belangrijkste dingen om te doen 

zijn observeren hoe er commercieel 

gewerkt wordt op social media, hier 

op te reageren, en uiteindelijk te par-

ticiperen in iets, een gezamenlijk pro-

ject, een conversatie, brainstorming. 

Met een aantal relevante voorbeelden 

werd aangetoond hoe bijvoorbeeld 

een klant of collega snel een ambassa-

deur voor je merk kan worden, zowel 

in positieve als negatieve zin. Ook als 

je zelf niets op social media doet. 

De tweede fase van activiteit op so-

ciale netwerken werd door Verdoold 

als aanzienlijk moeilijker bestempeld. 

Zelfs zoiets als een eigen groep op lin-

kedin is al een probleem als er niets op 

gebeurt en niemand er op reageert. 

Ook zogenaamde ‘Apps voor de heb’ 

richten vaak meer schade aan dan ze 

bereiken. ‘Werk zo veel mogelijk met 

de bestaande tools, en ga niet probe-

ren het wiel opnieuw uit te vinden.’, 

luidt het advies van Verdoold.

De voorzitter sloot af met een dank-

woord en riep de aanwezigen op om 

zich vooral in te schrijven voor de vol-

gende bijeenkomst over Social Media. 

Na de presentatie volgde een netwerk 

borrel waar nog lang over getweet 

werd.

De ZZP bijeenkomst ‘Social Media’ werd vorige maand door een groot aantal men-

sen belangstellend gevolgd.

ZZP workshop Social Media

Oud BOF-bestuursleden in het 
zonnetje gezet

DAPPERDIRECT.NL

Dapper kantoorvakhandel

Julianalaan 36

3722 GR  Bilthoven

tel 030-2283412

• voor al uw kantoorartikelen
• intern winkel m  een lokaal gezicht
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Lustrumprogramma 
40 jaar Nijepoort

De laatste drie dagen van deze week zal het in de Groenekanse 

kern van deze gemeente iets anders gaan. Basisschool 

De Nijepoort viert dan haar 40-jarige bestaan. 

Op donderdag 31 mei zullen alle leerlingen en wethouder Herman Mitten-

dorf al om 8.15 uur al ‘bij de les’ op ‘school’ moeten zijn. De wethouder van 

onderwijs om de festiviteiten te openen en voorzitter Paul Plantenga om het 

boek ‘40 jaar Nijepoort’ uit te reiken aan de eerste voorzitter W. Edel. De 

heer Edel was medeoprichter van de Nijepoort. Vervolgens is er een ballon-

nenwedstrijd voor de leerlingen van de Nijepoort. Om 9.00 uur vertrekken 

de leerlingen voor het schoolreisje naar De Efteling. 

Vrijdag

Vrijdag 1 juni is de volgende feestdag; begonnen wordt om 10.00 uur met 

een vossenjacht op Versteeglaan, Copijnlaan, en Oranjelaan. Vanaf 13.00 

uur wordt er op school die middag verder geoefend voor liedjesfestival in 

avond. Om 17.00 uur is er het Lustrumfeest met het thema ‘Jaren 70’ (in 

1972 is de school gestart) voor kinderen en ouders in de feesttent op het 

Nijepoortje met om 17.30 uur een Italiaans buffet verzorgd door Landwaart 

Maartensdijk, om 18.30 uur de presentatie en verkoop van het Lustrum-

boek. Om 19.00 uur is er een Zangworkshop en Liedjesfestival en de dag 

wordt vanaf 21.00 uur beeindigd met het Ouderfeest met DJ Dennis

Zaterdag

Zaterdag 2 juni is er vanaf 14.30 uur een reünie voor oud-leerlingen, team en 

betrokkenen. De school nodigt alle oud-leerlingen en hun ouders en daarnaast 

alle oud-medewerkers uit om het 40-jarig bestaan van de school te vieren.

85-jarige Werkplaats viert: 
‘Van oud naar nieuw’ 

Het zal wel even schrikken worden voor de naar verwachting meer dan 1200 oud-leerlingen van De 

Werkplaats Kindergemeenschap, die zaterdag 9 juni met een daverende reünie het jubileum van hun 

school komen vieren.  Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn zij van harte welkom.

Toen zij 5 jaar geleden naar Biltho-

ven kwamen vond de reünie (voor de 

80-jarige) plaats in hun oude - maar 

oh zó vertrouwde – Werkplaatsge-

bouw. Die bekende geur, de vele 

plekjes met hun eigen geschiedenis, 

de binnentuin in de centrale hal, de 

trappen voor het gebouw - waar roken 

toen nog was toegestaan - , de Grote 

Zaal. Alles was er nog, of er niets ver-

anderd was.

Nieuw

Maar er was wel degelijk heel veel 

veranderd. En al die veranderingen 

pasten niet meer in dat oude gebouw. 

Onderwijs dat voldoet aan de hoge 

eisen vraagt om een totaal andere 

inrichting en opzet van een gebouw. 

Dat wordt dus voor al die reünisten 

wel even slikken, wanneer ze zien dat 

hun oude gebouw niet meer bestaat, 

maar dat ze welkom worden gehe-

ten in een prachtig licht en modern 

schoolgebouw.

Afwisselend 

De jaargenoten worden verdeeld over 

7 verschillende locaties, zodat de kans 

op ontmoetingen met mensen van de 

eigen klassen zo groot mogelijk is. 

Elke locatie verzorgt een programma, 

waarbij bijpraten, ontmoeten en her-

inneringen ophalen de hoofdmoot 

vormt, maar ook vertrouwde WP 

zaken als ‘Het open podium’ en de 

‘nostalgische les’ een plaats krijgen. 

Daarnaast is er een gevarieerd keu-

zeprogramma. Er  is een doorlopend 

‘ilmprogramma’ van De Tienden-

sprong, het oude schoolgebouw en 

impressies van het onderwijs anno 

2012. Er zijn rondleidingen door  het 

nieuwe gebouw en de basisschool. 

Oud-leerlingen

Natuurlijk zijn er optredens van oud 

leerlingen in De Grote Zaal, o.a. van 

Ingmar Heytze, Annebeth Webb, Die-

derik Jekel, Jon Karthaus en Xavier 

Boot. Op de sportvelden treedt De 

WP-band op en verzorgen WP-DJ’s 

samen met de DJ School Utrecht voor 

swingende muziek. Met een lekker 

drankje, oude bekenden en een heer-

lijk zonnetje zal het een onvergete-

lijke dag worden. 

Alle oud-leerlingen zijn welkom op 

zaterdag 9 juni 2012 van 11.00 tot 

17.00 uur! Voor meer informatie en 

inschrijven voor de reünie: www.

werkplaatsreunie.nl

Voor ouders, over pubers 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) organiseerde in samen-

werking met Theatergroep PlayBack in De Werkplaats Kees Boeke te Bilt-

hoven op dinsdag 22 mei een interactieve avond voor ouders over com-

municeren met pubers. De thema’s waren: grenzen bepalen en stellen, 

alcohol- en drugsgebruik, seksualiteit en internet.

Op deze avond namen acteurs de belangstellenden mee in de belevingswe-

reld van het kind en speelden scenes ‘aan de keukentafel’ over herkenbare 

situaties en dilemma’s. Naar aanleiding daarvan volgde een open discussie, 

waarbij en waardoor handvatten werden aangereikt om de communicatie 

tussen ouder c.q. verzorger en het kind te bevorderen.[HvdB] 

Rechts spelers en links de gespreksleidster tijdens de interactieve avond 

over communiceren met pubers.                               [foto Reyn Schuurman] 

Nieuw Kindercentrum opent deuren
Zaterdag 2 juni opent Kindercentrum 

De Welpen en De Wilde Poema van 

Kinderopvang De Bilt haar deuren 

op het terrein van De Werkplaats 

Kindergemeenschap. Dit mooie en 

duurzame kindercentrum, gelegen in 

een bosrijke omgeving beschikt over 

prachtige buitengebieden. Met veel 

ruimte binnen en buiten, ver boven 

het wettelijke gemiddelde. 

Er is in het kindercentrum gewerkt 

met veel natuurlijke materialen. 

Kortom  een kindercentrum waar veel 

te doen is voor de kleintjes van kin-

derdagverblijf De Welpen, zoals bij-

voorbeeld een ‘ontdek buitenruimte’. 

Maar ook voor de schoolgaande kin-

deren van BSO De Wilde Poema is er 

buiten veel te doen. 

‘Welk kind wil nou niet genieten 

van heerlijk buiten spelen, met veel 

ruimte om zich heen. Kinderopvang 

De Bilt voorziet daarin met al haar 

locaties en met dit kindercentrum in 

het bijzonder’, aldus Tineke Plessen 

directeur Kinderopvang De Bilt. Op 

de Open Dag voor Kindercentrum 

en Basisschool is aansluitend aan de 

opening tot 17.00 uur een Open Dag 

voor belangstellenden. Met uiteraard 

leuke activiteiten voor kinderen. Het 

adres is Kees Boekelaan 10 - 16, Bilt-

hoven (parkeren kan op de parkeer-

plaats van de Werkplaats). [HvdB]

Ilse Diepeveen (pedagogisch 

medewerker) en vestigingsmanager 

Judith Veen zijn er helemaal klaar voor.

Onderwijs, ICT en de nieuwe media
In samenwerking met KPN en Station to Station organiseerde de Julianaschool in Bilthoven op 

24 mei een informatieavond over onderwijsvernieuwingen die mogelijk worden door

het gebruik van glasvezel. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst met ouders en leerlingen 

werden allerlei nieuwe ontwikkelingen toegelicht.

In het onderwijsprogramma van de 

Julianaschool spelen de nieuwe me-

dia al een belangrijke rol. Elke ver-

dieping heeft een computerplein en 

alle klassen werken met een interac-

tief schoolbord. Uit onderzoek blijkt 

dat door de inzet van ICT in het on-

derwijs leerlingen betere prestaties 

leveren en gemotiveerder zijn. Ook 

blijkt dat onderwijskrachten eficiën-

ter lesgeven.

Na de opening door directeur Ella 

Prins leidt Sandra de Bruijn de avond 

in. Zij is werkzaam bij de onder-

wijsafdeling van KPN en vertelt wat 

de deelnemers kunnen verwachten. 

Anthony van der Zande is als onder-

wijsdeskundige werkzaam bij Station 

to Station, een dochter van KPN. Op 

een interactieve manier gaat hij in op 

nieuwe trends in het onderwijs met de 

nieuwe media, zoals huiswerk online. 

Daarvoor zijn goede verbindingen 

vereist vandaar het glasvezelverhaal. 

Over glasvezel in Bilthoven geeft 

Claudia Lever van KPN Glasvezel 

informatie, ondersteund door een 

ilmpje. Ze  vertelt dat Reggeiber als 
netwerkbeheerder zorgt voor de aan-

sluiting tot aan het huis De diensten 

voor telefoon, internet en televisie 

worden verleend door de verschil-

lende providers. Er moeten voor het 

netwerk nieuwe  kabels de grond in. 

Reggeiber gaat ervan uit dat de stra-

ten daarvoor hooguit een dag openge-

broken liggen. [GG]

De nieuwe media nemen bij de 

Julianaschool een belangrijke plaats in.

Jaarlijkse skelterrace
Op zaterdag 9 juni a.s. wordt de jaarlijkse skelterracevoor kinderen van 

4-12 jaar gehouden op het kerkplein in Lage Vuursche. Iedereen die belang-

stelling heeft, is welkom om mee te doen. Na aloop is er voor alle kinderen 
een prijs. Uiteraard hebben de winnaars daarbij de eerste keus.

Door jeugdwerker Arie de Winter wordt na de skelterrace in de kerk een 

Bijbelverhaal verteld. Afsluitend is er voor de kinderen patat. Uiteraard zijn 

ook ouders en andere belangstellenden welkom om hen aan te moedigen.

De skelters worden door De SpeelGaarden ter beschikking gesteld.



aanbouw met opbouw

aanbouw met terras

Robouw BV - Molenkamp 30  

3732 EV De Bilt

Tel. 030-2280478 

Mob. 06-54228555 

info@robouwbv.nl   

www.robouwbv.nl

kamer en suite

ROBOUW B.V. 10 JAAR!
 

In 2002 is ROBOUW B.V. in Bilthoven 

opgericht door De heer Ron van Leusden. 

Ron komt uit een hecht ondernemersgezin, 

waarbij zijn vader en ook zijn broer 

werkzaam zijn binnen het bedrijf. Zijn 

vader Joop van Leusden, sinds de 70’er 

jaren werkzaam in de Utrechtse en Biltse 

aannemerswereld, was de grondlegger van 

wat nu het huidige ROBOUW is.

 

Bouwen en verbouwen is Ron zodoende 

van jongs af aan met de paplepel 

ingegoten. Service en kwaliteit zijn de 

speerpunten van ROBOUW een visie die 

ROBOUW ook in deze moeilijker tijden 

uit wil dragen, vandaar ook dat ROBOUW 

begin dit jaar is verhuisd naar een groter 

bedrijfspand aan de Molenkamp in De 

Bilt (v/h de vestiging van bouwbedrijf 

De Jong en Van Dijk) om de kwaliteit en 

service te kunnen waarborgen. ROBOUW 

is een middelgroot aannemersbedrijf en is 

gespecialiseerd in grote maar ook kleinere 

verbouwingen maar altijd met oog voor 

detail. ROBOUW geeft u  graag vrijblijvend 

en kosteloos een deskundig advies. Graag 

nodigen wij u uit voor een bezoek aan ons 

bedrijfspand. U bent van harte welkom!

Communiceren 

Communicatie kom je 

de hele dag tegen en het 

gaat niet altijd vanzelf. 

Bij de cursus Communi-

ceren vanuit je hart leer 

je wat jij kunt doen om 

de communicatie soepe-

ler te laten verlopen en 

te zorgen dat je bood-

schap echt overkomt. 

De cursus is op 9 en 10 

juni en wordt gegeven 

door Monie Doodeman.

Op 15 en 16 juni is er 

een cursus speciaal ge-

richt op communicatie 

met kinderen voor ie-

dereen die met kinderen 

woont of werkt. Je kunt 

Geweldloze Communi-

catie toepassen op alle 

vlakken van je leven. Of 

het nu gaat over contact 

met de buren, je (klein)

kinderen, je partner, 

collega of leidingge-

vende. Voor aanmelden 

of meer informatie: 

Monie Doodeman 030-

2658470 of 

www.communiceren-

vanuitjehart.nl 

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm)  
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 
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Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst
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Dieren Kunst

15 kaarten voor

€ 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel 

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk
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B4 FC De Bilt Voorjaarskampioen 
Zaterdag 12 mei 2012 is de B4 van 

FC de Bilt onder grote publieke be-

langstelling kampioen geworden. 

Echt spannend was de wedstrijd niet; 

er werd met 12–1 van Saestum B3 ge-

wonnen. Dankzij deze overwinning is 

de laatste wedstrijd tegen Jonathan 

B5 overbodig geworden, omdat door 

deze overwinning het team qua pun-

ten en doelsaldo niet meer door de 

concurrentie in te halen. 

Het kampioenschap is te danken aan 

de tomeloze inzet van de spelers en 

tactische aanwijzingen van de trai-

ners, Peter, Purba en Laurens. Het 

niveau werd elke wedstrijd beter, 

hetgeen vaak resulteerde in een hoog 

scoreverloop. Ook dank aan de steeds 

meegereisde supporters voor de men-

tale bijstand.     

(Sylvia van Rossum)

Met 12-1 sleepte de B4 het 

kampioenschap binnen.

Na kampioenschap 
in het water

SCHC Jongens D2 is zaterdag, in de voorlaatste competitieronde, kampioen 

geworden in de 1e klasse. Met nog 1 wedstrijd te gaan en 6 punten voor op 

concurrent Laren, zijn de jongens niet meer in te halen. 

De uitwedstrijd tegen Nieuwegein JD1 was spannend, maar toen een kwar-

tier voor tijd de gelijkmaker werd gescoord (2-2) was de ban gebroken en 

liepen de jongens uit Bilthoven snel uit naar een 4-2 overwinning. Het kam-

pioenschap is uitbundig gevierd op het veld en daarna in het zwembad, waar 

de coaches, Piet-Hein Wehmeijer en Matthieu Vermeeren, als dank voor een 

fantastisch jaar, in het water werden gegooid. 

Bovenste rij v.l.n.r. Hugo Vermeeren, Max Steenvoorden, Philippe Bouvy, 

Rogier Adler, Douwe Lankhout, Olivier de With, Philippe Sturm, Steijn 

Kuipers. Onderste rij v.l.n.r. Mees Hurkens, Felix Wehmeijer, Friso van 

Lemmen, Maurits Hessing, Reinier van Doorn, William Adelaar.

Nova E1 kampioen

Zaterdag 19 mei zijn de meiden én Dennis van NOVA E1 kampioen geworden! Wie had dat gedacht 

na een veldseizoen in het najaar en een zaalseizoen waarin bijna alles verloren werd. Het was dan ook 

link wennen: de overgang naar het grote korfbalveld met 2 vakken en de hogere korf! 

Onder enthousiaste leiding van 

Fenna en Tanja verloren ze de moed 

niet; hielden ze plezier in het leuke 

spelletje en gingen ze met grote 

stappen vooruit. En dat leverde re-

sultaat na een 3-0 winst op Animo 

een kampioenschap in de veld voor-

jaarscompetitie op. Een geweldig 

resultaat.

(John Bessems)

Staand v.l.n.r.: Trainster/coach 

Tanja, Nemea, Anna, Nienke, 

Nienke, Rune en Trainster/coach 

Fenna. Zittend v.l.n.r.: Rianne, 

Nora, Dennis, Vera en Gwen. Yaelle 

was op vakantie.

TZ C1 kampioen
In de uitwedstrijd 

tegen NKC’51 in 

Almelo werd met 

2-7 gewonnen, 

waardoor het 

kampioenschap mee 

naar Maartensdijk 

werd genomen. 

Het winnende team 

bestaat uit: Sanne, 

Sterre, Renee, 

Charley, Nienke, 

Emiel, Reinier, Jesse 

en Max. 

Trainer is Bart. 

(Johan Rijksen)

Pianotalent Stein van Eden 
deelnemer Masterclass-piano

Over enkele weken zal Stein van Eden, geboren (1986) en getogen in Bilthoven, eindexamen piano 

aan het Conservatorium van Utrecht doen. Hij begon op zijn achtste met pianospelen aan de 

Biltse Muziekschool. Op zestienjarige leeftijd kwam hij in contact met de uit Rusland afkomstige 
pianovirtuoos Misha Fomin. Op zondag 3 juni speelt hij in het Walter Maas Huis.

Stein combineerde zijn studie na-

tuurkunde met lessen bij Misha. Zijn 

passie en liefde voor de piano en de 

Klassieke Muziek was zo sterk dat 

hij naar het conservatorium ging. 

Het afgelopen jaar was hij gaststu-

dent aan de Hochschule fűr Musik 
und Tanz in Keulen bij Sheila Ar-

nold. Naast zijn muziekstudie zal 

Stein dit jaar ook afstuderen aan de 

Universiteit in Natuurkunde!

In oktober 2008 wist Stein tijdens 

het Internationaal Studenten Piano 

Conours zowel de tweede prijs als 

de publieksprijs te bemachtigen. 

Masterclasses volgde hij onder 

andere bij Andreas Woyke, Alan 

Weiss, Sebastián Colombo, Martijn 

van den Hoek, Hans Eijsackers, Je-

roen van Veen en Rudolf Janssen. 

Optredens gaf hij in onder meer Vre-

denburg Leidsche Rijn, het landhuis 

van Wibi Soerjadi te Zeist, en als 

duo met sopraan Charlotte Houberg 

in de Doelen Rotterdam en Muziek-

gebouw aan ´t IJ.

Op zondag zullen de deelnemers 

aan de Masterclass zich presenteren 

d.m.v. het spelen van een recital met 

werken van o.a. Brahms, Beethoven, 

Rachmaninov en Messiaen, waarbij 

ook de docent Misha Fomin werken 

van J.S. Bach en Fr. Schubert ten 

gehore zal brengen. Toegangskaar-

ten zijn te reserveren via tel. 030 

2280908 of tel. 06 54397074 of per 

e-mail mezzofortepiano@gmail.

com. Kaarten zijn eveneens ver-

krijgbaar bij de Bilthovense Boek-

handelen bij het Walter Maas Huis.

Tweemaal Zes organiseert 
Provinciaal Schoolkorfbal

Op zaterdag 2 juni organiseert TZ in Maartensdijk het Provinciaal School-

korfbaltoernooi. Er hebben zich 18 scholen uit Soest, Driebergen, Utrecht, 

Veenendaal, Maarssen, Amersfoort, Vianen, Houten, De Bilt en Westbroek 

mogen aanmelden.

Elk jaar wordt in veel gemeenten een Schoolkorfbaltoernooi gehouden. 

Plaatselijke scholen strijden dan in verschillende leeftijdsklassen om de lo-

kale eer in de door plaatselijke korfbalclubs georganiseerde toernooien. In 

deze gemeente zijn dat het Maartensdijk Tweemaal Zes en het Biltse Nova. 

Gemeente

Dit jaar was in Maartensdijk de Westbroekse basisschool Het Kompas de 

winnaar van categorie groep 5/6 en ook de succesvolste in groep 7/8. In 

de Bilt ging de overwinning voor groep 5/6 naar De Groen van Prinsterer-

basischool en in groep 7/8 ging de beker mee naar de Rietakker.

Provincie

Aansluitend wordt op provinciaal niveau ook jaarlijks uitgevochten wie de 

beste school is van de provincie. Niet alleen in de provincie Utrecht, maar 

in het gehele land. Dit jaar organiseert Tweemaal Zes het schoolkorfbal-

toernooi voor de provincie Utrecht. Op zaterdag 2 juni zullen de lokale 

kampioenen op provinciaal niveau zich meten om daarna - al over twee we-

ken - mogelijk zelfs op landelijk niveau uit te mogen komen in de nationale 

schoolkorfbalkampioenschappen. 

Stein van Eden speelt zondag a.s. in 

het Walter Maas Huis.



Te koop aangeboden

TUINSET teakgarden eettafel, 

3 persoonsbank + 2 stoelen. 

€ 250,-. Tel. 06-28643352

Chemisch toilet voor boot of 

caravan als nieuw, gratis af te 

halen. Tel. 0346-211723

Compostton ca. 300 liter met 

beluchte bodem en beluch-

tingshaak. Regelbare topbe-

luchting. Donkergroen. € 27,-. 

Tel. 030-2288994

Mandje voor een poes i.z.g.s. 

€ 5,-. Vervoersbak voor poes 

i.z.g.s. € 7,50. Tel. 0346-

211615

Kattenbak in zeer goede staat. 

€ 7,50. Tel. 0346-211615 

Twee jaargangen national geo-

graphic (2008/2009). Gratis af 

te halen. Tel. 06-53281200

Twee PONYZADELS te koop. 

Dressuur en springen. € 175,00 

p/s. Tel. 06-22526995

Fietsen/brommers

Gazelle HERENFIETS, 3 ver-

snellingen, i.z.g.s. € 130,-. Tel. 

0346-212950
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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.)

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

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

Personeel gevraagd

Cordaan Maartensdijk, zoekt 

vakantiekrachten. Zie pag. 12.

Nicor Protection Systems Bilthoven, 

zoekt medewerker. Zie pag. 10.

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

ZONNESCHERMEN / rol-

luiken reparatie onderhouds-

beurt nu € 35,-. Elektra motor 

€ 150,- aanbieding inbouwen 

motor € 125,-. Hans Tel. 

06-26604779 Groenekan

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis, 

Tel. 06-12870752

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Noteer vast in de agenda, zomer-

vakantie BETTY'S CORNER! 

06-07 t/m 24/07 2012. Goed 

geknipt de vakantie in! Bel voor 

een afspraak: 06-33722022. 

Zorg voor uw haar!

3x GARAGEVERKOOP 9 

juni 2012 10-16 uur. Burg. 

Huydecoperweg nr. 7, 12 en 

16 Westbroek

GITAAR- en Basgitaarles in 

Bilthoven. 1e les gratis. Tel. 

06-17172773

Maartensdijk en omge-

ving; op donderdag 24/5 een 

SLEUTELBOS in zwart etui 

gevonden? Bel 035-5771682.

Raaijen  
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  

Bilt 030-2202012

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 

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

meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

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

06-54967985

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

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

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

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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

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

www.mediationmetu.nl

Te dikke kinderen? Begin de dag met een herbalife shake. 

Geef ze naar school een heerlijke herbalifereep vol eiwit-

ten mee. Genoeg  tot de lunch. Voor advies en begeleiding, 

tel. 0346-571377, website: www.vinkvoorvoeding.filternet.nl. 

W.A. Vink, Dr. Welfferweg 17, 3615 AK Westbroek. 

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

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

complete gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. Reiniging-

peeling-stomen-weghalen van oneffenheden-epileren-massa-

ge van gezicht, hals en decolleté-masker-serum-dagcreme. 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Landtman Vastgoed Ondersteunende Diensten. Voor bouw-

kundig tekenwerk of begeleiding van uw verbouw- of renovatie 

plannen. Bel voor een vrijblijvend advies met: 0658-950785 of 

reageer via www.landtman.nl. Landtman, Boomklever 30, 3738 

SG Maartensdijk. 

Tuinservice Van Vliet, voor al uw tuinplanten, zoals zomer-

goed, vaste planten, bomen en heesters, coniferen, etc. Ook 

voor al uw voorkomende tuin-, straat-, boom-, snoei- en spuit-

werkzaamheden. Verkoop vr. en za. Nw. Weteringseweg 34, 

Groenekan. Tel. 06-54751296

De Zomer sjoelcompetitie 55+ in Dijckstate is gestart. De 

volgende speeldagen met leuke prijsjes zijn op de vrijdagen 

8 juni, 13 juli en 10 augustus van 14.00-16.30 uur. Deelname 

per middag inclusief 1 kopje koffie/thee is € 3,-. Inschrijven 

bij familie van den Brink app. 142. Tel 0346-213297 of in het 

restaurant.

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

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

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

www.MPGcoaching.nl  

Luxe 4 tot 6 persoons vakantiehuis op Ameland te huur. 

Uitzicht op duinen, vlakbij strand en dorp Hollum. Voor info en 

lastminute aanbiedingen: www.skutehon.nl of bel 06 45599732

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Cursussen/Trainingen

Ook in de zomer blijven bewegen? Kom dan naar Pilates! 

Elke woensdagavond les op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u 

aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen zijn moge-

lijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06-30443485 

of surf naar www.drbm.nl. Met Pilates wordt u bewust van uw 

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen.

Sprookjesboom 
in De Vierstee

In de 73 minuten durende ilm Sprookjesboom 
belanden Roodkapje, Wolf, Assepoester, Reus en 

Klein Duimpje uit het Sprookjesbos per ongeluk 

in het onbekende Winterland. De bewoners willen 

heel graag terug naar huis, maar daarvoor moeten ze 

eerst vijf kristallen vinden. Tijdens deze zoektocht 

probeert Heks daar een stokje voor te steken.

In Winterland ontmoeten de sprookjesbosbewoners 

de winterlandbewoners; IJskabouter Kluns, IJsdraak 

en IJsfakir. Gaat het de Sprookjesbosbewoners luk-

ken om weer terug te komen in het Sprookjesbos?

De ilm is op woensdag 6 juni aanvang 13.30 uur te 
zien in De Vierstee aan de Nachtegaallaan te Maar-

tensdijk

Kampioen!
Op het mooie tennispark van tennisvereniging Shot in Zeist, 

is Carolien Smits uit Groenekan op eerste Pinksterdag 

tenniskampioen van het district Utrecht geworden

in de categorie meisjes t/m 10 jaar. 

De poulewedstrijden en de kwart- en halve inale waren gemakkelijk te winnen, 
de inale was andere koek! De twee beste speelsters van het schema stonden 
tegenover elkaar. Carolien speelde daarin tegen Eniek v.d. Broek uit Drieber-

gen. De eerste set ging gelijk op tot 6-6. Er was een tiebreak nodig voor de 

beslissing. Daarin kwam Carolien met 5-2 achter maar wist toch te winnen met 

7-5. De tweede set kwam Carolien op een achterstand van 5-0. Ze bleef echter 

in de goede aloop geloven en knokte zich terug in de wedstrijd. Ze wist deze 
uitermate spannende tweede set tenslotte te winnen met 7-5 en daarmee het 

kampioenschap te behalen. 

Ondanks de hitte en de felle zon werd er door beide speelster uitstekend tennis 

gespeeld. Carolien speelt bij Tenniscentrum Groenekan en wordt daar getraind 

door Jose Filipe Silva.

(Thesy en Robert Smits)
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Nieuw Record 
Bilts Beachvolleybal

Gedurende het Pinksterweekeinde werd weer eens duidelijk hoe populair en 

succesvol het beachvolleybal in de gemeente De Bilt is. Vier Biltse leden 

van Beachvolleybalvereniging Irene speelden in de Nationale Eredivisie. 

Daphne Katan, Nanda Pluiter en Kirsten Sparnaay – ooit als jeugdtalenten 

bij Irene bekend als K3 – speelden op het hoogste niveau mee in het Bra-

bantse St. Anthonis en Bas Verpoorten scoorde hoog in Hoek van Holland. 

In Arnhem wonnen Wouter van Gilst en Matthijs Agterberg in het beach-

volleybal een 1ste divisietoernooi. De twee Irene volleyballers verdienen 

hiermee hun plek in de Eredivisie. (Norbert Sparnaay)

V.l.n.r. Kirsten, Daphne en Nanda.

Optimist-zeilster Sterre Vrijenhoek 
naar WK in Dominicaanse Republiek

 

door Lilian van Dijk 

De veertienjarige Sterre Vrijenhoek uit Bilthoven gaat dit jaar als het enige meisje tussen de vijf 

geselecteerde zeilers naar de Wereldkampioenschappen in de Optimist-klasse. Kinderen mogen 

wedstrijdzeilen in de Optimist tot en met het kalenderjaar waarin ze vijftien worden.

Al op tweejarige leeftijd zat Sterre in 

een zeilboot. ‘Dat was een Optimist, 

die mijn grootouders voor de familie 

hadden gekocht. Mijn vader stuurde 

en ik zat voorin. Natuurlijk met een 

zwemvest aan. Ook nu zeil ik nooit 

zonder zwemvest. Het is verplicht.’ 

Op haar achtste ging ze op zeilles. 

‘Bij de Koninklijke Watersport-

Vereeniging “Loosdrecht”. De les-

sen waren op de zaterdagmiddag en 

we kregen met een groepje een paar 

uurtjes les. Ik vond het leuk, maar ik 

ben ook wel eens bang geweest als ik 

geen controle meer had. Dat gebeur-

de toen wel eens.’ Toch smaakte het 

naar meer. ‘Op een gegeven moment 

stroomde ik door naar de zondag. Die 

lessen waren voor wat oudere kinde-

ren. Dat was maar kort, want ik mocht 

gelijk naar de selectie. Die bestaat uit 

een groepje kinderen dat meer wil zei-

len. Dan ga je ook wedstrijden zeilen 

in andere regio’s.’ Het eerste seizoen 

was voor Sterre meer een kennisma-

king met de wedstrijdsport. ‘Ik was 

al blij als ik een wedstrijd uitzeilde. 

Het was moeilijk om de boot onder 

controle te houden, omdat ik nog heel 

licht was.’ Elk zeilseizoen begint en 

eindigt met drie selectieweekenden 

voor de Europese en de Wereldkam-

pioenschappen. ‘Dat was voor mij 

toen nog niet aan de orde.’ De wed-

strijden in het najaar tellen mee voor 

de selectie van de jeugdploeg en die 

van het voor- en het najaar ook voor 

de kernploeg. ‘Najaar 2009 haalde ik 

de jeugdploeg.’ Deze ploeg doet mee 

aan wedstrijden door heel Nederland, 

maar ook in het buitenland. 

Mental coach

Voorjaar 2010 haalde Sterre genoeg 

punten voor de EK-ploeg. Dus ze 

mocht dat jaar als lid van de kern-

ploeg meedoen aan het Europees 

Kampioenschap in Polen. ‘Er gingen 

drie meisjes en vier jongens mee. We 

hebben twee weken in Polen geze-

ten, een week om te trainen en een 

week om wedstrijden te zeilen. Qua 

resultaat verwachtte ik weinig. Ik 

kwam er om te leren en ervaring op 

te doen.’ In 2011 kwam Sterre weer 

in de kernploeg terecht. ‘Ik zat toen 

dus bij de top-16 van Nederland en 

deed selectie voor de EK en WK, 

maar bij het laatste selectieweekend 

was ik erg zenuwachtig en toen heb 

ik het WK niet gehaald, maar het EK 

wel.’ Ze deed mee aan de EK in Por-

tugal. ‘De eerste wedstrijd deed ik 

het goed, maar de tweede wedstrijd 

werd ik gediskwaliiceerd omdat ik 
te vroeg was gestart. Daarna ben ik 

steeds heel voorzichtig gestart, waar-

door ik minder goed presteerde dan 

ik had gehoopt.’ Toch kwaliiceerde 
Sterre zich dat najaar weer voor de 

kernploeg. Haar streven was om dit 

voor jaar in de selectie voor de WK 

te komen, maar ze vond dat ze wel 

een steuntje in de rug nodig had. ‘Ik 

ben met een mental coach gaan pra-

ten om mijn spanningen onder con-

trole te krijgen.’ Na het tweede selec-

tieweekend van 2012 stond ze op de 

tiende plaats. ‘Voor de WK moet je 

in de top 5 staan. Door mijn mental 

coach dacht ik: ik ga het nog halen. Ik 

ging heel positief het derde weekend 

in.’ De eerste wedstrijd van de eerste 

dag ging goed, maar tijdens de twee-

de wedstrijd brak het mastblok, zodat 

ze de wedstrijd niet kon uitzeilen. ‘Ik 

moest heel veel punten goedmaken. 

Mijn zeilcoach kon het mastblok nog 

vóór de derde wedstrijd repareren. Ik 

liet alles achter me en slaagde erin 

bij de derde wedstrijd tweede te wor-

den.’ Op de tweede selectiedag zette 

Sterre stabiele prestaties neer: ‘Ik 

werd drie keer zevende. Ik dacht dat 

ik naar de EK in Italië zou gaan, maar 

ik had toch goed genoeg gezeild om 

de WK te halen.’ 

Ouders

Op 7 juli vertrekt Sterre naar de Do-

minicaanse Republiek. ‘Dan is de 

schoolvakantie net begonnen.’ Ook 

tijdens het schooljaar is haar sport 

geen struikelblok geweest: ‘Ik zit in 

drie havo en ik heb de topsportstatus, 

dus ik krijg genoeg vrij om aan wed-

strijden en trainingen te kunnen mee-

doen.’ De zeilbond hanteert strenge 

regels: ‘Ouders zijn als begeleiders 

niet welkom bij EK en WK-wedstrij-

den. Maar mijn ouders komen wel 

naar de Dominicaanse Republiek, 

voor vakantie en om het WK als toe-

schouwer bij te wonen. Dat vind ik 

ijn, want ik de laatste wedstrijd is pas 
op 26 juli afgelopen, dus ik ben deze 

keer wel erg lang van huis.’ Volgend 

jaar zegt Sterre de Optimist-klasse 

vaarwel. ‘Dan ga ik waarschijnlijk in 

een 420 zeilen, een tweemansboot, 

samen met mijn zus Floor van zeven-

tien.’ Ook een talentvol zeilster: ‘Zij 

is dit weekend in een Laser 4.7 Ne-

derlands kampioen geworden.’

Remise niet genoeg
De opdracht leek schier onmogelijk: Na de 4-1 (uit-)nederlaag van de vorige week stonden 

de voetballers van het Maartensdijkse SVM voor een zware opgave in de tweede ronde 

van de nacompetitie. Thuis winnen met tenminste vier doelpunten verschil en dat 

met een sterk gehavende formatie.

Trainer Wout van Dronkelaar miste 

nogal wat spelers. Eigenlijk was de 

opdracht voor Woudenberg daardoor 

nog meer versimpeld: Zorg voor con-

trole tijdens de wedstrijd, doe geen 

gekke dingen en blijf kaarten- en 

blessurevrij. De Woudenbergers kwe-

ten zich goed van deze taak, hoewel 

in de openingsfase het eenmaal mis-

ging. Na verkeerd rondspelen in de 

defensie kreeg SVM namelijk een dot 

van een kans, maar de bal stuiterde 

binnenkant paal het veld weer in. Het 

was het enige gevaar dat de Maar-

tensdijkers konden stichten.

Saai

SVM wilde wel maar kon niet echt 

overtuigen. Met de weer hard wer-

kende Erik Röling als 2e spits kreeg 

SVM in het eerste kwartier wel en-

kele kleine kansen. Woudenberg 

daarentegen kon rustig rondspelen en 

kreeg de beste kansen op een voor-

sprong. Goed keeperswerk en de lat 

voorkwamen voor SVM een achter-

stand. Omdat het zomerse weer ook 

niet uitnodigde tot energiek spel, 

kreeg het publiek een saaie eerste 

helft voorgeschoteld, waarbij Wou-

denberg twee keer het doel van SVM 

onder vuur nam. Woudenberg hoefde 

niet en SVM kon niet beter. 

Pauze

Na de pauze kwam Woudenberg, met 

enkele wissels, uiteindelijk verdiend 

op voorsprong. Uit een hoekschop, 

konden de gasten eenvoudigweg sco-

ren. Door deze goal was de tweekamp 

met SVM van alle spanning ontdaan 

en kon Woudenberg zich alvast rich-

ten op de inale. SVM wisselde Je-

roen Geurtsen voor Peter Drenth en 

verplaatste daardoor het accent op 

de aanval. Door hard werken scoorde 

aanvoerder Kevin van Dronkelaar 

met een fraai schot de verdiende ge-

lijkmaker. De Maartensdijkse for-

matie werd nogmaals gerestyled met 

het inbrengen van Erik van de Vaart 

en Arjan Grotendorst voor de moe-

gestreden Stefan van Keulen en Jorn 
Brefeld. Uiteindelijk eindigde de 

wedstrijd in 1-1 

Al met al sloot SVM een waardig sei-

zoen (even) waardig af. Een prima re-

sultaat voor dit team en hun gedreven 

coach.

Erik Röling is kansloos tegen zes 

verdedigers en (nog) twee op de 

doellijn. Woudenberg verdedigde 

met man en (over-)macht de eerder 

verkregen riante voorsprong. [foto 

Henk van de Bunt]

Finale 
voorjaarscompetitie Toss

Ook dit jaar heeft tennisvereniging Toss een voorjaarscompetitie voor 

dubbels georganiseerd. De wekelijkse wedstrijden begonnen op13 april en 

eindigen op donderdag 7 juni a.s. Aanvang van de wedstrijden 19.30 uur.

Er is in twee poules gespeeld. De nummers twee spelen op de inaleavond 
de troostinale om de 3e en 4e plaats en de nummers een om het clubkam-

pioenschap en de tweede plaats. De spelers hiervoor zijn nog niet bekend, 

want er wordt nog, door diverse leden, volop gestreden.

Belangstellenden zijn van harte 

welkom op deze avond. Het park 

ligt aan de Talinglaan achter het 

W.V.T. gebouw. Voor recreatieve 

tennissers, die regelmatig een bal-

letje willen slaan, is er de nodige 

informatie beschikbaar. 

Sterre Vrijenhoek gaat dit jaar naar de Wereldkampioenschappen in de 

Optimist-klasse. (foto Sander van der Borch)

Advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Vernieuwde Theetuin Bilthoven 
houdt Open Dag 

door Lilian van Dijk

De theetuin van Henny Groenewegen is een biologische tuin met tuinkamers in pasteltinten. Ook is 

er een groentetuin met veel aparte groenten, maar ook bijzondere bloemen, struiken, notenbomen en 

vruchtdragers maken deel uit van haar lusthof. Op 2 juni begint het tuinseizoen met een Open Dag. 

Henny Groenewegen zet alle zeilen 

bij om de tuin zo goed mogelijk op 

orde te hebben voor de Open Dag. 

‘Het is hard werken; het groeit alle-

maal als kool’, vertelt ze. Waarmee ze 

het onkruid bedoelt, want dat schiet 

na een periode van regenachtig weer, 

gevolgd door zon, overal uit de grond. 

Een deel van de tuin is dit jaar op de 

schop gegaan. ‘Ik heb de zijkant gro-

tendeels omgegooid. De buxus is er 

voor de helft uit. De andere helft doe 

ik volgend jaar. Daarvoor in de plaats 

heb ik heel veel bloemen geplant en 

er komen meer aparte groeten bij. 

Twee bakken met zaden haalt ze erbij 

om te laten zien wat al in de grond 

zit of nog gepoot gaat worden: ‘Gele 

bonen, ronde courgette, bietjes die 

van buiten rood en van binnen rood-

wit gestreept zijn. Nieuw-Zeelandse 

spinazie, pastinaak – die je rauw kunt 

eten, maar ook heel geschikt is om te 

wokken-, net als de zwarte Spaanse 

wortel, die je ook kunt koken. Dan 

heb ik kastanjewortel, pompoen, tuin-

melde, die je goed tussen de sla kan 

doen, paarse broccoli. Alles wat erin 

gaat is puur biologisch.’ Henny is nog 

lang niet uitgekeken op bijzondere 

groente en zoekt steeds naar nieuwe 

aparte soorten.

Insectenlat
De reden waarom de buxus er op den 

duur helemaal uitgaat is logisch, legt 

Henny uit: ‘Buxus trekt slakken aan, 

dus dan heb ik daar minder overlast 

van. En ik vind de tuin ook veel leu-

ker geworden nu die buxus eruit is.’ 

Ook voor dieren komt er meer plaats 

in de tuin. ‘Ik had al jaren konijnen. 

Op dit moment een dwergkonijntje 

en twee wat grotere konijnen. En we 

zijn met de opbouw bezig van een 

kippenhok voor drie kippen maar 

dat komt niet op tijd klaar voor de 

Open Dag.’ Bijzonder en nieuw dit 

jaar wordt de insectenlat. ‘Die wordt 
opgebouwd uit pallets, takken, pot-

scherven, stro, rietstengels, grassen 

en stukken boom. Bovenop komt een 

wilde-bloemenweitje.’ Het is de be-

doeling dat veel dieren zich in de lat 
gaan thuisvoelen: pissebedden, spin-

netjes, wilde bijen, oorwurmen, slak-

ken en hommels.’ Ook padden zullen 

er graag komen. Voor hen wordt het 

een soort luilekkerland, want padden 

eten graag insecten en slakken, en wie 

weet komt er ook wel eens een egel-

tje langs. Wie ook een insectenhotel 

wil maken, kan surfen naar www.na-

tuurcentrumarnhem.com, daar staan 

voorbeelden.   

Open Dag

De Open Dag van Theetuin Biltho-

ven op 2 juni wordt gehouden tussen 

10.00 en 16.00 uur.

Bezoekers kunnen zich laven aan 

alle kleuren en geuren in de prach-

tige tuin, waar al veel in bloei staat, 

en een rondje maken langs kraampjes 

met allerlei plantenstekjes, curiosa en 

biologische eigengemaakte chutneys 

en jams. Na aloop van de rondwan-

deling kunnen bezoekers plaatsne-

men op het terras om te genieten van 

heerlijke eigengemaakt gebak met 

kofie of thee. Voor de kinderen is 
er limonade. Het bezichtigen van de 

theetuin is gratis. De rest van het tuin-

seizoen is de theetuin eveneens te be-

zichtigen. De openingsdagen zijn: in 

juni iedere woensdag; in juli de eer-

ste twee woensdagen en in augustus 

de laatste twee woensdagen van de 

maand. Openingstijden: van 12.00 tot 

17.00 uur. Het adres is Spoorlaan 11. 

Wie het leuk vindt Henny mee te hel-

pen in de tuin, op vaste of incidentele 

basis, kan haar bellen: 030–2292056. 

‘Ik heb een vriendin die af en toe 

langskomt en mee aanpakt, maar ik 

kom echt handen tekort op dit mo-

ment, dus ik zou heel blij zijn met nog 

wat meer tuinvrijwilligers.’

Zomerconcerten 
Beerschoten 

Zondag 3 juni start het elfde seizoen van de Stichting Zomerconcerten ach-

ter paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a te De Bilt. De toegang is gratis en 

er zijn stoelen beschikbaar. Het concert vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur 

i.s.m. Landgoederenietstocht. Medewerkenden: Koninklijke Brassband 
Utrecht o.l.v. dirigent Hans Boom en de Melodie Percussiegroep van de 
Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Arie Roelofsen. Een inanciële 
bijdrage in een van de aanwezige bussen wordt op prijs gesteld.

Openluchtconcert bij Beerschoten

Opnieuw bomen gekapt in 
de Biltse Duinen

door Henk van de Bunt

Op donderdag 24 mei zagen kampeerders en wandelaars hoe vliegdennen met behulp van 

kettingzagen veranderden in een wirwar van gestapelde stammen en takken. De activiteit vond plaats 

op landgoed  De Perelaer, in opdracht van de eigenaar. De ontstane chaos is te zien achter de tuinen 

van de Biltseweg en is klaarblijkelijk bedoeld om het publiek te weren.

Acht hectare in het noordoostelijk 

deel van de Biltse Duinen is privé 

bezit. Het bosgebied dat eerder voor 

publiek toegankelijk was, is langdu-

rig omstreden. De twee eigenaren 

verschillen van mening met gemeente 

De Bilt en met de provincie Utrecht 

over de maatschappelijke betekenis 

van dit bos. De kwestie speelt in twee 

rechtzaken. Vooruitlopend op de rech-

terlijke uitspraken zijn vorige week 

opnieuw vol uitgegroeide vliegden-

nen geofferd aan deze controverse. 

Vrienden

Sprekend namens omwonenden be-

treuren De Vrienden van de Biltse 

Duinen de gang van zaken heel erg. 

Voorzitter Kees van Leeuwen: ‘Niet 
alleen omdat bomen gekapt zijn 

midden in het broedseizoen, maar 

vooral ook vanwege de NSW-status 

die het landgoed De Perelaer heeft. 
De aanwijzing volgens de Natuur 

Schoon Wet (NSW-status)  betekent 

dat instandhouding van dit bos door 

de overheid wordt beloond met een 

aanmerkelijk belastingvoordeel’. 

Eerder hebben de Vrienden betoogd 

dat het bos met zandverstuiving niet 

is gediend met de getoonde vorm van 

beheer. Secretaris John Bluemink: 

‘Eerdere pogingen om bij de over-

heid hierover gehoor te vinden waren 

tevergeefs. De achteruitgang van het 

bos neemt zodoende een meer dei-

nitieve vorm aan. Opnieuw blijkt dat 

natuur permanent verliest van mense-

lijk handelen’. 

De prachtigste bloemen en struiken zijn dit seizoen te bezichtigen bij Theetuin 

Bilthoven.

John Bluemink (links) en Kees van Leeuwen overzien de aangebrachte 

ravage.

Bakje patat met mayonaise 

+ frikandel of vleeskroket en 

blikje limonade voor € 4,95
------------------------------------------

Utrechtse ambachtelijke 
rundvleesvleeskroket 

voor € 1,50
------------------------------------------

Altijd wat lekkers 
bij de koffie

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

A
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n Woensdag 
patatdag, 
patat met 
mayonaise 

€ 1,-

Woe.
30-5

Shaslikspies 
van de barbecue 

of
Gebakken scholfilet 

met dillesaus 

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
31-5
Vrij.
1-6

Woe.
6-6

Geconfijte eendenbout met 
flensje en brie

of 
Victoriabaarsfilet met 

ratatouille

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
7-6
Vrij.
8-6

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

1 JUNI: "BORRELAVOND"


