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Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

DE joNG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Sinds kort staat er op de Konin-
gin Wilhelminaweg (N417) voorbij 
Maartensdijk in de richting Groe-
nekan juist vóór de rotonde met de 
afslag naar Westbroek, een paal met 
daarop twee camera’s. Zowel ko-
mend vanuit de richting Groenekan 
als van Maartensdijk en Westbroek 
wordt men geilmd. Het zijn geen 
litsers die snelheid controleren met 
een bekeuring als gevolg. Misschien 
geeft het een onbehagelijk gevoel dat 
de overheid je gangen opneemt en 
nagaat. Maar je kunt er wel geld mee 
verdienen. 

Het heeft even tijd gekost om te 
achterhalen wat de bedoeling is. Zo-
wel afdelingen van Rijkswaterstaat 
als van de provincie konden door 
afwezige ambtenaren niet meteen 
vertellen wat de bedoeling is. Maar   
gepensioneerd en voormalig ver-
keersspecialist, Maartensdijker Ge-
rard van Witzenburg, kon  aangeven 
hoe verder gezocht moest worden.

Mobiliteitsproject
Via de gemeente De Bilt en de afde-
ling communicatie van de provincie, 
kwam de oplossing die ‘Spitsvrij’ 
heet en ook op Internet te vinden is. 
‘Spitsvrij’ is een mobiliteitsproject 
waarin vele overheden zich hebben 
verenigd en waaraan tal van bedrij-
ven meewerken. De wegen in deze 
regio zijn enorm druk. Het verbreden 
van wegen helpt niet voldoende. Het 
project is bedoeld om mensen te laten 
ervaren hoe het is om andere reistij-

den te gebruiken. Het principe van 
‘Spitsvrij’ is, dat de vrijwillige deel-
nemers geld kunnen verdienen als zij 
op een of meer dagen de spitstijden 
gaan mijden. Zij kunnen kiezen voor 
alternatieven als deels thuiswerken, 
eerder of later vertrekken, carpoolen 
of met andere vormen van vervoer 
reizen. Werkgevers ontvangen een 
tegemoetkoming om het werken op 
andere tijden en plaatsen mogelijk 
te maken. We telden al een veertigtal 
ondernemers, waarbij veel grote, die 
samen met overheden meewerken 
aan het project. 

Geld en tijd verdienen
De Provincie Utrecht is opdrachtge-
ver voor ‘Spitsvrij’ dat 18 maanden 
gaat lopen. De palen met camera’s 
zijn geplaatst in de driehoek Amers-
foort, Hilversum en Utrecht. 5000 

vrijwillige deelnemers kunnen geld 
en tijd verdienen als zij de spits in 
die driehoek gaan mijden. ‘Bij wie 
daar probeert om minder of helemaal 
niet in de spits op de wegen te rij-
den kan dat oplopen tot 100 euro per 
maand!’, zegt de provincie. 

Er staan in onze gemeente naast 
Maartensdijk, ook op drukke pun-
ten bij De Bilt masten, o.a. op de 
Utrechtseweg, de Universiteitsweg 
en de Biltse Rading. Meedoen is 
makkelijk. Na aanmelding en accep-
tatie als ‘Spitsvrij’ deelnemer, krijg 
men een S-Box in de auto gemon-
teerd. Zodra de S-Box, die onzicht-
baar de spitsbewegingen doorgeeft 
aan ‘Spitsvrij’, geïnstalleerd is, kan 
men met geld verdienen beginnen. 
Aanmelden kan via de werkgever of 
via Internet. www spitsvrij.nl

Geld verdienen met spitsvrij rijden
door Kees Pijpers

‘Spitsvrij’ is een project waarin een reeks van bestuurlijke partijen en ondernemingen
samenwerken om medewerkers slimmer te laten werken en reizen, door met de auto 

de spits te mijden. Wie in de driehoek Utrecht, Hilversum, Amersfoort probeert om minder, 
of helemaal niet op de wegen te rijden, kan geld verdienen.

De paal met camera’s bij Maartensdijk.

Informatieavond 
Gehandicaptenplatform

Donderdagavond 26 mei 2010 organiseerde het gehandicaptenplatform in 
het H.F. Witte Centrum te De Bilt, samen met Indigo een informatieavond 
met het thema ‘Volop leven kan altijd’. Tijdens de avond werden verschil-
lende onderwerpen toegelicht die aansluiten bij het thema. Daarnaast kon 
worden deelgenomen aan een korte kennismakingsworkshop van Indigo 
waarbij men kon kiezen voor een workshop ‘Mindfullness’ of ‘Niet pieke-
ren’. Tolinda de Vries (hoofd Zorgloket Gemeente De Bilt) was aanwezig 
om vragen over de Wmo te beantwoorden. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff opende, voorafgaand aan de latere 
gemeenteraadsvergadering de avond. [foto Reyn Schuurman]

Voor een prachtig 
assortiment tuinplanten

Hemelvaartsdag open 
van 10.00 tot 16.00

Tuinmarkt Bilthoven
Koperwieklaan 1 Bilthoven

De Twaalf Gaarden
Grond- en straatwerk, tuinaanleg

www.detwaalfgaarden.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

2/6	•	9.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink
5/6	•	10.30u	-	Ds.	P.L.	Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
2/6	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse
5/6	•	9.00u	-	Ds.	W.C.	Meeuse
5/6	•	18.30u	-	Ds.	W.C.	Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
5/6	•	10.30u	-	Dr.	R.M.	Nepveu,	Naarden

Evangelische Gemeenschap 
‘De Koperwiek’

5/6	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
2/6	•	10.00u	-	Pastoor	A.	Huitink

5/6	•	10.00	en	11.30u	-	Mevr.	J.	Mourits	en	
Dhr.	M.	Meijer

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

2/6	•	10.00	-	Ds.	G.	Roorda	
(In	en	met	Zeist)

2/6	•	10.15	-	Ds.	J.J.	Poutsma	
(Amandelboom)

5/6	•	9.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma	(Schakel)
5/6	•	16.30	-	Ds.	R.	ter	Beek,	Soest	

(Immanuëlkerk)

Hervormde Gemeente Dorpskerk
2/6	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

5/6	•	10.00u	-	Kand.	L.	Aangeenbrug,	
Woerden

5/6	•	19.00u	-	Ds.	P.	Vermaat,	Veenendaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
2/6	•	9.30u	-	Da.	E.H.W.	Stam

5/6	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
5/6	•	10.00u	-	Da.	E.H.W.	Stam

R.K. St. Michaelkerk
2/6	•	10.00u	-	Eucharistieviering
2/6	•	12.00u	-	Eucharistieviering
5/6	•	10.00u	-	Eucharistieviering
5/6	•	12.00u	-	Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
5/6	•	10.00u	-	

Dhr.	Michiel	Gerrits	v.d.	Ende

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

5/6	•	10.30u	-	Dhr.	B.	van	Empel,	Vleuten

PKN - Herv. Kerk
2/6	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
5/6	•	10.00u	-	Ds.	J.J.	van	den	End,	

Molenaarsgraaf
5/6	•	18.30u	-	Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,	

Rosmalen

Herst. Herv. Kerk
2/6	•	10.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok	

5/6	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	B.	Klootwijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
5/6	•	9.30	en	10.30u	-	Ds.	E.	Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

5/6	•	11.00	uur	-	Ds.	D.J.	Versloot,	Woerden

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

2/6	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer	
5/6	•	10.00u	-	Dr.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
5/6	•	18.30u	-	Kand.	H.I.	Methorst,	

Wekerom

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

5/6	•	9.30u	-	Ds.	D.J.	Versloot,	Woerden

St. Maartenskerk
4/6	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
5/6	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

2/6	•	10.00u	-	Ds.	J.F.	Ezinga
5/6	•	10.00u	-	Hr.	A.	Doornebal,	

Nieuwegein
5/6	•	18.30u	-	Ds.	P.	Veldhuizen,	Leerdam

PKN	-	Herv.	Kerk
2/6	•	9.30u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan
5/6	•	10.00u	-	Ds.	M.	van	der	Zwan

5/6	•	18.30u	-	Ds.	J.J.W.	Mouthaan,	Zwolle

Summernight concert

Onder	 deze	 naam	 brengt	 muziek-
vereniging	 Kunst	 &	 Genoegen	 op	
vrijdag	 3	 juni	 -	 dus	 de	 dag	 na	
Hemelvaartsdag	 -	 in	 De	 Vierstee	
aan	de	Nachtegaallaan	te	Maartens-
dijk	 een	 gevarieerd	 programma,	
waaraan	 zowel	 het	 orkest	 als	 de	
slagwerkgroep	meewerken.	Op	het	
programma	 staat	 muziek	 uit	 film	
en	 musical,	 zoals	 muziek	 uit	 ‘De	
Jantjes’,	 ‘Mary	 Poppins’,	 ‘Pirates	
of	the	Caribbeans’	en	andere,	maar	
ook	bijvoorbeeld	het	 intussen	veel	
gespeelde,	 wervelende	 ‘Klezmer	
Karnival’	 van	 Philip	 Spark	 met	
Joodse	bruiloftsmuziek,	 en	 ‘Hymn	
to	Music’	 van	Serge	Lancen.	Zeer	
gevarieerd	 dus.	 De	 slagwerkgroep	
zal,	 naast	 eigen	 optredens,	 ook	
samen	 met	 het	 orkest	 optreden	 in	
een	tweetal	stukken.
Het	concert	zal	worden	gegeven	in	
de	Vierstee,	 de	 zaal	 gaat	 open	 om	
half	acht	en	het	concert	begint	om	
acht	 uur.	 En	 zoals	 gebruikelijk	 bij	
Kunst	&	Genoegen,	 is	 de	 toegang	
gratis.

Ontmoetingsdienst
	
Vrijdag	 3	 juni	 a.s.	 wordt	 er	 in	
Dijckstate	 aan	 het	 Maertensplein	
in	Maartensdijk	weer	een	ontmoe-
tingsdienst	 gehouden.	 Omdat	 het	
de	 laatste	 ontmoetingsdienst	 van	
dit	 seizoen	 is	 zal	 het	 een	 bijzon-
dere	viering	zijn	waarin	veel,	voor-
namelijk	 oude	 bekende,	 liederen	
gezongen	 zullen	 worden.	 Aan	 de	
dienst	 wordt	 verder	 medewerking	
verleend	 door	 het	 Dubbelkwartet	
uit	 Maartensdijk	 en	 begeleiding	
op	 de	 piano	 van	 mw.	 H.	 Verweij.	
De	 leiding	 van	 deze	 zangdienst	 is	
in	 handen	 van	 Peter	 Lanz	 en	 Jan	
Grootendorst.	De	dienst	begint	om	
19.30	uur.	Vanaf	19.15	uur	zijn	de	
deuren	 open	 en	 bent	 u	 van	 harte	
welkom.	 Na	 afloop	 is	 er,	 zoals	
altijd,	 gelegenheid	 om	 met	 elkaar	
koffie	 te	 drinken.	 Voor	 vervoers-
vragen	Jan	Grootendorst,	 tel.	0346	
212904.

Dagtocht 

Fietsgilde	 ‘t	 Gooi	 rijdt	 zaterdag	
4	 juni	 de	 dagtocht	 ‘Vechtstreek	
Zuid’,	 vertrek	 om	 10.00	 uur	 van	

Kerkbrink	Hilversum	(Museum).
Voor	meer	informatie	over	deze	en	
de	overige	tochten	van	Fietsgilde	’t	
Gooi,	zie	www.fietsgilde.nl

Agenda Reisclub 55 +++++

De	 agenda	 van	 de	 Reisclub	 55+	
voor	 de	 komende	 periode	 is	 over-
vol.	 Zaterdag	 4	 juni	 a.s.	 is	 er	 een	
middagtocht	met	als	afsluiting	een	
heerlijk	 aspergediner.	 Er	 zijn	 nog	
6	 plaatsen	 beschikbaar	 in	 de	 bus.	
21	 juni	 staat	 de	 VIP-	 dagtocht	 op	
het	 programma;	 elk	 jaar	 weer	 een	
uitverkochte	reisdag	met	een	afwis-
selend	 programma	 Ook	 dit	 jaar	
op	 6	 juli	 een	 dagtocht	 met	 een	
rolstoelbus;	 deze	 reis	 is	 geschikt	
voor	deelnemers	welke	een	buslift	
nodig	 hebben.	 Deze	 reis	 is	 zeer	
voordelig	dankzij	de	sponsoren	van	
de	 rolstoelbus.	 Nieuw	 in	 augustus	
is	de	‘driedaagse	eigen-bedje’;	drie	
prachtige	 dagtochten	 aaneengeslo-
ten	maar	wel	 slapen	 in	 eigen	 bed;	
op	2,	3	en	4	augustus.
Voor	 alle	 data	 geldt	 dat	 er	 nog	
beperkt	 plaats	 is;	 aanmelden	 (en	
betalen)	 kan	 op	 zaterdag	 18	 juni	
a.s.	 in	 Dijckstate	 tijdens	 het	 kof-
fieuurtje	 van	 10.00	 uur	 tot	 11.30	
uur,	 telefonisch	 0346	 212288	 of	
e-mail	 broekhu2@xs4all.nl.	 Zie	
ook	www.reisclub55plus.nl

Empatisch luisteren

Op	7	juni	a.s.	organiseert	Transition	
Town	 de	 Bilt	 een	 avondworkshop	
‘Empatisch	 luisteren’	 in	 buurthuis	
‘t	Hoekie	 in	de	Bilt.	De	workshop	
wordt	gegeven	door	Sofie	Bakker.	
Empathie	 werkt	 helend	 en	 verbin-
dend	en	het	 is	een	vaardigheid	die	
je	kunt	leren!	
Tijdens	de	workshop	maak	je	ken-
nis	 met	 verschillende	 vormen	 van	
Empatisch	luisteren	en	leer	je	veel	
voorkomende	valkuilen	bij	het	luis-
teren	te	vermijden.	Aanvang:	20.00	
uur,	 eindtijd:	 22.00	 uur,	 geen	 kos-
ten.	 Voor	 meer	 info:	 http://debilt.
transitiontowns.nl.

Canon zingen

8	juni	gaat	een	cursus	canon-zingen	
van	 start.	 In	 vijf	 lessen	 komen	
zowel	eenvoudige	als	wat	lastigere	
canons	aan	bod.	 In	de	cursus	 leert	
u	naar	elkaar	te	luisteren	en	dus	om	
samen	te	zingen.	
Ook	leert	u	om	zelfstandig	een	par-
tij	te	zingen.	U	hoeft	geen	noten	te	

kunnen	lezen	en	zelfs	zangervaring	
is	niet	vereist.
3-stemmig	 vrouwenkoor.	 Tegelij-
kertijd	gaat	ook	een	cursus	klassiek	
georiënteerd	 3-stemmig	 vrouwen-
koor	van	start.	
Beiden	 in	 SWO-centrum	 De	 Dui-
ventil	 o.l.v.	 mevr.	 A.	 Touwen	 op	
woensdag	 8,	 15,	 22	 en	 29	 juni	
2011,	 Canon	 zingen	 van	 9.45	 tot	
10.45	 uur	 en	 3-stemmig	 vrouwen-
koor	van	11.00	tot	12.00	uur.	Kos-
ten	€	29,00	euro	per	cursusreeks.

Filosofie

Maandag	 6	 juni	 kunt	 u	 van	 10.00	
-	 12.00	 uur	 in	 SWO	 centrum	 De	
Duiventil	 in	 vogelvlucht	 het	 Hin-
doeïsme	 en	 Boeddhisme	 bekijken	
en	 vergelijken	 met	 de	 Westerse	
filosofie	 en	 cultuur.	 De	 kosten	
bedragen	 €	 6,00	 euro.	 Informatie	
en	aanmelding:	SWO	De	Bilt,	Jas-
mijnstraat	6.	Tel.	030	2203490	(op	
werkdagen	van	9.00	tot	12.00	uur).

Daniel van Utrecht
werkend vanuit 

christelijke 
levensovertuiging 

Dorpsweg	20,	Maartensdijk
0346-210700	

(dag	en	nacht	bereikbaar)

www.adcura.nl

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

‘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

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

Chouette Onderweg

Het Vocaal Ensemble Chouette met negen vocalisten o.l.v. Elodie 
Schuddeboom opende afgelopen zondag de serie van vier concerten. 
Op de laatste zondag in mei, juni, augustus en september wordt in het 
Onderwegkerkje in Blauwkapel een gevarieerd repertoire, meestal 
vierstemmig, oude muziek tot modern klassiek gebracht. Deze reeks 
van gratis toegankelijke concerten wordt door gemiddeld zo’n 100 
belangstellenden per keer bezocht. Het eerstvolgende concert is op 26 juni. 
[HvdB]
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Aanleiding	voor	het	initiatief	was	een	
intentieverklaring	 die	 de	 gemeente	
vorig	 jaar	 tekende	met	 de	 kerkrent-
meesters.	 In	die	verklaring	 staat	 dat	
de	 gemeente	 zich	 zal	 inspannen	om	
voor	 de	 locatie	 van	 de	 Zuiderkapel	
een	 woonbestemming	 te	 verkrijgen.	
Frans	 Poot	 (D66)	 zwaait	 de	 initia-
tiefnemers	 van	 het	 burgerinitiatief	
lof	 toe	 over	 hun	 aanpak.	 ‘D66	 en	
veel	 ondertekenaars	 is	 het	 vooral	 te	
doen	om	het	behoud	van	het	gebouw	
en	 de	 monumentale	 omgeving.	 Als	
je	het	behoud	van	de	bestemming	en	
het	 toewijzen	van	een	monumentale	
status	in	de	besluitvorming	opneemt,	
leg	je	de	eigenaar	van	het	gebouw	erg	
vast.	Wat	D66	betreft	mag	er	gekerkt	
worden,	wat	ook	de	intentie	van	het	
burgerinitiatief	 is,	 maar	 ook	 andere	
opties	moeten	onderzocht	worden.’	

Poot	dient	een	motie	in	waarin	B	en	
W	worden	verzocht	om	in	samenwer-
king	met	de	besturen	van	de	Protes-
tantse	Gemeenten	Bithoven	te	onder-
zoeken	 op	 welke	 wijze	 het	 behoud	
van	de	Zuiderkapel	voor	de	toekomst	
kan	worden	gewaarborgd.	

Fracties
De	betrokkenheid	die	bewoners	door	
middel	van	het	burgerinitiatief	tonen	
vindt	bij	alle	fracties	veel	waardering.	
Pieter	 van	 Maaren	 (CDA)	 wil,	 los	
van	 de	 bestemming,	 het	 gebouw	 de	
Zuiderkapel	 behouden.	Hij	 verzoekt	
het	college	inzichtelijk	te	maken	wel-
ke	kerkgebouwen	in	de	gemeente	als	
beeldbepalend	 gebouw	 beschouwd	
kunnen	worden.	Wethouder	Ditewig	
zegt	 hem	 toe	daar	 eind	van	het	 jaar	
mee	te	komen.	

Etiënne	 van	 Buren	 (SP)	 noemt	 het	
een	 goede	 zaak	 dat	 de	 indieners	 en	
het	 kerkbestuur	 wat	 nader	 tot	 el-
kaar	 gekomen	 zijn.	 Van	 Buren	 wil	
niet	 van	 dit	 gebouw	 af,	 maar	 voor	
een	 monumentale	 status	 vindt	 hij	
het	 te	 vroeg.	 Anne	 Brommersma	
(GroenLinks&PvdA)	 is	 er	 trots	 op	
dat	 het	 burgerinitiatief	 tot	 een	 goed	
resultaat	gaat	komen.	Zij	is	voor	be-
houd	 van	 het	 gebouw	met	 een	 pas-
sende	 bestemming.	 Aanpassingen	
die	 de	 uitstraling	 van	 het	 gebouw	
geen	geweld	aandoen	vindt	zij	accep-
tabel.	Tine	Middleton	(Bilts	Belang)	

wil	ook	onderzoek	naar	de	inanciële	
consequenties	 van	 de	 verschillende	
opties.	

Terleurstelling
Initiatiefnemer	 Clemens	 Kok	 dankt	
de	 raad	 voor	 de	waardering	 die	 het	
burgerinitiatief	 krijgt,	 maar	 met	 de	
ingediende	motie	 is	hij	niet	blij.	Hij	
voelt	zich	niet	serieus	genomen.	‘Het	
burgerinitiatief	richt	zich	op	het	aan-
wijzen	 van	 de	 Zuiderkapel	 als	 ge-
meentelijk	monument	en	handhaving	
van	de	huidige	bestemming.	Hiertoe	
zijn	 we	 na	 zorgvuldige	 afwegingen	
gekomen	 en	 we	 kregen	 ruim	 700	
steunbetuigingen	 binnen.	 Zoals	 het	
er	nu	 ligt	komt	er	geen	 terugkoppe-
ling	naar	de	raad	en	de	indieners	van	
het	initiatief.	Zo	kan	de	raad	geen	i-
naal	 besluit	 over	 het	 burgerinitiatief	
nemen.’	Hij	vreest	dat	wanneer	er	een	
formeel	verzoek	bij	het	college	wordt	
ingediend	tot	sloop	van	de	kerk,	het	
de	bevoegdheid	van	het	college	is	om	
die	 te	verstrekken.	 ‘Dat	kan	niet	als	
het	 object	 is	 aangewezen	 als	monu-
ment.’	Kok	vraagt	zich	af	wat	in	een	
dergelijke	 situatie	 de	 status	 van	 het	

burgerinitiatief	 is.	 De	 raad	 en	 wet-
houder	 Ditewig	 konden	 deze	 vrees	
bij	de	behandeling	wegnemen.

Effect
Rost	 van	 Tonningen	 constateert	 dat	
wat	 de	 initiatiefnemers	 als	 beoogd	
effect	 hebben	opgeschreven	binnen-
gehaald	is.	Doel	was	de	Zuiderkapel	
tot	 uitgangspunt	 te	 verklaren	 bij	 de	
verdere	 gemeentelijke	 besluitvor-
ming	 ten	aanzien	van	het	betrokken	
perceel.	‘Het	punt	waarin	u	vraagt	de	
Zuiderkapel	 als	gemeentelijk	monu-
ment	aan	 te	wijzen	valt	buiten	onze	
bevoegdheid.	 U	 heeft	 eigenlijk	 bin-
nengehaald	wat	 u	 als	 beoogd	 effect	
hebt	opgeschreven.’
Van	 Buren	 gaat	 niet	 helemaal	 met	
Kok	mee.	Hij	 stelt	dat	de	 raad	voor	
het	 algemeen	 belang	 staat,	 Brom-
mersma	vindt	het	een	domper	op	de	
trots	die	zij	voelde	nu	Kok	zich	niet	
serieus	 genomen	 voelt.	 ‘We	 willen	

allemaal	 hetzelfde.’	 Kok	 had	 meer	
waarborgen	willen	zien,	maar	 is	ge-
rustgesteld	over	wat	er	gezegd	is.

Besluitvorming 
Bij	de	besluitvorming	krijgt	het	ver-
zoek	van	de	indieners	van	het	burge-
rinitiatief	 om	 de	 geldende	 bestem-
ming	 te	 handhaven	 geen	 steun	 van	
de	raad.	Bij	de	raad	bestaat	ook	geen	
behoefte	 om	 de	 aanwijzing	 tot	 mo-
nument	van	de	Zuiderkapel	te	bevor-
deren.	 De	motie	 waarin	 het	 college	
wordt	verzocht	om	in	samenwerking	
met	de	besturen	van	de	Protestantse	
Gemeenten	Bithoven	te	onderzoeken	
op	 welke	 wijze	 het	 behoud	 van	 de	
Zuiderkapel	voor	de	toekomst	wordt	
gewaarborgd,	krijgt	unanieme	steun.	
Bij	dat	onderzoek	worden	alle	opties	
betrokken.	 Daaronder	 nadrukkelijk	
ook	de	optie	om	het	huidige	gebruik	
als	 kerkgebouw	 voor	 erediensten	
voort	te	zetten.

Veel waardering 
voor burgerinitiatief Zuiderkapel

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde donderdag 26 mei het eerste burgerinitiatief van de 
gemeente De Bilt. Het initiatief pleit voor het handhaven van geldende bestemming 

van de Zuiderkapel in Bilthoven en het aanwijzen van de kerk als gemeentelijk monument. 
Het burgerinitiatief kreeg ruim 700 steunbetuigingen.

Initiatiefnemers Clemens Kok (links), Henk Bremmer en Ton Sjamaar.

Beide	documenten	worden	op	9	 juni	
a.s.	behandeld	in	de	commissie	Open-
bare	 ruimte.	 Deinitieve	 besluitvor-
ming	 vindt	 plaats	 tijdens	 de	 raads-
vergadering	van	23	juni	2011.	Beide	
vergaderingen	zijn	openbaar.	

Zienswijzen
De	inspraak	die	begin	dit	jaar	plaats-
vond,	leverde	in	totaal	599	zienswij-
zen	op.	Buiten	de	oficiële	 inspraak-
termijn	 kwamen	 nog	 eens	 zeventien	
zienswijzen	 binnen.	 Het	 overgrote	
deel	 van	 de	 (identieke)	 bezwaren	
richt	zich	tegen	de	bouwhoogtes	van	
de	 zogenaamde	 ‘poortgebouwen’,	
de	 bebouwing	 aan	 het	 Vinkenplein	
en	de	mate	van	 ‘verdichting’	die	het	
bestemmingsplan	mogelijk	maakt	op	
een	aantal	plekken	in	het	centrum.	Dit	
zou	het	landelijke	en	dorpse	karakter	
aantasten,	aldus	de	bezwaarmakers.	

Oneens
Genoemde	 bezwaren	 worden	 niet	
gedeeld	 door	 het	 college.	 Voorge-
stelde	 vormen,	 hoogtes	 en	mate	 van	
verdichting	 passen	 prima	 binnen	 de	
kaders	 van	 het	 eerder	 door	 de	 raad	
vastgestelde	 Masterplan	 Bilthoven	
centrum	 en	 het	 beeldkwaliteitplan.	
Het	 college	 vindt	 de	 bouwhoogtes	

aan	 het	 Vinkenplein	 en	 ook	 de	 ver-
dichting	in	de	omgeving	van	het	stati-
on	vanuit	stedenbouwkundig	opzicht	
goed	inpasbaar.	

Dat	geldt	ook	voor	de	hoogte	van	de	
poortgebouwen	die	in	de	directe	om-
geving	van	het	station	gesitueerd	zijn.	
Gezien	 de	 hoeveelheid	 reacties	 van	
bezorgde	 inwoners	 heeft	 het	 college	
toch	besloten	de	hoogte	van	de	poort-
gebouwen	aan	te	passen.	In	plaats	van	
vijf	lagen	en	een	kap,	stelt	het	college	
voor	om	terug	te	gaan	naar	vier	lagen	
plus	 een	 kap.	Dat	 komt	 neer	 op	 een	
bouwhoogte	van	14	meter	goothoogte	
en	 18	meter	 nokhoogte.	Dat	was	 17	
resp.	21	meter.	

Parkeren
Een	 ander	 punt	 van	 zorg	 is	 de	 par-
keerbalans	 in	 het	 toekomstige	 cen-
trum.	 Bezwaarmakers	 vrezen	 dat	 er	
met	de	komst	van	voorzieningen	een	
tekort	 aan	 parkeerplaatsen	 ontstaat.	
Het	onderwerp	parkeren	heeft	betrek-
king	op	het	centrum	als	geheel.	

Zowel	bij	het	station,	bij	De	Kwinke-
lier	als	op	de	beide	pleinen	vindt	een	
uitbreiding	 en	 verschuiving	 plaats	
van	 winkels,	 woningen	 en	 parkeer-

mogelijkheden.	 Uit	 onderzoek	 van	
verkeerskundig	 adviesbureau	 Goud-
appel	 Coffeng	 blijkt	 dat	 er	 in	 de	
toekomstige	 situatie	 1053	 parkeer-
plaatsen	 nodig	 zijn	 om	bewoners	 en	
consumenten	 (zowel	 overdag	 als	 ‘s	
avonds)	 voldoende	 parkeergelegen-
heid	te	kunnen	bieden.	In	de	plannen	
die	nu	voorliggen	is	voldoende	capa-
citeit	 voorzien,	 namelijk	 1073	 par-
keerplaatsen.

Proces
Het	 bestemmingsplan	 is	 uitgewerkt	
op	 basis	 van	 het	 eerder	 vastgestelde	
Masterplan	Bilthoven	centrum	en	het	
voorontwerpbestemmingsplan	 voor	
het	hele	centrumgebied.	Daarna	is	het	
plangebied	 opgeknipt.	 De	 bestem-
mingsplannen	voor	het	stationsgebied	
en	De	Kwinkelier	zijn	op	28	oktober	
2010	al	vastgesteld	door	de	gemeen-
teraad.	

Met	 vaststelling	 van	 het	 deelplan	
voor	 het	 Emma-	 en	 het	Vinkenplein	
wordt	het	nieuwe	juridisch	planologi-
sche	kader	voor	herontwikkeling	van	
het	centrumgebied	voltooid.	Op	basis	
daarvan	 kunnen	 vergunningen	 wor-
den	 verleend	 die	 realisatie	 mogelijk	
maken.	

Bestemmingsplan Emma- en 
Vinkenplein stap verder 

Poortgebouwen: één verdieping eraf!
Het college van B&W heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor het Emma- en het Vinkenplein 
in Bilthoven en ook met de bijbehorende Zienswijzennota. Het college stelt voor om de hoogte van de 
beide poortgebouwen nabij het spoor met één verdieping te verlagen. In plaats van vijf lagen plus een 
kap wordt nu gerekend met vier lagen en een kap. Dat is de belangrijkste wijziging naar aanleiding 

van de tervisielegging eerder dit jaar.

Krassen met een krijtje
Donderdag	19	mei	werd	het	boek	Krassen	met	een	krijtje	van	de	hand	van	
Sacha	Gerdes	 gepresenteerd	 bij	 de	 Bilthovense	Boekhandel.	De	 dochter	
van	Sacha	Gerdes,	Katinka	van	Beek,	gaf	een	toelichting	bij	het	boek	over	
de	bijzondere	jeugd	van	haar	moeder.	De	presentatie	werd	muzikaal	omlijst	
door	Fiel	van	de	Veen	(viool)	en	Bob	Hofstede	(gitaar).

Links de auteur en rechts Ike Bekking van de plaatselijke boekhandel. 
[foto Reyn Schuurman]



In verband met Hemelvaartsdag is onze winkel 

aanstaande donderdag gesloten.  Deze vlees-

warenaanbieding geldt dan op vrijdag.

VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Bourgondische 
varkenshaas

Katenhaasjes

Varkenshaassaté

Medaillonspiezen

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

WALNOTEN-
KAAS

500
gram 4.98 100

gram 1.49

500
gram 7.98

VRIJDAG

Diverse
 vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100
gram 0.80

(minimaal 10 soor
ten)

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 juni
t/m woensdag 8 juni

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Gebraden gehakt 
Kiprollade
Boerenham

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

Rundergehakt 1 Kg.  | 4,98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4,98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

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

Gehaktballen 
Gehaktspeciaaltjes
Gehaktstaven 
naturel of gemarineerd

TORTILLA’S

GROENE GROVE PESTO MET PARMEZEAANSE KAAS EN PIJNBOOMPITTEN

per 2 5.50

100
gram 1.75

Kip tomaat mozzarella
Ham-ei salade
Filet Americain 3x 100

gram 3.98

6 halen / 
     5 betalen

Nóg lekkerder door 

verbeterd recept!

Dadelbrood & 
vijgenbrood

Héérlijk te combineren met 
blauwaderkazen! 100

gram 1.49

Mooie grote Hollandse 

IJsbergsla 0,69

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Alle soorten kleine

Tomaatjes
Onbespoten!!!

Vers gewassen

Spinazie ________ 2 X 300 GRAM  1,50

De allerbeste

Perssinaasappels _______ 2 KILO  1,99

Alle soorten

Lasagnes __________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 6 JUNI,  DINSDAG 7 JUNI 

EN WOENSDAG 8 JUNI

•  Zomerspaghetti
MET BUFFELMOZZARELLA ___ 100 GRAM  0,89

•  Ravioli __________ 100 GRAM  1,25 
GEVULD MET GEHAKT IN TOMATENSAUS

•  Aspergeschotel
MET HAM EN KAAS ________100 GRAM  0,99 

Vers gesneden

Meloenmix ________2 BAKKEN  1,50

Volop vers binnen:

Aardbeien,
kersen, zacht fruit

SCHERPE  DAGPRIJZEN

Hollandse

Trostomaten
Héél kilo

1,25
Heel kilo

2,50

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR
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EMMAPLEIN 20  3722 AD BILTHOVEN   

T 030 2281014   

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

Dan Brown’s laatste roman ‘Het verloren symbool’ gaat 

over de vrijmetselarij. Vrijmetselarij wordt daardoor 

weer  in het middelpunt van de belangstelling 

geplaatst, want de broederschap is het decor en 

speelt eigenlijk zelfs een hoofdrol in de roman.

Paul Marselje, hoofdbestuurlid van de orde, zal in een 

lezing aan de hand van het boek in de wereld van Dan 

Brown duiken. Hij zal daarbij meer vertellen over de 

feiten, fi ctie en de mysteries van de vrijmetselarij.

• Aanvang 20.00 uur • Entree € 10,-- 

• Kaarten alleen vooraf te koop bij de Bilthovense Boekhandel

• Locatie: HUIZE HET OOSTEN, Rubenslaan 1 Bilthoven

  Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

7 juni Het verloren symbool
Dan Brown in het hol van de leeuw

Jammer	genoeg	is	het	een	wat	som-
bere	dag,	bewolkt	en	winderig.	Vlak	
bij	 de	 entree	 van	 het	 park	 zijn	 be-
stuursleden	Sven	Gutker	de	Geus	en	
Veroniek	 Clerx	 met	 hulp	 van	 Fred	
Meijer	van	de	Historische	Kring	De	
Bilt	 bezig	 foto’s	 aan	 panelen	 op	 te	
hangen.	 Ze	 worden	 aangesproken	
door	 bezoeker	 Wouter	 Nijenhuis,	
die	net	met	zijn	vrouw	Dorien	Vrin-
ten	en	hun	dochters	Merijn	en	Tessa	
een	wandeling	door	het	park	hebben	
gemaakt.	 Fred	wil	 zich	 opgeven	 als	
‘Vriend	 Van’	 en	 vraagt	 informatie.	
Wat	levert	dat	lidmaatschap	op?	‘We	
organiseren	op	11	juni	het	tachtigja-
rig	jubileum	van	het	Park’,	sommen	
de	bestuursleden	op.	‘Met	lichtjes	op	
de	 brug	 en	 een	 gezellig	 samenzijn	
met	iedereen	die	het	mee	wil	vieren.	
Zelf	iets	te	drinken	en	stoelen	meene-
men	en	wij	zorgen	voor	hapjes.	Ver-
der	 stellen	we	 alles	 in	 het	werk	 om	
het	park	zo	mooi	mogelijk	te	houden.	
Vorig	 jaar	 is	 er	 een	 nieuwe	 speel-
voorziening	gekomen.	Ook	proberen	
we	onze	website	uit	te	breiden	om	op	
die	 manier	 mensen	 meer	 informatie	
te	geven	over	wat	 in	het	park	groeit	
en	bloeit	en	wat	er	te	doen	is.’	
Het	 Van	 Boetzelaerpark	 moet	 men-
sen	 van	 alle	 leeftijden	 een	 aange-
naam	 verblijf	 bieden,	 vindt	 de	 ver-

eniging.	 ‘Dit	 jaar	staat	vooral	 in	het	
teken	van	de	ouderen,	omdat	de	en-
tree	 zodanig	 zal	 worden	 aangepast	
dat	ook	mensen	met	een	scootmobiel	
vanaf	de	kant	van	de	Hessenweg	het	
park	in	kunnen.’	

Vijvermonsters
Nijenhuis	 motiveert	 zijn	 beslissing	
om	lid	te	worden	van	de	Vereniging	
aldus:	 ‘Toen	 we	 hier	 net	 woonden,	
een	paar	jaar	geleden,	zijn	we	al	eens	
met	de	kinderen	naar	het	park	gegaan,	
maar	 we	 werden	 afgeschrikt	 door	
alle	hondenpoep	en	de	hangjongeren.	
Vandaag	zijn	we	aangenaam	verrast,	
vooral	omdat	er	nu	een	leuke	speel-
tuin	 is	 gekomen.’	 Het	 hondenpoep-
probleem	 is	 inmiddels	als	 speerpunt	
opgepakt	 door	 de	 Vereniging	 en	 de	
gemeente	heeft	voor	de	jongeren	een	
JOP	ingericht	achter	in	het	park.	Op	
10	 september	 komt	 de	 Kunstmarkt	
De	 Bilt	 voor	 de	 tweede	 keer	 in	 het	
park	 onder	 de	 naam	Boetz	 2.	 ‘Daar	
ben	 ik	 zijdelings	 bij	 betrokken’,	
meldt	Nijenhuis.	Ik	ben	wetenschap-
per	en	we	gaan	die	dag	voor	kinde-
ren	 kunst	 en	 wetenschap	 verbinden	
aan	 de	 hand	 van	 wetenschappelijke	
proefjes	die	ze	kunnen	doen.’	Gutker	
de	Geus	haakt	er	serieus	op	in:	‘Wij	
hopen	dat	er	monsters	van	de	vijver	

worden	 genomen	 voor-	 en	 nadat	 de	
verbinding	met	 de	Grift	 tot	 stand	 is	
gekomen	om	de	verschillen	aan	te	to-
nen.	We	willen	zien	welke	bacteriën	
en	 algen	 erin	 er	 zitten	 en	 wat	 voor	
planten	en	dieren	in	het	water	leven.	
Misschien	kunnen	we	voor	dat	doel	
een	samenwerking	met	het	RIVM	tot	
stand	brengen.’

Bruidsfoto’s
De	heer	C.	Niebeek	komt	 langs	om	
de	foto’s	te	bekijken.	‘Ik	heb	als	jon-
getje	 van	 tien	 het	 Bevrijdingsfeest	
in	het	park	meegemaakt’,	meldt	hij.	
‘Vermoedelijk	via	de	school.	We	de-
den	 spelletjes	 en	volgens	mij	waren	
er	 ook	 Canadezen	 bij.’	 Vaak	 kwam	
hij	 als	 kind	 niet	 in	 het	Van	 Boetze-
laerpark,	 omdat	 hij	 op	 Beerschoten	
woonde.	‘Maar	als	er	ijs	lag,	gingen	
we	wel	eens	op	de	vijver	in	dit	park	
schaatsen.’	 Tijdens	 de	 jubileumvie-
ring	op	de	avond	van	11	juni	worden	
de	 foto’s	 een	 tweede	 keer	 aan	 het	
publiek	 getoond,	 vertelt	 Clerx.	 ‘We	
hebben	 nu	 foto’s	 van	 vier	 bruidspa-
ren	die	 in	het	park	getrouwd	zijn	 in	
de	 jaren	 zestig,	 zeventig	 en	 tachtig.	
We	 zouden	 het	 leuk	 vinden	 als	 nog	
andere	bruidsparen	zich	melden	met	
bruidsfoto’s	die	in	het	park	genomen	
zijn.	 Dan	 maken	 we	 van	 die	 hele	

groep	ook	foto’s	van	hoe	ze	er	nu	uit-
zien	en	die	zetten	we	op	onze	website.	
Wie	mee	wil	doen	aan	dit	project,	kan	

zich	aanmelden	via	telefoonnummers	
030-2205872	en	06-26485754	of	via	
info@tekstbureaudevulpen.nl.

Van Boetzelaerpark viert 
Dag van het Park met foto’s van toen

door Lilian van Dijk

Een actie van de Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark vanwege het tachtigjarige 
bestaan leverde al interessante en leuke foto’s op van evenementen, natuurplaatjes en huwelijken. 

Op de Dag van het Park op zondag 29 mei werden de foto’s voor het eerst 
op groter formaat aan bezoekers getoond.

V.l.n.r. Veroniek Clerx, Sven Gutker de Geus en Fred Meijer.

Het	blad	opent	met	een	overgenomen	
artikel	uit	 de	Vechtkroniek,	 jaargang	
2002,	van	Hilde	de	Haan	en	A.	Schras	
uit	 Loenen,	 getiteld	 ‘Honderd	 jaar	
zusterwerk’.	 Hierin	 wordt	 grondig	
het	 ontstaan	 en	 de	 verdere	 ontwik-
keling	 van	 het	 kruiswerk	 in	 Neder-
land	 beschreven.	 In	 vervolg	 op	 het	
in	 mei	 vorig	 jaar	 verschenen	 artikel	
in	 St.	 Maerten	 nr.	 38	 van	 Vincent	
van	 der	 Linden	 over	 het	 ontstaan	
van	 Het	 Groene	 Kruis	 in	 Maartens-
dijk	 beschrijft	 Liesbeth	 du	 Mée	 de	
gang	van	zaken	 in	Achttienhoven	en	
Westbroek.	 Het	 Groene	 Kruis	 is	 in	
deze	 beide	 kernen	 in	 1915	 ontstaan.	
Liesbeth	eindigt	haar	bijdrage	in	1940	
waarna	Lous	de	Raadt	de	ontwikke-
lingen	 binnen	 de	 vereniging	 tot	 de	
ophefing	in	2001	belicht.

Hollandsche Rading
Het	tweede	gedeelte	van	het	blad	over	
de	 kern	 Hollandsche	 Rading	 begint	
met	 een	bijdrage	van	Henk	Veenstra	
die	er	in	1967	kwam	wonen.	Hij	put	
uit	zijn	jeugdherinneringen	en	de	ver-
halen	van	zijn	ouders.	Door	zijn	be-
langeloze	inzet	voor	dorpsfeesten,	de	
kerk	en	de	school	voelde	hij	zich	snel	
opgenomen	in	deze	kern	en	werd	een	
echte	Radinger.
Harry	 Zanting	 bekijkt	 aan	 de	 hand	
van	de	in	de	70-er	jaren	van	de	vorige	

eeuw	 geplaatste	 advertenties	 in	 het	
kerkblad	‘Bijeen’	van	de	Protestantse	
gemeente	 Maartensdijk-Hollandsche	
Rading	de	vele	winkeliers	en	andere	
neringdoenden	 die	 in	 deze	 kern	 ooit	
actief	waren.
Voor	het	derde	artikel	over	Holland-
sche	Rading	gingen	Koos	Kolenbran-
der	 en	 Annemarie	 Laker	 op	 bezoek	
bij	 Jan	 Gaasenbeek	 in	 Dijckstate	 te	
Maartensdijk.	 Deze	 inmiddels	 ne-
gentigjarige	 voormalig	 broodbakker	
kwam	in	1925	met	zijn	ouders	vanuit	
Westbroek	 in	Hollandsche	Rading	 te	

wonen.	 Zonder	 enige	 aarzeling	 put	
hij	 uit	 zijn	 opvallend	 goede	 geheu-
gen	over	het	oorspronkelijke	gehucht	
op	de	hei	uit	zijn	jeugd,	dat	zich	snel	
ontwikkelde	 tot	 een	 voorname	 kern	
van	 de	 voormalige	 gemeente	 Maar-
tensdijk.	Bij	zijn	komst	 in	1925	was	
het	 land	 waarop	 later	 de	 huizen	 aan	
de	Spoorlaan	zijn	gebouwd	nog	afge-
sloten	met	 een	 landhek.	 Jan	 ging	 na	
de	 lagere	 school	 die	 hij	 in	 de	 Lage	
Vuursche	bezocht,	werken	bij	bakker	
de	With	in	Maartensdijk.	Na	verschil-
lende	 bazen	 begon	 hij	 in	 1951	 een	
eigen	brood-	en	banketwinkel	aan	de	
Spoorlaan.	 Jan	was	 en	 is	 nog	 steeds	
actief	 in	 de	 bridgesport.	 Tot	 1960	
heeft	Jan	gekorfbald	eerst	in	Holland-
sche	 Rading	 en	 later	 in	 Hilversum.	
Samen	 met	 de	 meeste	 voormalige	
winkeliers	 in	deze	kern	zat	hij	 in	de	
zakenvereniging	Radings	Bloei.

De	 leden	van	de	Historische	Vereni-
ging	 ontvangen	 het	 blad	 thuis.	 Be-
langstellenden	kunnen	het	voor	zeven	
euro	 los	kopen	bij	kapper	Hans	Ste-
vens	aan	het	Maertensplein	in	Maar-
tensdijk,	de	winkel	van	Van	der	Neut	
aan	de	Groenekanseweg	5	te	Groene-
kan,	 boekhandel	Bouwman,	Hessen-
weg	118	De	Bilt	en	in	de	winkel	van	
molen	De	Kraai	aan	de	Westbroekse	
Molenweg	in	Westbroek.

St. Maerten nr. 40 is verschenen 
Het onlangs verschenen voorjaarsnummer van St. Maerten, het tijdschrift 

van de Historische Vereniging Maartensdijk, kent twee thema’s, die geen relatie met elkaar 
hebben. Het blad begint met drie verschillende bijdragen over het ontstaan en de verdere 
geschiedenis van Het Groene Kruis. In het tweede gedeelte van het blad wordt, eveneens 

met drie bijdragen, een gedeelte van de ontwikkeling van Hollandsche Rading als jongste kern 
van de voormalige gemeente Maartensdijk belicht.

Jan Gaasenbeek

Moties in de 
gemeenteraadsvergadering

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde in de vergadering van 
26 mei drie moties. Twee daarvan hadden betrekking op 
het bestuursakkoord dat de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg, Unie van 
Waterschappen en het Rijk hebben gesloten. De derde motie 

betrof het honoreringsbeleid bij verbonden partijen.

De	gemeenten	kunnen	 tot	 8	 juni,	 de	dag	van	de	VNG-ledenvergadering,	
laten	weten	wat	 ze	 van	 het	 bestuursakkoord	 vinden.	 Jaap	Nieuwenhuize	
(GroenLinks&PvdA)	vraagt	B	en	W	in	een	motie	om	roofbouw	op	partici-
patie-inspanningen	en	algemene	middelen	van	de	gemeente	te	voorkomen.	
Ook	vraagt	hij	het	college	zich	sterk	te	maken	voor	een	gedegen	en	verant-
woord	veranderingsproces	van	de	Sociale	Werkvoorziening.	B	en	W	van	De	
Bilt	hebben	de	VNG	in	een	brief	hun	zorg	over	de	middelen	voor	de	sociale	
taken	kenbaar	gemaakt.	Wethouder	Herman	Mittendorff	van	Sociale	Zaken	
ziet	in	de	motie	een	signaal	dat	aangeeft	dat	we	door	het	bestuursakkoord	
in	ernstige	problemen	komen.	Hij	 is	van	mening	dat	de	strekking	van	de	
motie	in	de	lijn	ligt	van	de	brief	die	het	college	aan	de	VNG	heeft	gestuurd.	
‘Wij	maken	ons	in	iets	andere	bewoordingen	ook	zorgen.’	De	motie	wordt	
verworpen	en	krijgt	alleen	steun	van	de	SP	en	GroenLinks&PvdA.	

Stemmen staken
De	motie	van	Anne-Marie	Mineur	(SP)	over	het	bestuursakkoord	spreekt	
uit	dat	een	overheveling	van	taken	richting	gemeenten	zonder	bijbehorend	
budget	 onaanvaardbaar	 is.	 De	 SP	 stelt	 dat	 de	 autonomie	 van	 gemeenten	
niet	mag	worden	beperkt.	De	partij	draagt	het	college	op	om	dit	geformu-
leerde	 standpunt	 actief	 uit	 te	 dragen	 en	niet	 akkoord	 te	 gaan	met	de	de-
centralisatie	van	taken	richting	gemeenten	zonder	bijbehorend	budget.	Met	
12	 stemmen	voor	 en	 12	 tegen	 staakten	de	 stemmen	bij	 deze	motie.	 	 SP,	
GroenLinks&PvdA,	D66	en	Rost	van	Tonningen	stemden	voor	en	VVD,	
CDA,	Bilts	Belang	en	ChristenUnie	tegen.	Dat	betekent	dat	de	motie	in	de	
raadsvergadering	van	juni	opnieuw	aan	de	orde	komt.	Er	vinden	dan	geen	
beraadslagingen	meer	plaats.		

Balkenendenorm
Hans	Los	(VVD)	dient	een	motie	in	over	het	honoreringsbeleid	van	verbon-
den	partijen.	Hij	verzoekt	het	college	te	onderzoeken	of	er	bij	verbonden	
partijen	en	gemeenschappelijke	 regelingen	waaraan	de	gemeente	De	Bilt	
deelneemt	 wordt	 voldaan	 aan	 de	 Balkenendenorm	 en	 vraagt	 het	 college	
de	raad	daarover	te	informeren.	Burgemeester	Gerritsen	kan	zich	niet	licht	
voorstellen	dat	deze	situatie	zich	bij	aan	de	gemeente	De	Bilt	verbonden	
partijen	voordoet,	maar	wil	de	motie	wel	overnemen.	De	motie	krijgt	una-
nieme	steun.
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advertentie

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

Dit jaar doen behalve leden van Nik 
& Co ook leden mee van kunstkring 
BeekK en autonome kunstenaars 
mee. Vrijdagavond 27 mei gaf wet-
houder Kamminga van Kunst en 
Cultuur de aftrap met een speech die 
benadrukte hoe belangrijk kunst voor 

de gemeenschap is. De opening werd 
omlijst door leerlingen van Petra van 
der Steeg van Theaterkoffer aan het 
Emmaplein. Op zaterdag 28 mei kun-
nen bezoekers van De Kwinkelier en 
omgeving winkels die gemarkeerd 
zijn met een tros ballonnen en een 

fel gekleurde loper werk van deelne-
mende kunstenaars zien en vaak ook 
persoonlijk met hen kennismaken en 
uitleg vragen over hun werk. In het 
voormalige postkantoor exposeert 
Mike Werkhoven, docent kunst en 
beeldende vorming aan de Werk-
schuit, een aantal schilderijen. Vooral 
die van tango dansende mensen trek-
ken de aandacht. Een kat is als derde 
aanwezig en neemt dezelfde houding 
aan als het hoofdmotief. ‘Ik ben zelf 
niet christelijk, maar de kat symboli-
seert de geest. In onze cultuur heeft 
de drie-eenheid een heel oude ge-
schiedenis.’ De geëxposeerde schil-
derijen dateren uit de jaren negentig. 
‘Sinds ik op de werkplaats werk en 
een zoontje heb, heb ik me meer op 
de fotografi e toegelegd’, licht hij toe. 

Talmon en Meijers
In een andere ruimte worden op twee 
aangrenzende muren videofi lms ge-
projecteerd. De ene fi lm toont kun-

stenares Mariette Meijers, die water 
over een van haar kunstwerken giet, 
de andere het effect dat het water 
heeft op het kunstwerk, in close-up 
en soms slow motion. ‘Ik ken Mari-
ette van Nik & Co’, legt Ab uit. ‘Ze 
heeft me uitgenodigd een project te 
doen aan de hand van een van haar 
beelden. Ik vond het zo leuk. Dit is 
een nieuwe uitdaging: op een heel 
andere manier met kunst omgaan.’ 
Talmon wijdt zich tegenwoordig 
voornamelijk aan de schilderkunst. 
‘Van oorsprong ben ik maker van 
reclamefi lms. Twee jaar geleden ben 
ik begonnen afstand te nemen van 
mijn eigen bureau, Talmon Commu-
nicatie. Ik doe er incidenteel nog wel 
het een en ander voor, maar ik wilde 
me toeleggen op het schilderen. Daar 
ligt mijn passie.’ Hij heeft bij Mo-
dehuis Van Dort aan de Julianalaan 
twee schilderijen hangen. ‘Die zijn 
wat Cobra-achtig’, geeft hij toe. Hij 
heeft zich door deze stroming laten 
inspireren. ‘Net als die schilders van 
toen voer ik strijd tegen de klein-
burgerlijkheid. Ik kom uit een klein 
dorp, dus ik heb die aan den lijve on-
dervonden.’ Ook Meijers exposeert 
werk bij Van Dort. ‘Met twee groe-
pen beeldjes. De eerste groep bestaat 
uit zwarte beeldjes die elkaar onder-
steunen. Bij de tweede groep experi-
menteer ik met zwaartekracht.’ Beide 
groepen kunnen op allerlei manieren 
gegroepeerd worden, omdat ze uit 
losse elementen bestaan. ‘Als je ze 
koopt, kun je dat naar eigen voorkeur 
doen.’

Van Haaren en Van Dijk
Bij herenkledingzaak Sir John in De 
Kwinkelier zijn beeldjes van Ineke 
van Haaren, die op een heel natuur-
lijke manier tussen de kleding en ac-

cessoires tentoongesteld zijn. ‘Heel 
kunstig’, is het commentaar van Jan 
Wortel, die de eigenaar, zijn zoon 
Marcel, vertegenwoordigt. ‘Echt 
heel knap gemaakt. Zonder materi-
aalkennis kun je zoiets niet doen. Ik 
heb met Ineke van Haaren gepraat en 
ze vertelde dat het soms heel veel tijd 
kost om zo’n kunstwerk te maken.’ 
Hij wijst op een sculptuur dat schuin 
voorover helt. ‘Je zit ook met het 
gewicht. De massa van de opbouw 
moet niet groter zijn dan de basis 
waarop het rust.’ Helen van Dijk, die 
bij P. Doek, Mode en Lingerie expo-
seert, is fotografe. In de etalage zijn 
portretten van meisjes en vrouwen 
uitgestald en binnen kan de bezoeker 
het multimedia (zelf)portret Meisje 
meisje meisje bekijken. Aan de hand 
van portretten van meisjes die voor 
haar poseerden schetst ze een beeld 
van zichzelf als kind, puber en jong 
volwassene. ‘Ik ben nu vierenveertig, 
maar voel me nog steeds meisje. Het 
speelse, enthousiaste, ongedwongene 
hoort bij mij’, geeft ze zelf als uitleg.

Uit de Kunst verrast en vermaakt
door Lilian van Dijk

Wethouder Kamminga zei in zijn openingsspeech dat Bilthoven een kunstenaarsdorp 
is dat zich kan meten met bijvoorbeeld Bergen in Noord Holland. Dat in zijn woorden waarheid 

schuilt, bewees Uit de Kunst. Voor het tweede jaar organiseerde Nik & Co, 
netwerk Kunst en Cultuurondersteuning, een manifestatie waar vele kunstenaars 

uit Bilthoven en omgeving in winkels konden tonen wat ze in huis hebben.

In De Kwinkelier stonden levende 
beelden.

Wethouder Kamminga spreekt het openingswoord, omringd door leerlingen 
van de Theaterschool.

‘Tja, waarom eigenlijk?’, antwoordt 
Henk Nurmohamed op de vraag 
waarvoor hij een lintje heeft gekre-
gen. Niet dat de van oorsprong Indiër, 
zoon van bootvluchtelingen, geen 
fl auw idee heeft. Hij heeft namelijk 
ontzettend veel gedaan voor de sa-
menleving. De man die - na een groot 
deel van zijn jeugd in Suriname te 
hebben doorgebracht - in 1962 naar 
Nederland kwam, wil zichzelf ook 
niet op slinkse wijze op de borst klop-
pen door valse bescheidenheid te ac-
teren - integendeel zelfs. Het is echter 
nog altijd een vraagteken wie of wel-
ke organisatie hem heeft voorgedra-
gen. Zou het een afvaardiging van de 
ouderensport in De Bilt zijn, de Stich-
ting inzamelen oud papier, de Biltse 
sportfederatie, de carnavalsstichting 
of toch misschien de nordic-walking-
vereniging? Een kleine opsomming 
van de organisaties waarvoor hij werk 
(heeft) verzet. Meest voor de hand 
liggend is iemand van de CSV Fra-
ternitas, de gymvereniging waarvan 
hij twintig jaar voorzitter was. ‘Het is 
inderdaad nogal wat. Waarschijnlijk 
is het lintje voor al die inzet tezamen.’

Verrassing
Toen hij op 29 april naar voren moest 
komen, was hij ook volledig verrast. 
‘Ze hebben het hier in huis een paar 
maanden stil moeten houden.’ Een 
prestatie die volgens Nurmohamed 
ook al bijna een lintje waard is. ‘Want 
normaal gesproken heb ik altijd vrij 
vlot door als er iets speelt achter mijn 
rug om. Nu ging pas achteraf het bel-

letje rinkelen, want er zijn situaties 
geweest die wel een beetje vreemd 
waren.’
Al het onbezoldigde werk heeft hij 
echt niet gedaan voor een onder-
scheiding, vertelt hij. ‘Ik ben wat 
meer gaan doen dan ik ook zelf had 
verwacht. Ik ben erin gerold, kun je 
wel stellen.’ De inzet komt voort uit 
het sociale gevoel van Nurmohamed. 
Een gevoel dat altijd al sluimerend 
aanwezig was. Bij de KPN, waar hij 
op zijn 18de terechtkwam, werd dat 
al op jonge leeftijd geactiveerd. Hij 
nam een zetel in het bestuur van de 
vakbond ABVA. ‘Ik ben me altijd al 
bewust van geweest hoe oneerlijk 
het is verdeeld in de samenleving. 
Daarom wilde ik opkomen voor mijn 
eigen rechten en die van anderen. Van 
1970 tot 2000 heb ik toegezien op de 
arbeidsvoorwaarden en de rechten en 
plichten van de werknemers.’ 

Sport
Een belangrijke andere drijfveer in 
zijn vrijwilligersleven is de sport. 
Zelf heeft hij onder andere hardge-
lopen, gevolleybald en gebasketbald. 
Hij wilde anderen ook graag sportief 
plezier bezorgen. Bij de KPN orga-
niseerde hij zeskampen. Toen zijn 
zoons Steven (25) en Vincent (21) bij 
Fraternitas gingen sporten, werd hij 
al gauw gevraagd voor een bestuurs-
functie. Hij werd na een paar jaar 
zelfs voorzitter van de christelijke 
vereniging. ‘Ik ben een kind uit een 
van oorsprong Moslimgezin. Het is 
een eer dat ik deze functie mocht be-

kleden.’ Problemen hebben zijn ach-
tergrond nooit opgeleverd. ‘Geloven 
hoeven niet te botsen. Degenen die 
het geloof van een ander bediscus-
siëren, die snappen het niet. Het is 
iets dat je doet, omdat je je er prettig 
bij voelt. Wel vind ik dat wat je doet, 
van jou moet zijn. Ach al die proble-
men. Alle geloven zijn goeddeels het-
zelfde. Maar voor iedereen heeft die 
God een andere gedaante. Dat hoeft 
toch geen probleem te zijn?’, vraagt 
hij retorisch. In maart trad hij af bij 
de vereniging. Het was tijd voor een 
ander. ‘Het komt wel goed met de 
vereniging.’

Terecht of niet?
Vindt hij het terecht is dat hij een 
koninklijke onderscheiding heeft ge-
kregen? ‘Nou, dat vind ik moeilijk 
te zeggen. Ik hoorde ook verhalen 
van mensen die hard hebben gewerkt 
voor de zorg van mensen. Dat is nog 
vele malen belangrijker. Wat me goed 
doet, is dat anderen in de omgeving 
het wel is opgevallen dat ik wel een 
paar stappen harder heb gelopen dan 
gebruikelijk. Dan voel je de waarde-
ring toch. Ik ben dan ook zeker trots 
op de onderscheiding.’
Het leven zal voor Nurmohamed on-
danks of misschien wel dankzij het 
lintje, geen verregaande consequen-
ties hebben. ‘Ik zal de titel dragen 
met eer. Dat betekent dat ik me geen 
grove schandalen meer kan permitte-
ren’, grapt hij. Een loden last zal dat 
niet zijn. ‘Daar ben ik ook niet het 
type naar hoor.’

Nurmohamed: ‘slechts een schakel 
in geheel’, maar wel een hele sterke

door Ido Dijkstra

De lintjesregen daalde op de dag voor Koninginnedag weer traditiegetrouw over Nederland. Mensen 
met een belangrijke bijdrage voor de maatschappij, werden in naam van de koningin onderscheiden 
voor hun verdiensten. Een van hen is Henk Nurmohamed (64) uit De Bilt. ‘Ik ben slechts een schakel 

in de ketting’, aldus de onderscheiden Biltenaar zelf. Wellicht, maar dan wel een hele sterke.

SWO zoekt vrijwilligers
Stichting Welzijn Ouderen De Bilt organiseert al 30 jaar cursussen en acti-
viteiten voor mensen van 55 jaar en ouder.

Een team enthousiaste vrijwilligers van alle leeftijden zorgt er voor dat de 
cursisten, docenten en bezoekers, van SWO-centrum in De Bilt van koffi e, 
thee of een drankje worden voorzien. Samen met een collega verzorgt u een 
ochtend of middag per week of twee weken deze taak. Op dit moment zijn 
er meerdere vacatures. Op verschillende dagen wordt hulp gezocht, o.a.:
•  Kookvrijwilligers Dames Heren
•  Kookondersteuners Dames en 

Heren
•  Chauffeurs en begeleiders voor 

BoodschappenPlusBus  
Neem voor meer informatie con-
tact op met Henny den Bode, loca-
tiecoördinator. SWO De Bilt. Tele-
foon: 030 2203490 e-mail: info@
swodebilt.nl

Henk Nurmohamed is trost op zijn onderscheiding.
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Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2002 68.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,

ABS,RAD/CD  € 5.950,00 

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

ABS,ESP,RAD/CD,REGENS,  € 15.250,00 

PEUGEOT 107 1,0 12V 5DRS 2009 70 000 BLAUW MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS  € 7.800,00 

PEUGEOT 206 1.1 3DRS XR 2002 162.000 ZILV GRIJS MET,LMV,SB,ER,CV,  € 3.450,00 

PEUGEOT 307 1.6 16V 5DRS 2001 166000 CLIMATE C,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 4.400,00 

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

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

RENAULT SCENIC 2.0 16V 1999 111 000 GRIJS MET,ABS,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,TREKH,MLV  € 4.500,00 

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

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

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 10.500,00 

PEUGEOT 407 XS PACK V6 
AUTOMAAT, 2005, 60.639, 
BEIGE MET, LMV, ABS, RAD/CD, 
MLV, AIRBAGS, CLIMATE C, 
CRUISE C, LEDER INT, 
PARKEERS, 

€ 12.950,00

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

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

Geurige lathyrus 
 2 bosjes   6,50 
Bemeste tuinaarde
 5 zakken   6,50 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

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

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

 
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!

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

U zoekt - U vindt

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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

G
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OO

R  A
L L E  D

AM E S -  EN  H ER EN S L I P S

SLIPS
3+1GRATIS

1 t/m 30 juni 2011 of zolang de voor
raad s

trekt

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG 13.00 - 18.00 UUR

DINSDAG 8.30 - 18.00 UUR

WOENSDAG 8.30 - 18.00 UUR

DONDERDAG 8.30 - 18.00 UUR

VRIJDAG 8.30 - 20.00 UUR

ZATERDAG 8.30 - 17.00 UUR

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

 * Curlsys
 * Folie & vlaks-kleuringen
 * kleurproblemen
 * Bruid & bruidegom
 * Make-up, epileren

 

Bekijk ook eens nieuwe haarmode in onze
fotogallery op: www.hairdesque.nl

Let op donderdag en 
vrijdag koopavond



	De	Vierklank	 9	 1	juni	2011

Tien	 jaar	 geleden	 kochten	 Jan	 en	
Henny	Groenewegen	het	huis	aan	de	
Spoorlaan	 nummer	 11	 in	 Bilthoven.	
‘Dat	 huis	 had	 een	 hele	 tijd	 leeg	 ge-
staan.	Eerst	woonden	we	op	nummer	
17.	Ik	had	daar	een	tuin	van	vijfhon-
derd	 vierkante	 meter.	 Hier	 kreeg	 ik	
duizend	vierkante	meter	grond’,	 legt	
Henny	uit.	Voordat	ze	de	tuin	kon	re-
aliseren	die	ze	voor	ogen	had,	was	er	
een	boel	werk	te	verzetten.	‘Het	was	
een	 ontzettende	 rotzooi.	 Het	 zijstuk	
had	 twintig	 jaar	 braak	 gelegen.	 Een	
aannemer	 had	 er	 zijn	 bouwopslag	
en	er	had	ook	nog	zes	jaar	een	schil-
dersbedrijf	gezeten.	Dat	had	de	rech-
terkant	 helemaal	 bestraat.’	De	 grond	
was	ernstig	vervuild.	‘Die	is	helemaal	
afgegraven	 en	 van	 een	 nieuwe	 laag	
aarde	voorzien.’	Samen	met	haar	tuin-
maatje	 Aad	 van	 den	 Kamer	 maakte	
Henny	er	een	prachtige	tuin	van.	‘Aad	
deed	het	zware	werk	en	hij	scharrelde	
allerlei	 bomen	 en	 heesters	 voor	 me	
op.	Vier	jaar	geleden	is	hij	overleden	
en	ik	mis	hem	enorm.’	

Gevraagd	 waar	 Henny	 het	 liefst	 op	
de	foto	wil,	hoeft	ze	geen	seconde	na	
te	 denken.	 ‘In	 het	 stiltehoekje.’	 Dit	
stukje	tuin	tegenover	de	voorkant	van	
het	huis	is	omgeven	door	een	buxus-
haag	 met	 in	 het	 midden	 een	 buxus-
boompjes,	 gesnoeid	 in	 de	 vorm	 van	
een	 theepot.	Drie	struikjes	met	witte	
blaadjes	 stellen	 stippels	 voor	 op	 de	
buik	 van	 de	 pot.	 Aan	 deze	 vorm	 is	
een	 mooi	 verhaal	 verbonden.	 ‘Aad	
en	 ik	zaten	een	keer	 te	brainstormen	
hoe	we	die	boompjes	zouden	snoeien.	
Ik	had	een	 theepot	 en	een	 theekopje	
geschetst,	 dat	 leek	 ons	 allebei	 een	
leuk	idee.	Daarna	moest	ik	weg.	Toen	

ik	 terugkwam,	had	Aad	er	een	ander	
soort	 theepot	 van	 geknipt.	 “Ineens	
schoot	 me	 mijn	 moeders	 theepot	 in	
gedachten,	en	die	zag	er	zo	uit”,	ver-
klaarde	hij.’	Van	een	theekopje	erbij	is	
het	tot	nu	toe	niet	gekomen.

Compost
De	 tuin	 is	 ecologisch	 ingericht.	
‘Daardoor	 zit	 er	 weinig	 ongedierte’,	
meldt	 Henny.	 ‘De	 lieveheersbeestjes	
en	 vogels	 eten	 de	 luizen,	 de	 kikkers	
en	 padden	de	 slakken.’	Voor	 bemes-
ting	maakt	ze	zelf	compost	achter	in	
de	tuin.	‘Van	tuinafval,	kofie,	thee	en	
groenteafval.	 Maar	 niet	 van	 schillen	
van	citrusvruchten,	bananen	of	aard-
appels.	 Die	 zijn	 niet	 geschikt.’	 On-
dertussen	serveert	ze	heerlijke	zelfge-
maakte	taart	met	aardbeien,	bessen	en	
ananas.	 ‘Er	 zijn	 al	 bijna	 vier	 taarten	
doorheen	 gegaan’’,	 merkt	 ze	 verge-

noegd	op.	 ‘En	het	 is	 nog	maar	 twee	
uur	’s	middags.’	Ook	de	dames	die	al-
lerlei	 tuin-gerelateerde	 zaken	 verko-
pen,	hebben	niet	over	klandizie	te	kla-
gen.	In	de	tuin	staan	behalve	bomen,	
struiken	en	 sierplanten	ook	groenten	
en	 fruit.	Aan	de	zijkant	van	het	huis	
groeien	bijvoorbeeld	een	perzikboom	
en	een	vijgenboom.	In	de	loop	der	ja-
ren	heeft	Henny	zo	nu	en	dan	iets	ver-
anderd	 aan	 de	 tuin.	 ‘Ik	 heb	 bijvoor-
beeld	een	vijver	aangelegd	en	dit	jaar	
is	het	terras	vergroot	en	overkapt.’

Op	de	dagen	dat	de	tuin	open	is,	helpt	
een	vriendin	mee	in	de	keuken	en	op	
het	 terras.	 Jan	 Groenewegen	 onder-
houdt	de	paden	en	daar	heeft	hij	veel	
werk	aan,	vertelt	Henny.	‘We	gebrui-
ken	 geen	 gif,	 dus	 alles	moet	met	 de	
hand.’	 In	 het	 winkeltje	 is	 werkelijk	
van	alles	te	koop,	van	boeken	tot	glas-
werk	en	van	tuinvoorwerpen	tot	jams	
en	 chutneys.	 Ook	 worden	 stekken	
verkocht.	Openingstijden:	in	juni	alle	
woensdagen,	in	juli	de	eerste	twee	en	
in	augustus	de	laatste	twee	woensda-
gen	van	12.00	tot	17.00	uur.	Zie	ver-
der	http://home.kpn.nl/f2hjanjhgroen.

Vrijwilligers gezocht
Henny	Groenewegen	heeft	op	dit	mo-
ment	één	tuinvrijwilliger.	Het	werk	-	
gemiddeld	drie	werkdagen	per	week	
-	groeit	haar	in	deze	periode	letterlijk	
en	iguurlijk	boven	het	hoofd.	Ze	doet	
daarom	 een	 dringende	 oproep	 aan	
mensen	 die	 het	 leuk	 vinden	 op	 vrij-
willige	 basis	 te	 komen	 meehelpen	
met	het	tuinonderhoud.	Wie	interesse	
heeft,	kan	contact	opnemen	via	 tele-
foonnummer	030	2292056	of	e-mai-
len	naar	janjhgroen@freeler.nl.	

Theetuin Groenewegen toont zich 
een ware lusthof

door Lilian van Dijk

De Theetuin aan de Spoorlaan 11 in Bilthoven hield afgelopen weekend open dag. 
Henny Groenewegen heeft vlak aan het spoor een prachtige lusthof gecreëerd, waar bezoekers 

ook kunnen genieten van eigengemaakt gebak met kofie of thee.

Henny Groenewegen in het stiltehoekje.

De	huwelijksjubilarissen	zijn	geboren	
en	getogen	in	de	stad	Utrecht.	Ze	leer-
den	elkaar	kennen	bij	de	Nederlandse	
hervormde	 stadszending	 in	 Utrecht.	
Die	was	toen	gevestigd	in	de	Silokerk	
in	de	Herenstraat.	Ze	waren	daar	bei-
den	actief	en	ontmoetten	elkaar	op	die	
manier	af	en	toe.	Mevrouw	Buddingh	
was	bij	de	zangvereniging.	

Ze	 trouwden	 na	 vijf	 jaar	 verkering	
toen	 ze	 beiden	 25	 jaar	 oud	 waren.	
Buddingh	was	toen	dienstplichtig	mi-
litair.	Het	paar	had	het	geluk	dat	het	
bij	 haar	 moeder	 kon	 inwonen,	 want	
huisvesting	 was	 een	 groot	 probleem	
in	 die	 tijd.	 Ze	 kregen	 drie	 zonen	 en	
een	dochter.	Er	zijn	achttien	kleinkin-
deren	en	drie	achterkleinkinderen.

Weerbericht
De	heer	Buddingh	werkte	veertig	jaar	
als	meteoroloog		bij	het	KNMI.	Hij	is	
in	die	tijd	door	het	KNMI	negen	jaar	
uitgeleend	geweest	aan	Defensie.	Hij	
zwaaide	af	als	eerste	 luitenant.	Bud-

dingh	 heeft	 in	 de	 beginjaren	 van	 de	
televisie	 als	 meteoroloog	 nog	 mede	
het	weerbericht	op	televisie	verzorgd.	
‘Dat	ging	nog	met	een	lipstick	en	een	
driepoot	 die	 gedraaid	 werd.’	 Begin	
zestiger	 jaren	 verhuisde	 de	 familie	
van	 Utrecht	 naar	 de	 Enckelaan	 in	
Bilthoven	 en	 ruim	 tien	 jaar	 daarna	
naar	de	huidige	woning	in	De	Leijen.	

Het	 echtpaar	 is	 nog	 steeds	 actief	 bij	
de	Volle	Evangelie	Gemeente	De	Bilt	
e.o.	Het	huwelijksfeest	vierden	ze	op	
21	mei	in	restaurant	De	Witte	Zwaan	
in	De	Bilt.	Er	kwamen	felicitaties	na-
mens	Koningin	Beatrix	,Commissaris	
van	 de	 Koningin	 Robbertsen	 en	 ze	
ontvingen	bloemen	van	de	gemeente	
De	Bilt.

Echtpaar Buddingh-Blom zestig jaar getrouwd
door Guus Geebel

Dinsdag 24 mei was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Buddingh-Blom 
elkaar in Utrecht het jawoord gaven. Locoburgemeester Ditewig kwam het echtpaar 

thuis met dit huwelijksjubileum feliciteren. 

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Ditewig.

 Maand van het spannende boek
Dan Brown en de Vrijmetselarij

Dinsdag	7	juni	zal	Paul	Marselje,	hoofdbestuurslid	van	de	Orde	van	Vrij-
metselarij	 in	een	 lezing	aan	de	hand	van	het	boek	 in	de	wereld	van	Dan	
Brown	duiken.	Hij	 zal	 daarbij	meer	 vertellen	over	 de	 feiten,	ictie	 en	de	
mysteries	van	de	Vrijmetselarij.	De	methode	van	het	werken	met	symbolen	
en	rituelen	krijgt	ruime	aandacht,	even	als	het	verloren	symbool.	Na	de	le-
zing	is	er	gelegenheid	om	onder	het	genot	van	een	drankje	van	gedachten	te	
wisselen	met	leden	over	de	Vrijmetselarij	en	de	loges.

Deze	lezing	-	georganiseerd	door	de	Bilthovense	Boekhandel	-	vindt	plaats	
in	Huize	het	Oosten,	Rubenslaan	1	in	Bilthoven.	Kaarten	zijn	vooraf	te	ver-
krijgen	bij	de	Bilthovense	Boekhandel,	Emmaplein	20	te	Bilthoven,	tel.	030	
2281014,	e-mail	info@bilthovenseboekhandel.nl.	De	entreekosten	zijn	10	
euro.

‘In het hol van de leeuw’
Dan	Brown’s	laatste	roman	‘Het	verloren	symbool’	gaat	over	de	vrijmetse-
larij.	Miljoenen	exemplaren	zijn	er	van	het	boek	wereldwijd	over	de	toon-
bank	gegaan.	De	vrijmetselarij	komt	daardoor	weer	in	het	middelpunt	van	
de	belangstelling	te	staan,	want	de	broederschap	is	het	decor	en	speelt	ei-
genlijk	zelfs	een	hoofdrol	in	dit	spannende	boek.	Ook	in	Brown’s	bestseller	
‘De	Da	Vinci	Code’	 speelde	de	vrijmetselarij	 al	 een	 rol,	maar	wat	 is	het	
geheim	dat	de	leden	bewaren	en	wat	is	het	verloren	symbool?	Wat	is	er	in	
Dan	Brown’s	boeken	waar	en	wat	is	er	niet	waar?

Zangcursisten in ’t Hoekie 
tonen vorderingen

In Buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. Asscherweg in De Bilt 
werden het afgelopen seizoen zangcursussen gegeven voor 

beginners en gevorderden. Behalve aan zangtechnieken werd 
gewerkt aan podiumpresentatie, interpretatie 

van een nummer en microfoontechniek. 

Op	zaterdag	14	mei	vond	een	uitvoering	plaats	door	de	leerlingen	van	de	
gevorderdencursus.	Wendy,	Shirley,	Liesbeth,	Esther,	Conny	en	Carina	lie-
ten	horen	dat	ze	al	heel	aardig	uit	de	voeten	konden	met	solo’s	en	achter-
grondzang.	Zij	brachten	een	breed	repertoire	in	verschillende	talen,	waar-
onder	ook	Afrikaanse.	 In	de	 spetterende	inale	 zongen	de	 leerlingen	met	
hun	docent	Anneloes	meerstemmig	het	gospelnummer	‘Oh	happy	day’.	Na	
de	zomervakantie	gaan	nieuwe	cursussen	voor	beginners	en	gevorderden	
van	start	in	’t	Hoekie.	Informatie:	seolenna@ziggo.nl	of	tel.	06	48616371.	
[LvD]

Het is leuk en gezellig om in groepsverband beter te leren zingen en met 
elkaar een uitvoering te geven.

Kantoor 
Vierklank 
gesloten

	
Donderdag 2 juni	en	vrijdag 3 juni	
is	ons	kantoor	gesloten.	Wij	verzoe-
ken	u	vriendelijk	 hiermee	met	 aan-
levering	 van	 kopij	 en	 advertenties	
rekening	te	houden.	

Maandag	6	juni	zijn	wij	weer	telefo-
nisch	bereikbaar.



•  Een uitgekiend programma van 3 maanden om je 
STOFWISSELING het werk te laten doen

•  Met ondersteuning van 100% natuurlijke producten
•  Een boost voor je algehele gezondheid
•  Lekker, voldoende en afwisselend eten, NIET jezelf uithongeren
•  Bewegen slim integreren in je dagelijkse bezigheden, zonder 

ingewikkelde tijdrovende programma’s
•  Wekelijkse coaching, begeleiding en evaluatie door een 

gecertifi ceerde gewichtsconsulente
•  100% geld terug garantie
Vanaf 1 juni gaan we van start. Er zijn nog ENKELE plaatsen vrij, 
dus bel snel.
Voor meer informatie: Miranda van der Hoek, tel:06-21214842

Jij wilt afvallen en dit keer met SUCCES!

E  info@hoefakker.com
Utrechtseweg 374
3731 GE  De Bilt

T 030 - 220 10 21
WWW.HOEFAKKER.COM

Bekijk de fotogallery op onze website!

BASISPAKKET 
TUIN-

ONDERHOUD
Vanaf slechts € 250,- incl. BTW bieden
wij u perfect tuin-onderhoud, incl. 
vuilafvoer, bemesten en het gebruik 
van lichte machines. Bel of mail voor 
nadere info of het maken van een 
afspraak.

a
a
a 
a
a

Tuinontwerp, aanleg en renovatie.
Veranderen van tuinen.
Boomverzorging.
(Sier)bestrating en algverwijdering.
Waterpartijen en vijvers.

Ook verzorgen wij voor u:

Knippen € 12,50
Heren 65+ € 10,00
Kinderen t/m 10 jaar € 10,00

Ma: 12.00 - 18.00  
Di t/m Za: 08.00 - 18.00

Dorpsstraat 20  |  De Bilt  |  T: (030) 7512967

NIEUW geopend in De Bilt

Met of zonder 

afspraak!

Tegen over de KIA garage

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Het assortiment breidt 

zich wekelijks uit!

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

1,95

4 + 1 
Gratis

De lekkerste 

Gevulde koeken 

Turks breekbrood
lekker bij de BBQ nu

11 juni, 20.30 uur
New Cool Collective

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancaster
De wetenschappers van Lancaster 
zijn, naast de beroemde Lancaster 

 zon producten, ook verantwoordelijk 
voor Lancaster gezichtsproducten. 

Om samen met u het 40-jarig  jubileum 
van Lancaster zonverzorging te  vieren 

krijgt u bij aankoop van 
2  zon producten van Lancaster op uw 

eerstvolgende Lancaster gezichts-
verzorgingsproduct naast de 

10% korting, 
bij inlevering van ansichtkaart, 

5 euro korting.

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 
(na tel. afspraak)

•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Auto van de maand
Volvo V70 classic 

2.5 D
antraciet metalic

b.j. 2000
In perfecte staat!

Het wandelseizoen is weer begonnen!
Pak je agenda, want Pinksterzaterdag 

loopt kapper Hans in Katwijk. 

Dus... 
bel snel 
212455
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‘Toen	 ik	 in	 september	 2009	 begon	
had	ik	niet	kunnen	bevroeden	dat	we	
binnen	 twee	 jaar	 tijd	 zover	 zouden	
komen.	Sinds	onze	AWBZ	erkenning	
van	vorig	 jaar	hebben	allerlei	zaken	
zich	snel	opgevolgd.	In	het	kader	van	
de	toetsing	van	jonge	ondernemers	in	
de	zorg	heeft	de	Inspectie	van	volks-
gezondheid	 ons	 bezocht	 en	 ons	 een	
positief	 advies	 gegeven.	 En	 sinds	
april	 hebben	 we	 het	 kwaliteitskeur-
merk	HKZ	(ISO	9001)’.

Verpleeghuis
Onlangs	 heeft	 Zorgcentrum	 Com-
plexcare	 een	 bijzondere	 aanvraag	
gedaan,	namelijk	een	aanvraag	voor	

een	 verpleeghuis.	 Dit	 lijkt	 vreemd	
maar	 dat	 is	 het	 niet.	 In	 de	 praktijk	
blijkt	 dat	 ongeveer	 de	 helft	 van	 de	
cliënten	 een	 verpleeghuisindicatie	
heeft,	maar	dat	zij	door	de	zorg	van	
Zorgcentrum	 Complexcare	 gewoon	
thuis	kunnen	blijven	wonen.	

Regiocoördinator	 Annelies	 Devilee:	
‘Wij	bieden	al	complexe	zorg,	eigen-
lijk	verpleeghuiszorg	in	de	thuissitu-
atie.	Reden	voor	ons	om	vanuit	deze	
praktijkervaring	 een	 positief	 advies	
te	vragen	bij	het	zorgkantoor.	Op	ba-
sis	van	onze	ervaring	hebben	we	dat	
direct	gekregen,	evenals	een	positief	
advies	voor	behandeling’.	Henri	van	

de	Langenberg:	‘Vervolgens	was	bin-
nen	 een	 week	 tijd	 de	 toestemming	
van	het	ministerie	binnen.	Dit	is	uit-
zonderlijk,	 omdat	 het	 normaal	 8	 tot	
16	weken	duurt	en	tot	op	heden	thuis-
zorgorganisaties	 deze	 toestemming	
niet	kregen.	We	zijn	dus	heel	erg	blij	
met	 deze	 snelle	 erkenning.	 We	 zijn	
hiermee	uniek	in	de	regio	en	zelfs	in	
Nederland.	Het	lijkt	overigens	niet	op	
te	houden	want	in	juni	ontvangen	we	
ook	nog	eens	het	kwaliteitskeurmerk	
van	 onze	 branche-organisatie	 BTN.	
Ook	de	branche	ziet	ons	als	een	zeer	
innoverend	 bedrijf.	 We	 staan	 dicht	
bij	de	klant	en	het	is	extra	bijzonder,	
omdat	 ikzelf	 rolstoelgebonden	 ben	

en	veel	zorg	nodig	heb.	Je	ziet,	waar	
een	wil	is,	is	een	weg’.

Verpleeghuis volgens VPT
Al	 geruime	 tijd	 wordt	 erover	 ge-
sproken	 mensen	 de	 mogelijkheid	 te	
geven	 om	 gewoon	 thuis	 te	 blijven	
wonen	 met	 goede	 zorg,	 zelfs	 wan-
neer	 zij	 een	 verpleeghuisindicatie	
hebben.	 Dit	 heet	 heel	 deftig	 ‘Volle-
dig	Pakket	Thuis’.	Iets	wat	bijna	niet	
van	 de	 grond	 komt.	 Zoals	 zo	 vaak	
werkt	 de	 praktijk	 het	 beste.	 Zorg-
centrum	Complexcare	 is	gestart	met	
zorg	voor	mensen	die	eigenlijk	door	
de	complexiteit	van	hun	zorg	buiten	
de	 boot	 vielen.	Te	moeilijk,	 zo	 vin-
den	 veel	 thuiszorgorganisaties.	 Van	
de	Langenberg	hoort	tot	die	categorie	
en	heeft	ook	in	het	verleden	een	ver-
pleeghuisindicatie	gekregen.	Hij	heeft	
zich	 zelf	 erbuiten	 weten	 te	 houden.	

Zorgcentrum	 Complexcare	 heeft	 al-
les	kunnen	opbouwen	vanuit	die	er-
varingsdeskundigheid.	Henri	 van	de	
Langenberg:	‘Een	betere	leermeester	
is	er	niet.	Ik	heb	het,	samen	met	mijn	
geweldige	 team,	om	weten	 te	zetten	
in	iets	wat	niet	alleen	voor	mij	werkt	
maar	ook	voor	anderen.	Nu,	met	deze	
waardering	 als	 verpleeghuis	 kunnen	
we	ons	idee	verder	uitbouwen.	Men-
sen	 kunnen	 thuis	 blijven	 wonen	 en	
krijgen	 van	 ons	 verpleeghuiszorg,	

terwijl	 ze	 normaal	 in	 een	 verpleeg-
huis	 terechtkomen.	Zeg	nu	zelf,	wat	
is	prettiger?	Ook	onze	aanvraag	voor	
behandeling	 is	 toegekend.	Dat	bete-
kent	dat	we	de	cliënten	ook	met	be-
handeling	kunnen	ondersteunen.	We	
hebben	een	praktijk	geneeskunde	en	
ikzelf	 ben	 klasse	A	 therapeut.	 Onze	
behandeling	 wordt	 vergoed	 door	
zorgverzekeraars.	Door	die	goedkeu-
ring	is	de	behandeling	bij	ons	te	ver-
gelijken	met	die	van	een	therapeut	of	
arts	in	het	‘bekende’	verpleeghuis’.

Zaken komen samen
In	nog	geen	twee	jaar	tijd	doet	Zorg-
centrum	Complexcare	zijn	naam	eer	
aan.	Het	is	een	echt	zorgcentrum	met	
thuiszorg,	verpleeghuiszorg,	een	be-
handelpraktijk	 en	 het	 kan	 zelfs	 de	
yoga	en	het	kaarsen	maken	benutten	
voor	 behandeling	 of	 dagbesteding.	
Een	prachtige	kans	om	mensen	echt	
te	 helpen	vanuit	 diverse	 disciplines.	
Nu	zit	Zorgcentrum	Complexcare	in	
de	regio’s	Utrecht	en	Het	Gooi.	

Annelies	Devilee:	 ‘Het	 is	de	bedoe-
ling	 dit	 uit	 te	 breiden	 en	 de	 zorg	
uiteindelijk	 in	 heel	 Nederland	 aan	
te	 bieden.	 Er	 is	 echt	 behoefte	 aan.	
Iedereen	 heeft	 recht	 op	 goede	 zorg	
waarbij	 rekening	 gehouden	 wordt	
met	de	wensen	van	de	cliënt.	Dit	wil	
je	toch	zelf	ook,	nietwaar?’

Zorgcentrum Complexcare 
behaalt Verpleeghuisstatus

door Henk van de Bunt

Henri van de Langenberg is in september 2009 gestart met een thuiszorgorganisatie. 
Hij wilde het anders doen. Nu bijna twee jaar later is Zorgcentrum Complexcare niet langer 

alleen een thuiszorgorganisatie. Per 25 mei heeft Zorgcentrum Complexcare namelijk van het 
ministerie de verpleeghuisstatus gekregen.

Zorgcentrum Complexcare: v.l.n.r. Annelies Devilee, Monique van der Schagt 
(helpende), Sophia Gijzen (zorgcoördinator) en Henri van de Langenberg.

‘Ik	 maak	 er	 weleens	 grappen	 over’	
schatert	 Angelique	 Heerdink,	 pro-
jectleider	 van	 Maatjesproject	 Jong	
Dementerenden,	als	het	gesprek	gaat	
over	 mensen	 die	 op	 relatief	 jonge	
leeftijd	 dementeren.	 	 Bij	 Handjehel-
pen	is	momenteel	een	aantal	vrijwilli-
gers	actief.	Eén	van	hen	is	werkzaam	
in	de	ICT	en	hij	vindt	het	belangrijk	
om	naast	zijn	werk	iets	met	mensen	te	
doen,	mensen	 te	 helpen.	Een	 andere	
vrijwilliger	 was	 vroeger	 timmerman	
en	hij	gaat	met	‘zijn’	hulpvrager‘	vaak	
het	bos	 in	om	bomen	 te	bekijken	en	
samen	 bewerken	 ze	 hout.	 Juist	 dat	
persoonlijke	 contact	 is	 belangrijk’,	
vertelt	Angelique,	 ‘samen	worden	er	
wandelingen	 gemaakt,	 hard	 gelopen	
of	grote	ietstochten	gemaakt.	Bij	de	
koppeling	 tussen	 dementerende	 en	
buddy	wordt	gekeken	naar	gezamen-
lijke	interesses.	Het	is	altijd	leuk	voor	
allebei.’

Iets actiefs ondernemen
Ondanks	 de	 optimistische	 benade-
ring	van	waaruit	Handjehelpen	werkt,	
zorgt	 dementeren	 ook	 voor	 verdriet,	
bij	 de	 persoon	 zelf	 maar	 ook	 in	 de	
omgeving.	 Angelique:	 ‘Dat	 geldt	
zeker	voor	 jongere	mensen	want	de-
mentie	 wordt	 toch	 geassocieerd	 met	
oud	zijn.	Maar	dementie	begint	soms	
al	bij	dertigjarigen.	Het	is	heel	triest,	
je	gaat	de	deur	uit,	stapt	op	een	iets	
en	kunt	de	weg	naar	huis	niet	meer	te-
rug	vinden.	Je	kunt	gewoon	niet	meer	
even	de	deur	uit’.	

Angelique	vertelt	over	de	vrouw	die	
’s	zondags	naar	de	kerk	wil	gaan	en	
de	 heenweg	 kan	 vinden	 omdat	 ze	
kerkklokken	hoort	maar	de	terugweg	
lukt	niet.	Een	buddy	zou	met	haar	bij-
voorbeeld	naar	de	kerk	kunnen	gaan.	
‘Er	 zijn	 genoeg	 welzijnsorganisaties	
waar	 dementerenden	 kofie	 kunnen	
gaan	 drinken	 of	 ze	 kunnen	 gebruik	
maken	 van	 dagbehandeling’	 aldus	

Angelique	 Heerdink,	 ‘maar	 dat	 wil-
len	mensen	nog	niet.	Ze	willen	graag	
actief	iets	ondernemen	en	daar	willen	
wij	voor	zorgen.	Op	dit	moment	is	er	
een	 tekort	 aan	 vrijwilligers	 in	 deze	
regio	en	dat	betekent	dat	wij	de	aan-
vragen	soms	moeten	afwijzen’.	Anqe-
lique	benadrukt	dat	het	netwerk	rond	
de	dementerende	steeds	kleiner	wordt	
omdat	ze	er	steeds	minder	op	uit	dur-
ven	gaan	en	aangewezen	zijn	op	een	
eventuele	partner.

Gezamenlijke interesses
Handjehelpen	 is	 een	 kleinschalige	
organisatie	 die	 hulp	 biedt	 aan	 men-
sen	 die	 dat	 nodig	 hebben.	 Mensen,	
zowel	kinderen	als	volwassenen,	met	
een	 handicap	 of	 chronische	 ziekte	
of	 gedragsproblemen(kinderen).	 Het	
maatjesproject	 Jong	 Dementerenden	
is	één	van	de	projecten	van	Handjehel-
pen.	Vrijwilligers	zijn	onmisbaar	bij	de	

verschillende	 projecten.	 Iedereen	 kan	
zich	aanmelden	als	vrijwilliger.	

Angelique:	‘Als	mensen	zich	aanmel-
den	ga	ik	eerst	uitgebreid	op	bezoek.	
Als	het	klikt	krijgen	ze	eerst	een	cur-
sus	van	twee	dagdelen.	Daarna	wordt	
de	vrijwilliger	aan	de	 jong	demente-
rende	 gekoppeld,	 waarbij	 we	 kijken	
naar	gezamenlijke	 interesses	en	naar	
de	reisafstand.	Ze	moeten	wel	bij	el-
kaar	 in	 de	 buurt	 wonen’.	 Is	 de	 kop-
peling	 eenmaal	 gemaakt,	 dan	 blijft	
Angelique	actief	in	de	begeleiding:	er	
wordt	 tussendoor	met	elkaar	gespro-
ken	over	hoe	het	gaat	en	er	 is	regel-
matig	telefonisch	contact.

Voor	 meer	 informatie	 kan	 gebeld	
worden	 naar	 Angelique	 Heerdink,	
tel:	030-2632965/	06-14796376.	Een	
kijkje	 nemen	 op	 de	 website,	 www.
handjehelpenregioutrecht.nl,	kan	ook.

Hardlopen met een maatje
door Sylvia van der Laan

Handjehelpen is op zoek naar vrijwilligers, buddy’s, in De Bilt en omgeving, 
die twee uur per week een activiteit ondernemen met een jong dementerende. 

Hoewel dementeren natuurlijk een pijnlijk proces is, benadrukt Angelique Heerdink 
dat de begeleiding van twee uur per week door een buddy niet zwaar is.

Angelique Heerdink: ‘Niet kofiedrinken met elkaar, maar samen iets 
ondernemen’.

De zin en onzin van 
therapie bij dementie

Op dinsdag 21 juni ’11 vindt er weer een Alzheimer Café 
plaats in De Bilt. De locatie is het restaurant in woon- en 

zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 

Een	Alzheimer	Café	is	de	benaming	voor	een	laagdrempelige	ontmoetings-
plaats	voor	mensen	met	(beginnende)	dementie,	hun	familieleden,	vrienden	
en	andere	belangstellenden.	Het	thema	van	deze	avond	is:	‘De	zin	en	onzin	
van	therapie	bij	dementie’.	Psycholoog	Irene	Smoor	verzorgt	een	inleiding.	
Er	is	daarna	gelegenheid	om	met	haar	in	gesprek	te	gaan	en	vragen	te	stel-
len.	Er	zijn	muzikale	intermezzo’s	en	er	is	ruimte	voor	gezelligheid	en	con-
tact	met	elkaar.

Het	Alzheimer	Café	wordt	 iedere	derde	dinsdag	van	de	maand	georgani-
seerd.	In	de	vakantie	is	het	Alzheimer	Café	gesloten,	een	bijeenkomst	die	
op	een	feestdag	valt,	wordt	verschoven.	
Vanaf	19.30	uur	staat	de	kofie	klaar.	Het	programma	begint	om	20.00	uur	
en	eindigt	om	21.30	uur.	De	toegang	is	altijd	gratis.	U	hoeft	zich	niet	vooraf	
aan	te	melden,	u	bent	van	harte	welkom.	Voor	vragen	over	het	vervoer	en	
andere	 informatie	over	het	Alzheimer	Café	kunt	 u	 contact	 opnemen	met	
Bea	van	Doeland,	tel.nr.	030	2219022.	De	organisatie	is	in	handen	van	Alz-
heimer	Nederland,	afdeling	Zeist	e.o.,	De	Bilthuysen	locatie	De	Biltse	Hof,	
Steunpunt	Mantelzorg	De	Bilt.



KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

A A N B I E D I N G
Nieuwe 5008 ST 1.6 THP 

7 Persoons met Pack Premium.

kleur: Gris Shark 

Prijs normaal € 33.979,- 

nu bij ons € 30.950,-

Diverse type 3008/5008 direct leverbaar in diverse kleuren en uitvoeringen.

WIJ ZIJN PER DIREKT OP ZOEK NAAR EEN: 

JUNIOR MAGAZIJNMEDEWERKER M/V 

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

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

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!!!

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

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

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

    Arkansasdreef 30a • 3565 AR Utrecht • Nederland

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

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

Beste Schoolverlater,

Examen gedaan? Op zoek 

naar een baan? En wil je 

“morgen” al beginnen??

WIJ HEBBEN

EEN BAAN

VOOR JOU!!!!!!

Ontbijten kunt u bij onze herberg 
De Kastelein. Lekkerrrrrrr en voor een  

buitengewoon vriendelijk ‘vroegop’ prijsje.

Donderdagochtend 2 juni Hemelvaartsdag vóór 07.00 uur opstaan en 
OGENBLIKKELIJK naar ‘t Vaarderhoogt voor de GIGA dauwtrapkortingen

bu

g

Komt u tussen 07.00 en 08.00 uur dan 

krijgt u op ALLES wat u koopt een 

SUPER KASSAKORTING van ......

Komt u tussen 08.00 en 09.00 uur dan 

krijgt u op ALLES wat u koopt een 

SUPER KASSAKORTING van ......

20%

15%

g j g p ppppp j j

Bij aankomst krijgt u 

een bewijsje van uw 

aankomsttijd.

U hoeft dus geen 

haast te maken met 

winkelen.

SUPER KASSAKOR

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

GROTE MAGAZIJNOPRUIMING
Alleen op vrijdag 3 juni 

en zaterdag 4 juni 
van 10.00 - 17.00 uur

Ledikanten • Boxsprings • Matrassen

Boxspring
Jeroen

180 x 200 cm

van € 2899,-
voor 

€ 2399,-

Boxspring 
Artemis classic
180 x 200 cm

van € 4900,-
voor 

€ 2900,-

Showroommodel

Compleet met 2 nachtkastjes

RADING 46A - LOOSDRECHT - TEL/FAX: 035 - 582 3668

KOM LANGS EN MAAK KENNIS 
MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN

Voor geboorte-*, jubileum- trouw- en 
andere uitnodigingskaarten
*incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Onder	 het	 motto	 ‘opgeven	 is	 geen	
optie’	willen	klimmers	dit	jaar	twin-
tig	 miljoen	 euro	 bij	 elkaar	 ietsen	
voor	onderzoek	naar	kanker.	De	beul	
van	een	berg	is	1860	meter	hoog	en	
heeft	 een	 gemiddeld	 stijgingsper-
centage	van	8,2	%.	Daar	hebben	de	
professionele	wielrenners	in	de	Tour	
de	 France	 zelfs	 moeite	 mee.	 Zowel	
op	 televisie	 als	 op	 radio	 en	 Internet	
wordt	uitgebreid	verslag	gedaan	van	
dit	 evenement.	Zo	 staat	 de	publieke	
muziekzender	Radio	2	op	9	juni	ge-
heel	in	het	teken	van	het	ietsevene-
ment.	Online	komen	de	verschillende	
programma’s	rond	de	Alpe	d’HuZes	
samen	op	http://alpedhuzes.ncrv.nl/.	

Hollandsche Rading
Teus	Bruggink	 (40)	uit	Hollandsche	
Rading	 zei	 eind	 vorig	 jaar	 al	 in	 De	
Vierklank:	 ‘Ik	 wil	 op	 één	 dag	 twee	
keer	 de	 berg	 op	 ietsen.	 Opgeven	
tijdens	 de	 beklimming	 is	 ook	 voor	
mij	 geen	 optie.	De	missie	 van	Alpe	
d’HuZes	is	de	strijd	 tegen	kanker	 te	
winnen.	 Mijn	 pijn	 bij	 het	 beklim-
men	 valt	 in	 het	 niet	 bij	 de	 pijn	 van	
hen	 die	 elke	 dag	 vechten	 tegen	hun	
kanker.’	 Teus	 heeft	 zich	 intussen	
goed	voorbereid	en	klimt	samen	met	
6	collega´s	de	helse	berg	op.	Intussen	

heeft	 hij	 1668	 km	 getraind	 en	 door	
sponsering	 zelf	 al	 6600	 euro	 bijeen	
gebracht.	Hij	gaat	met	6	collega’s	en	
het	team	heeft	als	geheel	ruim	60.000	
euro	opgehaald.	Ze	gaan	5	juni	weg	
en	zijn	11	juni	terug.	Teus	traint	zelfs	
nog	 onderweg	 en	 gaat	 er	 dan	 op	 9	
juni	fors	tegen	aan.

Op de grens 
De	tweede	sportieve	klimmer	die	we	
hebben	 ontdekt	 is	 Jurgen	 Los	 (36)	
uit	De	Bilt.	De	programma-manager	
van	een	IT-	team	ietst	al	lang	op	de	
raceiets	en	doet	itness	en	conditie-
training.	Thuis,	op	de	grens	van	Bilt-
hoven	 en	 De	 Bilt	 vertelt	 hij:	 ‘Ik	 ga	
de	 sportieve	uitdaging	aan.	Niet	om	
te	 zien	 hoe	 ver	 ik	 kom,	 maar	 ik	 ga	
er	 voor	 om	 de	 berg	 zes	 keer	 te	 be-
klimmen.	Daar	 train	 ik	 voor.	Als	 ik	
het	niet	haal	zal	ik	best	wat	teleurge-
steld	zijn.	Ik	weet	wel	wat	klimmen	
is	door	ervaring	op	de	Mont	Ventoux	
en	in	Duitsland	in	Het	Zwarte	Woud,	
(Schwarzwald),	maar	6	x	op	één	dag	
de	Alpe	d’Huez	op,	 is	 toch	nog	wat	
anders.	Nee,	 ik	 ga	niet	 alleen,	maar	
samen	 met	 zeven	 mannelijke	 col-
lega’s.	We	 gaan	 met	 de	 ietsen	 in	 3	
of	4	auto’s	richting	Frankrijk	en	zijn	
een	paar	dagen	eerder	midden	 in	de	

nacht	ter	plaatse.	We	hebben	een	cha-
let	 geregeld	 en	 zullen	 eerst	 dinsdag	
en	woensdag	rustig	de	omgeving	ver-
kennen	om	de	beentjes	los	te	maken.	
Donderdagochtend	9	juni	staan	we	in	
de	ochtend	om	half	vijf	aan	de	start	
om	met	vier	en	een	half	duizend	an-
dere	 mensen	 de	 berg	 te	 beklimmen	
voor	het	goede	doel.’	

Maartensdijk
22	 Maartensdijkers	 klimmen	 een	
maand	later	hun	eigen	toer	voor	een	
apart	 doel.	 Daaronder	 ook	 bakker	
Bert	 Bos	 die	 uitlegd	 met	 de	 groep	
voor	 de	 stichting	 ‘Help	 Mabel’	 te	
ietsen.	 Mabel	 heeft	 een	 auto-im-
muunziekte;	 de	 ziekte	 van	 Behcet.	
Met	 deze	 actie	 willen	 we	 het	 gezin	
van	 Mabel	 Rooijakkers	 in	 Maar-
tensdijk	 steunen.	 ‘Wij	 ietsen	 niet	
op	de	grote	dag	9	juni	zelf,	maar	een	
maand	 later	 en	 hebben	 onze	 eigen	
toer	 besproken.	 Dat	 kun	 je	 regelen.	
Vrijdag	1	en	zaterdag	2	juli	vertrek-
ken	we	met	22	mannen,	grotendeels	
Maartensdijkers.	We	gaan	met	auto’s	
en	caravans	op	eigen	gelegenheid	en	
één	van	ons	neemt	met	een	aanhan-
ger	de	ietsen	mee.	Zondag	3	juli	zijn	
we	er.	We	hebben	een	chalet	geboekt	
en	maandag	4	juli	gaan	we	met	onze	

groep	 de	 berg	 op	 met	 oficiële	 tijd-
waarneming.	 Dus	 wel	 heel	 serieus.	
Op	 de	 oorkonde	 staat	 dan	 hoe	 lang	
je	er	over	hebt	gedaan.	Ieder	van	ons	

moet	 zelf	weten	 of	 hij	 dan	 nòg	 een	
keer	de	berg	op	wil.	Zelf	vind	ik	één	
keer	klimmen	genoeg,	maar	die	ene	
keer	wil	ik	het	dan	ook	zeker	halen.’	

Alpe d’Huez op voor goede doelen
door Kees Pijpers

Meer dan vierduizend ietsers beklimmen donderdag 9 juni de Alpe d’Huez tijdens de zesde editie 
van de sportieve inzamelingsactie Alpe d’HuZes voor de strijd tegen kanker. In onze gemeente 

hebben we enkele dappere deelnemers gevonden. Mogelijk zijn er meer.

Een groep Maartensdijkers traint de spieren in Limburg.

Jurgen Los ietst al lang op de raceiets en doet itness en conditietraining.

advertentie

Donderdag	19	mei	zijn	in	het	Joodse	
Werkdorp	 Nieuwesluis	 Wieringer-
meer	 twee	 bijeenkomsten	 geweest	
met	als	onderwerp	het	plan	het	Jood-
se	Werkdorp	 tot	een	museum	te	ma-
ken,	waarin	de	kunstcollectie	van	de	
Groenekanse	 familie	van	Schaik	on-
dergebracht	 kan	 worden.	 Ook	 bood	
het	Herinneringscentrum	Kamp	Wes-
terbork	aan	om	 in	dit	bijzondere	ge-
bouw	een	Herinneringscentrum	Joods	
Werkdorp	 in	 te	 richten,	 het	 grasveld	
achter	het	gebouw	tot	een	beeldentuin	
te	maken	en	de	verdwenen	barakken	
te	herbouwen	waarin	dan	allerlei	cul-
turele	activiteiten	kunnen	gaan	plaats-
vinden.	 Het	 geheel	 krijgt	 een	 lande-
lijke	uitstraling.

Deze	 bijeenkomst	 was	 een	 zgn.	 Ex-
pertmeeting,	 waarin	 museumdirec-
teuren,	 deskundigen,	 kunstenaars	 en	
omwonenden	hun	 inbreng	gaven	om	
het	 project	 te	 realiseren.	Er	was	 een	

groot	 enthousiasme	 en	 inzet	 om	 dit	
heel	 bijzondere	 gebouw	 een	 nieuw	
leven	te	gaan	geven.	In	de	vervolgbij-
eenkomst	 (Kick-Off	 Herbestemming	
NH	2011)	was	er	volop	discussie	met	

deskundigen	van	de	provincie	Noord	
Holland,	wethouders	van	diverse	ge-
meenten,	 bedrijfsleven	 van	 wat	 te	
doen	om	het	project	van	de	grond	te	
krijgen.	[HvdB]

Bikeshop bedankt!

In	september	2010	was	er	bij	Peuterspeelzaal	De	Stampertjes	uit	Westbroek	
een	speelgoed-	en	kledingmarkt.	De	opbrengst	was	bestemd	voor	buiten-
speelgoed	in	de	vorm	van	ietsjes.	Er	werd	gekozen	voor	een	nieuwe	iets	
met	zijwieltjes	en	een	loopietsje.	Er	was	ook	nog	een	iets	met	zijwieltjes	
aan	vervanging	toe.	Overleg	met	Bikeshop	Loosdrecht	/	Maartensdijk	had	
tot	resultaat,	dat	er	met	het	geld	van	de	markt	en	sponsoring	van	Bikeshop	
een	nieuwe	iets	met	zijwieltjes	en	een	Kawasaki	loopiets	konden	worden	
aangeschaft	en	dat	de	oude	iets	met	zijwieltjes	weer	helemaal	opgeknapt	
werd!	 Toppie	 Bikeshop;	 de	 kinderen	 van	 de	 Peuterspeelzaal	 zijn	 u	 heel	
dankbaar.	

Namens de Stampertjes: Ineke de Groot.Groenekanse plannen krijgen 
brede aandacht en gestalte

Groenekanse initiatiefnemer Wim van Schaik heeft aandachtig gehoor.

Platycodon.

Diverse kleuren.

Potmaat 12 cm. Per stuk

van 2,49Dvoor 

1,49

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

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

Van Dorpsberaad Westbroek

De leden van het Dorpsberaad Westbroek hebben de afgelopen periode weer een aantal 
belangrijke onderwerpen behandeld. Daarbij onderwerpen die persoonlijk of via het mail-adres 
werden aangedragen door de inwoners van Westbroek. In de Vierklank wordt u regelmatig op 
de hoogte gehouden over onder meer de standpunten zoals die door het Dorpsberaad naar de 
gemeente zijn geformuleerd. Als u hier op wilt reageren kunt u gebruik maken van het E-mail 
adres info@dorpsberaadwestbroek.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden aanspreken.

Wisselwerking met gemeente De Bilt
In het vorige verslag van het Dorpsberaad kon u lezen dat wij in februari ons eigen functioneren, 
de wisselwerking met de gemeente en de bereikte resultaten tegen het licht hebben gehouden. 
In het bijzonder de wisselwerking met de gemeente was reden tot zorg voor de leden van het 
Dorpsberaad. Dat is ook verteld aan wethouder Kamminga, die aanwezig was bij dat overleg in 
februari. Zijn reactie was hoopvol, waarbij nogmaals door de wethouder werd aangegeven dat 
een goede communicatie tussen gemeente en het Dorpsberaad prioriteit heeft. Nu, een aantal 
maanden verder, is het Dorpsberaad teleurgesteld. Goede bedoelingen ten spijt, de realiteit is 
anders als het gaat om de wisselwerking tussen gemeente en het Dorpsberaad. 

Pad begraafplaats
Het resultaat van de werkzaamheden die aan dit pad zijn verricht is onvoldoende. Nog regelmatig 
ontvangt het Dorpsberaad klachten. Daarover hebben wij verschillende keren aan de bel getrok-
ken bij de gemeente. In de laatste bijeenkomst vertelde de Wijkcontactambtenaar dat er mogelijk 
tot aan de renovatie van de begraafplaats niets aan wordt veranderd. Dit, ondanks toezeggingen 
vanuit de gemeente. Voor ons, als Dorpsberaad, is dit niet te accepteren. Een goed begaanbaar 
pad, ook voor ouderen en minder validen, is niets teveel gevraagd.

Sluipverkeer
Om het sluipverkeer tegen te gaan geldt er in de spits op de Korssesteeg een gesloten verklaring 
voor motorvoertuigen op 2 of  meer wielen. Voor vrachtverkeer en bestuurders met een onthef-
fing geldt deze geslotenverklaring niet. Deze maatregel is reeds zo’n drie jaar van kracht. De 
gemeente heeft tellingen laten verrichten en heeft hierover ook in de Vierklank bericht. De toe-
gezegde evaluatie met de bewoners van Westbroek wil maar niet komen, ondanks herhaaldelijke 
verzoeken van het Dorpsberaad. Op dit moment is er zelfs geen termijn meer voorhanden wan-
neer de evaluatie komt. 

Huydecoperweg
Op de Huydecoperweg zijn, zonder overleg met het Dorpsberaad, paaltjes geplaatst. Deze paal-
tjes leiden ertoe dat het vrachtverkeer geen mogelijkheid meer heeft om ruimte te maken bij 
tegenliggers. Het Dorpsberaad zal de gemeente vragen om een passende oplossing.

JOP/Glasbakken
Binnen het Dorpsberaad is grote onvrede over de plaatsing van de JOP (Jongeren Ontmoetings 
Plaats). Niet het feit op zich dat er een JOP wordt geplaatst maar wel waar deze is geplaatst. Op 
deze plek stonden voorheen de glasbakken en kledinginzameling. Deze zijn verplaatst naar de 
speelgelegenheid voor kinderen. Het behoeft weinig uitleg dat een groot aantal bewoners daar 
problemen mee heeft. De praktijk is dat niet al het glas netjes in de glasbakken verdwijnt met 
als gevolg dat fietsende kinderen door het glas rijden. Daarnaast wordt ook het uitzicht voor 
automobilisten belemmerd.

Nieuw lid
Dave de Jong heeft, in verband met zijn verhuizing uit Westbroek, het Dorpsberaad verlaten. Zijn 
plaats in het Dorpsberaad wordt ingenomen door Cees Oostveen, die zich had aangemeld na een 
vorige oproep in de Vierklank.
Er is, ter vervanging van Jan Kees Vendrik, nu nog één vacature. Zoveel als mogelijk wordt bij het 
invullen van vacatures gekeken naar de straatverdeling. Dat betekent dat wij een voorkeur hebben 
voor een lid die woont op of  nabij de Dr. Welfferweg. Als u interesse heeft om zitting te nemen in 
het Dorpsberaad kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres of  via één van de leden.  

Huizen Holsblokkenweg
Mede op voorspraak van het Dorpsberaad is vorig jaar door de gemeente besloten om op de Hols-
blokkenweg zes woningen te bouwen. De woningen worden met voorrang verkocht of  verhuurd 
aan de inwoners van Westbroek. Als de bouw volgens planning verloopt worden de woningen 
in het eerste kwartaal van 2012 opgeleverd. In een brochure van Woonstichting SSW is meer 
informatie en een belangstellingsformulier te vinden. Ook is er uitleg gegeven over de toewijzings-
procedure en heeft een architect laten zien hoe de huizen worden. Als u de brochure niet heeft 
ontvangen kijk dan op www.ssw.nl om deze brochure alsnog te ontvangen. Mede naar aanleiding 
van een aantal reacties van Westbroekers vraagt het Dorpsberaad bij SSW of  het mogelijk is om 
nog een extra informatieavond te organiseren in het Dorpshuis. Hier zal dan extra uitleg gegeven 
worden over de toewijzing en het KoopGoedkoop-principe. Wij houden u via de Vierklank op de 
hoogte.

Als u voor een volgende bijeenkomst van het Dorpsberaad, in september, agendapunten wilt 
inbrengen kunt u dat doen via info@dorpsberaadwestbroek.nl of  rechtstreeks via één van de 
leden.

Dorpsberaad Westbroek

Kinderen kiezen inrichting speelplaats

Op woensdagmiddag 18 mei was het eindelijk dan zover. 
Zowel kinderen uit Hollandsche Rading, omgeving Charles 
Weddepohlaan/Adrie Piecklaan, als uit het Kloosterpark 
in De Bilt mochten hun stem uitbrengen op een van de 
drie ontwerpen voor een speelplek. Een aantal firma’s 
van speeltoestellen waren uitgenodigd om een ontwerp 
te maken. 

De kinderen en ouders konden drie ontwerpen bekijken. 
Vervolgens mochten alleen de kinderen hun stem uitbren-
gen. De kinderen zijn op deze manier op een hele goede 
manier betrokken. Op deze manier krijgen kinderen al jong 
mee hoe een democratie kan werken. Zeker als het dan ook 
zo’n positief  resultaat heeft.

In Hollandsche Rading hebben 21 kinderen hun stem uitge-
bracht voor renovatie van de speelplek aan de Charles Wed-
depohllaan. In het Kloosterpark hebben 24 kinderen een 
voorkeur uitgesproken voor een nieuwe speelplek. Bij beide 
locaties was een duidelijke voorkeur voor één van de opties. 

De nieuwe speeltoestellen worden eind juni/begin juli 
geplaatst. 

Wijkcontactambtenaar
Annemieke Vos, T. (030) 228 94 93, E. vosa@debilt.nl

Winnend ontwerp Hollandsche Rading: Replay

Winnend ontwerp Kloosterpark: Yalp

Tautenburg Dartstoernooi
Afgelopen	vrijdag	werd	in	de	kantine	van	TV	Tautenburg	het	Tautenburg	
Dartstoernooi	 ter	 gelegenheid	 van	 het	 40	 jarig	 bestaan	 gehouden.	Maar	
liefst	32	koppels	speelden	prachtige	partijen	met	zeer	verrassende	winnaars.	

Uiteindelijke	winnaar	van	het	toernooi	werd	jeugdspeler	Wesley	Nieuwen-
dijk	met	zijn	vader	John.	In	de	voorronden	wisten	zij	vele	specialisten	tot	
wanhoop	te	drijven.	Een	zeer	geslaagde	avond	waarbij	jong	en	oud	in	een	
sportieve	strijd	de	kantine	omtoverde	in	een	bruine	kroeg.	

Aanstaande	vrijdagavond 3 juni	staat	het	volgende	evenement	alweer	op	
stapel	 dan	 is	 het	 vanaf	 19.00	 uur	mogelijk	 om	kennis	 te	maken	met	 het	
spelletje	tennis.	Ga	gewoon	naar	de	baan	op	je	sportschoenen,	voor	rackets	
en	ballen	wordt	gezorgd	en	probeer	of	tennis	wat	voor	jou	kan	zijn.	Geen	
verplichtingen,	gewoon	een	keer	proberen.	
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Voorlichting inbraakpreventie Hollandsche Rading

De gemeente en de politie De Bilt werken gezamenlijk aan een veilige en leefbare gemeente. 
In het kader daarvan organiseerde het Dorpsoverleg Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche 
Rading samen met de gemeente De Bilt en Politie Binnensticht maandag 23 mei voor ruim 60 
belangstellenden een voorlichtingsbijeenkomst over inbraakpreventie. 

Samenwerking
Burgemeester Arjen Gerritsen (portefeuillehouder veiligheid) opent de bijeenkomst en introdu-
ceert de verschillende gasten, zoals wijkchef  Anneloes Eghuizen, wijkagent Hans Gies en erva-
ringsdeskundige Evert Jansen. Anneloes Eghuizen vertelt iets over de organisatie van het lokale 
politieapparaat en over het bureau aan de Hessenweg in De Bilt: ‘Wij werken niet alleen op straat, 
maar ook achter de schermen actief  aan de veiligheid in de gemeente.’ Zij geeft aan, dat het 
wijkteam De Bilt zich volop inzet voor een veilige samenleving: ‘Er zijn verschillende factoren 
waardoor de misdaad afneemt, waaronder de acties, die wij als politie uitvoeren. Wij monitoren 
de criminaliteit uiterst nauwkeurig en analyseren deze informatie constant. Op basis daarvan 
bepalen we onze inzet. Dit kan op straat zijn, maar ook binnenskamers waar het recherchewerk 
plaatsvindt.’ Daarnaast werkt het wijkteam intensief  samen met teams van omliggende regio’s. 
Dit betekent ook dat wanneer er een melding binnenkomt vanuit Hollandsche Rading, het op dat 
moment dichtstbijzijnde team ingeschakeld wordt. 

Wijkagent
Hans Gies is een van de vier wijkagenten in deze gemeente. Hij vertelt, dat er mogelijk binnenkort 
een vijfde wijkagent(e) komt om vervolgens tal van tips en ervaringsadviezen te geven. De politie 
is er zeer bij gebaat om informatie te ontvangen: ‘Wanneer u iets ziet dat mogelijk verdacht is wilt 
u dan a.u.b. bellen? Vertel wat u heeft waargenomen. Het kan ook van belang zijn bij volgende - 
soms geheel andere zaken -‘. Gies vraagt nadrukkelijk altijd aangifte te doen. 

Inbreker
Evert Jansen is o.a. bekend van het AVRO-TV-programma ‘De Inbreker’. Hij vertelt allereerst iets 
over zichzelf: ‘Ik wil als voorlichter voor Stichting Veiligheid & Preventie toch nog iets positiefs 
halen uit mijn criminele verleden. Als ex-inbreker geef  ik nu tips hoe je de kans op inbraak klein 
maakt. Jansen vertelt dat de schade na inbraak of  overval vooral emotioneel is. Bijna alle vrou-
wen boven 65 zijn bang om ’s avonds de deur open te doen en veel ouderen durven ’s avonds 
niet over straat’. Eerder al had Jansen verteld, dat er 100.000 woninginbraken per jaar zijn: ‘De 
kosten van medische zorg, vernielschade, ongevallen, politie en justitie, onderwijs en werkver-
zuim bedragen miljarden per jaar’. Vervolgens laat Jansen aan de hand van die middag in het 
dorp gemaakte foto’s zien hoe eenvoudig het criminelen wordt gemaakt om toe te slaan en licht 
daarbij toe hoe je het dieven moeilijk kunt maken. 

Veilig Hollandsche Rading
Inwoners van Hollandsche Rading maken zich zorgen over de veiligheid in hun dorp. Daarom 
heeft een aantal bewoners de werkgroep Veilig Hollandsche Rading opgericht. Initiatiefnemer Rob 
Adriaansen vertelt iets over de samenstelling en de werkwijze van de werkgroep. 
Leo Sleutel objectbeveiliging uit Hilversum was aanwezig met een  stand over woningbeveiliging. 

Evert Jansen onderhoudt zich met het publiek. Burgemeester Arjen Gerritsen, Jannie Siebesma (WDW 
Hollandsche Rading), wijkcontact ambtenaar Annemieke Vos en wijkagent Hans Gies luisteren geboeid.

Makelaardij naar Stomerij
Na	de	‘komst’	van	Nagel	Fashion	en	de	verruiming	van	de	openingstijden	
van	C1000	bestaan	er	nu	veranderingsplannen	bij	Kwaliteitsslagerij	Zweis-
tra.	Zweistra	zit	in	de	ontwerpfase	van	de	vernieuwing	van	de	voorgevel.	
Reden	voor	makelaar	Karin	van	der	Willigen	om	naar	andere	 ‘expositie-
ruimte’	uit	te	kijken.	Sinds	afgelopen	zaterdag	hangt	een	deel	van	het	aan-
bod	achter	het	raam	van	de	stomerij.	[HvdB]

Makelaar Karin van der Willigen heeft een etalageraam gevonden bij 
Stomerij Maertensplein.

Open tuinendag in Westbroek
Zaterdag	28	mei	 jl.	was	 er	 in	Westbroek	weer	 een	diversiteit	 aan	 tuinen	
opengesteld	voor	het	publiek.	De	Vierklank	nam	een	kijkje	in	diverse	lust-
hoven.	’s	Ochtends	was	de	belangstelling	overeenstemmend	met	het	weer;	
in	de	loop	van	de	dag	kwamen	er	toch	aardig	wat	bezoekers	op	deze	‘gaar-
den’	af.	[HvdB]

De tuin van Jos Schrikkema en Wilma Voorneveld aan het einde van de 
Kerkdijk. 

Bij de familie Kalisvaart werden de schapen van hun warme jas ontdaan. 
(foto Leora Kalisvaart)



Afstanden: 15 km. met name bedoeld voor de ouders met jonge 
kinderen, 25 km. en 45 km voor de meer ervaren trapper. Om 
het ook voor de kleintjes aantrekkelijk te maken bevat de 15 
km tocht een aantal fotovragen en krijgen deze deelnemertjes 
na afloop een consumptiebon. 

 
Kosten:  € 5,00 per volwassene, dit is inclusief een lot voor de 

verloting, waaronder een tweetal fietsen en € 1,00 per kind. 
Dit is zonder lot die overigens wel bijgekocht kunnen worden, 
à € 4,00 per lot. 

 
Doel:  Het sponsorgeld en de opbrengst van de deelnemers zal na 

een verdubbeling door de Stichting Wilde Ganzen geheel ter 
beschikking gesteld worden aan: 

 

      Fight for Sight en Stichting Leergeld 
 

Starttijd:  Er kan gestart worden tussen 10:00 en 13:00 uur. Wanneer u 
tijdig bent gestart, kunt u na afloop van de fietstocht onder 
het genot van een drankje genieten van de jubilerende 
Koninklijke Biltse Harmonie. 

 
Locatie:  Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt, te De Bilt. 
 Mede dankzij uw deelname en onze sponsoren zal het voor 

ons wederom mogelijk zijn om een aanzienlijk geldbedrag ter 
beschikking te kunnen stellen aan eerder genoemde doelen. 

 Ik nodig u mede namens de Lions Club De Bilt – Bilthoven van 
harte uit om deel te nemen aan deze fietstocht.  

 
  Paul Sieraal 












 

H O O F D S P O N S O R 
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Spetter	 is	 20	 jaar	 geleden	 naar	 Stal	
van	 Brenk	 gekomen	 ter	 versterking	
van	het	team	en	verkeert	op	z’n	40-ste	
(!)	 verjaardag	 nog	 in	 goede	 gezond-
heid.	Hij	 heeft	 in	die	20	 jaar	 talloze	
kinderen	leren	rijden	en	geniet	nu	als	
wandel-	en	knuffelpony	van	z’n	wel-
verdiende	pensioen.	Elselien	van	der	
Graaf	 is	 bekend	 van	 beelden	 die	 zij	
gemaakt	 heeft	 voor	 een	 groot	 aantal	
bedrijven	 en	 gemeenten,	 waaronder	
Utrecht	 en	Maarssen.	 Recent	 is	 een	
groot	 beeld	 van	 haar	 hand	 onthuld	
voor	het	Openbaar	Ministerie	in	Den	
Haag.	 Elselien	 heeft	 een	 prachtige	
bronzen	 gelijkenis	 van	 Spetter	 ge-
maakt,	met	de	iets	ondeugende	glim-
lach	die	zijn	karakter	kenmerkt.	

Beeldhouwer Elselien van der 
Graaf(rechts) bij het beeld van Spetter 
en de jarige zelve. Links Marleen van 
der Horst en haar ouders Marrie en 
Wim van der Horst-van Brenk, die nu 
Spetter verzorgen en begeleiden.  

Spetter is veertig geworden
door Henk van de Bunt

Afgelopen zaterdagavond is op Stal van Brenk in Groenekan aan de Voordorpsedijk 
het beeld van de pony Spetter onthuld door mevrouw Elselien van der Graaf, beeldhouwer 

en de heer Joop van Brenk, grondlegger van Stal van Brenk.

Stichting	 Coliso	 organiseert	 in	 sa-
menwerking	 met	 de	 Stichting	 Upri-
sing	Tjai-konde	 voor	 dit	 doel	 op	 25	
juni	 om	 14.00	 uur	 een	 sponsorloop.	
Vanaf	 het	 voetbalveld	 aan	 de	Melk-
weg	 wordt	 een	 ronde	 van	 ongeveer	
500	meter	 uitgezet,	 die	 10	 keer	 kan	
worden	gelopen.	Er	is	een	uur	de	tijd	
om	de	ronden	te	lopen.	

Meedoen
Kinderen	 vanaf	 6	 jaar	 kunnen	 mee-
doen.	Kinderen	van	6	t/m	8	jaar	mo-
gen	 maximaal	 6	 ronden	 lopen.	 Om	
deel	 te	 nemen	moet	 je	 voor	 tenmin-
ste	2,50	euro	worden	gesponsord.	Je	

krijgt	 per	 5	 euro	 1	 consumptiebon	
voor	 een	 pakje	 limonade	 of	 per	 10	
euro	een	 tegoedbon	van	1	euro	voor	
een	consumptie	bij	een	van	de	kraam-
pjes.	

Deelnameformulieren	zijn	 te	verkrij-
gen	bij	de	scholen,	bij	WVT	en	kun-
nen	 per	 e-mail	 worden	 toegestuurd	
als	u	een	bericht	stuurt	naar	b.saaki@
altrecht.nl.	 Telefonisch	 bestellen	 is	
mogelijk	via	 tel.	06	20145248	of	06	
29381323.	 Deelnameformulieren	
moeten	uiterlijk	op	23	 juni	 ingevuld	
weer	 ingeleverd	 worden.	 Om	 de	
sponsorloop	 goed	 te	 laten	 verlopen	

worden	 er	 tevens	 nog	 vrijwilligers	
gezocht,	die	langs	het	parcours	willen	
staan.	Kijk	ook	op	(www.uprisingtjai-
konde.com)

Andere activiteiten
Stichting	Coliso	organiseert	voor	kin-
deren	van	6	t/m	12	jaar	ook	elke	don-
derdag	 en	vrijdag	 activiteiten	 in	Het	
Hoekie	 van	 15.45	 tot	 17.00	 uur.	Op	
vrijdag	worden	er	de	komende	weken	
tekeningen	 gemaakt	 om	 te	 verkopen	
tijdens	 het	 festival	 op	 25	 juni.	Don-
derdags	is	er	aandacht	voor	lezen	en	
spelling	 en	 worden	 er	 spelletjes	 ge-
daan.	

Sponsorloop voor school 
in Klaaskreek

Op 25 juni vindt op en rondom het voetbalveld aan de Melkweg in Bilthoven het festival Uprising II 
plaats, georganiseerd door de Stichting Uprising Tjai-konde. Het doel van het festival is om geld in te 

zamelen voor het bouwen van een school in Klaaskreek in Suriname. 

In	 de	 periode	 oktober	 -	 december	
2009	zijn	de	algemeen	vormende	mu-
zieklessen	 gegeven	 door	 Joke	 Firet,	
vakleerkracht	van	de	muziekschool.	

Daarnaast	 heeft	 de	 school	 de	 laatste	
periode	 elke	 maand	 bezoek	 gehad	
van	een	muziekschooldocent,	die	iets	
kwam	vertellen	over	zijn	instrument.	

Het	 betrof	 een	 toetsinstrument	 (key-
board),	 een	 blaasinstrument	 (trom-
pet),	een	strijkinstrument(	viool)	een	
snaarinstrument	(gitaar)	en	slagwerk.	

De	leerlingen	werden	ook	in	de	gele-
genheid	gesteld	de	instrumenten	uit	te	
proberen.

Schoolconcert bij Berg en Boschschool
door Henk van de Bunt

Dankzij een royale bijdrage van de Rotaryclub De Bilt – Bilthoven heeft de Biltse Muziekschool aan 
de Berg en Boschschool te Bilthoven een uitgebreid pakket aan muzieklessen kunnen aanbieden. De 

slotpresentatie van dit project was donderdag 26 mei jl.

Ter afsluiting verzorgden een zestal docenten (keyboard, trombone, viool, 
klarinet, luit, hobo) van de Biltse Muziekschool een gezamenlijk concert.

Avondvierdaagse Maartensdijk 
goed verlopen

De	40ste	editie	van	de	Maartensdijkse	Avondvierdaagse	is	goed	verlopen.	
Ongeveer	575	deelnemers	verschenen	er	op	de	maandagavond	aan	de	start	
om	richting	Hollandsche	Rading	te	gaan.	Dinsdagavond	was	de	de	Groe-
nekanse	kern	in	het	parcours	opgenomen,	terwijl	op	woensdag	Lage	Vuur-
sche	werd	aangedaan.	Op	donderdag	bereikte	men	via	de	Prinsenlaan	(5km)	
of	via	de	Bilthovense	Gezichtslaan	(10	km)	de	(parallelweg	van	de)	N234	
(provinciale	weg)	in	Nieuwe	Wetering,	om	gezamenlijk	via	het	Oostveense	
pad	aan	de	zuidzijde	weer	naar	Maartensdijk	te	komen.	Hier	stonden	de	mu-
ziekverenigingen	Kunst	en	Genoegen	uit	Maartensdijk,	Vriendenkring	uit	
Westbroek	en	de	Zuilense	Fanfare	(Utrecht)	op	de	deelnemers	te	wachten	
om	gezamenlijk	het	laatste	gedeelte	van	het	traject	richting	Vierstee	af	te	
leggen.	Bij	de	inish	lag	voor	een	ieder	het	felbegeerde	kruisje	te	wachten.	
[HvdB]

Ook de bewoners van het Thomashuis wachtte een enthousiaste inhaal. 
[foto Reyn Schuurman]

Getrouwd

Maandag 23 mei jl. trouwde Marjolein Akkermans, (directeur van de Jan 
Ligthartschool) met Jan de Vries. Leerlingen van de school wachtten het 
bruidspaar met versierde bogen en een feestlied op bij het gemeentehuis 
Jagtlust. Daarna gingen alle gasten naar de school, waar de rode loper 
uitlag en iedereen taart kreeg. De kinderen hadden cadeaus gemaakt en 
zongen het bruidspaar toe. Ook de leeshulpen van de school (vrijwilligers) 
feliciteerden het bruidspaar met een vrolijke lees-sketch. (nieuwe 
vrijwilligers welkom!) Veel kinderen hadden zich speciaal voor het feest 
gekleed. ‘s Middags had het bruidspaar de sportbus extra ingehuurd en 
omdat het in alle opzichten een stralende dag was werd hier dubbel van 
genoten. [HvdB]

Tandarts op bezoek

Het Ivoren Kruis is er voor een gezonde mond. Zij bezochten in het kader 
van ’Hou je mond… gezond’, op 27 mei peuterspeelzaal De Duimelotjes in 
Hollandsche Rading. Een tandarts heeft o.a. in ieders mondje gekeken. De 
peuters vonden dit erg leuk en spannend. Ook kregen ze allemaal een mooie 
tandenborstel mee naar huis. (Marian van Barneveld)



Leijenseweg 125
Bilthoven
030-2286635 
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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	hoofdsponsor	
ABN-AMRO	en	een	groot	aantal	gul-
le	gevers,	die	dit	 initiatief	een	warm	
hart	 toedragen.	 Evenals	 voorgaande	
jaren	 kan	 er	 gekozen	 worden	 voor	
drie	afstanden:	15	km	-	met	name	be-
doeld	voor	de	ouder(s)	met	jonge	kin-
deren	-,	25	km	en	45	km	voor	de	meer	
ervaren	ietser.	Terwijl	u	van	de	mag-
niieke	 polder-	 en	 boslandschappen	
geniet,	 steunt	 u	 twee	 goede	 doelen:	
Fight	 for	Sight,	een	project	 in	 India,	
Pakistan	 en	 Nepal	 dat	 30.000	 staar-
operaties	 mogelijk	 maakt,	 waardoor	
blindheid	wordt	voorkomen	en	Stich-
ting	Leergeld,	een	project	geïnitieerd	
en	ondersteund	door	de	gemeente	De	
Bilt.	Stichting	Leergeld	helpt	school-
gaande	kinderen,	die	door	het	ontbre-
ken	van	inanciële	middelen	niet	mee	
kunnen	 op	 schoolkamp	of	 deel	 kun-
nen	nemen	 aan	hobby-of	 sportclubs.	
Deze	 kinderen	 lopen	 hierdoor	 een	
sociale	achterstand	op	en	voelen	zich	
maar	al	te	vaak	buitengesloten.	

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	alco-
holisch	drankje	na	aloop	van	de	iet-
stocht,	 genieten	 van	 de	 muziek	 van	
de	Koninklijke	Biltse	Harmonie,	 die	
tussen	14.00	en	17.00	uur	een	open-
luchtconcert	geeft.	

Naast	een	drankje	is	er	voor	de	klein-
tjes	ijs	en	popcorn,	dit	alles	tegen	een	
gering	bedrag.	Een	groot	gedeelte	van	
de	 opbrengst	 hiervan	 komt	 ook	 ten	
goede	aan	de	eerder	genoemde	doelen	

Fight	for	Sight	en	Stichting	Leergeld.	
Sponsor	Plus	Bilthoven	stelt	op	deze	
dag,	geheel	belangeloos	alle	‘ingredi-
enten’	 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	twee	ietsen	en	twee	vander-
valk-brunchbonnen	 gewonnen	 kun-
nen	worden.	Het	boekje	met	de	route-
beschrijving,	met	daarin	een	wervend	
voorwoord	 van	 onze	 burgermeester	
Arjen	Gerritsen	is	tevens	uw	lotnum-
mer.	 Uiteraard	 kunnen	 er	 meerdere	
loten	 worden	 gekocht,	 zodat	 u	 uw	
kansen	 op	 een	 prijs	 vergroot.	 En	 nu	
maar	 hopen	 dat	 de	 weersomstandig-
heden	goed	zijn	en	er	veel	deelnemers	
mee	 zullen	 doen.	 De	 opbrengst	 van	
de	ietstocht	wordt	 door	de	 stichting	
Wilde	Ganzen	verdubbeld.	

Om	met	de	woorden	van	burgemees-
ter	 Gerritsen	 te	 eindigen:	 ‘Uw	 deel-
name	 aan	 de	Landgoederenietstocht	
maakt	 ogenschijnlijk	 onbereikbare	
genezing,	 kansen	 en	 mogelijkheden	
bereikbaar	 voor	 kinderen,	 jongeren	
en	volwassenen	ver	weg	en	dichtbij.	
Genietend	 van	 het	 Biltse	 landschap	
mag	 dat	 deze	 mooie	 dag	 een	 extra	
glans	geven’.

Landgoederenietstocht 
voor het goede doel

Aanstaande zondag 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. Om meer over de achtergrond te weten te komen bezochten we Paul Sieraal, 

voorzitter van de ietscommissie. 

Paul Sieraal is voorzitter van de ietscommissie van de Lions Club  
De Bilt - Bilthoven. 

Ook voor de niet ietsers is het tijdens de LFT goed vertoeven onder het genot 
van een drankje en muziek van de KBH. (foto Paul Sieraal)

Stichting Zomerconcerten
viert tinnen jubileum 
met topberoepsorkest

door Ido Dijkstra

‘Hoog’ bezoek, in de komende editie van de inmiddels 
traditionele Zomerconcerten. Voor het  tinnen jubileum 
(10 jaar) pakt de organisatie groots uit. Op 17 juli komt 
de Marinierskapel der Koninklijke Marine naar De Bilt 

voor een goodwill-concert. 

Organisator	Jan	Meeuwsen:	‘Dit	is	natuurlijk	het	absolute	topberoepshar-
monieorkest	 van	 Nederland.’	 Het	 concert	 vindt	 plaats	 in	 aanloop	 op	 de	
voorbereidingen	van	het	900-jarig	bestaan	van	de	gemeente	De	Bilt	in	2013.

‘Beter	goed	gejat	dan	slecht	bedacht’.	Met	dat	motto	brachten	René	Klink-
hamer,	Peter	van	de	Horst	en	Jan	Meeuwsen	de	zomerconcerten	tien	jaar	
geleden	naar	De	Bilt.	 ‘Wij	kenden	het	 fenomeen	vanuit	Breukelen.	Daar	
was	het	een	groot	succes.	Wij	hebben	het	daarom	ook	hier	heengebracht.	
We	doen	het	wel	op	onze	eigen	manier,	overigens.’	

Voor ieder wat wils
Het	is	elk	jaar	weer	een	hele	happening.	‘Meestal	zijn	er	vier	concerten	ge-
durende	de	zomermaanden.	Altijd	op	zondagmiddag.	Mensen	kunnen	gratis	
komen	kijken	naar	verschillende	muziekensembles.’		Big	bands,	groot-	en	
klein	 harmonieorkesten,	 zangkoren	 en	 andersoortige	 verenigingen	 treden	
op.	‘Voor	ieder	wat	wils’,	weet	Meeuwsen.	

Nou	 ja,	 voor	 ieder.	 De	 jeugd	 weet	 de	 weg	 nog	 niet	 echt	 te	 vinden	 naar	
de	Zomerconcerten.	‘Ik	geef	toe,	ons	publiek	is	doorgaans	wel	wat	ouder.	
Maar	de	mensen	die	komen,	die	genieten	steevast’,	aldus	de	enthousiaste	
organisator,	die	ook	namens	Klinkhamer	en	Van	de	Horst	het	woord	doet.	
‘Er	zijn	 stoelen	beschikbaar,	maar	 sommigen	nemen	een	kleedje	mee	en	
gaan	gezellig	op	het	gras	picknicken.’

Relaxte sfeer
Wat	tekenend	is	voor	de	concerten?	‘De	hele	relaxte	sfeer.	Ons	publiek	is	
keurig	opgevoed.	Na	aloop	brengen	ze	de	stoelen	weer	netjes	bij	de	orga-
nisatie	terug.	Wat	natuurlijk	veel	werk	en	tijd	scheelt’,	heeft	Meeuwsen	het	
antwoord	paraat.

In	de	afgelopen	tien	jaar	zijn	er	38	concerten	geweest.	‘Slechts	twee	keer	
is	een	concert	afgelast	vanwege	de	weersomstandigheden.’	Ook	tijdens	het	
komend	jubileum	zou	het	hemelse	vocht	de	enige	spelbreker	kunnen	zijn.	
Ervan	uitgaande	dat	het	deze	editie	droog	blijft,	belooft	de	komende	con-
certenreeks	zeer	speciaal	te	worden.	Absoluut	hoogtepunt	is	dus	17	juli,	met	
de	komst	van	de	Marinierskapel.	‘Zonder	anderen	tekort	te	doen:	dat	is	de	
top	van	Nederland.	Een	orkest	dat	wereldwijd	zijn	kwaliteiten	ten	gehore	
brengt.’

Alle concerten zijn op zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, achter pavil-
joen Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De Bilt en zijn gratis toegankelijk. 
Stoelen zijn beschikbaar.
5 juni 	-A-Capellakoor	Valsch	en	gemeen,	De	Bilt	en	Groot	Har-

monieorkest	Koninklijke	Biltse	Harmonie.	Dit	concert	valt	
samen	met	de	Ellandgoederen	Fietstocht.

26 juni 	Popkoor	Basic	&	Fullcolor,	Amersfoort	 en	Klein	Harmo-
nieorkest	Koninklijke	Biltse	Harmonie.

17 juli 	Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine.
28 augustus  NS-Harmonie,	Utrecht;	Weathertown	Bigband	Koninklijke	

Biltse	Harmonie.
11 september  Koninklijke	Biltse	Zangvereniging	Zang	Veredelt	en	Melo-

die	Percussiegroep	Koninklijke	Biltse	Harmonie.

Absoluut hoogtepunt is de komst van de marinierskapel op 17 juli.

Tweewekelijks	 buiten	 de	 schoolva-
kanties	om	wordt	er	geoefend	en	re-
gelmatig	 is	 er	 een	 leuk	 optreden	 in	
een	 restaurant/cafeetje,	 tijdens	 een	
expositie,	 of	 bij	 een	 personeels-	 pri-
véfeestje.	

Paul	 (gitaar)	 studeerde	 Jazzgitaar	
aan	 het	 Koninklijk	 Conservatorium	
in	Den	Haag	en	was	actief	in	diverse	
bands	 waaronder	 ‘Nancy	 works	 on	

Payday’.	 Hij	 is	 altijd	 een	 groot	 be-
wonderaar	 van	 Ry	 Cooder	 geweest	
en	houdt	zelf	ook	van	het	mengen	van	
verschillende	stijlen.	Het	in	zijn	een-
tje	begeleiden	van	zang	vindt	hij	een	
uitdaging.	
Andrea	(zang)	groeide	op	in	een	mu-
zikale	familie	en	maakte	zodoende	al	
zeer	 vroeg	 kennis	 met	 diverse	 mu-
ziekstijlen.	Zelf	zong	ze	jaren	in	bands	
o.a.	 een	 Indo-country/rockband.	 Het	

optreden	 als	 duo	 is	 voor	 haar	 nieuw	
maar	tegelijk	erg	inspirerend.	Met	z’n	
tweeën	 is	 er	 veel	 vrijheid	 om	op	 el-
kaar	te	reageren	

Het	optreden	vindt	dit	keer	plaats	 in	
‘Appartementencomplex	 de	 Akker’,	
Soestdijkseweg-zuid	87	 te	Bilthoven	
op	 zondag	 5	 juni	 a.s.	 om	16.00	 uur.	
Entreekosten	 €	 5,-	 incl.	 kofie/thee,	
drankje	en	hapje.	

Andrea en Paul in De Akker
Paul Deneer en Andrea Hessing hadden al in meer of mindere mate muzikaal hun sporen verdiend 

toen Paul’s vrouw Monique hen muzikaal aan elkaar koppelde. Na een voorzichtige beginperiode zijn 
ze sinds november 2008 bezig een repertoire aan het opbouwen van jazz, blues en pop, zelfs ook een 

beetje een kerstrepertoire. 
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Op	 dinsdagmorgen	 24	 mei	 zitten	
Hugo	 van	 Dis,	 voorzitter	 van	WVT,	
en	 drie	 mensen	 die	 elkaar	 allemaal	
kennen	 uit	 de	 tijd	 dat	 zij	 in	 het	 bi-
bliotheekwezen	 werkzaam	 waren:	
Myriam	 Jannink,	 Mellien	 Lieber	 en	
Gerrit	Beltman,	aan	de	kofie	voordat	
ze	aan	het	werk	gaan.	Van	Dis	bijt	het	
spits	af:	‘De	Boekenbeurs	is	massaler	
dan	onze	Bazaar	en	trekt	mensen	uit	
een	groter	gebied.’	Duizenden	boeken	
zullen	worden	 uitgestald	 in	 de	 grote	
ontvangstruimte	en	twee	andere	zalen.	
Wij	verhuren	geen	stalletjes,	maar	al-
les	wat	we	in	de	loop	van	een	jaar	bin-
nenkrijgen,	 verkopen	 we.’	 Jannink:	
‘Veel	 mensen	 willen	 leuke	 boeken	
waarvoor	 ze	 zelf	 geen	 plaats	 meer	
hebben	best	weggeven,	maar	niet	bij	
het	oud	papier	doen.	Daarom	brengen	
ze	die	bij	WVT.	Dan	doen	we	er	nog	
iets	goeds	mee,	denken	ze.’	Het	komt	
wel	voor	dat	er	antiquarische	boeken	
worden	aangeboden.	Beltman	weet	er	
wel	 raad	mee:	 ‘Ik	doe	hiernaast	nog	
drie	dagen	per	week	vrijwilligerswerk	
bij	 de	 kringloop	 in	 Doorn	 en	 Zeist,	
dus	 ik	 heb	 behoorlijk	 wat	 expertise	
opgebouwd.’	Hij	en	de	andere	vrijwil-
ligers	 zoeken	 zo	nodig	ook	op	web-
sites	 op	 wat	 de	 boeken	 waard	 zijn.	
Van	Dis:	‘Wij	bieden	ze	dan	voor	de	
helft	van	de	prijs	te	koop	aan.’	Het	is	
dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	op	de	
vrijdag	ook	veel	handelaren	de	Boe-
kenbeurs	bezoeken,	in	de	hoop	goed-
koop	boeken	op	de	kop	te	kunnen	tik-
ken.	De	vrijwilligers	zien	dat	niet	als	
een	bezwaar:	’Het	aanbod	is	zo	groot,	
dat	 er	 voor	 de	 andere	 bezoekers	 ge-
noeg	overblijft.’	Een	beetje	oneerlijke	

concurrentie	voor	de	reguliere	handel	
en	de	bibliotheek	 is	de	Boekenbeurs	
wel,	 geeft	Van	Dis	 toe.	 ‘Maar	het	 is	
wel	 een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 de	
mensen	 om	 boeken	 voor	 de	 vakan-
tie	 in	 te	 slaan.	 Niet	 iedereen	 kan	 de	
prijzen	betalen	die	tegenwoordig	voor	
nieuwe	boeken	worden	gevraagd.	Bij	
ons	kun	je	voor	weinig	geld	met	een	
tas	vol	boeken	naar	huis	gaan.’	

Sorteren
Het	 aanbod	 vanuit	 de	 gemeente	 is	
heel	 divers,	 aldus	 Jannink.	 ‘De	 ene	
keer	worden	we	overspoeld	met	boe-
ken	over	dieren,	 de	 andere	keer	met	
jeugdboeken	 of	 boeken	 over	 tech-
niek.	Deze	keer	hebben	we	vrij	veel	
esoterie	binnengekregen.	En	onlangs	
ontvingen	we	een	partij	boeken	over	
kunst	 en	 een	 aantal	 gloednieuwe	
romans.	 Dat	 was	 van	 een	 oude	 me-
vrouw	die	geabonneerd	was	op	twee	
boekenclubs,	 maar	 ze	 was	 te	 oud	
geworden	 om	 ze	 nog	 te	 lezen.’	 Ook	
mensen	 die	 erfenissen	 afhandelen,	
weten	WVT	goed	te	vinden.	‘We	zoe-
ken	 alles	 uit	 en	 wat	 we	 niet	 willen	
bewaren	 voor	 de	 Boekenbeurs,	 gaat	
naar	opkopers.’	WVT	boft	dat	de	vrij-
willigers	 een	 bibliotheekachtergrond	
hebben.	 Jannink:	 ‘Wij	 rangschikken	
de	boeken	op	dezelfde	manier	als	ze	
in	de	bibliotheek	staan.’	Van	Dis	ver-
duidelijkt:	 ‘Dat	 is	 het	 succes	 van	de	
Boekenbeurs:	 hoe	 beter	 de	 boeken	
zijn	 uitgesorteerd,	 hoe	 beter	 je	 ver-
koopt.’	Jannink	vult	aan:	‘Gemiddeld	
willen	 mensen	 een	 half	 uurtje	 rond-
lopen.	Als	het	 aanbod	op	onderwerp	
staat,	kun	je	op	je	gemak	zoeken	en	je	

gaat	weg	met	wat	je	echt	leuk	vindt.’	
Ook	 cd’s,	 grammofoonplaten,	 oude	
ansichtkaarten,	mappen	en	andere	pa-
pierwaren	die	je	ook	in	kantoorboek-
handels	treft	behoren	tot	het	aanbod.	

Digitalisering
Het	 boekenassortiment	 omvat	 ook	
een	 categorie	 nieuwe	 en	 actuele	
boeken,	 die	 vaak	 nog	 gewoon	 in	 de	
boekwinkel	 liggen.	En	dan	 is	 er	 een	
categorie	 “oud	 en	 bijzonder”.	 ‘Van	
Dis:	 ‘Niet	 antiquarische,	maar	 leuke	
boeken.	Die	zetten	we	ook	apart.’	Een	
succesnummer	is	de	boekverkoop	per	
kilo.	 Dat	 betreft	 de	 bekende	 dames-
romannetjes	van	uitgevers	als	Harle-
quin,	De	Vrijbuiter	 en	Marken.	 “We	
verkopen	 ze	 voor	 een	 euro	 de	 kilo.	
Soms	 komen	 mensen	 wel	 vier	 kilo	
halen.’	 De	 collectie	 kinderboeken	 is	
uitgebreid.	‘Per	boek	kosten	ze	veer-
tig	à	vijftig	cent.	We	hebben	ook	re-
cente	boeken.	Echt	een	aanrader	voor	
scholen	 die	 aanvulling	 zoeken	 voor	
hun	bibliotheek.’	

Verder	 zijn	 er	 dit	 jaar	 ook	 grote-let-
terboeken	bij.’	Vorig	jaar	was	de	op-
brengst	 vijfduizend	 euro.	 Van	 Dis:	
‘Die	voegen	we	bij	de	opbrengst	van	
de	 Bazar,	 in	 totaal	 meestal	 25	 à	 30	
duizend	euro.	We	betalen	er	voorzie-
ningen	 mee	 waarvoor	 ons	 normale	
budget	niet	toereikend	is.	Een	nieuwe	
keuken,	nieuwe	toiletten,	en,	naar	we	
hopen,	 dit	 jaar	 de	 digitalisering	 van	
onze	 administratie.’	 	 Openingstijden	
Boekenbeurs:	 vrijdag	 3	 juni	 14.00-
20.00	 uur;	 zaterdag	 4	 juni	 10.00-
15.00	uur;	gratis	entree.

Ruim vierhonderd dozen vol boeken 
staan klaar voor Boekenbeurs 

door Lilian van Dijk

De Boekenbeurs in de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT draait volledig op vrijwilligers. 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni kan iedereen komen kijken of er iets naar zijn gading zit tussen de 

overzichtelijk op soort gerangschikte boeken tegen een prijs waarvoor je ze nergens anders treft: van 
30 eurocent tot vijf euro per boek.

Hugo van Dis, Gerrit Beltman, Mellien Lieber en Myriam Jannink sorteren 
persoonlijk alle boeken uit en leggen ze per categorie in dozen.

In	 iedere	 klas	 had	 een	 aantal	 ouders	
zich	aangemeld	om	iets	lekker	te	bak-
ken.	De	kraampjes	met	cakejes,	taart,	
koeken,	milkshakes	etc.	vonden	gre-
tig	aftrek.	De	kinderen	deden	thuis	al-
lerlei	karweitjes	en	brachten	hun	ver-
diende	geld	naar	school.	Er	mochten	
ook	lege	lessen	meegebracht	worden	
naar	school,	die	werden	dan	bij	Albert	
Heijn	 in	 Den	 Dolder	 ingeleverd	 die	
de	 actie	 ondersteunde	 door	 het	 sta-

tiegeld	 te	 verdubbelen.	 Er	 werd	 ook	
speelgoed	 verkocht	 en	 kleding	 inge-
zameld.	 Deze	 kleding	 zal	 na	 aloop	
van	de	actie	door	een	vader,	die	piloot	
is,	worden	meegenomen	naar	Afrika.	

Dankzij	het	enthousiasme	van	ouders,	
leerkrachten	en	de	kinderen	 is	 er	 tot	
nu	toe	een	bedrag	van	ruim	3.000	euro	
opgehaald	 voor	 het	 kleuterschooltje	
in	 Fransshoek	 in	 Zuid	 Afrika.	 Het	

doel	 van	 het	 opgehaalde	 geld	 is	 dit	
keer	 bestemd	 voor	 speelmateriaal	
voor	de	jonge	kinderen.	Zo	blijven	de	
Van	 Dijckschool	 het	 schooltje	 steu-
nen,	dat	sinds	februari	2009	van	start	
kon	gaan,	dankzij	het	geld	dat	met	de	
grote	 goede	 doelen	 actie	 tijdens	 het	
90-jarig	lustrum	werd	verzameld.	
(Yvonne	Pennings)

Alsnog ballonvaart 
met Red Balloon

Tijdens	de	opening	van	de	nieuwe	kunstgrasvelden	van	de	Maartensdijkse	
korfbalvereniging	Tweemaal	Zes	werden	er	4	plekken	verloot	voor	een	bal-
lonvaart	met	Red	Balloon	vanuit	Maartensdijk.	De	weersomstandigheden	
waren	echter	dusdanig	dat	een	geplande	vaart	al		3	keer	moest	worden	uit-
gesteld.	
Op	zaterdag	21	mei	jl.	was	het	dan	eindelijk	zover	en	konden	de	prijswin-
naars	Rick	de	Heer,	Paul	Meerstadt	jr,	Ton	Thijs	en	Paul	van	Rhee	om	20.15	
uur	vanuit	Barneveld,	de	wind	was	helaas	ongunstig	om	Maartensdijk	als	
vertrekpunt	te	nemen,	opstijgen.

Na een fantastische vaart van ongeveer 1 uur konden de prijswinnaars 
gedoopt worden tot ‘baron van Barneveld tot Drie Dorp’.

Afsluiting goede doelen weken 
op Van Dijckschool

Deze week sloot de Van Dijckschool hun goede doelen weken af met een verkoopmarkt. De kinderen 
hadden in alle klassen leuke dingen gemaakt die verkocht konden worden. Er waren kraampjes met 

boekenleggers, windmolentjes, sleutelhangers, pannenlappen, vriendschap armbandjes etc. etc. 

Bilthovense scholieren doen mee aan ‘Up2You’
Vier	middelbare	scholieren	van	de	Kees	Boekeschool	zijn	met	hun	
band	‘The	Supenders’	één	van	de	winnende	acts	van	‘Create:	Up2Y-
ou’.	Dit	is	een	wedstrijd,	waarin	jongeren	tussen	de	12	en	25	jaar	hun	
act	konden	tonen	aan	het	publiek	op	poppodium	de	Peppel	in	Zeist.	

De	 winnende	 acts	 kregen	 een	 masterclass	 aangeboden	 en	 traden	
afgelopen	 zaterdagavond	 op	 het	 jongerenfestival	 Up2you	 op	 het	
Bisonveld	in	Zeist.
The	 Suspenders	 bestaan	 uit	Allard	 van	 Renterghem	 (zang),	 Rene	
Kooiker	(gitaar),	Barend	van	der	Have	(bas)	en	Robbert	Bruggeman	
(drums).	Naast	eigen	gecomponeerde	nummers	spelen	zij	covers	van	
Green	Day,	Alkaline	Trio	en	Go	back	to	the	zoo.	Hun	stijl	is	een	mix	
van	pop,	rock	en	punk.	Voor	meer	informatie	ga	naar:	www.thesus-
pendersband.hyves.nl	

Allard is de zanger van The Suspenders.

06 53944357 // www.redballoon.nl // info@redballoon.nl

Speciale actie!
Ballonvaren vanuit uw eigen 

omgeving? Eerste 10 bellers 

geen € 150,00 maar

 € 125,00
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De	korfballers	van	Tweemaal	Zes	uit	
Maartensdijk	waren	met	nog	2	wed-
strijden	 te	 gaan	 nog	 niet	 veilig	 voor	
wat	 betreft	 prolongatie	 in	 de	 veld-
overgangsklasse.	 In	 de	 voorlaatste	
ronde	moest	in	alweer	de	laatste	thuis-
wedstrijd	 aangetreden	 worden	 tegen	
Oranje	Wit	uit	Dordrecht.	Een	tegen-
stander	die	samen	met	KCC/Hijbeko	
in	deze	poule	op	de	1ste	plaats	staat	
en	er	dan	ook	alles	aan	gelegen	was	
om	geen	punten	te	morsen	in	de	strijd	
om	het	kampioenschap	met	 recht	op	
promotie	naar	de	veldhoofdklasse.
De	 eerste	 confrontatie	 in	 Dordrecht	
was	door	de	Maartensdijkers	nipt	met	
14-13	 verloren.	 Kortom	 voldoende	
ingrediënten	voor	een	duel	waar	voor	
beide	partijen	dus	nog	het	één	en	an-
der	op	het	 spel	 stond.	Na	het	 laatste	
luitsignaal	was	het	de	ploeg	van	inte-
rim-coach	Marcel	Bos	die	met	14-11	
zegevierde,	waardoor	de	Maartensdij-
kers	ook	volgend	jaar	weer	in	de	veld	
overgangsklasse	zullen	acteren.

Opening
De	 openingstreffer	 was	 voor	 Oranje	
Wit,	dat	in	de	beginfase	een	1-3	voor-
sprong	opbouwde.	De	thuisploeg	wist	
daarna	 de	 aansluiting	 te	 bewerkstel-
lingen	 (3-3),	 maar	 daarna	 was	 het	
toch	 weer	 de	 bezoekende	 tegenstan-
der	die	het	 initiatief	nam	en	 tot	vlak	
voor	rust	naar	4-6	wist	uit	te	lopen.	In	
de	slotfase	van	de	1ste	helft	zorgden	2	
treffers	op	rij	van	

Tweemaal	 Zes	 dat	 er	 een	 ruststand	
van	6-6	op	het	scorebord	stond.

Erna
Na	rust	kon	voor	het	eerst	een	voor-
sprong	(7-6)	worden	genoteerd	en	om	
en	om	scorend	 leek	het	er	op	dat	de	
Maartensdijkers	 bij	 het	 maken	 van	
de	 10-8	 het	 juiste	 offensief	 hadden	
ingezet.	Oranje	Wit	wist	 toch	de	ge-
lijkmaker	 te	scoren	(10-10)	en	dacht	
door	de	inbreng	van	2	invallers	in	hun	
aanvalvak	 daarna	 het	 karwei	 alsnog	
te	kunnen	klaren.	De	Maartensdijkers	
hielden	 evenwel	 stand	 en	 konden	 in	

deze	slotfase,	waarin	ook	nog	een	pu-
bliekswissel	 plaatsvond	 voor	 Miran-
da	Burger,	die	na	 jaren	 in	de	hoofd-
macht	 te	 hebben	 gespeeld	 stopt,	 de	
volle	winst	toch	naar	zich	toe	trekken	
(14-11).	 Door	 dit	 resultaat	 is	 Twee-
maal	 Zes	 gehandhaafd	 in	 de	 veld	
overgangsklasse	 terwijl	 Oranje	 Wit	
door	deze	nederlaag	de	kansen	op	het	
kampioenschap	nagenoeg	verspeelde.

Zaterdag	4	juni	a.s.	speelt	Tweemaal	
Zes	1	haar	laatste	wedstrijd	om	16.00	
uur	 tegen	 Nieuwerkerk	 in	 Nieuwer-
kerk	a/d	IJssel. Bekers voor 

Femtasticdansers

Op zaterdagavond 21-05-2011 was er een tweede editie van de Utrecht 
Dance Awards. Vorig jaar waren de dansers van Femtastic hier al succesvol 
en dus hadden de dansers een bepaalde extra druk op hun schouders rusten. 
Alle teams lieten zich van hun beste kant zien in de streetdance categorie. 
Het jongste team The X-Quisit 12 (demo 10-12jr) won hun allereerste beker 
en werd 3e in hun categorie. Marielou deed namens dit team mee met de 
solo battle en veroverde de tweede plaats. De Addictive 8 werden 3e in de 
categorie 12 t/m 16 jaar, en om de avond nog completer te maken pakten de 
meiden van Qubic Force alweer de 1e plaats in dezelfde categorie! Namens 
Qubic Force deed Monica mee met de solo battle en ook zij pakte de 1e 
plaats! De competitie was zwaar, er waren veel goede teams en de Biltse 
dansers hebben keihard geknokt voor hun bekers.

Tennisvereniging	 Toss	 organiseerde	
een	voorjaarscompetitie	voor	dubbels	
verspreid	over	een	8-tal	weken,	waar-
van	die	van	vrijdag	27	mei	de	laatste	
avond	is.	Totaal	14	koppels	speelden	
in	twee	poules	een	enkele	competitie.	
Op	10	juni	a.s.	vindt	de	inale	plaats.	

Deze	 clubkampioenschappen	 verliep	
door	 het	 fraaie	 voorjaar	 vlekkeloos.	
Er	behoefde	op	de	fraaie	gravelbanen	
aan	 de	 Talinglaan	 achter	 het	 WVT-
complex	 geen	 enkele	 wedstrijd	 ver-
schoven	te	worden.	Op	vrijdagavond	
10	 juni	 is	 de	 afsluiting	met	 de	wed-

strijden	om	de	3e	en	4e	plaats	en	om	
het	 clubkampioenschap	 2011	 en	 de	
2e	 plaats.	 De	 inalisten	 zijn	 bekend:	
Het	koppel	Zwer	Kooi	/	Henk	van	der	
Ploeg	 neemt	 het	 om	 het	 kampioen-
schap	 op	 tegen	 het	 koppel	 Dirk	 Jan	
Slingerland	 /	Rien	Grifioen.	Om	de	
2e	plaats	in	de	2	poules	werd	op	vrij-
dag	27	mei	gestreden	en	de	winnaars	
daarvan	 treffen	 elkaar	 op	 vrijdag	 10	
juni	voor	de	3e	en	4e	plaats.
Belangstellenden	zijn	van	harte	wel-
kom	 op	 10	 juni	 vanaf	 19.00	 uur	 op	
het	park	gelegen	aan	de	Talinglaan	8,	
achter	het	gebouw	van	W.V.T.	De	ver-
eniging	 is	 ook	 bezig	met	 een	 leden-
werfactie	en	voor	mensen	die	eventu-
eel	lid	willen	worden	is	er	informatie	
aanwezig.	[HvdB]

V.l.n.r. Zwer Kooi, Henk van der 
Ploeg, Dirk Jan Slingerland en  
Rien Grifioen zijn de inalisten bij 
Toss.

De	concentratie	bij	DOS	was	stukken	
minder	dan	de	voorgaande	wedstrij-
den.	 Er	 werd	 gedurende	 de	 gehele	
wedstrijd	 erg	 slordig	 gespeeld,	 wat	
resulteerde	 in	 veel	 plaatsfouten	 en	
slecht	 vangen.	 De	 eerste	 helft	 kan	
worden	opgedeeld	in	drie	delen.	Het	
eerste	deel	scoorde	DOS.	Door	doel-
punten	van	Shanna	Versteeg	en	Ro-
bin	de	Rooij	kwam	DOS	op	een	0-2	
voorsprong.	
Het	tweede	deel	scoorde	Huizen,	dat	
langszij	kwam	en	ook	nog	op	een	3-2	
voorsprong.	 Het	 derde	 deel	 scoorde	

DOS	weer,	dat	hierdoor	met	een	3-6	
voorsprong	ging	rusten.

Na	 rust	 kon	 DOS	 nog	 maar	 moei-
zaam	de	korf	vinden	en	gaf	het	Hui-
zen	de	kans	dichterbij	te	komen.	Tien	
minuten	voor	tijd	was	er	een	gelijke	
stand	 van	 8-8	 bereikt	 wat	 een	 goed	
beeld	 gaf	 van	 het	 krachtsverschil.	
Helaas	 maakte	 DOS	 binnen	 enkele	
minuten	 twee	persoonlijke	fouten	 in	
de	verdediging	die	Huizen	direct	af-
strafte.	Twee	 minuten	 voor	 tijd	 kon	
DOS	nog	wel	de	aansluittreffer	ma-

ken,	maar	 het	 lukte	niet	meer	 in	 de	
resterende	tijd	om	de	nog	zo	verdien-
de	gelijkmaker	te	scoren.	DOS	kreeg	
hierdoor	te	weinig	in	deze	wedstrijd,	
al	kan	het	ook	kritisch	naar	zich	zelf	
kijken	 want	 drie	 doelpunten	 in	 de	
tweede	helft	is	veel	te	weinig.

Volgende	 week	 is	 de	 laatste	 wed-
strijd	van	de	competitie.	DOS	speelt	
dan	een	thuiswedstrijd	tegen	hekken-
sluiter	Hebbes.	Hopelijk	kan	DOS	de	
competitie	met	een	mooi	resultaat	af-
sluiten.	De	aanvang	is	om	15.30	uur.

DOS D1 kampioen
In	 de	 laatste	 wedstrijd	 van	 de	 competitie	 moest	 DOS	 thuisspelen	 tegen		
Victum	D1	uit	Houten.	DOS	stond	voorafgaande	aan	de	wedstrijd	1	punt	
voor	Victum	en	moest	dus	winnen	of	gelijkspelen	om	kampioen	te	kunnen	
worden.

DOS	begon	sterk	en	stond	snel	met	3-0	voor.	Hierna	stokte	het	met	doel-
punten	maken	voor	DOS	en	kon	Victum	dichterbij	komen.	Bij	6-6	was	het	
toch	DOS	die	met	twee	fraaie	doelpunten	de	beslissing	forceerde.	Door	de	
8-6	winst	kon	het	kampioenschap	worden	gevierd	en	taart	worden	gegeten.

Achterste rij: coach Rowdy Hennipman, Damiaan Hartevelt, Maarten 
Manten, Sam de Jong, Bram Nap, Dirk-Jan Timmer, Klaas Lam en coach 
Rik Nap Voorste rij: Sanne Noordermeer, Annelies van Oostrum, Mijke 
Boere, Rosemarie van der Tol en Sara Nap.

Tweemaal Zes verslaat koploper Oranje Wit

Het 2e team van Tweemaal Zes werd door het op de 2e plaats staande VEO 
2 met 14-13 te verslaan kampioen en zal volgend veldseizoen uitkomen in de 
Reserve Overgangsklasse.

DOS verliest door slordig spel
De afgelopen weken werd er gewonnen van de koplopers, maar zaterdag lukte het DOS niet 

om van het één plaats hoger staande Huizen te winnen. In een gelijkopgaande wedstrijd 
won Huizen uiteindelijk met een miniem verschil, 10-9.

Voorjaarscompetitie tennisvereniging Toss

Tennis in 
Hollandsche Rading

Van	27	juni	t/m	3	juli	a.s.	(voorweekend	op	25	en	26	juni)	wordt	bij	ten-
nisvereniging	Hollandsche	Rading	weer	het	open	Bosbergtoernooi	voor	se-
nioren	georganiseerd.	Een	bijzondere	editie	dit	keer:	voor	het	eerst	op	het	
vernieuwde	park	met	4	Advanced	Red	Court	banen.	

De	sportieve	gezelligheid	en	culinaire	lekkernijen	zijn	gebleven.	Inschrij-
ven	(in	HD,	DD	en	GD)	kan	nog	t/m	12	juni	a.s.	op	www.toernooi.nl	o.v.v.	
‘Bosberg’.	
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Te koop aangeboden
OPENHAARDHOUT	 eiken	
en	beuken	per	kub	€	50,-.	Zelf	
ophalen	Tel.	0346-214084

Wegens	 beëindigen	 hobby	
‘KAARTEN	 maken’,	 alle	
hobbymaterialen	 o.a.	 scharen,	
papier,	 ponsjes,	 3D	 plaatjes	
enz.,	 enz.	 t.e.a.b.	 Tel.	 030-
2202996

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

2	Literaire	thrillers:	
Krachtmeting	 van	 Loes	
Hollander	 en	 Het	 hart	 en	
de	 moordkuil	 van	 Nicolet	
Steemers.	€	2,50	per	stuk.	Tel.	
030-2205783

Bureaustoel	 op	 metalen	 poot	
(zwenkwielen).	In	prima	staat.	
€	 12,50	 svp	 bellen	 na	 19.00	
uur:	06-19691119

Leuk	Jip&Janneke-stoeltje	met	
opbergvak	in	zitting.	€	5,-.	Tel.	
na	19.00	uur:	06-19691119

Oud	 telefoontafeltje.	 €	 12,50.	
Tel.	na	19.00	uur:	06-19691119

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

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

Visstoeltje	 met	 rugsteun.	
Blauw/wit	 gestreept.	 €	 5,-.	 6	
gele	 zwemplankjes,	 rubber.	 €	
5,-	per	stuk.	Tel.	030-2202996

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

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

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

Nieuw	 wit	 ventilatorkacheltje	
2000	watt.	Voor	bijv.	camping.	
€	10,-.	Nieuw	oval-cutting-kit	
van	‘Cutter	Bee’	(voor	hobby).		
30,-	 nu	voor	 €	 20,-.	Tel.	 030-
2202996

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

Goed	 uitziende	 autokinder-
stoeltje.	 Kleur:	 blauw	 met	
hondjes.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
214084

Ouderwetse	 ovale	 poppenwa-
gen,	helemaal	van	riet	met	kap	
en	 houten	 wieltjes	 i.z.g.s.	 €	
25,-.	Tel.	0346-214065

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*

Ingelijste	 pentekening	 van	
Winnie	 the	 Pooh	 met	 vriend-
jes	 i.z.g.s.	 €	 15,-.	 Tel.	 0346-
214065

2	Schilderijtjes	slapen	en	kijk-
kindjes	i.z.g.s.	€	10,-.	Beertjes	
schilderij	 met	 blauwe	 rand.	 €	
5,-.	Tel.	0346-214065

Af	 te	 halen:	 stoeptegels	 maat	
60x40	(24m²).	Nette	tegel.	Tel.	
0346-214010

Camping	 gaskomfoor	 2	 pits.	
Merk:	 Gimeg.	 €	 25,-.	 Tel.	
0346-212492

Boerenbontservies,	 5	 platte	
borden,	3	soepborden,	1	platte	
ovale	schaal.	€	30,-.	Tel.	0346-
212492

Diaprojector,	merk	 ‘Paximats’	
+	 tafel	 +	 diaviewer	 elektr.	
Merk	 ‘Paterson	 Viscount’.	 €	
35,-.	Tel.	0346-212492

Leuke	 oude	 schrijfmachine.	 €	
20,-.	Tel.	0346-211433

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

Fietsen/brommers
Jongensfiets	 9	 tot	 12	 jaar.	 €	
47,50.	 Meisjesfiets	 9	 tot	 12	
jaar.	€	47,50.	Tel.	06-50453740

Damesfiets.	 €	 47,50.	
Herenfiets.	 €	 47,50.	 Tel.	
06-50453740

Personeel gevraagd
Cafetaria	 Peet	 zoekt	 gezel-
lige,	 spontane,	 flexibele	
HORECAMEDEWERKER	
voor	 24-32	 uur	 per	 week.	
Interesse	 bel	 dan:	 0346-
211285

Wie	 helpt	 ons	 HUIS	 op	 orde	
houden,	ca.	3	uur	per	2	weken,	
wegens	 ziekte.	 Tel.	 0346-
212618

TPE,	 Utrecht	 zoekt	 per	 direct	
een	 junior	 magazijnmedewer-
ker	m/v.	Zie	pag.	12

Personeel aangeboden
De	 Kleine	 Ambacht	 voor	
bouwkundig	 ONDERHOUD,	
timmer-	 en	 kluswerk	 binnen	
en	buiten.	Lid	Vlok	bedr.	Tel.	
06-42417376

Pedicurebehandeling	 bij	
u	 thuis	 door	 ambulante	
PEDICURE	voor	info	bel	035-
5771915

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

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

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

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

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

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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken.	Tel.	
0346-281444	/	06-36142989	www.kvdwmakelaardij.nl

Extra middagtocht met Asperge diner. Voor	zaterdag	4	juni	
staat	er	een	mooie	middagtocht	op	het	programma	bij	de	reis-
club	55+	inclusief	een	asperge	diner	voor	maar	€	25,-pp.	
Inl.	0345-212288	–	mail	broekhu2@xs4all.nl	
www.reisclub55plus.nl

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

Schuurverkoop In	 verband	met	 verhuizing:	 grote	 schuurver-
koop	op	zat.	4	 juni	a.s.	van	11.00	–	15.00	uur	Kerkdijk	14	 te	
Westbroek.	Verkocht	worden	o.a.	bankstel,	bedden,	kinderledi-
kant,	fietsen,	tuingereedschap,	buxussen	etc.	Tel.	0346	281304

Wie wil ons komen ondersteunen? Wij	 zijn	 een	druk	gezin	
met	 een	 baby	 van	 6	 maanden	 en	 een	 kleuter	 van	 4,	 in	
Hollandsche	 Rading.	 We	 zoeken	 een	 leuke	 hulp	 voor	 1	 of	 2	
ochtenden,	 waarbij	 schoonmaken	 het	 belangrijkste	 werk	 is,	
maar	ook	oppas	en	boodschappen	kunnen	voorkomen.	En	evt.	
voorkomende	werkzaamheden.	Geïnteresseerd?	Stuur	me	even	
een	email;	info@dutchwebcreation.com.	Groetjes,	Judith

Cursussen
Ook in de zomer blijven bewegen?	
Kom	dan	naar	Pilates!	Elke	woensdag	van	20:30-21:30	uur	bij	
Its	Sport	in	Maartensdijk.	Meldt	u	aan	voor	een	gratis	proefles.	
Ook	 privé-trainingen	 zijn	 mogelijk.	 Voor	 meer	 informatie/
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	ouderen,	men-
sen	met	weinig	sportervaring	en	ervaren	sporters.

Kennismaking met pilates in De Bilt! 
Pilatesschool	 AndersBeter	 geeft	 3	 kennismakingslessen	 te	
beginnen	 op	 wo.	 8	 juni	 a.s.	 om	 18.30u	 in	 de	 sportzaal	 v.	 de	
voormalige	 Buys	 Ballotschool	 in	 De	 Bilt.	 De	 overige	 lessen	
worden	gegeven	op	wo.15	juni	en	wo.	22	juni	ook	om	18.30u.	
Pilates	 is	 een	 training	 van	 de	 spieren	 van	 het	 hele	 lichaam.	
Kosten	voor	3	lessen	van	1	uur	zijn	€	25,-.	Geef	u	op	via	anders-
beter@planet.nl	of	bel	Jeanine	v.	Rhenen	06-20137957.

Diversen
Te	 HUUR	 gevraagd	 pand,	
hal	 of	 bedrijfsruimte	 even-
tueel	 grote	 nishut	 met	 stuk	
grond	ca	100	m2,	voor	stalling	
oldtimers.	 Voor	 inlichtingen	
06-25372488

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

HERBALIFE.	Voeding	voor	een	
gezonde	 en	 actieve	 levensstijl.	
Tel.	0346-571377	website:www.
vinkvoorvoeding.nl

Let	 op!	 BETTY’S	 CORNER	
is	 van	 02/07	 t/m	 01/08	 op	
vakantie.	 Maak	 nu	 vast	 	 een	
afspraak:	 06-33722022.	 Elke	
woensdag/	 vrijdag	 en	vrijdag-
avond	 in	 Maartensdijk.	 Zorg	
voor	uw	haar!

LET	OP:	HIER	1	KOLOMx30	
KRAKER	 PLAATSEN	 VAN	
VOETMOMENT

Gezocht	 VAKANTIEADRES	
voor	onze	kat	in	juli.	Reacties:	
knip@casema.nl	 m.v.v.	 adres,	
motivatie	en	tarief.

Theater	in	’t	Groen	gaat	na	lang	repeteren
bewoners	weer	wat	nieuws	presenteren	
kom	dat	gadeslaan
in	Huize	Voordaan
en	beleef	hoe	ze	ook	dit	keer	acteren

Guus Geebel Limerick

2900 
Biltse bedrijven 

Denk aan 
het milieu, 
denk lokaal! 

zoek en vind

Scoots and bike’s
Verkoop van nieuw en gebruikt

Voor al uw reparatie’s en onderhoud.
OOK ALS U UW SCOOTER NIET BIJ ONS GEKOCHT IS 

DOEN WIJ DE REPARATIE VOOR U.

Hessenweg 149 (tijdelijke winkel tot 1 juni) De Bilt 030-2200247
www.wierda-scootsandbikes.nl

BEZOEK EENS ONZE WEB-WINKEL!

Wij zoeken nieuwe leden voor onze raad.
*  Woont u in onze gemeente en zoekt u zinvol 

 vrijwilligerswerk?
*  Bent u betrokken bij en wilt u opkomen voor de 

belangen van mensen met een minimum inkomen?
*  Behoort u zelf tot die groep? Dan maken wij 

graag kennis met u.
*  Hebt u enige ervaring als secretaris of penning-

meester? Dan is dat mooi meegenomen.
Meld u telefonisch aan op nummer 06 27820782 of 
op ons e-mailadres clientenraaddebilt@yahoo.nl.
Wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met u op.

Cliëntenraad Sociale Zaken 
Gemeente De Bilt
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Tautenburg meisjes 
Kampioen

Bij Tennisvereniging Tautenburg zijn afgelopen week de 
woensdag- en zondagmeisjes kampioen geworden in hun klasse. 

Het	meisjesteam	t/m	10	speelde	afgelopen	woensdag	weliswaar	gelijk	tegen	
het	eerste	team	van	Doelen	uit	Culemborg,	maar	werd	door	eerdere	winst	
tegen	medekoploper	Ludenti	1	uit	Doorn	toch	nog	kampioen.	Uiterlijk	15	
juni	speelt	het	team	nog	vervolgwedstrijden	om	een	gooi	te	doen	naar	het	
districtskampioenschap.	

Het	zondag	meisjesteam	t/m	17	kwam	dit	jaar	uit	in	de	sterke	eerste	klasse	
van	de	landelijke	competitie.	Al	vanaf	de	eerste	dag	voerde	het	team	ver-
rassend	de	 lijst	 aan	 en	wist	 dat	 tot	 op	 de	 laatste	 speeldag	 te	 handhaven.	
Met	drie	punten	voorsprong	op	nummer	 twee,	de	meisjes	van	Weldam	1	
uit	Hoevelaken,	wist	het	jonge	team	van	Tautenburg	op	overtuigende	wijze	
het	 kampioenschap	 in	 de	 eerste	 klasse	 naar	 zich	 toe	 te	 trekken.	Volgend	
jaar	zullen	zij	zich	waarschijnlijk	in	de	landelijke	hoofdklasse	moeten	gaan	
bewijzen.

Uitslagen	van	andere	teams	en	meer	info	op	www.tautenburg.nl.	

C2 
Kampioen

De C2 van Tweemaal Zes is dit 
buitenseizoen ongeslagen kampioen 
geworden. Met steeds beter korfbal 
werd dan ook terecht tegen de 
Corvers het kampioenschap binnen 
gehaald. Op de foto: Sifra, Lotte, 
Sanne, Sanne, Daniek, Sacha, 
Michelle, Marit en trainers Bertine 
en Anita.

B2 
Kampioen

Tweemaal Zes B2 is ongeslagen 
kampioen geworden. Met een 
gemiddelde van ruim 12 doelpunten 
per wedstrijd zijn zij de terechte 
kampioen in hun poule.

Op de foto Rob, Milan, Erik, Tom, 
Marijn, Carly, Kelly, Marije, Kirsten 
en Christel met trainer Maik en 
super supporter Luuk. Trainer Ruud 
ontbreekt op de foto.

Nova	 begon	 direct	 scherp	 aan	 de	
wedstrijd	en	had	binnen	tien	minuten	
al	 een	 comfortabele	 4-0	 voorsprong	
te	 pakken.	 Door	 veel	 onnodig	 bal-
verlies	en	doordat	er	een	aantal	ver-
keerde	posities	werd	ingenomen	kon	
Nova	 de	 goede	 beginfase	 niet	 door-
trekken	en	dat	betekende	dat	Blauw	
Zwart	meer	kansen	kreeg	tot	aanval-
len.	Doordat	Nova	gefrustreerd	raak-
te	kreeg	het	de	eerste	goal	 tegen	uit	
een	vrije	worp.	

Het	 duurde	 maar	 liefst	 11	 minuten	
voordat	 de	 thuisploeg	 weer	 eens	 de	
korf	 vond	 en	 een	 mooi	 schot	 van	
Vincent	 Baas	 betekende	 de	 5-1.	 De	
eerste	de	beste	actie	leverde	voor	de	
tegenpartij	 een	 strafworp	 op	 en	 zo	
bleef	het	een	wedstrijd.	Met	nog	twee	

goals	aan	Nova	zijde	gingen	de	teams	
met	een	7-2	stand	de	kleedkamers	in.

Na de thee
In	de	rust	werd	duidelijk	gemaakt	dat	
er	in	de	aanval	gevarieerder	gespeeld	
moest	 worden	 en	 de	 vele	 kansen	
moesten	verzilverd	worden.	Verdedi-
gend	zat	het	allemaal	goed	in	elkaar	
en	 dat	 moest	 worden	 vol	 gehouden	
door	geconcentreerd	te	blijven	op	de	
eigen	tegenstander.	Lianne	van	Kou-
terik	 luidde	na	 een	bekeken	bal	van	
Vincent	Baas	een	meer	doelpuntrijke	
2de	helft	in	met	een	kort	schotje	ach-
ter	de	korf.	Achter	elkaar	wist	Nova	
de	korf	te	vinden	en	liep	zo	met	doel-
punten	 van	 Inge	 (2),	 Vincent	 Baas	
(2),	Iwan	Verhaaf	(2)	en	Tjitske	Frank	
uit	naar	een	15-2	voorsprong.	Na	een	

overtreding	 aan	 Novazijde	 legde	 de	
goed	 leidende	 scheidsrechter	 de	 bal	
op	 de	 stip	 en	 liet	 Blauw	 Zwart	 tot	
15-3	 komen.	 Het	 laatste	 woord	 was	
aan	 de	 bezoekers:	 na	 2	Nova	 goals,	
scoorden	de	gasten	uit	Wierden	hun	
eerste	 veldgoal	 en	 kwam	 de	 eind-
stand	van	17-4	op	het	scorebord.

Kampioen
Na	een	misschien	wat	mindere	wed-
strijd	wist	Nova	toch	de	punten	thuis	
te	 houden,	 hiermee	 de	 druk	 op	 de	
nummer	1	Mia	te	houden	en	de	deur	
naar	het	kampioenschap	nog	op	een	
kiertje	te	laten	staan.	Volgende	week	
speelt	 Nova	 uit	 tegen	 Midlandia	 uit	
Bunnik;	 winnen	 is	 noodzakelijk	 om	
misschien	 nog	 kampioen	 te	 kunnen	
worden.

Zegereeks duurt voort 
Na vorige week tegen KCD uit Doorn een beslissingswedstrijd te hebben veilig gesteld stonden 

er voor Nova 1 nog twee reguliere competitiewedstrijden op het programma. 
Afgelopen zaterdag moest Nova het op nemen tegen Blauw Zwart uit Wierden. 

Uit wist Nova de wedstrijd na een mindere beginfase uiteindelijk nog vrij gemakkelijk 
naar zich toe te trekken.

Meisjes t/m 17 landelijk 1e klasse: Bodil, Renée, Eline, Lisanne en Floor (v.l.n.r.)

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt

030-2746772 • www.curves.nl

Meisjes C2 SCHC kampioen

Zaterdag 28 mei is het meisjes C2 team van SCHC kampioen geworden in de eerste klasse. In de voorlaatste 
wedstrijd werd met 4-3 van naaste concurrent Voordaan gewonnen en was het kampioenschap een feit! Op de foto 
het feestvierende hockeyteam met begeleiders.

SVM blijft in het goede spoor
Door	ook	de	tweede	wedstrijd	in	de	nacompetitiereeks	(uit	tegen	DEV)	in	
winst	(0-1)	om	te	zetten	blijft	de	Maartensdijkse	voetbaltrots	kansrijk	voor	
het	 behoud	 van	 het	 zege	 in	 de	 derde	 klasses.	Momenteel	 bezetten	 ze	 de	
eerste	plaats.	Hemelvaartsdag	word	uit	gespeeld	tegen	HMS1	en	zaterdag	
kunnen	de	supporters	thuis	aan	komen	moedigen	tegen	Uno	1	om	14.30	uur.

advertentie

Meisjes woensdagmiddag t/m 10 jaar: Isabel, Marlijn, Sanne en Marit (v.l.n.r.)

U zoekt - U vindt
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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

Natuur- en 
cultuurhistorische wandeling 

Op	donderdag	2	juni	(Hemelvaartsdag)	organiseert	Het	Utrechts	Landschap	
een	natuur-	en	cultuurhistorische	excursie	over	Landgoed	Beerschoten,	De	
Holle	Bilt	6	in	De	Bilt.	Het	startpunt	van	de	excursie	is	om	14.00	uur	bij	
het	Bezoekerspaviljoen	op	het	 landgoed.	Tijdens	deze	wandeling	van	ca.	
anderhalf	uur	vertelt	de	gids	over	de	rijke	historie	van	dit	 landgoed.	Aan	
de	vroegere	eigenaren	van	dit	gebied	wordt	aandacht	besteed,	alsmede	aan	
de	verschillende	 in-	en	uitheemse	planten	en	bomen,	die	op	dit	 landgoed	
voorkomen.	Tenslotte	wijst	de	gids	u	op	de	kenmerken	van	de	gehanteerde	
landschapsstijlen.	 De	 opeenvolgende	 landschapsarchitecten	 hebben	 daar-
mee	hun	stempel	op	dit	gebied	gedrukt.	Vóór	of	na	deze	excursie	kunt	u	
de	expositie	op	de	zolderverdieping	van	het	paviljoen	bezoeken.	Deze	staat	
ook	in	het	 teken	van	het	beheer	van	landgoederen,	zoals	dat	 in	de	laatste	
tweehonderd	 jaar	heeft	plaatsgevonden.	Deelname	aan	de	excursie	 en	de	
toegang	tot	de	expositie	zijn	gratis.	Voor	meer	informatie	over	de	activitei-
ten	van	Het	Utrechts	Landschap	kijk	op	www.utrechtslandschap.nl

Cultuur- en natuurexcursie
Op	zondag	5	juni	organiseert	Het	Utrechts	Landschap	een	natuur-	en	cul-
tuurhistorische	excursie	in	het	Panbos.	Het	startpunt	van	de	excursie	is	om	
14.00	uur	op	de	parkeerplaats	aan	de	Jozef	Israëlslaan	in	Bosch	en	Duin.	
Deelname	is	gratis.
Tijdens	deze	wandeling	van	ca.	anderhalf	uur	vertelt	de	gids	over	de	ont-
wikkelingen	in	het	bos.	Hij	laat	u	kennismaken	met	de	verschillende	in-	en	
uitheemse	 planten	 en	 bomen,	 die	 op	 dit	 deel	 van	 de	Utrechts	Heuvelrug	
voorkomen.	Hij	neemt	u	ook	mee	naar	de	roestplaatsen	van	de	ransuil.	Iede-
re	winter	keren	deze	prachtige	roofvogels	naar	deze	plek	terug.	Deze	excur-
sie	is	uitermate	geschikt	om	meer	te	weten	te	komen	over	cultuur	en	natuur	
in	onze	provincie.	Meer	informatie	over	de	excursies	en	activiteiten	van	Het	
Utrechts	Landschap	vindt	u	op:	www.utrechtslandschap.nl

Natuurmonumenten	 maakt	 soms	
dichtbegroeide	petgaten	weer	open	of	
graaft	nieuwe.	Het	 is	een	gebied	met	
zeer	 rijke	 lora	 en	 fauna.	 Bijzonder	
zijn	de	planten	die	gebonden	zijn	aan	
kwelwater,	dat	hier	afkomstig	van	de	
Utrechtse	Heuvelrug	 en	 ’t	Gooi	 naar	
boven	komt.	Zoals	krabbescheer,	wa-
terviolier,	 holpijp,	 waterdrieblad	 en	
blaasjeskruid.	Maar	er	groeit	ook	win-
terpostelein,	pastinaak	en	dauwbraam.

Belangrijk
De	Tienhovense	 plassen	 zijn	 belang-
rijk	voor	weide-	,	water-	en	moerasvo-
gels.	Zo	broeden	er	 zeldzame	broed-
vogels	als	het	woudaapje,	de	roerdomp	
en	zwarte	stern.	Weidevogels	als	grut-
to,	tureluur	en	watersnip	bevolken	het	
gebied.	 En	 in	 het	 bos	 leven	 dassen,	
hermelijnen	 en	 eekhoorntjes.	 Verder	
zijn	er	kamsalamanders	en	vele	soor-
ten	 (26	 )	 libellen	 en	waterjuffers	 ge-
signaleerd.	 In	 de	 negentiger	 jaren	 is	
Natuurmonumenten	 in	 de	 Oostelijke	
binnenpolder	bij	Tienhoven	begonnen	
met	het	herstel	van	het	 trilveen.	Veel	
oude	 struiken	 en	 doorgeschoten	 bo-
men	zijn	toe	weggehaald.	Trilveen	be-
staat	uit	een	slappe	bodem	van	vooral	

plantenwortels.	Deze	bodem	drijft	op	
het	 water.	 Voor	 de	 vorming	 van	 dit	
bodemtype	 met	 zijn	 typerende	 plan-
ten	is	voedselarm	water	nodig	en	dat	
is	 in	 dit	 gebied	 voldoende	 aanwezig	
door	het	schone	kwelwater.	In	het	tril-
veen	kunnen	zeldzame	plantensoorten	
zoals	wintergroen,	 ronde	zonnedauw,	
grote	ratelaar,	draadzegge,	moeraskar-
telblad	en	vele	orchideeënsoorten	zich	
ontwikkelen.	

Kanaaldijk
Het	 trilveengebied	grenst	aan	de	Ka-
naaldijk	die	is	gelegen	in	het	verleng-
de	van	de	Graaf	Floris	V	weg	in	Hol-
landsche	 Rading	 richting	Tienhoven.	
Halverwege	de	Kanaaldijk	ligt	tegen-
over	 het	 trilveen	 een	 oude	 eenden-
kooi,	die	al	meer	dan	200	jaar	bestaat.	
De	 kooi	 zelf	 ligt	 in	 een	 bos	 van	 zes	
hectare	rondom	de	kooiplas,	omgeven	
door	weiland	en	moerasbos	Oorspron-
kelijk	diende	de	kooi	om	eenden	voor	
de	consumptie	te	vangen,	maar	daar	is	
in	 de	 zeventiger	 jaren	 van	 de	 vorige	
eeuw	mee	gestopt.	Ook	worden	in	de	
kooi	geen	eenden	gevangen	om	te	rin-
gen	voor	wetenschappelijk	onderzoek	
Het	is	nu	een	rustgebied	voor	vele	vo-

gels	 maar	 ook	
voor	 reeën.	 De	
eendenkooi	 is	
natuur-	 en	 cul-
tuurhistorisch	
en	 landschap-
pelijk	 van	 be-
lang.	 Daarom	
is	 Natuurmonu-
menten	 bezig	
de	 kooi	 te	 res-
taureren.	 Bij	 de	
eendenkooi	 is	
een	 zogenoemd	
Terrein	 Infor-

matie	Punt	 (TIP	)	gevestigd.	Mensen	
die	 over	 de	 Kanaaldijk	 wandelen	 of	
ietsen	worden	 via	 een	 bord	 geatten-
deerd	op	de	openstelling	van	de	een-
denkooi	voor	een	excursie,	die	circa	1	
uur	duurt	en	waarvoor	men	zich	niet	
vooraf	hoeft	 aan	 te	melden.	Aan	een	
excursie	 kan	 zonder	 kosten	 worden	
deelgenomen,	 maar	 een	 vrijwillige	
bijdrage	voor	de	kosten	van	de	restau-
ratie	van	de	eendenkooi	wordt	op	prijs	
gesteld.	Het	TIP	is	opengesteld	in	het	
laatste	weekend	van	de	maand	tot	en	
met	oktober.	

Pinksteren
Daarnaast	is	het	TIP	geopend	op	beide	
Pinksterdagen.	 De	 openstelling	 van	
de	 eendenkooi	 is	 op	 genoemde	 da-
gen	van	ongeveer	12.00	tot	16.00	uur.	
Bij	slecht	weer	is	de	kooi	niet	open-
gesteld.	 Voorts	 kunnen	 tegen	 beta-
ling	in	de	eendenkooi	excursies	voor	
familiebijeenkomsten,	 instellingen	
en	 bedrijven	 worden	 georganiseerd.	
Het	 team	van	het	TIP	kan	nog	enige	
mensen	 uit	 de	 omgeving	 gebruiken,	
die	bereid	zijn	om	ook	excursies	in	de	
eendenkooi	te	leiden.	Uiteraard	wordt	
voor	 een	 goede	 begeleiding	 van	
nieuwe	 gidsen	 gezorgd.	 Aanmelden	
als	 gids	 kan	 bij	Niels	 Schouten,	 ter-
reinbeheerder	 van	 Natuurmonumen-
ten.	 Tel.	 0346	 281670	 of	 via	 email	
n.schouten@natuurmonumenten.nl
De	ligging	van	de	eendenkooi	tegen-
over	 het	 trilveengebied	 en	 in	 de	 na-
bijheid	van	de	Tienhovense	plassen	is	
grandioos.	Het	is	een	bijzonder	geva-
rieerd	natuurgebied	en	de	stilte	is	hier	
nog	indrukwekkend	en	dat	midden	in	
de	 Randstad.	 De	 eeuwenoude	 een-
denkooi	 met	 zijn	 kooibos,	 kooiplas	
en	 installatie	 is	 een	 pareltje	 en	 een	
bezoek	meer	dan	waard.

TIP bij Breukeleveense eendenkooi
Even ten zuidoosten van de Loosdrechtse plassen liggen de Tienhovense plassen, eigendom 

van Natuurmonumenten. In het authentieke landschap van moeras en moerasbos is het oude 
verveningspatroon nog herkenbaar. De komende tijd zijn er extra mogelijkheden.

Wandeling op de grens 
van Utrecht en Holland

Zondag	5	 juni	organiseert	 IVN-De	Bilt	 e.o.	 (Vereniging	voor	Natuur-	en	
Milieueducatie)	een	wandeling	in	Holland-
sche	 Rading:	 een	 gebied	 met	 Utrechtse	
en	 Hollandse	 terreineigenaren	 met	 ieder	
hun	eigen	beheer.	Er	wordt	gelopen	door	
beukenlanen,	 gemengde	 bossen	 en	 den-
nenbossen	 van	 dit	 van	 oorsprong	 nattere	
grensgebied.

Naast	aandacht	voor	de	natuur	wordt	ook	
tijd	besteed	aan	de	cultuurhistorie,	 aan	al	
die	dingen	die	in	grensgebieden	plegen	te	
gebeuren:	 van	 smokkelen	 tot	 regelrechte	
strijd.	De	wandeling	start	om	14.00	uur	bij	
restaurant	 De	 Paddestoel	 aan	 de	 Vuurse	
Dreef	 180	 in	 Hollandsche	 Rading	 en	 zal	
een	 kleine	 twee	 uur	 duren.	 De	 wandeling	
wordt	 geleid	 door	 natuurgidsen	 van	 het	
IVN,	de	deelname	is	gratis.	

Tijdens de wandeling 
passeert u ook 

Leeuwenpaal nummer 15.

Heeft	 u	 niet	 gewonnen?	 Niet	 ge-
treurd,	dan	kunt	u	voor	deze	heerlijke	
lokale	producten	natuurlijk	terecht	in	
Landwinkel	De	Hooierij	aan	de	Uni-
versiteitsweg	 1	 (tegenover	 Europa-
tuin).	Martine:	‘U	kunt	zich	dan	ook	
aanmelden	 voor	 de	 nieuwsbrief.	 We	
houden	u	dan	op	de	hoogte	van	acti-
viteiten	op	de	landwinkel	en	de	boer-
derij	 en	 wanneer	 er	 vers	 rundvlees	
is.’	Kijk	voor	meer	 informatie	op	de	
website	 www.dehooierij.nl.	 De	 win-

kel	is	open	van	woensdag	tot	vrijdag	
van	9.30	tot	18.00	uur	en	zaterdag	van	
8.30	tot	16.00	uur.	

De trotse winnaar van het pakket 
heeft zich deze week gemeld en is 
Margot Kramer uit Maartensdijk. Het 
pakket bestaat onder andere uit verse 
groente van het land, vlees van Nieuw 
Burevelds rund, eieren, stoofpeertjes, 
een stuk kaas en vruchtensap. 

Landwinkel De Hooierij verloot 
boerderijpakket 

Landwinkel De Hooierij in De Bilt timmert aan de weg. Eigenaresse Martine Wismeijer was zaterdag 
14 mei met een kraam te vinden op de drukbezochte voorjaarsfair in Maartensdijk. ‘Ik had toen een 
speciale actie’, vertelt Martine enthousiast, ‘elke bezoeker, die een e-mailadres op mijn mailinglijst 

plaatste kon een speciaal boerderijpakket winnen. Veel mensen hebben meegedaan.’ 

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.00 uur

Dinsdag 11.30 - 21.30 uur

Woensdag 11.30 - 21.30 uur

Donderdag 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag patatdag, 4 personen friet, 

4 vleeskroketten of frikandellen            € 7,95

Menu
Loempia Westbroek
met friet en salade  € 7,95
5 Kipnuggets voor  € 1,00

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
09-06

Woe.
08-06

Vrij.
10-06

Do.
02-06

Vrij.
03-06

11,00

11,00

Woe.
01-06

Barbecue 
op het terras

div. gerechten en salades

Entrecote van de grill 
knoflooksaus

of 
Zalmmoot van de grill

Dorpsbistro 0346 - 218821


