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Kijkje in glasvezel wijkcentrale
door Lilian van Dijk

Reggeiber is druk bezig een glasvezelnet in De Bilt en Bilthoven aan te leggen. 
Tijdens de open dag op zaterdag 8 juni konden geïnteresseerden de wijkcentrale bekijken 

en vragen stellen aan specialisten van Reggeiber. 

Een wijkcentrale bedient ongeveer 

2500 woningen. Het is een prefab-

huisje van beton met een omvang van 

zo’n 2,5 x 6,0 meter. Voor de wijk-

centrales in De Bilt en Bilthoven zijn 

de volgende locaties gekozen: Rem-

brandtplein, Zonneplein, Grote Beer, 

Koperwieklaan, Walnootlaan, Tuin-

straat en Prof. Dr. J. Tinbergenweg. 

Naar de wijkcentrale in de Tuinstraat 

togen al om elf uur ’s ochtends heel 

wat wijkbewoners, vooral senioren. 

Zij mochten de centrale van binnen 

bekijken, waar overigens opviel dat 

nog maar heel weinig mensen daad-

werkelijk voor glasvezel hadden 

gekozen, gezien het geringe aantal 

aansluitingen per kastje. De mede-

werkers van Reggeiber verzekerden 
de belangstellenden dat een glasve-

zelverbinding ongevoelig is voor sto-

ringen. ‘De gewone kabel deel je met 

anderen. Dat kan negatief uitpakken 

bij storingen op televisie of als er veel 

mensen tegelijk het internet opgaan. 

Bij glasvezel heeft iedereen zijn ei-

gen aansluiting’, aldus Hans de Maar 

van Reggeiber, die in het gebouwtje 
uitleg geeft. Mensen die willen over-

stappen, moeten wel geduld hebben. 

Er komt een modem aan te pas en, zo 

zegt een van de voorlichters, ‘Er kun-

nen enkele dagen tussen zitten voor-

dat het modem actief wordt.’ Interes-

sante informatie voor wie een bedrijf 

heeft en geen dag zonder internet kan. 

De gemeente De Bilt heeft Reggeiber 
weliswaar toestemming gegeven voor 

de aanleg van een glasvezelnet, maar 

daar hangt wel een prijskaartje aan: 

de gemeente laat Reggeiber hiervoor 
betalen. VVD Tweede-Kamerlid Bart 

de Liefde heeft na onderzoek onder 

vijftig gemeentes waar glasvezel is 

of wordt aangelegd, de grondverkoop 

onlangs aangekaart bij minister Kamp 

van Economische zaken. De tarieven 

zijn gigantisch gestegen, is de erva-

ring van De Liefde. Zo berekent Rot-

terdam volgens hem 5,40 euro per 

meter kabel die de grond ingaat. ‘Het 

lijkt wel een lokale internetbelasting’, 

vindt het VVD-Kamerlid. Hij heeft 

Kamp gevraagd verhaal te halen bij 

de lokale overheden. 

Voor- en nadelen
Wie logisch nadenkt, begrijpt dat dat 

geld moet worden terugverdiend. 

Reggeiber legt dat net niet voor niets 
aan en het is geen charitatieve instel-

ling, maar een bedrijf dat winst wil 

maken. Uiteindelijk zal de gebruiker 

van glasvezel dus voor die kosten 

gaan opdraaien. Wie overweegt om 

over te stappen op deze vorm van 

internet-, radio en televisie-, en tele-

foonverbinding, moet daarmee reke-

ning houden. Op dit moment lokken 

de glasvezelproviders (veelal ‘doch-

ters’ van Reggeiber en KPN, want 
KPN is voor 51 procent eigenaar van 

Reggeiber) potentiële klanten met 
fantastische aanbiedingen, maar op 

de langere termijn zou het wel eens 

een dure overstap kunnen blijken te 

zijn. En heeft de gemiddelde burger 

die overstap werkelijk nodig? Organi-

saties als de Consumentenbond heb-

ben kritische geluiden laten horen. 

Zij twijfelen aan de meerwaarde van 

de overstap naar glasvezelkabel. Wie 

een woning huurt, moet overigens 

van de eigenaar of de woningbouw-

corporatie toestaan dat er glasvezel in 

de woning wordt aangelegd tot aan de 

meterkast, maar is vrij om al dan niet 

over te stappen. Een eigenaar van een 

woning hoeft die toestemming niet 

te geven. Wie de overstap wel over-

weegt, zal zich uitgebreid moeten 

verdiepen in de verschillen tussen de 

providers en er een moeten kiezen die 

datgene biedt wat voor hem of haar 

het interessantst is, tegen een accep-

tabele prijs. Let vooral op de kleine 

lettertjes in het contract en probeer 

uit te vinden hoeveel tijd het kost 

om over te stappen naar een andere 

provider als de keuze toch tegenvalt. 

Voor meer informatie over de aanleg 

van het glasvezelnet door Reggeiber 
en gebruikerservaringen over aan-

sluitingen en glasvezelaanbieders: 

zie bijvoorbeeld https://forum.www.

trosradar.nl en typ reggeiber in als 
zoekopdracht, of kijk op http://www.

klacht.nl/reggeiber.

Vluchtelingen een warm gevoel bieden
door Guus Geebel

‘Als een ontheemde zich welkom voelt in de nieuwe leefomgeving zie je dat problemen sneller worden 
opgelost. Iemand die positief wordt benaderd werkt ook veel sneller mee’, vertellen Hanneke Eilers 
en Jeroen van Noorden van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Het steunpunt bestaat in december 
twintig jaar en het bestuur wil dit jubileumjaar aangrijpen om de organisatie wat meer onder de 

aandacht te brengen.

Bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 

zijn 35 vrijwilligers actief die rond 

de 60 cliënten begeleiden. In 2012 
werden in de gemeente De Bilt 29 

personen met een vluchtelingenstatus 

uit zeven landen gehuisvest. Hanneke 

Eilers is sinds 2007 coördinator en 

enige betaalde kracht van Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt. ‘Ik zorg dat 

het kantoor draait en dat  er genoeg 

enthousiaste medewerkers zijn. We 

hebben hier tien maatschappelijk be-

geleiders die de vluchtelingen helpen 

hun weg te vinden in de Nederlandse 

samenleving.’ Jeroen van Noorden is 

sinds februari algemeen bestuurslid 

van de stichting. ‘Ik wilde weer vrij-

willigerswerk gaan doen en na wat ge-

sprekken vond ik dit iets dat ik naast 

het drukke gewone werk wel wilde 

gaan doen. Vanuit mijn juridische en 

commerciële achtergrond probeer ik 
het bestuur te ondersteunen. Ik heb 

PR en sponsoring in mijn beheer.’

Verblijfsvergunning
Hanneke Eilers kwam in 2001 vanuit 

Zuid-Afrika in Nederland. ‘Ik miste 

Afrika heel erg en een vriendin die 

actief was bij het vluchtelingenwerk 

vroeg mij om eens te komen kijken. 

Binnen twee weken werd ik vrijwilli-

ger. Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika 

en ontheemdheid van mensen die hun 

eigen cultuur missen herken ik daar-

om.’ Van de mensen die Nederland 

als vluchteling binnenkomen krijgt 

een gedeelte een verblijfsvergunning. 

Zij hebben dan recht op een woning 

in een Nederlandse gemeente. De 

overheid hanteert daarvoor een ver-

deelsleutel. Meestal komt het verzoek 

om hier huisvesting te regelen van het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

(COA). Soms doet een vluchteling of 
een gezin zelf het verzoek om in De 

Bilt te mogen wonen. ‘We proberen 

die mensen graag tegemoet te komen, 

omdat je beter mensen kunt hebben 

die hier graag willen wonen.’ Lees verder op pag. 3

Hans van Maar van Reggeiber laat bezoekers zien hoe de wijkcentrale er van 
binnen uitziet. 

Bestuurslid Jeroen van Noorden en Hanneke Eilers van Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt.

advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl



 De Vierklank 2 12 juni 2013

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

16/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

16/6 •   9.00 en 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

16/6 • 10.30u - Mw. W.J.M. van Remmen

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

16/6 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

16/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

16/6 • 10.15u - Ds. A.N. Hendriks
16/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

16/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
16/6 • 19.00u - Ds. H. Vreekamp

Pr. Gem. Immanuelkerk

16/6 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

16/6 • 10.00u – Mevr. ds.  E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

16/6 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

16/6 • 10.00u - Dhr. Paul van der Laan

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

16/6 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

16/6 • 10.00u - Ds. C. Evers
16/6 • 18.30u - Ds. C. Hoogerwerf

Herst. Herv. Kerk

16/6 • 10.30u - Kandidaat W.M. Mulder
16/6 • 18.00u - Ds. A.J. Schalkoort

Onderwegkerk, Blauwkapel

16/6 • 10.30u - D. Gudde Pastoraal werker

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

16/6 • 10.00u - Ds. G. Mulder
16/6 • 18.30u - Ds. J.E. de Groot

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

16/6 • 10.00u – Mevr. ds.  Alice van 
Halsema, Afscheid

St. Maartenskerk

15/6 • 19.00u - Eucharistieviering
16/6 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

16/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

16/6 • 10.00u - Ds. H.F. Klok
16/6 • 18.30u - Ds. C.A. v.d. Graaf
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

De kracht der liefde

Op dinsdag 18 juni a.s. vindt er 
een Alzheimer Café plaats in De 
Bilt. De locatie is het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koper-
wiek in Bilthoven. Het programma 
begint om 20.00 uur en eindigt om 
21.30 uur. Daarna is er nog gele-
genheid om een drankje te nemen 
en even na te praten. Toegang is 
altijd gratis. Voor meer informatie 
over het Alzheimer Café kunt u 
contact opnemen met Willemien 
Hak, tel.nr. 030 2203490. 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 juni is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles 
fair-trade ingekocht, dus maximaal 
rendement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.

Rijbewijskeuring 

Wie een rijbewijskeuring moet 
ondergaan, kan op 21 juni terecht 
bij Regelzorg bij St. Mens De Bilt. 
Jasmijnstraat 6, De Bilt. 
Dit kan alleen door een afspraak te 
maken via het landelijk afspraken-
bureau, telefoon: 088 23 23 300. 

Verdrietig, maar met veel ijne herinneringen hebben wij afscheid genomen van 
mijn intens lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader en geweldige opa

Jaap Hermsen
Jacobus Hermanus Wilhelmus

Utrecht, 29 december 1927 Utrecht, 6 juni 2013

 Ans Hermsen - Oudkerk

 Peter en Tineke
 Joost, in herinnering

 Rens
 Daan

 Iris en Herman
 Mike, in herinnering

 Kevin
 Fleur en Robi
Correspondentieadres:
Iris Hermsen
Wittevrouwensingel 86 B
3572 CD Utrecht

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 13 juni om 16.00 uur in 
crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Aansluitend is er gelegenheid om tussen 17.30 en 19.30 uur Jaap met ons te 
memoreren in café Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32 te Bilthoven.

Johan Korsman
(Kors)

Wie kende hem niet?

 

Heeft op 1-6-2013 de ongelijke strijd tegen een ernstige ziekte verloren. 
We hebben op 6-6-2013 in besloten kring afscheid genomen van mijn 
man, vader, grootvader en overgrootvader. Wij willen iedereen bedanken 
voor het warme medeleven in welke vorm dan ook. Het doet ons goed.
 

Mevr. C. Korsman - den Besten
Kievitlaan 49
3738 EP  Maartensdijk
 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

Psalm 68 vers 10 ber.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven 
wij u kennis dat de HEERE op Zijn tijd, van onze zijde heeft 

weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom 

Cornelis Lam

op de leeftijd van 83 jaar.

 Zeist: H. Lam
  J.C. Lam - Wendt

 Westbroek: F.G. Lam - van Oostrum

 Kockengen: M. Westeneng - Lam
  J. Westeneng

 zijn neven en nichten:  Martine Wijnen en Jan Visser
  Wilco en Berna Wijnen
  Pieter Wijnen en Annemieke Geurts

  Bert en Jannie Lam
  Marja Lam
  Adri en Remko v.d. Weide

  Anneke en Martin Westeneng
  Bertine en Steve Sonneveld
  Willem en Erica Lam

  Willem en Trudy Lam
  Aaf en Frank Koning
  Bep en Engel Plug
  Marga en Kees v.d. Bergh
  Dick en Liesbeth Lam

  Albertjan en Anja Westeneng
  Wim Westeneng
  Ad en Mirjam Westeneng
  Bernard en Maaike Westeneng

Correspondentie-adres:
Dijckstate
Maertensplein 163
3738 GP  Maartensdijk

Onze broer en oom is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op woensdag 12 juni: 
van 15.30 tot 16.30 uur op Maertensplein 163, Maartensdijk
en van 19.30 tot 20.30 uur gebouw Rehoboth (achter de Herv. kerk) 
te Westbroek.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M. van der Zwan, 
zal gehouden worden op D.V. donderdag 13 juni om 11.00 uur in de 
Hervormde Kerk aan de Kerkdijk te Westbroek, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Geen bloemen
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Nieuwe lokale partij Beter De Bilt
door Guus Geebel

De Utrechtse Historische Studenten Kring (UHSK) organiseert jaarlijks de Von der Dunk-lezing. 

Woensdag 29 mei werd die lezing in Utrecht uitgesproken door Ebbe Rost van Tonningen. 

Zijn in september verschenen boek In Niemandsland was daarbij de leidraad. Aan het eind 

van de lezing maakte Rost van Tonningen bekend dat hij in maart 2014 aan de 

gemeenteraadsverkiezingen gaat deelnemen met de lijst Beter De Bilt.

De Von der Dunk-lezing is genoemd 

naar de historicus prof. dr. Hermann 

von der Dunk. Die hield op 20 maart 

samen met Ebbe Rost van Tonningen 

een lezing in de Bilthovense Boek-

handel en zo kwam de link met de 

USKH tot stand. De UHSK is een 

vereniging van geschiedenisstudenten 

aan de Universiteit Utrecht en bestaat 

sinds 1926. Zijn verhaal brengt Rost 

van Tonningen voor 75 aandachtig 

luisterde studenten in vier delen. Hij 

begint met zijn persoonlijke ontwik-

keling in een tijd waarin hij te weinig 

veiligheid en structuur vindt. Hij ont-

wikkelt schoksgewijs een eigen iden-

titeit. De militaire diensttijd geeft hem 

het gevoel een nummer te zijn, maar 

niet het gevoel er niet bij te horen. 

Mede dankzij dit boek vindt hij vrede 

in zichzelf. ‘Mensen beoordeelden me 

al gauw op mijn eigen persoon’, ant-

woordt hij op de vraag van een student 

of het verleden van zijn ouders hem 

niet constant achtervolgde.   

Ouders

Rost van Tonningen gaat uitvoerig in 

op de zoektocht van zijn moeder naar 

de doodsoorzaak van haar man. ‘Het 

Nationaal Socialisme was haar geloof 

waarvan zij nooit is afgestapt. Zij was 

een gevangene tussen twee loyalitei-

ten. Mijn vader en haar kinderen, die 

afstand namen van haar ideeën. Haar 

optredens voor de televisie deden 

mij pijn aan mijn ogen en mijn hart.’ 

Florrie Rost van Tonningen overleed 

in 2007. Zijn vader Meinoud Rost 

van Tonningen stamt uit een voor-

aanstaande familie in Nederland. Hij 

werd in 1932 vertegenwoordiger van 

de Volkenbond in Oostenrijk. In 1936 

sloot hij zich aan bij de NSB. Hij was 

antisemitisch en zag niet alleen het 

communisme als een grote dreiging, 

maar ook het westerse kapitalisme 

met mensen die door te speculeren 

veel geld verdienden. Hij vond in juni 

1945 de dood in gevangenschap. 

Bestuurscultuur

‘Ik volgde het spoor welk krachten-

veld mijn vader ertoe bracht een top-

baan in te wisselen voor een nederige 

ongewisse rol als plaatsvervanger van 

Mussert.’ Het proces van afstand ne-

men van zijn ouders noemt Rost van 

Tonningen een pijnlijk en eenzaam 

proces. Hij gaat ook in op de elite van 

Nederland toen en nu. Ebbe Rost van 

Tonningen studeerde sociologische 

economie en is altijd geïnteresseerd 

geweest in politiek. ‘Naast sporthel-

den had ik mijn politieke helden zo-

als De Gaulle, Adenauer en Kennedy. 

Uitvoerig gaat hij in op de bestuurs-

cultuur in Nederland. ‘Soms verlang 

ik naar de studentenopstanden in 

1968. Ik zie met lede ogen de tegen-

macht van de democratie verdwijnen 

in de privatisering van alles tot en met 

de markt van welzijn en geluk.’ 

Lokale politiek

Rost van Tonningen vertelt dat hij eer-

der geprobeerd heeft politiek actief te 

worden, maar dat hij werd afgewezen 

om zijn naam. In 2006 werd hij ge-

meenteraadslid van De Bilt voor een 

lokale partij. Daarmee won hij in 2010 

de verkiezingen. Enige tijd na die ver-

kiezingen ging hij om principiële re-

denen als eenmanspartij verder. ‘Ik ga 

nog een keer een poging wagen om in 

2014 met een nieuwe beweging een 

steen in de vijver van gelatenheid te 

gooien. Twee jaar geleden heb ik het 

college van B en W en de gemeente-

raad gewaarschuwd dat de economi-

sche crisis veel langer zou gaan duren 

dan toen werd verondersteld. Ik zei 

toen dat wij ons als gemeente drin-

gend moesten bezinnen op de effec-

ten daarvan. Mijn nieuwe beweging 

noem ik Beter De Bilt. Ik streef naar 

een burgerbeweging en geen autoritair 

bestuur. Terug naar de basis en schaal-

verkleining in plaats van vergroting, 

en duurzaamheid.’

Slagvaardig

Peter Schlamilch is al lang politiek 

actief, aanvankelijk voor het CDA in 

De Bilt, waar hij jarenlang met veel 

plezier en inzet commissielid van de 

gemeenteraad is geweest. De politiek 

idealen om de lokale gemeenschap 

dichter bijeen te brengen, een veilige 

en schone leefomgeving te creëren 

en onze maatschappij gezond over te 

dragen aan volgende generatie, zowel 

inancieel als wat milieu en economie 
betreft, hebben hem doen besluiten 

om samen met Ebbe Rost van Tonnin-

gen een nieuwe politieke partij op te 

richten die op nieuwe wijze met poli-

tiek wil omgaan: een brug slaan tus-

sen burger en bestuur, alert reageren 

op nieuwe ontwikkelingen en kracht-

dadig en slagvaardig problemen van 

burger te lijf gaan. Beide mannen 

kunnen het behalve op politiek terrein 

goed met elkaar vinden in de muziek. 

Peter Schlamilch is zanger en dirigent 

en Ebbe Rost van Tonningen accor-

deonist en zanger van levensliederen. 

Beiden zijn dol op opera’s van Verdi, 

die behalve een vernieuwer op muzi-

kaal terrein ook in de Italiaanse poli-

tiek nieuwe wegen insloeg.

Traverse Expositie 2013
Eenmaal per jaar organiseert Kunstkring BeeKk een expositie in de Tra-

verse van gemeentehuis Jagtlust. De Biltse Kunstkring BeeKk is een in 

1996 opgerichte vereniging van Biltse en Bilthovense beeldende kunste-

naars. Het doel is bekendheid te geven aan verschillende kunstuitingen in 

de gemeente. 

De eerstvolgende expositie in de Traverse van gemeentehuis Jagtlust waar 

werk van kunstenaars van BeeKk te zien zal zijn wordt op vrijdagmiddag 

14 juni door kunstwethouder Bert Kamminga geopend. De opening zal 

plaatsvinden om 16.30 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. De 

muzikale omlijsting wordt verzorgd door Paul Deneer op gitaar en Andrea 

Hessing zang. 

Expositie

De expositie omvat werken van negen BeeKkleden: Ine de Charro, In-

eka Croon, Connie van Zwetselaar, Connie van Winssen en Margreet de 

Kooning met schilderijen, Ockje Krediet met porselein, Eefje van den 

Braak en Mieke de Vries met keramiek, Martin Visser met houten beelden. 

De exposanten zijn, net als de vorige jaren, geselecteerd door Werkgroep 

Traverse, Stichting Kunst en Cultuur. Deze expositie duurt t/m 16 juli en is 

tijdens kantooruren gratis te bezichtigen.

Bilthovense

Boekhandel

Julianalaan 1 | 3722 GA Bilthoven

www.bilthovenseboekhandel.nl                       030  2281014                       Libris { vol van boeken }

vol van
vaderdag

Gratis stroopwafel 
bij een boek voor pa
alleen op 15 juni

Ebbe Rost van Tonningen en Peter Schlamilch hebben samen op donderdag 6 

juni jl. de notariële acte voor de politiek-maatschappelijke vereniging Beter 

De Bilt ondertekend en laten passeren. [HvdB]

Vervolg van pagina 1

Uitgenodigd

Vluchtelingen die Nederland binnen-

komen verblijven voordat ze een ver-

blijfsvergunning krijgen meestal eerst 

geruime tijd in een asielzoekerscen-

trum. Zij zijn daardoor al enigszins 

gewend aan de Nederlandse samen-

leving en bezitten vaak wat taalvaar-

digheden. Er komen hier ook mensen 

op humanitaire basis uit vluchtelin-

genkampen in bijvoorbeeld Irak of 

Syrië. Zij komen op uitnodiging van 

de Staat naar Nederland op grond van 

een UNHCR-verdrag waaraan staten 

zich verplicht hebben. ‘Deze men-

sen zijn door de Verenigde Naties al 

bestempeld als echte vluchtelingen 

en hoeven de asielprocedure niet te 

doorlopen. Ze hebben dus eigenlijk 

al een verblijfsvergunning in de hand 

als ze op Schiphol aankomen.’ 

Pinpas

Wij horen zes maanden van tevoren 

dat de uitgenodigde vluchtelingen 

hier komen. In samenwerking met 

Woonstichting SSW en de gemeente 

gaan we dan op zoek naar geschikte 

woningen. Die richten we zo in dat 

ze kunnen slapen, baden en koken. 

Twee dagen na aankomst komen ze 

in de woning en onze begeleiders zijn 

er dan direct bij om ze op te vangen. 

Vaak voelen ze zich niet lekker door 

alle emoties en indrukken. Als ze 

daarvoor naar de huisarts moeten zijn 

we blij dat we zulke gemotiveerde 

vrijwilligers bij het steunpunt heb-

ben’, zegt Hanneke Eilers. ‘Voor deze 

vluchtelingen is het extra zwaar. Van-

uit een kamp komen ze opeens in een 

land waar ze met een pinpasje moeten 

werken en constant papieren krijgen 

toegestuurd. In hun eigen land ont-

vingen ze nooit post.’  

Noodfonds

‘De gemeente inanciert het steunpunt, 
maar door de komende bezuinigingen 

zien we nu problemen ontstaan. Voor 

activiteiten die niet begroot zijn zoe-

ken we sponsors en die zijn er geluk-

kig ook’, vertelt Jeroen van Noorden. 

Hij noemt als voorbeeld de zwem-

lessen voor vluchtelingenkinderen 

die de Stichting Mens en zijn Natuur 

sponsort. ‘We hebben een Noodfonds 

opgericht om noodzakelijke kosten 

waar geen begrotingsgeld voor is te 

inancieren. Meer informatie op www.
steunpuntvluchtelingendebilt.nl

advertentie

Vervolg kort nieuws van pag 2

Quiz En Zo 

Op dinsdagmiddag wordt er, onder 

leiding van Joke Peek, “Quiz En 

Zo”  aangeboden. 1 ½ uur het in 

beweging houden van de geest door 

middel van een quiz. Het gaat er 

niet om wie het meeste weet, maar 

door, alleen of samen met anderen 

de quiz te doen, bent u actief bezig 

en stimuleert u uw geheugen. Het is 

ook een leuke manier om anderen 

te ontmoeten. Op dinsdag 18 juni 

is er een bloemenquiz en op 25 juni 

is er een rondje om Nederland in de 

vorm van een quiz.Het vindt plaats 

in de cursusruimte van Dijckstate 

en de aanvang is 14.30 uur. De prijs 

is € 3,00 ( inclusief een kopje koffie 

of thee). Voor verdere informatie 

Service Dijckstate, 0346 214161. 

Muziekcafé Maartensdijk

 

Op 15 juni wordt in De Vierstee te 

Maartensdijk een Muziek Café met 

Open Podium gehouden. Aanvang 

20.00 uur. Een gevarieerd program-

ma met werken van verschillende 

componisten. Na dit voorspeelpro-

gramma gaat de bar open en kan 

het publiek nagenieten met wijn en 

frisdrank en nog veel meer muziek.

Het Muziek Café Maartensdijk is 

een initiatief van Kunstenhuis Bilt-

se Muziekschool. Het is mogelijk 

dankzij bijdragen van plaatselijke 

ondernemers en middenstand. De 

entree is 3 euro inclusief een con-

sumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar 

via de website van het Kunstenhuis 

(klik op contact - ticketshop) en aan 

de zaal. De Vierstee vindt u op de 

Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk. 

Voor info bel met 030 2283026 of 

kijk op www.kunstenhuis.nl

Fietsclub gaat kersen eten 

Dinsdag 18 juni wordt er gefietst 

naar Amelisweerd. Op zoek naar 

een kersenboomgaard.  Start om 

9.45 uur met een kopje koffie/

thee in restaurant ‘Maertenshoek’ 

in Dijckstate waarna om 10.00 uur 

de tocht gaat beginnen. Lunchpak-

ket meebrengen. Kijk voor meer 

info op www.mensdebilt.nl of bel 

tel: 0346-214161 of www.mens-

debilt.nl 

Cadeaumarkt in Weltevreden

Op 20 juni vindt er van 10:00 tot 

14:00 een Cadeaumarkt plaats in 

woon- en zorgcentrum Weltevre-

den in De Bilt. Op deze markt vindt 

u o.a. een uitgebreide sieraden- en 

tassencollectie en cadeautjes waar-

van de opbrengst naar het kinder-

huis St. Josif in Roemenië gaat. 



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

VOORDEEL HELE WEEK

Eiersalade

Filet Americain

Sellerysalade

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Rosbief

Fricandeau

Boerenham

VLEESWAREN-TRIO

3x 100
gram 4.49

Nieuw Zeelandse 
rib-eye of entrecote
lekker voor de bbq!

Gemarineerde 
biefstuk

Gemarineerde 
filetlapjes

Heerlijke 
garnaalspiezen

100
gram 2.49

100
gram 2.00

100
gram 1.00

Per
stuk 1.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 13 juni 
t/m woensdag 19 juni

MOZZARELLA
VERSGEBRANDE 
PROVENCAALSE 
NOTENMIX

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

VERSGEBRANDE 
PINDA’S 
DIVERSE SOORTEN

500
gram 5.25 250

gram 1.49

Per
stuk 2.98 100

gram 1.25

Runder cordon bleu

Kip cordon bleu

Gehakt cordon bleu

VLEESWAREN-TRIO

De laatste 
Aspergekaas!

100
gram 1.75

6 halen / 
   5 betalen

Extra donderdagvoordeel!

SHOARMA

1 Kg. 6.98
2 Kg. 12.-

Hollandse 

Trostomaten
Heel kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Hollandse

Asperges
De Allerbeste

Rijk gevulde

• Vis Paëla ______ 100 GRAM 1,25

•  Spaghetti met tomaat 
rucola en scampi 
 ___________________ 100 GRAM  1,25

• Kapucijnersschotel
_____________________ 100 GRAM 0,99

ZATERDAG VERSE SUSHI !!!

pitloze 

Watermeloen
per part

5,95

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Versgewassen

Spinazie  _______ZAK 300 GRAM 0,69

Hollandse

Komkommers ___ 2 VOOR 0,99

Alle Lasagnes ____ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 17 JUNI
DINSDAG 18 JUNI EN WOENSDAG 19 JUNI

0,99

Hollandse Aardbeien

2 dozen à 500 gram  3,- 

Verse kruidenplanten

1,25

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en
rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

Kom Kijken!!!

heel kilo

gratis geschild



 De Vierklank 5 12 juni 2013

De historie herleeft in persoonlijke 
luisterverhalen

door Henk van de Bunt

Na het boek ‘Verhalen van vroeger & nu’ presenteert De Bilt Schrijft nu diverse audiotours voor de 

gemeente De Bilt. Naast audiotours voor Hollandsche Rading, Groenekan en De Bilt is er ook een 

audiotour voor de hele gemeente: Beleef De Bilt. Deze audiotour voert langs verdwenen kloosters, 

vroegere kloosterboerderijen en landhuizen, die deels een nieuwe bestemming hebben gekregen.

Het was de Maartensdijkse historicus 

Anne Doedens, die de werkgroep-

leden Veroniek Clerx, Petra Cremers, 

Wilma van der Laan en Abe Postema 

van De Bilt Schrijft adviseerde voor 

deze laatste audiotour. De gemeente 

Bilt heeft een parelsnoer aan buiten-

plaatsen, welke meer erkenning en 

bekendheid verdient. Enkele namen 

zijn Beerschoten, Vollenhoven, Sand-

wijck (allemaal in De Bilt), Huize 

Voordaan in Groenekan, Persijn, Rus-

tenhoven en Eyckenstein in Maar-

tensdijk. 

Museum in de buitenlucht

‘We hebben ervoor gekozen het leven 

van rijk en arm te laten herleven in 

persoonlijke verhalen die gekoppeld 

zijn aan een historische locatie,’ zegt 

projectleider Petra Cremers. ‘Ieder 

verhaal duurt twee à drie minuten en 

de verteller is aan het woord. Mensen 

kijken soms nog wat onwennig aan 

tegen een audiotour, maar kennen het 

wel van een museum waar je infor-

matie krijgt via een koptelefoon. Het 

verschil met een audiotour is dat het 

‘museum’ nu in de buitenlucht is.”

Grothe

Een van die vertellers in de audio-

tour Beleef De Bilt is Jacqueline 

Rademacher Schorer, de achterklein-

dochter van Willem Theodoor Gro-

the, de vroegere eigenaar van Huize 

Voordaan in Groenekan. De familie 

Grothe gebruikte Voordaan indertijd 

als zomerhuis. Willem Theodoor be-

zweek in 1919 aan de Spaanse griep, 

waarna zijn weduwe besloot het land-

goed te verkopen. Achterkleindochter 

Jacqueline betrok na haar studietijd 

een van de daglonershuisjes aan de 

Groenekanseweg, die haar overgroot-

vader indertijd voor zijn personeel 

liet bouwen en keerde er in 2010 te-

rug: ‘Ik herinner me een verhaal hoe 

de oude Pul, een echte dorpsiguur, 
begin twintigste eeuw naar mijn over-

grootvader kwam met de mededeling 

dat hij een vogeltje had gevangen, 

maar geen kooitje had om haar in te 

verzorgen. Hij bedoelde dat hij ging 

trouwen, maar geen huis had. Toen is 

het daglonershuisje op Groenekanse-

weg nummer 43 gebouwd. Het is nog 

vrijwel helemaal intact.’ 

Citaat

Een citaat uit het verhaal van Jacque-

line: ‘Ook in de winter was de familie 

zeer regelmatig in Groenekan. Op de 

grote vijver werd door alle kinderen 

uit het dorp en wijde omgeving ge-

schaatst. Mijn overgrootmoeder had 

een linke voorraad oude kleren voor 
die kinderen, die door het ijs zakten 

en een nat pak haalden. Zij wilde ech-

ter niet dat verkleedpartijen en andere 

privézaken in de buurt van de ramen 

werden afgehandeld. ‘Jaap, niet doen, 

heel Groenekan kan ons zien!’, is nog 

tot tientallen jaren nadat de familie 

uit Groenekan was vertrokken, een 

gevleugelde kreet in de familie ge-

weest.’

Gratis app en website

Alle audiotours van De Bilt Schrijft 

kunnen op twee manieren beluisterd 

worden. In de eerste plaats via een 

gratis app voor de mobiele telefoon; 

de geluids- en fotobestanden moeten 

voor aanvang van de tour thuis wor-

den gedownload. En daarnaast kan de 

tour ook beluisterd en bekeken wor-

den via een speciale website: www.

beleefdebilt.nl. Hier is ook nadere in-

formatie over de audiotours te vinden.

Vervolg 

Uiteraard kunnen de audiotours 

uitgebreid worden met nieuwe ver-

halen. Mensen die een suggestie 

hebben voor een verhaal als bij-

drage aan een van de tours kunnen 

contact opnemen met de redactie 

(Tel. 0346-573040 of info@debilt-

schrijft.nl).

V.l.n.r. Emke Teitsma, Jacqueline Rademacher Schorer, Petra Cremers en 

Wilma van der Laan. ( foto Jan-Erik Kant)

Familiedag bij Beth Shamar
Woensdag 5 juni organiseerde ‘Beth Shamar’ - Dagverzorgingscentrum voor Ouderen met dementie - 

in Groenekan een geslaagde familiedag voor de groep ouderen die op woensdagen komt. 

Onder het genot van zelfgemaakte 

Bowl werd een geheugenspel gespeeld 

door deelnemers en genodigden. Rond 

de klok van 17.00 uur vertrok ieder-

een tevreden naar huis. De leiding en 

medewerkers van Beth Shamar vinden 

het contact met de familie en / of ande-

re mantelzorgers van de bezoekers met 

dementie van groot belang; daarom 

worden met regelmaat dit soort bijeen-

komsten georganiseerd. [HvdB] 

Het was prachtig weer en daarom 

werden alle familieleden op het nieuwe 

terras in de grote bostuin ontvangen. 

Onder het genot van kofie, thee en 
werkelijk heerlijke cake en appelgebak 

van huisleverancier Landwaart 

uit Maartensdijk werd er ook goed 

gezorgd voor de inwendige mens. 

Kleinschalig Wonen op 
De Biltse Hof 

Binnen de Stichting De Bilthuysen, locatie De Biltse Hof op het terrein 

Berg & Bosch, is vorig jaar april gestart met de verbouwing van twee grote 

afdelingen voor dementerende ouderen naar zes moderne woningen. Deze 

verbouwing is inmiddels in een vergevorderd stadium. Op 21 mei vond de 

verhuizing plaats van de voorlaatste verbouwde woning. Na de verhuizing 

reageerden de bewoners enthousiast bij het zien van hun eigen spullen op 

de nieuwe kamers. 

Iedere woning beschikt over een ruime en lichte woonkamer met een erker 

en een open keuken. Daarnaast beschikt iedere bewoner over een riante 

kamer, met uitzicht op het bos. Naast het verlenen van zorg ligt het accent 

bij kleinschalig wonen op De Biltse Hof vooral op ‘wonen en welzijn’. De 

verbouwing van groot- naar kleinschalig bevindt zich nu in een eindfase. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de laatste woning; verwachting 

wordt dat deze nog voor de bouwvakantie wordt opgeleverd. 

(Douwe op de Dijk)

Ook op het terras is het goed toeven in het zonnetje.

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

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

Anneke Bolt 

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Al vóór ik in Bilthoven kwam wonen 

was ik lid van de Koninklijke Biltse 

zangvereniging Zang Veredelt. Ik voelde 

mij hier gelijk als een vis in het water. Deze 

gemeente biedt vele mogelijkheden tot 

� etsen en wandelen. Waar ik mij happy 

voel is in de Botanische Tuinen, op 

Oostbroek, Beerschoten en Houdringe 

en mijn camera gaat altijd mee.

900 jaar De Bilt, één groot feest waar voor 

iedereen iets te doen of te zien is. Bij die 

festiviteiten rond 900 jaar De Bilt mag ik 

een heel klein steentje bijdragen bij de 

organisatie van het seniorenconcert 

op 21 juni in het H.F. Witte Centrum 

met medewerking van het Senioren 

Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

en Zang Veredelt. 

De gasten uit tehuizen e.d., die 

zich aangemeld hebben, worden 

opgehaald en begeleid met als 

supervisor Jan Meeuwsen. 

Valse voorlichting
Op dit moment krijgen bedrijven in Groenekan telefoontjes van een zoge-

naamde medewerker van basisschool De Nijepoort. De vraag is of men de 

school wil sponsoren in een project en een boekje tegen pesten. Vervolgens 

krijgt men een factuur (uit Groningen) van € 75 ex BTW. Directeur Jaco-

bien Flier - Bückmann van de Nijepoort benadrukt dat het hier beslist geen 

medewerker van De Nijepoort betreft en dat de school geen project tegen 

pesten doet. ‘We hebben een ijn lesprogramma sociaal-emotionele ontwik-

keling waar we erg tevreden over zijn en adviseren bedrijven niet op het 

aanbod in te gaan.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Luxe taartje voor vader nu € 8,25
Vaderdag 
    ontbijtpakket 2 croissants, 2 meer-      granencroissants   en 2 chocolade/roomstrikken € 4,50

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

brasserie

ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Culinaire woensdag 

4 grote gamba’s 
voor € 12,50

Of kijk op de site voor 

de andere culinaire dagen!

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te

maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 20 op 21 juni op het traject 

Amersfoort - Utrecht een slijptrein.

Woont u in De Bilt of Bilthoven in de buurt van dit spoor, 

dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.

Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op  

www.prorail.nl/slijptrein

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling  

Publiekscontacten: www.prorail.nl/onderhoud of tijdens  

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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www.kerkennacht.nl/utrecht

toegang

vrij

     in de
Utrechtse kerken

op 21 juni

muziek 
THEATER 

dans,inspiratie 

stilte

en meer...

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Als U deze week een cadeau 
koopt voor iemand die 

geslaagd is krijgt U bij ons

20% korting!!! 
A.s. zondag Vaderdag!

woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

20% korting 
op de cadeausets, waar een 

eau de toilette in zit.

Onderhoudswerken

Utiliteitswerk

Plafond- en wandafwerking

Gevelreiniging

Glaswerken en kleuradvies

Zonwering

Verkoop en verhuur

Sikkens Trimetal Global

Als het u om
kwaliteit gaat!

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

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

Trimetal Bouwverven
voor groothandelsprijzen Openingstijden:

maandag t/m vrijdag

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

verkrijgbaar bij:

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

Openingsi jden: ma t/m vr 9.00-18.00,  za 9.00-17.00

Ik voer Pavo aan mijn pony

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Vaderdag

Primera
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Opening Mathildetuin
Op 19 juni a.s. om 17.30 uur wordt 

de Mathildetuin bij de Dorpskerk in 

De Bilt door de Stichting 900 Jaar De 

Bilt oficieel geschonken en overge-

dragen aan de gemeente. 

Na een toespraak van Marius van 
den Bosch namens Stichting 900 Jaar 

De Bilt, wethouder Arie-Jan Ditewig 

van de gemeente De Bilt en ds. Gert-
Jan. Codée van de Dorpskerk, zingen  
basisschoolkinderen het Mathilde-lied. 

Vanaf 17.00 uur is e.e.a. ook te volgen 
op RTV De Bilt.

De nieuw aangelegde Mathildetuin, 

waar de jonge aanplant en het 

ingezaaide gras nog 11 dagen de tijd 

hebben zich voor de opening op te 

maken.

Op 15 juni a.s. organiseert Rotaryclub Groot Biltho-

ven - de jongste Rotaryclub in De Bilt haar jaarlijkse 

evenement om geld bijeen te brengen voor lokale 

goede doelen. In samenspraak met de Stichting Sa-

men voor De Bilt zijn dit jaar vijf goede doelen in 

onze gemeente geselecteerd.

Het geld dat deze avond bijeenbracht gaat worden is be-

stemd voor Hospice Demeter, Vitras CMD, Woonvorm 
De Reiger van Reinaerde, De Schutsmantel en Woon-

zorgcomplex De Windehof van Kwintes. Zij kunnen 
het besteden aan projecten of goederen waarvoor in het 
reguliere budget geen ruimte is. De Rotaryclub Groot 
Bilthoven zal tevens ondersteunen in het zo gunstig mo-

gelijk aanschaffen van deze zaken.

Feest

Rotaryclub Groot Bilthoven organiseert op deze za-

terdag een feestavond met muziek en entertainment 

in een speciale tent, die voor deze gelegenheid wordt 
opgezet op het gras direct voor gemeentehuis Jagtlust 
aan de Soestdijkseweg in Bilthoven . De inkomsten 
worden bijeengebracht door betalende gasten, door 

een loterij, een groot aantal donateurs en door spon-

soren.

De tent wordt de avond ervoor, op vrijdag 14 juni, 
opengesteld voor bewoners van de instellingen, die tot 
de goede doelen behoren. Petra van der Steeg van de 
Theaterkoffer verzorgt deze avond een speciaal pro-

gramma. Ook zullen bewoners van Reinaerde een ge-

legenheidsorkest vormen met een aantal professionele 
artiesten. Voor deze avond zijn nog plaatsen beschik-

baar, voor mensen die normaal gesproken niet in staat 
zijn een avond uit te gaan. Gasten van deze avond 
kunnen worden opgehaald en thuisgebracht binnen de 

Gemeente De Bilt. Belangstellenden kunnen hiervoor 
bellen met 06 20424469. 
[HvdB]

Seniorenconcert op 21 juni 
in H.F. Wittecentrum

Op vrijdag 21 juni vindt een Seniorenconcert plaats voor alle bewoners van de woon- c.q. zorgcentra 

in de zes kernen van de gemeente De Bilt. Het concert vindt plaats in het H.F. Wittecentrum. Het 

Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht (Shopu) organiseert het concert op verzoek van 

Stichting 900 jaar De Bilt samen met Koninklijke Zangvereniging Zang Veredelt.

Het Senioren Harmonie Orkest Pro-

vincie Utrecht bestaat uit een zestigtal 
leden met een leeftijd tussen de 55 en 

90 jaar en musiceert onder leiding van 
dirigent Ton van Overdam. Zang Ver-
edelt telt een veertigtal leden en zingt 
met dirigent Jean-Pierre Gendrault. 
Bijzonder is dat dit koor de oudste 
vereniging in De Bilt is en al sinds 
1884 bestaat. Menige inwoner van 
de zes kernen heeft in de loop der tijd 
deel uitgemaakt van het koor. Naast 
de eerder genoemde verenigingen zal 
onder voorbehoud ook een optreden 
plaatsvinden van de welbekende Con-

ny Vink. Het programma ziet er veel-
belovend uit met voor ieder wat wils 
met mooie en gezellige muziek. Het 
Seniorenconcert duurt van 14.30 tot 
16.30 uur inclusief een pauze van een 
half uur, toegang en een kopje kofie 
of thee zijn gratis.

Vervoer 

Er wordt een pendeldienst van taxi- 
en rolstoelbusjes opgezet om alle be-

woners op te halen en naar de sport-

hal in het H.F. Witte Centrum aan het 
Henri Dunantplein te vervoeren waar 
het concert zal plaatsvinden. Voor de 

overige senioren - die natuurlijk ook 
van harte welkom zijn- gaat er een 
touringcar langs vaste opstappunten 
in de zes kernen rijden. 
Voor nadere informatie of aanmel-

ding als vrijwilliger of sponsor kunt u 
terecht bij: Jan Meeuwsen, voorzitter 
Shopu, tel. 030 2205086 of via email: 
jan.meeuwsen@hetnet.nl 

Voor lokale goede doelen

Programma juni 2013 

Thema juni: Verbinden door samen te musiceren

19 juni  Opening Mathildetuin om 17.30 uur. Ontvangst vanaf 17.00 

uur. Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 3732 HK De Bilt

21 juni  Nostalgisch Seniorenconcert voor alle senioren uit de 

zes kernen. Senioren Harmonie Orkest Provincie Utrecht 

en de Koninklijke Biltse Zang-vereniging Zang Veredelt 

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

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

Vermoedelijk einde 16.30 uur. Toegang en een consumptie 

gratis.

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

wordt georganiseerd door de Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven op de volgende plaatsen. 

- Kwinkelier Bilthoven: 11.00-13.00u.  

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

- Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, 

   Groenekan: 13.00-15.00u.  

 - Dorpshuis Westbroek, Prinses Christinastraat 2, 

   Westbroek: 14.00-16.00u.  

 - Restaurant De Paddestoel, Vuurse Dreef 180, 

   Hollandsche Rading: 15.00-17.00u. 

 - Maertensplein Maartensdijk: 15.00-17.00u. 

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

is om meerdere combinaties in verschillende kernen te beluisteren. Een 

verbindende ietsroute zal kort voor 22 juni worden gepubliceerd op de 

website van Stichting 900 jaar De Bilt www.900jaardebilt.nl

22 juni  Grande Finale op het terrein tegenover het gemeentehuis 

Jagtlust in Bilthoven. Samengesteld orkest van 

Koninklijke Biltse Harmonie en Vereniging der Vrijwillige 

Brandweerharmonie Bilthoven uitgebreid met leden van de 

fanfarekorpsen uit Westbroek en Maartensdijk. Optreden van 

gasten uit Miescisko en Coesfeld. Een afwisselend programma, 

met onder andere klassieke muziek, opzwepende Afrikaanse 

muziek en popnummers. Aanvang 20.00 uur Toegang is gratis. 

Parkeren is mogelijk bij het RIVM, maar wij verzoeken u 

zoveel mogelijk op de iets te komen

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

Jeugdtheaterschool Masquerade in samenwerking met alle 

groepen 8 van de basisscholen en hun leerkrachten.

(programma onder voorbehoud)

Feestjaar - Jubileumjaar 2013 wordt een feestjaar vóór en dóór alle 

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

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

uitvoering coördineren en ondersteunen.

Contact

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

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

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

Kijk voor de laatste informatie op: www.900jaardebilt.nl

WWW.900JAARDEBILT.NL

NIEUWS

Jubileumvlaggen 900 jaar De Bilt te koop

Wilt u ook zo’n mooie jubileumvlag van 900 jaar De Bilt? 

De vlaggencoördinator van 900 jaar De Bilt en bouwmarkt Multimate in 

Bilthoven hebben voor u een prachtige aanbieding!

Vanaf heden verkoopt de Multimate in Bilthoven de jubileumvlaggen van 

900 jaar De Bilt. De vlaggen zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 

Tegen contante betaling van € 17,50 kunt u een vlag bij de Multimate ko-

pen. Pinnen is niet mogelijk! De vlaggen zijn geschikt voor een standaard 

gevelstok en worden geleverd compleet met koord en lusje. De afmetingen 

zijn 100 cm x 150 cm. 

De openingstijden van de Multimate zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De bouw-

markt is gevestigd op de Leijenseweg 125, nabij zwembad Brandenburg. 

Vrolijk optreden van Agua Azul
Agua Azul speelde vrijdag 24 mei in 
Dijckstate in Maartensdijk Brazili-
aanse muziek, vrolijke Latijns-Ame-

rikaanse liedjes, herkenbare, swin-

gende liedjes uit de jaren’30-’50 

en wat Nederlandstalige muziek. 
Zangeres Maybelline (zang en 
bluesharp) werd begeleid door pia-

nist Gerard Vogel. Beiden wisten de 
aanwezigen uit de stoel en tot een op 
polonaise gelijkende optocht te ver-
leiden. 

[HvdB]



Het adres voor al uw maatwerk ! 
 

    
 

• Gespecialiseerd in keukenrenovatie 

• Nieuwe keukens 

• Radiatorbetimmeringen 

• Kantoor- & winkelinrichtingen 

• (Inloop-)Kasten 

• Vensterbanken 

• Tafels 

• Schouwen 

• Badkamerinrichtingen 

 
 
 
 
 
 
 

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

Twee dagen lang is ons gehele terrein omgedoopt tot feest-
domein waar van 10.00 tot 17.00 uur van alles te zien en te 
beleven is. Een feest dat niemand mag missen. Met o.a.:

• Kramerij  Braderie met voor elk wat wils

• Live muziek Mart Bolt verhoogt de stemming

• Henk de houthakker Schilderen bij Henk

• Kinderboerderij Boordevol vertroetelbeesten 

• Oosterse keuken Altijd weer een enorm succes

• Optreden Eemmeerminnen koor
 Aanstekelijk, wervelend en onvergetelijk. (zaterdagmiddag)

• Live optredens op het podium
  Muziek van de bovenste plank (zondagmiddag)

• Ultieme gezelligheid op ons  
 grote overdekte feestterras

Zaterdag 15 en
zondag 16 juni

Tweedaags
feest vol

vertier voor
jong en oud

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

Pro� le René
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

 Bonnenregen bij 
   Pro� le René, 
Bij aankoop van artikelen/� etsen 

vanaf € 50,- krijgt u bij ons een 

waardebon die kan oplopen 

van € 10,- tot € 250,- 
voor uw volgende aankoop.

Actie is geldig van 15 juni tot 13 juli 2013

* uitgesloten andere aanbiedingen, acties, inruil en arbeidsloon

Rene trakteert!!!

12 1/2 jaar Pro� le René De Bilt

Voor de liefhebbers. Iets aparts voor op de barbecue of in de pan.

SPEENVARKEN RACKKARBONAADJES

.............................................................................100 GRAM € 2,15

Gemarineerd of naturel: ca. 6 minuten bakken. 

LAMSRIBKOTELETJES ......................100 GRAM € 2,25

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd en gekruid.

VADERDAGSTEAKS .............................. 4 STUKS € 7,00

Uit onze panklaarhoek: altijd lekker. Met ham en kaas gevuld.

DE BOOMSTAMMETJES..................... 3 STUKS € 3,75

Uit onze poeliershoek: de originele Franse poussin. 

Lekker voor in de oven.

KOKELETJES .............................................100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gehakt en kruidenboter in een 

jasje van bladerdeeg. Ca. 20 minuten op 175 graden in de oven.

BEEF WELLINGTON .................... PER STUK NU € 2,50

Naar Duits recept: perfect voor de barbecue of in de pan. 

Lekker met bijv. curry.

WEISSWÜRST ..........................................100 GRAM € 0,85

Gemarineerd of naturel? 

Mals & mager varkensfricandeau van de bovenbil.

SATEVLEES .............................. 1 KILO NU SLECHTS € 9,98

Met o.a. varkenshaas, mozzarella, tomaat, parmaham

en pijnboompitjes. Lekker gemarineerd.

ITALIAANS BRAADSLEETJE ........100 GRAM € 1,65

Uit onze traiteurhoek: lekker bij de barbecue en onze Weisswurst. 

Naar Duits recept.

KARTOFFELSALADE ..........................100 GRAM € 0,75

Puur rundvlees, lekker gekruid. Mals & mager; ook lekker op de BBQ!

MATHILDE BURGERS ......................... 3 STUKS € 3,30

Met o.a. varkensreepjes, gyroskruiden, ui en iets andijvie. 

Lekker met onze tzaziki saus. 

GYROSVLEES ...........................................100 GRAM € 0,99

Lekker beleg voor de boterham. Gekruid en gemarineerd.

GEGRILDE BEENHAM .......................100 GRAM € 1,98

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 15 juni. Zetfouten voorbehouden.

GaraGe van der Meij
IndustrIeweg 34, 3738 JX MaartensdIJk, tel. 0346-214540, 

Oude lOswal 21, 1217 tg HIlversuM, tel. 035-6214335

nú voor slechts € 19,95 bel voor een afspraak€17,50
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Geslaagde bijeenkomst 
Uitvaart en Erfrecht

In navolging op eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseerden de buren 

Notarissen Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg opnieuw een bijeen-

komst op zaterdag 1 juni. Ook voor deze bijeenkomst was een overweldi-

gende belangstelling, waardoor er wederom een extra sessie in de middag 

werd ingelast. 

Het doet notaris Frans van Beek en Martine Eggen adviseur uitvaartzorg, 

goed dat er zoveel belangstelling is: ‘Wij voorzien blijkbaar duidelijk in een 

informatiebehoefte met onze bijeenkomsten’, aldus de buren. ‘Het is ijn om 
zoveel mensen van dienst te kunnen zijn’.  

De deelnemers ontvingen allerhande informatie over de verschillende as-

pecten van uitvaart en erfrecht. Speciaal was er voor deze bijeenkomst in 

het kantoor van Notarissen Houwing van Beek een expositie ingericht van 

schilderijen van Minke Buikema, schilderes. Ook deze expositie bracht 

leuke reacties. Voor het najaar van 2013 staat al weer een bijeenkomst Uit-

vaart & Erfrecht gepland op zaterdag 9 november. Geïnteresseerden kunnen 

zich nu al telefonisch of per e-mail aanmelden bij Notarissen Houwing van 

Beek, er wordt dan t.z.t. contact opgenomen: T (030) 229 08 11, e-mail 

info@houwingvanbeek.nl

Het team van Notarissen Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Hortensia

Hydrangea macrophylla.

Diverse kleuren.

Potmaat 23 cm.

Per stuk

van 9,99Dvoor 

6,99

wk 24. Geldig van 13-06 t/m 19-06. OP=OP

Eén jaarTopkids Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Kinderdagverblijf Topkids aan de Prinses Marijkelaan in Maartensdijk viert deze maand het 

éénjarig bestaan met op zaterdag 15 juni 2013 een Open Huis van 11.00 tot 14.00 uur. Ouders, 

kinderen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om onder het genot van een 

hapje, drankje en verschillende activiteiten voor de kinderen een kijkje te komen nemen in dit 

kleinschalige kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer voor kinderen van nul tot vier jaar. 

Kinderdagverblijf Topkids Maartens-

dijk is onderdeel van een groter ge-

heel. Mirella en Gilbert Saffrie heb-

ben naast dit kinderdagverblijf ook 

drie anderen kinderdagverblijven 

in Utrecht en Soest en een Buiten-

schoolse Opvang Sport op het terrein 

van usv Elinkwijk in Utrecht. Voor 

deze laatste opvang was een wacht-

lijst en deze wordt binnenkort weg-

gewerkt door een extra uitbreiding. 

Verder spelen ze met de gedachte om 

in Soest op termijn ook te starten met 

een eigen buitenschoolse opvang. 

Boven verwachting

De zon schijnt, een baby ligt te sla-

pen in een box in één van de twee fris 

ingerichte ruime groepen, de andere 

kinderen spelen buiten. Een leidster 

en een stagiaire spelen mee en hebben 

alle tijd. Een konijenhok met grote 

buitenren, waar de kinderen ook zelf 

in kunnen, en vier aaibare konijnen is 

de laatste welkome aanwinst. Topkids 

Maartensdijk groeit. Mirella Saffrie: 

‘Het gaat boven verwachting. Na-

tuurlijk was het afgelopen jaar hard 

werken om naam te maken in Maar-

tensdijk en omgeving. Maar dat is ge-

lukt en de mensen weten ons inmid-

dels te vinden’. Belangrijk punt voor 

Mirella Saffrie blijft de kwaliteit van 

de leidsters. ‘Als dat goed is, komt de 

rest ook, daar ben ik van overtuigd. 

We investeren daarom graag in hun 

kwaliteit zodat de kinderen optimaal 

kunnen opgroeien en ontwikkelen. 

Afgelopen jaar hebben we extra inge-

zet op communicatie: onderling, met 

de kinderen maar natuurlijk ook met 

de ouders. Daarnaast wordt de kwali-

teit van elke leidster jaarlijks gescand 

door een extern bureau waardoor dui-

delijk wordt waar eventuele aanvul-

lingen wenselijk zijn’. 

Flexibel

Topkids Maartensdijk heeft net als in 

alle andere vestigingen ook een ou-

dercommissie. Mirella Saffrie: ‘Elke 

verandering leggen we eerst voor aan 

deze groep ouders. Daarbij staan wij 

altijd open voor tips en adviezen én 

we hechten aan duidelijke afspra-

ken en korte lijnen. Kleinschalig-

heid vind ik ook belangrijk. Ik ken 

nog steeds alle kinderen bij naam en 

hun ouders’. Topkids Maartensdijk 

speelt, waar mogelijk, in op wensen 

van ouders. ‘Flexibele tijden voor 

brengen en halen of in plaats van een 

heel jaar alleen afspraken binnen de 

40 schoolweken, er kan veel. Ook 

even bellen als het onverwacht iets 

later wordt kan zonder probleem. 

Wel willen we graag dat de kinderen 

opgehaald zijn voor 18.30 uur’. Met 

een lach: ‘Anders neem ik ze mee 

naar huis’. Het is een All inclusive 

kinderopvang waarbij de ouders al-

leen de lesvoeding voor de baby’s 
meenemen. ‘De rest, zoals luiers, 

brood, tussendoortjes en fruit wordt 

door ons geregeld. Tussen de middag 

is er een warme maaltijd van Land-

waart: vers en zonder zout. We horen 

regelmatig van ouders dat kinderen 

slecht eten maar hier eten ze de bord-

jes altijd graag leeg’. 

VVE

Mirella Saffrie is met de gemeente 

De Bilt in overleg over de toewij-

zing van vijf Voor- en Vroegschoolse 

Educatie (VVE) plaatsen. Binnen 

twee weken hoopt ze op een posi-

tieve reactie. Mirella Saffrie: ‘We 

hebben hier al een leidster die VVE 

gekwaliiceerd is. De andere leid-

sters gaan zich sowieso komend jaar 

scholen tot VVE leidster, dus ook 

als we deze vijf plaatsen niet zouden 

krijgen. Wij zien het als een mooie 

aanvullling op onze kwaliteit als we 

ook peuters met een taalachterstand 

goed kunnen helpen zodat ze op vier-

jarige leeftijd voldoende bagage heb-

ben om een goede start op een basis-

school te kunnen maken´. 

Traktaties in Het Oude Dorp
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni vond - gelijktijdig met de Kunstroute - in 

Het Oude Dorp van De Bilt de eerste traktatieronde plaats in het kader van 

De Bilt 900 jaar. Fietsers en andere passanten werden door BonbonMargo 

op iets lekkers getrakteerd. 

Vanuit Ruimte voor Kunst op Dorpsstraat 42 liet zij ruim 150 bezoekers 

kennismaken met de door haarzelf gemaakte biologische bonbons. De lek-

kernijen vielen goed in de smaak en de reacties waren dan ook uitermate 

positief. Mede dankzij het schitterende weer zat haar terrasje vrijwel con-

tinu vol met liefhebbers van ambachtelijke delicatessen en kunst. 

Het idee achter de traktatieronde is om ietsers te verlokken af te stappen in 
het hart van De Bilt. Binnenkort is het de beurt aan een andere ondernemer 

die de traktatieronde gaat voortzetten.                   

(Quirine van den Dijssel)

De zon schijnt voor het 1-jarige 

Topkids Maartensdijk.

Na de wandeling werden de wandelaars bij terugkomst verrast met een goodybag.

Beter Lopen voor Parkinson
door Sylvia van der Laan

Zaterdag 8 juni was er voor liefhebbers de mogelijkheid aan de Beter Lopen Wandeltochjt voor 

Parkinson deel te nemen. De tocht werd georganiseerd door de George in der Maur Beter Lopen 

Winkel in Groenekan in samenwerking met de wandelsportvereniging Jong en Vrolijk uit Utrecht. De 

wandeltocht ging door park de Gagel en onderweg konden de Forten Blauwkapel, Ruigenhoek en de 

Gagel bekeken worden. De deelnemers konden kiezen uit vijf, tien of vijftien kilometer. 

Vanaf negen uur kon gestart wor-

den vanuit de Beter Lopen Winkel 

aan de Koningin Wilhelminaweg te 

Groenekan. In de winkel werden de 

deelnemers welkom geheten door 

de enthousiaste organisatoren van 

de wandelvereniging en door het 

personeel van de Beter Lopen Win-

kel. Een kopje kofie of thee voor de 
start en nog even rondneuzen bij de 

schoenen, wandelschoenen of kekke 

slippers voor de zomer. 

Zevenenvijftig mensen hebben de 

tocht volbracht: gezinnen, stevige 

dames met stoere wandelschoenen 

en dito bepakking en tanige oudere 

heren met petjes voor wie dit een 

dagelijks ommetje leek. De opbrengst 

van de wandeling komt ten goede aan  

de Parkinson Stichting.

advertentie



Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl

 

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 
gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw 
en  renovatie. Ter uitbreiding van ons 
team zijn wij op zoek naar een: 

Meewerkend Uitvoeder/Voorman 

Fulltime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 
klantvriendelijkheid en collegialiteit 
voorop. 

Heb jij: 

• Minimaal MBO‐niveau 4 door 
kennis en/of ervaring 

• In bezit van B‐E rijbewijs 
• Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovatie 

Dan bieden wij jou: 

• Een prettige werksfeer 
• Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in de bovenom‐
schreven functie? Email jouw C.V. voor 28 
juni naar info@bouwbedrijfnagel.nl t.a.v. 
Egbert Nagel of stuur het naar 
Bouwbedrijf Nagel BV, Wolkammerweg 4,  
3615 CG  Westbroek. 

Voor meer informatie kun je ook contact 
opnemen met Egbert Nagel 
telefoonnummer 06‐15031638. 

Hoogtzomer Tuinfeesten in Soest
We hebben met z’n allen, na die druilerige start van de lente, eigenlijk wel recht op een mooi zomers tuinfeest. 

Een paar dagen genieten en ontspannen. Dat kan bij de jaarlijkse Hoogt Zomer Tuinfeesten van ‘t Vaarderhoogt. 

Zaterdag 15 en zondag 16 juni is het buitenterrein van ‘t Vaarderhoogt ingericht 

als feestterrein waar van alles is te zien en te beleven voor jong en oud.

Een groot gedeelte van het feestterrein 

is overkapt (want je weet maar nooit) en 

onder die overkapping is de kramerij te 

vinden. Een jaarmarkt vol kramen met 

allerhande hebbedingetjes. Ook is er een 

groot terras om even uit te puffen en om 

te genieten van de overheerlijke gerech-

ten uit de Indonesische Toko. Direct bij 

het terras is het podium waarop op gezette 

tijden leuke optredens zijn. Mart Bolt de 

huis-entertainer verzorgt de muziek en laat 

de bezoekers genieten van lekkere meezin-

gers.

Op zaterdagmiddag wordt het podium be-

volkt door vrouwenkoor de Eemmeermin-

nen. Wie houdt van puur Hollandse krakers 

wordt door dit koor op de wenken bediend. 

Zondagmiddag is er wederom live muziek 

van de bekende nachtegaal Chantal uit Hil-

versum.

Voor de kinderen

De vertroetelbeestjes in de kinderboerde-

rij werken als een magneet op kinderen. 

Wat is er leuker dan zo’n zacht konijntje 

of kuikentje even vast te mogen houden 

(onder begeleiding) en te aaien. Bij Henk 

de houthakker kunnen de kinderen houten 

artikelen beschilderen.

Er zijn op het terrein diverse plekken waar 

geproefd en gegeten kan worden en voor 

een uitgebreide hap is er De Kastelein, de 

binnenherberg van ‘t Vaarderhoogt.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

In De Vierklank van 29 mei geeft de Dorpsraad Groenekan haar mening over 

de opstelling van wethouder Kamminga. In dit artikel is sprake van een nog on-

volledig feitenrelaas dat gecomplementeerd zou moeten worden met beroep op 

de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Omdat ik namens de Dorpsraad de 

‘affaire Beukenburg’ heb behandeld, beschik ik over een feitenrelaas. Hoewel 

het zeker niet compleet is, kunnen al wel een aantal opvallende feiten naar voren 

worden gehaald. 

Al in 1997 zit projectontwikkelaar Verburg (Burgland) op het vinkentouw om 

te mogen bouwen op het terrein van de voormalige zorginstelling Beukenburg. 

Meerdere plannen van hem worden door wethouder Doedens (Maartensdijk) 

terug verwezen, in strijd met het bestemmingsplan (maximaal 2 bouwlagen en 

wonen niet toegestaan). In 2000 verwerft de Bouwdienst (eigenaar Verburg ) het 

bewuste perceel voor 2,7 miljoen gulden. Eind 2003 verkoopt de Bouwdienst 

het door aan Verburg (Burgland) voor 3,65 milj. euro (ruim 8 milj. gulden). Dus 

voor 5,3 milj. gulden (bijna 300%) meer. Tussen 2004 en 2006 worden de crite-

ria kennelijk sterk verruimd

B&W heeft al kort na haar aantreden de veel ruimere criteria (in strijd met het 

bestemmingsplan) gefi atteerd (12 september 2006), al of niet bewust. (Al voor-
bereid door het vorige College of door zelfstandig opererende ambtenaren?) De 

Gemeenteraad is hierover geïnformeerd maar heeft dit in september 2006 laten 

passeren. Men heeft toen zitten slapen volgens mededelingen van verschillende 

gemeenteraadsleden. Toen Groenekan in opstand kwam, werd de raad wakker 

en werd ook hen duidelijk dat de bouwvergunning (op ambtelijk niveau?) licht-

vaardig was verleend.

In het artikel van 29 mei wordt de vraag gesteld waarom het College geen rechts-

gang durfde tegen de projectontwikkelaar (Verburg). De Gemeente had moeten 

inzien dat de doorverkoop aan Burgland (30-12-2003) fake was en daarom had 

ze nooit € 3,2 miljoen moeten betalen + toezeggingen voor het bouwen op een 

andere plek in de gemeente. (De hierboven genoemde aktes zaten in het betref-

fende dossier bij de gemeente. Men had dus op de hoogte dienen te zijn van deze 

truc om de gemeente proberen een poot uit te draaien, wat Verburg ook gelukt 

is.)

Het lijkt me goed als de gemeenteraad kennis neemt van bovengenoemde feiten 

en ik ben bereid deze feiten desgewenst met documenten te onderbouwen.

Boudewijn Rietveld, Groenekan

De Hoogtzomer Tuinfeesten vinden plaats bij ‘t 

Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg 72 b in Soest. 

Wie de sfeer vast wil proeven kan terecht op www.

vaarderhoogt.nl 

Bekendmakingen

Omgevingsvergunning (Wabo)

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Bosroos 2, veranderen dakkapel, dichtma-
ken portaal en ramen plaatsen (28-05-2013)

•  Bilthoven, C. de Haasweg 60, oprichten garagebedrijf 
(22-05-2013)

• Bilthoven, Frans Halslaan 76, plaatsen van een serre 
(27-5-2013)

•  Bilthoven, Lassuslaan 74, kappen berkenboom (27-5-
2013)

•  Bilthoven, Van der Helstlaan 14, oprichten houten poort 
(27-5-2013)

•  Bilthoven, Vinkenlaan 2, wijzigen voorgevel (27-5-
2013)

•  De Bilt, De Holle Bilt 6, herinrichting Beerschoten de 
Bilt, 2 monumenten (Goudvissen en de Konijnenberg) 

(23-05-2013)

•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 427, uitbreiden 
woning begane grond (23-05-2013)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 224, vervangen bovenbouw 
bestaande berging jongveestal (24-5-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 1en 1A, veranderen 
vergroten hoofdgebouw t.b.v. Tandartsenpraktijk (28-

05-2013)

•  Bilthoven, Boslaan, geheel vervangen hekwerk op per-
ceel gelegen aan Boslaan (28-05-2013)

•  Bilthoven, van Ostadelaan (ongenummerd) bouwen 
van een woning met garage en toegangshek, het maken 

van een in- en uitrit en het kappen van twee douglassen 

en twee fi jnsparren (24-5-2013)
•  De Bilt, Buys Ballotweg 72, plaatsen dakkapel voor-

dakvlak en realiseren nokverhoging (29-5-2013)

•  De Bilt, Utrechtseweg (ongenummerd), reconstructie 
en herstel werken Griftenstein, aanbrengen bouwkun-

dige voorziening en vervangen van een hekwerk (29-

5-2013)

•  Westbroek, Korssesteeg 3, aanleggen van een dam en 
duiker i.v.m. aanleggen van een in- en uitrit (28-5-2013)

[bron www.debilt.nl] 05.06.2013

€ 5,95

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.

Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren 

Kunst’ en ‘ Kunst in beweging’ 

verkrijgbaar bij: 

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

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

Grote collectie

Jubileum-,  Uitnodigings-,

Trouw- en geboortekaartjes*

*incl. gratis advertentie in De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15
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Lezing over de Canon van Utrecht bij 
de Bilthovense Boekhandel

door Henk van de Bunt

Volgens Anne Doedens is Ike Bekking de onvermoeibare drijvende kracht achter de culturele 

activiteiten van de Bilthovense Boekhandel. Geïnteresseerde plaatsgenoten konden de afgelopen 

maanden al genieten van het optreden van bekende historici. Woensdag 29 mei was de 

Maartensdijkse historicus Anne Doedens aan de beurt. Hij schreef de Canon van Utrecht. Zo’n 50 

plaatsgenoten verzamelden zich om 20.00 uur in de boekhandel bij het spoor. 

In Utrecht staat het jaar 2013 in het 

teken van 300 jaar Vrede van Utrecht. 

Dit historische moment is een van de 

vijftig vensters in de onlangs ver-

schenen canon van het Utrechts ver-

leden. Samengesteld door Anne Doe-

dens, toont deze canon belangrijke 

gebeurtenissen uit de geschiedenis 

van het Sticht Utrecht, ofwel de pro-

vincie. In het eerste deel behandelde 

hij optredende valkuilen die hij bij 

het samenstellen tegenkwam. Want 

veel moet worden weggelaten. Zeker 

als je de hoofdzaken uit de zeer rijke 

geschiedenis van de provincie op 

een rijtje wilt zetten.Maar de canon 

moet ook leesbaar zijn en niet droog. 

Dus geen feiten alleen, integendeel: 

ontwikkelingen en vergezichten, die 

mensen nu nog kunnen zien en ont-

houden. Doedens noemde als voor-

beeld de ontginningen in Utrecht (die 

ook voor De Bilt zo belangrijk zijn.) 

Of de aanleg van de Hollandsche 

(Utrechtse) Waterlinie (die, met zijn 

Biltse forten, een plaats op de We-

reld-erfgoedlijst verdient maar gek 

genoeg nog niet heeft). Of de vele 

grote Utrechtse kastelen en buitens 

(langs de Vecht en de Langbroeker 

Wetering, maar ook van Beukenburg 

en Persijn via de Maartensdijkse 

Dorpsweg verder naar Soestdijk en 

Groeneveld.) Of de Hoekse en Ka-

beljauwse Twisten en hun weerspie-

geling in de fameuze Westbroekse 

fresco’s. Tussen neus en lippen door 

pleitte Doedens voor een eigen digi-

taal Bilts Museum op internet.

Plasterk

Anne Doedens gaf aan, dat ook politi-

ci, zoals de huidige minister van BiZa 

Ronald Plasterk niet om geschiedenis 

heen kunnen, want ‘zonder geschie-

denis geen bestuur! Utrecht herinde-

len, de provincie opheffen? Dat soort 

ideeën houdt geen rekening met de 

grote historie waarop ons gewest ge-

bouwd is. Wie vanuit een helikopter 

op ons gewest naar beneden kijkt, ziet 

ook geograisch duidelijke grenzen 
(de Grebbe, de Utrechtse Heuvelrug, 

de Lek en Nederrijn, de voormalige 

Zuiderzee en het al in de middeleeu-

wen door Holland en Utrecht betwiste 

westen)’.

In het tweede deel van zijn lezing 

behandelde Anne Doedens ruim 50 

van de 200 afbeeldingen van belang-

rijke culturele monumenten uit onze 

provincie. De slotconclusie: ‘Utrecht 

als oudste staatje in de Nederlanden, 

met een eerste grondwet in de mid-

deleeuwen, met grote staatslieden 

en geleerden (Van Campen, Van Ol-

denbarnevelt, Voetius etc.) verdient 

als ook cultureel centraal gewest zijn 

plaats onder de politieke, culturele 

en historische zon’. Het enthousiaste 

publiek zong, aangespoord door oud-

burgemeester Alexander Tchernoff, 

echtgenote Ingrid Doedens toe, die op 

de dag van de lezing verjaarde. Wie 

meer over het boek wil lezen kan in-

formatie vinden op de site van www.

geschiedenis.nl en van de Walburg 

Pers: www.walburgpers.nl 

Kruiden ‘uit stek’ sterker
door Henk van de Bunt

‘Lente-uitjes, zomerkoninkjes, herfstappels, winterpeen. Alles heeft z’n tijd. Groente en fruit, vis, 

vlees, kruiden: ze hebben hun seizoenen. De tijd dat ze van nature het lekkerst zijn’; 

aldus Anneke Amerlaan, die op zaterdag 15 juni a.s. te gast zal zijn bij 

groenteman Landwaart aan het Maertensplein in Maartensdijk.

‘Groenteman is net zo belangrijk als 

de teler’ is ook een van haar opmerke-

lijke uitspraken. Zij is specialist op het 

gebied van food trends en in alles wat 

met smaak (kruiden) heeft te maken. 

Vanuit die specialisatie adviseerde zij 

supermarkten, voedselfabrikanten en 

werkt zij nu samen met innovatieve 

ondernemers aan nieuwe, kwalitatieve 

en duurzame producten. Ze is ook een 

veelgevraagd spreker. Anneke werkte 

als redacteur bij bladen als Libelle en 

Nouveau, stond aan de wieg van Al-

lerhande en is nu hoofdredacteur van 

Smaakmakend, het consumententijd-

schrift voor de biologische sector. 

Daarnaast is zij auteur van meerdere 

kookboeken, waarvan er ook enkele 

zijn bekroond.

Kruiden

Zaterdag 15 juni zal Anneke Amerlaan 

van 11.00 tot 15.00 uur bij Landwaart 

alles vertellen over ‘ biologische krui-

den uit stek’. Deze zijn voor buiten 

bedoeld, waardoor zij ook sterker van 

smaak zijn. Anneke Amerlaan: ‘De 

kruiden zijn in te delen in 2 lijnen. Eén 

lijn voor vlees en vis en een lijn voor 

thee en limonade. Het assortiment 

bevat naast de bekende kruiden zoals 

munt, ook unieke kruiden zoals paarse 

basilicum en verveine. Alle kruiden, 

die verkocht zullen worden, komen 

‘uit stek’ in plaats van zaad. Dit zorgt 

ervoor dat de plant kwalitatief een 

stuk sterker is en zeer geschikt is voor 

in de tuin of op het balkon. Alle plan-

ten worden daarnaast volgens biologi-

sche richtlijnen opgekweekt en passen 

daarom prima binnen een gezonde en 

bewuste levensstijl’. 

Hoe bij-vriendelijk 
is de tuin?

Het initiatief om ook een bloemenlint voor de bijen in De Bilt te creëren 

komt verder op stoom. Na de aftrap in april met het planten van 4 linden 

in de Lindenlaan in Groenekan hebben de initiatiefnemers nu onder meer 

een website in de lucht gebracht. Een speciale brochure is beschikbaar en 

verspreid.

Op die website (www.bijenbloemenlintdebilt.nl) zullen onder meer de deel-

nemende imkers en de deelnemende tuinen op een kaartje in beeld wor-

den gebracht. Iedereen die de bijen een warm hart toedraagt kan meedoen. 

Aanmelden kan op de website, waar ook aangeven kan worden wat voor 

bij-vriendelijke bomen, planten en bloemen of kruiden men nu al in de tuin 

heeft staan of welke nu geplant gaan worden. Zo ontstaat geleidelijk een 

beeld van de bijvriendelijke begroeiing in De Bilt en wordt duidelijk in 

welke periode er weinig voedsel voor insecten is te vinden. Het bijenlint zal 

zich met allerlei kronkels door de straten van alle kernen van De Bilt ontrol-

len. Iedereen kan meedoen en wie geen tuin heeft kan de favoriete bloemen 

van bijen ook in potten laten groeien op een zonnig hoekje van het balkon.

Brochure Bijenlint 

Om de kennis over drachtplanten alvast bij te spijkeren stelden de initia-

tiefnemers een brochure beschikbaar van de Stichting Bijenlint met de titel 

‘Hoe bijvriendelijk is uw tuin’? Daarin treft men informatie aan over de 

favoriete drachtplanten van de bij, met de drie basisadviezen: geef bijen 

goed te eten, gebruik geen gif en bied (solitaire) bijen en andere insecten 

een slaapplek. En verder zijn er allerlei tips en wetenswaardigheden in deze 

brochure te lezen. Voor Groenekan werd de brochure al bijgevoegd bij dit 

nummer van De Vierklank. Wanneer men geen brochure bij deze Vierklank 

ontvangt en daar wel in geïnteresseerd is, kan deze op de website aange-

vraagd worden  werkgroep (www).debijenwij.nl

Bijen hebben bloemen nodig

Ontdekkingstocht kruiden-

tuin Landgoed Oostbroek
Meer willen weten over kruiden en hun gebruiksmogelijkheden? Ga dan op 

Vaderdag - zondag 16 juni -, tussen 11.00 tot 16.30 uur op ontdekkingstocht 

door de kruidentuin op landgoed Oostbroek in De Bilt. Kruiden proeven, 

ruiken en beleven. Pesto en kruidenboter maken om van te smullen op een 

zelf gebakken broodje. Vaders verrassen met zelfgemaakte kruidenpotjes.

Een gezellig terras om te genieten van kofie, thee of fruitsap en zelfgebak-

ken cake. 

Een deel van de dagopbrengst wordt geschonken aan het Wilhelmina Kinder 

Ziekenhuis dat vanwege haar 125-jarig bestaan geld inzamelt voor de bouw 

van een moderne kinder-intensive-care-unit. Kijk voor de route en meer in-

formatie op.www.utrechtslandschap.nl Entree en parkeren zijn gratis!

Leuke en leerzame (natuur)artikelen te koop in ’t Winkeltje.

Landwaart maakt zich sterk voor vers; ook met kruiden.
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Avondvierdaagse De Bilt
Samen een doel bereiken, lol maken en lekker bewegen, 

dat is waar de Avondvierdaagse voor staat. Het is de kans 

om samen met anderen een gezellige en sportieve uitdaging 

aan te gaan. Ook in De Bilt werd het straatbeeld dit jaar 

weer vier avonden lang opgeleurd met een lange stoet wan-

delaars. De Avondvierdaagse in 2013 in deze kern van de 

gemeente was van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni. Er kon 

gekozen worden uit twee wandelafstanden, 5 km of 10 km. 

De Bilt’s got talent!
Er is veel talent bij kids in de regio De Bilt. Voor de 3e keer is er daarom weer een leuke talentenjacht 

georganiseerd voor alle BSO kinderen van Kinderopvang De Bilt. 

Dit jaar mochten ook vriendjes, broers 

en zussen meedoen. Zelfs papa’s en 

mama’s, opa’s en oma’s konden deel-

nemen. Op zaterdag 25 mei was de 

grote inale in de aula van de There-

siaschool. Er waren drie categorieën 

waarvoor de talenten zich konden 

aanmelden. Deze werden ingedeeld 

in twee groepen; tot 8 jaar en 8 jaar 

en ouder. De jury was streng maar 

rechtvaardig en bestond uit: twee kin-

deren, een pedagogisch medewerker 

en de algemeen directeur van Kinder-

opvang De Bilt. 

Winnaars

De grote winnaars in de categorie 

waren bij Show: 8-: Olivia en Bente 

/ Midas ; 8+: Corrine en Luna. Bij 

Art Gallery ging de bokaal naar: 8-: 

Rebecca / Matthijs / Patrick ; 8+: 

Christophe, Sem en Olivier en in de 

categorie Masterchef naar: 8-: Robert 

; 8+:Yaelle. Voor alle overige deelne-

mer was er een medaille. Voor meer 

informatie zie: www.kinderopvang-

debilt.nl           (Nicole Quadakkers)

Wereldwijs scoort 
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd ge-

houden in ruim 50 landen. De drie moeilijkheidsniveau’s lopen op van een-

voudig tot zeer moeilijk. Vorig jaar deden meer dan 6,5 miljoen leerlingen 

mee aan de W4Kangoeroewedstrijd, waaronder ca. 100.000 Nederlandse 

kinderen! 

Wereldwijs heeft meegedaan aan de editie van 2013. Met een aantal leer-

lingen in de hal van de onderbouw hebben rekenaars uit de groepen 3 tot 

en met 8 meegedaan met wizFun, wizKID en wizSMART. De winnaars van 
de verschillende Wereldwijs groepen behoorden allemaal bij de beste 10% 

rekenaars van Nederland. Twee leerlingen uit groep 3 behoren met een fout-
loze toets zelfs tot de beste 40 rekenaars uit de groepen 3 van Nederland. 

Van de organisatie ontvingen de jongens daarvoor een medaille, een fraaie 

pen en natuurlijk een ijne rekenpuzzel. 

Workshopmiddag in 
Julianaschool 

door Henk van de Bunt

Al zeven jaar organiseert de Julianaschool voor de ouders van de Julianaschool een 

workshopavond met tien workshops. Dit jaar was men er aan toe om dit niet alleen 

voor de ouders te doen, maar ook voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.

De kinderen konden, net als hun ouders enkele weken geleden, inschrijven op twee 

workshops. Samen met hun ouders of zelfstandig tekenden ze in. De thema’s gin-

gen over bijvoorbeeld: ‘Ik kan niet slapen’ tot Social Media: ‘Hoe voorkom ik…’

Na de opening in de gymzaal met een voorstelrondje van de workshopleiders gin-

gen de kinderen naar hun eerst gekozen workshop. Na drie kwartier wisselde de 

samenstelling en kon men gaan naar het tweede gekozen onderwerp. Het was een 

geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar.

Groep 3 leerlingen Olivier van Kesteren en Jorik Taks , met hun medailles. 

Levendig overleg over de aangereikte onderwerpen.

Een toneel vol Bilts talent.

De laatste dag van elke Avondvierdaagse is overal gelijk: fanfare, bloemen, snoepkettingen en heel veel lol. En 

natuurlijk uiteindelijk toch een eigen verdiende medaille. [HvdB].

Julianaschool 
naar Barcelona

De meisjesgroep van de Julianaschool is op 18 mei Nederlands kampioen ge-

worden van het ‘Cruyff Court 6 vs 6 toernooi’. Ook heeft het meisjesteam 

zich tijdens dat kampioenschap het meest sportief getoond. Het team verte-

genwoordigt Nederland op 15 en 16 juni bij Europees Kampioenschap in Bar-

celona om daar uit te komen tegen Denemarken, Engeland en Spanje. [HvdB]

Het Julianateam krijgt steeds meer fans; wethouder Herman Mittendorff 

gaat zelfs mee naar Barcelona.
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St. Michaëlschool ruimt op 
Maandag 27 mei kreeg groep 5 van basisschool St. Michaël in De Bilt les over zwerfvuil van 

wijkbeheerder Hassan Toutouh van Woonstichting SSW. Hij besprak met de leerlingen het belang 

van een schone leefomgeving en is met de leerlingen het Van Boetzelaerpark gaan opruimen. 

Na een aantal lessen over zwerfvuil 

en ‘plastic soup’ van de stagiaire Lou-

kie Molenaar gaven de leerlingen aan, 

dat ze graag naar buiten wilden gaan 

om afval op te ruimen. In samenwer-

king met wijkbeheerder Hassan Tou-

touh, die verantwoordelijk is voor 

de leefbaarheid van de Gemeente 

Bilthoven organiseerde Loukie Mole-

naar een opruimactiviteit. Eerst ging 

Hassan Toutouh met de leerlingen 

het gesprek over afval aan en hoe je 

ervoor kunt zorgen dat je eigen leef-

omgeving netjes blijft. Hassan Tou-

touh stelde prikkelende vragen en hij 

daagde de leerlingen uit om over dit 

onderwerp na te denken. Hij had voor 

iedere leerling een prikstok meegeno-

men voor het in groepjes uitkammen 

van het park. In drie kwartier tijd had-

den de leerlingen met elkaar ruim vijf 

vuilniszakken afval verzameld. 

Hoe lang

Weer terug in de klas vertelden de 

leerlingen enthousiast over hun vond-

sten. De leerlingen kwamen vooral 

met blikjes, lesjes, chips zakjes en 
karton aanzetten. Op de vraag of de 

kinderen gevonden hadden wat ze 

verwacht hadden, kwamen uiteenlo-

pende antwoorden. Zo vertelde een 

meisje dat ze op een plek oude tuin-

stoelen had zien liggen. En een jon-

gen was erg verbaasd over het vinden 

van een ijzeren stuk hek. ‘Hassan, 

hoe lang liggen die spullen hier al’, 

was de vraag van het meisje. Hassan 

gaf aan dat die er best al een paar jaar 

zouden kunnen liggen. De leerlingen 

gaven aan dat ze het een erg interes-

sante en leuke les vonden. 

WereldKidz in inanciële problemen
door Marijke Drieenhuizen

Het bestuur van de Stichting Wereldkidz heeft bekendgemaakt dat het kampt met inanciële 
problemen. Er is vorig jaar een negatief saldo ontstaan van 1,5 miljoen euro. Daarnaast is in 4 jaar 

tijd de totale reserve van ruim € 4.000.000, - opgesoupeerd.

Wereldkidz is een organisatie waarbij 

in totaal 24 openbare basisscholen 

in de provincie Utrecht aangesloten 

zijn. Daaronder in Bilthoven de Jan 

Lighartschool (tot 1 augustus 2013), 

de Van Dijckschool, de Van Ever-

dingenschool en Balansleren en in 

Maartensdijk maakt de Kievitschool 

onderdeel uit van deze Stichting. Zij 

bieden een breed aanbod aan onder-

wijsconcepten zoals Dalton, Montes-

sori, Jenaplan, veelkleurig onderwijs 

en het ‘nieuwe leren’. Zij richten zich 

op kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 

20 jaar met als kernactiviteit het pri-

maire proces; kindgericht, toekomst-

gericht, resultaatgericht en maat-

schappijgericht.

Eenduidige informatie

Wim van de Hemel, directeur van 

de Wereldkidz Kievit, verwijst ons 

voor commentaar naar Grada Huis, 

perswoordvoerder van WereldKidz. 

´Wij willen één verhaal naar buiten 

brengen vandaar dat wij de direc-

teuren verzocht hebben vraagstellers 

naar ons door te verwijzen. Om de 

inanciële problemen op te lossen is 
op korte termijn externe hulp nodig. 

Via een stappenplan verwachten we 

weer in control te komen, waarbij de 

kwaliteit van de scholen gehandhaafd 

blijft. WereldKidz heeft geen scholen 

die door de onderwijsinspectie als 

zwak zijn beoordeeld. De continuï-

teit van de scholen is niet in het ge-

ding. Door landelijke krimp neemt 

het leerlingenaantal af, ook op een 

deel van de scholen van WereldKidz. 

Minder leerlingen betekent minder 

inkomsten. Daarnaast heeft het on-

derwijs over de gehele breedte te ma-

ken met stijgende kosten en dalende 

overheidssubsidies. De uitgaven 

waren bij WereldKidz niet in balans 

met de verminderde inkomsten. De 

inanciële afdeling wordt momenteel 
geprofessionaliseerd. Tevens worden 

de begroting 2013 en de meerjaren-

begroting herzien. De vacaturestop 

blijft van kracht en tijdelijke contrac-

ten worden niet verlengd. Uitgaven 

worden beperkt of uitgesteld. De 

geplande nieuwbouw- en renovatie-

projecten worden opnieuw bekeken 

en zo nodig besproken met de ge-

meenten. Circa 35 medewerkers ko-

men in een vervangingspool. Ernst & 

Young is gestart met een forensisch 

inancieel onderzoek, om alle moge-

lijke vragen te beantwoorden hoe het 

zover heeft kunnen komen. Wereld-

Kidz is in overleg met het ministerie 

van Onderwijs. Omdat WereldKidz 

openbaar onderwijs verzorgt is de 

stichting ook in nauw overleg met de 

zes gemeenten waar de scholen zijn 

gevestigd. 

Over vier tot vijf weken verwachten 

wij een rapport te ontvangen waarna 

wij verdere informatie kunnen ver-

strekken over de verdere gevolgen 

van deze inanciële problemen en de 
te nemen maatregelen´. De van Dijckschool  heeft ongeveer 380 leerlingen die verdeeld zijn over 16 

groepen.

Kinderwensen 
aan het hek

 

De nieuwbouw van de basisschool van de Werkplaats Kindergemeenschap 

startte op donderdag 6 juni. Alle werkers (leerlingen) van De Werkplaats 

Kindergemeenschap hingen aan het bouwhek gekleurde linten met daarop 

hun kinderwens voor het nieuwe schoolgebouw. Deze wens hebben zij al 

van tevoren bedacht en op het lint geschreven. De allerkleinsten mogen ook 

een tekening op het lint maken. De gekleurde linten blijven gedurende de 

hele bouwperiode aan de bouwhekken hangen. 

Naar verwachting zal de nieuwbouw in het voorjaar van 2014 worden op-

geleverd. Een deel van dit schoolgebouw- het Zaagtandgebouw- is blijven 

staan en gerenoveerd. De nieuwbouw wordt daaraan vast gebouwd. In de 

nieuwbouw krijgen straks zo’n 300 kinderen les. Maar dat gebeurt niet 

meer in de traditionele klaslokalen. De nieuwbouw bestaat uit verschillende 

ruimtes waarin diverse activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Het 

nieuwe gebouw past beter bij de principes van De Werkplaats en bij de 

idealen van Kees Boeke, de grondlegger van deze school. Maar ook bij de 

werkwijze die nu al op de basisschool dagelijkse praktijk is. ‘Het onderwijs 

en het schoolgebouw zullen voortaan hand in hand gaan’. [HvdB]

Alle 600 leerlingen van de basisschool Werkplaats Kindergemeenschap 

hingen na het aanhoren van de nodige uitleg een gekleurd lintje aan het 

bouwhek.

Kabouterfeest

In de bostuinen van 25-jarige kinderdagverblijf De Bosuiltjes was het 

vrijdagmiddag 31 mei een heus Kabouterfeestje. Diverse kabouterspelletjes 

en een spannend kabouterpad waren in het bos uitgezet. Met hun rode 

mutsjes op namen alle kinderen van de Bosuiltjes graag deel aan de 

activiteiten. Ook was er een voorstelling van Clown Snørre die voor veel 

hilariteit zorgde onder de kaboutertjes.                     (Nicole Quadakkers)

In drie kwartier tijd hadden de leerlingen met elkaar ruim vijf vuilniszakken 

afval verzameld.

Aan het eind van de sportseizoenen

zijn er altijd weer veel kampioenen

zoals de meisjes D2

van S C H C

ze kregen dus bloemen en zoenen

Guus Geebel Limerick
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Nootjes
Te koop aangeboden

Rond wit porseleinen fruit-/ 
slaschaal Ø 23 cm. € 5,-. Tel. 
030-2202996

Nieuw wit mandje rond met 
roze-wit theemuts + theepot 
van 1 liter. € 7,50. Tel. 030-
2202996

Nieuwe douche/badmat 52x52 
van € 8,95 voor € 4,50. Tel. 
030-2202996

2 Nieuwe roze fleece dekentjes 
100x5. € 5,-. Tel. 030-2202996

Houten stenen en koperen 
miniatuurtjes ± 35 stuks van 
€ 0,50 tot € 1,- p.s. Tel. 030-
2202996

Koperen collectebus i.z.g.s. € 
12,50 Tel. 0346-214065

Ribstof hobbelpaard op houten 
onderstel. € 10,- Tel. 0346-
214065

Beige beer met schijven in 
armen, benen. 60cm. i.z.g.s. € 
2.50. Tel. 0346-214065

Biedermeiertafel. € 48,-. Tel. 
030-6924847

3 Luiks haardscherm. € 10,-. 
Tel. 030-6924847

Tv kast met laatjes en ruimte 
voor boeken: 125 cm x 50 
cm x 100 cm, mahonie, goed 
onderhouden. € 45,-. Tel. 
06-52603301

Beeldschone zilver/goudkleu-
rige mocassins van Esprit. 
Maat 37½ smalle voet. Slechts 
500 mtr. op gelopen, toch iets 
te klein voor mij. € 20,-. Tel. 
06-33049171

Fijne wandel/ligwagen, als 
nieuw, van 'Happy Baby'. 
Een voorwiel, luchtbandjes, 
reservewiel, ligzak, parasol 
(regenhoes klein scheurtje). 
Rijdt geweldig! € 40,-. Tel. 
06-33049171

2 Z.g.a.n. rieten fietsmanden 
waarvan één XL. prijs samen 
€ 25,-. Tel. na 18.00 uur: 
06-19691119

Z.g.a.n. witte ronde tuintafel, 
geplastificeerd MDF met 
metalen poten. Ø blad 130 cm. 
€ 35,-. Tel. 030-2205540

2 Stapelbare nieuwe tuinstoe-
len, fijne zit, per stuk € 10,-. 
Tel. 030-2205540

Nieuwe rol vloerbedekking, 
breed 2.10 m. € 20,-. Tel. 030-
2205540

Z.g.a.n. herenschoenen, zwart, 
maat 46. € 15,- [koopje]. Tel. 
030-2205540

Modern vloerkleed, mooie 
kwaliteit, afm. 1.90 m. x 1.30 
m. € 15,-. Tel. 030-2205540

Handig nieuw opbergrek 
[demontabel] afm. 130 cm. x 
70 cm. x 430 cm. € 15,-. Tel. 
030-2205540

Nieuwe tuinparasol Ø 3 m. 
kleur: groen, mooie kwaliteit. 
€ 50,-. Tel. 030-2205540

Antieke art deco spiegel. € 
35,-. Tel. 030-2205540

Houten sjoelbak met houten 
schijven, lengte 1.85 m. € 20,-. 
Tel. 030-2205540

Nokia MediaMaster 9500 - 
DVB 9500S satellietontvan-
ger, inclusief handleiding. 
Ontvangen van vrije Duitse 
zenders, enz. € 29,-. Tel. 
06-19963053

Metalen opbergrek voor cd’s. 
€ 7,50. Tel. 06-19963053

Tweepersoons luchtbed, 
Velours met unieke wafelstruc-
tuur voor extra slaapcomfort.
Nieuw in doos, Travel&Co 
(ANWB). € 25,-. Tel. 0346-
213528.

Houten wijnrek voor 12 fles-
sen. € 15,-. Tel. 030-2283495

Beklede fauteuil. € 50,-. Tel. 
030-2283495

Servies, 12 borden en 3 scha-
len. € 45,-. Tel. 030-2283495

Buggy zeer goede kwaliteit 
met regen-zonnekap en ver-
stelbaar. € 25,-. Tel. 0346-
212662

Taartplateau met gaatjes wit 
blauwe versiering, aardewerk, 
merk Malaga, zonder voet. € 
5,-. Tel. 0346-212492

Frituurpan zwart emaille met 
mand. € 7,-. Tel. 0346-212492

1 Jaargang bloemen en planten 
2012. € 3,-. Tel. 0346-212492

Uitdruipschaal voor fruit, 
3-hoekig, aardewerk gele sch. 
zwarte schotel. € 5,-. Tel. 
0346-212492

Philips computerscherm, oud 
model 33x24cm. € 10,-. Tel. 
0346-212492

3 Paar bl. regenlaarzen mt. 35, 
mt. 37 en mt. 40. 1 Paar gr. 
regenlaarzen mt. 41. € 5,- per 
paar. Tel. 0346-214668

Antieke kanten Twentse muts. 
€ 50,-. Lasagnemolen. € 15,-. 
Tel. 030-2441083

Hard schalen koffer afm. 
72x55x25 met cijferslot, 
wieltjes en handgreep. Kleur: 
groen. € 25,-. Tel. 0346-
211855

Gaskookplaat (zwart glas) met 
Piezo aansteker, 5 pits. € 50,-. 
Tel. 06-48372747

Bench z.g.a.n. 90x65x65. € 
30,-. Tel. 06-48372747

Grote leger (sporttas) 
Fostex legergroen als nieuw 
± 80x35x30. € 25,-. Tel. 
06-48372747
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Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. Voor 
meer informatie over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan
 
Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 
Tel. 0346-281444/06-36142989 
www.kvdwmakelaardij.nl www.metuwdorpsmakelaar.nl

Leuke vaderdagtip: stropdas, lederen portemonnee, 
lederen broekriem, horloge. Kok stomerij en lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112
 
Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Op de grens van Maartensdijk/Bilthoven paard en pony pen-
sionstalling. sportgericht dressuur- en springinstructie. Ruime 
uitrijmogelijkheden. Overdekte rijbaan, all weather outdoor 
baan 20x60 m, stapmolen, paddocks, weidegang, warm-/koud 
water overdekte spuitplaats. Kijk op www.stalarends.nl of bel 
met 06-54753516 voor meer info.

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 
34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 
haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-
bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al 
uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuinservice.
nl.

Leuke vaderdagtip: stropdas, lederen portemonnee, 
lederen broekriem, horloge. Kok stomerij en lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

Bijles wis B/natuur-/scheikunde op alle niveaus voortgezet 
onderwijs aangeboden door een geslaagde gymnasiast. €10,- 
per uur. Interesse? 06-17866141 of toine.hartman@live.nl

Auto’s/motoren

Autowiel voor VW-Golf met 
brede band.  € 10,-. Tel. 030-
6924847

Personeel gevraagd

Gevraagd Huishoudelijke 
HULP 1x per week, € 10,-
/€ 12,50 in Maartensdijk. Tel. 
06-42110778

Personeel aangeboden

REPARATIE zonnescher-
men, rolluiken, markiezen, 
Luxaflex. Verkoop nieu-
we en gebruikt. Tel. Hans 
06-26604779 Groenekan

65+ dir. chauffeur biedt 
zich aan voor diverse 
CHAUFFEURSDIENSTEN. 
Tel. 06-55851100

Ervaren GASTOUDER 
Westbroek heeft per aug/sept 
plaats voor 4 kindjes, 4 werk-
dagen in de week. Leeftijd 0-4 
jaar. Tel. 06-53510824

Diversen

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel. 06-54753516

GEVONDEN: een bril, op 
zondag 9 juni op het 'nieuwe 
fietspad' en dus tussen M'dijk/
Holl.Rading. Tel. na 18.00 uur: 
06-19691119

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Voor uw FINANCIËLE pro-
blemen en/of vragen: www.
fabik.nl of bel 06-21987507

Een KWALITEITSREIS 
voor een goede prijs? www.
reisbestemmingopmaat.nl 
naar Indonesië, Marokko, Sri 
Lanka en Jordanië. Wij orga-
niseren hem voor u en geven 
vakkundig advies.

Gezocht:  
vrijwilligers m/v

die graag met oude 
mensen omgaan 

Dagverzorgingscentrum 

‘Beth Shamar’ in 

Groenekan zoekt 

betrokken vrijwilligers die 

op dinsdag, woensdag 

en zaterdagmorgen rond 

11 uur willen wandelen 

met onze Cliënten.

U bent bij voorkeur 

woonachtig in de 

gemeente de Bilt. 

Voor meer info gelieve

te bellen met Jan Moggré, 

0346-211755 of via 

www.bethshamar.nl

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

Inschrijving Vrijetijdsbraderie gestart

Net na de zomervakantie, aan de begin van een nieuw seizoen, vindt op zaterdag 
14 september de 2de Vrijetijdsbraderie plaats op de Dorpsstraat in De Bilt. Naast 
infostands waar het publiek zich kan informeren over verenigingen, organisaties 
en het aanbod van producten zal ook de stroomtrein van Radingspoor weer rij-
den op De Dorpsstraat. 
De Vrijetijdsbraderie, die behoort bij de Marktdag van en rond de Dorpskerk en 
de Oldtimerdag trok vorig jaar ca. 6.000 bezoekers. Wilt u uw instelling, vereni-
ging of product presenteren dan kunt u niet ontbreken op de Vrijetijdsbraderie. 
Deelname staat open voor organisaties, verenigingen en bedrijven die een link 
hebben met vrije tijd. Meer informatie op website www.marktdagdebilt.nl onder 
het kopje vrijetijdsbraderie. Voor informatie, wensen, ideeën en reserveringen: 
marktdag@marktdagdebilt.nl De opbrengst is o.a. voor Hillcrest Aids Centre 
Trust in Zuid-Afrika en het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe.

Boosheid in het Zomeravond Comcafé
 Op 18 juni van 19.30-21.00 is ‘boosheid’ het onderwerp van het Zomeravond 
Comcafé. Gespreksleidster Anke van Mourik begeleidt het gesprek vanuit de 
principes van de Geweldloze Communicatie ontwikkeld door Marshall Rosen-
berg. Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring en vele trainingen gevolgd om mensen 
hierin te kunnen begeleiden, om er voor te zorgen dat je na het bijwonen van het 
Comcafé met minder boosheid te vertrekken dan bij aankomst. Aanmelden via 
regenboogtrainingen@gmail.com of telefoon 030 7850595. 

Fietstocht langs forten
Op zaterdag 15 juni kan men met gildegids Bert Groeneveld dwars door het landschap 

van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie ietsen. U ziet 
groepsschuilplaatsen, een 
loopgraaf, tankversperrin-
gen, inundatiegebieden en 
natuurlijk forten. De start 
is om 13.00 uur met uitleg 
over de Waterlinie en een 
rondleiding over Fort De 
Bilt. Rond 16.30 uur ein-
digt de tocht bij de gezel-
lige brasserie op Fort aan 
De Klop. Meer info op 
www.gildeutrecht.nl.

advertentie
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Touwtrekken verbindt 
Donderdag 6 juni werd op het terrein van de Werkplaats het startsein gegeven voor een 

touwtrekwedstrijd tussen de middelbare scholen (Het Nieuwe Lyceum, Groenhorstcollege, Oranje 

Nassau School en Werkplaats ), met teams uit verschillende leerjaren van leerlingen en leraren. 

De scholen vonden het een leuk idee 

om via een sport die voor iedereen toe-

gankelijk is het thema “verbinden” van 

de stichting 900 jaar de Bilt invulling 

te geven en om op dat moment geza-

menlijk te vieren dat de gemeente 900 

jaar geleden ontginningsrechten heeft 

gekregen. De teams werden aange-

moedigd door hun schoolgenoten en 

de beste teams per leerjaar keerden te-

rug met hun prijs. [HvdB]

Plezier en vechtlust gingen hand 

in hand. (foto: Jasper Wafelaar - 

Fototeam 900 jaar De Bilt) 

Kampioenen bij TC Groenekan
Tenniscentrum Groenekan heeft 2 

kampioenen in de KNLTB-competi-

tie. Het 1e team versloeg op de laat-

ste speeldag concurrent Vinkeveen 

met maar liefst 7-1 en dat betekende 

tevens dat ook Vleuten de Meern de 

Groenekanners niet meer kon achter-

halen. Groenekan 1 speelt door dit 

kampioenschap dan ook in 2014 in de 

3e klasse van de landelijke gemengde 

zondagcompetitie van de KNLTB.

Het jongens t/m 12 jaar –team op de 

woensdagmiddag behaalde tweemaal 

een 1e plaats in haar poules en plaatste 

zich dan ook voor de vervolgwedstrij-

den om de Utrechtse kampioenschap-

pen 2013 van de KNLTB. Zaterdag 

15 juni a.s. speelt het jongens t/m 12 

jaar-team  in de 2e ronde haar volgen-

de thuiswedstrijd en bij winst volgt 

een wedstrijd in de kwartinale.

Het jongensteam tot en met 12 jaar.

Irene Beach goud en brons op NK Jeugd
Irene Beach heeft afgelopen weekend  

toegeslagen op het Nederlands kam-

pioenschap beachvolleybal in Nesse-

lande. Alexander Kraan uit Bilthoven 

en Bart van Gilst uit De Bilt werden 

zaterdag jl. derde op het NK onder 18. 

Een zeer knappe en zwaarbevochten 

medaille. Zondag was het in de fa-

milie Van Gilst helemaal feest, toen 

Wouter van Gilst -samen met Steven 

van de Velde- Nederlands kampioen 

onder 20 werd. De hele dag werden de 

tegenstanders verpletterd. In de inale 
was het spannender en werd het 21-13 

en 21-19.  

Achter: Wouter van Gilst loopt aan 

voor smash.

Tenniskampioenen
Het weekeinde van 1 en 2 juni was het laatste competitieweekend van de 

KNLTB Voorjaarscompetitie. Een aantal teams van tennisvereniging LTV 

Meijenhagen te De Bilt is kampioen geworden. (Ilse de Boer)

Het Zaterdag 17+ team 2, dat kampioen in de tweede klasse werd.

 FC De Bilt sluit 
succesvol jaar af

Na een mooi thuistoernooi op zaterdag 1 juni voor de D-pupillen en C-juni-

oren werd op zondag 2 juni op grootse wijze het voetbal seizoen 2012/2013 

bij FC de Bilt afgesloten met de opening van een waar stadion voor de al-

lerkleinste talenten van de club.

Tijdens de thuiswedstrijden van het 1e team zal er door de mini’s vanaf het 

nieuwe seizoen een waar WK worden afgewerkt. Daarnaast kan het stadion 

worden gebruikt als pannaveld en eventueel voetvolleybal.

Natuurlijk hoort er bij zo’n mooi stadion ook een mooie naam. En ondanks 

dat hij helaas zelf niet aanwezig kon zijn om de opening te verrichten, zal 

het stadion de naam gaan dragen van de meest succesvolle speler die De 

Bilt heeft voortgebracht: ‘Het Hans van Breukelen Omnistadiun’. 

FC de Bilt kan terug kijken op een mooi voetbaljaar. Met meerdere hoogte-

punten. Zo werd het hoogste team zaterdagamateurs ongeslagen kampioen en 

ontving de ploeg van Gerrit Plomp de gouden Dom voor het meest succes-

volle amateurteam van midden Nederland. Ook in de zaal ging het FC de Bilt 

voor de wind en mag het eerste zaalvoetbalteam na het behaalde kampioen-

schap in de 1e klasse volgend jaar haar kunsten laten zien in de Hoofdklasse.

De kinderen zijn enthousiast over het nieuwe Oministation.

Nova pakt waardevol punt 
Met de wedstrijd van zaterdag 8 juni 

ook nog voor de boeg balanceerde 

het vlaggenschip van Nova op zater-

dag 1 juni op de rand van degradatie. 

Uitgerekend die dag moest de ploeg 

het opnemen tegen medekoploper 

Exakwa. Aangezien geen van beide 

ploegen reeds verzekerd was van haar 

doelstelling, handhaving voor Nova 

en het kampioenschap voor Exakwa, 

kon het nog best een heet middagje 

worden op sportpark Larenstein. 

Twee speelhelften later kwam het 

eindsignaal voor Nova als grote 

opluchting, bij Exakwa overheerste 

allereerst teleurstelling. De spelers 

van Nova waren zeer blij met het 

behaalde punt, maar waren nog to-

taal onzeker of ze hiermee degrada-

tie hadden afgewend. Alles hing af 

van de resultaten van de concurren-

tie. De spelers van Exakwa verza-

melden zich inmiddels in angst rond 

de dug-out, het gelijkspel had hen 

zeer waarschijnlijk het kampioen-

schap gekost. Na enkele minuten in 

spanning kwam voor beide ploegen 

het verlossende bericht: de concur-

rentie van zowel Nova als Exakwa 

was diezelfde middag getrakteerd 

op een Nederlaag. 

Nova heeft zich hiermee verzekerd 

van lijfsbehoud en Exakwa sleept 

alsnog, door het oog van de naald, 

het kampioenschap binnen.
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Theater in ‘t Groen op Eyckenstein
door Henk van de Bunt

Vijf avondvoorstellingen en één matinee uitvoering verzorgde Theater in ’t Groen de afgelopen week 

op het romantische Eyckenstein in Maartensdijk. Het was een fantastische voorstellingencyclus van 

de komedie ‘Wat u maar wilt’ van Shakespeare door Theater in ‘t Groen.

‘Wat u maar wilt’ is een liefdesver-

haal binnen een kluchtige setting. 

In deze komedie is de ernst niet ver 

weg. Rode draad is de tegenstelling 

tussen stad en land. Het statige witte 

landhuis en het landschappelijke 

park eromheen vormden een ideaal 

decor voor dat thema: stad-land, 

cultuur-natuur, hof versus bos, ernst 

tegenover verbeelding. De gekozen 

locatie heeft dat allemaal in zich.

Applaus

Dit zomers openlucht-evenement 

was één van de hoogtepunten van 

‘De Bilt 900’. Het was een waar 

totaaltheater met de inzet van zan-

gers, dansers en beeldend kunste-

naars. Deze productie van Theater 

in ‘t Groen uit Groenekan is echt 

community-art. Het koor, de gri-

meurs, kappers, de catering, alles 

wat zoal achter de schermen gebeurt 

werd uit de 6 kernen gerekruteerd. 

De kostuums zijn speciaal ontwor-

pen en thuis genaaid. De balletgroep 

van het Kunstenhuis in De Bilt had 

de dans voor haar rekening geno-

men, de beeldende poot binnen het 

Kunstenhuis verzorgde de artistieke 

aankleding van de speelplek. De 

inwoners van De Bilt en andere be-

langstellenden beantwoordden de 

inzet van het Theater met in totaal 

zes maal ‘een volle bak’ en evenveel 

maal een verdiend applaus. 

Kaap op Fort Ruigenhoek 
druk bezocht

Kaap, de avontuurlijke beeldende kunsttentoonstelling speciaal voor kinderen op Fort Ruigenhoek is 

de eerste weekenden druk bezocht. Veel kinderen trokken er met hun familie op uit om 

te genieten van kunst op een ruig groen fort.

Kaap is een levendige, speelse 

plek vol survival-workshops, 

gezamenlijke bouwactiviteiten, 

vreemde verhalen en ontdekkin-

gen. De kunstwerken zijn groot 

en indrukwekkend. Je kunt er op 

klimmen, in liggen, mee spelen of 

op schilderen. Daarnaast kun je je 

eigen buttons maken, poffertjes en 

frietjes eten, over het terrein rond-

scheuren met een skelter, staat er 

een reuze-sjoelbak en kun je torens 

bouwen.

Biltse basisschoolgroepen 1 tot en 

met 4 hebben van wijnkistjes ‘Kunst-

kastjes’ gemaakt. Deze kastjes zijn 

opgehangen en neergezet bij Fort 

Ruigenhoek nu daar de tentoonstel-

ling KAAP wordt gehouden. Zater-

dag 1 juni werd hiervoor de aftrap 

verricht door wethouder Bert Kam-

minga en de voorzitter van 900 jaar 

De Bilt Marius van den Bosch. Tij-

dens de openingsuren van Kaap zijn 

deze ook te bewonderen. Kaap is nog 

tot en met 14 juli elke zaterdag en 

zondag geopend van 11.00 tot 18.00 

uur. Kijk voor meer informatie over 

Kaap, www.kaapweb.nl        [HvdB]

Met deze opkomst begon de voorstelling.

In totaal zes maal ‘een volle bak’.

Masquerade’s bewerking 
op Eyckenstein

De Biltse jeugdtheaterschool Masquerade bracht in de week van de 

voorstellingencyclus van Theater in ’t Groen tweemaal een goed bezochte 

eigen interpretatie van dezelfde komedie van Shakespeare. Het was een 

hilarische voorstelling vol passie, liefdesverdriet, misverstanden en een 

scala aan liefdeslijntjes. Het werd allemaal gespeeld op een prachtige 

locatie, die volop werd ‘benut’ door een groep enthousiaste jongeren. 

[HvdB] 

Het fort is tijdens Kaap 

omgebouwd tot een levendige, 

speelse en dynamische 

gemeenschap vol gezamenlijke 

bouwactiviteiten. Daarna mag 

je dat gezamenlijke bouwwerk 

ook weer omgooien. 

Dorpsbistro 0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe.
12-6

Gebakken mosselen
met knoflook en kruiden

of
Mexicaanse wrap, tomaten 

salsa en guacamole

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
13-6
Vrij.
14-6
Woe.
19-6

Tongrolletje gevuld 
met zalmmousse

of 
Mini beenhamboutje 

met zoete saus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
20-6
Vrij.
21-6

Leuke attentie voor geslaagde examenkandidaten

advertentie


