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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

DUURZAAM BOUWEN

06 53347062

Gemeentelijk Servicecentrum 
Maartensdijk dicht 

door Marijke Drieenhuizen

Morgenochtend (28 juni) kunnen Maartensdijkers voor de laatste keer terecht in het Gemeentelijke 

Servicecentrum Maartensdijk. Deze voorziening startte medio februari 2010 en sluit wegens 

bezuinigingen. Naast de mogelijkheid voor de aanvraag van rijbewijzen, paspoorten en ID kaarten 

sluit daarmee ook het zorgloket voor vragen over WMO voorzieningen. 

Ook het spreekuuur van de wijkagent komt te vervallen. 

Voor de aanvraag van reisdocumen-

ten moeten alle inwoners van de ge-

meente De Bilt nu naar het gemeen-

tehuis in Bilthoven. Voor digitale 

aanvragen www.debilt.nl/gemeen-

teloket met gebruik van een DigiD 

code kan men thuis andere producten 

van de afdeling Publiekszaken aan-

gevragen of bijvoorbeeld adreswij-

zigingen doorgegeven. In Dijckstate 

zal binnenkort een internetzuil ge-

plaatst worden zodat men ook daar, 

eventueel met hulp van vrijwilligers 

deze zaken kan regelen. 

WMO voorzieningen

Voor vragen over WMO voorzie-

ningen kan men zonder afspraak 

terecht bij het zorgloket in het ge-

meentehuis van maandag tot en 

met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur 

en op dinsdag van 15.00 tot 17.00 

uur. Ook is het mogelijk dat er een 

afspraak gemaakt wordt buiten de 

vrije inloopuren (telefoonnummer 

030 2299411). 

Voor mensen die niet in staat zijn 

om zelf naar het gemeentehuis te 

komen is het mogelijk om huisbe-

zoek aan te vragen. Medewerkers 

van het zorgloket komen dan thuis. 

Politie

De politie is vanaf 1juli te bezoeken 

van maandag tot en met donderdag 

van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag 

van 9.00 tot 21.00 uur op het po-

litiebureau in De Bilt aan de Hes-

senweg nummer 194D. Telefonisch 

is het kantoor bereikbaar via tele-

foonnummer 0900 8844 en via het 

emailadres UTR-BS-Wijksecretari-

aat-De-Bilt@utrecht.politie.nl

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
gemeentegids De Bilt

De uitslag van de fotowedstrijd van gemeente De Bilt is bekend. Inwoners 

mochten tot en met 1 mei hun mooiste of meest bijzondere foto van onze ge-

meente opsturen. Maandag 25 juni werden de prijswinnaars gehuldigd. De 

winnende foto’s krijgen een prominente plaats in de nieuwe gemeentegids 

2012-2013 die begin september zal verschijnen. 

De ingestuurde foto’s werden beoordeeld door een jury bestaande uit burge-

meester Arjen Gerritsen, bestuurssecretaresse Els Verburg, gemeenteraads-

leden Gitta van Eick (CDA) en Natasja Steen (VVD) en communicatie-

medewerker Pim Koppel. Kees Floor (Hollandsche Rading) is als eerste 

geëindigd, Annemieke van Zanten (Hollandsche Rading) als tweede en Ma-

rinka Peerdeman (Bilthoven) als derde.

De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids 

en de betreffende fotografen kregen ieder een waardebon. De beste foto 

krijgt bovendien een plaats op de voorpagina van de wegwijzer. [HvdB]

Marathonvergadering Gemeenteraad
door Henk van de Bunt

Het middagdeel van de extra raadsvergadering van 21 juni jl. stond in het teken van de Jaarrekening 

2011. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over de wijze waarop en met welke 

middelen zij het voorgenomen beleid gerealiseerd hebben. 

De jaarrekening 2011 sluit af met een 

positief saldo van 2 miljoen euro. Het 

college heeft voorgesteld het saldo 

grotendeels te storten in het risico-

fonds, een deel te storten in de Alge-

mene reserve en een deel te reserve-

ren voor het uitvoeren van resterende 

taken uit 2011. 

Keuze

Bij de bespreking ervan werden door 

bijna alle fracties wel vragen gesteld 

en grepen de politieke partijen de 

kans hun instemming te onderbou-

wen. Anne Doedens (VVD) consta-

teerde dat in De Bilt een kleine twee 

miljoen meer wordt uitgegeven, dan 

dat er binnenkomt en dat er werd 

ingeteerd op de voorzieningen en 

reserves. Ruud Woutersen namens 

D66: ’Het inancieringstekort is de 
afgelopen 3 jaar aanzienlijk toege-

nomen en daarmee de rentelasten, 

die daardoor fors op de begroting 

drukken. In de voorjaarsnota geeft u 

aan, dat de leningenportefeuille thans 

circa 60 miljoen omvat. U geeft ook 

aan, dat u dat niveau niet verder wilt 

laten stijgen. D66 is het daarmee 

eens en realiseert zich, dat dit zou 

kunnen betekenen dat de raad zich 

achter de oren zou moeten krabben 

als het gaat om extra investeringen in 

een zwembad en een nieuw zaal- en 

sportcentrum’. 

Ontevreden

Henk van den Broek plaatste namens 

het CDA ook diverse kanttekenin-

gen: ‘De jaarrekening sluit met een 

voordelig resultaat van ruim 2 mil-

joen euro. Klinkt erg goed maar niets 

is minder waar. Dit resultaat bevat 

namelijk een eenmalig exploitatie-

saldo en de vraag van het college om 

resttaken van 2011 over te boeken 

naar 2012. Dan is er van het saldo 

niet veel meer over’. Ook zette de tij-

delijke fractievoorzitter van het CDA 

vraagtekens bij de inancierings-

structuur: ‘Het inancieringstekort is 
de laatste jaren sterk opgelopen naar 

bijna 70 miljoen. De gemeente is in 

hoge mate afhankelijk van inan-

ciering door derden. De rentelasten 

drukken fors op de begroting en de 

verwachting is dat deze de komende 

jaren alleen maar zullen toenemen’. 

De CDA-fractie is duidelijk niet te 

spreken over het inanciële beleid 
van dit college. Of het nu gaat over 

de begrotingsdiscipline, de inancie-

ring, de investeringen de bezuinigin-

gen etc.’.

Visie

De ChristenUnie laat zich in de poli-

tiek leiden door een Bijbelse visie. Op 

grond van de Bijbel staat deze partij 

volgens fractievoorzitter Nico Jan-

sen voor een eerlijk en betrouwbaar 

bestuur ten dienste van de samen-

leving: ‘De ChristenUnie vindt het 

zorgelijk dat de burgertevredenheid 

over het voorzieningenniveau voor 

ouderen en gehandicapten achteruit 

gaat. En hoe denkt de wethouder de 

schoolachterstand en de gezondheid 

van voorschoolse kinderen te borgen, 

nu we alleen nog 46 speciale plaatsen 

bij de kinderopvang hebben’. 

De beantwoording van achtereenvol-

gens de wethouders Bert Kamminga 

(inanciën), Arie Jan Ditewig, Her-
man Mittendorff en burgemeester 

Arjen Gerritsen leidde nauwelijks 

tot een nieuwe vragenronde. De raad 

heeft ingestemd met het voorstel van 

het college en de jaarrekening vast-

gesteld.

Extra bezuinigingen

In de Voorjaarsnota 2012 staan 

voorstellen voor extra bezuinigin-

gen enerzijds en ruimte voor nieuw 

beleid anderzijds. Het college wil 

de nieuwe bezuinigingen realiseren 

door eficiencymaatregelen op de 
ambtelijke organisatie en besparing 

op externe inhuur en extra te bezui-

nigen op WMO voorzieningen en het 

welzijnsprogramma. 

Lees verder op pagina 3

Brugklas in zicht

zie pagina 11 t/m 14Zie pagina 17

De deur van het Servicecentrum in Maartensdijk gaat deinitief dicht.

De winnende foto’s worden binnenkort groot in de Vierklank afgedrukt.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

1/7 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

1/7 • 09.00u - Ds. J.B. ten Hove
1/7 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

1/7 • 10.30u - Mw. Ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap

 Koperwieklaan 3
1/7 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

1/7 • 10.30u - Woord en communieviering

De Bilt

Ger. Kerk (vrijgemaakt)

1/7 • 09.30u - Ds. G. Roorda 
1/7 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
1/7 • 16.30u - Ds. P. Boonstra

Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/7 • 10.00u - Ds. G.J. Codée , Doopdienst 
en afscheid KND

1/7 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve

Pr. Gem. Immanuelkerk

1/7 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

1/7 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

1/7 • 10.00u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

1/7 • 10.00u - Dhr. Henri Schipper

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

1/7 • 10.30u - Drs. J. Bouma

PKN - Herv. Kerk

1/7 • 10.00u - Kand. G.A. van Ginkel
1/7 • 18.30u - Ds. E. van Rooijen

Herst. Herv. Kerk

1/7 • 10.30 en 18.00u – ds. H. Zweistra

Onderwegkerk, Blauwkapel

1/7 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

1/7 • 11.00u - Drs. Gert Knepper

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

1/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
1/7 • 18.30u - Ds. G. Boer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

1/7 • 9.30u - Drs. Gert Knepper

St. Maartenskerk

1/7 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

1/7 • 10.00u en 18.30u Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

1/7 • 10.00u - Ds. T.C. de Leeuw
1/7 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf
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CDA-senator in Maartensdijk

Maandagavond 2 juli komt CDA 
Eerste Kamerlid Gerrit Terpstra 
naar Maartensdijk om zijn visie 

op de huidige economische cri-

sis geven, mede in relatie tot de 

komende Tweede Kamerverkiezin-

gen. Ook is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Leden van het 
CDA en niet-leden zijn van harte 
welkom in De Mantel (achter de 

Sint Maartenskerk), Nachtegaal-
laan 40 te Maartensdijk. Aanvang 
21.00 uur.

SWO fietstocht

Dinsdag 3 juli wordt er gefietst 
naar de Ankeveense plassen. Start 
om 9.45 uur met een kopje koffie/
thee in restaurant ‘Maertenshoek’ 

in Dijckstate waarna om 10.00 uur 

de tocht begint. Lunchpakket mee-
brengen. Bent u graag buiten en 

vind u met elkaar fietsen ook zo 

leuk, meld u dan aan bij deze 

fietsclub. Voor meer informatie, 

aanmeldingen en het volledige 

programma: SWO-De Zes Ker-
nen, Maartensdijk 0346-214161 of 
www.swodebilt.nl

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt verga-

dert woensdag 4 juli, om 14.00 uur 

in de Coesfeldzaal in het gemeen-
tehuis (Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven). De Ouderenraad 
behartigt de belangen van oudere 

bewoners in de gemeente en advi-

seert daarover het College en de 
Gemeenteraad. Een week voor de 
vergadering wordt de definitieve 

agenda gepubliceerd op de web-

site van de Ouderenraad: www.

ouderenraad-debilt.nl. De vergade-

ringen zijn openbaar.

MEEbus in Maartensdijk

De Meebus staat, woensdag 27 

juni van 10.00 tot 12.00 uur bij 

het Winkelcentrum Maertensplein 

in Maartensdijk. Iedereen met een 

beperking, handicap of chronische 

ziekte kan in de bus terecht voor 

informatie en advies over bijvoor-

beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 

wonen of dagbesteding. 

Politiek café in Bilthoven

Op 9 juli aanstaande organiseert 
de VVD De Bilt een politiek café 
dat voor iedereen toegankelijk is. 

Europarlementariër Hans van Baal-
en komt naar deze gemeente om te 

vertellen over de actuele situatie in 

Europa en de Euro. De EU en de 

Parel Promotie
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Het startsein van Schultz van Haegen
werd door veel mensen gadegeslagen

zij deed heel adequaat

de openingsdaad

er was dus geen reden tot klagen

Guus Geebel

Limerick

Geboren

19 juni 2012

Isabel

Dochter van 

André en Diana van den Broek
Dorpsweg 111

Maartensdijk

Geboren

12 juni 2012

Jada

Dochter van 

Benny & Magla van Loo
Kon. Wilhelminaweg 453

Groenekan

Geboren

21 juni 2012

Bart

Zoon van Teunis en Linda 
van Asselt-van Vulpen

Kon. Wilhelminaweg 367
Groenekan

Oud papier

Hollandsche Rading

Zaterdag 30 juni wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 

oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 

om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 

papiercontainers en/of het goed ge-

bundelde papier tijdig aan de weg 

te zetten.

Westbroek

Op donderdag 28 juni zamelen 
leden van muziekvereniging De 

Vriendenkring weer oud papier in. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om het 

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

plaatsen te zetten. Inwoners van de 

nieuwbouw worden verzocht ook 

de container op de vertrouwde plek 

neer te zetten.

Je gelooft het niet 
maar het is echt waar

Paul Meerstadt is vandaag 40 jaar

Euro zullen een belangrijk deel uit-
maken van de aankomende verkie-

zingsstrijd en deze bekende, door-

gewinterde politicus kent de Unie 

van binnen en van buiten. Ook 

andere onderwerpen die in de aan-

komende tijd veelvuldig besproken 

zullen gaan worden komen aan de 

orde. Uiteraard is er de mogelijk-

heid tot het stellen van vragen en 

eventueel debat.

Als locatie is gekozen voor Golf 
& Country Club De Biltse Duinen, 
Burgemeester van der Borchlaan 

6, Bilthoven. Welkom vanaf 20.00 
uur. Aanvang 20.30 uur. Dit café is 
voor geïnteresseerden toegankelijk 

en gratis.

Boeken- en rommelmarkt 

Op zaterdag 1 september organi-

seert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche Rading 
weer een boeken-c.q. rommel-

markt. Een gezellig markt met o.a. 
veel tweede handsspullen, mooie 

boeken, lekkere wafels en een 

Rad van Avontuur. De markt vindt 
plaats op het terrein van de Ont-

moetingskerk, Kon. Julianalaan 26 
te Maartensdijk, van 9.30 uur tot 
15.00 uur. 
Heeft u nog spullen die u niet 

meer gebruikt, maar zij daar nog 

wel kunnen verkopen? Dan kunt 

u deze inleveren op zaterdag 25 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur en op donderdag 30 augustus 

van 19.00 uur tot 21.00 uur bij de 
Ontmoetingskerk. Er worden geen 
grote meubels, grote elektrische 

apparaten en kleding(-stukken) in 
ontvangst genomen.

Marcel en Lydia Zimmer 

in De Bilt

Zaterdag 8 september komen Mar-
cel en Lydia Zimmer met band naar 
de Dorpskerk in De Bilt om een 

optreden voor kinderen te verzor-

gen. Het belooft een afwisselend 

programma te worden voor kinde-

ren vanaf 4 jaar met veel zang dans 

en gegoochel. Het kinderprogram-

ma vindt op zaterdag 8 september 
plaats tijdens de jaarlijkse markt-

dag rond de kerk. Het begint om 

15.00 uur. Meer informatie: www.
dorpskerkdebilt.nl/marcelenlydia. 

Hier zijn tevens kaarten te bestel-

len. Ook zijn vanaf heden deze te 

verkrijgen bij Boekhandel Bouw-

man, Hessenweg 168 in De Bilt.

Speelgoed en 

kinderkleding markt

Op 15 september 2012 is er weer 
speelgoed en kinderkleding markt bij 

de Stampertjes in Westbroek. Heeft 
u goed maar overtollig speelgoed en 

kinderkleding dan is peuterspeelzaal 

de Stampertjes in Westbroek er blij 
mee. Brengen kan van maandag tot en 

met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. 
Bellen kan ook 0346 281372, voor als 
u vragen heeft.
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Daarnaast is er ook ruimte voor nieuw 

beleid voor onder meer het arbeids-

marktbeleid, een ondernemersfonds, 

een cultuurcoördinator en de Kunst-

markt en de oprichting van een lokale 

duurzame energie coöperatie.

Lang

De voorstellen waren de aanleiding 

voor aan lange politieke avond waarin 

meerdere moties werden ingediend. 

Onderwerpen waarover veel discus-

sie bestond, waren de plannen voor 

een nieuw sport- en zalencentrum en 

de lokale duurzame energiecoöpera-

tie. Meerdere partijen uitten hun twij-

fels bij de (inanciële) haalbaarheid 
van de plannen. Moties die voorstel-

den deze plannen te schrappen wer-

den echter verworpen. Het voorstel 

voor de duurzame energie coöpera-

tie komt donderdag 28 juni terug in 

de laatste raadsvergadering voor het 

zomerreces. In deze vergadering zal 

ook afscheid worden genomen van 

de raadsleden Pieter van Maaren en 

Anne-Marie Mineur en zullen nieuw 

benoemde raadsleden worden geïn-

stalleerd (onder voorbehoud van toe-

lating). Na de zomer(vakantie) zal de 
raad zich over de plannen voor het 

zwembad en het sport- en zalencen-

trum buigen.

Reserves

Meerdere fracties uitten hun zorg 

over de afnemende inanciële re-

serves van de gemeente. In de raad 

heerste een breed gedeeld gevoel dat 

het economisch zware tijden zijn, ook 

in De Bilt. Vanuit dat oogpunt werden 

er meerdere moties ingediend om de 

sociaal en economisch zwakkeren in 

de samenleving extra te ondersteu-

nen, bijvoorbeeld door in de toekomst 

de keuzevrijheid voor een persoons-

gebonden budget (PGB) te behouden 
en extra geld te reserveren voor het 

begeleiden van kansarmen naar werk. 

Ook werd een motie ingediend om 

een stijging van de inanciële lasten 
voor inwoners in De Bilt te beperken. 

Uiteindelijk werden ook deze moties 

verworpen, o.a. vanwege bezwaren 

van onvoldoende inanciële dekking 
of problemen in de uitvoerbaarheid.

Fysio Karstens en van der Meijden 
vernieuwen

door Kees Pijpers

De sloop bij Karstens en van der Meijden fysiotherapeuten aan de Melkweg 29 in Maartensdijk 

is niet onopgemerkt gebleven. Het voormalige pand met de werkruimte is verdwenen en een forse 

graafmachine heeft een diep gat gegraven waar de fundering van de nieuwe werkruimte komt.

Voor het gemak van de patiënten 
wordt er ook een eigen parkeerplaats 

aangelegd. Er naast is vanaf het be-

gin van de sloop een tijdelijke werk-

ruimte opgezet want de behandelin-

gen moeten natuurlijk doorgaan. In 

die ruimte, waar tot aan de opening 

van het nieuwe pand wordt gewerkt, 

praten we met Rob Karstens (56) en 
Ron van der Meijden (49). Dat daar 
veel bij gelachen wordt weet iedereen 

die met hen te maken heeft gekregen.

Karstens en van der Meijden fysio-

therapeuten zijn bekend in Maartens-

dijk en wijde omgeving. Deze specia-

listen in beweging zijn al vanaf 1986 

begonnen in het voormalige kleuter-

schooltje aan de Prins Bernhardlaan, 

waarna ze vier jaar later naar het pand 

op de hoek van de Melkweg en de 

Planetenlaan vertrokken, waar ze tot 

nu hebben gewerkt. De schatting is 

dat het nieuwe pand over vier maan-

den kan worden geopend. Ze vertel-

len: ‘We zorgen ervoor dat we goed 

geoutilleerd zijn en natuurlijk blijft 

Anita Homan bij ons in dienst. Ons 

nieuwe pand zal nog meer ruimte 

krijgen dan voorheen want de trai-

ningsfaciliteiten die wij ter beschik-

king hebben in het sportcentrum aan 

de Kees Boekelaan in Bilthoven komt 

nu ook als trainings- en speelruimte 

in ons nieuwe pand.

Nederland en Polen 
uitgeschakeld

Zaterdagavond zagen de drie neefjes Bas, Duuk en Floris De Kruyf, iets 

raars gebeuren in de bossen van Lage Vuursche. Om ongeveer 20.00 uur 

landde er een klein tweepersoons vliegtuigje op het Boetzelaersveld aan 

het Loosdrechtspoor / Karnemelksweg nabij Lage Vuursche. De piloot was 

vanuit Polen onderweg naar vliegveld Hilversum, maar kreeg boven het 

bosrijke gebied problemen met de motor en besloot een noodlanding te ma-

ken op het Boezelaersveld. 

De drie jongens hebben geholpen om het vliegtuig op een windstille plek te 

plaatsen en de piloot geholpen het vliegtuigje aan de grond te verankeren. 

Het zeer lichte vliegtuigje zal door de piloot de volgende dag worden opge-

haald met een aanhangwagen of hij zal alsnog verder vliegen naar vliegveld 

Hilversum.

De Poolse piloot, woonachtig in Nederland, was op de terugweg vanuit Po-

len, waar hij de EK wedstrijden had bijgewoond. Nederland en Polen waren 
uitgeschakeld en het was dus weer hoog tijd om naar Nederland terug te 
vliegen.

De drie neefjes hebben thuis snel hun fotocamera’s gehaald om het gebeu-

ren vast te leggen.                            (Jeroen de Kruyf - vader/oom)

Ploeg Van Asselt naar landelijke inale 
De brandweerploeg van de gebroeders Van Asselt (post Groenekan en Maartensdijk) behaalde 

afgelopen zaterdag (23 juni) een mooie 1ste plaats in de 2de ronde gewestelijk in Borne (Ov). 

Daardoor zullen zij op 22 september a.s. in Oudewater aantreden tegen nog 8 andere ploegen, 

waaronder ook die van Zeist. 

Het scenario dat daar bestreden moest 

worden was (uiteraard) een pittige. In 
de plaatselijke kerktoren was iemand 

van een bestrijdingsbedrijf bezig 

met afbranden van verlagen om zo 
boktorren te kunnen bestrijden in de 

houten balken van de kerktoren. Hier-

bij was een brandje ontstaan. Twee 

medewerkers van een ander bedrijf 

waren ook in de kerktoren bezig de 

klepels van de kerkklokken te ver-

vangen. Eén medewerker schrok zo 

van het brandje dat hij in zijn klim-

vest gewond in de toren kwam te han-

gen. Een 2de medewerker was buiten 

bezig en liep in de stress tegen de 

klaarstaande klepels aan. Deze vielen 

om en zo raakte deze mevrouw met 

haar voet bekneld tussen de klepels. 

Zij kon met haar bijna lege mobieltje 

nog net de brandweer bellen om hulp. 

Al met al een pittig scenario, waar-

bij een juiste prioriteitstelling erg be-

langrijk was voor de juiste inzet. 

De Van Asselts speelden als 2de van 

de dag, en konden zodoende nog en-

kele andere ploegen zien spelen. Hun 

idee was dat na het zien van andere 

ploegen zij zichzelf op een 5de of 

6de plaats inschatten. Groot was de 

vreugde toen bij de prijsuitreiking 

bleek dat ze in ieder geval bij de eer-

ste 3 stonden met recht op een plaats  

in de inaleronde. En even later een 
nog grotere vreugde toen bleek dat zij 

de eerste plaats behaald hadden. 

(Jaap van Es)

Bas, Duuk en Floris bij het gestrande vliegtuigje.

Karstens (l) en van der Meijden (r) in de tijdelijke werkruimte.

Te gast op Eyckenstein

Zaterdag 23 juni was de Historische Vereniging Maartensdijk te gast op 

Landgoed Eyckenstein. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd de 

vereniging rondgeleid door park en bos en bezocht het te vroegere moes-

tuin. Plm. 70 belangstellenden hadden zich hiervoor aangemeld [HvdB]

Ontspannen overleg tussen Tiny 

Middleton - Heijlen (Bilts Belang) en 

Johan Slootweg (SGP)

Woordvoerder Jaap Nieuwehuize 

heeft tussentijds overleg in de fractie 

van Groenlinks/PvdA.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Fricandeau

Boerenham

Filet Americain
Sellerysalade
Eiersalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 4.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 5.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 5.98

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 4.49

Kip-dij saté

Varkenssaté

Biefstuksaté

AMBACHTELIJKE KRUIDENBOTER 
OF ROOMBOTER

Per
Pakje 1.10500

gram 5.50

Op vakantie? Laat uw kaas 
vacumeren en neem lekker mee!

STOMPETOREN 
BELEGEN

’n delicatesse…

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

Leverworst

Grillworst

Paardenworst

Gekookte worst

Palingworst

Zeeuws spek

Procureurrollade

Fijne cervelaat

Schouderham

Spekrollade

Varkenslever

Kip shoarma rollade

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

‘N HANDIG 
SHOARMAPAKKET!

1 kilo shoarma, 
shoarmabroodjes
plus een bakje knoflooksaus 10.-

3 biefstukjes

4 schnitzels 

8 hamburgers

6.-
6.-
6.-

LEKKERE ROOMBRIE
100

gram 1.25

Alle stamppotten

Alle rauwkost

_____________________ 100 GRAM  0,60

Alléén DONDERDAG

Nieuw!    vol van smaak!!

Alle Sla soorten

(5 soorten)              per krop  

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Jonge Hollandse

Tuinboontjes
Héél Kilo

ITALIAANSE

• Gehaktschotel
 _____________________ 100 GRAM 0,99

• Pasta mediterrane
 _____________________ 100 GRAM 0,99

NIEUW

• Jonge Tuinbonenschotel 
met kip en katenspek

 _____________________ 100 GRAM 0,99

Mooie

Galia Meloen
Nú

0,99 0,99

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

Hollandse

Trostomaten ____ HEEL KILO  1,25

Vers gesneden

Meloenmix _______VOLLE BAK  0,99

Macaroni__________  100 GRAM  0,89

MAANDAG 2 JULI, DINSDAG 3 JULI 

EN WOENSDAG 4 JULI

Heerlijke

NECTARINES 
10 voor            2,98

Volop Hollandse Kersen, 
perziken en zacht fruit!!

DAGELIJKS vers

1,25
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Savornin Lohmanweg in 
de prijzen

Zes inwoners van De Bilt hebben 150.000 euro gewonnen in de Postcode 

Loterij. Gaston Starreveld bezocht dinsdag 12 juni jl. de Savornin Lohman-

weg in De Bilt om de prijzen uit te reiken. De winnaars ontvangen 12.500 

euro per lot, degenen met StraatprijsVerdubbelaar-loten, kunnen zelfs reke-

nen op 25.000 euro per lot. Eén winnaar wint naast de geldprijs ook nog een 

gloednieuwe BMW (1-serie). 

Nieuwe directeur Kunstenhuis
Per 1 september is benoemd tot algemeen directeur van het ‘KunstenHuis 

De Bilt/Zeist’ de heer Rob Schouw. Schouw (1959) is inwoner van één van 

de kernen in onze gemeenten en op dit moment zelfstandig ondernemer in 

de media en cultuursector. Hij is op bestuursniveau al jarenlang betrokken 

bij het kunstonderwijs in de regio. In het verleden heeft Schouw meerdere 

directiefuncties gehad bij verschillende grote internationale muziekonder-

nemingen. 

Rob Schouw volgt bij het KunstenHuis De Bilt/Zeist Ad van Strien op, die 

de organisatie gaat verlaten in verband met pensionering.

Uprising III beleeft succesvolste 
editie tot nu toe

Een geweldig idee was het om het oppervlak van het festival Uprising in Bilthoven 

te halveren. De eerste twee jaar maakte het enorme terrein een te lege indruk. Dit jaar wekte 

het veld halverwege de middag al het idee dat het lekker vol was, terwijl de grote massa 

pas tegen het eind van de middag arriveerde.

Ook het weer werkte op zaterdag 23 

juni geweldig mee. Trof de eerste fes-

tivaleditie te warm weer en de tweede 

te koude en natte weersomstandighe-

den, deze dag was het precies zoals 

het hoort te zijn: niet te warm, niet te 

koud en afwisselend een zonnetje en 

bewolkt. Dit jaar waren er meer eet-

kramen dan de jaren daarvoor en dus 

had de bezoeker ruime keus uit al-

lerlei heerlijke tropische maaltijden, 

zoetigheden en drankjes. 

Op het kinderterrein waren meer at-

tracties die ook leuker om te doen 

waren, zodat de kleintjes zich niet 

hoefden te vervelen. Een schot in 

de roos waren de veldoptredens van 

EDU1, bestaande uit drieëntwintig 

eerstejaarsstudenten die de opleiding 

Docent Theater en Docerend Thea-

termaken volgen aan de Hogeschool 

voor de Kunsten Utrecht. Met hun 

hilarische verrassende veldacts boek-

ten ze veel succes bij zowel volwas-

senen als kinderen. Precies wat nodig 

was tijdens de af en toe wat te lange 

wisselingen tussen twee podiumacts, 

die veelal te maken hadden met de 

afstelling van de geluidsapparatuur. 

Het zou de programmering van het 

festival sieren om, ook al doen ar-

tiesten belangeloos mee, volgend jaar 

wat te snoeien in het huidige aanbod 

en nieuwe, interessantere acts aan te 

trekken. Sommige artiesten deden al 

voor het derde jaar mee, maar kon-

den het publiek nog altijd niet boeien. 

Nieuwe deelnemers werven moet ze-

ker mogelijk zijn, gezien de naam die 

het festival langzamerhand begint op 

te bouwen in ons land. Het is uitge-

groeid tot een populair evenement, 

dat steeds meer publiek uit de eigen 

gemeente en naburige gemeenten 

trekt. [LvD]

‘Dat lijkt zo gemakkelijk gezegd’
door Henk van de Bunt

Eten & drinken bij Warande wordt H’eerlijk. Alle vestigingen van Warande starten in juni met een 

nieuw concept Eten & Drinken onder de naam H’eerlijk. Dat staat voor eerlijk en natuurlijk eten en 

drinken, gepresenteerd in een mooie omgeving. Op 21 juni kreeg wethouder Herman Mittendorff als 

eerste een broodje aardbeien aangereikt, waarmee hij het startsein gaf voor H’eerlijk bij Warande 

Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven.

Eten en drinken is belangrijk, het is 

extra lekker als je weet dat het met 

zorg is gemaakt en er verzorgd uit-

ziet. Met de start van H’eerlijk komen 

steeds meer ingrediënten bij Warande 

uit de regio en groeit het aanbod van 

biologische producten. Kersen en ap-

pels uit het gebied rond Houten, bio-

logische melk van boeren uit de Pro-

vincie Utrecht. 

Alle bewoners en medewerkers in de 

Schutsmantel vierden het op 21 juni 

met een feestelijke High Tea. Naast 

H’eerlijke thee en mufins waren er 
(dus) ook verse aardbeien uit de om-

geving.

Natuurlijk

Ook ‘natuurlijk’ aanwezig was CDA-

gemeenteraadslid Gitta van Eick, die 

vertelde zojuist geslaagd te zijn voor 

het diploma Natuurvoedingsadvi-

seuse. Gitta: ‘Een natuurvoedingsad-

viseuse adviseert, geeft voorlichting 

en inspireert als het gaat om gezonde 

verse, pure, eerlijke en biologisch 

voeding. Dat lijkt zo gemakkelijk ge-

zegd. En mensen zeggen dan ook snel 

‘oh, maar ik eet altijd gezond’ en dan 

noemen ze een waslijst van producten 

op, die zij zo dagelijks eten of laten 

staan. De een zegt: ‘Ik braad altijd al-

les in olijfolie’. Vaak denkt men dat 

een Natuurvoedingsadviseuse een 

gewichtsconsulente is. En daarom al-

leen maar ‘aan de lijn’-dingen doet en 

calorieën telt’. 

Doorpraten

Maar als je langer doorpraat dan hoor 

je, volgens Gitta de verschillen op-

doemen: ‘Voeding is meer dan alleen 

maar eten! Ben je snel moe, futloos of 

loop je juist al tijden met een gestrest 

gevoel rond en zeg je eigenlijk tegen 

jezelf ‘dat het zo niet meer kan’ dan is 

advies belangrijk! En dat betekent dat 

je jezelf zo weer beter in je vel voelt. 

En wees niet bang: dit betekent niet, 

dat je wekelijks tenminste twee keer 

naar de sportschool moet en wees 

niet bang, dit betekent ook niet dat je 

nooit meer chips mag eten’! 

Born Country naar Slagharen

Zaterdag 23 juni demonstreerde Born Country uit Maartensdijk met een 

gezelschap van 45 personen haar kunnen in attractiepark Slagharen. 

De niveau 1-2 dansers lieten vijf swingende dansen zien en een tweede 

demonstratie werd uitgevoerd door de Couple Dancers.

De twee vreemde wezens die gehuld in camouflagenetten achteruit over het veld kropen, trokken hordes kinderen aan 

die het spannend vonden hen uit te dagen en aan te raken.

Wethouder Herman Mittendorff (l) en gemeenteraadslid + 

natuurvoedingsadviseuze Gitta van Eick (r) met links van Gitta Moniek van 

Jaarsveld (van de raad van bestuur van Warande) en rechts van de wethouder 

een vertegenwoordigster van Foodservice.

advertentie
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Gastgezin worden van een buitenlandse student

door Henk van de Bunt

Ook dit jaar heeft weer een enthousiaste groep studenten een fantastisch uitwisselingsjaar gehad 

via de uitwisselingsorganisatie AFS die sinds 1947 uitwisselingen organiseert voor jongeren. Met 

meer dan zestig jaar ervaring is AFS de oudste en meest ervaren uitwisselingsorganisatie ter wereld. 

Afgelopen zondag werd het seizoen feestelijk in Maartensdijk bij Els Coyajee afgesloten.

De afkorting A.F.S. staat voor Ameri-

can Field Service, een vrijwillige am-

bulancedienst in de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog, die jonge Amerikaanse 

burgers organiseerden in Frankrijk. 

Na de oorlog wilden zij zich concreet 

blijven inzetten voor meer begrip en 

respect tussen mensen uit verschil-

lende culturen. De organisatie draait 

volledig op vrijwilligers die vaak zelf 

ook de ervaring van een jaar buiten-

land hebben mogen meemaken. 

Gastgezinnen

De studenten komen aan het begin 

van het schooljaar en verblijven in 

gastgezinnen. Aan het einde van het 

schooljaar wordt het uitwisselingsjaar 

afgesloten met een BBQ voor studen-

ten, gastgezinnen en vrijwilligers. 

Dit jaar in Maartensdijk bij Els Coya-

jee, die zelf ook met AFS een jaar naar 

Amerika is geweest en al jaren actief 

vrijwilliger is bij AFS. Els: ‘Ik heb 

zelf een fantastische ervaring opge-

daan tijdens mijn jaar weg, ik heb nog 

steeds contact met mijn gastgezin van 

toen en ik hoop dat de studenten hier 

ook eenzelfde ervaring mogen mee-

maken. Het is echt ontzettend leuk te 

zien hoe enthousiast de studenten zijn 

en hoe snel ze elk jaar het Nederlands 

weer onder de knie krijgen.’

Op zoek

Elk jaar is AFS weer op zoek naar 

enthousiaste gastgezinnen die deze 

studenten van over de hele wereld 

willen opnemen in hun gezinsleven. 

Kleine, grote of geen kinderen of een 

druk werkend bestaan, zijn geen en-

kel bezwaar. Het is een ervaring die 

niemand u ooit meer af neemt. Bij Els 

Coyajee waren studenten, die plm. 

een jaar in gastgezinnen in Nieuwe-

gein, Houten, Kamerik, Mijnsheeren-

land, Den Haag, Dordrecht, Amers-

foort, Odijk, Hilversum,  en Hendrik 

Ido Ambacht verbleven. Geen De Bilt 

of Maartensdijk dit keer. 

Heeft u interesse om gastgezin (of 

vrijwilliger) te worden of wilt u hier 

wat meer informatie over neem dan 

contact op met het AFS kantoor in 

Vinkeveen 0297 214076 

of info@afs.nl .

Zondagmiddag in de tuin bij Els Coyajee: v.l.n.r. Ursula (Duitsland), Shay 

(Brazilie), Isabel (Guatemala), Natalie (Zwitserland), Shinta (Indonesië), 

Matilda (Honk Kong), Enrica (Italie), Linda (Italie) en eveneens v.l.n.r. zittend 

Rick (komend jaar naar buitenland), Jesse (gastbroer), Laura (Colombia), 

Letitia (Italie) en Samuel (China). 

Taartjesdag
Op zaterdag 30 juni 2012 bouwen de leerlingen van diverse 

scholen in Bilthoven voor de tweede maal de allergrootste 

taart van Nederland in het centrum van Bilthoven.

U kunt meesmullen. 

Kinderen van vier verschillende basisscholen verkopen die dag heerlijke, 

vrolijk gekleurde cupcakes. De opbrengst van deze actie gaat naar de actie 

‘Help tetanus de wereld uit’. Onder de naam ‘Stop Tetanus’ geeft Kiwa-

nis District Nederland de komende jaren invulling aan het internationale 

Eliminate project waarin Kiwanis International en Unicef hun krachten 

bundelen om een eind te maken aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. 

Deze dodelijke zieke eist jaarlijks het leven van 60.000 onschuldige baby’s 

en een groot aantal vrouwen. De gevolgen van de ziekte zijn ondraaglijk: 

Pasgeborenen lijden aan terugkerende pijnlijke spierkrampen en extreme 

gevoeligheid voor licht en aanraking.

Taartjesdag wordt georganiseerd op zaterdag 30 juni op het Vinkenplein 

(kleine parkeerplaats) in het centrum van Bilthoven en wordt feestelijk ge-

opend om 10.00 uur. De taartjes worden geleverd in de vorm van cupcakes 

en kunnen die dag worden afgehaald tussen 10.00 en 17.00 uur, zolang de 

voorraad strekt. Vooraf bestelde en betaalde taartjes kunnen eventueel ook 

worden afgehaald van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli bij Top’s Edelgebak, 

Julianalaan 6B in Bilthoven. 

Taartjesdag is een initiatief van Kiwanis Bilthoven en wordt mede mogelijk 

gemaakt door Top’s Edelgebak, Segafredo en Wijnkoperij Baas & Zn. [HvdB].

Ook in 2011 was er een Taartjesdag.

Scouting AMG organiseert vossenjacht
Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen, 

vlak voor de zomervakantie, lopen er op zaterdagochtend een 

aantal vreemd geklede mensen door Maartensdijk. 

Ook op zaterdag 30 juni zal dit weer het geval zijn. 

Dan is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse vossenjacht 

van scouting Agger Martini Groep (AMG). Dit jaar zijn niet 

alleen de leden van de AMG, maar alle kinderen van 

7 tot en met 14 jaar uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de vossenjacht zoeken de kinderen naar verklede mensen die op het 

Maertensplein en de straten daaromheen lopen. Heb je een vos gevonden, 

dan krijg je een handtekening op je lijst en kun je op zoek naar de volgende. 

Sommige vossen zijn heel opvallend verkleed (zo heeft er wel eens een 

giraffe en een Teletubbie door het dorp gelopen), maar soms vraag je je ook 

af of iemand nou een vos is of gewoon iemand die in een overall aan zijn 

auto aan het sleutelen is. Alle kinderen uit Maartensdijk (en omgeving) die 

zin hebben om zaterdag 30 juni op zoek te gaan naar ‘vossen’, kunnen zich 

om 10 uur ’s ochtends melden op het Maertensplein. De vossenjacht duurt 

een uur en voor iedere deelnemer is er een leuke prijs.

Sommige vossen zijn niet te missen.

Vrijwilligerswerk door gezinnen 
door Henk van de Bunt

‘Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 

worden’ Dat is de missie van Stichting Present. Zestig gezinnen uit diverse plaatsen deden mee aan een 

proef van Stichting Present door zich als gezin vrijwillig in te zetten voor de naaste. Het gezin Winters 

(vader Robin (40), moeder Carolien (39) en zonen Dean (9) en Sem (7) uit De Bilt was er een van.

De vrijwilligersorganisatie Stichting 

Present in Doorn presenteerde on-

langs op een symposium een nieuwe 

methodiek onder de naam ‘Gezinnen: 

Present’. In meer dan vijftig plaatsen 

in Nederland kunnen gezinnen zich 

bij een lokale afdeling van Present 

aanmelden om vrijwilligerswerk te 

doen. Present heeft de methodiek 

vanaf vorig jaar ontwikkeld en ge-

test met medewerking van zestig ge-

zinnen. Behalve de praktijkervaring 

die deelnemende gezinnen opdeden, 

leverde die samenwerking ook een 

beschrijving op van de methode die 

nodig is om gezinnen vrijwilligers-

werk te kunnen laten doen, evenals 

een onderzoek naar de effecten van 

de nieuwe methodiek. De stichting 

wil in de samenleving een beweging 

op gang brengen waarbij steeds meer 

mensen het vanzelfsprekend vinden 

om naar elkaar om te zien. Ze sluit 

daarbij zo veel mogelijk aan op be-

staande sociale verbanden, zoals in 

dit geval gezinnen.

Winters

De familie Winters verrichtte vrij-

willigerswerk bij Abrona in Soester-

berg en bij het Utrechtse Albert van 

Koningsbruggen. ‘We kregen via 

onze baptistengemeente De Rank in 

Utrecht een blaadje in handen met 

een oproep van Stichting Present’, 

vertelt moeder Carolien Winters. Het 

leek ons leuk om met ons viertjes vrij-

willigerswerk te gaan doen. Een door-

sneegezin met kinderen is vaak druk 

met werk, sporten, feestjes en school, 

maar het is belangrijk dat de kids ook 

de andere kant van het leven zien’. 

Het moest wel even bij de omgeving 

landen. Toen er iemand belde om iets 

af te spreken en wij meldden verhin-

derd te zijn, werd er gereageerd in 

de geest van: ‘Je gaat met de kinde-

ren toch iets leuks doen’? Het gezin 

Winters wil zichzelf niet op de borst 

kloppen, maar het vrijwilligerswerk 

gaf en geeft veel voldoening. Ze zijn 

ook zeker van plan er mee door te 

gaan: ‘Onze zoons vonden het gewel-

dig om mee doen. Ze moesten even 

wennen tussen de ouderen, maar het 

ijs was snel gebroken. Een oudere 

vrouw wilde graag bowlen op de 

Wii-spelcomputer. Ze kon haar hand 

nauwelijks optillen om de bal op het 

scherm in beweging te brengen. Dean 

en Sem tilden haar hand op en zeiden 

triomfantelijk: ‘Mevrouw, u hebt ze 

allemaal omgegooid!’

Meerwaarde

Het vrijwilligerswerk heeft meer-

waarde, meent moeder Carolien. ‘Bij 

de gehandicapten konden we tijdens 

de wandeling lastig inschatten of ze 

wel genoten. Een van de vrouwen kon 

nauwelijks praten, maar na afl oop gaf 
ze me een kus op de hand’. 

Moeder Carolien: ‘Het is niet bijzon-

der wat we hebben gedaan. Het zou 

juist normaal moeten zijn dat men-

sen naar elkaar omkijken. De familie 

Winters heeft een bezoek naar bij-

voorbeeld een asielzoekerscentrum 

nog op het lijstje staan, om op die 

manier hun kinderen te laten zien dat 

er ook hier kinderen zijn die het veel 

minder goed hebben dan zij: ‘Om dat 

in te zien is het echt niet nodig hele-

maal naar Afrika te reizen.’

Vader Robin, moeder Carolien, Dean 

en Sem Winters uit De Bilt gaan 

regelmatig iets ‘nuttigs’ doen.
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MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Boze  vogels

En voor nog veel meer 

leuke schoolspullen 

ga je even naar Primera

06 - 53 14 67 33

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

5,95

Vikorn nu met 

gratis strandbal

Aardbeien-Yoghurt

caketaartje

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCÔME ZOMERFEEST
BIJ AANKOOP VAN 

2 PRODUCTEN VAN LANCÔME 
WAARVAN EEN HUIDVERZORGINGSPRODUCT 

ONTVANGT U EEN STRANDLAKEN OF

EEN MOOIE TOILETTAS.

TIJDENS HET ZOMERFEEST KRIJGT U 

20% KORTING OP LANCÔME
M.U.V. DE CADEAUDOZEN EN OVERIGE AANBIEDINGEN

 
VINDT U HET PRODUCT NIET IN DE WINKEL 

KIJK DAN OP

VANROSSUM.DIODROGIST.NL

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

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

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 207 1.6 VTI XS, PACK

2008, 40.600, ZWART MET, CLIMATE 

C, CRUISE C, LMV, ER, CV, ESP, SB, 

MLV, RAD/CD, REGENS, ABS,

 € 8.950,00

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,

AIRDREAM RAD/CD, MLV, ABS, LMV,  € 17.350,00 

CITROEN C3 1.6 16V EXCLUSIVE 2003 62.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD

ABS, MLV,  REGENS,  € 5.200,00 

CITROEN C4 1.6 16V VTI AMBIANCE 2011 24.000 ZILV GRIJS MET, LMV, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 

RAD/CD, REGENS, MLV, ESP, ER, SB, CV,   € 17.950,00 

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 2007 85.000 GRIJS MET, ZENITH PLAFOND, AIRCO, TREKHAAK, 

1.6 16V ZENITH DAK ABS, RAD/CD, MLV,  € 9.250,00 

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

PEUGEOT 206 1.6 16V QUICKSILVER 2003 92.000 ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD  € 5.950,00 

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

MLV, RAD/CD, ER, CV, SB,  € 6.750,00 

PEUGEOT 207 CC 1.6 VTI 2009 46.000 GRIJS MET, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, ER, CV, SB, 

 ROLAND GARROS RAD/CD, LMV, PARKEERH, MLV, ESP,  € 16.950,00 

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

CRUISE C, ER, CV, ESP, SB,  € 9.750,00 

PEUGEOT 307 SW 1.6 16V GRIFFE 2003 210.000 GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, REGENS, 

RAD/CD, PARKEERS, INT LEDER, PANORAMADAK,  € 3.300,00 

PEUGEOT 607 2.2 16V AUTOMAAT 2003 198.000 ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV KLEUR, 

PARKEERS, REGENS, CRUISE C, CLIMATE C, ABS,  € 5.250,00 

PEUGEOT BOXER 2.0 HDI 290C 2005 129.000 WIT, RAD/CD, AIRBAG, ER, CV, SB, TREKHAAK, 

DUBBEL CABINE 6 PERSOONS IMPERIAAL, PRIJS EXCL BTW  € 4.500,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V EXTREME 2002 122.000 L BLAUW MET, ESP, ER, CV, SB, ZONNEDAK, RAD/CD,  € 4.500,00 

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

Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

GELE FREESIA’S 
2 bossen voor     € 6.50  

€ 3,95 per bos 

MINI GERBERA’S
20 voor               € 3.95

CHRYSANTEN
2 bossen voor      € 2,95   

€ 1,95 per bos

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

OP=OP

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 
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Zorgorganisatie ‘Onvergetelijk Leven’

Ondersteuning aan ouderen in 
Hollandsche Rading en omgeving

door Kees Pijpers

Bert Hoogendoorn en Wim Kapteyn uit Hollandsche Rading vertellen over hun plannen met betrekking tot 

het aanbieden van dagbesteding voor ouderen in eigen dorp en omgeving. Voorlopig nog in het tijdelijke 

Dorpshuis achter aan de Dennenlaan maar later in het nieuwe Dorpshuis, zodra dat gerealiseerd is. 

Beide enthousiaste organisatoren 

vinden dat mensen die zorg of hulp 

nodig hebben recht hebben op een 

organisatie die vanuit de eigen ver-

trouwde woonkern actief is. ‘We gaan 

beginnen’, vertellen beiden, ‘in het nu 

bestaande Dorpshuis dat wordt opge-

knapt. We gaan de locatie in overleg 

met andere gebruikers aanpassen en 

knusser maken. Er wordt eerst met 

dagbesteding begonnen waarbij de 

persoonlijke aandacht voorop staat. 

Samen met onze gasten kijken we naar 

de best passende invulling van de ac-

tiviteiten’.

Vaardigheden

Het doel van de dagbesteding is het 

handhaven of vergroten van de vaar-

digheden die iemand nodig heeft om 

zo goed en zo lang mogelijk thuis te 

kunnen blijven wonen. Wie van verre 

komt kan worden opgehaald en thuis-

gebracht. Binnen een vaste dagstruc-

tuur wordt  voor de gasten een reeks 

van plezierige bezigheden georgani-

seerd. Die variëren tussen 9.00 uur en 

16.30 uur van lezen, voorlezen, koken, 

tuinieren en wandelen tot gezamenlijk 

bewegen, eten, schilderen, muziek ma-

ken, museumbezoek en nog veel meer. 

Mensen die geïnteresseerd zijn vinden 

nadere informatie op www.onvergete-

lijkleven.nl of bel 06 13591445.

Ervaring

Het initiatief van de heren Hoogen-

doorn en Kapteyn zal zeer welkom 

zijn voor wie door ziekte of ouderdom 

hulp nodig heeft. Beide heren hebben 

de nodige ervaring. Wim Kapteyn op 

zakelijk gebied en als mantelzorger. 

Bert Hoogendoorn is van oorsprong 

verpleegkundige met jarenlange er-

varing in de gezondheidszorg en be-

kleedde verantwoordelijke functies in 

ziekenhuis, verpleeghuis en de thuis-

zorg. De unieke ondersteuning aan ou-

deren die binnenkort in het dorp van 

start gaat zal hen die het nodig hebben 

een uitkomst bieden. 

KBH bij Nationale 

Veteranendag in Den Haag
Volgende week zaterdag, 30 juni, vindt opnieuw de Nationale Veteranendag 

plaats in Den Haag. Op deze dag staat Den Haag bol van de activiteiten en 

de vele attracties in het teken van onze veteranen. Naast de plechtigheid 

in de Ridderzaal en de ceremoniële medaille uitreiking is er ook weer het 

nationale defi lé van duizenden veteranen langs Z.K.H. de Prins van Oranje. 

Bij dit defi lé lopen uiteraard ook veel militaire en beroeps muziekcorp-
sen mee, o.a. de Marinierskapel der Koninklijke Marine, het Fanfarekorps 

Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, Fanfarecorps der Genie, Kapel 

Koninklijke Luchtmacht en het Nederlands Politieorkest. Als één van de 
weinige amateurorkesten loopt ook de Marchingband van de Koninklijke 

Biltse Harmonie mee en dat alweer voor de vierde keer. 

Defi lé
Ook dit jaar is de Marchingband weer uitgenodigd om mee te lopen met 

dit nationale defi lé door de straten van Den Haag. Net als voorgaande jaren 
is de start op het Malieveld, waar ook andere activiteiten zijn die dag o.a. 

paardenshow Korps Rijdende Artillerie, muziekpodium en moderne en his-
torische voertuigen. Het defi lé begint om 13.00 uur en de route gaat via het 
Malieveld, Korte en Lange Voorhout naar de Kneuterdijk, via de Hofweg en 

het Spui naar de Prinsessengracht en terug naar het Malieveld. Meer infor-
matie vind u op www.biltseharmonie.nl en www.veteranendag.nl.

De Marchingband van KBH loopt mee op de Nationale Veteranendag in 

Den Haag.

Drive & Jive Rotaryclub Groot 
Bilthoven voor hospices

door Kees Pijpers

Jongstleden zondag organiseerde de Rotaryclub Groot Bilthoven het evenement Drive & Jive, een 

rally met plm. 130 auto’s van Lage Vuursche naar Utrecht. De bedoeling van dit evenement is om geld 

op te halen voor de twee hospices in onze gemeente. 

Vanaf 8.30 uur arriveerden de deel-

nemers in een druilerige regen op het 

grote parkeerterrein van het dorp ach-

ter het Restaurant De Lage Vuursche. 

De stemming was gelijk uitbundig 

want ze kennen elkaar. De adminis-

tratie in de grote caravan werd snel 

geregeld waarna in het restaurant 

door deelnemers en hun gasten van 

een smakelijk ontbijt werd genoten. 

Instructie

Voorzitter Gerard van Odijk en pro-

fessioneel ralley-organisator Jan 

Berkhof van Car Event zorgden met 

humor voor uitleg en instructie. De 

deelnemers aan Drive & Jive betalen 

zelf de kosten en dragen daarnaast 

bij aan het goede doel. Ook een aan-

tal bedrijfsmatige relaties zijn bereid 

gevonden om een donatie te doen. 

Vanaf 9.30 uur startte de eerste rijder 

vanaf de parkeerplaats en vervolgens 

de anderen kort na elkaar, voor een 

uitgekiende rit via een stop in Leus-

den naar Utrecht waar om 13.00 uur 

een lunch werd genoten in Restaurant 

Vis&Meer. Daarna werd de ralley 

vervolgd om rond 16.00 uur opnieuw 

te eindigen bij het restaurant in de 

Drieharingstraat in de Domstad.  

Resultaat

In de gemeente De Bilt zijn twee hos-

pices gevestigd, Hospice Demeter en 

het hospice in het Leendert Meeshuis. 

In deze hospices ontvangen mensen 

in de laatste fase van hun leven des-

kundige en toegewijde zorg, van pro-

fessionals en veel vrijwilligers. De 

kosten van een hospice worden van-

uit de AWBZ en de eigen bijdrage van 
patiënten gedragen. Deze fi nanciering 
schiet helaas structureel tekort. Reden 

waarom Rotaryclub Groot Bilthoven 

ervoor heeft gekozen deze hospices 

dit jaar fi nancieel te ondersteunen. 
Het resultaat van deze actie mag er 

zijn. De opbrengst bedroeg voor elk 

5000 euro.

V.l.n.r. Gerard van Odijk en Kees Droste van Rotaryclub Groot Bilthoven, 

Saskia Teunissen, algemeen directeur van Hospice Demeter en Bob Pluijter 

namens Leendert Mees Huis met de cheque van 10.000 euro.

De eerste auto’s gaan van start.

Wim Kapteyn (l) en Bert Hoogendoorn starten ‘Onvergetelijk Leven’.

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

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

Bart van ToorenVoorzitter DBC

www.900jaardebilt.nl

Bij schaakvereniging DBC is het jongste actieve 

lid 7 jaar, de oudsten zijn de 80 gepasseerd. Allen 

gepassioneerd voor het schaken. Voor de een 

de spanning van een wedstrijd, voor een ander 

de gezelligheid op de club of de verblu� ende 

stellingen die soms op het bord komen. Er 

wordt steeds meer op internet geschaakt, maar 

de echte schaker wil spelers van vlees en bloed 

tegenover zich. 

Op scholen is schaken populair: het jaarlijks 

schoolschaaktoernooi voor scholen uit de 

gemeente is altijd een succes. Het 900-jarig 

bestaan van de gemeente legitimeert de extra 

aandacht hiervoor evenals voor het jaarlijkse 

open schaakkampioenschap voor de gehele 

gemeente. Een goede reden voor ‘thuisschakers’ 

eens de sfeer van het schaken met anderen te 

proeven in het cultureel centrum H.F. Witte, waar 

de beschikking is over een heel mooie zaal. 

De Bilt 900 jaar is een fantastische gelegenheid 

het schaken te promoten: van jong tot oud, 

van bakker tot bioloog. Zelf ben ik bioloog 

en vormen de bossen voor mij een goede 

reden om in deze gemeente te wonen. Met 

Houdringe als meest bezochte plek, waar 

ondanks de drukte van alles te zien is. 

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Nieuw gevestigd 
in Maartensdijk

Gezondheidscentrum Maartensdijk 
Tolakkerweg 217, 

3738 JM Maartensdijk 
0346-210592

www.atlasfysio.nl

Raaijen Interieurs
OPRUIMING  RELAXFAUTEUILS

Relaxfauteuils. Diverse modellen 

direct uit voorraad leverbaar. 

Nu vanaf € 850,00.

Bezoek onze winkel en 

showroom met ruim 100 

modellen. Wij adviseren u graag.

Alles met 3 jaar CBW garantie.

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Gedurende de zomermaanden hebben 

we behoefte aan invallers in m.n. 

De Bilt en Bilthoven. 

Bel 0346 211992 
of 

mail naar info@vierklank.nl

Voor de liefhebbers om te stoven 

of voor een ragout!!!

KALFSRIBLAPJES 500 GRAM € 9,98

Wie kent ze niet, mals en mager 

ouderwets lekker

RUNDERSTOOFLAPJES

 500 GRAM NU € 4,98

Bakken als biefstuk, lekker gekruid en gemarineerd

MEXICAANSE STEAKS

 4 STUKS € 7,00

Uit onze specialiteitenhoek, uit de Arabische 

keuken, met o.a. kaneel, peper, komijn en 

rode ui, puur rund

BAHARAT STICKS

 100 GRAM NU € 1,25

Uit onze poeliershoek met o.a. kruiden en groenten 

ca. 60 minuten op 160°C lekker gemarineerd

KUIKENBOUTEN

 IN BRAADZAK 500 GRAM  € 2,98

Iets aparts, lekker gekruid en gezouten, 

gegarneerd met ui snippers en verse bieslook

DUITSE BIEFSTUK

 PER 100 GRAM € 1,50

Lekker beleg uit eigen keuken!!!

ITALIAANSE BEENHAM

 100 GRAM NU € 1,98

Met o.a. katenspek, varkenshaas en marinade 

voor op de barbeque of in de pan

VARKENSHAAS TRIO SPIES

 100 GRAM € 1,95

Ca. 20 minuten op 160°C met o.a. kipfilet, tomaat, 

aubergine, marinade en cashewnootjes

OOSTERSKIPSLEETJE

 100 GRAM € 1,25

Met o.a. biefstukreepjes, kruiden, olie en 

diversen groenten

RUNDERWOKREEPJES

 100 GRAM NU € 1,75

Uit onze traiteurhoek met o.a. aardappel, 

snijbonen, parma ham, pijnboompitjes, rucola, 

zout en peper

ZOMERSTAMPPOT

 500 GRAM NU € 4,95

Met o.a. varkensfilet, pestomarinade, 

pijnboompitjes, rucola en parmaham

ITALIAANSE ROLLADE

 500 GRAM NU € 7,50

 GEMAK DIENT DE MENS
Vooral tijdens uw vakantie. Neem uw vlees ingeblikt mee!Vraag een assortimentslijst in de 

winkel!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 juni. Zetfouten voorbehouden.

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

www.hartendorp.nl  •  035-5772045

Utrechtseweg 259 (Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading) 

1213 TR HILVERSUM

Peugeot 307 SW
2.0 16v Automaat 

Stationwagon (5 drs) 2006

53.000 km

€ 10.500
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Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst
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Gezelligheid troef bij Alie
‘Laten we het vooral niet over mijn middelbare schooltijd hebben’, verkondigt Alie van Primera 
Maartensdijk met een brede grijns. ‘Als ik het over mocht doen, zou ik echt beter mijn best doen. 
Maar ik heb wel reuze veel lol gehad en ben toch op m’n pootjes terecht gekomen!’ 

De wortels voor de huidige Primera-winkel liggen juist in die periode. ‘Als 15-jarige was ik tot over mijn 

oren verliefd op Peter. Zijn ouders hadden een Tabakshop in Leerdam, ik vond het heerlijk om daar te 

zijn. Met Peter werd het overigens niets, maar we hebben wel altijd contact gehouden.’ Alie volgde een 

opleiding tot ziekenverzorgende, maar zei het vak vaarwel toen ze onder tijdsdruk ‘haar ding’ niet meer 

kon doen. Als emotiemens laat ze zich vaak door haar gevoel leiden: ‘Als er brood op de plank moet 

komen, maakt het me niet uit wat ik doe. Ik heb appels geplukt, post gesorteerd, in een betonfabriek ge-

werkt en werd uiteindelijk bedrijfsleider 

bij Shell-station. Maar als het me niet 

bevalt, dan ga ik weg. En 14 jaar gele-

den ging ik weg en streek ik binnen 2 

weken op het Maertensplein neer met 

een Primera-vestiging. Daar heb ik geen 

spijt van, ik geniet van het persoonlijke 

contact, de warmte en de hartelijkheid 

die ik hier steeds weer ervaar.’

De ietsenmaker ietst niet
Als 14-jarige was Co Verhoef op zaterdag bij de plaatselijke ietsenmaker te vinden. Een baantje uit 
eigenbelang want zijn overige vrije tijd was hij druk met ietscrossen. Best handig als je het onder-
houd dan zelf uit kan voeren. De liefde voor het vak schoot snel wortel en Co volgde via het leerling-
stelsel een opleiding tot ietsenmaker.

‘Vroeger had iedereen zo z’n twijfels over het intelligentieniveau van de ietsenmaker’, vertelt Co. ‘Onder-

schat het vak maar niet, er zit tegenwoordig zoveel techniek in, zeker bij de elektrische ietsen natuurlijk, 

dat leer je echt niet even zomaar.’ Tijd om te praten heeft Co nauwelijks, maar in de werkplaats krijgen we 

juist een mooi beeld van de nogal drukke Co die 3 soms wel 4 dingen tegelijk doet. Het serviceniveau 

ligt hoog; voor de jongeman met een kapotte bagagedragerrelector vindt Co een ongebruikt exem-

plaar in een laatje ‘neem maar mee’, een losgetrilde bagagedrager wordt tussendoor even snel van 2 

boutjes voorzien ‘is goed zo’ en als de vrouw wiens iets nog aan de haken hangt iets vroeger is, wordt 

ook die klus direct afgemaakt. Tussendoor rammelt de telefoon, lappert de mail en vraagt de computer 

aandacht bij de softwarebesturing van een elektrische iets. ‘Nee’, schatert Co ‘aan ietsen kom ik zelf niet 

toe. Veel te druk, moet ook nog ietsen halen en brengen, dus ben tot een uur of 10 vanavond nog met 

de bus op pad.’ Een ding is zeker. Hij heeft er reuze lol in.

Schaf je voor het nieuwe schooljaar 

begint een nieuwe schooliets aan, dan 

krijg je er 3 jaar ietsverzekering tegen 

diefstal en schade bij cadeau.

Primera Maartensdijk
Maertensplein 24

3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346 - 211390

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 

08.30 - 18.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.30 - 17.00 uur

Bike Shop Maartensdijk
Maertensplein 25

T 0346 21 00 97

Bike Shop Loosdrecht
Nootweg 37

T 035 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Met een dochter die naar groep 7 gaat hoeft Alie zich nog 

niet druk te maken over boeken kaften en de leukste school-

agenda. Maar de winkel ligt er wel vol mee.

Michael Jansen werkt tussendoor even een ‘piepje in het 

achterwiel’ weg.

Brugpieper, 

brugklasser of brugsmurf

Hoe je ook wordt genoemd, het wordt wennen voor de 
brugklasser en de ouders. Eerst zit je in groep 8 en vol-
gend jaar weer in klas 1. Van 8 naar 1: Schiet niet op zo.

Met enige weemoed denk ik als ouder van Willemijn en Je-

rom terug aan toen ze nog klein waren. De zorgen die er 

waren: Kruipen ze nu nog niet, kunnen ze ooit huppelen, 

leren ze wel goed, gaan ze doorslapen in de nacht, eten ze 

wel genoeg. En het plezier, enthousiasme en nieuwsgierig-

heid dat van jonge kinderen afspat. Mooie herinneringen!

En nu gaan ze al weer naar de middelbare school. Na de 

kampweek, musical en het afscheidsfeest is het vakantie en 

daarna de nieuwe school. Wat eraan voorafging was een 

uitgebreide oriëntatie, die al begon in groep 7. Informatie 

werd ingewonnen bij klasgenoten die broer of zus op voort-

gezet onderwijs hebben zitten en door bezoek aan de di-

verse scholen en de voorlichtingsavonden op de MLK. Ook 

uitgebreide uitwisseling met klasgenoten is onderdeel van 

het keuzeproces. Wordt het ATC met gratis Macbook of toch 

HNL of Werkplaats. Uiteindelijk worden het werkers, zo heet 

men als leerling op de Werkplaats. 

De wijde wereld in, het dorp uit. Spannend wordt het. Bin-

nenkort al kennismaken met de nieuwe klasgenoten, infor-

matie van de school komt binnen over hoe de boeken te 

bestellen en de foto voor het schoolpasje wordt gemaakt 

(wat moet ik aan, hoe zie ik eruit). En dan in augustus op 

weg naar een nieuwe omgeving, nieuwe mensen, nieuwe 

vakken. Hoopvol, leergierig en nieuwsgierig gaan ze de 

toekomst tegemoet. En als ouder wordt het de kunst los te 

laten, maar ook te kijken waar steun, grenzen en hulp no-

dig zijn. Ouders en brugpiepers: veel plezier en succes in de 

nieuwe omgeving!

JB

Maartensdijker Jan Belt is als voor-

malig bestuursvoorzitter van Oberon 

(onderzoeks- en adviesbureau voor 

onderwijs, welzijn en zorg) betrokken 

bij ontwikkelingen in het onderwijs. 

Hij is werkzaam als interim- en pro-

jectmanager in de sectoren zorg, wel-

zijn en lagere overheden. Jan is vader 

van twee schoolgaande kinderen en 

geeft op ons verzoek zijn visie op het 

huidige leerstelsel.

Brugklas in zicht

Dag basisschool 
De meeste basisschoolverlaters hebben inmiddels hun kennismakingsdag op 

de middelbare school al achter de rug. Ook weer een spannend moment, want bij 

wie zit je straks in de klas, krijg je wel een leuke mentor en wordt die foto voor op 

het schoolpasje wel leuk. Nu nog de boeken bestellen en al die andere leuke zaken 

aanschafen. Shoppen voor de leukste agenda en het coolste kaftpapier. 

Wie heeft zijn zaakjes aan het begin van de vakantie al op orde 

en wie schuift het voor zich uit tot het bijna te laat is. Een ding 

is zeker, we staan aan de vooravond van de grote vakantie 

en hebben nog een aantal eindmusicals te gaan. Wat ons 

betreft een prima moment om extra aandacht te besteden 

aan de grote stap naar de brugklas die 612 leerlingen uit 

de gemeente De Bilt dit jaar maken. Aan het woord ook 

8 ondernemers uit de gemeente die vertellen over hun 

herinneringen, ervaringen en passie voor hun vak.
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Lekker op vakantie

met een goed boek
‘Veel mensen komen hier om met het hele gezin boeken uit te kiezen voor de vakantie’, vertelt Ike 
Bekking van de Bilthovense Boekhandel enthousiast. Want wat is er leuker dan in de zomerperiode 
met een boekje op een terras, aan het strand, of op de camping in alle rust te genieten van een mooi 
verhaal? 

‘Ook grootouders van een kind dat de overstap maakt van de basisschool naar de brugklas vinden het 

leuk een boek cadeau te doen. Ze kiezen zelf een boek, of geven een boekenbon cadeau, als ze niet 

precies weten wat de aanstaande brugpieper graag leest, heeft Ike ervaren. 

Ook voor serieuzere zaken is er ruim keus bij de Bilthovense Boekhandel. ‘Binnenkort komt er een dis-

play met oefenboeken, die de lesstof van de basisschool nog eens goed uitleggen. Daar is al heel veel 

belangstelling voor.’ 

Een leuk boek is de Survival Gids voor Brugklassers van Caja Cazemier met allerlei tips. ‘Bijvoorbeeld over 

boeken kaften, huiswerk plannen en woordjes leren, maar ook met uitleg over wat proielen zijn.’ Een 

echte aanrader is Hoe Overleef ik de Brugklas van de bekende kinderboekenauteur Francien Oomen. 

‘Dat gaat over de belevenissen van Rosa, die naar de brugklas gaat.’

Juf wordt HIP
‘Ik was niet bepaald het braafste meisje van de klas’, vertelt Miriam Lensen. ‘Eerlijk gezegd heb ik 
best wel wat rottigheid uitgehaald op de middelbare school. Dat is nu eigenlijk wel handig want 
daardoor herken ik bepaalde situaties heel goed en doorzie ik een hoop.’

Pas op de Pabo lerarenopleiding kreeg Miriam zin in leren. In 1979 schreef ze al: ‘Ik zou graag juf-

frouw worden dat vind ik leuk. Dan kan ik andere kinderen helpen als ze het moeilijk opeens krijgen.’  

Volledig gemotiveerd rondde ze haar opleiding af en gaf vervolgens 10 jaar les op de Werkplaats in Bilt-

hoven. Het aantal bijlesleerlingen na schooltijd steeg en op enig moment waagde ze de stap, stopte als 

juf en begon met Instituut HIP. Haar idealen zijn nog steeds onveranderd.

Er is volop aandacht voor de kinderen bij HIP. Op cognitief niveau kunnen ze rekenen op adequate 

begeleiding, maar ook op psychologisch vlak vindt er professionele ondersteuning plaats. Het pand 

ademt een ‘huiskamer-gevoel’ uit en dat beeld wordt bevestigd door een leerling die binnenkomt, uit 

de koelkast wat te drinken pakt en op een bank neerploft. Maar reken erop dat naast alle warmte en 

gezelligheid hard gewerkt wordt bij HIP. 

Er is nauw contact met de scholen, er 

zijn on-line verbindingen en ze weten 

precies wat er gedaan moet worden. 

En Miriam is altijd op de werkvloer te 

vinden; daarvoor is ze tenslotte juf ge-

worden!

Bilthovense Boekhandel
Julianalaan 1, Bilthoven 

Telefoon: 030-2281014

www.bilthovenseboekhandel.nl

Openingstijden: 
maandag van 13.00 - 18.00 uur 

dinsdag tot en met donderdag 

van 09.30 - 18.00 uur

vrijdag van 09.30 - 20.00 uur

zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Instituut HIP 
Julianalaan 135 - Bilthoven 

T 030-2253501

Openingstijden:
Ma t/m vrij 13.30 tot 19.00 uur

Zaterdag gesloten

zon- en vakantiedagen

11.00 tot 14.00 uur

Aanstaande brugklassers kunnen zich alvast ‘inlezen’.

Merle Boeschoten, vestigingsmanager, feliciteert een van de 

geslaagden.

‘Tweelingen kunnen best samen in de klas’ 
Het maakt voor hun resultaten aan het eind van de basisschool niets uit of tweelingen gescheiden zijn geweest dan wel al die jaren samen in een 
klas zaten, zo blijkt uit onderzoek uit 2009 van psychologe Tinca Polderman van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij deed dit door het bekijken van 
de Cito-score van ruim tweeduizend tweelingen uit het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Van hen zat 70 procent in dezelfde klas, 20 procent 
in aparte klassen en 10 procent wisselend. Voor alle tweelingparen gold dat er, in tegenstelling tot wat vaak is aangenomen, geen niveauverschil zat 
tussen de twee kinderen aan het eind van de basisschool.

Jerom en Willemijn Groenewegen hebben gedurende hun achtjari-

ge basisschoolperiode op de Martin Luther Kingschool nooit samen 

in een klas gezeten. Jerom weet niet of hij het anders had gewild en 

Willemijn zou het wel leuk gevonden hebben (denkt zij), ‘maar mis-

schien krijg je dan ruzie?’ voegt zij er voorzichtig aan toe. De twee-

ling is doordat zij in verschillende klassen zaten op de basisschool 

nooit als tweeling gezien. Alleen ’s ochtends zag de ‘buurt’ broer en 

zus samen naar school gaan; meestal kwamen ze ieder met hun ei-

gen vrienden weer thuis en gingen zij apart elders spelen.

Eindelijk
Jerom heeft zijn afscheid van de basisschool laten samenvallen 

met het afscheid van de voetbalsport en gaat vooralsnog verder 

met tennis en pianospelen: ‘Eerst vond ik piano spelen maar niks, 

maar als je mooie stukken gaat spelen vind ik het erg leuk’. Wille-

mijn korfbalt en speelt ook piano: ‘Ik vind pianoles en het oefenen 

niet leuk, maar het spelen wel’. De tweeling gaat straks naar de 

Werkplaats in Bilthoven; Jerom naar de Klas 1 Gymnasium en Wil-

lemijn naar de Brugklas 1 Havo/Atheneum. ‘Maar we komen wel 

in het zelfde domein’, roept Jerom. Een domein is een ruimte voor 

instructie, stilwerken, groepswerk, opdrachten uitvoeren, met de 

computer werken enz. Je werkt voor de meeste vakken in zo’n do-

mein, behalve wanneer je gym hebt of een expressievak. Daarvoor 

ga je naar de sportzaal of naar een expressielokaal’. En eigenlijk 

gaat de tweeling dus eindelijk wel samen in een klas verder.

Het adres voor uw caravan
 

in- en verkoop • onderhoud

movers • reparatie • schade herstel

accessoires

 

tel. 030 7525764

mobiel. 0618436129

www.dendoldercaravans.nl

Ervaar nu al het smakelijke vakantiegevoel,
lekker dicht bij huis! 

Restaurant de Paddestoel

Vuurse Dreef 180
3739 KW Hollandsche Rading
Telefoon 035 - 577 14 13
www.de-paddestoel.com

De aanstaande brugpieper
Nog twee weken en dan is het (basis-)schooljaar voorbij. 

Alle groepen 8 maken zich op voor een groots afscheid en 

zijn druk bezig met het voorbereiden van de musical. Er was 

bijna geen school, welke ik in de afgelopen tijd bezocht, 

waarbij groep 8 nog met ‘gewoon’ les bezig was.

De meesters en jufen hebben het zichzelf niet gemakkelijk 

gemaakt. Hier en daar constateer ik stress bij de leerkracht. 

Wanneer ik – op verzoek – een foto wil komen nemen wordt 

onze afspraak gewoonweg een kwartier verdaagd, want ze 

‘moeten’ nog één liedje. Als ik op afstand mee luister, wordt 

de tijd best aangenaam ingevuld. De groep komt vervol-

gens redelijk relaxed naar buiten met de geruststellende 

vraag; ‘Waar had u het gehad willen hebben’? 

Alle scholen werden verzocht (voor de volgende Vierklank) 

een klassenfoto van de schoolverlaters te willen leveren. 

Halverwege de ‘levertijd’ moet ik 50 % er aan helpen herin-

neren en bij 25 %  mag ik – vaak op de laatste dag – even 

snel de foto dan maar zelf komen maken. Op de uitvraag 

voor een interview komt in eerste instantie geen reactie, 

maar na een telefoontje wordt de loper alsnog en met en-

thousiasme uitgerold.    

Van de interviews heb ik genoten. Open, spontaan, met de 

juiste hoeveelheid assertiviteit en met de bevrijdende ge-

dachte, dat zij het niet hoefden uit te werken, dat ze alleen 

maar hoefden te praten, vertelden ze veel meer, dan ik bij de 

redactie kon aanleveren en/of ook niet altijd geschikt voor 

publicatie zou zijn geweest.

Jongelui; bedankt, een ijne vakantie en sterkte als brugpie-

per gewenst.

Henk van de Bunt 

VOOR BRUG- EN ANDERE SMURFEN

De Speel Gaarden
Webshop - Particulier en zakelijk

De Speel Gaarden

Achterweteringseweg 70
3738 MA  Maartensdijk
0346 21 00 07

info@despeelgaarden.nl
www.despeelgaarden.nl
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Geslaagd met

6 negens en 2 achten
Maria van Groenestijn kan zich haar middelbare schooltijd in Nijmegen nog goed herinneren.  
Met haar perfectionistische instelling ergerde ze zich groen en geel aan een ieder die het leren niet 
serieus nam; leerling of leerkracht. Uitermate gedreven om zo snel mogelijk de middelbare school 
weer te verlaten, doubleerde ze in geen enkele klas en slaagde met 6 negens voor talen en 2 achten 
voor de ‘bijvakken’ geschiedenis en economie. Nog steeds vindt ze het jammer dat het niet mogelijk 
was om met wiskunde als 9e vak examen te doen.

Inmiddels is ze drs. Van Groenestijn en leerkracht Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming op  

Het Nieuwe Lyceum. Een gedreven leerkracht met een missie, want zij kan het onderpresterende (hoog)

begaafde kind herkennen en helpen. Maria volgde een opleiding voor Specialist in Gifted Education 

(ECHA). Sinds 2007 coacht zij kinderen die slim zijn, luitend de basisschool hebben doorlopen maar op 

de middelbare struikelen doordat ze, simpelweg gezegd, nooit geleerd hebben hóe je iets moet leren.

Maria: ‘Hoe slim je ook bent, er komt een moment dat het je allemaal niet meer aan komt waaien. Leren 

is een techniek en ook plannen moet je leren. Het is geen schande om daarbij hulp te zoeken. Ik reik 

de handvatten aan zodat ouders en kinderen weer met plezier de middelbare schooltijd beleven. Is 

er sprake van een hoge CITO-score in 

combinatie met een verveelde, onder-

uitgezakte puber en drieën voor toet-

sen, dan wordt het tijd om aan de bel 

te trekken!

Wie doet ’t licht aan
‘Hoe je ook hangt, zit of ligt, je leert beter met goed licht!’ Ellen Goulmy is er stellig in: ‘Licht is niet 
alleen een kwestie van de lamp aandoen. Het moet functioneel zijn. Dat kan je logisch beredeneren, 
maar ook uitrekenen.’

Ellen, oorspronkelijk fotograaf van beroep, wordt helemaal enthousiast als het over licht gaat. In de win-

kel is een enorme verscheidenheid aan lichtarmaturen te vinden en keus uit zo’n 70 merken. ‘Het is heus 

niet allemaal strak functioneel’, zegt Ellen. ‘Het oog wil ook wat en die leuke designlamp met weinig 

functioneel licht kan prima, als je dat elders compenseert. Overigens vraagt een gezellig sfeerhoekje om 

andere verlichting dan een bureau.’

‘Het mooiste is om echt een lichtplan te maken’, vertelt Ellen enthousiast. ‘Dat gaat wellicht wat ver voor 

een slaapkamer met bureau’, maar bij verbouw en nieuwbouw is dat echt zinvol. En dat geldt zowel voor 

bedrijven als particulieren! We hebben laatst het lichtplan voor zwembad Dijnselburg gemaakt en maar 

liefst een energiebesparing van 60% weten te realiseren. Dat is zo mooi om te doen!’

Kortom, er komt heel wat kijken bij 

licht. Loop gerust eens binnen voor ad-

vies. Naast alle armaturen is er ook een 

keur aan cadeau- en designartikelen te 

vinden.

MPG Coaching
Ensahlaan 48

3723 HW  Bilthoven

T 030-2258350

mpgcoaching@gmail.com

www.mpgcoaching.nl

Poncius Stijl in Interieur
Julianalaan 8a

Bilthoven

T 030 228 77 82

www.poncius.nl

Openingstijden:
Ma: 13.00 - 18.00

Di t/m Vr: 10.00 - 18.00

Za: 10.00 - 17.00

 Er komt een moment dat het niet meer als vanzelf aanwaait. Met een goede bureaulamp leer je beter.

‘Dan kunnen ze straks lekker 
met mij mee ietsen’
Wielrennen is de sport van Kyle Agterberg: ‘Ik iets al vanaf mijn zevende en rijdt ook al vanaf die tijd 
wedstrijden’. De Martin Luther King-bassischolier is lid van de Utrechtse vereniging ’t Luchtschip en traint 
met een groepje dat gecoacht wordt door vader Patrick. Op het Nederlands Kampioenschap veldrijden 
in januari 2012 in Gasselte behaalde het Maartensdijkse talent nog een fraaie 4de plaats. Tot en met dit 
seizoen voetbalde Kyle ook bij de plaatselijke voetbaltrots SVM: ‘Ik heb nu gekozen voor alleen wielren-
nen; daar hoop ik in door te groeien en misschien beroeps te worden’. 

Kyle vervolgt zijn schooltijd straks bij de Gooise PraktijkSchool: een kleine school in Hilversum, voor leerlingen 

die liever leren door doen. Alle leerlingen krijgen hier voortgezet onderwijs op maat. Met een extra steuntje 

in de rug bereiden ze zich vijf jaar lang voor op de maatschappij. De één vindt daarna een gewone baan, een 

ander leert verder op niveau 1 van het ROC en weer een ander vindt z’n draai op een beschermde werkplek. 

De Gooise Praktijkschool laat zich inspireren door een Amerikaans programma waarbij elke leerling werkt van-

uit een persoonlijk leerplan dat gebaseerd 

is op hun passies, capaciteiten en behoef-

ten. Het onderwijs volgt dus de leerling en 

niet andersom. 

Kyle kijkt tevreden terug op zijn basis-

schooltijd: ‘Er was wel eens wat, maar door 

de persoonlijke aandacht voor iedereen 

ging het eigenlijk best goed’. Hij heeft 

er veel zin in en verwacht niet dat het 

komende afscheid ook een deinitief af-

scheid van zijn schoolvrienden is: ‘Er gaan 

ook een aantal schoolvrienden straks naar 

bijv. het Alberdinghk Thijm College in Hil-

versum; dat ligt naast mijn nieuwe school. 

Dan kunnen zij straks lekker met mij mee 

ietsen’. 

Stien miste het ietsen 
en de stroopwafel 
Stien Boumeester heeft de basis-
schoolgroepen 4, 5 en 6 niet op de 
Martin Luther Kingschool in Maar-
tensdijk doorgebracht, maar op een 
internationale school in Hongkong. 
Haar vader was voor zijn werk drie jaar 
gedetacheerd in het gebied, dat be-
staat uit 236 eilanden met een totale 
oppervlakte van 1.099 km² en grenst 
aan de Zuid-Chinese Zee. Er wonen 
ruim 7 miljoen mensen.

Stien en haar oudere tweeling-broers 

Guus en Warner volgden tijdens die pe-

riode lessen op een internationale school. Stien: ‘Het was wel even wennen daar, want alles was anders. 

De taal natuurlijk; alles ging in het Engels, maar ook de kinderen. Het waren allemaal kinderen van ouders, 

die daar ook tijdelijk werkten. Ik denk dat ik daar wel evenveel geleerd heb als wanneer ik hier op school 

zou zijn gebleven’. 

Toen Stien drie jaar later de draad weer oppakte in groep 7 merkte ze dat ze alleen in het vak Nederlands 

een achterstand had opgelopen: ‘Vooral het schrijven was erg moeilijk; ik had drie jaar lang alleen maar 

les gehad in lezen en schrijven in het Engels. Het Nederlands spraken we alleen thuis’. Gevraagd naar haar 

hobby’s daar, antwoordt Stien: ‘Ik heb gekookt, gedanst en getennist en natuurlijk bouw je daar weer een 

nieuwe vriendenkring op’. Stien miste in Hongkong in eerste instantie haar Nederlandse vrienden, het 

ietsen en de oer Hollandse stroopwafel. Terug in Nederland bleek dat er allemaal nog te zijn

Ondanks haar voorsprong ‘Engels’ koos Stien niet voor een internationale school, maar meldt zij zich eind 

augustus in de brugklas HAVO/VWO van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven.  

Gezellig vakantie-uitje

of familie-/kinderfeestje?

Midgetgolfen op een mooie baan

in een bosrijke omgeving.

Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

030-2281154, b.g.g. 06-20963766

Zelfverzekerd naar de brugklas?
Tijdens de 2-daagse zomercursus  

'Plezier op school' leer je samen  

met andere aanstaande brugklassers 

hoe je contact kan leggen met leeftijdsgenoten, 

hoe je voor jezelf opkomt en hoe je  

kan omgaan met plagen/ pesten.

 

Meld je nu aan op www.opvoedwinkeldebilt.nl

of bel tel. 030 2684710

Voor de lekkerste start
van je vakantie!

DAPPERDIRECT.NL

Al die handige schoolspullen 
bstel je on-line f vind je bij 
ons in de winkel

Thuiskantoor Dapper
Julianalaan 36
3722 GR  Bilthoven
tel 030-2283412

"De Beste Spare-Ribs in de Regio!"

Café - Bistro - Terras - Feesten
Recepties - Fietsverhuur

Graaf Floris V weg  32, Hollandsche Rading
Tel.: 035  887 34  30 | www.bistro-egel.nl

Vanaf 1 juli 7 dagen per week open!
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Bas ging 8 jaar  
naar ‘de middelbare’
Kwaliteitsslagerij Van Loo wordt gerund door Bas van Loo, die uiteindelijk de zaak van zijn vader 
overnam. Het duurde járen voor hij die stap nam. Ook de overstap van de lagere naar de middelbare 
school ligt hem nog vers in het geheugen.

Na de Julianaschool werd Bas aangemeld bij de christelijke scholengemeenschap De Breul in Zeist. ‘Het 

was stoer om naar het voortgezet onderwijs te gaan, maar als je in die enorme school rondliep tussen 

al die oudere leerlingen, voelde je je een klein jongetje. En dan die tas vol boeken en die gymspullen 

die je de hele dag moest meezeulen! Voor mij was het ook een helse ietstocht, twee keer drie kwartier 

op een dag.’ 

Gaandeweg ging het nieuwe eraf. ‘Je past je aan de verschillende leerstijlen van de docenten aan en 

leert jezelf te redden.’ Toch switchte Bas na een jaar naar het Nieuwe Lyceum. ‘Ik heb er een heerlijke tijd 

gehad. Ik deed eerst ik de Mavo, maar wat ik daarna wilde, wist ik niet, dus heb ik ook nog de Havo en 

het Vwo gedaan.’ Zelfs na zijn diensttijd had hij nog geen keus kunnen bepalen. ‘Mijn vader vroeg me 

regelmatig of ik hem wilde helpen en zo ben ik in de zaak gerold. Ik heb er nooit spijt van gekregen. Mijn 

vader gaf me alle ruimte en stond open voor vernieuwing.’ 

Met een steuntje in de rug 
naar de brugklas
Eva Haazen van Sira Kindercoaching 
ondersteunt kinderen bij hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Een grote 
stap in het leven van een kind is de 
overgang van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs. Dankzij haar 
uitgebreide ervaring en kennis als 
kindercoach en therapeut kan Eva de 
helpende hand bieden bij dit proces.

‘Mijn hele praktijk draait het om sociaal-

emotioneel weerbaarder maken van 

kinderen, zodat ze meer zelfvertrouwen 

en een positiever zelfbeeld krijgen’, ver-

klaart Eva. ‘Ik werk aan het ontwikkelen 

van vaardigheden waardoor ze lekker-

der in hun vel gaan zitten, zodat het 

thuis en op school goed gaat.’ 

Voor aanstaande brugklassers heeft Sira Kindercoaching 

een nieuwe, korte training opgezet,  “Vol kracht na acht”. 

‘Die is ook bestemd voor kinderen van ouders die denken: 

Het zal wel loslopen, maar het is toch goed om aan die 

oversteek wat extra aandacht te besteden’, legt ze uit. 

‘Daarom noem ik het een stukje ondersteuning bij een  

soepeler overgang naar het voortgezet onderwijs, zodat 

het kind snel weer zijn draai kan vinden in de nieuwe leer 

omgeving.’  Bij de training gaat Eva onder meer in op de  

eigen kwaliteiten, leerpunten, omgaan met groepsdruk en 

verwachtingen van anderen, nieuwe vriendschappen sluiten 

en omgaan met pesten. 

Slagerij van Loo
Hessenweg 183 

De Bilt 

030-2203813 

info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl 

openingstijden:
maandag tot en met donderdag

7.00 tot 18.00 uur

vrijdag 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag 7.00 tot 16.00 uur

Sira Kindercoaching
Akker 123

3732 XD  De Bilt

06-42073357

www.sirakindercoaching.nl

eva@sirakindercoaching.nl

Ook vader Van Loo is nog regelmatig in de winkel te vinden.

Eva geeft kinderen graag een steuntje in de rug.

Laura is 11 jaar en zit in groep 8a van de 

Julianaschool. Ze woont in Den Dolder en 

zit vanaf halverwege groep 7 op de Julia-

naschool. Op 28 augustus gaat zij naar de 

brugklas havo/vwo van Het Nieuwe Ly-

ceum in Bilthoven. Annick is 12 jaar en zit 

in groep 8b. Ook zij gaat naar de brugklas 

havo/vwo van Het Nieuwe Lyceum.  Romy 

zit in groep 8c en gaat bij het Groenhorst 

College in Maartensdijk vmbo TL doen.  

‘Ik ben al twee keer naar de open dag 

van Het Nieuwe Lyceum geweest’, vertelt 

Laura. ‘Ik heb al kennisgemaakt met de 

groep waarin ik terechtkom.’ Voor Annick 

geldt hetzelfde. Ze heeft een oudere broer 

op Het Nieuwe Lyceum. ‘Maar die gaat 

naar de vierde als ik kom.’ Ze kent al veel 

mensen via haar broer, maar ook van het 

tennis. ‘Ze noemen mij brugsmurf.’ Romy 

is naar de open dag van het Groenhorst 

College geweest en had vorige week een 

kennismakingsdag.

Laura verwacht een ijne schooltijd te 

hebben en hoopt dat ze goed wordt op-

vangen. Wat ze zeker gaat missen is de 

vaste juf. ‘Op de middelbare school krijg je 

allemaal verschillende leraren. Ik denk dat 

ik ook ga missen dat er zoveel aandacht 

aan je wordt besteed. Op de middelbare 

school is dat vast minder.’ Annick vindt 

één meester of juf ook ijner dan allemaal 

verschillende leraren. Op de Julianaschool 

zijn de lestijden goed geregeld en weet 

je waar je aan toe bent. Als je elke maand 

nieuwe lestijden krijgt moet je daarmee 

met alles wat je naast de school doet re-

kening houden.’ Ook Romy zal haar klas 

en de leerkrachten die ze allemaal kent 

gaan missen. Ook de vaste lestijden, maar 

ze hoopt toch met leuke nieuwe mensen 

een ijne tijd te hebben. Ze gaat met de 

iets of met de bus naar het Groenhorst 

College. 

‘Wat ik na de middelbare school ga doen 

weet ik nog niet. Dat laat ik maar op me 

afkomen’, zegt Laura. Haar hobby’s zijn 

paardrijden en in een musical spelen. 

Hoewel ze nog niet precies weet wat ze 

later wil gaan doen, ziet ze een zang- en 

acteercarrière wel zitten. ‘Zangeres of ac-

trice worden zit toch wel een beetje in 

mijn achterhoofd. Paardrijden zie ik meer 

alleen als hobby. Ik zit op paardrijles en ik 

kan het nog niet zo goed. Ik wil er wel mee 

doorgaan, maar mijn beroep wil ik er niet 

van maken. Ik zie meer in zang- en acteer-

werk. Als we op kamp gaan en er is een 

bonte avond dan zing ik veel met mijn 

vriendinnen.’ Aan een talentenjacht heeft 

ze nog nooit meegedaan. 

Annick wil na de middelbare school ze-

ker doorgaan met tennissen. ‘Als dat niet 

lukt weet ik echt niet wat ik wil gaan doen 

maar waarschijnlijk wel iets met sport.’ An-

nick is een aanstormend tennistalent en 

speelt tennis op hoog niveau in haar leef-

tijdscategorie. Ze speelt niet alleen overal 

in Nederland, maar heeft ook al een keer 

in België gespeeld.

Romy wil na haar opleiding graag iets cre-

atiefs met haar handen gaan doen, maar 

niet in de kunst. ‘Het lijkt me heel ijn om 

met je handen iets te maken.’ Een speciale 

hobby heeft ze niet. ‘Ik wil gewoon lekker 

buiten zijn. Gewoon afspreken met vrien-

dinnen en leuke dingen ondernemen. 

Romy wilde op voetbal maar dan kan niet 

vanwege een blessure aan haar been. ‘Het 

mag ook niet van mijn ouders.’ Laura trekt 

zich er niets van aan als ze haar brugpie-

per noemen. ‘Degenen die dat zeggen zijn 

het zelf ook geweest.’ Annick denkt dat ze 

het voor de grap doen, dus trekt ze zich er 

niets van aan. 

Gemengde gevoelens
bij aanstaande brugpiepers
Drie leerlingen van groep 8 van de Julianaschool in Bilthoven kijken met spanning uit naar een nieuwe periode in hun leven. 
Laura de Vries, Annick Verhaar en Romy Krijger beginnen het nieuwe schooljaar als brugklassers op Het Nieuwe Lyceum in 
Bilthoven en het Groenhorst College in Maartensdijk.

V.l.n.r. Romy, Annick en Laura op weg naar een nieuwe fase in hun leven.

Waar gaan ze heen

Gemeente De Bilt kent 18 basis- 

scholen. Hieronder een overzicht van 

de uitstroom van groep 8 naar de  

diverse middelbare scholen.

HNL  ................................................................................................ 157

WP  ................................................................................................... 167

Groenhorst  ............................................................................ 35

ONS  ................................................................................................... 48

Lodensteijn  ........................................................................... 21

Passie  .............................................................................................. 13

ATC ...................................................................................................... 14

Rientjesmavo  ........................................................................ 3

Herman Jordan  .............................................................. 30

Utr. St. G  ...................................................................................... 22

Schoonoord  ............................................................................ 5

CLZ  ..................................................................................................... 29

CGU  ....................................................................................................... 4

OLZ  .................................................................................................... 11

De Breul  .......................................................................................... 1

Waldheim Baarn  .............................................................. 4

Comenius Hilversum  ............................................... 2

Vrije-School  .............................................................................. 9

Aloysius  ........................................................................................... 4

Groot Goylant  ...................................................................... 7

Johan van Oldenbarneveld  .......................... 3

Baarns Lyceum  ................................................................... 1

Amadeus college  ........................................................... 1

Alb.Tijm. Mavo  ..................................................................... 1

Gooische Praktijkschool  ...................................... 1

Hilvertsheem  ......................................................................... 1

Elders ver weg  ................................................................. 18
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Benevelingsysteem houdt 
voeding langer vers

door Henk van de Bunt

Benevelingsystemen verbeteren de kwaliteit van de versproducten in een winkel. 

Deze systemen zijn al bekend in veel landen en onlangs ook in België ontdekt. 

In zijn constante ontdekkingstocht naar innovatie met betrekking tot zijn 

bedrijf heeft ook Landwaart het systeem in zijn winkel geïntroduceerd. 

‘Misting’ is de technische naam voor 

dit systeem, dat kan worden gebruikt 

voor groenten, vis, vlees en koelka-

mers. Het biedt vele voordelen, zoals 

(50%) minder gewichtsverlies, een 

even groot percentage minder afval, 

een zichtbaar kwaliteitsverschil, een 

verdubbelde houdbaarheid en er zijn 

geen plastic verpakkingen meer no-

dig. 

De producten behouden hun vitami-

nen langer en kunnen langer bewaard 

blijven in de koelkast van de klant. De 

nevel is zeer ijn en stoort de klanten 
niet Het water loopt in een gesloten 

circuit, daarom is het risico op bacte-

riën uitgesloten. Er is geen water op 

de vloer of de spiegels, er zijn geen 

druppels en het systeem kent daar-

door weinig onderhoud.

Ingebouwd

Bij Landwaart op het Maartensdijkse 

Maertensplein is het systeem onlangs 

in de winkel geïnstalleerd en komt 

het vooral de sla en de andere verse 

groenten ten goede. Vooraf zijn we 

een kijkje gaan nemen bij de slaleve-

rancier van Landwaart. Boer & Den 

Hoedt in Ridderkerk teelt het hele 

jaar alternatieve slasoorten op een 

uniek teeltsysteem. Er wordt geteeld 

op water in plaats van op grond. 

Het belangrijkste voordeel van dit 

teeltsysteem is dat de irma het hele 
jaar gewassen kan leveren met een 

constante kwaliteit. Dit mede dank-

zij belichting in de wintermaanden. 

Doordat het klimaat in deze kas 

van 17.000 m2 veel droger is dan 

in grondteelt heeft men veel minder 

last van ziekten. Ook hoeft men geen 

onkruid te bestrijden en grond te ont-

smetten, waardoor er met recht een 

schoon en betrouwbaar product afge-

leverd wordt.

Uniek

Deze op unieke wijze geteelde slapro-

ducten uit Ridderkerk en de andere 

groenten worden bij Landwaart nu 

ook nog eens uniek aangeboden door 

het Misting-systeem, dat volgens 

kenners zichzelf in 6 tot 9 maanden 

terugbetaalt. Wim Lanwaart: ‘Ook al 

zou dat niet zo zijn, dan is dat geen 

reden dit niet in ons bedrijf te intro-

duceren. Het kwaliteitsverschil bij de 

producten is merkbaar vanaf de eerste 

dag en wij kunnen de klant ook tonen 

dat de winkel is uitgerust met deze al-

lernieuwste technologie om hun voe-

ding vers te houden’. 

17.000 m2 sla.

Het is tegenwoordig een beetje mistig bij Landwaart.

Infodag digitale foto’s 
afdrukken

Wie nog niet zo bedreven is in (afdrukken van) digitaal 

gemaakte foto’s kan zaterdag 30 juni terecht bij Drogisterij 

van Rossum aan het Maertensplein in Maartensdijk, waar 

informatie zal worden gegeven over het maken van bijv. een 

eigen fotoboek. Er zal een adviseur van de landelijke fotoketen 

FotoQuelle aanwezig zijn die belangstellenden verder zal 

helpen op de digitale fotosnelweg.

Bij van Rossum staat de vernieuwde fotokiosk waar iedereen direct foto’s 

kan printen en of bestellen; nu ook in grotere formaten (13X18 en 15X20) 

en zelfs posters. Men kan nu ook eigen wenskaarten bestellen of direct af-

drukken met een zelf geschreven tekst erbij. Ook verjaardag- geboorte- en 

bedankkaartjes met eigen teksten zijn nu direct af te drukken. De adviseur 

is zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur aanwezig. 

Vernieuwd concept Lancaster 
Schoonheidssalon Van Rossum

door Marijke Drieenhuizen

De drie schoonheidsspecialisten Karin de Koning, Manon van Rooijen en Dianne Hof van Lancaster 

Schoonheidssalon Van Rossum zijn onlangs vier dagen op de allerlaatste Lancastercursus geweest en 

bieden nu een vernieuwd concept in de behandeling aan. 

Al 15 jaar is deze Lancastersalon een 

onderdeel van Drogisterij Van Ros-

sum. Lancaster is al 60 jaar actief 

op het gebied van huidverzorging en 

richt zich speciaal op anti-ageing of 

huidveroudering. In 40 landen zijn 

inmiddels Lancastersalons actief en 

allen werken volgens hetzelfde prin-

cipe. Elk jaar dienen de specialistes 

zich minimaal tweemaal te scholen 

om up to date te blijven.

Allernieuwste technieken

De drie schoonheidsspecilisten heb-

ben de allernieuwste Lancaster-tech-

nieken aangeleerd. Karin de Koning: 

‘We hebben voor het eerst gewerkt 

met schelpen en stenen tijdens huid-

massages die we wisselend bij elkaar 

uitvoerden. Het gebruik van de schel-

pen en stenen bevordert de opname 

van de actieve werkstoffen, revitali-

seert de huid en zorgt voor verstevi-

ging van de huid’. Daarnaast hebben 

ze ook gewerkt met een nieuw type 

masker van rubber voor een diepere 

hydratatie. ‘Bijzonder is dat dit mas-

ker geschikt is voor alle huidtypen 

zelfs voor mensen met een extreem 

gevoelige huid of een huid met cou-

perose’, vertelt Dianne Hof. Er zijn 

behandelingen mogelijk van 30, 60 

en 90 minuten. Voordat de behande-

ling begint wordt eerst goed bekeken 

welke conditie de huid heeft en welke 

behandelijn het meest effectief zal 

zijn. De meest gebruikelijke behan-

deling is de uursbehandeling. Naast 

de behandeling met Lancasterproduc-

ten kunnen mensen ook bij deze sa-

lon terecht voor het verwijderen van 

bijvoorbeeld gerstkorrels, maar ook 

voor harsen en het verven van wim-

pers en wenkbrauwen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de moge-

lijkheden en het maken van afspra-

ken kan met terecht in de zaak op het 

Maertensplein in Maartensdijk of via 

telefoonnummer 0346 211268.

V.l.n.r. Dianne Hof, Manon van Rooijen en Karin de Koning van Lancaster 

Schoonheidssalon Van Rossum.  

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Mandevilla

Mandevilla Sundaville 

piramide

Diverse kleuren. 

Potmaat 19 cm. Per stuk

van 16,95Cvoor 

12,99

wk 26. Geldig van 28-06 t/m 04-07. OP=OP



•	 Keukenrenovatie

•	 Nieuwe	keukens

•	 	Kantoor-	

&	winkelinrichtingen

•	 Radiatorbetimmeringen

•	 (Inloop-)	Kasten

•	 Tafels

•	 Schouwen

Het adres voor al uw maatwerk!

P.C.	Hooftstraat	29

3601	ST		Maarssen

Tel:	0346	-	56	11	11

Mob:	06	-	52	34	15	31

E:	fmdebruijn@casema.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Robouw is sinds 2002 gevestigd 

in gemeente De Bilt. Eigenaar Ron 

van Leusden steekt zelf graag 

de handen uit de mouwen, maar 

houdt inmiddels ook supervisie 

over 9 medewerkers. Sinds begin 

dit jaar is Robouw gevestigd in een 

ruimer pand aan de Molenkamp 

30 in De Bilt (voorheen vestiging 

bouwbedrijf Van Dijk en De Jong).

In de moderne werkplaats is 

voldoende ruimte om verder te 

groeien. Robouw is gespecialiseerd 

in totale verbouwingen inclusief 

aanbouw, keuken, badkamer etc. 

Maar ook voor de kleinere klussen 

in en om het huis kunt u bellen 

voor een deskundig advies en 

vrijblijvende offerte. Maatwerk en 

kwaliteit zijn de speerpunten van 

Robouw. U bent van harte welkom 

om een keer persoonlijk kennis te 

komen maken.

Renovatie en uitbouw

Badkamer met inloopdouche en bad

Robouw BV - Molenkamp 30  

3732 EV De Bilt

Tel. 030-2280478 

Mob. 06-54228555 

info@robouwbv.nl   

www.robouwbv.nl

Op maat gemaakte kamer en suite

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 

wasmachine! Grote winkel in de stad,

lage prijzen. Nu is ’ie defect en ook de

winkel is gesloten…

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

installatie. Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

 
gaat uw

wasmachine
repareren?

Wie

Open Dag Tuinderij 
Eyckenstein 

Op 23 juni, tijdens de landelijke open dagen van de biologische tuinbouw ston-

den de deuren van Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden wijd open. Luuk 

Schouten, de biologisch tuinder en Agnes Looman, biologisch kruidenkweker 

in Maartensdijk hebben hun tuinen fantastisch op orde. Alles stond er geweldig 

bij en er viel veel te beleven in de groente- en kruidentuin. 

De Open Dag op Tuinderij Eyckenstein mocht zich bij tijd en wijle verheugen in 

een grote belangstelling. [HvdB]

Op ’t bankje
‘Dat moet mij nou weer overkomen. Een 

lekke band’, moppert de jongeman die 

moedeloos met zijn hoofd schuddend op 

het bankje komt zitten. Ik had hem al met 

de iets aan de hand zien aankomen dus 
was het voor mij geen verrassing. ‘En dat 

overkomt me nu net vandaag. Mijn vriendin werkt hier in de buurt, maar die 

is toevallig vandaag voor de zaak naar Arnhem. Anders had ik haar gebeld of 

ze met de auto even hier naar toe wilde komen. Dat zal je nou altijd zien. Naar 

huis lopen is geen optie, want dat is minstens vijftien kilometer.’ Hij kijkt even 

zwijgend voor zich uit en ik denk zo dat hij een oplossing aan het bedenken is. 

‘Ik ben de laatste tijd een echte pechvogel’, zegt hij even later. Ik kijk hem aan, 

maar heb niet het idee dat zijn leven een en al ellende is. Hij voelt waarschijn-

lijk aan wat ik denk en zegt: ‘Nou ja, het valt ook wel mee hoor, maar soms 

gebeuren er van die dingen vlak achter elkaar. Vorige maand gingen we een 

weekendje naar Londen en namen we de trein, omdat je dan meteen op Schiphol 

bent. Wordt er opeens in de trein omgeroepen dat er een wisselstoring is en de 

trein niet verder gaat dan Amsterdam Zuid. Dan ben je vlakbij Schiphol, maar 

je moet er wel zien te komen. Gelukkig kregen we gauw een taxi en wilde mijn 

vriendin een paar uur van tevoren op het vliegveld zijn om nog wat te winke-

len, dus waren we nog ruim op tijd, maar als je het een beetje krap plant zit je 

er mooi mee.’ Ik verwacht eigenlijk nog meer ellende, maar dat blijft uit. ‘Het 

liefst was ik met de trein naar Londen gegaan. Dat hebben we de vorige keren 

gedaan. Je bent dan ongeveer net zo lang onderweg en komt midden in de stad 

aan. Ik vind het ook leuker, via Brussel en de Kanaaltunnel. Van Brussel naar 

hartje Londen is maar twee uur en dan stopt de trein ook nog eens drie keer 

onderweg. Maar nu gingen we vliegen omdat mijn vriendin goedkope tickets 

had weten te bemachtigen.’ Het lijkt bijna of hij de lekke band is vergeten en 

met zijn gedachten weer in Londen zit. Dan gaat zijn mobiele telefoon. Het is 

zijn vriendin waar hij zijn situatie uitgebreid aan uitlegt. Ze vraagt hem waar 

hij op dit moment is en een beetje met mijn hulp weet hij het haar duidelijk te 

maken. ‘Ze probeert wat te regelen en belt me zo terug’, zegt hij als het gesprek 

is beëindigd. ‘Ze is altijd een kei in het regelen van dingen, dus ik ben benieuwd 

wat voor oplossing ze heeft.’ Hij praat nog wat over Londen, want daar gaan 

ze vaak een weekend heen. Na een kwartiertje gaat zijn telefoon. Hij hoeft zelf 

niet veel te zeggen, maar het is duidelijk dat er een oplossing is. ‘Ik wacht hier 

tot hij komt’, hoor ik hem zeggen als hij het gesprek met een glimlach afsluit. 

‘Haar collega Frits komt hier zo met de iets naar toe. Hij heeft een reparatiesetje 
en denkt dat hij de band wel kan plakken.’ Het lijkt me een goede oplossing. 

Hij zet de iets vast op zijn kop en steekt een sigaretje op. Binnen een kwartier 
komt Frits aanietsen. Hij bekijkt de band en ziet een spijkertje zitten. ‘Dat is zo 
gepiept’, zegt hij en gaat voortvarend aan de slag. Binnen tien minuten heeft hij 

de band gerepareerd. ‘Ik zou voortaan maar een reparatiesetje meenemen als ik 

jou was. Ik heb er al een paar keer gemak van gehad.’ De pechvogel knikt dee-

moedig, maar voor hem is het toch het belangrijkste dat hij naar huis kan ietsen.

Maerten
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Cijfers juni 2012
Totaal aantal inschrijvingen bij 

KvK in De Bilt 6.328

waarvan 2.853 Economisch actief 

verenigingen  332

stichtingen 617 

In april zijn er 9 nieuwe 

inschrijvingen bij de Kamer van 

Koophandel geregistreerd.

5 daarvan zijn starters

 [bron: KvK]

KvK Bijeenkomsten, Netwerkcafé

dinsdag 17 juli 2012,

19.30 - 22.00 uur

De Grote Catacomben

Oudegracht a/d werf 219

Utrecht

toegang gratis, Zie www.kvk.nl

kantoorruimte 
tijdelijk of permanent

kijk voor meer informatie op 

www.leyensehof.nl

• Vanaf 20 tot 50 m2 

• Inclusief airco, verwarming en electra

• Volledig gestoffeerd

• Draadloze en 

 beveiligde ICT-voorzieningen

• Huurvoorwaarden fl exibel en op maat
• Opzegtermijn 1 maand

• Gebruik van vergaderfaciliteit mogelijk

Te Huur

Bilthoven

Business Contact de Bilt (BCB) organi-

seerde op woensdag 20 juni de Regio-

bijeenkomst van 5 samenwerkende 

ondernemersverenigingen. Bijna 200 

ondernemers uit De Bilt, Bunnik, Zeist 

en de Utrechtse Heuvelrug kwamen 

samen in de Biltsche Hoek.

Elk jaar organiseert een van de onder-

nemersverenigingen de regiobijeen-

komst. Gemeente De Bilt kent veel 

familiebedrijven waarvan sommigen 

al meer dan 50 jaar bestaan. Het aan-

tal familiebedrijven in Nederland ligt 

met 55% fors hoger dan het Europees 

gemiddelde van 22%. Rond het thema 

‘Oost, west…, met familie werk je het 

best’ stelde Business Contact de Bilt 

een interessant programma samen.

De BCB telt 9 Biltse familiebedrijven 

die meer dan 50 jaar bestaan. Verte-

genwoordigers daarvan presenteer-

den zich op de bijeenkomst; De � rma 

Agterberg (sportvelden en paarden-

bodems), Autobedrijf De Rooij, Huus-

sen Elektro, Schildersbedrijf Joh van 

Doorn, Van Ginkel Tuinarchitect, Volvo 

Verkerk, Horecaconcern Van der Valk, 

Uitvaartondernemer Tap en Hove-

niersbedrijf Hoefakker.

Daarna gaf Gijs Swinckels van Bavaria 

een inkijkje in een van de oudste fa-

miliebedrijven van Nederland. Klaas 

van der Valk nam de aanwezigen 

mee langs 150 jaar familiegeschiede-

nis, waarbij diepte- en hoogtepunten 

voorbij kwamen. Aansluitend gaf Bou-

dewijn Brandon van het Centrum Voor 

Bedrijfsoverdracht tips aan de aanwe-

zigen waarop zij moesten letten bij 

bedrijfsoverdracht en met name bij 

familiebedrijven. 

Tot slot werden de vertegenwoordi-

gers van de familiebedrijven op hu-

moristische wijze door Betty onder-

vraagd. 

Na a� oop van de presentatie was er 

weer volop gelegenheid voor eten, 

drinken en netwerken.

Eén grote familie op Regiobijeenkomst

Op 17 september a.s. vindt  in navol-

ging op het eerste succesvolle Kennis-

café van vorig jaar, het tweede Ken-

niscafé van Samen voor De Bilt plaats. 

Ditmaal met als thema: Arbeidsparti-

cipatie.

Het Kenniscafé is een laagdrempelige 

manier om met elkaar kennis te delen, 

elkaar te inspireren, samen de dialoog 

aan te gaan en elkaar te ontmoeten 

rondom een actueel maatschappelijk 

thema, zoals in dit geval arbeidspar-

ticipatie. Gastheer is Sportvisserij Ne-

derland, zelf al enkele jaren actief met 

het bieden van werkmogelijkheden 

voor mensen met een arbeidsbeper-

king.

Als maatschappelijk betrokken onder-

nemer/organisatie wil je ook mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een werk- of leer/stageplek kunnen 

bieden. Daarnaast zijn ook de krapte 

op de arbeidsmarkt, social return 

plicht bij aanbestedingen, HR-doelen 

zoals diversiteitsbeleid of CAO afspra-

ken goede redenen om werk te maken 

van arbeidsparticipatie. 

Laat u zich in het Kenniscafé inspi-

reren en informeren door Martine 

Breedveld van MVO Nederland. Volg 

de (interactieve) paneldiscussie on-

der leiding van gespreksleider en 

netwerkpartner: Sylvia Valkenburg 

van Valkenburg Trainingen. De panel-

leden zullen zijn: Joop Bongers van 

Sportvisserij Nederland, Bob Huussen 

van Huussen Elektro, Albert Agterberg 

van Agterberg BV en Tjitske Tabak van 

Reinaerde.

Na de paneldiscussie is er de mogelijk-

heid om door te praten over het on-

derwerp aan een van de dialoogtafels.

Aanmelden voor 24 augustus, 

via astrid@samenvoordebilt.nl 

of 06-11564957. 

Zie ook www.samenvoordebilt.nl

Kenniscafé Arbeidsparticipatie

Voorafgaand aan de presentaties ontmoetten ondernemers elkaar op het terras. [foto Reyn Schuurman]

Gastvrouw en speakerlady van de avond 

was ‘Betty - breed inzetbaar’. [foto Reyn 

Schuurman]

Wisper verhoogt de 
snelheden
Wisper gelooft dat glasvezel de enige toekomstvaste communicatiedra-

ger is waar klanten maximaal gebruik van moeten kunnen maken en is van 

mening dat je met een instapbandbreedte van 50/50Mbps net zo goed bij 

kabel kan blijven. Daarom zetten zij een nieuwe standaard in de markt van 

200/200Mbps. De Bilt en Bilthoven lopen hiermee voorop in Nederland!

Met dit aanbod richt Wisper zich ook sterk op mensen die twijfelen of ze wel 

willen overstappen naar glasvezel. Nog steeds geldt de 30% ondergrens die 

Regge� ber stelt voor het aanleggen van glasvezel in De Bilt. Ook inwoners 

die alleen ‘Internet’ of ’Internet &Bellen’ overstappen tellen mee en kunnen 

op deze manier ‘snu� elen’ aan wat glasvezel kan bieden ook al blijven ze dus 

met hun televisiediensten (voorlopig) bij de kabelaar.

Consumenten en zakelijk geïnteresseerden kunnen 

voor meer informatie over de glasvezeldiensten van 

Wisper terecht op www.wisper.nl. Meer informatie 

over de televisiedienst van Multivisie TV is te vinden 

op www.multivisie.tv. Voor vragen kan gebeld wor-

den via telefoonnummer 088-0120300.

Johan Datema heeft zich de afgelopen maandag 

druk ingespannen om Wisper lokaal op de markt 

te zetten.
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Roefelen met De Vierklank 
op de molen Geesina

door Guus Geebel en Martijn Nekkers

Roefelen is een Vlaams woord. Het betekent snuffelen en ontdekken. Op Roefeldag gaan scholieren 

van de basisscholen uit de gemeente De Bilt op bezoek bij bedrijven en instellingen om te kijken wat 

daar gebeurt. Op woensdagmiddag 20 juni kwamen zes leerlingen uit groep vijf en zes, afkomstig 

van de basisschool De Rietakker uit De Bilt en de basisschool De Nijepoort uit Groenekan naar het 

kantoor van De Vierklank. Daar kregen ze te zien hoe dit blad wekelijks in elkaar wordt gezet.

Na de ontvangst kregen de kinderen, 

die begeleid werden door twee moe-

ders, van redacteur Henk van de Bunt 

te horen hoe dit blad wekelijks in el-

kaar wordt gezet. Dat er iedere week 

20.500 kranten worden verspreid. Dat 

de krant ‘leeft’ van de advertenties 

en dat geprobeerd wordt tegen iedere 

bladzijde advertenties één pagina met 

redactionele tekst te plaatsen. Hierna 

kregen de jonge onderzoekers een 

kijkje in de keuken bij Annelieke van 

Brouwershaven-Blokhuis die met 

twee collega’s iedere week de krant 

in elkaar zet. Op het beeldscherm liet 

ze de kinderen zien hoe dat ging. Het 

volgende onderdeel was een korte 

cursus verslaggeven door Guus Gee-

bel en Martijn Nekkers. De bedoeling 

was dat de kinderen nu ook zelf een 

verslag zouden maken over wat er die 

middag nog verder zou gebeuren. De 

jonge verslaggevers kregen te horen 

hoe je zoiets moet aanpakken. 

Gesina

Na de korte cursus stapten de kinderen 

en de twee begeleidsters op de iets 
en reden naar de molen Geesina die 

praktisch om de hoek, aan de Ruigen-

hoekse Dijk te vinden is. Hier ston-

den Frits Jansen en Klaas Verhoef, 

bestuursleden van de Stichting die de 

molen exploiteert, al op ze te wach-

ten. Ze hielden een verhaal over de 

geschiedenis van de onlangs in oude 

luister herstelde molen. De gastheren 

namen de kinderen mee naar de stel-

ling op de eerste verdieping en naar 

de zolder daarboven waar de maalin-

stallatie te vinden is. Gewapend met 

een blocnote en een pen konden de 

kinderen hierna vragen stellen. Er 

werd heel veel opgeschreven door de 

kinderen. De bedoeling was dat ze 

hun verslag naar De Vierklank zou-

den sturen en dat dit dan opgenomen 

zou worden in het artikel dat u nu aan 

het lezen bent. Jammer genoeg heb-

ben maar twee kinderen dat gedaan. 

We laten ze graag aan het woord. 

Roefelen. Tof!!!!

door Tasara Tiesman, 10 jaar groep 6 

van De Rietakker in De Bilt 

Op woensdag 20 juni gingen wij op 

bezoek bij de krant De Vierklank: drie 

meiden van de Rietakker. We kregen 

lekker drinken met mini mars, twix en 

Bounty. Drie heren van De Vierklank 

vertelden ons hoe de krant gemaakt 

wordt. We mochten ook even kijken 

bij de mevrouw die al puzzelend de 

krant in elkaar zet. Met twee journa-

listen van De Vierklank en drie jon-

gens van een andere school gingen 

we op de iets naar Geesina. Deze 
molen is gebouwd in 1853 op een 

erf van een boerderij. Hij is hersteld 

in 1968, maar toen verwaarloosd. In 

2011 is hij opnieuw opgeknapt. Dit 

heeft een half miljoen euro gekost.

Er zijn twee molenaars, die er elke za-

terdag zijn. De molen is dan open en 

kan men bezoeken vanaf 11.00 uur. Je 

kunt dan ook wat spulletjes van Groe-

nekan kopen. Hiermee kunnen ze dan 

ook de molen laten draaien.

De laatste keer met draaien, hebben 

ze 5 zakken meel van 70 kg gemaakt 

in ongeveer een halve dag. Deze mo-

len maalt alleen voor veevoer. Voor 

meel te malen voor brood voor de 

mensen moet aan hele strenge eisen 

worden voldaan. De molen bestaat uit 

5 verdiepingen. De eerste verdieping 

kan je naar buiten en die heet de stel-

ling. Hier kunnen ze de molen op de 

goede plek draaien en vastzetten. De 

tweede verdieping is de Steenzolder. 

Hier wordt de tarwe gemalen door 

twee stenen.

Hier boven waren nog twee verdie-

pingen, maar deze hebben we niet 

bezocht.

Op de website van www.geesina.

nl kun je nog meer lezen over deze 

mooie molen.

Dit is het verslag van Bart Alberts 

9 jaar groep 5 van De Nijepoort in 

Groenekan

Ik ging naar Roefeldag; dat is iets van 

de gemeente De Bilt. Toen gingen we 

naar De Vierklank, dat is de krant. Van 

De Vierklank gingen we naar de mo-

len Geesina, omdat we daar iemand 

gingen interviewen. Ik was met twee 

hele goede vrienden er naar toe. Dat 

was heel leuk; je moet ook eens naar 

de molen Geesina!         1853 Is het 

bouwjaar van de molen Geesina. Een 

boer was met de molen begonnen, die 

verdiende zijn geld met vee, maar dat 

was niet genoeg, daarom bouwde hij 

de molen.

De molen werkt als volgt: Je hebt de 

wieken, daar zitten zeilen op en als 

je die zeilen over het hout doet, dan 

kunnen de wieken gaan draaien. En 

dan gaan ze door de wind draaien, een 

draaischijf draait, die zit weer vast 

aan een andere draaischijf, zo kan de 

steen waar het meel mee wordt ge-

malen draaien. De steen slijt de hele 

tijd omdat die over een andere steen 

draait. Daarom waren er vroeger vier 

andere machines en een elektrische 

machine. Die elektrische was handig 

als er geen wind was. Maar nu gebrui-

ken ze de elektrische niet meer. Als je 

een keer naar de molen Geesina gaat 

dan zie je ook een huisje en dat was 

de machinekamer. Roefeldag is su-

perleuk omdat je naar allemaal bedrij-

ven kunt. Ik vond de molen leuk om-

dat we op de tweede etage mochten 

waar het meel wordt gemalen. 

De verslagen van de kinderen zijn ook 

te lezen op de website van de molen 

Geesina: www.geesina.nl. Daar zijn 

nog meer foto’s te vinden van deze 

middag.

Bart Alberts, Thijs Jan Rutger, Lars Pieters, Tasara Tiesman, Birgit 

Leeman, Michelle Witwerts, Klaas Verhoef krijgen uitleg van Annelieke van 

Brouwershaven-Blokhuis die wekelijks De Vierklank met haar collega’s in 

elkaar zet.

Uitleg op de molen Geesina door Frits Jansen en Klaas Verhoef.

Schrijfthema: Wat een gebeurtenis!...
‘’Fly me to the moon’, grapte ze en 

keek me vol verwachting aan. ‘Mag 

het ook halverwege wezen?’ vroeg ik 

nog, ‘want anders zijn we voorlopig 

niet terug.’ Ze was een dag eerder 

12 jaar geworden en had van haar 

ouders een rondvlucht gekregen. Ter-

wijl haar familie op het terras bij het 

restaurant wachtte, was ze zelf naar 

me toegekomen en onvervaard klom 

ze in het stoeltje. Ze keek met inte-

resse naar de metertjes en ik zag haar 

even schrikken toen de motor startte. 

De aanloop op gras was wel wat hob-

belig maar eenmaal los gaf het vlie-

gen rust. Met grote ogen keek ze hoe 

de aarde zakte en in de verte het zicht 

steeds wijder werd. Ze wees naar de 

dorpjes, de weilanden, de bossen, de 

krioelende drukte op de wegen en 

de vogels onder ons. Ze kraaide van 

plezier. Terug na de landing gaf ze 

me een kus en huppelde naar haar 

familie om verslag te doen. Want het 

is ook nog mooi, leuk en spannend 

tussen hemel en aarde.’

Kees Pijpers, …......... (www.debilt-

schrijft.nl, verhaal ‘Fly me to the 

moon’)

Schrijfopdracht

Bijzondere gebeurtenissen, voorval-

len en anekdotes zijn het thema voor 

de schrijfopdracht voor de maand 

juli. U begrijpt, het kan van alles 

zijn. De viering van een bijzondere 

dag, een ontmoeting die u altijd bij 

zal blijven, een speciaal moment met 

een bekende óf onbekende, een grap-

pig of anderszins indrukwekkend 

voorval. Kortom, we zijn op zoek 

naar de juweeltjes die opblinken in 

uw herinnering.

Wat komt er als eerste in u op als u 

denkt aan bijzondere momenten in 

uw leven? Was het iets waar u naar 

toe geleefd of aan gewerkt hebt? 

Of overkwam het u en gebeurde het 

onverwacht? Wat maakte er zoveel 

indruk op u? Heeft het verder nog 

impact of gevolgen voor uw leven 

gehad? Hoe kijkt u er nu op terug?

Dit zijn slechts enkele suggesties 

om u op een idee te brengen. Schrijf 

uw eigen verhaal van maximaal 400 

woorden (een half A4’tje) en stuur 

het naar ons toe, liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? Op 

onze website www.debiltschrijft.nl 

vindt u nieuwe verhalen, o.a. ver-

halen waaruit bovenstaande citaten 

afkomstig zijn en schrijftips- en 

trucs. Half juli verschijnt één van de 

verhalen van dit thema tevens in De 

Vierklank.

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen computer 

hebt via de post. Als u graag een verhaal 

wilt vertellen, maar het zelf niet op kunt 

schrijven, vragen we u contact met ons op 

te nemen. Dan zoeken wij een schrijver in 

overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers 0346-573040

Wilma van der Laan 0346-591062

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

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

laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Ver-

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

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

In de nacht van 3 op 4 februari 1968 vloog hotel de Beddepan (voorheen 

hotel Nas) op de hoek Dorpsstraat/Soestdijkseweg in De Bilt in brand; één 

persoon kwam hierbij om het leven. Fotorechten: Historische Kring d’Oude 

School.)
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Uitvoering Zauberlöte trekt 
honderden man publiek

De uitvoering van Die Zauberlöte in de bewerking van Bart van Ger-
wen, uitgevoerd door hem met het Amsterdams Jeugd Symfonie Orkest, 
leerkrachten en leerlingen van een aantal Biltse basisscholen en een vaak 
ook nog dirigerende sopraan, trok donderdagavond 21 juni een bijna volle 
sportzaal in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. 

Vanwege het slechte weer kon de opvoering namelijk niet plaatsvinden op 
het Cruyff Court. Bijzonder was dat een twaalfjarige leerlinge van de Patio-

school de rol van de Koningin van de Nacht op zich nam. Zij zong letterlijk 
het hoogste lied, namelijk een aria met extreem hoge noten dat normaal 
alleen door zeer getrainde coloratuursopranen wordt gezongen. Over het 
muzikale gehalte van de voorstelling valt weinig meer te zeggen dan dat 
in zo korte tijd natuurlijk niet van de deelnemers kan worden verwacht dat 
er een bepaald niveau wordt bereikt. Maar iedereen deed zijn uiterste best 
en het was aandoenlijk om twee groepjes leerkrachten, de mannen met fan-

tasierijke hoofddeksels en de vrouwen prachtige kroontjes getooid, geza-

menlijk twee rollen voor hun rekening te zien nemen, de leraren de ene 
rol, de leraressen de andere. Zij werden daarbij gesteund door Van Gerwen 
en de sopraan, die met hen meezongen. Ook gaf de sopraan met haar stem 
steun aan het meisje van de Patioschool bij de moeilijke aria. De leerlingen 
zongen soms per school, soms met enkele scholen samen hun partijen. Het 
was jammer dat het door Van Gerwen vertelde verhaal een beetje onder-
gesneeuwd raakte door de drukte in de zaal. Een aantal kinderen in het 
publiek kon het niet opbrengen om anderhalf uur te zitten luisteren en liep 
steeds door de zaal heen en weer, waardoor het moeilijk was alles goed 
te volgen. Soms ook werden de zenuwen Van Gerwen een beetje de baas, 
waardoor het verhaal een tikje haperde. Maar de aanwezige ouders, groot-
ouders, broers en zusjes waren maar wát trots op hun zoons en dochters, 
die zo onbevangen en enthousiast hun liedjes zongen, en togen tevreden 
huiswaarts. [LvD]  

Kunst & Genoegen laat kinderen kennis maken met muziek

Blokluitles op scholen
door Kees Pijpers

Vrijdagavond 29 juni is er in De Vierstee Maartensdijk van 19.00 tot 19.30 uur een inloop in de 
toneelzaal waar ouders en kinderen kunnen kennismaken met een nieuw plan van de plaatselijke 

Muziekvereniging Kunst & Genoegen, die blokluitlessen gaat geven aan kinderen vanaf 7 jaar van de 
plaatselijke basisscholen Kievitschool en de Martin Luther Kingschool. 

Op de inloopavond wordt duidelijk 
uitgelegd wat de bedoeling is en hoe, 
waar en wanneer de lessen gegeven 
worden. Wim Brouwer van Kunst en 
Genoegen en de Utrechtse muziekdo-

cente Jacqueline Dubach die vertel-
len dat het geven van deze lessen ook 
voor andere scholen in de gemeente 
mogelijk is. ’De blokluiten en het 
bladmuziek worden gratis door Kunst 
en Genoegen in bruikleen verstrekt. 
De lessen worden op een schoolse 
manier gegeven op de woensdagmid-

dag vanaf 13.00 uur op De Kievit-

school. Voor leerlingen en hun ouders 
zijn de lessen dicht bij huis. Groeps-

gewijs krijgen ze dan ook algemene 
muzikale vorming en samenspelen, 
want muziek maak je samen. Het ge-

bruik van de blokluit en de bladmu-

ziek zijn gratis. Het lesgeld hebben 
we op laagdrempelig niveau gezet.’

Beroepsmusicus 
Jacqueline Dubach (45) is be-

roepsmusicus en heeft als adviseur 
en zakelijk leider van verschillende 
muziekprojecten en muziekfestivals 

veel subsidieaanvragen getoetst op 
hun haalbaarheid en waar nodig bij-
geslepen. Zij is al jong opgegroeid in 
de muziek. Haar grootvader had een 
geluidsstudio waar veel musici kwa-

men. Ze studeerde in Utrecht, speelt 
in binnen- en buitenland en geeft les 
op muziekscholen in het land. Ze 
heeft daarnaast het eigen ensemble 
Fortune met muziek uit de 14 en 15e 
eeuw. Het laatste nieuws horen we 
van Wim Brouwer. Volgend jaar 23 
maart bestaat Kunst en Genoegen 90 
jaar en dan wordt er een groot concert 
gegeven.

Wim Brouwer en Jacqueline Dubach.

Overdracht herdenkingsmonument
door Henk van de Bunt

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool hebben het herdenkingsmonument bij het 
gemeentehuis geadopteerd. Ieder jaar vindt er op het gemeentehuis een overdracht van 

deze adoptie plaats van groep 8 aan groep 7, onder voorzitterschap van de burgemeester.

De formele overdracht vond afgelo-

pen vrijdag plaats in de oude raads-

zaal van Jagtlust. Burgemeester Arjen 
Gerritsen verwelkomde de aanwezi-
gen, waaronder vertegenwoordigers 
van het voormalig verzet. De burge-

meester ging ervan uit, dat groep 7 
hun verantwoordelijkheid voor het 
monument goed zou uitvoeren en dat 
zij bij de volgende herdenking (4 mei 

2013) een belangrijke rol zouden wil-
len spelen. 

Monument
Bij het monument vertelde burge-

meester Gerritsen, dat ontwerper Jaap 
Kaas met de leeuw door een natuur-
getrouwe weergave de kracht van het 
dier wilde blootleggen: ‘De leeuw is 
een scherpzinnige voorstelling van 

veel facetten van oorlog en verzet’. 
Later heeft men het oorlogsmonu-

ment een bredere functie willen ge-

ven; ook mensen, die na de Tweede 
Wereldoorlog door oorlogsgeweld 
of onderdrukking om het leven zijn 
gekomen worden herdacht. Tenslotte 
legden alle leerlingen - twee aan twee 
- een bloem bij het monument en was 
de formele overdracht een feit.

Ingebruikname i.play
In het gras van het speelveld aan de Tweelingen (bij de Melkweg) onthulde 
zaterdag jl. wethouder Herman Mittendorff het daar geplaatste i.play sys-

teem. Een interactief speeltoestel ontworpen om kinderen uit de buurt van 
de bank en in de speeltuin te krijgen. 

Door middel van een computer met speaker krijgen kinderen opdrachten. 

Het toestel is uniek in Nederland en erg succesvol in Groot Brittannië. 

Het functioneert volledig op zonne-energie.

De megaproductie van Die Zauberlöte van Bart van Gerwen werd vanwege 
het slechte weer in de sportzaal van het H.F. Witte Centrum gehouden.

Alle leerlingen voor het monument langs de oprijlaan naar het gemeentehuis.

Advertentie



Wisper heeft
haar aanbod 
verbeterd!

Meld je aan via www.wisper.nl 

of bel 088-0120300.

Toch 

maar doen 

dan?

• 200/200Mbps voor € 40,-/mnd. 

 Dan haalt u ook echt wat in huis!

• Telefonie voor € 0,-/mnd extra.

• Uw order telt gewoon mee voor 

 de 30% die Reggefi ber stelt.

200Mbps: € 40,-/mnd   

600Mbps: € 47,50/mnd   

1Gbps:  € 130,-/mnd

Wisper heeft nieuwe pakketten, allemaal incl. 

volledige installatie en glasvezelmodem met 

WiFi!

Ook Internet 
zonder bellen 
of TV mogelijk.
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Wie jarig is trakteert Landwaart 
biedt bij jubileum ‘schoolreisjes’ aan 

door Henk van de Bunt

Tomaten zijn er in vele variëteiten met ieder een eigen smaak of bereidingswijze. 

Gelukkig maar, want in Japan geven ze de voorkeur aan een zoete roze, 

Amerika is dol op de frisse groene en in Nederland heeft de consument de voorkeur 

voor een glanzende rode tomaat, rond, stevig, sappig, niet te zoet en niet te zuur.

Die verscheidenheid aan wensen 

en voorkeuren stond centraal in de 

verhalen die Maartensdijkse school-

kinderen te horen kregen tijdens de 

verjaardags-bezoeken die de jubile-

rende Landwaart aan de groepen 7 en 

8 van de Maartensdijkse basisscholen 

aanbood.

Wie jarig is trakteert. Dat stond vast 

bij vers-winkel en traiteur Landwaart, 

die dit jaar 25 jaar in Maartensdijk 

is gevestigd. ‘We dachten met een 

bezoek aan Tomatoworld (geschikt 

voor scholieren vanaf groep 7) meer-

dere dingen te bereiken: dank aan de 

klanten, die ons bestaan gedurende 

die 25 jaar hebben mogelijk gemaakt, 

goede voorlichting over onze produc-

ten en de teelwijze en onze toekom-

stige ‘klantengroep’ te plezieren’. 

Bij Tomatoworld, waar Landwaart 

zijn tomaten van betrekt, zijn er spe-

ciale programma’s voor dergelijke 

‘schoolreisjes’. Voor leerlingen van 

de basisschool wordt de rondleiding 

enigszins aangepast aan de concen-

tratieboog van kinderen. Buiten de 

standaard rondleiding is het mogelijk 

om in overleg een programma te ma-

ken. Tomatoworld beschikt over me-

dewerkers met jarenlange ervaring in 

het onderwijs.

Touringcar

En zo kon het gebeuren, dat op dins-

dag 19 juni de School met de Bijbel, 

op donderdag de Martin Luther King-

school en op vrijdag de Kievitschool 

met één of meerdere touringcars rich-

ting Honselersdijk afreisden en alles 

te horen kregen over duurzame ener-

gie, techniek, arbeid, smaak, bodem 

en bemesting en biologische gewas-

bescherming. Het bijzondere van To-

matoworld is dat binnen één kas meer 

dan 50 verschillende tomatenrassen 

groeien. Niet alleen het formaat, de 

kleur en de vorm van de tomaten ver-

schillen, maar ook de geur en de soort 

schil. Zo zijn er gele, roze, oranje of 

tijgertomaten en is er ook een tomaat 

die net zo harig is als een perzik. Ook 

de bladeren van de rassen verschil-

len. De vorm, de dikte en de kleur 

zijn ras-specifi ek. De planten groeien 
in zo optimaal mogelijke omstandig-

heden. Zo wordt er gebruik gemaakt 

van biologische gewasbescherming, 

scherminstallaties, hangende teeltgo-

ten en groeilicht. De scholieren kon-

den in de kas zelfs de hommels aan 

het werk zien.

Hommels

In de tomatenkas vliegen hommels 

rond. Deze hommels zorgen voor de 

bestuiving, zodat er mooie tomaten 

kunnen groeien. Maar er zijn nog 

meer beestjes in de kas te vinden. 

Want ondanks de goede zorg van de 

teler kunnen er altijd schadelijke in-

secten de kas in komen die de planten 

aantasten. De hommels, die voor de 

bestuiving worden ingezet, worden 

als volken in een speciale doos met 

voeding aangeleverd. Ze vliegen vrij 

rond in de kas en zorgen ervoor dat 

ieder bloemetje wordt bestoven zodat 

er tomaatjes uit kunnen groeien.

Het laten groeien van de planten al-

leen, is niet voldoende. Er moeten 

ook gewaswerkzaamheden plaatsvin-

den om de beste vruchten een goede 

productie te realiseren. Dit handwerk 

bestaat uit dieven, snoeien, indraaien, 

toppen en bladsnijden. Dagelijks zijn 

dus vele handen gepassioneerd bezig 

om een smaakvol en verantwoord 

product af te leveren en te kunnen 

voldoen aan de nog steeds stijgende 

vraag naar tomaten.

Smaakvol

De Nederlandse tomaten liggen zeker 

acht maanden per jaar in de super-

markt en groentewinkels. Geavan-

ceerde teeltmethoden dragen ertoe 

bij dat deze periode kan worden ver-

lengd. Zo kan er steeds vaker het ge-

hele jaar een verantwoord en smaak-

vol product van Nederlandse bodem 

worden gekocht. In de schappen van 

Tomatoworld liggen meer dan 50 

varianten. Met elk een eigen smaak, 

vorm, geur en structuur. Klaar om 

ook door de klanten van Landwaart 

geproefd te worden.

De (basis-)School met de Bijbel (hier groep 8) kreeg als eerste ‘tomaten’-les 

bij Tomatoworld.

Openbare basisschool De Kievit ging op vrijdag met de groepen 7 en 8 naar 

Honselersdijk.

Op donderdag waren de groepen 7 en 8 van de Martin Luther Kingschool uitgenodigd.

Op Stap
Tijdens het jaarlijkse afsluitfeest van de spel- en leerprogramma’s Opstapje en Opstap op woensdag 

20 juni in De Schakel achter de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg te De Bilt , konden 50 jonge 

deelnemertjes met hun ouders genieten van een voorstelling van het clownsduo Hokus en Pokus.

Vooraf waren er de waarderende 

woorden van Jeanne Heezen, coör-

dinator van MeanderOmnium en van 

wethouder Herman Mittendorff, die 

24 kinderen van Opstapje en Opstap 

een offi cieel diploma en een presentje 
mocht overhandigen. 

Ondersteuning

Opstap en Opstapje zijn bedoeld om 

ouders te ondersteunen in het opvoe-

den van hun kinderen. De ontwikke-

ling van het kind staat hierbij centraal 

en de interactie tussen ouders en kind 

is belangrijk. De ouder oefent dage-

lijks samen met het kind met behulp 

van het speciaal ontwikkelde spel- en 

leermateriaal. Ze worden hierbij be-

geleid door een van de Opstapmede-

werkers. [HvdB]

Applaus, diploma en een presentje.

Vierkernentoernooi bij 
TV Het Kraaienveld 

Tennisvereniging Het Kraaienveld in Westbroek was 

dit jaar gastheer voor het ‘4-kernentoernooi’. 

In dit jaarlijkse evenement spelen naast de gastheer 

ook TV Groenekan, TV Hollandsche Rading en TV 

Tautenburg uit Maartensdijk een gezelligheidstoernooi. 

De kleinste vereniging heeft twee banen en dat betekende dat een select 

gezelschap van 12 gemengd dubbelteams de strijd aanbond voor een beker 

met allure. 

Op de banen werd in strak tempo het toernooi afgewerkt met wedstrijd-

jes van een half uur en een ouderwetse voetbal-puntentelling (2 punten bij 

winst, 1 punt bij gelijk eindstand). Wat het toernooi leuk maakte was dat de 

bijna 30 recreatiespelers (sommigen werden in de loop van de dag afgelost) 

een redelijk gelijkwaardig niveau bleken te hebben. Dat zorgde voor span-

nende wedstrijden met mooie en – door de stevige wind – soms verrassende 

rally’s. 

Aan het eind van de dag bleek de spanning vooral bij de verdeling van de 

2e, 3e en 4e plaats. Het Kraaienveld wist net een wedstrijd meer te winnen 

dan de vrienden van TV Tautenburg, die wel een paar games meer wisten 

te scoren. Maar de voetbaltelling gold en daarmee veroverden de Westbroe-

kers een prachtige tweede plaats. Onbetwiste winnaars waren – voor het 

tweede achtereenvolgende jaar - de Radingers, die konden bogen op een 

gemengd dubbelteam dat de dag ongeslagen beëindigde. 

Het ‘4-kernentoernooi’ wordt volgend jaar voor de vijfde keer gehouden. 

Hollandsche Rading is dan voor de tweede keer de organiserende vereni-

ging.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 

vakkundig stofferen 

van uw design- en 

kwaliteitsmeubelen

Dorpsstraat 45, De  Bilt 

030-2202012

Te koop aangeboden

Hangende OLIELAMP, in 

hoogte verstelbaar, zeer mooi. 

€ 150,-. Tel. 0346-211858

Chroom draaimolentje om ket-

tingen aan te hangen 60 cm. 

hoog voor markt of braderie. 

€ 15,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’. € 12,-. 

Tel. 030-2202996

Nieuwe witte lichtbak om 

wenskaarten te maken. € 7,50. 

Tel. 030-2202996

Grote witte afvalbak van 

‘Rubbermaid’ 55 liter. € 6,50. 

Tel. 030-2202996

Wie wil er Donald Duck 

pockets ruilen tegen andere 

Donald Duck pockets, zodat er 

weer wat nieuws te lezen is? 

Tel: 030-2640953.

Ong. 60 gebruikte hou-

ten geïmpregneerde palen. 

Verschillende maten. €50,- 

Groenekan. 06-40902765

Baby wipstoeltje Fisher Price 

(blauw) € 7,50, Maartensdijk 

tel: 06-27351250

Na beëindigen van de hobby, 

gratis ophalen schelpen verza-

meling. Tel: 06-18544724

Grenen medium hoogslaper 

incl. lattenbodem en matras 

90x200cm. € 49,-. Extra 

onderkast erbij leverbaar.Tel: 

06-27351250

Verstelbare lattenbodem 

80x200cm z.g.a.n. € 30,-. Tel: 

06-27351250

Blauwe bureaustoel met 

zwenkwielen. € 5,-. Tel: 

06-27351250

Hangstoel ecrukleurige stof 

met stok en ophangketting. 

Z.g.a.n. € 15,-. 

Tel. 06-34401049 (HR)

Te koop: 2 vrolijke kinder-

slaapzakken Jip&Janneke 

(leeftijd 2-ca 10 jr), in goede 

staat

€ 5,- p/st. tel: 035-6550995

Universele batterijlader Friwo 

EB 202 plus, voor laden en 

ontladen van micro t/m 9V 

blok. NiCd en NiMH. Z.g.a.n. 

incl. handleiding. € 12,-. Tel. 

030-2288994

Isolatietester (megger), 

Yokogawa 2405, 1000V / 

2000Mohm, incl. meetsnoeren 

en handleiding. € 28,-. Tel. 

030-2288994

100 golfballen voor € 30,-. 

Marmeren steen afmetingen: 

40x30x15 cm. € 25,-. Tel. 

0346-211858

Steekwagen op luchtbanden. 

€ 25,-. Tel. 06-29463305

Torens en vuurtorens -150-

. € 2,50. Boemerang - 100-. 

€ 2,-. Hendrik Pierson -340-. 

€ 13,-. Tel. 030-2291885

Prentbriefkaarten stad/dorp 

200 buitenland. € 2,50. 300 

Nederland blanco stad/dorp. 

€ 4,-. Tel. 030-2291885

Hawk fietsdrager v. 2 fietsen 

op trekhaak, kantelbaar, ach-

terklep auto kan open. € 40,-. 

Tel. 030-2210102

Satellietontvanger canal digi-

tal. € 17,50. Tel. 06-19963053

Fietsen/brommers

YAMAHA type TZR 50, bj: 

Juli 2010. Km stand: 09270. 

Tel. 0346-211563

Personeel gevraagd

Jongen gevraagd v. hulp in de 

TUIN, tijd in overleg. Min. 6 

uur. Mail: h.ploeg@casema.nl

Gezocht OPPAS in Groenekan 

voor onze 2 kinderen (5 en 7 

jaar). 3 dagen per week van 15 

uur tot 18 uur. Voor meer info 

06-28496225

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Gediplomeerde Provoet 

PEDICURE komt bij u thuis. 

Tel. 06-12870752

Voor ONDERHOUD van uw 

tuin belt u Rein; 06-82004441

GASTOUDER in Westbroek 

heeft vanaf 20 augustus 

plaats op; maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag. Tel: 

06-55378144.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Wist U dat BETTY'S 

CORNER ook een speciaal 

65+ tarief heeft?

En ook dat met knipkaart elke 

tiende behandeling knippen 

gratis is?

Bel voor een afspraak: 

06-33722022

Zorg voor uw haar!

Te huur of te koop bedrijfspand 

Maartensdijk 200 m² boven 

en 200 m² beneden, totaal 

400 m². Elektrische roldeur. 

Informatie; 06-54623282.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl [OP APARTE REGEL 

ZETTEN]

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

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

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

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

06-54967985

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

Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-

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

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

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

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

Geef ze naar school een heerlijke herbalifereep vol eiwit-

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

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

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

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

complete Frais Monde gezichtsbehandeling voor maar € 49,50. 

Frais Monde  producten bevatten thermaal bron water met zeer 

veel werkzame zouten en mineralen. Ook voor behandelingen 

en producten die vrij van parabene en chemische conservering-

middelen zijn. Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer informatie

bel naar 06-27480128 of kijk op www.green-man.nl
 

Nefra metaalwerken – Nieuwegein buitenkachels, balkon-/

tuinhekjes, priëlen

tevens reparaties, kleine laswerken en -constructies. 

Tel.  06-51835449

Relax fauteuil Prominent met sta-op functie. Model Lugano, 

Lederen bekleding. Kleur Massimo brandy. Twee motoren, 

lendepomp en nekkussen. Maatvoering: small. November 2010 

aangeschaft Nw € 3100,- nu € 1250,- weinig gebruikt info: 

06-15140911

Cursussen/Trainingen

De Kikker, zet muziek in! Vanaf september geeft Ingrid 

Tjaden weer Peutermuziek en Muziekfeest-AMV- voor 7 tot 

9 jarigen (kleine groepjes) in De Bilt. Muziekdocente Ingrid 

Tjaden, bekend van haar cd “Hé Hallo!” en de kindervoorstel-

ling “Er gaat een lichtje op”, geeft muzieklessen en workshops 

op maat aan kinderen en volwassenen. www.kikkermuziek.

nl Voor vragen/opgeven Info@kikkermuziek.nl / 0648453517

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

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

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

lijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 30 44 34 85 

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

houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. Pilates 

is interessant voor mensen met weinig sportervaring, ervaren 

sporters en ouderen.

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

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden ondersteunt de 

communicatie tussen ouders en kind, zodat ouders hun kind 

effectiever kunnen begeleiden in de studie en kind beter leert 

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

www.MPGcoaching.nl  

GEFELICITEERD!

Beste Benny en Magla. Hartelijk gefeliciteerd met jullie 

dochter Jada. Geniet ervan!

Topkids let op de kleintjes!

Jong tennistalent op NK 
Zaterdag 16 juni speelde het meisjesteam van TV Tautenburg voor het Neder-

lands Kampioenschap. Na het behalen van het regionale kampioenschap in de 

hoofdklasse van de zondag-afdeling t/m 17 jaar mochten deze zeer jonge mei-

den in Hoofddorp spelen tegen de winnaar van de andere regio. Het werd het 

team van Beukersweide uit Wierden, een team van iets oudere meiden die ook 

vorig jaar al in de fi nale hadden gestaan. Het werd een leerzame dag waar werd 
gestreden voor wat men waard was maar erkend moest worden dat een jaartje 

ouder en sterker en meer ervaring op dit niveau belangrijk zijn. Met maar liefst 

6-0 werd er kansloos verloren tegen een beter Beukersweide. Toch kunnen de 

meiden trots zijn op het behaalde resultaat en met hard trainen en veel tennissen 

een poging doen volgend jaar weer mee te spelen om de landstitel. Op dit mo-

ment zijn bij TV Tautenburg de clubkampioenschappen aan de gang waar o.a. 

de jeugd weer laat zien dat er hoog niveau tennis gespeeld wordt bij deze club. 

Flink wat mannen en vrouwen uit de jeugd stromen moeiteloos bij de senioren 

binnen en laten prachtig tennis zien. Ga gerust eens kijken op het prachtige ten-

nispark aan de Dierenriem. (Jan Hoppenbrouwer)

De strijd om de landstitel was voor de Tautenburg meiden beslist geen makkelijke 

opgave.

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl
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30 minuten � tness voor vrouwen 

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

Minitoernooi Tautenburg
Afgelopen weekend zijn weer de fi nales gespeeld van de clubkampioenschappen dubbel van TV 

Tautenburg. Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij zowel de senioren als de junioren de strijd 
aan gaan voor het beste dubbel koppel in hun categorie.

 

Dit jaar werd er tijdens de fi naledag 
ook een mini-toernooi gespeeld. De 
allerjongste leden van TV Tautenburg 
lieten zien dat het eigenlijk helemaal 
geen moeilijk spelletje is en er na een 
paar lessen al zeer behoorlijk kan 
worden gespeeld. Natuurlijk gaat het 
om winnen maar deelnemen is veel 
belangrijker dan het halen van de 
eerste prijs. Vandaar dat er voor elke 
deelnemer een medaille was die on-

der toeziend oog van vaders, moeders 
en opa’s en oma’s in ontvangst wer-
den genomen.
Smile
Er is niets mooiers dan de trotse smile 

van zo’n kind als aan het eind van 
zo’n ochtend de medaille wordt om-
gehangen met de complimenten van 
de juf. Prachtig om naar te kijken, 
vooral naar de supersnelle progressie 
van de kinderen. Sommige zijn nog 
maar net lid maar hebben al helemaal 
in de gaten hoe het spel gespeeld moet 
worden. Wie weet komt de nieuwe 
Roger Federer wel uit Maartensdijk. 

Zin

Ook zin om te spelen ga naar www.
tautenburg.nl en meld je aan. Voor de 
maanden juli en augustus is het ook 
mogelijk om tegen een zeer geredu-
ceerd tarief ‘zomerlid’ te worden. Je 
kunt dan in de zomermaanden zoveel 

tennissen als je wilt, ideaal voor men-
sen die het gewoon eens willen pro-
beren of mensen die door hun andere 
sport alleen in de zomermaanden tijd 
hebben om een balletje te slaan. Kijk 
ook hiervoor op de website 
www.tautenburg.nl

De trotse mini’s met medaille.

TC Voordaan heropend
Tennisclub Voordaan in Groenekan opende zaterdag 23 juni het seizoen en 
heropende op een feestelijke wijze de ‘banen’ en het clubhuis na de reno-
vatiewerkzaamheden. Sportwethouder Herman Mittendorff ontkurkte hier-
voor op verzoek van voorzitter Martijn Lauxtermann de champagne. 

Diezelfde voorzitter overhandigde vervolgens bloemen aan Joop Planten-
ga en Luuk van de Linden, vanwege hun 26 jarig bestuurslidmaatschap. 
[HvdB]

Bloemen op TC Voordaan.

Femtastic Dance Expedition

23 juni 2012 waren er drie dansshows in theater de Musketon in Utrecht. 

Alle dansers van dansstudio Femtastic deden hier aan mee en gingen op een 

reis rond de wereld. In de avond was de selectieshow met alle demonstratie 

teams. In de andere shows waren de kinderen en tieners aan de beurt. In 

drie uitverkochte zalen kwamen er meerdere stijlen voorbij en was het een 

groot feest. 

De komende twee weken zijn er open lesweken en audities voor de selecties. 

Zie website www.femtastic.nl (foto Mark van Hattem)

Sparks of Joy wint Stratenkorfbaltoernooi 

Centrals: één en twee
Het 1e Herenteam honkbal staat eerste en dames 1 staat nu tweede in de competitie. De heren wonnen 

met 12 - 9 van UVV 2, terwijl de dames 2 keer wonnen van DSS uit Haarlem.

Het opmerkelijke van de honkbal-
heren is, dat zij na het kampioen-
schap van de 3e klasse vorig jaar, nu 
bovenaan in de 2e klasse staan. Het 
was overigens wel een opmerkelijke 
wedstrijd zaterdagavond in Utrecht. 
Na 4 innings stond Centrals met 10 - 
0 voor, maar daarna begon UVV aan 
de achtervolging. Pitcher Rick Ver-
meulen werd meer en meer geraakt, 
terwijl de slagmannen van Centrals 
minder gingen slaan; er kwamen nog 
wel twee punten bij. Dat was maar 
goed ook, het werd nog behoorlijk 

spannend in de laatste, 9e inning, 
want UVV kwam tot op 2 punten van 
Centrals, dat met 12 - 10 won, en de 
eerste plaats handhaaft.

De dames van Centrals wonnen beide 
wedstrijden tegen DSS, 8- 3 en 3-2 
, nadat vorige week er een wedstrijd 
van DVH werd verloren en gewon-
nen. De dames kampen momenteel 
met 3 blessures en missen een speel-
ser, die stage loopt in Duitsland. Dit 
betekent aanvulling met junioren en 
uit het tweede team. Belangrijk is, 

dat de dames bij de 1e vier eindigen, 
zodat er om de eerste plaats kan wor-
den meegestreden. Dat lijkt wel te 
gaan lukken, zaak is om het Amster-
damse Pirates nog twee keer te gaan 
verslaan, dat samen met Robur uit 
Apeldoorn de twee echte concurren-
ten zijn voor die eerste plaats. Na de 
zomerstop zijn de blessures over en is 
de derde pitcher en de eerste catcher 
weer terug. er is dus nog volop kans 
om terug te keren naar de Hoofdklas-
se. Om de belangrijkste speelsters 
vast te houden, zal dat ook moeten!

Zaterdag 23 juni vond de 27e editie plaats van het Rabobank Stratenkorfbaltoernooi in Westbroek. Aan het toernooi 

doen niet alleen straten of wijken mee, maar ook andere verenigingen of families.

De organiserende vereniging DOS had het erg getroffen met het weer, want zaterdag scheen de zon volop op haar 

korfbalaccommodatie. De fi nale ging tussen de winnaar van vorig jaar, een team van gospelkoor Sparks of Joy en 
het Team Zonder Naam. Het koor won deze wedstrijd met 3-1 en mocht de wisselbeker hierna in ontvangst nemen. Te 

midden van de spelers voorzitter Cornel Boere van DOS.

Eindshow Gymma 
Gymma Maartensdijk heeft als thema Color Dance gekozen 

voor de jaarlijkse eindshow ‘Dansen kleurt je dag’. Alle 
dansgroepen hebben het afgelopen jaar onder leiding van de 

docenten hard geoefend om op deze dag een spetterende show 
voor belangstellenden te geven. 

Juist bij dit thema heeft een ieder een bepaalde beleving bij kleuren. Dit kan 
je in dansen heel goed tot uiting brengen. Het belooft dus weer een gewel-
dige happening te worden. 
De show wordt gegeven op zaterdag 30 juni 2012 in theater de Musketon, 
Hondsrug 19 te Utrecht.

advertentie
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Maak het Gagelbos nog mooier!
Informatieochtend voor vrijwilligers die willen werken in de natuur.

Op zaterdag 30 juni a.s. organiseert Staatsbosbeheer een informatieochtend voor belangstellenden 

die zich in willen zetten als ‘vrijwilliger beheer’ in het Gagelbos. Van 10.00 tot 12.00 uur geven 

de boswachters informatie over vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer in het algemeen en in haar 

gebieden ten noorden van Utrecht in het bijzonder. De bijeenkomst wordt gehouden op Fort de 

Gagel, vlakbij de wijk Overvecht.

Voor het Gagelbos, Gagelpolder en 

Fort Ruigenhoek bij Utrecht zijn zij op 

zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

hun steentje willen bijdragen aan het 

beheer van dit prachtige (recreatie-)

bos en de omliggende gebieden. De 

werkzaamheden zijn divers, seizoenaf-

hankelijk en worden aan de hand van 

vooraf vastgestelde beheerplannen uit-

gevoerd. Van snoeien, zagen, harken 

tot onderhoud van de paden en aanleg-

gen van broeihopen voor ringslangen.

Bent u die vrijwilliger met afiniteit 
voor deze gebieden, met een redelijk 

tot goede conditie voor dit soms fy-

siek zware werk? Vindt u het ijn om 
dit werk met anderen te doen en bent 

u (minimaal) 1 keer per week beschik-

baar, meld u dan aan voor de informa-

tieochtend via b.dijk@staatsbosbeheer.

nl of onderstaande telefoonnummers. 

Fort de Gagel kunt u vinden op de 

Gageldijk 165, 3566 MJ te Utrecht. 

Er zijn nauwelijks parkeerplaatsen op 

het fort, dus kom zoveel mogelijk op 

de iets of parkeer u auto op het nabij-
gelegen parkeerplaats van het Gagel-

bos. Heeft u vragen of wilt u verdere 

informatie neem dan contact op met 

boswachter Bert van Dijk via tel 06 

53377022 / 0346 281857

Het Gagelbos van bovenaf gezien.

Tiny Wismeijer zet zich in voor 
boerinnen in Oeganda

door Lilian van Dijk

Vier door LTO Nederland geselecteerde Nederlandse vrouwen bezochten eind maart, begin april 

boerinnen in Oeganda. Een van hen was Tiny Wismeijer uit De Bilt, die jarenlang met haar man 

Kees de boerderij Nieuw Bureveld runde. ‘Ik ben voor drie jaar tot ambassadeur benoemd voor de 

registratie van de grondrechten. Vrouwen in Afrika verkeren in een heel moeilijke positie. Ze hebben 

geen rechten, omdat ze geen land in eigendom mogen hebben.’ 

Tiny en haar collega-boerinnen zijn 

naar het noordwesten van Oeganda 

geweest, waar onder meer zoete aard-

appelen, cassave, ananas en pinda’s 

worden geteeld. De vrouwen werken 

op het land, de mannen spoken weinig 

uit, maar de oogst gaat naar de man of 

de familie van de man. ‘Soms heeft 

die man genoeg van zijn vrouw en 

neemt een ander. Dan heeft ze niets 

meer, geen huis en geen bouwland, 

want dat eist de man of zijn familie 

op. Daardoor lijden veel alleenstaan-

de moeders en hun kinderen honger.’ 

Buitenlandse investeerders als Uni-

lever en banken als de Triodos Bank 

maken de situatie voor de plaatselijke 

bevolking er ook niet beter op. Ze ko-

pen het land op van hogere instanties 

om de CO2-emissie in westerse lan-

den te compenseren. Dit wordt land 

grabbing genoemd. De investeerders 

gebruiken de grond vaak voor agra-

rische exportproducten, maar ook 

voor niet-agrarische, zoals bloemen 

en biobrandstoffen. ‘De mannen vin-

den dat geweldig, maar de boerinnen 

worden gewoon van hun land gezet.’ 

Soms krijgen ze nog een klein bedrag 

mee van 100 tot 200 dollar, maar dan 

moeten ze maken dat ze wegkomen. 

Ze hebben geen eigendomspapieren, 

hoe lang ze het land ook hebben be-

werkt. 

Relex Cirkels
Tiny: ‘Het doel van LTO Nederland 

is de honger wereldwijd vóór 2015 

met meer dan de helft terug te drin-

gen. De landbouworganisaties van 

Europa willen druk uitoefenen op 

Oeganda en andere Afrikaanse landen 

om voor vrouwen grond geregistreerd 

te krijgen. Dat zou de honger wel met 

tachtig procent kunnen terugdringen.’ 

Oeganda zou in feite genoeg moeten 

kunnen produceren om zelfvoorzie-

nend te zijn op voedselgebied. ‘Maar 

er is een culturele omslag nodig. Die 

kunnen wij niet bewerkstellingen. 

Wel kunnen we bij westerse regerin-

gen en bij ontwikkelingsorganisaties 

erop aandringen dat ze hun hulp op de 

vrouwen richten.’ Een manier om de 

positie van de boerinnen te verbete-

ren zijn de zogeheten Oeganda Relex 
Cirkels. ‘Je kunt zo’n cirkel vergelij-

ken met een coöperatie. De vrouwen 

vormen een vereniging en komen een 

keer per week bij elkaar. Ze betalen 

lidmaatschap, want dat vergroot hun 

betrokkenheid, zodat ze naar de bij-

eenkomsten gaan. Ze praten over on-

derwerpen als wat ze moeten zaaien, 

voedingsleer, hygiëne, hoe ze recht 

op hun grond kunnen krijgen en als ze 

dat nog niet kunnen, leren ze lezen en 

schrijven. Dat doen ze onder leiding 

van een Oegandese vrouw, maar soms 

ook van een man, maar die wordt daar 

door de andere mannen als watje be-

schouwd.’ Het geld dat het lidmaat-

schap opbrengt, wordt goed besteed: 

‘Bijvoorbeeld aan de aankoop van 

zaad. Maar ook voor bijenkorven en 

apparaten om honing te produceren 

die ze op de markt kunnen verkopen.’

Gelijkwaardigheid

We hoeven ons in Nederland niet op 

de borst te slaan dat het hier al eeu-

wenlang veel beter is geregeld, leert 

Tiny. ‘Bij ons bestaat het ook nog niet 

eens zo heel lang dat vrouwen per-

soonlijk recht op grond hebben.’ Van 

dat gegeven maakt ze gebruik. ‘Als je 

dat de Oegandese vrouwen door mid-

del van een tolk vertelt, geeft dat een 

groot gevoel van gelijkwaardigheid. 

Ik maak hun duidelijk dat ik daar niet 

even kom vertellen hoe ze het moeten 

doen. We zijn ook bij de gemeente-

besturen, de landelijke politiek en 

de ambassadeur langs geweest. We 

willen proberen met kleine stapjes 

mentaliteitsverandering op gang te 

brengen, maar je moet vooral niet te 

hard willen gaan.’ Haar bezoek heeft 

haar een goed beeld gegeven hoe 

vrouwen op het Oegandese platteland 

leven. Ze heeft ook met veel vrouwen 

contact kunnen leggen. ‘Er zijn vrou-

wen die er meteen over beginnen dat 

ze geld willen hebben. Met hen ben 

ik gauw klaar. Maar er zijn ook heel 

sterke vrouwen, die elkaar helpen. 

Ieder voor zich zet haar persoonlijke 

expertise in. Dat bevordert die Relex 
cirkels enorm.’ Een slechte ontwikke-

ling vindt Tiny de trek naar de grote 

stad. Daar leven de mensen in slop-

penwijken zonder veel kans een beter 

bestaan op te bouwen.’ 

Aids

‘Het grootste probleem in Afrika is 

toch wel aids’, weet Tiny. LTO Ne-

derland heeft daarom ook een aids-

voorlichtingsproject in Oeganda op-

gezet. ‘We geven HIV-medicatie aan 

groepen. Maar we hebben gemerkt 

dat als er geen leiding op zo’n groep 

zit die het kan aansturen, de medi-

cijnen die worden verstrekt gewoon 

worden doorverkocht. De mannen 

eisen ze op. Anders nemen ze de kin-

deren mee. Ik heb een vrouw ontmoet 

die dat had meegemaakt. Ze weigerde 

haar man de medicijnen te geven. De 

Relex cirkel heeft toen voor elkaar 
gekregen dat ze haar kinderen terug-

kreeg.’ In het noorden van Oeganda 

zag Tiny veel kindsoldaten rondlo-

pen. ‘Kinderen van een jaar of acht, 

negen met een geweer. Ze worden 

van jongs af aan geïndoctrineerd, dus 

dat vinden ze heel gewoon. Ik zal me 

inzetten tegen honger, maar ik vind 

dat de kinderen in de gemeenschap-

pen moeten blijven waar ze zijn opge-

groeid om daar aan een beter bestaan 

te werken.’ 

Kerkuilen
In Maartensdijk hebben de kerkuilen 

de nestkast weer opgezocht met als 

resultaat dit hoopje pluis.

Tiny Wismeijer is een van de vier vrouwelijke ambassadeurs van de Land- 

en Tuinbouworganisatie Nederland die in Oeganda proberen vrouwen aan 

grondrechten te helpen. 

Torenvalkjes vliegen uit

Het laatste nieuws uit de torenvalkenkast aan de Kooijdijk: Afgelopen week 

zijn de jongen uitgevlogen. Zeven stuks in totaal; ze zijn in uitstekende con-

ditie. Vader en moeder hebben in totaal ook een ongeloolijk aantal muizen 
aangevoerd. De jongen worden nog steeds gevoerd; voorlopig zijn zij nog 

niet in staat zelf muizen te vangen.                                            (José Lam)

Loempia Westbroek met friet 

en rauwkost voor € 7,25
------------------------------------------

5 kipnuggets € 1,00
------------------------------------------
Nieuw: Westbroekse Frikadel 

nu voor slechts € 1,20
------------------------------------------

Probeer ook eens onze 
friet kapsalon of friet Döner

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur
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patatdag: 

Patat 
Pindasaus of 

Patat Speciaal € 1,50

Woe.
27-6

Mexicaanse wrap
met salsa en quacamole

of
Verse gekookte

Zeeuwse mosselen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
28-6
Vrij.
29-6
Woe.
4-7

Gemarineerde varkensfilet 
van de grill

of
Gevuld scholrolletje met 

kreeftenjus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-7
Vrij.
6-7

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrijdag 6 juli "BORRELAVOND"
v.a. 21.30 uur


