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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

telt dat Arie-Jan Ditewig eerder die 

dag bij het afscheid van de mede-

werkers een ‘heer van stand’ werd 

genoemd. Voor Gerritsen slaat deze 

benaming op zijn gevoel voor ver-

houdingen, voor representatie en 

vooral voor hoe dingen behoren te 

gaan. Gerritsen noemt zijn politieke 

nalatenschap niet gering en somt 

een aantal succesvolle projecten 

op die vanuit zijn portefeuilles tot 

stand kwamen of in gang werden 

gezet. ‘Je deed dat met een bepaal-

de zwier en met de stille kracht van 

een traditionele bestuurder.’ Over 

Bert Kammiga zegt de burgemees-

ter dat aan niets te merken was dat 

hij een wethouder van buiten was. 

‘Je was een Biltenaar onder de Bil-

tenaren. Over het inanciële beleid: 
‘Je hebt vakkundig, integer en met 

succes de portefeuille Financiën 
beheerd.’ Gerritsen ervoer meteen 

vriendschap in het college toen hij 

zeven jaar geleden aantrad. ‘We 

hebben ongeloolijk veel met elkaar 
gelachen. Het was een eer om met 

jullie het college van De Bilt te mo-

gen vormen.’ 

Fractievoorzitters

Oud-VVD-fractievoorzitter Anne 

Doedens memoreert dat Bert Kam-

minga erin slaagde De Bilt inan-

cieel van de slechtste plaats op de 

provinciale lijst te brengen naar de 

beste plaatsen. Voor Arie-Jan Dite-

wig houdt Doedens een verhaal dat 

uit twee delen bestaat. Een monu-

ment van en voor een wethouder, 

Arie-Jan als sinx en een laudatio 
in nuchterheid, waarin hij op su-

blieme wijze zijn bewondering 

voor de oud-wethouder uitspreekt. 

Als Anne Doedens spreekt kunnen 

ook gedichten niet ontbreken. Hij 

eindigt zijn toespraak met: ‘Bert en 

Arie-Jan, het was goed. Jullie wa-

ren goed.’ Aan de komende genera-

tie geeft hij mee: ‘Jullie hebben een 

doel om naar te streven. Hou dat 

ook maar eens acht jaar vol.’ D66-

fractievoorzitter Frans Poot haalt 

over Ditewig herinneringen op uit 

een periode die twintig jaar terug-

gaat. Poot prijst hem als netwerker 

waardoor vastgelopen dossiers dik-

wijls weer loskwamen. Hij noemt 

ook zijn gevoel voor kwaliteit. Poot 

kende Bert Kamminga als wethou-

der van IJsselstein en wist dat hij 

daar naam gemaakt had met wijk- 

en dorpsgericht werken. ‘Dat heeft 

hij in De Bilt ook op de kaart gezet.’ 

Frans Poot prijst zijn nuchterheid, 

kundigheid en dossierkennis op i-

nancieel gebied. ‘Op het terrein van 

kunst en cultuur merkte je, Bert is 

een liefhebber.’

Oud-wethouders

Arie-Jan Ditewig noemt het een 

voorrecht dat hij aan de realise-

ring van een aantal maatschappe-

lijke opgaven politiek-bestuurlijk 

leiding mocht geven. Hij heeft de 

samenwerking in het college steeds 

als vriendschappelijk ervaren. ‘Be-

sturen is een samenspel om met 

elkaar het einddoel te kunnen be-

reiken. Een visie moet je niet alleen 

voor ogen hebben, maar vooral ook 

tussen de oren. Het was een eer de 

inwoners van de gemeente De Bilt 

als wethouder te mogen dienen.’ 

Bert Kamminga zegt dat hij in De 

Bilt thuis was, al woonde hij er niet. 

Hij stelt dat het college rust in de 

tent bracht, wat na de herindeling 

geen overbodige luxe was. Kam-

minga vraagt zich af hoe het verder 

moet met De Bilt, ‘nu ik dit zinken-

de schip verlaat’. Hij heeft het hier 

geweldig naar zijn zin gehad. Zijn 

slotzin, met een knipoog naar Die 

Schöpfung van Haydn, waar koor 

en orkest jubelend uitbarsten:  ‘Vol-

lendet ist das große Werk, oftewel 

het is gebeurd jongens.’  

Afscheid wethouders na acht jaar besturen 
door Guus Geebel

Met een receptie in de Mathildezaal werd op dinsdag 3 juni feestelijk afscheid genomen van Arie-Jan 

Ditewig en Bert Kamminga. Politici, vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijven en burgers kwamen 

de oud-wethouders de hand schudden. Al eerder afscheid was genomen van Herman Mittendorff.

In toespraken wordt de oud wethouders veel lof toegezwaaid.

V.l.n.r. Oud-gemeentesecretaris Ron Huijbregts, Bert Kamminga, Herman Mittendorff, Arie-Jan Ditewig, 

burgemeester Gerritsen, oud-burgemeester Tchernoff en gemeentesecretaris Erik Wietses.

Helden geëerd op 
Jagtlust

door Guus Geebel

Op 8 juli 2013 raakte de toen 86-jarige Bep van Haren bij 

het fort aan de Ruigenhoeksedijk met zijn scootmobiel te 

water. Boban Braspenning uit Bilthoven en Jurr van Hout 

uit Utrecht waren op weg naar de Maarseveense Plassen 

en hoorden zijn hulpgeroep. Ze sprongen meteen in het 

water om hem te redden. Het lukte de jongens ook nog de 

scootmobiel op het droge te krijgen. 

Het gebeurde bijna een jaar geleden, maar op woensdag 4 juni reikte 

burgemeester Arjen Gerritsen op Jagtlust de helden namens de Maat-

schappij tot Redding van Drenkelingen de Bronzen Medaille der Maat-

schappij uit. ‘Jullie hebben je moedig en hulpvaardig getoond door een 

man te redden. Hulp verlenen aan mensen die in nood zijn gebeurt ge-

lukkig nog steeds, maar als het zo daadkrachtig gebeurt, is het ook een 

feit om te markeren. Als je dat wilt laten zien moet je het onderschei-

den.’ Gerritsen geeft aan dat het verlenen van deze onderscheiding geen 

lichtvaardige procedure is. ‘Er is allerlei onderzoek gedaan, want je 

moet er wel wat voor doen. Wat jullie gedaan hebben is niet mis en dat 

zal iedereen vinden.’

Burgemeester Gerritsen vindt het heel bijzonder dat hij voor het eerst 

in zijn twaalfjarig burgemeesterschap deze onderscheiding mag uitrei-

ken. Behalve de medaille ontvingen Boban en Jurr, allebei 19 jaar, een 

oorkonde. Van de gemeente De Bilt kregen ze een bioscoopbon. Bo-

ban zegt dat het maar goed is dat het zwembad Brandenburg openblijft, 

want je ziet dat leren zwemmen heel belangrijk is. Hij vertelt nog dat 

Jurr meteen in het water sprong, maar dat hij zelf eerst zijn mobiele te-

lefoon veilig stelde. Helaas is de geredde man enkele maanden geleden 

overleden.

Jurr van Hout (links) en Boban Braspenning met hun onderscheiding.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

15/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

15/6 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
15/6 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

15/6 • 10.30u - Mw. H.A. v.d. Poppe

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

15/6 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

15/6 • 10.30u - 
Meditatieve Gebedsviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

15/6 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
15/6 • 17.00u - Ds. J. van Benthem

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
15/6 • 19.00u - Prof. Dr. J. Hoek

Pr. Gem. Immanuelkerk

15/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

15/6 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman

R.K. St. Michaelkerk

15/6 • 10.00u -
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

15/6 • 10.00u - Dhr. Fred Pathuis

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/6 • 10.30u - Dhr. M. Boevé

Herv. gemeente Blauwkapel 

15/6 • 10.00u - Ds. C.H. Bijl
15/6 • 18.30u - Kand. J. Macdaniel

Onderwegkerk Blauwkapel

15/6 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Herst. Herv. Kerk

15/6 • 10.30 en 18.00u - Ds. op’t Hof

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

15/6 • 11.00u - Ds. Rene Alkema 

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

15/6 • 10.00u - Ds. G. van Meijeren
15/6 • 18.30u - Prop. M.G.M. Mudde

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

15/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

15/6 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

15/6 • 10.30u -
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

15/6 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
15/6 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk

15/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
15/6 • 18.30u - Ds. B.A. Belder
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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

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15,
mail naar info@parelpromotie.nl

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

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 14 juni haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 14 juni oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

lezing over bomen en de histori-
sche bomenhoroscoop. De heer 
Blokzijl is ook auteur van een 
informatief boekje over de bomen-
horoscoop, dat op die avond ver-
krijgbaar zal zijn. Toegang voor 
leden is gratis. Niet-leden beta-
len 3 euro. Aanvang: 20.00 uur. 
Plaats: De Koperwiek, Koperwiek 
3 in Bilthoven.

Open Dag bij Keramiek

Zaterdag 14 juni is er van 10.30-
16.00 uur een open dag bij Tanja’s 
Keramiek Atelier op de West-
broekse Binnenweg 88 te Tien-
hoven, net buiten Westbroek. Met 
expositie van werken van het kera-
mistencollectief en (cursisten van) 
Tanja de Rijk en Ineke van Vliet. 
Tevens wordt er Raku gestookt.

Luther in de Opstandingskerk

Op donderdag 19 juni a.s. komt 
de theatergroep van Kees van der 
Zwaard om 20.00 uur naar de 
Opstandingskerk in De Bilt voor 
een avond waarin de kerkvader 
van de Reformatie centraal staat. 
Het is een voorstelling, een spek-
takel, een monoloog over vriend-
schap en verraad, God en het 
geweten, de duivel en de vrije wil 
– voortgedreven door ‘het verlan-
gen. Toegang 3 euro incl. koffie 
of thee.

Eetclub gaat weer eten

Donderdag 19 juni is er weer 
een bijeenkomst van De Eetclub 
in Dijckstate. De Eetclub komt 
maandelijks bij elkaar. Hanneke 
van Dehn en Anneke Meijer orga-

‘ManOverBoord’  

in Lage Vuursche

Donderdag 12 juni organiseert de 
Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche van 14.00 tot 16.00 uur 
een inloopmiddag in het dorpshuis 
De Furs aan de Slotlaan in Lage 
Vuursche. Er is op deze middag 
een optreden van het Piratenkoor 
‘ManOverBoord’ uit Driebergen. 
De entreekosten voor deze middag 
zijn 3 euro p.p. incl. een kop koffie 
of thee met iets lekkers erbij.

Repair Café in WVT

Zaterdag 14 juni is er weer Repair 
Café, van 11.00 tot 15.00 uur bij 
de WVT (Talinglaan 10, Biltho-
ven). Bij het Repair Café kun je 
kapotte spullen komen repareren 
met hulp van lokale reparatiedes-
kundigen. Zij helpen bij het repa-
reren van elektrische apparaten, 
computers, kleding, fietsen, hout-
werk, speelgoed en nog veel meer. 
Gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Als het druk is, wordt 
er per persoon één ding gerepa-

reerd. Neem gerust de kinderen 
mee. Voor hen is er een knutsel-
tafel waar zij, onder begeleiding, 
sieraden e.a. kunnen maken van 
recylce-materiaal. De toegang is 
gratis, een vrijwillige bijdrage is 
welkom. Het Repair Café wordt 
georganiseerd door Transition 
Town de Bilt in samenwerking 
met Wijkvereniging WVT. Meer 
informatie op www.repaircafe.nl 

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 16 juni vindt om 
20.00 uur in het dorpshuis de 
Openbare vergadering beheer-
commissie Dorpshuis De Groene 
Daan plaats. Informatie E.G. Ver-
schuur-Bunte, tel. 0346 211435.

Lezing over bomen

Groei en Bloei organiseert op 
17 juni een avond over bomen: 
Hans Blokzijl, directeur van het 
Bomencentrum verzorgt dan een 

niseren het eetfestijn elke derde 
donderdag van de maand in Dijck-
state. Iedereen die zich aanmeldt, 
kan om 17.30 uur aanschuiven. 
In een gemoedelijke ambiance 
krijgen deelnemers een driegan-
genkeuzemenu compleet met een 
glaasje wijn, koffie en aandacht 
van de kok. Aanmelden kan bij 
Hanneke van Dehn, telefoon 0346 
212681.

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeente van 
Maartensdijk (PKN) organiseert 
op vrijdag 20 juni in de recreatie-
zaal van Dijckstate aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk een 
weeksluiting die geleid zal worden 
door Ds. G.J. Codée, verbonden 
aan de Hervormde Wijkgemeente 
Dorpskerk De Bilt. Na afloop is 
er gelegenheid voor ontmoeting 
onder het genot van een kop koffie 
of thee. Voor vervoer kan contact 
worden opgenomen via tel. 0346 
213592. Aanvang 19.30 uur, einde 
rond 21.00 uur.

Rijbewijskeuring

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 
70 jaar met C/D/E-rijbewijs en 
overige automobilisten die een rij-
bewijskeuring moeten ondergaan, 
kunnen terecht bij Regelzorg. 
Dit kan alleen door vooraf een 
afspraak te maken via het landelijk 
afsprakenbureau, telefoon: 088 
2323300. Zelf een datum plannen 
kan via de website www.regel-
zorg.nl. Op 20 juni a.s. is er op de 
locatie van Stichting Mens De Bilt 
aan de Jasmijnstraat 6 in De Bilt 
weer gelegenheid tot keuring.

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Afscheid Frans van Eck
Na 40 jaar stopt Frans van Eck als tandarts in Maartensdijk.

Frans en Sonja willen al hun patiënten en oud-patiënten

bedanken voor het vertrouwen in hun werk en het plezier,

dat zij aan het werk hebben mogen beleven.

Zij nodigen hen daartoe uit op vrijdag 27 juni a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur  

in het clubhuis van tennisvereniging: Tautenburg op het 

F.J.H. Van Eck sportpark aan de Dierenriem in Maartensdijk.

Datum: 10 juli 2014

Tijd: 17:00 tot 19:00 uur

Locatie:  Daltonschool Wereldkidz Kievit

 Nachtegaallaan 36

 3738 EB Maartensdijk

Info:  Bianca, tel: 0346 - 212830

Na 33 jaar neemt directeur 

Wim van den Hemel afscheid van 

Wereldkidz Kievit in Maartensdijk.

Zijn team wil dit niet zomaar voorbij 

laten gaan en daarom is er op 10 juli 

2014 een receptie voor Wim.

Graag nodigt zijn team iedereen 

die Wim kent hiervoor uit.

Uitnodiging
Afscheidsreceptie

Wim van den Hemel
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BOUWMAN BOEKEN

BILTHOVENSE BOEKHANDEL

LEZING 17 JUNI

• AANVANG: 20.00 UUR

• ENTREE: € 5,--

• RESERVEREN GEWENST

• LOCATIE: BILTHOVEN

 

PAULINE BROEKEMA

FAMILIEKRONIEK

BILTHOVEN:  JULIANALAAN 1   T: 030 228 10 14  WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

DE BILT:  HESSENWEG 168     T: 030 220 01 12 WWW.BOUWMANBOEKEN.NL 

Vanaf de eerste gesprekken in 1995 

hebben pastor de Wit, Johan van 

Stralen, Dick de Korte en Geert 

Boorsma plannen gemaakt en vele 

gesprekken gevoerd. Een mooie 

samenwerking tussen katholiek en 

protestants Maartensdijk. Johan 

van Stralen: ‘Al snel werd duidelijk 

dat de inhoudelijke kennis rond het 

begraven gemist werd. We vonden 

in Guus Temming een goede ge-

sprekspartner en bestuurslid. Sa-

men hebben we de wensen omgezet 

in een goed plan en in 2006 hebben 

we de Stichting Algemeen Bijzon-

dere Begraafplaats Maartensdijk 

opgericht’. Inmiddels is het bestuur 

uitgebreid met John Jongerius, die 

ook de juiste kennis bezit om de 

begraafplaats op de juiste wijze in 

te richten.

Urnenmuur

Het heeft even geduurd voordat het 

ook mogelijk werd om urnen bij 

te zetten. Johan van Stralen: ‘We 

moesten ruim de tijd nemen om de 

grond goed te laten inklinken. Die 

tijd hebben we ook genomen. Nu 

staat er een mooie muur’. In 1914 

vond de eerste crematie plaats in 

Nederland. Dat aantal is gestegen 

in de loop der jaren. In 2012 werd 

40,7 procent van de overledenen 

begraven tegen 59,3 procent crema-

ties. ‘Een urnenmuur voorziet zeker 

in een behoefte’. 

Kleine problemen

Een begraafplaats mogelijk maken 

vereist de nodige kennis. Johan van 

Stralen: ‘We zijn destijds wellicht 

net iets te snel gestart. In de periode 

daarna stuitten we af en toe door de 

praktijk op praktische problemen. 

Er is inmiddels een pomp geslagen 

zodat er nu ook water is om het 

groen te onderhouden. De groenaf-

voer wordt eens in de twee weken 

geregeld door de vrijwilligers Jan 

en Lisette van de Pol. 

Ton van Duuren laat elke dag zijn 

hond uit en houdt zo een oogje in 

het zeil. Rob Willekes draagt zorg 

voor het onderhoud van het groen. 

Zo wordt het een begraafplaats van 

het dorp’. De verdubbeling van de 

begraafplaats biedt mogelijkeden. 

‘Zo bleek het in de praktijk moei-

lijk om grote stromen mensen goed 

te leiden. Nu wordt het ook moge-

lijk om rond te lopen’. 

Maartensdijkers

Geert Boorsma: ‘Toen we begon-

nen met de plannen was Maartens-

dijk nog een zelfstandige gemeen-

te. Onze insteek is altijd geweest 

om een begraafplaats te realiseren 

voor inwoners van die gemeente. 

Daarom hebben wij in onze voor-

waarden opgenomen dat alleen 

inwoners van Maartensdijk, Hol-

landsche Rading, Groenekan en 

Westbroek, of mensen die hier lang 

woonden en een binding hebben, in 

aanmerking komen om hier begra-

ven te worden’. 

Voor het regelen van een begrafe-

nis kan men contact opnemen met 

de secretaris van de Stichting, zie 

www.begraafplaatsmaartensdijk.nl

Urnenmuur op 
Algemeen Bijzondere Begraafplaats 

door Marijke Drieenhuizen

De Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk biedt inmiddels ook de

 mogelijkheid om urnen bij te zetten in de urnenmuur of te begraven in de urnengraven.

Tevens is het  naastgelegen deel van de nieuwe begraafplaats overgedaan aan de

Stichting waardoor de begraafplaats is verdubbeld. Het bestuur van de Stichting

heeft daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan.

Het heeft even geduurd maar nu is het ook mogelijk om urnen bij te zetten.

‘Er zijn een heleboel zaken die 

mensen zelf kunnen regelen en die 

het nabestaanden een stuk gemak-

kelijker kunnen maken. Daarbij 

gaat het niet alleen om de keuze 

voor begraven of cremeren, welke 

kist of welke muziek, maar ook om 

zaken als een testament, het be-

noemen van een executeur en het 

besparen van erfbelasting door het 

doen van schenkingen tijdens le-

ven.’ Aldus notaris Frans van Beek 

en Martine Eggen, adviseur uit-

vaartzorg bij Tap Uitvaartzorg.

Gratis

Om deze zaken bespreekbaar te 

maken, houden Notarissen Hou-

wing van Beek en Tap Uitvaart-

zorg een themabijeenkomst. ‘Voor 

de eerdere bijeenkomsten was zo 

veel belangstelling dat ermee wordt 

doorgegaan. Deelname is gratis en 

verplicht tot niets.

Het is van groot belang te weten dat 

alles goed geregeld is, of te ontdek-

ken dat er nog wat geregeld moet 

worden. Zo kan een testament van 

een aantal jaren geleden bijvoor-

beeld helemaal niet meer aanslui-

ten bij de huidige situatie, vertelt 

Frans van Beek.’ Martine Eggen 

vult aan: ‘ik kom wel eens tegen 

dat een uitvaartverzekeringspolis 

nog in guldens is opgesteld. Daar 

red je het nu niet meer mee.’ Beiden 

adviseren dan ook oude polissen en 

testamenten mee te brengen naar de 

bijeenkomst om deze (kosteloos) te 

laten beoordelen door aanwezige 

deskundigen. 

Reserveren

Tijdens de bijeenkomst op 28 juni 

wordt ook aandacht besteed aan 

veel voorkomende vragen door 

alleenstaanden zonder kinderen. 

Ingegaan zal worden op vragen zo-

als ‘wie zijn mijn erfgenamen?’ en 

‘wie regelt straks mijn uitvaart?’ 

De bijeenkomst bestaat uit twee 

sessies van ieder een uur, over twee 

groepen verdeeld. Eén groep begint 

bij Notarissen Houwing van Beek 

waar vragen over iscaliteit en erf-
recht maar ook onderwerpen als de 

veranderingen in de AWBZ, eigen 

bijdrage voor de zorg en het levens-

testament aan bod kunnen komen. 

De andere groep begint bij Tap 

Uitvaartzorg, waarna na een uur de 

groepen wisselen. In verband met 

de catering en om vooraf inzicht te 

hebben in de grootte van de groe-

pen, is aanmelden noodzakelijk. 

Dat kan telefonisch (030) 229 08 

11 of per e-mail info@houwing-

vanbeek.nl. 

Vragen die men graag behandeld 

ziet op de bijeenkomst kunnen in 

de voorafgaande dagen per e-mail 

of met een telefoontje worden door-

gegeven.

Na aloop van beide sessies, rond 
13.00 uur, zijn beide groepen nog 

welkom in het notariskantoor om 

onder het genot van een hapje en 

een drankje nog wat na te praten. 

Themabijeenkomst
uitvaart en erfrecht

De themabijeenkomsten die Tap Uitvaartzorg en Notarissen Houwing van Beek

elk jaar gezamenlijk organiseren, kunnen steeds op grote belangstelling rekenen.

Zaterdag 28 juni van 11.00 tot 13.00 uur vindt er weer een plaats. 

Vanaf 10.45 uur is men welkom voor een kopje kofie of thee.

Frans van Beek en Martine Eggen beloven er weer een geslaagde 

informatieve bijeenkomst van te maken.

Samen in De Bilt
Van 2 juni tot en met 6 juni jl. vond de Avondvierdaagse in De Bilt 

plaats. Leden van Rotary De Bilt/Bilthoven maakten het mogelijk, dat 

rolstoel-gebonden bewoners van drie locaties van De Bilthuysen mee 

hebben kunnen doen aan dit evenement. De organisatie van de Rol-

stoeltocht is tot stand gekomen door Samen voor De Bilt.

 (Ellen Brakman)

De Rotarians en vrijwilligers duwden de bewoners De Koperwiek, 

De Bremhorst en Weltevreden in de rolstoelen en genoten samen met 

hen van de wandeling en feestelijke intocht van de avondvierdaagse.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Dry Aged Entrecôte

Riblappen

Biefstukspiezen

Lamsboutschijven

100
gram 2.25

500
gram 4.98

100
gram 1.75

100
gram 1.79

Ei-bieslooksalade

Bieslookpaté

Filet Americain
3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gerookte Rib-Eye 

Rosbief

Boerenham 3x 100
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 juni
t/m woensdag 18 juni

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

HERTOG JAN PAKKET 
MET HERTOG JAN KAAS, KRUIKJE 
HERTOG JAN BIER EN ONZE HEERLIJKE 
VERS GEBRANDE HUISMIX.

Schouderkarbonade

Ribkarbonade

Haaskarbonade

HEERLIJK HOLLANDSE 
PEPERKAASJE

VERS GEBRANDE 
PINDA’S
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

VERS GEBRANDE 
PISTACHENOTEN

100
gram 1.79100

gram 1.399.98

250
gram 1.50

6 halen / 
   5 betalen

Speciaal voor vaderdag!

Gratis mosterd bij aankoop 
van 750 gram Stompetoren 
kaas naar keuze…

Speciaal voor de vaders…

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

SUPERKNALLER!
Hollandse Aardbeien
MAX. 4 PER KLANT __________ 500 GRAM  0,99

Vers van de Traiteur
Kantonese - kip
MET RIJST _________________ 100 GRAM 0,99 

Spaghetti 

SCAMPI’S EN RUCOLA  _______ 100 GRAM 1,25 

Asperges - ham
SCHOTEL ___________________  100 GRAM 1,25 

Zaterdag verse Sushi

Grote Hollandse

Bloemkool
PER STUK 

De lekkerste

Zoete Galia
MELOENEN

Vers gesneden Hollandse 

Snijboontjes
400 GRAM

Vers gesneden

Bietjes

___________________  500 GRAM 0,99

De beste

Perssinaasappels

_____________________  2 KILO  1,99

Alle Lasagnes

___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 16, DINSDAG 17 

EN WOENSDAG 18 JUNI

0,99 1,491,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost
en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

NU
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advertentie

Als ze er op terug kijkt voelt ze zich 

heel vereerd. Maar op vrijdagmor-

gen 25 april toen de onderscheiding 

door burgemeester Gerritsen werd 

uitgereikt was dat heel anders. Met 

een smoes naar het gemeentehuis 

gelokt viel het haar rauw op de 

maag. ‘Oh nee, dat wil ik niet!’, 

was haar eerste reactie. Dat was 

toen. Nu ziet ze het als een blijk van 

waardering en is ze toch wel trots 

op haar onderscheiding. 

Verbintenis

Annelies werd 48 jaar geleden ge-

boren in Maartensdijk en woont 

sinds 1995 met haar man in De 

Bilt. ‘Maar ik voel me eigenlijk nog 

steeds Maartensdijkse’, voegt ze er 

lachend aan toe. ‘Toch heb ik het 

hier ook best naar m’n zin hoor!’ 

De moeder van Annelies was al ac-

tief bij het Rode Kruis in Maartens-

dijk. Ze wilde haar dochter er ook 

graag bij halen. Maar dat lukte aan-

vankelijk niet echt. Annelies: ‘Om-

dat ik voor mijn werk iedere dag 

op de iets naar Driebergen moest 
werd ik me bewust van alle gevaren 

die je daarbij onderweg tegen komt. 

Een EHBO-diploma is dan toch wel 

belangrijk.’ Het werd in 1986 het 

begin van haar verbintenis met het 

Rode Kruis.

Jeugd Rode Kruis

Annelies heeft vooral bekend-

heid gekregen door haar activitei-

ten voor het Jeugd Rode Kruis in 

Maartensdijk. Naast haar andere 

activiteiten als lid van de colonne 

heeft ze zich vooral daarmee bezig 

gehouden. Tot op de dag van van-

daag, ook na de fusie van de afde-

ling Maartensdijk met die van De 

Bilt. Annelies: ‘De opleiding voor 

de jeugd is breed van opzet. Het is 

meer dan leren hoe een verband aan 

te leggen. We proberen ze ook op 

sociaal gebied toe te rusten. Ze be-

wust te maken dat je dit werk doet 

voor je naaste. De bedoeling is dat 

ze uiteindelijk doorstromen naar de 

afdeling.’ 

Er zijn twee groepen jeugd. De 

eerste groep kinderen zit in groep 

7 en 8 van de basisschool. In de 

tweede groep de kinderen die ouder 

zijn. Het aantal deelnemers varieert 

maar ligt meestal rond de 30. ‘Er 

is nog steeds belangstelling voor 

bij de jeugd. Wel zijn er praktische 

problemen bij de opleiding zoals 

het vervoer van de kinderen tussen 

Maartensdijk en De Bilt’, vertelt 

Annelies. Ook heeft ze de indruk 

dat het Rode Kruis de jeugd tegen-

woordig wat minder te bieden heeft. 

‘Het Rode Kruis wordt als hulpver-

lenende instantie toch minder inge-

zet dan vroeger’, is haar mening. 

‘De taak die de overheid voor ons 

ziet is anders dan in het verleden. 

Het zijn vooral de eigen hulpdien-

sten van de overheid die in eerste 

instantie worden ingezet als er wat 

gebeurt. Toch blijft er veel te doen 

voor onze vrijwilligers’, meent ze. 

Dat wordt ieder jaar weer duidelijk 

op de Nieuwjaars receptie als daar 

wordt terug gekeken op alles wat 

er door de verschillende taakvelden 

van het Rode Kruis is gedaan.

Vakantieweken

Een voorbeeld hiervan is een ande-

re taak waar Annelies zich met veel 

enthousiasme voor inzet. Ze gaat 

als vrijwilliger ieder jaar mee met 

het vakantieschip Henri Dunant 

om langdurig zieken en gehandi-

capten een ijne week te bezorgen. 
Ook voor de eigen ‘cliënten’ van de 

afdeling organiseert ze, samen met 

de Biltse vrijwilligers, ook zo’n ge-

weldige week.

Tegenwoordig beperkt zich dat tot 

de vakantieweken in het speciale 

vakantiehuis in Lemele. Daar heb-

ben 24 gasten en 17 vrijwilligers 

met elkaar een fantastische tijd. De 

eerste week van juli is het weer zo 

ver. Er komt heel wat voor kijken 

om dat op poten te zetten. Als co-

ordinator is Annelies er heel druk 

mee. De dankbaarheid van de gas-

ten is altijd heel groot.

Calamiteitenhospitaal

Daarnaast voert Annelies ook de 

ledenadministratie van de afdeling. 

Zelf werkzaam in de inanciële ad-

ministratie, is dat voor haar geen 

probleem. Maar ook is ze als Rode 

Kruis medewerker al een paar keer 

ingezet in het Calamiteitenhospi-

taal in Utrecht. Ze ondersteunt daar 

het medische personeel in de breed-

ste zin. Annelies: ‘Dan pas kun je 

laten zien wat je kunt. In diensten 

van acht uur help je mee in een 

noodsituatie. Het is echt een opera-

tioneel gebeuren. Je wordt daar ook 

goed voor getraind. De samenwer-

king met de professionals van het 

hospitaal is prima. Dit soort werk is 

heel dankbaar, vindt ze. Zo is al ze 

ingezet voor hulp aan slachtoffers 

van een tsunami en geëvacueerde 

gewonden uit Libië. 

Samen op de wereld

Naast deze werkzaamheden is ze 

ook nog actief binnen de Dorps-

kerk in De Bilt. Ze is coördinator 

van bezoekwerk, heeft contact met 

zieken en eenzamen. Ze organiseert 

contactmiddagen voor ouderen. Dit 

werk ligt eigenlijk ook in het ver-

lengde van haar activiteiten voor het 

Rode Kruis, vindt ze zelf. Het kost 

allemaal best wat tijd. ‘Maar mijn 

partner staat er helemaal achter,’ 

vertelt ze enthousiast. ‘Je moet het 

toch samen doen met elkaar op deze 

wereld’, is haar credo. ‘Het is ijn 
als je daaraan iets bij kunt dragen.’

Annelies van Heeringen:
altijd actief voor de medemens

door Martijn Nekkers

Eén van de inwoners uit de gemeente De Bilt, die onderscheiden werd ter gelegenheid van Koningsdag 

is Annelies van Heeringen-Mulder. Voor het vele werk dat ze heeft verricht voor het Rode Kruis

afd. De Bilt en de (Biltse) Dorpskerk, werd ze benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Annelies van Heeringen.

Grote Hillcrest Veiling
Zaterdag 7 juni organiseerde de diaconale reisgroep van de 

PKN kerken in De Bilt een veiling in (bij-)gebouw De Schakel 

achter de Immanuelkerk aan de Soestdijkseweg Zuid.

Tot 20.00 uur had men de tijd om de kavels te bekijken. 

Alles was geschonken door de lokale middenstand, kunstenaars en 

dienstverleners. Flessen wijn, schilderijen, cursussen, voetverzorging, 

dagjes uit met een rondleiding, adviezen bij het opmaken van testamen-

ten en nog veel meer. De veilingmeester prees op onnavolgbare wijze 

de producten en diensten aan. Het was bijna cabaret. 

De opbrengst van de veiling is bestemd voor het Hillcrest Aids Cen-

treTrust; een project in Zuid Afrika waar mensen met een HIV/Aids 

besmetting op een humane wijze geholpen worden. Aids is in die streek 

van Afrika wijdverbreid. In sommige gebieden is wel 50% van de be-

volking besmet. De behandeling bestaat naast de zorg ook uit voorlich-

ting over preventie, armoedebestrijding, het genereren van inkomsten 

en begeleiden naar zelfstandigheid. In een speciale eenheid worden 40 

mensen per maand opgenomen. Van hen herstelt 60%. Deze vorm van 

gerichte hulp is vaak effectiever dan veel andere ontwikkelingsprojec-

ten. Hier is de lokale bevolking zelf bij betrokken. De PKN kerken in 

De Bilt laten hiermee zien dat hun betrokkenheid met de wereld verder 

reikt dan de kerkbanken. (Frans Poot)

In een bomvolle veilingzaal gingen 270 kavels onder de hamer.

Juninummer De Biltse Grift
Vanaf deze maand wordt De Biltse Grift geheel in kleur 

gemaakt, wat niet wil zeggen dat er geen zwart-wit 

beelden meer in het blad zullen staan. 

Het eerste artikel is van Lies Haan-Beerends en gaat over het feit dat 

als er geen Station De Bilt was geweest er ook geen Bilthoven zou zijn 

gekomen. In De Bilt toen en nu krijgt men weer een mooi beeld van 

vroeger van een plekje in deze gemeente dat in de loop der jaren zeer 

sterk is verwaarloosd en bijna onherkenbaar veranderd. In ‘Een steeg 

en een kaart’ neemt Gerrit Bloothooft de lezer mee naar een plekje op 

een oude kaart uit 1588, dat echter helemaal niet in De Bilt blijkt te 

liggen. Graven en grafstenen in De Bilt - Bilthoven is het eerste deel 

van een nieuwe serie van Wim Krommenhoek over grafkunst in deze 

gemeente. Deze juniuitgave van de Biltse Grift wordt afgesloten met 

een van de laatste aleveringen van het Oorlogsdagboek van mevrouw 
Van Bodegraven.

De Biltse Grift is verkrijgbaar bij Bouwman Boeken, Hessenweg 168, 

De Bilt, bij The Readshop, Hessenweg 133, De Bilt, bij de Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven en bij Tobaccoshop Henk Hillen, 

Planetenbaan 17/21, Bilthoven. [HvdB]

Deze foto van Villa de Bremhorst siert de omslag van het juninummer 

en heeft betrekking op het artikel van Lies Haan - Beerends. Aan de 

Rubenslaan werd Villa De Bremhorst gebouwd in opdracht door 

architect Jan Stuivinga, die ook de Zuiderkapel in Bilthoven en 

het gemeentehuis van Zeist heeft ontworpen. De vergunning werd 

verleend op 15 april 1913 en op 30 maart 1914 werd het bewijs van 

voltooiing afgegeven. In 1944 werd het landhuis gebombardeerd en erg 

beschadigd. Om die reden werd het enkele jaren daarna afgebroken.
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KLEINSCHALIG ONDERWIJS

VOOR IEDEREEN

Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek

(0346) 281 475
www.kompaswestbroek.nl
info@kompaswestbroek.nl

Kom ook eens langs op de dorpsschool van Westbroek: 

• christelijke basisschool

• 4 combinatieklassen

• peutergroep vanaf 2 jaar 

• remedial teaching 

• plusklas voor extra 

uitdaging 

“Toen we hier kwamen wonen, wil-

den we dat de kinderen zich echt 

thuis zouden voelen in het dorp. Dat 

is gelukt. Onze jongens zijn volledig 

‘ingeburgerd’ en het onderwijs is 

ook nog eens opvallend goed. We 

hebben de best denkbare school hebben gevonden. 

Op loopafstand!”

TOT ZIENS!

‘Onze kinderen voelen zich 
thuis in het dorp’

Cindy van Atteveldt, 
moeder van Daan, Freek en Tim 

‘Thuis voelen in het dorp’

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

15 juni
VADERDAG

Voor Vaderdag vind je 

SUPERCADEAUS      

 voor 

SUPERPAPA’S, 

 natuurlijk bij Primera! 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Probeer maar eens onder ons 

ZOMERDEKBED uit te komen.

Dons, katoen en wol

v.a. € 69

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

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

vol frisse

ideeën!

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Het WK is begonnenOranjetompoucen 
4+1 gratis

NIEUW! 
Celebread Cheese Onion bbq brood ook als u   (n)iets te vieren hebt.

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

Chris. Hun eerste kennismaking 

met dit land is als rugzaktoerist in 

2010. Vier maanden later breekt de 

revolutie uit. Chris: ‘Syrië is een 

prachtig land en de mensen zijn 

heel gastvrij en hartelijk.’ Jenita 

en Chris besluiten terug te keren 

om hulp te bieden. In oktober 2012 

reizen ze voor het eerst naar het 

vluchtelingenkamp bij A’zaz in Sy-

rië, vlakbij de Turkse grens. Jenita: 

‘De ellende die wij daar gezien en 

gehoord hebben, heeft een diepe 

indruk op ons gemaakt. We denken 

veel aan de vrouw die drie kinderen 

had verloren, de overwerkte arts, 

het meisje zonder benen en de man 

die huilend en schreeuwend telefo-

neerde omdat zijn zoon was neerge-

schoten.’ In het kamp zitten 25.000 

ontheemden op een kluitje. Er is 

geen drinkwater, geen elektriciteit, 

te weinig voedsel en te weinig sani-

tair. De rij bij de dokterspost is erg 

lang. De weerstand van deze men-

sen gaat in een razendsnel tempo 

achteruit. Kinderen hebben luizen. 

Babymelk en rompertjes

Terug in Nederland besluiten ze de 

Stichting Hulpgoederen Syrië op 

te richten om de vluchtelingen in 

dit kamp te helpen. Ze richten zich 

vooral op baby’s en kinderen. Van 

de donaties schaffen ze in Turkije 

kinderondergoed, warme sokken 

en babymelk aan en brengen die 

lopend de grens over. Chris: ‘Zo 

omzeilen we de lange wachttijden 

bij de Turkse douane.’ Op hun web-

site schrijven ze over de griezelige 

tocht door dit niemandsland. Het 

is stil en ze moeten oppassen voor 

mijnenvelden. Soms klinken er op 

de achtergrond explosies. ‘Eenmaal 

in het kamp sorteren de Syrische 

leerkrachten al die honderden on-

derbroekjes en sokken en vullen 

voor alle kinderen een plastic tasje. 

Jenita: ‘Het lijkt heel kleinschalig, 

maar de Syriërs zijn heel dankbaar 

voor alle hulp.’

Drie hulpacties

Inmiddels zijn ze drie keer naar Sy-

rië gereisd. Kunnen ze zomaar dat 

vluchtelingenkamp binnenwande-

len? En is dat niet gevaarlijk? Jeni-

ta: ‘Zowel in Kilis in Turkije als in 

A’zaz in Syrië hebben we contacten 

die ons helpen bij de uitvoering van 

onze missie. Ik spreek bovendien 

wat Turks en Arabisch. De men-

sen zijn heel blij dat we komen; ze 

voelen zich erg in de steek gelaten 

door de rest van de wereld.’ Chris 

benadrukt dat alle giften helemaal 

naar de vluchtelingen in Syrië gaan. 

De reis- en verblijfkosten in Syrië 

en Turkije betalen ze zelf.

advertentie

Benefi etconcert voor Syrië
door Rascha Ravestein

Andrea Hessing ontmoet op een feestje een bevlogen stel uit Gelderland. Met gevaar voor eigen 
leven brengt dit dappere duo persoonlijk hulpgoederen naar een vluchtelingenkamp in Syrië. 
Andrea is diep onder de indruk. Ze besluit een Benefi etconcert te organiseren om geld in te 

zamelen. Het concert is op zondag 22 juni in de Patioschool in Bilthoven. 
Andrea: ‘Ik heb een zwak voor mensen die goeie dingen doen.’

Het Benefi etconcert is op zondag 
22 juni van 10.30 tot ±12.15 uur 

in de Patioschool op Weltevreden 
8 in De Bilt. Jenita en Chris zijn 
aanwezig om over hun ervarin-
gen te vertellen. Naast optredens 
van Andrea met gitarist Paul De-
neer, kan men o.a. luisteren naar 
gedichten, klassieke muziek, ’t 
Kop- van-Jut-koor, een popduo 
en ook kinderen geven acte de 
présence. Cees Grimbergen van 
Hollandse Zaken presenteert. 
Graag van tevoren reserveren via 
a.hessing@casema.nl. Zie ook 
www.hulpsyrië.com.

Andrea Hessing: ‘Ik heb een zwak voor mensen die goede dingen doen’.

Kinderen in de rij voor water in het vluchtelingenkamp Bab al Salama, 
vlakbij de Turkse grens.

Zomercursussen
bij Biltse Muziekschool

In de laatste weken voor de zomervakantie biedt de Biltse Muziek-

school weer zomercursussen aan. De introductiecursus bestaat uit vier 

individuele lessen van twintig minuten en is mogelijk voor alle instru-

menten en zang. Er geldt een korting op het normale tarief.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel reageren is aan te bevelen.

 De lessen beginnen in de week van 16 juni. Inschrijven kan via www.

kunstenhuis.nl kies bij het inschrijfformulier (‘direct inschrijven’) voor 

cursuscode 9500 en vermeld bij opmerkingen het instrument van uw 

keuze. Een gratis instrument staat u gedurende de cursus ter beschik-

king.

De Biltse Muziekschool is gevestigd in Het Lichtruim aan het 

Planetenplein 2 te Bilthoven. Voor meer informatie: tel. 030 2283026 

(ma-do 15.00-19.00) of mail naar lichtruim@kunstenhuis.nl

Bustocht naar Coesfeld
Zaterdag 21 juni om 8.30 uur gaat er een bus vanaf gemeentehuis Jagt-

lust, via enkele opstapplaatsen, naar Coesfeld. De ontvangst met ontbijt 

is bij Café Ebbing. 

Daarna is er in Darfeld een rondleiding bij Classic Centers voor een 

Oldtimershow en in het Generatiepark met een gerenoveerd station. 

Vervolgens is er vrije tijd in Coesfeld; terrasje, winkelen of de ‘Ossen-

tour’ wandelen waarbij de Coesfeldse geschiedenis op een bijzondere 

wijze wordt getoond.

Om 17.00 uur is er op het marktplein een parade van de schuttersver-

eniging met ‘roof van de Sabijnse vrouwen’. Na het avondeten bij 

‘Haus Frieling’ vertrekt de bus om 19.30 uur naar De Bilt.

Voor vragen en aanmelding: Meep van Kampen, voorzitter van de 

Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld, bij voorkeur via e-mail: meep-

vankampen@casema.nl of tel. 030 2201849. Aanmeldingen worden, 

vergezeld van nadere details van de reis, bevestigd.

Ook in de zomerperiode van 2014 

wordt er weer volop gebridged in 

Hollandsche Rading. Donderdag 5 

juni startte weer het wekelijks vrij 

toegankelijk Zomerbridge in het 

nieuwe Dorpshuis aan de Dennen-

laan. Er werd door 22 paren (in één 

lijn) gespeeld. De uitslag van deze 

eerste avond was: 1. Ushi Rohrs + 

Wim Westland (74,06%), 2. Erik 

Polders + Nico Verhaar (72,88%) 

en 3. Henk van de Bunt + Cora van 

der Linden met 64,88%.

De beheers-commissie van het 

Dorpshuis heeft het bestuur van de 

bridgeclub geïnformeerd over de 

oplossingsgerichte aanpak van de 

akoestische problemen, waarbij het 

er naar uitziet dat deze op termijn 

zullen worden verminderd c.q. ge-

elimineerd. Naar aanleiding van 

hun eigen bevindingen en door an-

deren gemaakte opmerkingen aan-

gaande de akoestiek schrijven zij: 

‘De gemeente heeft deze klachten 

ontvangen en zeer serieus genomen. 

De aangebrachte gordijnen hebben 

de situatie iets verbeterd maar zijn 

zeker niet voldoende. De gemeente 

heeft inmiddels een test laten uit-

voeren door een akoestisch bureau. 

Daar is een rapport met aanbevelin-

gen uitgekomen. Eén dezer dagen 

wordt dit rapport besproken en dan 

wordt er snel actie ondernomen om 

het probleem te verhelpen’.

Vervolg
De eerstvolgende avond is donder-

dag 12 juni a.s. Voor niet leden van 

Bridgeclub Hollandsche Rading 

zijn de kosten van deelname twee 

euro per persoon per avond. Leden 

betalen één euro per persoon. 

Vooraf aanmelden van zowel leden 

als niet-leden per paar is gewenst 

en kan bij voorkeur per e-mail naar 

bchollandscherading@gmail.com 

of telefonisch naar Trees van Doorn 

(030 2292078). Op de betreffen-

de donderdag kan inschrijven ter 

plaatse per paar nog tot 19.15 uur, 

mits het maximaal mogelijke aan-

tal nog niet is bereikt. Het Zomer-

bridge gaat door tot en met donder-

dag 28 augustus. Vanaf 19.15 uur is 

men welkom en de aanvang van het 

bridgen is om 19.45 uur. [HvdB]

Zomerbridge wordt minder luidruchtig

Bremhorst naar Aquazoo 
Vrijdag 23 mei bezochten bewoners van Woonzorgcentrum De Brem-

horst in Leerdam in het souterrain van verpleeghuis Lingesteyn vissen, 

amfi bieën, reptielen, planten en koralen uit vele delen van de wereld 
van Aqua Zoo Leerdam. (Berber Holwerda)

De bewoners van Woonzorgcentrum De Bremhorst keken hun ogen uit. 
De mooiste tropische vissen zwommen voorbij, de ene nog kleurrijker 
dan de andere.

Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 
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Heteren
Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Jubileum bij Raaijen Interieurs
Skalma Creativo banken - Denenmarken

Aanbieding, Skalma viert samen met u het

60 jarig jubileum. Profiteer nu t/m 16 juni van 

de aantrekkelijke actie. 2 + 2.5 zits Deense 

Creativo bank in zwart leder. Pootjes naar 

keuze. U betaalt slechts 60% van de prijs.

van € 4170,00  voor € 2495,00. 

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

Parel Promotie

Kijk op onze 

vernieuwde 

  website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

LAMSBOUTSCHIJVEN 
Lekker gemarineerd. 

Voor op de barbecue of in de pan 100 gram 1,65

BRAZILIAANSE BURGERS
Lekker gekruid. 100% rundvlees. 

Voor op de barbecue of in de pan 3 stuks 3,75

RUNDERBRAADLAPJES 
Van ons bekende rundvlees. 

Mals & mager           500 gram 7,50

BRAZILIAANSE STEAKS 
Bakken als biefstuk. 

Lekker gekruid & gemarineerd. 4 stuks 7,00

DOELPAALTJES
Uit onze panklaarhoek: 

met o.a. ham & kaas 3 stuks 3,30

BRAZILIAANSE KIPWOKSCHOTEL 
Met o.a. kip� let, kruidenolie, paprika & courgette

 100 gram  1,10

TIP: maandag 16 juni t/m woensdag 18 juni

GEHAKTBALLEN

 
3 stuks voor 3,30

SPAANSE BRAADWORST

 
100 gram 1,25

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
dinsdag 11 juni t/m zaterdag 14 juni 2014. Zetfouten voorbehouden.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het

900-jarig bestaan van

de gemeente De Bilt is

een bijzonder kookboek

samengesteld met

persoonlijke verhalen 

en recepten van inwoners

uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:
• Bouwman Boeken

• Bilthovense Boekhandel

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt

• Primera Maartensdijk • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD

���������������������������

���������������������������

���������������������������

• Met een goede kwast de lijnen uitzetten
• De beste jongens op de juiste plek
• Haarscherp langs het randje halen
• Karakter, ervaring, inzicht
• Strakke vloeiende bewegingen
• Kunnen tot een prachtig eindresultaat leiden

���������������������������

���������������������������

���������������������������

Personeel gezocht: 
Kraanmachinist 21T rupskraan                                                                   
(bij slstand springen op midi of andere machine) 

Trekkerchauffeur                                                                                        
(O.a. trekker kieper/waterwagen) 

Junior/leerling: Machinist/trekkerchauffeur                                   
Erkend leerbedrijf Aequor + Fundeon  gecerficeerd                 
Zie website voor vacature. Reaces via info@oussoren.nl of 06-47150205 

 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Vaderdag menu
Salade van Iberico Ham

*****
In kruiden boter gebakken gamba’s met gepofte 

tomaatjes en tagliatelle

*****
Entrecote van Belgische Blauwe dikbil met gepofte 

sjalotjes en champignonsaus

*****
Aardbeien  Romanof

Drie gangen € 35,00     Vier gangen € 42,50

Week specials 



GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Oranje buiten

Elftal stek perkgoed

Diverse soorten. Potmaat 

13 cm. Per stuk 1,49

11 voor 

11,-

wk 24. Geldig van 12-06 t/m 18-06. OP=OP

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 
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Met de komst van deze nieuwe 

praktijk zijn inwoners van Holland-

sche Rading ook voor fysiotherapie 

niet meer aangewezen op de naast-

gelegen plaatsen. Het dorpshuis 

willigt ook hiermee een langge-

koesterde wens in en geeft iedereen 

de gelegenheid ruimtes te huren ten 

behoeve van niet alleen inwoners 

van Hollandsche Rading, maar ook 

van hen, die in de directe omgeving 

ervan wonen.

Bridge

De Hilversumse fysiotherapeut Piet 

Douma kende, als lid van Bridge-

club, Hollandsche Rading al min 

of meer: ‘Ik liep al een aantal jaren 

met het idee rond in Hollandsche 

Rading een fysiotherapiepraktijk 

op te zetten. In onze praktijk in 

Hilversum krijgen wij regelmatig 

inwoners uit het dorp. Zeker wan-

neer je redelijk frequent fysiothe-

rapie nodig hebt, is het tijdrovend 

richting Hilversum te rijden’. 

Als een stukje service richting de 

inwoners van Hollandsche Rading 

besloot hij daarom met Maartens-

dijker Frank Mulder en de Loos-

drechtse Maaike van Dijk-Krook 

de uitdaging aan te gaan. Toen 

Douma daarover de beheerders van 

het Dorpshuis benaderde, waren ze 

gelijk enthousiast.

Ervaring

Piet, Frank en Maaike hebben ja-

renlange ervaring bij Fysiotherapie 

Douma in Hilversum. ‘Vanuit die 

praktijk zijn we gewend intensief 

samen te werken met andere zorg-

disciplines. Dit beleid wordt ook 

in Hollandsche Rading voortgezet. 

Sinds een paar jaar bestaat er de 

Directe Toegankelijkheid Fysiothe-

rapie (DTF). Dit betekent, dat men 

zonder verwijzing van een huisarts 

of specialist direct een afspraak kan 

maken met de fysiotherapeut,’ al-

dus Douma.

Dorps(t)huis

In het dorpshuis kan men terecht 

voor veel verschillende specialis-

men fysiotherapie. Frank Mulder: 

‘Denk hierbij aan manuele therapie, 

kaakfysiotherapie, geriatriefysio-

therapie, medical taping, dry need-

ling en acupunctuur’. Maaike van 

Dijk: ‘Kunt u niet naar de praktijk 

toe komen, dan behandelen wij ook 

aan huis. Helaas is er in het dorps-

huis geen ruimte voor itnessappa-

ratuur. Mocht dit nodig zijn voor de 

behandeling, dan werken we graag 

samen met andere fysiotherapie-

praktijken’. Met alle zorgverzeke-

raars in Nederland heeft de praktijk 

contracten, zodat behandelingen 

altijd – voor zover in de verzeke-

ring is opgenomen - vergoed wor-

den vanuit de fysiotherapiedekking 

uit de aanvullende verzekering. 

Daarnaast biedt de praktijk ook de 

mogelijkheid voor sport- en klas-

sieke massage. Zonder verwijzing 

of DTF wordt dit niet vergoed door 

de aanvullende verzekering.

Bestemming

Omdat het dorpshuis een multi-

functionele bestemming heeft, is 

de fysiotherapie niet de gehele dag 

aanwezig en is spontaan binnenlo-

pen voor een afspraak lastig. Een 

afspraak maken is de gehele week 

eenvoudig telefonisch of online 

via de website mogelijk. Kijk voor 

meer informatie op www.fysiohol-

landscherading.nl of bel naar 035 

2400299. 

Fysiotherapie Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Al ruim voor de opening ervan gaf de beheerscommissie aan nog naarstig op zoek te zijn naar

een aantal bij voorkeur permanente gebruikers van het Dorpshuis in Hollandsche Rading.

Met de opening van een nieuwe fysiotherapiepraktijk is gedeeltelijk alweer in die behoefte voorzien.

V.l.n.r. Frank Mulder, Maaike van Dijk-Krook en Piet Douma.

Het Boschhuis is de geschiede-

nis van rauwe tabakspioniers op 

Sumatra (en de Utrechtse Heuvel-

rug) in het begin van de 20e eeuw, 

een boerenleven aan de Zuiderzee, 

zorgeloze vakanties op Vlieland, 

wereldverbeteraars in lommerrijk 

Bilthoven en in 1944 het einde van 

een naïeve droom: oom Pieter ter 

Beek wordt, net voor de bevrijding, 

door de bezetter gefusilleerd.

Verzetsheld

Pauline Broekema vertelt in het 

460 pagina’s tellende boek Het 

Boschhuis de familiegeschiedenis 

van haar moederskant, te beginnen 

bij haar overgrootvader Frans Jan 

ter Beek, een negentiende-eeuwse 

tabakspionier op Sumatra. Zijn 

vrouw Jannetje, een boerendoch-

ter uit Muiderberg, trouwde met 

de handschoen en reisde haar man 

achterna.

Via het levensverhaal van haar 

grootouders Juul en Jane, die met 

hun kinderen Het Boschhuis in 

Bilthoven betrokken, komt Pauline 

bij het verhaal van haar oom Pieter. 

Pieter ter Beek, de broer van haar 

moeder, zoon van Juul en Jane en 

kleinzoon van Frans Jan en Janne-

tje. Een verzetsheld, die in 1944 op 

23-jarige leeftijd door de Duitsers 

is gefusilleerd. Over Pieter schrijft 

zij o.a.: ‘Hij heeft om zich heen jo-

den zien wegvoeren. Zoals Judith 

Mendes da Costa, die katholiek 

werd en als non werkte op de ad-

ministratie van het sanatorium Berg 

en Bosch. Pieter kwam er vaak, 

omdat hij bevriend was met de zo-

nen van een personeelslid’. Tijdens 

deze reis door de familiegeschiede-

nis ontstaan tijdsbeelden die met 

menselijke karakters, motieven en 

keuzes worden ingekleurd.

Nawoord

Pauline vertelt in haar ‘Nawoord’: 

‘Met veel genoegen deed ik onder-

zoek en bracht o.a. boeiende dagen 

door op een achttiende-eeuwse zol-

der in De Bilt, waar vrijwilligers 

met zorg het verleden conserveren’. 

De namen van alle mensen, die een 

rol speelden bij de totstandkoming 

van Het Boschhuis, worden ver-

meld in de bronnenlijst. De docu-

menten en foto’s, zoals opgenomen 

in het boek, zijn allen authentiek en 

ook op haar website te zien.

De lezing is op 17 juni a.s. om 20.00 

uur in de Bilthovense Boekhandel, 

Julianalaan 1 in Bilthoven. Entree 

is vijf euro, reserveren is gewenst 

en kan telefonisch onder nummer 

030 2281014 of e-mail info@bilt-

hovenseboekhandel.nl.

Boek over Het Boschhuis
door Henk van de Bunt

Pauline Broekema, bekend van het NOSjournaal, schreef het boek ‘Het Boschhuis’ een 

familiegeschiedenis. Op zoek naar het verhaal achter een familiedrama verliest Pauline 

Broekema zich in het archief van haar grootvader Frans Jan ter Beek. Zo komt niet alleen een 

familie, maar een heel tijdperk tot leven. Op 17 juni verzorgt de auteur een lezing met beeld in 

de Bilthovense Boekhandel.

Atie Kruseman - Vuuren maakte begin 2014 deze tekening van het 

Boschhuis, die de huidige bewoners (al vanaf 1975) Pauline Broekema 

aanboden bij de presentatie van het boek onlangs in Bussum.

Lezing door 
Michel Krielaars

Naar aanleiding van zijn boek Het brilletje van Tsjechov verzorgde au-

teur Michel Krielaars op dinsdag 3 juni bij Bouwman Boeken aan de 

Biltse Hessenweg voor een goed gevulde zaal een lezing over schrij-

ver Anton Pavlovitsj Tsjechov (1860-1904) en het Rusland van nu. Hij 

vertelde over zijn eigen ervaringen als correspondent voor NRC Han-

delsblad in het Rusland van Poetin en las enkele passages uit zijn boek 

voor. Zijn conclusie is dat er in Rusland nooit iets verandert. [HvdB]

Ter afwisseling zong zijn vrouw Henriette Schenk Russische 

negentiende-eeuwse romances, die de melancholie van het Rusland 

van toen weergeven. Zij wordt begeleid door accordeonist Henk 

Meulenbeld.
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park Brandenburg

Eenvoud én klasse verenigd

Op het voormalige sportterrein achter de Anne Franklaan en 

de Oude Brandenburgerweg liggen 26 fraaie patiobungalows. 

Luxe en comfortabel ingedeelde bungalows gelegen in een rustig, 

kleinschalig woonpark. De woonoppervlakte bedraagt vanaf 125 m2. 

Prijzen vanaf circa € 349.000,- v.o.n. tot € 389.000 ,- v.o.n. >>>

Meer informatie? 

Nijland Makelaars Bilthoven

 www.nijland.nl 

030 2285858

Wonen met comfort en geborgenheid

BEZOEK 
DE MODEL
WONING!

VRIJDAG A.S. 

15.00 - 17.00 UUR

Waar?

Kuifeendlaan 3, Bilthoven
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Zaterdag 14 en
Zondag 15 juni

Tweedaags feest 
vol vertier voor

jong en oud

10.00 UUR TOT 17.00 UUR

Welkom op het leukste zomerfeest van 2014. Twee dagen 
lang is ons gehele terrein omgedoopt tot feestlocatie met 
tal van kijk- en doebelevenissen voor jong en oud:

•Kramerij Braderie met voor elk wat wils

•Livemuziek Mart Bolt brengt u in vrolijke stemming

•Kinderboerderij Tjokvol aai- & vertroetelbeesten

•HenkdeHouthakker Schilderen bij oom Henk

•Oostersekeuken Smullen tot u niet meer kunt

•Haringkar Happen maar

•Kruidenkraam Leerzaam en vooral gezond en lekker

•Optredensophetgrotepodium  
 Koor Chorusline en koor Esperanto treden voor u op 

•Startnationaletuinweek
 Zaterdag is Groei en Bloei aanwezig met een stand

•Nationalevlinderdag  
 infostand in de boekenhoek

•Volopzitjes,hapjes, drankjes en  
 gezelligheid op het grote overdekte feestterras

Nóg meer feestvreugde met

onze weekaanbieding:

Allerozennúmeteen

kassakortingvan

20%
Geldig t/m dinsdag 17 juni

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

2+1 Geldig op alle sloggi’s – De goedkoopste is gratis

Geldig van 13.06 t/m 26.06.2014  

Zolang de voorraad strekt

2 + 1 GRATIS

4 + 2 GRATIS

6 + 3 GRATIS

8 + 4 GRATIS

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)
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De eerste drie avonden werd er een 

klassement opgemaakt voor de So-

ciaalbokaal. De Sociaalbokaal kun 

je winnen als school/organisatie 

door je het beste te gedragen. 

Iedere avond werd het (tussen-)

klassement kenbaar gemaakt en op 

de 4e avond werd de bokaal voor 

de intocht uitgereikt. De Theresia-

school was de gelukkige en kon 

mooi pronken met de beker tijdens 

de intocht.

Intocht

De laatste avond werd traditiege-

trouw afgerond met de intocht door 

het dorp. Vier harmonieën (Konink-

lijke Biltse Harmonie, de Brand-

weer Harmonie Bilthoven, Har-

monie de Vriendschap uit Woerden 

en Harmonie Excelsior uit Cothen) 

en de vele cadeautjes (voorname-

lijk snoep) moesten de pijn van de 

laatste kilometers doen verzachten. 

Iedereen heeft veel plezier gehad en 

mede door een aantal leuke acties 

van de organisatoren was het iedere 

avond weer een feest om de route te 

volbrengen.

Mooie intocht Avondvierdaagse De Bilt 
door Henk van de Bunt

Ook op de laatste avond van de Biltse Avondvierdaagse waren de weergoden

de 2500 deelnemers gunstig gezind. De zon was voldoende aanwezig tijdens de intocht

en het was prachtig weer om er een echt feest van te maken.

Voorafgegaan door de Brandweerharmonie Bilthoven draaide de intocht 

de Hessenweg op.

Er was al opmerkelijk veel Oranje één week voor de eerste wedstrijd van het echte Oranje.

Tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt 

kent een mooie traditie. Eens per 

jaar wordt er een groot feest ge-

organiseerd voor alle klanten en 

iedereen die ‘t Vaarderhoogt een 

warm hart toedraagt. 

Als dank voor de trouwe klandizie 

en betrokkenheid. De HoogtZomer 

Tuinfeesten staan bol van de acti-

viteiten, waaronder een gezellige 

Kramerij (braderie) vol met kramen 

met hebbedingetjes en allerhande 

koopwaar. Om de sfeer te verhogen 

is er livemuziek van zanger-enter-

tainer Mart Bolt.

Aaien

De bezoeker kan, tussen het shop-

pen door, even uitpuffen op het 

grote terras in de feesttent. Bij het 

podium kunnen gasten tevens ge-

nieten van optredens van de koren 

Esperanto (zaterdagmiddag ca. 

14.30 uur) en Chorus Line (zon-

dagmiddag ca. 14.30 uur). Er is 

een knuffelboerderij vol met aai-

bare beesten onder toezicht van een 

dierendeskundige. Bij de bekende 

goedaardige reus Henk de Hout-

hakker kunnen kinderen houten 

voorwerpen beschilderen en zon-

dag kunnen zij geschminkt worden.

Happen

Vereniging Groei en Bloei geeft het 

startschot voor de nationale tuin-

week en de nationale vlinderdag 

duurt bij de HoogtZomer Tuinfees-

ten het hele weekeinde. Honger 

of dorst hoeft niemand te hebben, 

want er zijn verschillende plekken 

waar gesmuld kan worden; haring-

happen bij de haringkar, een hartige 

snack bij de Indonesische Toko, 

proeverij bij de kruidenkraam en 

kofie met wat lekkers of een uitge-

breide lunchmaaltijd bij binnenher-

berg De Kastelein. De entrée van de 

HoogtZomer Tuinfeesten is gratis.

HoogtZomer Tuinfeesten
In Soest en wijde omgeving wordt weer een grandioos zomerfeest georganiseerd.

Zaterdag 14 en zondag 15 juni a.s. wordt het gehele buitenterrein van tuincentrum

‘t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg in Soest omgebouwd tot zomerse feestlocatie.

Twee dagen lang is er van alles te zien en te beleven voor jong en oud.

’t Vaarderhoogt zorgt voor alle ingrediënten voor een gezellig dagje uit.

Vaderdagontbijt
op het Maertensplein 

Zaterdag 14 juni a.s. organiseert de Maartensdijkse MiddenstandsVer-

eniging (MMV) een Vaderdag-ontbijt. In tenten op het Maertensplein 

kan men van 8.00 tot 10.00 uur genieten van door de MMV gespon-

sorde en te serveren ontbijten. Deelnemers wordt een bijdrage van twee 

euro per persoon gevraagd, die ten goedekomt aan de Maartensdijkse 

Peuterspeelzaal ’t Bruggetje. 

De PSZ wordt in deze kern algemeen gezien als een goede afspiege-

ling van de Maartensdijkse bevolking, maar moet zich geheel op eigen 

kracht staande zien te houden. Het doel van ’t Bruggetje is kinderen in 

de leeftijd van twee tot vier jaar mogelijkheden te bieden voor sociale, 

creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling, onder 

meer door spel en omgang met leeftijdgenootjes, een en ander in nauw 

overleg met ouders en verzorgers. 

Direct genieten deelnemers aan het Vaderdagontbijt dus van de pro-

ducten van de Maartensdijkse Middenstand en indirect draagt men bij 

aan het in stand houden van deze voorziening in deze kern van de ge-

meente. [HvdB]

winkeleninhetgroenehartvanutrecht.nl
‘Winkelen in het Groene Hart van Utrecht’ staat voor ‘winkelen in de 

eigen kernen van de gemeente De Bilt’: een platform dat bijdraagt aan 

een betere communicatie tussen consumenten, winkeliers en horecaon-

dernemers in de gemeente De Bilt. Hierdoor kan nog beter op de wen-

sen van de consumenten worden ingespeeld. Vitale winkelcentra zijn 

onlosmakelijk verbonden met vitale kernen en een vitale samenleving. 

Daarom leidt lokaal kopen tot verbetering van onze eigen omgeving.

Vanaf nu kunnen álle winkeliers en horecaondernemers op de hieraan 

gerelateerde website www.winkeleninhetgroenehartvanutrecht.nl hun 

eigen winkelpagina aanmaken. Hiervoor kunnen zij op de website deel-

name aanvragen via de contactpagina. Op deze website staan de acties 

en het aanbod van winkels en horecaondernemers in de gemeente De 

Bilt. Tot nu toe was dit alleen mogelijk voor de pioniers, de winkeliers, 

die meedoen aan de cross-mediale cursus, waarin communiceren, in-

formeren en het initiëren van acties op Social Media zoals Facebook, 

Pinterest en Twitter centraal staan.

Uitnodiging bijeenkomst

17 juni 2014, 19.00-20.00 uur

Geachte bewoners van Maartensdijk en omstreken,

Op dinsdagavond 17 juni 2014 om 19.00 uur organiseert Stichting Cordaan 
een bijeenkomst waarin de verbouwplannen van het Dorpscentrum voor Zorg 
en Welzijn Dijckstate worden toegelicht.

In de afgelopen maanden heeft Van Dijl Architecten het ontwerp van 
Dijckstate verder uitgewerkt. Dit ontwerp wordt tijdens deze bijeenkomst 
gepresenteerd, waarbij het behoud van de ontmoetingsfunctie en de 
mogelijkheden van activiteiten uitgebreid worden besproken. Daarnaast 
wordt uiteraard de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van:
Dijckstate aan het Maertensplein 98 te Maartensdijk. 

Alle inwoners van Maartensdijk en omstreken zijn van harte welkom.
Wij zien uw komst graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Wim Schoonhoven
Regiodirecteur V&V 
Cordaan regio stad en land
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

9% goedkoper 

dan Albert Heijn
8% goedkoper dan Plus!

Hoogvliet bewezen de 
goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
11 t/m dinsdag 17 juni 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Amstel 
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Per krat
12.99

8.89
Per liter 1.23

Omo of Sunil wasmiddel 
Alle pakken van 798 - 1330 gram 
of fl essen van 700 - 1500 ml
5 stuks
van: 21.95 - 30.45

voor: 8.78 - 12.18

2+3
GRATIS*

Ola waterijs   
Alle soorten, 3 pakken
van: 5.58 - 8.55

voor: 3.72 - 5.70

2+1
GRATIS**
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LAATSTE WEEK!
woensdag 18 juni ruilmiddag

van 14.00 tot 16.00 uur
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Hij voelt zich eigenlijk wel een 

beetje bevoorrecht. ‘Ja, echt. Dat ik 

hier al mee mag werken. Dat vind 

ik bijzonder’, zegt Jeffrey Sweris-

sen, leerkracht groep 4/5 op basis-

school de Bosbergschool in Hol-

landsche Rading. De groepen 4 tot 

en met 6 werken nu bijna een jaar 

of langer met tablets in de klas. 

Swerissen: ‘Eigenlijk zie ik alleen 

maar voordelen.’

Instructie

‘De belangrijkste vakken – reke-

nen, taal, en spelling – maken we 

altijd op de tablet. Ik begin de les 

met een instructie op het digibord. 

Het mooie van Snappet is dat de 

kinderen meteen al kunnen mee-

kijken op hun eigen tablet. Na de 

instructie gaan ze aan het werk. 

Terwijl ze bezig zijn, zie ik direct 

wanneer een kind iets fout doet. 

Goed is een groene krul, een rode 

streep is een fout. Dat blijkt enorm 

motiverend te werken. De meeste 

kinderen willen gewoon veel groe-

ne krullen halen. Ik zie ook wan-

neer ze iets hebben verbeterd. Dan 

verschijnt er op mijn computer een 

oranje blokje. Als dat drie keer ach-

ter elkaar gebeurt, dan roep ik het 

kind bij me. Want steeds verbete-

ren, betekent dat het kind de stof 

nog niet helemaal begrijpt en dat 

het gaat gokken.’

Verbeteren

Doordat kinderen zichzelf verbete-

ren, gaat het leren volgens Sweris-

sen veel sneller. ‘En het nakijken 

van het werk gaat ook veel sneller, 

en secuurder. Vroeger keek de juf 

of meester na en dan kon het een 

paar uur tot een dag duren voordat 

je je werk terug kreeg. Nu weet 

je meteen of je het begrijpt en de 

docent ook. Kinderen blijken erg 

bereid om aan zelfrelectie te doen. 
Ze willen liever geen fouten ma-

ken. En de leerkracht heeft meer 

tijd om zijn volgende lessen voor 

te bereiden om echt het maximale 

uit de les te halen en ieder kind 

de juiste uitdaging aan te bieden.’ 

Swerissen vindt het werken met de 

tablet ook heel inzichtelijk. Hij legt 

uit dat hij precies kan zien wie waar 

is gebleven, wie waar goed in is en 

welk kind aan welk vak nog wat 

extra aandacht moet besteden. Ook 

het aanbieden van de stof vindt hij 

overzichtelijk. ‘Er staat steeds één 

oefening op een pagina. Ze werken 

gewoon een voor een alle opdrach-

ten af.

En de kinderen zien ook hoeveel ze 

uiteindelijk moeten maken en kun-

nen daardoor beter inschatten of ze 

hun werkhouding moeten aanpas-

sen om goed en voldoende te kun-

nen leren.’ Verder kunnen kinderen 

die moeite hebben met leren goed 

zien wanneer zij, zoals besproken 

met de leerkracht, voldoende werk 

hebben gemaakt bij die les, aldus 

de leerkracht.

Oefenen

De leerlingen kunnen zelf ook zien 

bij welk vakgebied ze nog extra 

kunnen oefenen om aan alle doelen 

te voldoen. Bij de zogenaamde dik-

ke en kleine plus kunnen de leerlin-

gen zelf een doel aantikken waar ze 

aan willen werken en proberen zo 

alle doelen te verbeteren. De leer-

kracht kan de leerlingen daarin vrij 

laten of aangeven welk leerdoel er 

vandaag extra geoefend gaat wor-

den. 

Dit werkt ook erg motiverend voor 

de leerlingen. ‘Wie lukt het om als 

eerste 100 opdrachten te maken of 

wie kan er 10 doelen af hebben? De 

leerlingen helpen elkaar daarmee 

en dat is prachtig om te zien!’

Dat schrijven een ondergeschoven 

kindje dreigt te worden door al dat 

tabletonderwijs, kan Swerissen 

wel begrijpen: ‘Maar schrijven is 

bij ons nog steeds een vak. En ook 

bij IPC (de zaakvakken aardrijks-

kunde, geschiedenis, natuurkunde 

en studievaardigheden, red.) wordt 

geschreven. Ze leren gewoon netjes 

en leesbaar schrijven. En dat kun-

nen ze prima, als ze er maar aan-

dacht aan besteden.’

Apps

De groepen 7 en 8 werken nu nog 

niet met de Snappet-methode. ‘Tot 

nu toe gebruikten zij de tablets voor 

het verwerken van informatie en 

het spelen van leerzame apps. Maar 

met ingang van het nieuwe school-

jaar krijgen ook deze groepen de 

beschikking over Snappet.’

(Hilda Ritman)

Kind wil veel groene krullen halen
Op de Bosbergschool wordt, net als op zo’n dertig andere scholen in deze omgeving, 

gewerkt met het systeem Snappet. Dit is een systeem voor tabletonderwijs. Alle kinderen 

van de school hebben een eigen, kleine tablet. Deze hebben ze in bruikleen van de school en 

de tablet gaat niet mee naar huis. In plaats van het pakken van boeken en schriften per vak, 

pakken de kinderen ’s ochtends allemaal hun eigen tablet. Meester Jeffrey zet in zijn eigen 

computer, die gelinkt is aan de tablets van de kinderen, iedere dag lessen per vak klaar.

Meester Jeffrey Swerissen met een viertal leerlingen. [foto: Henk van de Bunt]

De formele overdracht vond afge-

lopen vrijdag plaats in de Mathil-

dezaal van Jagtlust. Burgemeester 

Arjen Gerritsen verwelkomde de 

aanwezigen, waaronder vertegen-

woordigers van het voormalig ver-

zet mevrouw Balk en de heer de 

Wolf. 

Vier leerlingen van groep 8 gaven 

een presentatie over oorlog, verzet 

en het onderdrukken van minderhe-

den in de huidige tijd. 

Daarna luisterden de scholieren 

naar het indrukwekkende verhaal 

van mevrouw Balk. Zij vertelde 

over het leven in De Bilt ten tijde 

van de Tweede Wereldoorlog. 

Monument

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

telde dat ontwerper Jaap Kaas met 

de leeuw door een natuurgetrouwe 

weergave de innerlijke kracht van 

het dier wilde blootleggen. De 

leeuw is een subtiele voorstelling 

van vele facetten van oorlog en ver-

zet. Het linker-reliëf staat symbool 

voor de bezetting. Een Nederlandse 

soldaat bezwijkt aan de overmacht 

van de bezetter, weergegeven in 

de vorm van een adelaar met ha-

kenkruis. Rechts een reliëf van een 

ter aarde geworpen iguur die de 
brandende toorts (symbool voor het 

vuur van het verzet) overdraagt aan 

een soldaat die de bevrijding ver-

beeldt. 

Bloemen

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. De 

leerlingen van De Groen van Prin-

stererschool hebben als afsluiting 

een witte bloem gelegd voor het 

monument, om stil te staan bij de 

gevallenen ten tijde van de oorlog 

in Nederland en Nederlands-Indië. 

Zij die stierven voor onze vrijheid. 

De kinderen van groep 7 en 8 geven 

de vrijheid graag door aan alle kin-

deren en volwassenen in alle landen 

op aarde.

Overdracht monument
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 burgemeester Arjen Gerritsen.

Leerlingen van de Groen van Prinstererschool en mevr. Balk en de heer de Wolf luisteren naar burgemeester 

Arjen Gerritsen.

Opbrengst beneietavond 
Met de beneietavond van middelbare school ‘de 

Werkplaats’ op dinsdag 3 juni werd € 3.671 euro opgehaald. 

De opbrengst van de avond gaat naar het Helen Dowling 

Instituut (HDI). Dit instituut biedt psychologische zorg aan 

mensen met kanker en hun naasten. 

De avond begon met een viergangendiner, gekookt en geserveerd door 

de leerlingen. Er kwamen verschillende sprekers aan het woord. De 

muziek tijdens het diner werd verzorgd door muzikale talenten van de 

Werkplaats. 

Tijdens een veiling gingen in totaal dertig veilingstukken onder de ha-

mer. De groep ‘werkers’ die de avond organiseerden deden dit geheel 

vrijwillig. Sinds december 2013 zetten zij zich actief in als ambassa-

deur voor het HDI. Een van de evenementen die hieruit voortkwam was 

de beneietavond.  (Linda Sintniklaas)

Veilingmeesters Fleur en Jibbe hamerden maar liefst 30 veilingstukken af.



Nootjes
Te koop aangeboden 

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

8 boeken Koninklijk huis 

rond de jaren ’70  € 9,50. Tel. 

030-2292338

Rolstoel € 75,-. Tel. 

06-51151562

Ikea bureau 140/60.  € 25,-. 

Tel. 06-51151562

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

4 rieten gebruikte eetkamer 

stoelen. € 15,-. Info: Marco25.

Hazekamp@Gmail.com

Reddingsvesten 2x 40-60kg, 

1x 60-80kg, 1xv.a.80kg. € 6,- 

per stuk. Tel. 030 - 2250757 

of 030-2257677

Aanhangwagen met oprij-

plank voor vervoer scootmo-

biel. € 395,-. Tel. 06-51151562

Ikea tafel 60/90 uitklap-

baar 120/90. € 25,-. Tel. 

06-51151562

Delfts blauw bord (buch) van 

fries paard met sjees. Ø 40cm. 

€ 45,-. Tel. 06 - 22638840

Grote kunststof hondenmand. 

€ 10,-. Tel. 0346-212226 of 

06-22567448

2 pits elektrische kookplaat. 

Merk Lava. € 20,-. Tel. 0346-

212226 of 06-22567448

Nieuwe bbq set in koffer. 

€ 5,-. Tel. 0346-212226 of 

06-22567448

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Mooie plafond ventilator met 

verlichting. 3 spotjes onaf-

hankelijk te richten, 5 bladen. 

Kan zowel links als rechtsom 

draaien. Dus blazen of zui-

gen, 3 snelheden. €49,50. Tel: 

06-22175528

Z.g.a.n. ronde witte tuin-

tafel, bladdoorsnee 1 meter, 

metalen voet, onverslijtbaar. 

€ 40,-. Tel. 030-2205540

Fleurige tuinparasol, midden 

maat. € 15,-. Tel.030-2205540

WK vlaggen diverse afbeel-

dingen afm. 90 cm x 1,50cm. 

€ 5,-. Oranje driehoek vlag-

getjes leuk om de straat mee 

te versieren. Per 5 stukjes 

€ 2,50. Tel 0346-214084

1 set portofoons type ANWB 

€ 35,-. Tel. 06-13682123

2 eenpersoons luchtbedden 

met elektrische pomp. € 35,-. 

Tel. 06-13682123

Dell All in one printer i.z.g.st. 

Inktpartroon is leeg. € 15,-. 

Tel. 0346-214065

Nieuwe borstel voor Philips 

stofzuiger. € 7,50. Tel. 0346-

214065

16000 DE Punten € 49,95. 

Waarde is € 80,-. Tel. 0346-

214065

Verzameling oude gave 

Keulse potten 25 stuks. 

€ 50,00. In één koop. Tel. 

035-5772275

Activiteiten

GARAGEVERKOOP zater-

dag 14 juni 10.00-14.00u. 

10 adressen aan de Adri 

Piecklaan in Hollandsche 

Rading

Fietsen/ brommers

Meisjesfiets ± 6 jaar, in 

goede staat. € 25,-. Tel. 030-

2281085

Personeel gevraagd

Oussoren Loon- en verhuur-

bedrijf te Westbroek zoekt 

machinisten en chauffeurs. 

Zie pag 8

Wij zijn op zoek naar een 

PILATESINSTRUCTRICE 

in Maartensdijk. Geeft u 

Pilatesles en zou u graag wat 

extra lesjes willen geven? Wij 

zijn op zoek naar een invalster 

die af en toe een pilatesles zou 

willen geven op de woens-

dagavond. Interesse? Stuur 

dan een e-mail naar info@

drbm.nl of bel naar 06 30 44 

34 85.

Ervaren HUISHOUDELIJKE 

hulp in Westbroek gezocht 

voor ca. 4 uur per week. Tel. 

06-20494153

Diversen

PAARDENMEST gratis af 

te halen bij Stal Arends in 

Maartensdijk. Bel voor meer 

info 06-54753516

`PLUKTUIN Agnes Kruiden` 

open elke woe 13–16u en 

za 10–16u.  Dorpsweg 264 

Maartensdijk. 

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! JUWELIER 

POOT UURWERKMAKER. 

Tel. 0346-212120 ( van der 

Top )

Kom voor uw haarbehan-

deling naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij ‘Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

HONDA Shadow VT700C 

jaar 28-02-86, MX-32-GB in 

zeer goede staat. TEAB. Tel. 

0346-211479

SENIOREN ontdekkingsreis 

17e juli voor €.38,50. Veel 

inclusief, bel even 0346-

212288 voor informatie

GEHEIMEN dagtocht. Voor 

senioren- 17 juli. Informatie 

bij Hennie & Henk. Tel. 06 

53 85 35 57
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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.)

❏  Actviteiten / Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

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

GEFELICITEERD!

Hoera Corrie Kok-Meijers op woensdag 11-6-2014 

50 jaar oud! Gefeliciteerd van Naomi, Max, René en familie.

Adverteren in 

De Vierklank!

Bel dan 0346 21 19 92
Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Diensten voor senioren. 

Voor werk in en om huis dat wat veel wordt. Maar ook 

een boodschap, eropuit, enzovoort. Bel 06-38623637. 

Kennismaken kost niets.

Cursussen

Kom kijken op de Open Dag op zaterdag 14 juni a.s. 

van 10.30-16.00 uur bij Tanja’s Keramiek Atelier op 

de Westbroekse Binnenweg 88 te Tienhoven, net buiten 

Westbroek. Met expositie van werken van het keramistencol-

lectief en (cursisten van) Tanja de Rijk en Ineke van Vliet. 

Tevens wordt er Raku gestookt! Bij Tanja kunt u Raku stoken 

(workshop) en lessen volgen in pottenbakken en handvormen/

figuratief boetseren. Bel 0346 281405 of mail keramiekate-

liertanja@gmail.com of kijk op www.keramiekrijk.nl. Bridgeclub Maartensdijk 
sluit seizoen af

Dinsdagavond 3 juni hield BCM zijn 

slotdrive. Voorafgaand werden de club-

kampioen 2013-2014 Jan Berk en Mar-

tin van Tol gehuldigd. Zij eindigden met 

een geringe voorsprong op het paar Josje 

Veringa-van den Brink en Peter Weisz. 

Josje en Peter kregen wel een oorkonde 

voor het paar dat met 71,18% de hoogste 

score van het seizoen had gehaald.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Martin van Tol en Jan Berk.

Soefi bijeenkomst

Op zondag 29 juni verzorgt het Soefi Centrum 

Utrecht/Bilthoven een universele eredienst in 

Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Bilt-

hoven. Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘Groeien 

in mens zijn’. Het Soefisme is een religieuze 

levensbenadering, gebaseerd op geestelijke vrij-

heid, respect voor alle religies en het bewust erva-

ren van het dagelijks leven als bron van spirituele 

groei. (www.soefi.nl)

Rommelmarkt Westbroek

Voor de rommelmarkt van de Ned. Geref.-kerk 

van Westbroek op 28 juni a.s. kan men nog steeds 

spullen gebruiken: dus meubels, boeken, servies, 

speelgoed en dergelijke die niet meer gebruikt 

worden, kunnen opgehaald worden. De opbrengst 

van deze markt is voor de werkvakantie Ghana 

waar 21 jongeren uit Westbroek aan deelnemen. 

Er kan contact worden opgenomen met Adrie 

Bouwman (0346 281956), Jenneke Groot (0346 

785148) of Sandra Nap (0346 282477).
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15 jaar in beweging
Jenny Freriks is hier te midden 

van de deelnemers Bewegen voor 

Ouderen met een ‘heerlijke’ taart ter 

ere van het 15-jarig jubileum. Al 15 

jaar geeft Jenny les, inspireert ze de 

deelnemers, geeft ze aanwijzingen 

en praktische adviezen. Aangepast 

op ieder haar of zijn niveau. Er 

waren veel lovende woorden en er 

was veel waardering voor haar.

De laatste ochtend van het seizoen 

werd een feestje met kofie en taart 
en na de warming up met elkaar 

sjoelen. [MD]

Tenniskampioene

Carolien Smits uit Groenekan werd afgelopen zondag tennisdistrict 

Utrecht kampioen bij de meisjes t/m 12 jaar bij Shot in Zeist. In de 

inale won zij met tweemaal 6-1 van de Houtense Merel van Houten. 
Vier jaar geleden was Carolien ook al Districtskampioen t/m 8 jaar en 

twee jaar geleden t/m 10 jaar.

Uitgelaten kampioenen

Dankzij hun enorme inzet is woensdag 21 mei de D3 van FC De Bilt 

Kampioen geworden in de vierde klasse. Het team won op één na al 
haar wedstrijden. De jongens zijn heel blij en trots met het resultaat .

(Simone Poldermans)

Bridge doneert voor Axel Foundation
door Henk van de Bunt

Geïnspireerd door andere sponsoractiviteiten ontstond bij Wim Westland, voorzitter van 

bridgeclub BCC’86 het idee als bridgeclub een (wisselend) goed doel te steunen. 

Woensdag 4 juni overhandigde de bridgeclub een cheque aan de Axel Foundation.

Gedurende de afgelopen speelperi-

ode werden allerlei acties bedacht, 

zoals bijv. een bedrag voor iedere 

‘downslag’. Wim Westland: ‘Hier-

door verplicht je je ook beter te gaan 

bieden of te gaan spelen. In ieder 

geval mogen dergelijke afspraken 

niet van invloed zijn op het sportie-

ve verloop van de bridgeavonden’. 

Dit jaar waren de ‘downslagen’ dus 

voor stichting Axel Foundation 

ter ondersteuning van Axel Daniël 

Drieënhuizen. In januari 2010 is na 

een relatief korte, maar zeer inten-

sieve periode van onderzoeken, in 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

een stofwisselingsziekte bij Axel 

vastgesteld waarvoor geen behan-

deling mogelijk is. Moeder Susan 

Drieënhuizen vertelde: ‘In 2010 

drong bij ons door dat Axel ernstig 

mentaal en fysiek gehandicapt zal 

zijn en niet oud zal worden. Met het 

verzamelen van inanciële midde-

len gaan we proberen de wereld van 

stofwisselingsziekten te helpen ver-

beteren. Een bijdrage voor het wel-

zijn van Axel zal in eerste instan-

tie worden gebufferd en mogelijk 

als subsidie worden gebruikt voor 

toekomstige ziekte-gerelateerde 

kosten. Ook zullen bijdragen wor-

den aangewend voor operationele 

kosten van de Stichting; kosten van 

de bedrijfsvoering zoals bijvoor-

beeld: marketingkosten, brochures, 

stickers,inschrijving bij kamer van 

koophandel, kostenbijdrage vrij-

willigers etc’.

Over voetbal met een derde helft
Dat tennissers en korfballers goed met elkaar overweg kunnen, bleek tijdens de onlangs 

bij TV Tautenburg georganiseerde WK Pubquiz. Een quizavond met als thema de 

Wereldkampioenschappen Voetbal. Teams van vijf personen bestaande uit mannen, vrouwen, 

jeugd of senior moesten als groep de strijd aan. Zeven teams van TZ en zeven teams van 

Tautenburg zorgden ervoor dat de vrolijk versierde kantine uitpuilde.

Elk team moest een landennaam 

kiezen en alles mocht, behalve Ne-

derland. Zo waren er naast Duits-

land en Brazilië ook teams als Rob-

beneiland, de Maagdeneilanden en 

Suriname. Iedereen was uitgedost 

in het thema van zijn land wat een 

prachtig veelkleurig gezicht gaf en 

direct de sfeer erin bracht.De pre-

sentatoren van deze avond waren 

Tautenburger Maarten van Ginkel 

en TZ-er Frank Timmer, die met 

veel humor de avond aan elkaar 

praatten. De quiz zelf zat echt 

heel goed in elkaar met allemaal 

WK-gerelateerde vragen, foto’s 

en geluidsfragmenten. Vragen als 

‘hoe heette de Duitse Octopus 

die in 2010 de wedstrijden voor-

spelde’ en ‘wie gaf de voorzet op 

de prachtige goal van Bergkamp 

waardoor Nederland van Duits-

land won’ gaf de avond een groot 

‘oh-ah’gehalte.

Sfeer

De sfeer werd helemaal geweldig 

toen er WK-liedjes moesten wor-

den geraden; titel en uitvoerende 

moesten worden opgeschreven. 

Veel teams hielden het bij alleen 

uit volle borst meezingen en sprin-

gen en vergaten vaak het goede 

antwoord op te schrijven. Het 

meest spontane team Suriname 

werd laatste en het team van Bel-

gië werd de uiteindelijke winnaar. 

Aan het einde van de quiz werd 

de muziek nog een tikkie harder 

gezet en stonden de TZ-ers en de 

Tautenburgers te swingen op de 

vloer en werd er nog lang feest ge-

vierd tijdens de derde helft. Zeer 

succesvol en zeker voor herhaling 

vatbaar deze samenwerking tussen 

twee heel verschillende sportver-

enigingen.   [Jan Hoppenbrouwer]

Bridgemeester Erik Polders attendeerde de bridgeclub op de Axel 

Foundation: Hij overhandigde Susan Drieënhuizen speelgoed en een 
cheque van 550 euro.

Winnaars bij BCC-86
Bridge Combinatie Concordia-86 reikte op de laatste clubavond van het 

seizoen de eind- en wisselprijzen uit. Clubkampioenen werden Sonja 

Deekman en Wim Westland, de slembokaal was voor Mieke Neefs en 

Nico Verhaar, terwijl de prijs voor de hoogste score voor het paar Elly 

Akkerman en Erik Polders was.

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

woensdagavonden 11 juni t/m 16 juli en 20 en 27 augustus weer open en 

vrij toegankelijke bridgedrives. De speellocatie is gebouw De Schakel 

(achter de Immanuelkerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b, De Bilt. Aanvang 

19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Belangstellenden hoeven zich niet 

van tevoren te melden, maar dienen wel uiterlijk 19.15 uur aanwezig te 

zijn. Deelname voor niet-leden is 2 euro per persoon per avond. Nadere 

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

030 2251012.

De prijswinnaars: v.l.n.r. Nico Verhaar, Mieke Neefs, Wim Westland, 

Sonja Deekman en Erik Polders. Elly Akkerman was afwezig. 

[foto: Henk van de Bunt].



Schrijven tussen de aardbeien
door Henk van de Bunt

Schrijven tussen de aardbeienbedden en de stokbonen. Dat kan deze zomer op de prachtige 

moestuin van Landgoed Eyckenstein. De geuren en kleuren van de tuinderij maken 

herinneringen wakker over vroeger. En die kunnen op papier worden gezet.

Elly Rijnbeek geeft de zomercur-

sus: ‘Veel mensen willen graag fa-

milieverhalen vastleggen en terug-

blikken op hun leven. Maar hoe doe 

je dat op een heldere en boeiende 

manier? Of ze zeggen: ik weet zo 

weinig over mijn jeugd. Met mijn 

schrijfoefeningen borrelen de her-

inneringen vanzelf op: de gebreide 

borstrokken van oma, de zomers 

aan zee of de allereerste verliefd-

heid.’

Oranjerie

De historische moestuin van Eyc-

kenstein is een uitgelezen plek om 

te schrijven. Elly: ‘Je ziet en ruikt 

de tomaten, de lavendel en basili-

cum. Het is bekend’, dat geuren 

je terugbrengen naar vroeger. Als 

ik hooi ruik, dan denk ik aan de 

boerderij van mijn oma. Bij mooi 

weer schrijven we buiten; bij kou 

en regen in de sfeervolle Oranjerie. 

We drinken thee van verse munt, 

goudsbloemen en citroenmelisse. 

En in de pauze kuier je langs de 

prinsessenbonen en de pompoenen. 

Heerlijk toch?’ Bij voldoende inte-

resse combineert Elly het schrijven 

met een zomerse picknick op de 

tuin of met een rondleiding, geor-

ganiseerd door de Vrienden van 

Eyckenstein.

Berusting

De schrijfcursus is voor iedereen 

die het leuk vindt in een groep over 

zijn of haar leven te schrijven. Elly 

helpt je op gang met schrijven: 

‘Thuis werk je het verhaal verder 

uit. Een volgende keer lezen we - 

als je dat wilt - de verhalen aan el-

kaar voor’. Elly geeft tips over taal 

en structuur: ‘Je schrijft nooit in het 

wilde weg. Je schrijft over wat wég 

wil. Het kan rust of berusting geven 

over hoe je leven is gelopen.’

Sprankelend

Elly is journaliste en tekstschrijver. 

Ze gaf eerder cursussen ‘Levens-

verhalen Schrijven’ en tekende 

verhalen op van ouderen. In 2011 

publiceerde ze haar boek ‘Dun 

IJs’, over de zorg van haar acht 

broers en zussen voor hun demen-

terende ouders. Ze volgde een cur-

sus ‘autobiograisch schrijven’ aan 
de Universiteit van Humanistiek 

en bij José Franssen. Elly: ‘Haar 

lichte en sprankelende aanpak 

spreekt me aan.’

De schrijfcursus telt 8 bijeen-

komsten van 2,5 uur in juli en 

augustus. Op 4 juli is er een in-

troductie-ochtend van 10.00 uur 

tot 12.30 uur. Je bepaalt daarna of 

je verder gaat of niet. Het adres 

is Tuinderij Eyckenstein, Dorps-

weg 264 achter, Maartensdijk. 

Voor meer informatie, opgave en 

kosten zie www.ellyrijnbeek.nl , 

bel 06 27457980 of mail ellyrijn-

beek@gmail.com. 

Vader-gezins-doe-dag op 
landgoed Oostbroek

Op zondag 15 juni zijn vaders, kinderen en natuurlijk ook moeders 

tussen 11.00 en 16.30 uur welkom op landgoed Oostbroek.

Er valt daar op deze Vaderdag heel wat te doen; kraampjes waar kennis 

gemaakt kan worden met de producten van ‘De Volle Grond’, biologi-

sche wijnen van ‘De Proeftafel’, mineralen en sieraden en het bewerken 

van hout. Onder leiding van een gids kunnen liefhebbers een wandeling 

over het landgoed maken. De kruidentuin ligt er weer prachtig bij en is 

een bezoekje waard. Het terras biedt een uitstekende mogelijkheid iets 

te drinken en te genieten van zelfgebakken cake of appeltaart.

Doe-dingen

Kinderen kunnen met hun vader een wedstrijd aangaan met Oud Hol-

landse spelletjes. Of misschien nog een cadeautje voor hem maken bij 

de kraam van de imker. Ook is het mogelijk popcorn te bakken. In ’t 

Winkeltje zijn veel streekproducten te koop als jams, honing, meel en 

cakemixen, kazen, eieren en fruit. Verder houten speelgoed, natuurboe-

ken, biologische producten en nog veel meer. Leuk om even binnen te 

lopen.

Landgoed Oostbroek

Landgoed Oostbroek ligt verscholen achter het UMC aan de Bunnikse-

weg. Een oase van rust tussen drukke snelwegen en het stadsleven. 

Kom langs en ontdek dit unieke landgoed. Komt u bij voorkeur met de 

iets? Toegang en parkeren zijn gratis.

Elly: ‘We schrijven op de biologische Tuinderij van Landgoed Eyckenstein. 

De geurende dille, tomaten en basilicum prikkelen je zintuigen en daarmee 

ook je herinneringen’.

‘Meisje met Veulen’ wordt opgeknapt
Het beeldhouwwerk ‘Meisje met Veulen’ aan de Tolakkerweg in Hollandse Rading wordt opgeknapt. 

De benen van het veulen vertonen enkele scheuren en het beeld moet worden schoongemaakt. 

Deze werkzaamheden worden eind juni door Steenhouwerij Maarssen uitgevoerd.

De reparaties om de scheuren te 

herstellen zullen zo goed mogelijk 

worden bijgekleurd zodat ze niet 

opvallen. Het beeld krijgt verder 

een anti-vochtbehandeling met een 

natuurproduct en ook de sokkel 

wordt beter vochtwerend gemaakt. 

Voor de reparatiewerkzaamheden 

wordt het beeld eerst gedemonteerd 

en naar de werkplaats gebracht. Dit 

gebeurt op maandag 16 of dinsdag 

17 juni. De verwachting is dat het 

beeld na twee à drie weken kan 

worden teruggeplaatst.

Weddepohl

Het beeld Meisje met Veulen werd 

in 1954 gemaakt door beeldhou-

wer Charles Weddepohl uit Hol-

landsche Rading. Verspreid door 

de gemeente De Bilt en de regio 

staan er diverse beeldhouwwerken 

van de hand van Charles Wedde-

pohl (1902-1976). Op de website 

http://www.weddepohl.com/ is 

meer informatie te vinden. Hier 

treft men ook het themanummer 

over Weddepohl van St. Maerten, 

het blad van de Historische Vereni-

ging Maartensdijk.

Ruim tien jaar geleden onderging 

het beeld ook al een ‘opknapbeurt’. 

Deze werd in het plantsoen aan de 

Tolakkerweg ter plaatse uitgevoerd. 

[foto: Henk van de Bunt]
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advertentie

Bomenietstocht
Groei en Bloei De Bilt heeft voor zaterdag 14 juni van 10.00 tot 

16.00 uur een prachtige ietsroute samengesteld langs monumen-

tale bomen en bomenlanen,die deze gemeente rijk is. De route is ca. 

25 km lang en duurt ongeveer 2 uur. Langs de route zijn ook een 

kwekerij, open tuinen en een bijzondere moestuin te bezichtigen. 

Het beginpunt is bij Kwekerij van Vulpen, Groenekanseweg 250. Daar 

kan men inschrijven en van daar 

begint de ontdekkingstocht door 

Groenekan, Maartensdijk, Bilt-

hoven en De Bilt. Het eindpunt 

is opnieuw Kwekerij van Vulpen.

Deelname kost voor leden van 

Groei en Bloei 3 euro; voor niet-

leden is dit 5 euro; in beide ge-

vallen mag een tweede persoon 

gratis mee. Aanmelden s.v.p. 

vóór 11 juni (gratis knapzak met 

inhoud voor onderweg) bij voor-

keur per e-mail: info@bilt.groei.

nl . of tel. 030 2293577. 

Zie ook www.bilt.groei.nl

Zes fotografen in Jagtlust
Zes fotografen, zes manieren om naar de wereld te kijken. Gemeenschappelijke noemer:

een passie voor fotograie. Hun werk is de laatste tijd meer te zien. Een goede aanleiding
om hun foto’s eens bij elkaar te laten zien. Ook omdat ze op dit moment

alle zes bij en in de gemeente De Bilt werken. 

Fotograie begint met kijken. 
Daarna zet je een kader om wat je 

ziet: de compositie. Je bepaalt licht 

/ donker en scherpte. Dan heb je 

beeld, klaar om afgedrukt te wor-

den. De grootte van je afdruk be-

paalt hoe de foto op de kijker over-

komt. Daarbij is ook het papier 

belangrijk: mat, half-mat of glan-

zend. En natuurlijk de structuur 

van het papier. En, niet te vergeten, 

hoe het werk is ingelijst.

Jagtlust

Doordat er zo veel keuzemoge-

lijkheden zijn, kun je totaal ver-

schillende foto’s krijgen. Iedere 

fotograaf kijkt weer anders naar 

de omgeving. Deze tentoonstel-

ling is daarvan een sprekend voor-

beeld. Van 6 juni t/m 15 juli vindt 

in de Traverse van gemeentehuis 

Jagtlust de tentoonstelling ‘6 fo-

tografen’ plaats, welke tijdens de 

openingstijden van Jagtlust is te 

bezichtigen 

[Abe Postema]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woensdag 18 juni: "Nieuwe à la carte kaart"

Woe.
11-06

Zalmmoot v.d. grill met 
ravigotte saus

 of 
Kip spareribs met sweet 

chili saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
12-06
Vrij.

13-06
Woe.
18-06 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
19-06
Vrij.

20-06

Om te winnen moet je gaan scoren

zonder meer tegengoals om je oren

een hele kluif

en zo zegt Johan Cruijff:

‘anders heb je de wedstrijd verloren’

Guus Geebel Limerick


