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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Steunpunt Mantelzorg
‘Niet meer zorgen voor maar zorgen dat’

door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van 1 januari 2013 is het Steunpunt Mantelzorg De Bilt onderdeel van MENS 

De Bilt. Die wijziging en de komende veranderingen binnen de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning zorgen ervoor dat voor bepaalde onderdelen de aanpak anders wordt dan 

voorheen. Lauk Spelberg en Willemien Hak lichten een en ander toe.

Met de komst van de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(nog niet aangenomen door de Eer-

ste Kamer bij dit schrijven) gaat de 

manier van aanpak van vragen van 

burgers aan de gemeente kantelen. 

Met dit kantelen wordt bedoeld dat 

bij het aanvragen van een voorzie-

ning of ondersteuning er eerst ge-

keken gaat worden naar wat men 

zelf kan doen om het probleem op 

te lossen. Lukt dat niet dan wordt 

er gekeken wat het netwerk van de 

aanvrager op kan lossen. Daarna 

volgt de mogelijkheid voor een 

algemene voorziening en als dat 

allemaal niet mogelijk is wordt 

gekeken of de aanvrager voor een 

individuele voorziening in aanmer-

king kan komen.

Steunpunt

In 2002 is gestart met het opzetten 

van het steunpunt en werd er 4 uur 

per week aan besteed. Sinds 2008 

werken Willemien Hak en Lauk 

Spelberg samen 32 uur per week. 

Zij hebben in hun bestand 150 men-

sen die als geregistreerde mantel-

zorger staan ingeschreven. De ver-

wachting is dat een veelvoud van dit 

aantal als mantelzorger werkzaam 

is binnen de gemeente De Bilt. Als 

deinitie van mantelzorg gebruiken 
zij die van de Nationale Raad voor 

de Volksgezondheid: mantelzorg 

is zorg die niet in het kader van 

een hulpverlenend beroep wordt 

gegeven aan een hulpbehoevende 

door één of meerdere leden van 

diens directe omgeving, waarbij de 

zorgverlening direct voortvloeit uit 

de sociale relatie. De (eerste)Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning is 

ingegaan in 2007. Die wet verplicht 

gemeenten een aantal zaken goed 

te regelen voor mantelzorgers. Het 

gaat daarbij onder andere om het 

informeren van mantelzorgers, het 

bieden van advies, ondersteuning 

en begeleiding, emotionele steun, 

educatie en respijtzorg.

Zorgvrager

Lauk is duidelijk wat de gekantel-

de werkwijze inhoudt: ‘Voorheen 

zorgden wij dat de mantelzorger die 

bij ons kwam met een vraag direct 

door ons geholpen werd. Wij waren 

meer geneigd om dingen uit han-

den te nemen. Nu gaan we samen 

met de zorgvrager kijken hoe het 

probleem opgelost kan worden. In 

eerste instantie door de mantelzor-

ger zelf, lukt dat niet dan onderzoe-

ken wij gezamenlijk of het netwerk 

van de mantelzorger het probleem 

op kan lossen. Als dat ook niet lukt 

dan nemen wij een stukje over en 

gaan wij onderzoeken welke moge-

lijkheden er verder zijn. Dat is best 

lastig. Wij zorgen graag voor onze 

mantelzorgers’. De uitwerking van 

de komende veranderingen zijn nog 

niet duidelijk. Willemien Hak: ‘Wij 

maken ons zorgen en zijn zeer be-

gaan met de mantelzorgers. Het is 

een proces. Wij hopen niet dat hier-

door de eenzaamheid vergroot zal 

worden nu er ook bezuinigd wordt 

op welzijn’. 

Aanbod 

Komend seizoen zullen Lauk en 

Willemien zoals al jaren gebruike-

lijk, informatie en advies verstrek-

ken d.m.v. informatiebijeenkom-

sten en cursussen, zoals de cursus 

Omgaan met dementie en de ver-

schillende lotgenotengroepen. 

Daarnaast geven zij ook informatie 

over voorzieningen en regelingen, 

zoals bijvoorbeeld over zorginstel-

lingen en het persoonsgebonden 

budget. Natuurlijk geven zij ook 

informatie over praktische en ma-

teriële zaken zoals de beschikbaar-

heid van een bezoekservice voor 

mensen met dementie. Daarnaast 

zijn er diverse folders met infor-

matie en adressen en is er maan-

delijks het Alzheimer Café. Na-

tuurlijk blijft ook de Dag van de 

Mantelzorg een vast punt in het 

jaarlijkse programma. Willemien 

Hak: ‘Ook zijn wij bezig met het 

verder uitrollen van het Netwerk 

Mantelzorgondersteuning De Bilt. 

Wij hopen daarin organisaties en 

professionals samen te kunnen 

brengen die iets met mantelzorge-

rondersteuning doen. Wij willen 

ons graag inzetten om als centraal 

punt zaken inzake mantelzorgon-

dersteuning te coördineren. Alles 

voor de mantelzorger. Op die ma-

nier hopen wij mantelzorg naar een 

hoger plan te tillen’. 

Zorgen uitgelicht
De Vereniging Gehandicapten-

zorg Utrecht en Reinaerde orga-

niseerden gezamenlijk een avond 

in Het Lichtruim in Bilthoven 

voor de gemeenten De Bilt, Zeist, 

Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en 

Wijk bij Duurstede en de daar ge-

vestigde zorgorganisaties en bur-

gers over het WMO loket en het 

keukentafelgesprek. 

Onder de aanwezigen waren 

Biltse raadsleden, ambtenaren, 

medewerkers van de Stichting 

MENS De Bilt en ouders en 

verwanten van burgers met een 

verstandelijke of lichamelijke 

beperking.  Acteurs met een be-

perking speelden situaties na 

waar zij in het dagelijks leven 

tegen aan lopen. [MD]

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Willemien Hak en Lauk Spelberg 

runnen het Steunpunt Mantelzorg 

De Bilt. 

WMO situaties herkenbaar belicht op het podium. 

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40

MENS
Per 1 januari 2013 valt het steunpunt onder de MENS De Bilt. Zij is de 

Biltse organisatie voor maatschappelijke ondersteuning en voert taken 

uit namens de gemeente De Bilt. De servicecentra nemen een belangrij-

ke plaats in, daar kan men ook terecht met vragen over wonen, welzijn 

en zorg. Het Steunpunt Mantelzorg is tegenwoordig gevestigd aan de 

Henrica van Erpweg nummer 2. Lauk en Willemien gebruiken het pand 

samen met samen met GHC De Bilt, casemanagers dementie, de Vitras 

CMD en Bilthuysen thuiszorg en huishouding en de adviseurs wonen, 

welzijn en zorg. Lauk en Willemien zijn bereikbaar op telefoonnum-

mer 030 727 1556. Omdat zij vaak op pad zijn is het verstandig om een 

afspraak te maken.

advertentie



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

20/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

20/7 •   9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

20/7 • 10.30u - Dhr. F.C.E. Muller

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

20/7 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

20/7 • 10.30u - Pastor J.G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

20/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
20/7 • 17.00u - Ds. K. Beiboer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/7 • 10.00u - Ds. L. M. Aangeenbrug
20/7 • 19.00u - Ds. C.M.A. van Ekris

Pr. Gem. Immanuëlkerk 

Gezamenlijke dienst in Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk

20/7 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

20/7 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

20/7 • 10.00u - Dhr. Wouter van de Fliert

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

20/7 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

20/7 • 10.00u – Proponent G.A. van 
Ginkel 

20/7 • 18.30u - Kand. A. van der Stoep

Onderwegkerk Blauwkapel

20/7 • 10.30u - Prof. Dr. B. Smalhout

Herst. Herv. Kerk

20/7 • 10.30u - Dhr. Klootwijk
20/7 • 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

20/7 • 11.00u – Mevr. Ds. G. Morsink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

20/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
20/7 • 18.30u – Proponent G.A. van 

Ginkel

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

20/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

20/7 • 9.30u – Mevr. ds. G. Morsink

St. Maartenskerk

20/7 • 10.0u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

20/7 • 10.00u – dhr. A. Doornenbal
20/7 • 18.30u - Ds. E.H. Egberts

PKN - Herv. Kerk

20/7 • 10.00u - Ds. J. Schuurman
20/7 • 18.30u - Ds. P. Baas
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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

Geen Wereldwinkel  

Maartensdijk

In de maanden juli, augustus 
en september 2014 zijn er voor 
de Wereldwinkel geen moge-
lijkheden een winkelstand in 
Dijckstate te plaatsen vanwege 
de aangekondigde verbouwing. 
Mogelijk wordt de maande-
lijkse stand vanaf oktober weer 
geplaatst, zodat men weer alle 
fair-trade ingekochte producten 
kan aanschaffen, waarbij er een 
maximaal rendement optreedt 
voor boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden.
 

Vertrek ds. Codée

Ds. Gert-Jan Codée, thans nog 
verbonden aan de Wijkgemeen-
te Dorpskerk te De Bilt heeft 
het beroep vanuit de Hervorm-
de Gemeente Maarssen wijk 2 
aangenomen. Het is de bedoe-
ling om afscheid te nemen op 
5 oktober aanstaande, waardoor 
er nog ruimte is een aantal aan 
een afscheid gebonden zaken 
voldoende en juist af te hande-
len. De bevestigings- en intrede-
dienst in Maarssen vinden plaats 
op 26 oktober.

Jongerenactiviteiten  

bij Dorpskerk

Op woensdag 27 en donderdag 
28 augustus a.s. vinden bij de 
Dorpskerk in De Bilt het Vakan-

tieBijbelFeest en de Zomer-
Jeugd2daagse plaats. De leiding 
hoopt er samen met de kinderen 
en jongeren twee onvergetelijke 
dagen en avonden van te maken, 
waarin men iets van de Liefde 
van God wil laten zien aan de 
kinderen/jongeren. Het VBF is 
deze twee dagen van 10.00 tot 
15.00 uur voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar en ’s avonds 
van 20.30 tot 23.30 uur is er bij 
de ZJ2daagse alle aandacht en 
ruimte voor de jongeren van 
12 tot en met 15 jaar. Iedereen 
is van harte welkom en uitge-
nodigd. Algemene inlichtingen 
en aanmelding kan via www.
dorpskerkdebilt.nl.

Iedereen bedankt

Westbroek en omstreken heeft 
het project Werkvakantie Ghana 
massaal gesteund. De deelne-
mers schatten de opbrengst ruim 
1/3 lager in dan de werkelijke 
opbrengst. Ze waren dan ook 
reuze blij toen bleek dat de stand 
uiteindelijk maar liefst 28.797 
euro was. ‘Ongelooflijk, hoe gul 
iedereen is’; zo reageerden de 
deelnemers, ‘Samen kunnen wij 
iets betekenen voor de mede-
mens’. De werkvakantie (25 juli 
tot 8 augustus) is te volgen  via: 
www.samenwerkvakanties.nl/
Westbroek.

Flink gewassen

Het is in geen jaren zó druk 
geweest als afgelopen donder-
dag 3 juli bij de autowasactie 
die door de Romeniecommis-
sie van de Hersteld Hervormde 
Kerk in Maartensdijk georga-
niseerd werd. Er werden zo’n 
40 auto’s gewassen; dit zorgde 
voor een opbrengst van maar 
liefst 475 euro. De activiteiten 
vonden plaats op Zorgboerderij 
Nieuw-Toutenburg van de fami-
lie Van Oostrum, die telkens 
deze geschikte locatie beschik-
baar stelt. Met het opgehaalde 
geld kunnen verwaarloosde 
kinderen en gezinnen in slop-
penwijken in Roemenië worden 
geholpen. 

De VBW tent

Dinsdag 26, woensdag 27 en 
donderdag 28 augustus 2014 zal 
het spetteren in de tent aan de 
Molenweg in Westbroek. Het 
thema van de Vakantie Bijbel 
Week is dit jaar namelijk ‘zee-
sterren’. Elke dag van 10.00 tot 
15.00 uur zijn de kinderen die 

“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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

na de zomervakantie naar basis-
schoolgroep 1 gaan van harte 
welkom. Er wordt geknutseld, 
gespeeld, naar toneel gekeken, 
geluisterd naar Bijbelverhalen 
en vooral veel plezier beleefd. 
Voor de jongeren vanaf 12 jaar 
is er op 26 en 27 augustus van 
19.30 tot ongeveer 21.30 uur 
een geweldig jongerenprogram-
ma. Voor meer informatie en/of 
aanmelding: vbwwestbroek@
gmail.com.

Cursus 7Dingen

Speciaal voor thuisblijvers orga-
niseert Bibliotheek Bilthoven 
van 30 juni t/m 19 augustus de 
cursus 7Dingen. Dit is een cur-
sus waarin men in zeven stappen 
kennis maakt met verschillende 
vormen van sociale media, zoals 
YouTube, Picasa, Facebook en 
Twitter. Ook onderwerpen als 
privacy en veiligheid komen aan 
bod. Het huiswerk maakt u op 
een eigen blog. Daarop krijgt u 
reacties van de bibliotheekcoa-
ches en de andere deelnemers.

Elke maandagmiddag van 14.00 
- 16.00 uur zijn er bijeenkom-
sten waar de stof mondeling 
wordt toegelicht. Bij voldoende 
belangstelling start er ook een 
avondcursus van 19.00 - 21.00 
uur. Voor deelname is ervaring 
met de computer en internet 
nodig. Voor ieder onderdeel 
krijgt men een week de tijd. 
Elke week wordt klassikaal een 
nieuw onderwerp toegelicht 
waar u mee aan de slag gaat. 
Naast de klassikale instructietijd 

Geboren

8 juli 2014

Job

Zoon van Johnny en Jolien 
Hagoort - van Woudenberg

Kon. Julianalaan 61
Maartensdijk

moet u rekenen op 2 à 3 uur 
huiswerk per week. De locatie 
is Bibliotheek Idea Bilthoven, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2 
Bilthoven. Aanmelden voor de 
cursus kan via de website, acti-
viteiten@ideacultuur of via 030 
229 90 03.

Aanleveren spullen  

Rommelmarkt

Ook dit jaar wordt er weer een 
Rommelmarkt gehouden bij ser-
vicecentrum t Hoekie op zater-
dag 30 augustus van 10.00 tot 
16.00 uur. Ondanks de verhui-
zing van het servicecentrum, 
gaan deze activiteiten gewoon 
door. De opbrengst van de rom-
melmarkt is dan ook bestemd 
voor deze activiteiten. Tijdens 
de rommelmarkt worden kle-
ding, sieraden, speelgoed, keu-
ken- en serviesgoed, kleine 
meubelen, boeken, antiek en 
curiosa, verlichting en elektri-
sche apparatuur etc. te koop 
aangeboden. Spullen die u niet 
meer kunt gebruiken, maar niet 
wilt weggooien, kunt u vanaf 1 
juli brengen naar Servicecen-
trum ’t Hoekie. Maandag en 
donderdag van 13.00 tot 16.00 
en van 19.00 tot 21.00 uur. 
Dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag van 13.00 tot 16.00 
uur. Spullen kunnen afgeleverd 
worden tot woensdag 27 augus-
tus. Er is geen plaats voor grote 
meubelstukken, witgoed, oude 
computers en chemicaliën. Voor 
informatie: tel. 030 2201702 of 
06 36044342.

Volkstuinders helpen met spullen
voedselpakketten te vullen
de Voedselbank is blij
met Biltse groenten erbij
en cliënten kunnen er lekker van smullen

Guus Geebel Limerick
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Stedenband met Mieścisko verilmd
Biltenaren Michiel Kalverda en Tom van Marrewijk vertoonden op vrijdag 11 juli de door hen 

gemaakte reportage over de Poolse gemeente Mieścisko voor Regio TV De Bilt. Het betrof 
een speciale première, bestemd voor een geselecteerde groep belangstellenden. 

Na de val van de Berlijnse muur in 

1989 koppelde de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten Maar-

tensdijk aan een vergelijkbare ge-

meente in Polen. Tineke Cramer, 

in die tijd PVDA-raadslid in de 

gemeente, bezocht Mieścisko om 
de eerste vrije verkiezingen bij te 

wonen. Ze werd ontvangen door 

burgemeester Andrzej Banaszynski 

met wie ze vanaf de eerste dag een 

klik had. In de loop der jaren werd 

de band uitgebreid en verdiepte het 

contact zich. In 1995 werd stichting 

Razem (het Poolse woord voor ‘sa-

men’) opgericht om de uitwisseling 

en samenwerking in goede banen 

te leiden. Toen de gemeente Maar-

tensdijk in 2001 samen ging met de 

gemeente De Bilt, sloot toenmalig 

burgemeester Alexander Tchernoff 

de Poolse zustergemeente vrijwel 

direct in de armen. 

Goed
De samenwerking heeft de men-

sen in Mieścisko goed gedaan. De 
materiele kant is ontegenzeggelijk 

belangrijk; zo is de volledige in-

houd van het oude gemeentehuis 

van Maartensdijk bijvoorbeeld 

verhuisd naar Mieścisko en rijden 
er opgeknapte Nederlandse brand-

weerauto’s. Maar hier blijft het niet 

bij: al sinds het begin van de samen-

werking hebben het Gimnazjum in 

Mieścisko en het Groenhorst Col-
lege in Maartensdijk ieder jaar een 

uitwisseling. Het gemeenschappe-

lijke belang van deze stedenband 

zit in de wederzijdse nieuwsgie-

righeid en het leren van elkaar. De 

meeste Nederlanders weten vrij 

weinig over Polen, maar hebben 

er wel een mening over. Door van 

binnenuit met elkaar kennis te ma-

ken ontstaat over en weer een ge-

nuanceerder beeld en is Europese 

samenwerking niet langer een ab-

stracte politieke doelstelling, maar 

iets tussen mensen.

De documentaire ‘Van Vriendschap 

naar Stedenband is niet alleen 

heel leuk om te zien, hij geeft een 

goed beeld van de inwoners van 

Mieścisko’ en van de band tussen 
de Poolse zustergemeente en (een 

deel van) De Bilt. Mogelijk draagt 

het bekijken ervan er toe bij, dat die 

band zich over heel De Bilt zich 

gaat uitstrekken. De documentaire 

‘Van Vriendschap naar Stedenband’ 

is nog tot en met vrijdag 18 juli te 

zien bij Regio TV De Bilt op kanaal 

43 bij Ziggo of via www.regiotvde-

bilt.nl [HvdB]

Laurenskerk gesloopt
door Henk van de Bunt

De Laurenskerk aan de Melkweg in Bilthoven is gesloopt om plaats 
te maken voor een appartementencomplex. De sloopwerkzaamhe-
den begonnen op vrijdag 4 juli en duurden tot donderdag 10 juli. 
Voor de werkzaamheden werden er al gaten in de buitenmuren ge-
maakt om vleermuizen te laten vertrekken.

De kerk is in 1963 in gebruik genomen en in 2007 buiten gebruik ge-

steld voor kerkdiensten. Bij de ingang van de kerk werd een beeld van 

Sint Laurens, de patroonheilige van de kerk geplaatst. Om vernieling 

te voorkomen heeft men het beeld later ín de kerk geplaatst. De klok 

in de kerk is ooit door de gemeente aan de kerk geschonken omdat het 

bisdom er geen geld voor beschikbaar had gesteld. De toonsoort van de 

klokken werd afgestemd op de klokken van de Opstandingskerk aan de 

Brandenburgerweg. 

Brandenburg
In januari 1961 werd pastor Rohling door de aartsbisschop benoemd 

om in de nieuwe wijk Brandenburg een rooms-katholieke kerk te bou-

wen. Op 3 juli 1961 werd de parochie van Sint Laurens opgericht. Op 9 

augustus werd pastor Rohling door de deken geïnstalleerd in het bedrijf 

Inventum (toen aan de Leijenseweg), waar op zondagen missen wer-

den gelezen. Als architect werd ir. Rob Bauer aangetrokken, die helaas 

overleed nog voordat er een steen gemetseld was. Zijn echtgenote, me-

vrouw Bauer-Deur, heeft zijn werk voortgezet. Op 24 maart 1963 werd 

de kerk geconsacreerd.

Slopen
In 2006 besloot het Aartsbisdom Utrecht dat de Laurenskerk verkocht 

moest worden. De kerk hoorde bij de Michaël- en Laurens Parochie. 

Maar door het afnemende kerkbezoek werden de kosten voor het on-

derhoud van twee aparte kerkgebouwen te hoog. De Michaëlkerk bleef 

open, de Laurenskerk moest dicht. De start van de bouw van de ap-

partementen is nog dit jaar. Op deze locatie verrijst het appartemen-

tencomplex La Luna. Volgens de bouwonderneming is al meer dan de 

helft van de 65 woningen verkocht. Het bedrijf hoopt de bouw van de 

nieuwe woonlat binnen een jaar af te ronden. 

Jan-Gerrit van Wijhe maakte deze foto vanaf de hoogste verdieping 

van de Planetenbaanlat en legde zo vast wat er na vijf dagen slopen 
overbleef van meer dan 50 jaar Laurenskerk.

‘Meisje met Veulen’ niet gestolen
door Henk van de Bunt

‘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 in Utrecht uitgevoerd.’ 

Dit bericht in De Vierklank van 

11 juni jl. was o.a. bedoeld als in-

formatief; maar blijkbaar had niet 

iedereen het gelezen, want maan-

dag 7 juli belde een geschrokken 

inwoner uit Hollandsche Rading de 

redactie over een mogelijke brute 

ontvreemding van dit parkbeeld, 

dat al sinds 1955 het ‘Rondje’ in 

Hollandsche Rading siert.

Het oorspronkelijke bericht bevatte 

meer informatie: ‘De reparaties om 

de scheuren te herstellen zullen zo 

goed mogelijk worden bijgekleurd 

zodat ze niet opvallen. Het beeld 

krijgt verder een anti-vochtbehan-

deling met een natuurproduct en 

ook de sokkel wordt beter vocht-

werend gemaakt. Voor de repara-

tiewerkzaamheden wordt het beeld 

eerst gedemonteerd en naar de 

werkplaats gebracht.’ Om de ge-

noemde beller helemaal gerust te 

stellen bezocht De Vierklank Steen-

houwerij Maarssen om bijgepraat te 

kunnen worden over het herstel van 

‘dit’ meisje en haar veulen. Harold 

Lans van de Steenhouwerij vertelt: 

‘Als eerste is het keramische beeld 

met stoom gereinigd. Vervolgens is 

er een houten constructie gemaakt 

om het beeld te stutten wanneer de 

voeten en benen tijdelijk worden 

verwijderd. Het ijzer in de lede-

maten (dat is gaan roesten en deze 

heeft doen scheuren) wordt vervan-

gen door RVS draadeinden, waarna 

de ledematen weer in elkaar werden 

gelijmd. 

Tot zover zijn we vandaag 9 juli 

gekomen. De oude reparaties krij-

gen een kleur die minder opvalt en 

de voegen worden vernieuwd. En 

wanneer de sokkel dan weer is op-

gemetseld kan het ‘Meisje met veu-

len’ weer op zijn plaats.

Meer meisjes en meer veulens
Charles Weddepohl werd op 7 de-

cember 1902 in Amsterdam ge-

boren. In juli 1917 werd hij als 

veertienjarige ingeschreven bij 

‘Quellinus, de kunstnijverheid- en 

tekenschool te Amsterdam, waar 

hij de opleiding decoratief tekenen 

op de graische afdeling volgde. 
In het voorjaar van 1924 deed hij 

toelatingsexamen ‘voor de Rijks-

academie voor beeldende kunsten 

in Amsterdam, waar hij direct werd 

toegelaten. In totaal maakte hij 

zo’n 450 kunstwerken. Het beeld 

Meisje met Veulen werd in 1954 als 

BKR-opdracht door hem gemaakt. 

Groenekanner Wim Hoebink be-

schrijft in een themanummer van 

het Tijdschrift van de Historische 

vereniging Maartensdijk in 2001, 

bijna geheel gewijd aan de beeld-

houwer: ‘Het was uitgevoerd in 

fraai wit enigszins op marmer gelij-

kend weerbestendig materiaal, be-

ton gemengd met een kunststof. De 

begeleidster van het veulen droeg 

een bijna doorzichtig kleed tot even 

boven de knieën’ en vertelt in de 

kantlijn over een andere versie: ‘Na 

levering aan de gemeente van een 

gekleed meisje met veulen maakte 

Weddepohl eenzelfde tweetal zij 

het nu met een naakt meisje. Had 

hij tenslotte toch geen vrede met de 

eerste compositie? De tweede ver-

sie stond enige tijd buiten, dicht bij 

de voordeur van het (boven-)huis. 

Op een dag misten de kinderen het 

tweetal. Het was verkocht’. Op de 

website van Weddepohl zijn nog 

andere varianten van meisjes met 

veulens te bewonderen.

Deze versie werd op een dag 
gemist door de kinderen. (foto uit 

tijdschrift Historische Vereniging 

Maartensdijk)

Michiel Kalverda aan het werk in Mieścisko.

Harold Lans maakt ‘werk’ van Het Meisje met Veulen. 

advertentie
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gemarineerde 
kipfilet 
ook heerlijk op de bbq!

Speklappen
naturel of gemarineerd

Magere 
runderlappen

100
gram 0.80

100
gram 12.50

500
gram 5.50 Huispaté 

Selderijsalade

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

Nieuw!  Ovengebakken beenham 

Gegrilde fricandeau 

Gebraden rosbief 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 juli
t/m woensdag 23 juli

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

ZOTTE 
BRABANDER

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

KERNHEM

LUXE CRANBERRY MIX

KINGSIZE PINDA’S 250
gram 1.751.75100

gram5.50500
gram

100
gram 2.255.25500

gram
ZOTTE 
BRABANDER

Extra donderdag voordeel!

BBQ WORSTJES

VLEESWAREN-TRIO

Katenhaasje/ Bourgondisch varkenshaasje
100

gram 1.98

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 tartaartjes

6.-
6.-

6.-1 Kg. 7.50

Voordeel hele week!

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

Volop Hollandse 
aardbeien, kersen,

opal pruimen 
en zacht fruit!

Vers van de Traiteur
Ravioli met gehakt
IN VERSE TOMATENSAUS _____ 100 GRAM 1,49 

Zomer spaghetti
  ___________________________ 100 GRAM 0,99 

Kip-kerrie
MET GROETENRIJST  _________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi

De lekkerste!!!

Watermeloen
PER PART

Hollandse

Pluksla
PER ZAK 150 GRAM

Grote Hollandse 

Bloemkool
PER STUK

Superieur

Roerbakgroente
___________________  400 GRAM 1,98
Hollandse

Trostomaten
___________________  HEEL KILO  0,99
Spaghetti
met scampi’s en rucola
___________________ 100 GRAM  1,25

ALLEEN MAANDAG 21,

DINSDAG 22 EN WOENSDAG 23 JULI

0,99 0,990,99

SCHERPE DAGPRIJZEN

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkost
___________________  100 GRAM 0,70
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Diet Idzerda Portretschilder
Javalaan 38, 3742 CP Baarn

Tel.: 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Witte broodjes 2 zak
nu € 2,50

Gevulde koeken 3 + 1 gratis

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

Kan jij wel een extra zakcentje 
gebruiken voor de zomervakantie?!

Geef je dan nu op: info@vierklank.nl! Dit zijn de openstaande wijken:

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht:
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
  de Genestetlaan, Laurillardlaan,
  ten Katelaan 
Vaste wijk per SEPTEMBER bezorgers gezocht:
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)

Voor de zomervakantie zoeken wij ook invallers.
Heb jij zin om in je vakantie tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Fietsen, dineren en een concert 
Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op 23 juli een ietstocht vanuit 

Bilthoven met als thema: ‘Vakwerk’. Het is een dag-vullend programma, 
met een prachtige route en diverse stops onderweg. 

De opbrengst van deze dag is bestemd voor vakonderwijs in Burkina Faso.

Er kan worden ingeschreven op de boerderij van 

fam. van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Biltho-

ven (naast van der Krol) van 10.00 t/m 11.00u. De 

route is ruim 40 km lang en voert u langs de mooiste 

plekjes. Er zijn diverse stops en veel bezienswaar-

digheden. Tussen 12.30 en 14.00 u wordt er geluncht 

en van 17.00 tot 18.00u wordt de warme maaltijd 

geserveerd. ’s Avond is er een concert in de kerk 

van Lage Vuursche, aanvang 19.30u. Leerlingen 

van het VLC verzorgen een veelzijdige programma; 

er worden werken van o.a. Telemann, Cimarosa en 

Diabelli uitgevoerd. Ook is er veel samenzang.

Voor deelname aan de ietstocht en de maaltijd is 
aanmelding noodzakelijk: via tel. 035 5313382, 

gsm 06 52 58 9191of e-mail: marijkedejongste@

solcon.nl. De kosten voor de ietstocht bedragen 
8,50 p.p, voor kinderen geldt een gereduceerd 

tarief: 5 euro per kind. De lunch kost 5 euro p.p. 

en het diner 12,50 p.p. De toegang tot het concert 

is gratis met na aloop een collecte. De netto op-

brengst voor deze dag is bestemd voor het project: 

‘Vakonderwijs, dat doe je zelf’. Vakonderwijs is 

een onmisbare schakel in het onderwijsaanbod. 

Voor meer informatie: www.woordendaadsoest.nl.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Tweede artikel voor de halve prijs
Nu exclusief bij Flink gewassen

Het was druk donderdag 3 juli bij de autowasactie 

die door de Romeniëcommissie van de Hersteld 

Hervormde Kerk in Maartensdijk georganiseerd 

werd. Er zijn zo'n 40 auto’s gewassen; dit zorgde 

voor een opbrengst van maar liefst 475 euro. De 

activiteiten vonden plaats op Zorgboerderij Nieuw-

Toutenburg van de familie Van Oostrum, die telkens 

deze geschikte locatie beschikbaar stelt. Met het 

opgehaalde geld kunnen verwaarloosde kinderen 

en gezinnen in sloppenwijken in Roemenië worden 

geholpen.             (Jan Vonk Noordegraaf)

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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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 

“Dat ‘t Kompas een chris-

telijke school is, is voor 

ons een groot pluspunt. 

De vieringen zijn goed en 

mooi; als ouder word je 

hiervoor uitgenodigd en 

bij activiteiten betrokken. Dát en het goede onder-

wijs vinden wij heel belangrijk.”

TOT ZIENS!

‘Mooie vieringen op school’

Kees en Henriëtte van Barneveld, 
ouders van Mirthe en Jelte 

ZOMERRIBLAPPEN 
OUDERWETS LEKKER ; om te stoven,

ca 2½ tot 3uur, oma’s draadjes vlees 500 gram 6,25

VARKENSHAASFILETLAPJES
Gemarineerd of naturel, voor op de barbecue

of in de pan, kort bakken 100 gram 1,35

BIEFSTUKPANNETJES 
Met o.a. gemarineerde biefstukreepjes, champignons

en frisse lente uitjes; voor in de oven                           100 gram 2,00

LASAGNE 
Uit onze traiteurkeuken: ca 20 min. Op 150C in de

oven, laagje voor laagje traditioneel bereid 100 gram 0,98

CHEESEBURGER
Lekker panklaar op verzoek weer terug: van puur

rundvlees gemaakt met veel kaasblokjes ertussen 3 stuks 3,75

SPEENVARKENROLLADE
SMELT OP DE TONG; LEKKER GEKRUID

en rosé voor u gebraden;  super lekker broodbeleg 150 gram  2,25

TIP: maandag 21 juli t/m woensdag 23 juli

DE ROOMSCHNITSEL

 
3 stuks 3,30

SOUFLAKISPIESEN

 
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 
maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli 2014. Zetfouten voorbehouden.

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE ARTIKELEN

TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

WIJ STOPPEN MET DE VERKOOP VAN SUPPLIES

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

  

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614)    van € 29,50   voor € 12,50
HP 22 (C9352)    van € 15,50   voor €   7,50
HP 23 (C1823)    van € 31,50   voor € 19,50
HP 27 (C8727)    van € 17,50   voor € 10,00
HP 28 (C8728)    van € 19,50   voor € 12,50
HP 58 (C6658)    van € 23,50   voor € 16,00
HP 78 (C6578)    van € 31,50   voor € 17,50
HP 337 (C9364)   van € 18,50   voor € 15,00
HP 339 (C8767)   van € 26,50   voor € 17,50
HP 344 (C9363)   van € 29,50   voor € 19,50
HP 348 (C9369)   van € 29,50   voor € 19,50
HP 351 (C8337)   van € 14,50   voor € 10,00

Geopend ma t/m vrij 8.30 - 17.00 uur

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Verse Zeeuwse mosselen

met frietjes, sla en sausjes

€ 17,50

Weekspecial

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en
we kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk op onze vernieuwde website

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl
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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 
16 t/m dinsdag 22 juli 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Leyenseweg
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Berlagelaan

Leyenseweg

Berla
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

 Kipfi let 
Kilo

5.-
kilo

Rond sesamwit of -tarwe, 
sesam goud volkoren, 
tijgerwit, -tarwe of -volkoren, 
zonnepit-wit, -tarwe 
of -volkoren, 
grof volkoren of 
extra grof 
volkoren 
2 broden
2.58 - 3.18

2.-
2 broden

Amstel 
Krat met 24 fl esjes 

van 0.3 liter
12.99

per krat

Per liter 1.25
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VPTZ trakteert Schutsmantel
Woensdag 9 juli werden er in de 

grote zaal van De Schutsmantel de 

hele dag taarten gedecoreerd door 

Sterre Mobers (14), dochter van 

Geza Mobers, coördinator Vrijwil-

ligers Palliatieve Terminale zorg 

(VPTZ). Als tweedeklasser van 

de Werkplaats mocht Sterre aan 

het einde van het schooljaar twee 

dagen aan haar passie besteden. 

Voor haar is dat taarten bakken en 

decoreren. 

Als dank voor het maandelijkse 

gebruik van de zaal voor vrijwilli-

gersbijeenkomsten, bekostigde de 

VPTZ de ingrediënten. Zo werden 

alle bewoners van de Schutsman-

tel op een stukje eigengebakken en 

mooi gedecoreerde taart van Sterre 

getrakteerd. 

De VPTZ is een vrijwilligersorga-

nisatie die zorg en ondersteuning 

thuis biedt aan mensen in hun laat-

ste levensfase en aan hun naasten. 

Door er te zijn, ontlasten ze de 

mantelzorg. 

De 14-jarig Sterre bakte, 

decoreerde en serveerde taart in de 

Schutsmantel.

Lustrum voor Agnes Kruidentuin
door Henk van de Bunt

In Maartensdijk ligt de historische moestuin van Landgoed Eyckenstein. Het is een plek met 

een rijke historie. Ooit behoorde deze moestuin bij Hofstede Berkenstein, een landhuis dat in 

het bosje meer naar de Dorpsweg op hoogte van nr. 264 lag, maar begin 1900 is het 

huis gesloopt en is het de moestuin van Eyckenstein geworden. Daar is Agnes Looman 

eind 2008 begonnen met de voorbereidingen voor een Kruidenkwekerij. 

Dit jaar viert zij haar eerste lustrum op zaterdag 19 juli. 

De kruidentuin ligt achter Tuinde-

rij Eyckenstein van Luuk Schou-

ten, die begin 2006 gestart is als 

biologisch tuinder op Eyckenstein. 

Beiden hebben een deel van de his-

torische moestuin in gebruik. Vroe-

ger hebben hier fruitbomen gestaan 

en dat merk je nog aan de kleiige 

grond op sommige stukken van het 

land. Agnes kweekt op biologische 

wijze kruiden, die lekker zijn voor 

theemelanges, voor in de keuken, 

en die geschikt zijn voor verwer-

king in de kruidenpreparaten. De 

producten van eigen kruidentuin 

hebben reeds het eko-keurmerk.

Lustrum

Dit jaar bestaat Agnes Kruiden 5 

jaar en is er op 19 juli speciaal een 

open dag alleen van de kruidentuin 

om dit te vieren. In de kruidentuin 

en de oranjerie staat de gehele dag 

alles in het teken van kruiden met 

demonstraties en activiteiten. Er 

is een demonstratie ‘Verven met 

kruiden’ en wegens groot succes is 

er weer voetmassage met kruiden 

door Lia de Groot, voetrelexo-

loge i.o. Er is een bijendemonstra-

tiekast en de imkers Monique en 

Kim van imkerij ‘de Gagel’ geven 

uitleg en verkopen honing. Ook is 

er een proeverij/workshop koken 

met kruiden door Floor Akkerman, 

voedingsdeskundige.

Workshop

Op elk heel uur van de dag start er 

een korte workshop, waar aan tegen 

een geringe onkostenvergoeding 

deelgenomen kan worden. Bloem-

schikken in de pluktuin (11.00 uur), 

kruidentinctuur maken in het huisje 

(12.00 uur), kruidenazijn bereiden in 

de kruidentuin (13.00 uur), kruiden 

voor de thee rondleiding/workshop 

met demonstratie van de zonnedro-

ger (14.00 uur) en kruidenolie maken 

in de kruidentuin (om 15.00 uur). In 

de ‘theetuin’ kan genoten worden 

van verse kruidenthee met kruidig 

gebak. Er is verkoop van kruiden-

planten, zaaigoed, kruidenthee, 

brandnetelzalf, smeerwortelzalf en 

nog veel meer kruidenproducten en 

er kunnen boeketten op kleur wor-

den samengesteld en geoogst in de 

‘pluktuin’. De open-kruidendag is 

zaterdag 19 juli van 10.00 tot 16.00 

uur in Agnes Kruidentuin  achter 

Dorpsweg 264 in Maartensdijk.

De kruidentuin beschikt sinds 2011 over een buitendroogkast, die op zonnewarmte werkt. Zodra de zon schijnt 

of het nu heet of koud is wordt het in de kast heel warm tot wel 60 graden en hoger en drogen de kruiden 

supersnel. De droogkast is door Harry Dielemans en Thomas de Jong (zie foto) gebouwd. 

Kersen eten in Cothen
Vrijdag 4 juli reden er 2 volle bussen bewoners en vrijwilligers van 

Woonzorgcentrum De Bremhorst uit Bilthoven richting de kersen-

boomgaard in Cothen. Na een hartelijk welkom werd er kersengebak en 

kofie geserveerd. Wie wilde kon daarna een kijkje nemen in het nieuwe 
kersenmuseum waar een veiling werd nagespeeld. Na deze onderne-

ming kon men buiten genieten van een heerlijke lunch met broodjes en 

soep. Nadat iedereen was uitgerust werden er kilo’s kersen besteld om 

mee naar huis te nemen en anderen hierop te trakteren.  

(Berber Holwerda)

Het was een zonnige dag zodat iedereen plaats kon nemen aan de lange 

tafels onder de kersenbomen.

Masterclass Schutsmantel
Drie deelnemers aan de Summer Academy van de International Belcan-

to Academy, voor jonge getalenteerde operazangers, gaven maandag 

14 juli een gastoptreden in Wooncentrum Schutsmantel. De jaarlijkse 

masterclass werd afgelopen week voor het eerst in de Noorderkerk in 

Bilthoven gehouden. De Koreaanse pianiste Sunghee Jo opende het 

programma met het Ave Maria van Bach. Zij speelt later ook het Ave 

Maria van Mozart. De sopraan Michal Bitan uit Israel maakte heel veel 

indruk met een aria uit La Bohème. Zij zong daarna ook nog een aria 

uit Don Pasquale van Donizetti. De Vlaamse bas-bariton Bavo Orroi 

bracht als de knecht uit de opera Don Giovanni van Mozart een aria 

over hoe zijn meester tewerk ging. Het slotnummer was een duet uit 

Don Giovanni gezongen door Peter Schlamilch en Michal Bitan. Schla-

milch, die bij de masterclass de orkesttraining verzorgde, heeft wel een 

zangopleiding gevolgd, maar al jaren niets meer mee gedaan.   [GG]

V.l.n.r. Sunghee Jo, Michal Bitan, Peter Schlamilch en Bavo Orroi.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Diet Idzerda Portretschilder
Javalaan 38, 3742 CP Baarn

Tel.: 035 - 8871048

www.portretschilderidzerda.nl

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Witte broodjes 2 zak
nu € 2,50

Gevulde koeken 3 + 1 gratis

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

Kan jij wel een extra zakcentje 
gebruiken voor de zomervakantie?!

Geef je dan nu op: info@vierklank.nl! Dit zijn de openstaande wijken:

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht:
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
  de Genestetlaan, Laurillardlaan,
  ten Katelaan 
Vaste wijk per SEPTEMBER bezorgers gezocht:
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)

Voor de zomervakantie zoeken wij ook invallers.
Heb jij zin om in je vakantie tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Fietsen, dineren en een concert 
Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op 23 juli een ietstocht vanuit 

Bilthoven met als thema: ‘Vakwerk’. Het is een dag-vullend programma, 
met een prachtige route en diverse stops onderweg. 

De opbrengst van deze dag is bestemd voor vakonderwijs in Burkina Faso.

Er kan worden ingeschreven op de boerderij van 

fam. van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Biltho-

ven (naast van der Krol) van 10.00 t/m 11.00u. De 

route is ruim 40 km lang en voert u langs de mooiste 

plekjes. Er zijn diverse stops en veel bezienswaar-

digheden. Tussen 12.30 en 14.00 u wordt er geluncht 

en van 17.00 tot 18.00u wordt de warme maaltijd 

geserveerd. ’s Avond is er een concert in de kerk 

van Lage Vuursche, aanvang 19.30u. Leerlingen 

van het VLC verzorgen een veelzijdige programma; 

er worden werken van o.a. Telemann, Cimarosa en 

Diabelli uitgevoerd. Ook is er veel samenzang.

Voor deelname aan de ietstocht en de maaltijd is 
aanmelding noodzakelijk: via tel. 035 5313382, 

gsm 06 52 58 9191of e-mail: marijkedejongste@

solcon.nl. De kosten voor de ietstocht bedragen 
8,50 p.p, voor kinderen geldt een gereduceerd 

tarief: 5 euro per kind. De lunch kost 5 euro p.p. 

en het diner 12,50 p.p. De toegang tot het concert 

is gratis met na aloop een collecte. De netto op-

brengst voor deze dag is bestemd voor het project: 

‘Vakonderwijs, dat doe je zelf’. Vakonderwijs is 

een onmisbare schakel in het onderwijsaanbod. 

Voor meer informatie: www.woordendaadsoest.nl.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Tweede artikel voor de halve prijs
Nu exclusief bij Flink gewassen

Het was druk donderdag 3 juli bij de autowasactie 

die door de Romeniëcommissie van de Hersteld 

Hervormde Kerk in Maartensdijk georganiseerd 

werd. Er zijn zo'n 40 auto’s gewassen; dit zorgde 

voor een opbrengst van maar liefst 475 euro. De 

activiteiten vonden plaats op Zorgboerderij Nieuw-

Toutenburg van de familie Van Oostrum, die telkens 

deze geschikte locatie beschikbaar stelt. Met het 

opgehaalde geld kunnen verwaarloosde kinderen 

en gezinnen in sloppenwijken in Roemenië worden 

geholpen.             (Jan Vonk Noordegraaf)

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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Verslag 900 jaar De Bilt
Van alle jubileumactiviteiten, die hebben plaatsgevonden in het kader 

van ‘900 jaar De Bilt’ is door de betreffende organisaties een ‘900-jaar-

verslag’ gemaakt. Deze verslagen vormen de basis van een uitvoerig 

eindrapport, dat het dagelijks bestuur van de Stichting 900 Jaar De Bilt 

op woensdag 9 juli heeft aangeboden aan burgemeester Arjen Gerrit-

sen. Dit eindrapport is te vinden op www.900jaardebilt.nl.

Op 20 en 21 april 2013 werd ‘Het weekeinde van de vergeten kunst’ 

geopend. Via de website zijn foto’s van het foto-team 900 jaar De Bilt 

te bestellen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. 

[foto: Henk van de Bunt]

Over Vlieland
door Henk van de Bunt

Tijdens Harlingen Sail, op 4 juli en 5 juli, is in een volle Vlielander kerk het fraai geïllustreerde 

boek ‘1666. Het Vlie Brandt’ door Jan Houter (‘Jan van Vlieland’) en de Maartensdijkse 

historicus Anne Doedens aangeboden aan de burgemeester mw. Ella Schad en ‘Michiel de Ruyter’. 

Vlielandkenner en geschiedschrij-

ver van het eiland, Jan Houter en 

historicus dr. Anne Doedens be-

gonnen daartoe in het najaar van 

2010 een uitvoerig onderzoek in 

archieven in onder meer Londen, 

Parijs, Den Haag, Haarlem, Hoorn 

en Leeuwarden. De auteurs heb-

ben ook gebruik gemaakt van het 

authentieke ooggetuigenverslag 

van de Vlielandse dominee van 

toen, Frans Esausz. de Heussen. Op 

16 oktober 2013, tijdens de twee-

jaarlijkse Admiraalslezing in het 

Rijksmuseum te Amsterdam, heb-

ben beide auteurs het lijvige on-

derzoeksresultaat aangeboden aan 

de commandant Zeestrijdkrachten, 

viceadmiraal Matthieu Borsboom. 

Houter en Doedens schreven daarna 

het publieksboek, gebaseerd op het 

genoemde onderzoek. 

Beurs

Het boek gaat over de 150-170 han-

delsschepen, die bij Vlieland in de 

brand gingen (die vertegenwoordig-

den met hun handelswaar een waar-

de van honderden miljoenen euro’s 

nu.) Vele honderden zeelieden 

lieten hierbij het leven. Men leest 

erin over de Beurs in Amsterdam 

die drie dagen dicht ging. Over de 

‘boven water gehaalde’ en geïden-

tiiceerde schepen. Over honderden 
op het Vlie aangekomen en moge-

lijk gezonken kanonnen. Over een 

dreigende oproer bij het huis van 

de afwezige Michiel de Ruyter te 

Amsterdam. Over de brand en we-

deropbouw van West-Terschelling.

Zowel het wetenschappelijke werk 

als het publieksboek ‘1666: Het 

Vlie brandt’ worden uitgegeven 

door Uitgeverij Van Wijnen uit 

Franeker. Eind november zullen 

Jan Houter (‘Jan van Vlieland’) en 

Anne Doedens het boek presenteren 

tijdens een optreden over de Wad-

den bij de Bilthovense Boekhandel 

van Ike Bekking aan de Julianalaan.

Het gezelschap loopt in aanwezigheid van de Ruyter naar de 17e eeuwse 

kerk van Oost-Vlieland. De volgende dag voer een gezelschap van 30 

gasten naar de eveneens 17e eeuwse kerk van West-Terschelling, waar 

de locoburgemeester en kunstenaar Frans Schot het boek aangeboden 

kregen. Frans Schot maakte een aantal prachtige aquarellen, die naast 

vele andere fraaie illustraties een mooi boek opleveren.

Zoektocht naar ondergedoken Duitse 
deserteurs uit fort Ruigenhoek

door Henk van de Bunt

In september is het zeventig jaar geleden dat een groep gedeserteerde Duitse soldaten door 

een Utrechtse verzetsgroep werd ondergebracht in fort Ruigenhoek in Groenekan. Een 

opmerkelijke geschiedenis die pas recent aan het licht kwam. Samen met familie is Annemarie 

Goede (Nijmegen) op zoek naar meer details over een opmerkelijk verhaal uit de Tweede 

Wereldoorlog, waarbij in Ruigenhoek in de laatste Oorlogswinter zes Canadese militairen en 

een grote groep gedeserteerde Duitse soldaten ondergedoken zouden hebben gezeten.

Annemarie Goede: ‘Toen op Dolle 

Dinsdag het einde van de oorlog 

nabij leek in Nederland, gaf een 

groep Duitse soldaten zich over. Het 

Utrechts verzet nam zijn wapens in. 

De aanvankelijke snelle opmars van 

de geallieerden stokte echter. Het 

Utrechts verzet zat met de groep in 

hun maag. De Duitsers waren een 

gevaar voor het Utrechtse verzet. 

Fort Ruigenhoek bleek een ideale 

schuilplaats. Het fort werd beheerd 

door fortwachter Frans Ponssen, 

een oud KNIL-sergeant en actief 

verzetsstrijder. Samen met onder 

meer politieman Hermanus Rakers 

en dokter Bram van Veelen, destijds 

huisarts in Groenekan, heeft hij een 

grote groep mensen de laatste moei-

lijke Oorlogswinter door geholpen. 

Naast de Duitse deserteurs zijn ook 

zes Canadese militairen en mogelijk 

ook Joodse onderduikers in het fort 

ondergebracht. Dit met de nodige 

onderlinge spanningen. Grote vraag 

is of er nog ondergedoken Duitsers, 

Canadezen of Joden in leven zijn. 

Kunnen zij nog vertellen wat er is 

gebeurd? Deze lang stilgezwegen 

geschiedenis kwam begin 2014 bij 

toeval aan het licht toen de families 

Ponssen en Van Veelen los van elkaar 

het fort bezochten met elk hetzelfde 

verhaal. Ruud Mosk, gids bij fort 

Ruigenhoek, bracht de families met 

elkaar in contact. De families zijn nu 

gezamenlijk op zoek naar meer de-

tails. Het liefst willen ze in contact 

komen met mensen die het verhaal 

kennen of hebben meegemaakt’. 

Kleurrijk

Ook Groenekanner Wim van Schaik 

deelt een deel van zijn leven al met 

(de geschiedenis van) Fort Ruigen-

hoek: ‘Dit verhaal duikt regelmatig 

op. Nooit heeft iemand het verhaal 

met documenten kunnen onderbou-

wen. In spanningsvolle tijden, zo-

als bijv. oorlogen, ontstaan altijd dit 

soort (fantasie-)verhalen. ‘Kleur-

rijk, maar niet waar’. De grote ken-

ner van de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie Douwe Koen schreef in de 

Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks 

het boekje ‘Fort Ruigenhoek’. Op 

pag.46: ‘Tijdens de Tweede We-

reldoorlog was Fort Ruigenhoek 

als krijgsbuit in Duitse handen en 

werd het voor opslag van munitie 

gebruikt. Dag en nacht waren in het 

al met al kleine fort dus Duitse sol-

daten aanwezig. Het is ondenkbaar 

dat er tezelfdertijd een grote groep 

deserteur collega’s en nog eens Ca-

nadese vliegeniers in het fort aan-

wezig waren. Het was niet ‘ Alle 

Menschen werden Brüder’ 

Ongedateerd

Dorpshistoricus Koos Kolenbran-

der: ‘Over het verblijf van Duitse 

deserteurs op het fort heb ik geen 

oficiële beschrijvingen kunnen 
vinden. In een ongedateerd en niet 

gepubliceerd artikel ‘Het fort op den 

Ruigenhoekschendijk, 1870-1995’ 

van de leden S. van Garderen, M.L. 

de Raadt, D. Tijsma, J. Verwer en W. 

Verwer van de Historische Vereni-

ging van Maartensdijk lees ik: Tij-

dens WO II werd het fort o.a. door 

de Duitsers gebruikt. Na de bevrij-

ding, op 5 mei 1945, diende het fort 

als tijdelijke gevangenis voor enige 

tientallen mensen die verdacht wer-

den van collaboratie. Deze mensen 

verbleven hier tot half juni 1945 en 

werden daarna afgevoerd naar kamp 

Amersfoort. Tot mei 1994 bleef het 

fort in bezit van het Ministerie van 

Defensie. Toen verliet het Bureau 

Voorbereidingen Voorzieningen aan 

Kunstwerken, een onderdeel van de 

Genie, het fort’.

Ongeloofwaardig

Douwe Koen, archivaris bij het 

Utrechts Archief, vindt de geschie-

denis van de ondergedoken Duitse 

deserteurs op Fort Ruigenhoek zo-

als die op dit moment vastgelegd 

is, tamelijk ongeloofwaardig: ‘Het 

verhaal laat ook te veel vragen 

onbeantwoord. Hoe groot was die 

groep Duitse soldaten? De aantal-

len lopen uiteen van een vracht-

wagen vol tot wel 60 man; maar 

het aantal was wel bepalend voor 

de mogelijkheid tot voedselvoor-

ziening. En dan waren er ook nog 

zes Canadese militairen en moge-

lijk ook nog Joden. Dat wordt wel 

erg druk, zeker in het onderaardse 

tunnelstelsel van zegge en schrijve 

twee vertrekken in gebouw C, de 

enig mogelijke ondergrondse huis-

vesting voor ca. 20 man. (immers in 

de rest van het fort konden er op ge-

zette tijden Duitsers rondlopen). De 

tekeningen in de groepsschuilplaats 

bewijzen helemaal niets; het fort 

was sinds mei 1940 als krijgsbuit 

in gebruik bij de Duitse Wehrmacht 

voor de opslag van uitrusting en/of 

munitie en er zit altijd wel een cre-

atief persoon bij. En zo blijven er 

nog veel vragen onbeantwoord. 

Kent u het verhaal, of heeft u mo-

gelijke aanknopingspunten? Neemt 

u dan contact op met:

Annemarie Goede - info@goede-

communicatie.com of Jan van Vee-

len - j.v.veelen@home.nl

V.l.n.r. Koos Kolenbrander, Annemarie Goede en Wim van Schaik op de 

brug bij fort Ruigenhoek.

Deze foto werd 28 juni gemaakt in een aardedonker gebouw op het fort. 

Bij een andere muurschildering staat de tekst ‘Dass haben wir zwei 

jahren entbehrt’.  Annemarie Goede: ‘Veel in Nederland gelegerde Duitse 

soldaten moesten hun vrouwen de laatste jaren van de oorlog missen. Zo 

ook de in Ruigenhoek ondergedoken soldaten’. Wim van Schaik: ‘Zoals 

gebruikelijk bij soldaten van welke nationaliteit ook heeft een of meer 

van deze Duitse dienstplichtigen hier muurschilderingen aangebracht. 

Zoals altijd over het wel en wee van Jan Soldaat. Kleurrijk’.



8

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 

“Dat ‘t Kompas een chris-

telijke school is, is voor 

ons een groot pluspunt. 

De vieringen zijn goed en 

mooi; als ouder word je 

hiervoor uitgenodigd en 

bij activiteiten betrokken. Dát en het goede onder-

wijs vinden wij heel belangrijk.”

TOT ZIENS!

‘Mooie vieringen op school’

Kees en Henriëtte van Barneveld, 
ouders van Mirthe en Jelte 

ZOMERRIBLAPPEN 
OUDERWETS LEKKER ; om te stoven,

ca 2½ tot 3uur, oma’s draadjes vlees 500 gram 6,25

VARKENSHAASFILETLAPJES
Gemarineerd of naturel, voor op de barbecue

of in de pan, kort bakken 100 gram 1,35

BIEFSTUKPANNETJES 
Met o.a. gemarineerde biefstukreepjes, champignons

en frisse lente uitjes; voor in de oven                           100 gram 2,00

LASAGNE 
Uit onze traiteurkeuken: ca 20 min. Op 150C in de

oven, laagje voor laagje traditioneel bereid 100 gram 0,98

CHEESEBURGER
Lekker panklaar op verzoek weer terug: van puur

rundvlees gemaakt met veel kaasblokjes ertussen 3 stuks 3,75

SPEENVARKENROLLADE
SMELT OP DE TONG; LEKKER GEKRUID

en rosé voor u gebraden;  super lekker broodbeleg 150 gram  2,25

TIP: maandag 21 juli t/m woensdag 23 juli

DE ROOMSCHNITSEL

 
3 stuks 3,30

SOUFLAKISPIESEN

 
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 
maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli 2014. Zetfouten voorbehouden.

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE ARTIKELEN

TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

WIJ STOPPEN MET DE VERKOOP VAN SUPPLIES

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

  

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

service voor ondernemers

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614)    van € 29,50   voor € 12,50
HP 22 (C9352)    van € 15,50   voor €   7,50
HP 23 (C1823)    van € 31,50   voor € 19,50
HP 27 (C8727)    van € 17,50   voor € 10,00
HP 28 (C8728)    van € 19,50   voor € 12,50
HP 58 (C6658)    van € 23,50   voor € 16,00
HP 78 (C6578)    van € 31,50   voor € 17,50
HP 337 (C9364)   van € 18,50   voor € 15,00
HP 339 (C8767)   van € 26,50   voor € 17,50
HP 344 (C9363)   van € 29,50   voor € 19,50
HP 348 (C9369)   van € 29,50   voor € 19,50
HP 351 (C8337)   van € 14,50   voor € 10,00

Geopend ma t/m vrij 8.30 - 17.00 uur

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Verse Zeeuwse mosselen

met frietjes, sla en sausjes

€ 17,50

Weekspecial

Wij helpen u graag! Maak snel een afspraak en
we kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk op onze vernieuwde website

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Hoe mooi is uw website?

www.parelpromotie.nl
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De Bilt gaat voor Sumba
door Henk van de Bunt

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt heeft onlangs besloten de vriendschapsband met 

Gakpé in Benin te beëindigen. In overleg is vervolgens met ingang van 2014 aangehaakt bij een 

project van Hivos op Sumba, één van de eilanden van de Indonesische Archipel.

Voorzitter Frank Diepstraten: ‘Tot 

2013 heeft onze stichting zich in-

gezet voor de vriendschapsband 

met Gakpé in Benin. Na ruim 20 

jaar hebben we moeten besluiten 

deze relatie te beëindigen. Te wei-

nig van de voorgenomen plannen 

konden daar worden gerealiseerd. 

Dat lag enerzijds aan onze beperkte 

mogelijkheden: als kleine organisa-

tie waren we onvoldoende in staat 

te voldoen aan de verwachtingen 

en wensen van de gemeenschap 

in Gakpé. Aan de andere kant was 

men in Gakpé nog niet in staat 

structureel zaken te veranderen en 

te verbeteren, waardoor we steeds 

in eenzelfde cirkel bleven draaien. 

Het comité daar maakte geen wer-

kelijk deel meer uit van de plaatse-

lijke bevolking, waardoor het ook 

niet in staat was de inwoners van 

Gakpé tot vooruitgang te stimu-

leren. Het gevolg was dat we hier 

in De Bilt niet meer in staat waren 

onze doelstellingen te realiseren, 

het goede verhaal te brengen en en-

thousiasme voor de vriendschaps-

band te genereren’.

Energie

Penningmeester Hans Heijstek 

vervolgt: ‘We hebben ruim de tijd 

genomen om ons te beraden op een 

nieuwe toekomst vanuit een ander 

perspectief. Niet de doelstelling 

veranderde; wel de werkwijze die 

we vanaf nu gaan hanteren. Een 

werkgroep van adviesraadleden en 

bestuur heeft aanbevelingen gedaan 

in de geest van Blijf bij de doelstel-

ling (werken aan duurzaamheid en 

internationale samenwerking), ga 

geen langdurige verbintenis meer 

aan, zoek de steun van een grotere 

organisatie en sluit aan bij al lo-

pend projectwerk. Daaruit volgde, 

mede na overleg met de Advies-

raad – onder voorzitterschap van 

de burgemeester van De Bilt -, het 

besluit met ingang van 2014 steun 

te gaan verlenen aan het project van 

Hivos, een ontwikkelingsorganisa-

tie op humanistische grondslag en 

werkzaam in grote delen van de 

wereld. Hivos is in contact geko-

men met één van de eilanden van 

de Indonesische Archipel: Sumba. 

De plaatselijke bevolking was voor 

een belangrijk gedeelte verstoken 

van iedere vorm van energie. De 

energie die wel voorhanden was, 

bestond veelal uit houtvuurtjes en 

daarnaast zijn er twee slecht func-

tionerende elektriciteitsnetwerken 

voor bewoners langs de hoofdweg. 

Hivos wil samen met de bewoners, 

maatschappelijke organisaties, be-

drijven en overheden op Sumba 

aantonen dat 100% duurzame ener-

gie mogelijk is en het zo een voor-

beeld laten zijn voor de rest van de 

wereld: Wat hier kan, moet ook el-

ders kunnen: Een groene toekomst 

op eigen kracht’.

Publiciteit

De Stichting gaat dit project on-

dersteunen, om te beginnen met 

biogasinstallaties. Bestuursleden 

Fieke Faber en Truus te Pas: ‘We 

kozen met name voor biogasinstal-

laties, omdat ze eenvoudig te rea-

liseren zijn, er een direct resultaat 

mee wordt bereikt en de bevolking 

er dus direct proijt van heeft. Het 
proces is hier ook voor jong en oud 

eenvoudig uit te leggen. Daarvoor 

gaan we allereerst de publiciteit 

zoeken. Vervolgens gaan we part-

ners uitnodigen met ons mee te 

doen. We zullen hen vragen om bij 

hun eigen activiteiten voor duur-

zaamheid in De Bilt ook aandacht 

te besteden aan duurzaam Sumba. 

Dat sluit uitstekend aan bij het Bilt-

se initiatief BENG, dat streeft naar 

een energieneutraal De Bilt in 2030. 

BENG is vorig jaar gestart met een 

reclamecampagne. Wij kunnen dat 

initiatief alleen maar ondersteunen 

en tegelijkertijd aandacht vragen 

voor het thema van duurzaamheid 

elders in de wereld en nu concreet 

voor het eiland Sumba’.

Financiën

Schatbewaarder Heijstek: ‘Een 

nieuwe horizon voor onze Stichting 

betekent ook verantwoording aleg-

gen over wat we hebben afgeslo-

ten, vooral de inanciële situatie. In 
overleg met de Adviesraad heeft het 

bestuur besloten de gelden, die res-

teerden na beëindiging van de rela-

tie met Gakpé, als startkapitaal te 

gebruiken voor het Sumbaproject. 

We doen dat tegen de achtergrond 

dat de doelstelling van de Stich-

ting dezelfde is gebleven, slechts 

het doel is veranderd. Het betekent 

ook, dat we voor 1 april 2014 bij 

de Gemeente De Bilt opnieuw een 

subsidieverzoek hebben gedaan 

voor het kalenderjaar 2015. Het 

voordeel van ons resterend kapitaal 

is, dat we nu al effectief aan het 

werk kunnen en zelfs in staat zijn 

dit jaar al een bijdrage te leveren 

aan het projectwerk op Sumba.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment 

uit voorzitter Frank Diepstraten, 

penningmeester Hans Heijstek, 

Truus te Pas (contacten met het 

onderwijs en de Wereldwinkel) en 

Fieke Faber, (contacten met Fair-

trade Gemeente en Wereldwinkel). 

Met de vernieuwde werkwijze is 

dit viertal hard op zoek naar aan-

vulling. Allereerst zoekt men een 

secretaris, maar ook andere leden 

zijn van harte welkom. Frank Diep-

straten: ‘Wij garanderen u een boei-

ende activiteit, die de moeite van 

vrijetijdsbesteding meer dan waard 

is. Wilt u hier meer over weten, aar-

zelt u niet en vraag om een monde-

linge toelichting (fenydiepstraten@

casema.nl)’.

Het bestuur (v.l.n.r. Fieke Faber, 

Truus te Pas, Frank Diepstraten 

en Hans Heijstek) van Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking De 

Bilt zoekt nog enige aanvulling.

Is uw woning geschikt 
voor zonnepanelen

De gemeente De Bilt kent sinds kort een digitale zonnekaart. Hierop 

kan iedere inwoner zien of zijn of haar woning geschikt is voor het 

plaatsen van zonnepanelen. 

De gemeente De Bilt en de lokale energiecoöperatie BENG! werken 

samen aan een energieneutrale gemeente in 2030. Daarvoor zet de ge-

meente samen met BENG! in op verschillende vormen van duurzame 

energie en energiebesparing zoals woningisolatie en zonne-energie. In 

de gemeente zijn al veel woningeigenaren die zonnepanelen op hun 

huis hebben. De gemeente hoopt dat de zonnekaart een stimulans is 

voor andere inwoners om dit voorbeeld te volgen.

Is uw dak geschikt

Met een paar muisklikken kunt u zien of uw dak geschikt is voor zon-

nepanelen. De zonnekaart geeft ook gelijk aan wat een dak aan energie 

kan opleveren en hoeveel geld het u uiteindelijk opbrengt. De zonne-

kaart is door iedereen te raadplegen via: http://debilt.zonnekaart.nl

Voor meer informatie en (onafhankelijk) advies over het plaatsen van 

zonnepanelen kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie 

BENG! via info@beng2030.nl. 

Open Coffee voor 
Biltse ondernemers

Donderdag 17 juli wordt weer de maandelijkse Open Coffee voor 

ondernemers in en om De Bilt gehouden. Elke derde donderdag 

van de maand treffen ondernemers die met of in de regio zaken 

doen, elkaar van 9.00 tot 11.00 uur in Golfpark de Biltse Duinen 

aan de Burgemeester van der Borghlaan 6 in Bilthoven.

Het doel van de bijeenkomsten is het stimuleren van lokaal onderne-

merschap en onderlinge samenwerking, door het delen van kennis en 

ideeën. De bijeenkomsten hebben een informele sfeer en draaien om 

het ontmoeten van elkaar. Regelmatig zijn er sprekers of bedrijfsbezoe-

ken. Niet-leden die behoren tot de doelgroep, zijn welkom op de Open 

Coffee bijeenkomsten en kunnen zich aansluiten. Meer informatie op 

www.opencoffeedebilt.nl/ of via een van de organisatoren Jaap van den 

Burg, tel. 06 53168642

Dorpsborrel Westbroek luidt 
zomervakantie in

door Martijn Nekkers

Hij kwam wat moeizaam op gang, die laatste dorpsborrel in Westbroek vóór de vakantie. Maar 

dan zijn er nog altijd de nostalgische ilms uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw 
die non-stop op het beeldscherm in de foyer worden vertoond. Hooien op het land, melkbussen die 

worden opgehaald, leveranciers aan de deur, een hooibrand. Dat soort werk. Westbroek zoals het 

ooit was. Alle mensen die op het scherm verschijnen, toen nog jong en mooi, worden herkend in al 

hun jeugd en onschuld. Zo komt de stemming er in en wordt het toch nog druk en gezellig. 

Dan is de tijd voor een presenta-

tie van het Team Westdijk over 

hun sponsoractie ‘Klimmen tegen 

MS’. Met een geweldige opbrengst 

als resultaat. Op een ander plek in 

deze Vierklank is daar meer over te 

lezen. Hierna kondigt Jan Hennip-

man de volgende editie aan van de 

Wielerronde van Westbroek. Die 

is op 30 augustus, al weer voor de 

vijfde keer. Een wielerevenement 

dat ieder jaar weer iets grootser en 

mooier van opzet wordt. Jan Hen-

nipman en medeorganisator Pieter 

Wijnen gaan er ook dit jaar weer 

iets moois van maken, dat is wel 

duidelijk. Ter introductie presente-

ren ze het ‘Wielerronde van West-

broek Journaal’. Een hilarische 

‘reportage’ waarin Johan Lam, 

die bij de wielerronde altijd mee-

werkt als verkeersregelaar, bekend 

maakt nu zelf op de iets te willen 
klimmen als deelnemer. Dan is er 

echter de dopingcontrole met fa-

tale gevolgen. Het resultaat: Johan 

zien we dit jaar toch weer terug als 

verkeersregelaar en niet als renner. 

Een originelere introductie hadden 

de organisatoren niet kunnen be-

denken. Een programma natuurlijk 

met een knipoog, geheel in de stijl 

van de Westbroekse Wielerronde 

zelf. Het programma oogstte veel 

bijval. 

Natuurlijk was dat niet het einde 

van deze avond. Die ging nog wel 

even door. Tot dat het tijd was voor 

Ad en Lida Verhoef om de avond te 

beëindigen. 

Overigens: wie mee wil rijden in de 

wielerronde vindt daarover alles op 

www.wielrrondewestbroek.nl.

Gemoedelijke sfeer tijdens de laatste dorpsborrel in Westbroek.
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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 
16 t/m dinsdag 22 juli 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

 Kipfi let 
Kilo

5.-
kilo

Rond sesamwit of -tarwe, 
sesam goud volkoren, 
tijgerwit, -tarwe of -volkoren, 
zonnepit-wit, -tarwe 
of -volkoren, 
grof volkoren of 
extra grof 
volkoren 
2 broden
2.58 - 3.18

2.-
2 broden

Amstel 
Krat met 24 fl esjes 

van 0.3 liter
12.99

per krat

Per liter 1.25
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Groep 8 - St. Michaelschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Groep 8 - De Kievitschool 

Groep 8 B - Julianaschool

Dag Basisschool
door Henk van de Bunt

Vanaf deze week nemen 578 leerlingen uit groep 8 van de Biltse basisscholen afscheid. 

Het zijn er 10 minder dan een jaar terug. De groepers acht van de van Everdingenschool 

sluiten gelijkertijd de deuren van de school deinitief (de school stopt per 1 augustus) en 
de Biltse Basisschool De Regenboog zet daarentegen voor de eerste keer de deuren open 

voor haar eerste ‘alevering’ van een groep 8. Zoals gebruikelijk zwaait ook De Vierklank 
ze allemaal uit. 

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van het voort-

gezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588. Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een mid-

delbare school in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66 %. Opnieuw is er (in 2014) sprake van 
een daling: Op 1 september a.s. meldt nog maar 59% van de Biltse Basisschoolverlaters 

zich voor de brugklas van een Biltse school voor Voortgezet Onderwijs.

Het Groenhorst College in Maartensdijk start in september als enige van de Biltse scholen 

voor VO met meer ‘Biltse eigen kweek’. Bij Het Nieuwe Lyceum, WP Kees Boeke en de 
Oranje Nassau School meldden zich minder ‘eigen’ kandidaten. 
Wat verder opvalt, is een verdubbeling van de uitstroom naar Christelijk VO naar buiten de 
eigen Biltse gemeentegrenzen en dat daarbij heel oecumenisch wordt gedacht. Maartens-

dijk en Hollandsche Rading zien opnieuw vertrekkers naar Hilversum, een groeiend aantal 

Bilthovense basisscholieren vervolgt hun schooltijd in Zeist en een gelijk blijvend aantal 
uit de Biltse kern meldt zich in Utrecht voor voortgezet onderwijs. Vanuit Groenekan en 

Westbroek ging men ook in 2014 weer ‘alle kanten op’.

Groep 8 A - Julianaschool

Groep 8 - Martin Luther King

Groep 8 - Bosbergschool
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Groep 8 - De Werkplaats kindergemeenschap

Groep 8 -  De Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 -  De Rietakker

Groep 8 - Patioschool De Kleine Prins

Groep 8 - Wereldwijs

Groep 8 - Montessorischool

Groep 8 - School met de Bijbel
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Groep 8 - De Regenboog

Groep 8 B - St. Theresiaschool

Groep 8 A - St. Theresiaschool

Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8 - ‘t Kompas Westbroek

Groep 8 - Van Everdingenschool



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Hengelfoudraal met paraplu-

vak, 175x20cm. Met stevige 

draagband. € 15,-. Kamer 

ventilator Ø 35 cm.op voet 

met afstandbediening. € 10,-. 

Tel. 06-46657931

Gaastra Dames Trenchcoat. 

4 x gedragen. Maat 44/46. 

Taupe, mooie jas, veel details 

en goede afwerking. € 50,-. 

(was € 179,- nieuw). Tel. 

06-17023255

10 Disney stripboeken o.a. 

Leeuwenkoning, Up, Kleine 

Zeemeermin,  Tarzan, en 

Assepoester. € 10,-. Tel. 

06-16380350

Harry Potter luisterboeken 

deel 1 en 2. € 20,- per stuk, 

allebei voor € 35,-. Tel. 06- 

16380350

Mooie stevige witte tuintafel, 

rond, Ø1m. € 35,-. Grote doos 

vol gestapeld met allerlei leuk 

speelgoed, meest nieuw, leef-

tijd 2 tot 8 jaar, alles samen 

€ 15,-. Staande schemerlamp 

met marmeren voet en prach-

tige zijden kap (jaren 30). 

€ 25,-. Tel. 030- 2205540

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

2 nieuwe pcloterij bbques. 

Stevig, verrijdbaar, oranje 

deksel, witte bak. Met briket-

starter. € 27,50, zonder € 25,-.  

Tel. 06-16276013

Mexx dameslaarzen, caramel-

kleur, suede look, rekbaar en 

oprolbaar.  Binnenzijde zwart. 

Geschikt voor de dikkere kui-

ten. € 10,-. Tel. 06-16276013

Oranje rugzak, hoogte 62 

cm/ breedte 43 cm, 2 vak-

ken voor trektochten, wei-

nig gebruikt, prijs € 12,50. 

Zonnestoeltje, buizen systeem 

zelf in elkaar zetten, voor op 

strand e.d. € 6,-. Een mini 

twist stepper, weinig gebruikt.  

€ 12,50. Kattenreisbox, kunst-

stof, kleur beige. € 7,50. Tel. 

06-53441095

Luiertas. € 3,50. Rode 

opbergzak voor aan de box. 

€ 5,-. Baby buikdrager. € 5,-. 

Tel. 0346-212662

Voedingskussen. € 5,-. Houten 

Nijntje hanglamp. € 12,50. 

Loopwagen met blokken. 

€ 6,50. Tel. 0346-212662

Ongebruikt vignet voor 

Zwitserland 2014. € 20,-. 

(normaal 34,-) incl. ANWB 

aankoopbon. Tel. 0346-

211609 (na 18.00u)

Trampoline (groot), formaat 

rond. € 20,-. Tel. 0346-211797

Videobanden VHS van 

Swiebertje, deel 1 tm 5. 

Samen € 12,50. Ronde goud-

vissenkom, van glas. € 10,-. 

Grote bosatlas editie 52, van 

Wolters/Noordhoff + bijlage. 

€ 12,50. Tel. 0346-214084

Bedframe incl. 2 lattenbo-

dems. 140x200cm (zwart . 

Slechts 2 jaar gebruikt. Ziet 

er nieuw uit.  € 50,-. Bureau 

stoel. (zwart ). In verschillen-

de standen verstelbaar. € 25,-. 

Tel. 06-22175528.

2 exclusieve tuinstoelen met 

dikke kussens en stelbaar in 

5 standen. € 40,-. 3- delige 

staande R.V.S. kapstok, mooi 

en praktisch. Neemt weinig 

ruimte in. Tel. 030- 2258916

1-pers. opvouw- en rolbaar 

logeerbed met slaapzak. 

€ 25,-. Tel. 030-2253487

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Te koop gevraagd

Oude RACEFIETS jaren 

70-80-90 (in huidige 

staat) voor student. Tel. 

06-83235321

Personeel gevraagd

Goede betrouwbare 

WERKSTER zonder Franse 

slag. 3 tot 4 uur op woensdag 

ochtend in Groenekan. Tel. 

06-45222519

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

PIANO- en ZANGLESSEN,  

alle niveaus en stijlen. 

V.a. € 55,- per maand. 

Gediplomeerde en ervaren 

docente. Tel. 06-13715245 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t 

Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zeker-

heid van een verzorgde tuin?

Met onze vakantieservice 

is dit mogelijk. Voor meer 

informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op 

www.green-man.nl

1e keus zonwering-

doek € 26,- per m2. www.

tibelly.nl. De markiezen-

maker (Groenekan). Tel. 

06-26604779. REPARATIES 

rolluiken en zonweringen. 

Aanbieding knikarm zonwe-

ring
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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.)

❏  Activiteiten/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  ....................................................

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en tim-

merwerken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en 

bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 

uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 

t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 

en grote bomen

Zomervakantie 
Sportweek

Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen. 

Ook dit jaar organiseren de Buurtsportcoaches 

van MENS De Bilt een zomervakantie-sportweek. 

In de week van 25 t/m 29 augustus zal, in samen-

werking met diverse (sport-)verenigingen sport 

centraal staan in en voor heel De Bilt. 

Naast Jeffrey van Delft, Inge Vermeulen en Sebas-

tiaan Klok is sinds maart ook Maikel Rijdes als 

buurtsportcoach actief. Met z’n vieren pakken ze 

een gevarieerd programma op met o.a. bootcamp, 

rugby, waterpolo, voetbal, volleybal, hockey, kick-

boksen, korfbal en tennis. Deze sporten kunnen door 

alle kinderen uit De Bilt beoefend worden. Van Hol-

landsche Rading, Westbroek en Maartensdijk tot aan 

de Bilt, Bilthoven en Groenekan: iedereen kan mee 

doen. Afgelopen weken zijn de buurtsportcoaches op 

alle	basisscholen	geweest	om	lyers	en	posters	met	
daarop alle info rond te brengen. 

Aanmelden is mogelijk voor kinderen in de leeftijd 

van 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12/13 jaar. Er zullen drie 

clinics per dag worden gegeven, waarbij er in totaal 

15 clinics verspreid over de hele week zijn. Kinderen 

kunnen zich aanmelden voor zo veel clinics als zij 

zelf willen. Aanmelden kan via info@mensdebilt.nl 

maar ook op de dag zelf kun je nog meedoen. Het is 

wel prettig wanneer je je vooraf aanmeldt, zodat de 

buurtsportcoaches het programma zo goed mogelijk 

kunnen voorbereiden.

Terreinen en accommodaties

Er zal gesport worden op zowel binnen- als buiten-

locaties: Het Grasveld tegenover het HF Witte Cen-

trum, Henri Dunantplein, De Bilt; het Open Grasveld 

tegenover gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkse-

weg, de Regenbooggymzaal aan de Aeolusweg in De 

Bilt, het Cruyff Court aan de Aeolusweg in De Bilt, 

Zwembad Brandenburg, Oude Bran-

denburgerweg 67 in Bilthoven, de 

hockeyvelden van SCHC aan de Kees 

Boekelaan 1 te Bilthoven en de tennis-

accommodatie van LTV Meijenhagen 

aan de Groenekanseweg 161 te De 

Bilt.  

(Sebastiaan Klok)

Het CruyffCourt aan de Aeolusweg in De Bilt is vaker een ontmoetingsplek van 

de Buurtsportcoaches en de jeugd van De Bilt, zoals hier in maart 2013. [foto 

Henk van de Bunt]

VERMIST
Sinds 9 juli is onze 

Bengaalse kater 

Fritz vermist.

Fritz heeft medicatie 

nodig. Tegen beloning 

terug te bezorgen!

Tel. 06-41553758

€ 75 Beloning
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Peuterguppies

De afgelopen week 8-11 juli  hebben de peuters in Combibad 

Brandenburg afgezwommen voor hun Guppy diploma. Ze lieten zien 

hoe ze leerzame spelletjes in en onder water beheersen.

(Johan L’Honoré Naber)

Team Westdijk:‘Westbroek bedankt!’
door Martijn Nekkers

Team Westdijk noemen ze zich. Voor het merendeel sportieve Westbroekers aangevuld met 

enkele deelnemers uit Maartensdijk. Team Westdijk is dan een logische naam. 

Zeker als je met elkaar het doel hebt om geld in te zamelen voor de 

bestrijding van die verschrikkelijke ziekte MS. 

Daarom wilden ze de Mont Ventoux 

bedwingen, de legendarische Fran-

se berg waar ooit de even legen-

darische Britse wielrenner Tommy 

Simpson de dood vond tijdens de 

tour de France in 1967. Een gebeur-

tenis die op dit moment natuurlijk 

weer erg actueel is maar ver afstaat 

van het doel van de sponsoractie.  

 

Op 9 juni, tweede Pinksterdag, was 

het dan zo ver. Samen met 800 an-

dere deelnemers, voor het meren-

deel uit Nederland, werd de Mont 

Ventoux bedwongen. De elf lopers 

en de vier ietsers haalden allen de 
top. Voor allen een geweldige pres-

tatie en een onvergetelijke gebeur-

tenis. Maar het meest indrukwek-

kend was de geweldige opbrengst. 

Maar liefst 25.000 Euro heeft de ac-

tie van het team Westdijk voor het 

MS Fonds opgebracht. Afkomstig 

van sponsors, vrienden en suppor-

ters. En alles voor het goede doel 

want de onkosten van deze sportie-

ve onderneming zijn door de deel-

nemers zelf opgebracht.

Veel acties

Sandra en Jan Hendrik Nap, Kees 

Versteeg en Wim en Kees van Bar-

neveld kijken aan de keukentafel 

met veel voldoening terug. Op 

hun eigen sportieve prestatie maar 

vooral ook zijn ze onder de indruk 

van alle steun die ze vanuit West-

broek hebben gehad. Van alles is 

er gedaan om dit bedrag bij elkaar 

te krijgen. Een tompoezen-actie, 

een dansavond in de jaren 80 stijl 

in het Dorpshuis en de kop van jut 

op Koningsdag. Maar ook de vei-

ling van de taarten van de taarten-

bakwedstrijd op diezelfde dag. En 

dan vooral de beregezellige dorps-

barbecue met meer dan 300 deel-

nemers. Maar ook zijn ze dankbaar 

voor alle giften, groot en klein, die 

buiten deze geslaagde evenementen 

uit het dorp binnen zijn gekomen. 

Extreem warm

De tocht zelf zullen ze dus niet gauw 

vergeten. Met vrienden en familie, 

(totaal 30) waren ze neergestreken 

in het dorpje Mazan. Om 9.00 uur 

zijn de lopers vertrokken. Het was 

die dag extreem warm. Op het hoog-

tepunt liep de temperatuur zelfs op 

tot rond de 40 graden. Dat was dus 

afzien. De afstand van 23 km naar de 

top is door allen afgelegd. De mees-

ten van de vier ietsers hebben deze 
afstand zelfs vier keer gedaan. Daar-

voor waren ze al om 4.00 uur gestart. 

Vooral voor hen is het loodzwaar ge-

weest vertellen de Westbroekers. 

Maar allemaal zijn ze nog onder de 

indruk van de positieve sfeer op die 

dag. In het Team Westdijk zelf maar 

ook denken ze met veel plezier te-

rug aan de plezierige contacten met 

al die andere deelnemers. Leuke ge-

sprekken met de andere lopers. Ie-

der had zijn eigen verhaal met daar-

na steeds weer de aanmoediging: 

‘Hou vol!’ Als bindende factor gold 

voor alle deelnemers iets te willen 

bijdragen aan de bestrijding van 

MS. Het hele evenement van die 

dag heeft in totaal €815.000 opgele-

verd. Geld dat besteed gaat worden 

aan verder wetenschappelijk onder-

zoek van deze ziekte.

Eigen tempo

Het team Westdijk had van tevoren 

regelmatig getraind. Vanaf sep-

tember vorig jaar zijn er trainings-

tochten geweest. Toch bleek het 

beklimmen van de Mont Ventoux 

weer heel iets anders te zijn dan 

een tocht door het vlakke polder-

landschap, zo merkten ze. Maar 

iedereen heeft het volgehouden, er 

is niemand uitgevallen. Dat kwam 

ook door de drie verzorgingsposten 

die langs de route te vinden waren. 

Daar kon ook worden gerust. Ook 

de medische verzorging door het 

Nederlandse leger was geweldig. 

De deelnemers bleven trouwens 

niet steeds bij elkaar. Al klimmend 

werd al gauw duidelijk dat ieder 

toch z’n eigen tempo had. Het is be-

langrijk dat je dat vooral vasthoudt, 

zo leerden ze. Maar bij de verzor-

ginsposten was het steeds een ge-

lukkig weerzien. Het bereiken van 

de top was natuurlijk het ultieme 

hoogtepunt. Die top bleek overi-

gens kaal en maar ook indrukwek-

kend. Hierna ging het per auto weer 

terug naar het dorp. De dag daarna 

werd het evenement afgesloten met 

een gezamenlijke barbecue. De 

meesten gingen daarna huiswaarts, 

anderen bleven nog een paar dagen 

hangen.

Veel voldoening

Voldoening en dankbaarheid over 

het hele gebeuren overheersen 

tijdens deze terugblik. Is het eve-

nement wellicht vatbaar voor een 

herhaling? Het wordt al gauw dui-

delijk: dat is niet onmogelijk. Na-

tuurlijk zal het dan anders worden 

dan de eerste keer. Die zal altijd 

uniek en onovertroffen blijven. 

Maar wie weet is er volgend jaar 

een vervolg. We horen daar vast 

nog wel meer over.

Alle deelnemers aan Klimmen voor MS 2014 bedanken de sponsors die 

dit mooie resultaat mogelijk hebben gemaakt.

Eindshow 2Move succesvol
Zondag 6 juli heeft 2Move uit Maartensdijk het dansseizoen afgesloten met een spetterende 

eind-show in het Gooiland theater in Hilversum. De opkomst was groot,

geen lege stoel te bekennen. Dat betekent een mooi bedrag voor het goede 

doel Kika want per stoel wordt 50 cent aan Kika gedoneerd.

Van peuter tot puber werd er  

gedanst in een 2-uur durend  

spektakel. Nieuw waren de  

theater-mini-voorstelling en peuter-

dans. Bijzonder verrassend was de  

openingsdans Neverland van het 

selectieteam 2Xtreem waarbij 

de dames met een grote bos krul-

lend haar a la Michael Jackson het  

podium op dansten op de tonen 

van zijn wereldhit ABC. Het thema  

van de eindshow Around the 

World liep als een rode lijn 

door de dansen, outits en mu-

ziek heen; van Pinguin, Indiaan, 

Chinees tot Afrika. Alle wereld-

continenten kwamen aan bod. 

 

Na de zomervakantie organi-

seert 2Move diverse workshops 

in De Vierstee. Zie website 

www.2movemaartensdijk.nl

Zomerbridge Hol’Rading
Donderdag 10 juli was de zesde ronde van het vrij toegankelijke Zo-

merbridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het Dorpshuis aan de 

Dennenlaan. Er werd vanwege het aantal deelnemers opnieuw in twee 

lijnen gespeeld: in de A-lijn zegevierden Frans van Eck + Hans Hoog-

eveen (55,21%), werden Jan Berk + Nans Lelie tweede met 54,17% en 

was het brons voor Bernarda Kösters + Sylvia van Luinen met 53,47%. 

In de B-lijn was de eerste plaats voor Albert de Vente + Ad Visser 

(62,17%) en was het gedeelde zilver voor Bep van Ballegooijen + Ans 

Busscher  en Adrie Boshuis + Jacqueline Weisz (beiden 55,65). 

De eerstvolgende avond is donderdag 17 juli. Voor niet leden zijn de 

kosten € 2,- pp. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden bij 

voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of Trees 

van Doorn (030 2292078). Op de avond zelf kan men nog inschrijven 

tot 19.00 uur, mits het maximaal aantal nog niet is bereikt.Optreden in een echt theater in de mooiste outits
maakt een eindshow helemaal af.

Toestelkampioenschappen
Zaterdag 5 juli werden bij CSV 

Fraternitas in De Bilt de jaarlijkse 

toestelkampioenschappen gehou-

den. Tijdens de eerste ronde ston-

den balk, sprong en rek op het pro-

gramma waarbij mooie oefeningen 

op allerlei niveau’s te zien waren. 

In de tweede ronde kwamen vloer, 

brug ongelijk, brug met gelijke 

leggers en voltige aan bod. Na de 

turnwedstrijden was het tijd voor de 

dans demo’s: de jongste dansgroep 

(1 dans) en de gevorderde groep (2 

dansen). Marloes Kragtwijk, Judith 

de Bruin en Karlijn van der Putten 

de assistenten rondden de cursus 

jazzdans niveau 1 met succes af.

(Adri van Doodewaerd) De prijswinnaars. (foto: Roy Wolters)
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dag meester Wim

Donderdag 3 juli werd het afscheid van Wim van der Hemel, directeur 

van de Kievitschool in Maartensdijk, groots gevierd. ’s Morgens vroeg 

werd hij opgehaald door ‘zijn’ leerlingen van groep 3 en 4. In een 

bakiets werd hij naar school gereden, onder het motto: ‘33 jaar heb jij 
de kar getrokken, nu doen wij het’. ’s Avonds volgde nog een receptie 

waar een ontspannen en gezellige sfeer heerste en veel mensen afscheid 

kwamen nemen. [MD]

VOORAANKONDIGING  

ZOMERFEEST IN ‘T GROEN

6 SEPTEMBER 2014

PROGRAMMA 14.00 - 22.00 UUR

40  JAAR GROENEKANS LANDSCHAP

250 JAAR DE COPIJNEN

VOOR EN MET GROENEKANNERS

Petlessen voor tomatenkas 
door Rob Klaassen

Wat ooit begon met het zelf verbouwen van groenten om zo iets van de natuur te leren 
groeide uit tot de aanleg van een heuse belevingstuin. De leerlingen van de Bosbergschool in 

Hollandsche Rading zijn iedere maand een halve dag druk met de natuur; 
niet in een lokaal, maar direct naast de school.

Bij de ouders van de leerlingen 

vatte het idee post, om naast de 

bestaande productietuin zo’n bele-

vingstuin aan te leggen. Het doel 

van de belevingstuin is het opdoen 

van zintuiglijke ervaringen, zoals 

kijken, luisteren, voelen, ruiken 

en proeven. De ‘gebruikers’ be-

woners kunnen passief genieten 

van de tuin, maar ook actief zijn 

door de tuin te onderhouden of 

in rond te lopen. In dit schooljaar 

werd hier een begin mee gemaakt.  

Leerlingen zijn zelf onder begelei-

ding van een aantal ouders en oud-

docenten deze belevingstuin gaan 

aanleggen. In zo’n tuin kunnen de 

leerlingen als het ware spelender-

wijs leren hoe de natuur en milieu 

in elkaar zit. 

Petlessen 
Er wordt veel gedaan. Zo wordt er 

een tomatenkas gebouwd van pet-

lessen en van oude pallets wordt 
een insectenhotel gemaakt. Leerlin-

gen van groep 8 ontwierpen kweek-

bakken onder glas om hiermee in 

het voorjaar snel groenten ‘van de 

koude grond’ te kunnen oogsten. 

De groenten worden daarna zelf 

gekookt en gezamenlijk genuttigd. 

Deze manier van werken geeft de 

leerlingen spelenderwijs inzicht in 

natuur en milieu.

Scheikunde
Ook wordt de werking van natuur-

lijke stoffen uitgeprobeerd door 

met de leerlingen natuurkundige 

en scheikundige proefjes te doen. 

Iemand opperde het idee zelf lip-

gloss te maken met o.a. vaseline, 

oogschaduw en honing of badzout 

(kleurstof, soda, aromatische olie 

naar keuze) en deze dan vervolgens 

te verkopen. Ine Visscher is één van 

de ouders die het project begeleidt: 

‘Het een groot succes. De kinde-

ren zijn enthousiast, de ouders zijn 

enthousiast en de school is enthou-

siast. Wat kun je beter hebben dan 

enthousiaste leerlingen?’ Zij wijst 

erop, dat het project ook afhanke-

lijk is van anderen. Voor de toma-

tenkas van Petlessen zijn maar 
liefst 2.000 lessen nodig. Binnen-

kort wordt er een grote actie op het 

Maertensplein gestart om Petles-

sen in te zamelen, zodat de kas in 

september klaar kan zijn.

Zelfvoorzienend
Uiteindelijk is het de bedoeling van 

de belevingstuin, dat deze in grote 

mate zelfvoorzienend zal gaan wor-

den. Producten uit de tuin worden 

verkocht, zaden van de groenten 

worden gewonnen en met de op-

brengst hiervan kan er volgend 

jaar weer worden verder gewerkt. 

Al met al is er in Hollandsche Ra-

ding een uniek project gaande, dat 

een samenspel is tussen leerlingen, 

ouders en school. Een lerend en sti-

mulerend geheel.

Het begin van een Insectenhotel

Er wordt hard aan een tomatenkas gewerkt.

The founding fathers van de Groenekanse 
bijenbeweging onderscheiden

door Frank Klok

Wie kan zich in deze tijd met zijn snel wisselende hypes en interesses nog voorstellen dat er 
mensen zijn, die 40 jaar trouw blijven aan dezelfde hobby, hetzelfde ideaal? Toch is dát wat de 

founding fathers van de Groenekanse bijenbeweging hebben gepresteerd. 

Al in de zeventiger jaren staken 

zij, met een viertal andere inwo-

ners van Groenekan, de koppen 

bij elkaar en richtten de Bijenver-

eniging afdeling Groenekan op. 

De notulen van die oprichtings-

vergadering werden ondertekend 

met P.A. Klopstra, secretaris en 

B. van Maanen, voorzitter. Uit die 

notulen blijkt, dat ook toen al de 

Groenekanse imkers bezig waren 

de lokale biotoop voor de bijen te 

optimaliseren. Men sprak onder 

meer af het Groenekanse landschap 

te verzoeken om meer honingrijke 

struiken en bomen te planten. Toen 

er naar hun smaak onvoldoende 

schot zat in die uitbreiding van het 

aantal drachtplanten in Groenekan 

schonk de bijenvereniging op nati-

onale boomplantdag zelf maar een 

lindeboom aan het dorp. De boom 

werd geplant door kinderen van de 

toenmalige twee lagere scholen in 

Groenekan én door de toenmalige 

burgemeester Panis. Die laatste re-

ageerde in zijn dankwoord ‘dat het 

nooit kwaad kan als de gemeente 

door particulier initiatief eens een 

beetje wordt opgejut.’ 

Continuïteit
Die imkers van het eerste uur heb-

ben veertig jaar lang, naast hun 

normale baan (Peter Klopstra was 

en is musicus en Bernhard van 

Maanen ondernemer in zijn bedrijf 

BEVAMA), ervoor gezorgd dat er 

in Groenekan bijenvolken waren, 

die de gewassen in deze omgeving 

bevruchtten en het dorp van prima 

honing voorzagen. Met elkaar heb-

ben zij hun kennis verdiept en ver-

breed en – misschien wel het aller-

belangrijkste - zij hebben gezorgd 

voor continuïteit door gedurende al 

die jaren andere Groenekanners te 

enthousiasmeren voor het imkervak 

en hun kennis en kunde aan hen 

door te geven. 

Voorwendsel
Tijdens de afgelopen imkerijdagen 

werden Peter en Bernhard onder 

valse voorwendselen naar imkerij 

het Eiland aan de Kastanjelaan in 

Groenekan gelokt. Daar werden 

de volkomen verraste jubilarissen 

door raathoningliefhebber en oud-

burgemeester van Maartensdijk, 

Peter Diepenhorst (in goed overleg 

invaller voor burgemeester Arjen 

Gerritsen), namens de Nederlandse 

Bijenhouders Vereniging (NBV) en 

heel bijen-minnend Groenekan de 

gouden erespeld van buitengewone 

verdienste opgespeld. In zijn bege-

leidende toespraak sprak de oud-

burgervader onder meer de hoop uit 

dat de varroamijt-besmetting en de 

verdwijnziekte nu duurzaam onder 

controle gebracht kunnen worden 

en dat mede daardoor de bijenstand 

weer zal loreren. Hij riep over de 
hoofden van de nestors de Groe-

nekanse bevolking op daaraan hun 

steentje te blijven bijdragen door 

hun tuinen tijdens het vliegseizoen 

tot bijensmulbiotoopjes om te to-

veren. Hij prees in dit verband de 

initiatieven van De Bij en Wij en 

het Bijen-Bloemenlint De Bilt, die 

de burgerij actief ondersteunen met 

bijenvoorlichting en tuinactivitei-

ten en die op hun beurt ook weer 

bezig zijn een volgende generatie 

imkers te inspireren en op te leiden. 

Zie daarvoor ook hun respectieve 

websites: www.debijenwij.nl en 

www.bijenbloemenlintdebilt.nl.

Voor de uitreiking waren er nog 

heel wat bijen bijeen.   [foto HvdB]

V.l.n.r. bijen-minnaars Bernhard 

van Maanen, Peter Diepenhorst

en Peter Klopstra.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vakantie actie: zie www.naastdeburen.nl 

Woe.
16-07

Gebakken eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
Kabeljauwfilet met

Italiaanse kruidenolie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
17-07
Vrij.

18-07
Woe.
23-07

Beenham van de grill met 
Cumberland-saus

of
Knoflook gamba`s, pasta, 

tomaat en pesto

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
24-07
Vrij.

25-07


