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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

In De Vierstee stond voor ruim 200 mensen kofie en gebak klaar.

Groots afscheid pastor Gerard de Wit
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen donderdag vierde pastor Gerard de Wit met zijn vier zussen en een schoonzus maar 

ook vele andere genodigden zijn 60 jarig priesterschap en 20 jaar pastorschap in Maartensdijk. 

Het startte met een viering in het fraterhuis. Gevolgd door een receptie met veel sprekers 

die allen een gemeenschappelijk onderwerp hadden: het feit dat Gerard de Wit 

benaderbaar is voor iedereen. Zijn jongste zus: ‘Wij hebben als familie 

mogen ervaren dat je in Maartensdijk opnieuw geboren bent’. 

Burgemeester Gerritsen sprak deze 

keer als laatste. Hij vertelde dat de 

pastor belangrijk is geweest in het 

leven van heel veel mensen. ‘Kerk 

en wereld worden vaak gescheiden 

genoemd, maar de wereld doet ook 

een beroep op waarden en normen. 

U, pastor, gaf die waarden en nor-

men woorden, die begrepen wer-

den’. Na de speech nam de burge-

meester de pastor mee naar buiten. 

Daar op de hoek bij het ietspad 

speelden leden van muziekvereni-

ging Kunst &Genoegen een mooi 

stuk muziek. Afgedekt stond er een 

straatnaambordje, de pastor onthul-

de op verzoek van de burgemeester 

het bord met de tekst het Gerard de 

Witpad. Burgemeester Gerritsen: 

‘U valt de eer toe dat dit de eerste 

straat in de gemeente De Bilt is die 

vernoemd is naar een nog levend 

persoon’. 

Vervolg

Zondag werd het afscheid voortge-

zet met een sfeervolle kerkdienst 

met medewerking van drie verschil-

lende koren. Vervolgens ging het 

gezelschap van ruim 200 mensen 

naar De Vierstee. Daar stonden kof-

ie en gebak klaar en was er muziek 
van de Rob Schuller-Band. Vervol-

gens werd er getoast en kwam de 

lunch op tafel. Veel verschillende 

onderdelen passeerden daarna de 

revu: een videoboodschap van de 

20plusser, een Opa lied gezongen 

door de kinderen, een speciaal lied 

gezongen door het parochiekoor, 

een videoboodschap van Tineke 

Schouten, een optreden van Sojater 

en afsluitend de overhandiging van 

een mooi cadeau: een reischeque. 

Op verzoek van burgemeester Arjen Gerritsen onthult pastor Gerard de 
Wit ‘Gerard de Witpad’. 
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Kennismaking wethouder en 
voorzitter WMO Adviesraad De Bilt

door Marijke Drieenhuizen

Eén van de eerste kennismakingsgesprekken, die wethouder Anne Brommersma (GroenLinks) 

gevoerd heeft was met Hans Voogt. Hij is de nieuwe voorzitter van de WMO Adviesraad De 

Bilt. Deze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd 

over plannen op het sociale vlak en wel voordat de gemeenteraad hierover beslist.

Wethouder Anne Brommersma 

woont in Bilthoven en is de laatste 

vier jaar fractievoorzitter geweest 

van de combinatie GroenLinks/

PvdA De Bilt. Daarnaast heeft zij 

17 jaar ervaring binnen de gemeen-

telijke wereld, het laatst als Hoofd 

Veiligheid & Wijken in de ge-

meente Amersfoort . Zij heeft geen 

directe ervaring binnen de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

maar heeft wel de afgelopen vier 

jaar als fractievoorzitter meege-

praat en gedacht over de ingeslagen 

wegen. Zij wil zich snel de materie 

eigen maken. Hans Voogt is gepen-

sioneerd bestuurder van Reinaerde, 

een zorgorganisatie die zich richt 

op kinderen, jeugd en volwassenen 

met een lichamelijke en/of verstan-

delijke beperking. Daarnaast is hij 

jaren voorzitter geweest van de 

Maartensdijkse voetbalvereniging 

SVM en ook van het Jeugd en Jon-

gerenwerk Sojos, later Animo. Nu 

is dat jongerenwerk onderdeel van 

Stichting MENS De Bilt. 

Eerste afspraken

Na een eerste kennismaking kwam 

het gespreksonderwerp al snel op 

tafel. Beiden hadden onafhankelijk 

van elkaar één belangrijk punt ter 

bespreking: de rol en functie van de 

WMO Adviesraad. Anne Brommer-

sma: ‘Dit college wil graag toegan-

kelijk zijn voor inwoners en staat 

open voor ideeën uit de samenle-

ving. Daarin past heel mooi een 

directer contact met de leden van 

deze raad. Graag ga ik met jullie in 

gesprek om te brainstormen over de 

mogelijkheden per onderwerp. Ik 

wil dat het liefst doen aan het begin 

van elk traject’. Hans Voogt is blij 

met deze opstelling van de nieuwe 

wethouder. De WMO Adviesraad 

is in 2007 op initiatief van de ge-

meente gestart. Vele adviezen zijn 

al gegeven altijd vanuit het per-

spectief van de burger. ‘Dit is een 

al lang gekoesterde wens binnen 

onze raad. Zo worden wij optimaal 

in de gelegenheid gesteld om van-

uit de burgers van de gemeente De 

Bilt duidelijk te maken welke zaken 

spelen en welke belangrijke punten 

zeker genoemd moeten worden’. 

Wethouder Anne Brommersma 
en Hans Voogt, voorzitter WMO 
Adviesraad De Bilt, hebben goede 
afspraken kunnen maken over de rol 
en functie van de WMO Adviesraad 
De Bilt.

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Lokale Radio en TV 
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

22/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

22/6 • 9.30u - Prop. D.C.G. v.d. Kraan
22/6 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

22/6 • 10.30u - Ds. Peter Korver

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

22/6 • 10.00u - Dhr. Gerrit de Wild

R.K. Kerk O.L. Vrouw

22/6 • 10.30u - Dhr. Jan Ham en Dhr. 
Hyleco Nauta

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

22/6 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
22/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/6 • 10.00u - Ds. W.J. Gorissen
22/6 • 19.00u - Ds. J.A.P. Vlasblom 

(jeugddienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk

22/6 • 10.00u – Mevr. ds. M.C.E. Oskam 
- van Zwol

Pr. Gem. Opstandingskerk

22/6 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

22/6 • 10.30u - Eucharistieviering - 
Gezinsviering

Volle Evangelie Gemeente

22/6 • 10.00u - Zondag voor de Lijdende 
Kerk

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

22/6 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

22/6 • 10.00u - Kandidaat J.P. de Man 
22/6 • 18.30u – Proponent drs. G.A. van 

Ginkel

Onderwegkerk Blauwkapel

22/6 • 10.30u – Pastor M. v.d. Wal

Herst. Herv. Kerk

22/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. v.d. Beek

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

22/6 • 11.00u - Ds. J. Doolaard 

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

22/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
22/6 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

22/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

22/6 • 9.30u - Ds. J. Doolaard

St. Maartenskerk

22/6 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

22/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

22/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 
Zwan
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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

Boerderijverkoping

Vrijdag 20 juni houdt het Adul-
lam comité Maartensdijk de jaar-
lijkse boerderij-verkoping van 
19.00 tot 21.00 uur. Er zal weer 
van alles te koop en te doen 
zijn op de Dorpsweg 6 te Maar-
tensdijk. De netto-opbrengst van 
de verkoping wordt overgemaakt 
naar de landelijke Stichting 
Adullam die zorg draagt voor 
(meervoudig-) gehandicapten.

Informatieavond  

Zonnepanelen

BENG! en TT De Bilt organi-
seren een informatieavond over 
zonnepanelen op woensdag 25 
juni a.s. bij een lid van de werk-
groep Energieneutraal thuis om 
20.00 uur. Tijdens deze avond 
worden alle aspecten rondom 
het zelf opwekken van energie 
met zonnepanelen toegelicht. 
De avond wordt geleid door een 
deskundige. Aanmelden en meer 
informatie via john.neeft@live.
nl en http://ttheuvelrug.nl/. Aan 
deelnemers wordt gevraagd de 
jaarrekening van het energiebe-
drijf (elektriciteit) mee te nemen.

Jeugddienst Biltse Dorpskerk

Zondag 22 juni om 19.00 uur 
is er in de Dorpskerk aan de 
Burg. de Withstraat in De Bilt 
een jeugddienst. Het thema is 
dan: ‘Op de mesthoop……… 
maar niet alleen!’. Het gaat over 
tegenslagen die je in je leven 
tegen kunt komen, waarbij je 
mag weten dat je er niet alleen 
voor hoeft te staan. Voorganger 
is ds. Jan Piet Vlasblom uit Rid-
derkerk en ziekenhuispredikant 
in het Ikazia Ziekenhuis in Rot-
terdam, die praktijk en theorie 
verbindt. De dienst wordt vol-
ledig muzikaal ondersteund door 
de jeugdband van de Dorpskerk. 
Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie of glaasje 
fris na te praten in het jeugdhonk 
van de Dorpskerk.

Mooie pianomuziek  

in De Woudkapel

Op zondag 22 juni zullen piano-
leerlingen in de leeftijd van 6 tot 
18 jaar, een gevarieerd program-
ma spelen in een opbouwende 
lijn van het allereerste begin met 
o.a. muziek van Majkapar en 
Gnessina tot Bach, Händel, Beet-
hoven Chopin, Liszt en Rach-
maninov. Ook populaire muziek 
komt aan bod, zoals boogies 
en blues, Thiersen en Anouk. 
Leuk om te luisteren naar jonge 
mensen die ontzettend veel ple-
zier beleven aan het zelf muziek 
maken achter de piano. 
Het zijn allemaal leerlingen van 
Pleuna Ouwendijk en Misha 
Fomin. De aanvang in de Woud-
kapel, Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven is om 15.30 uur. 
Informatie: 06 543 970 74 en de 
toegang is gratis.

“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 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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’ aan.

‘Niet opgeven’ is helaas niet synoniem aan ‘winnen’

drs. J.C. Smits,

 HANS

Utrecht, 26 januari 1951        Utrecht, 10 juni 2014

Ilsemarije, Lisanne, Annelotte

Cornelia 

Agnes & Walter, Peter & Herma

Barbera & Taco, Julia, Fauve

Wij groeten Hans op donderdag 19 juni om 15:00 uur

in crematorium Den en Rust aan de Frans Halslaan 27, 

3723 EA te Bilthoven. 

Correspondentieadres: Copijnlaan 16, 

3737AW Groenekan

Indien u bloemen wilt sturen: Rouwcentrum Tap,

Soestdijkseweg -Zuid 265, 3721 AE, Bilthoven

Samen en toch ver, dichtbij ben jij
Vrij van geest, altijd vrij geweest

Verdrietig, maar met vele bijzondere herinneringen, laten wij u weten 
dat wij afscheid hebben moeten nemen van 

Jan Willem Rompelman
Jim

* Tilburg, 7 oktober 1950  † Utrecht, 11 juni 2014

Joke van Liere
Anne Marie Rompelman x  en Thierry Jacques
Dorien Rompelman en Gertjan Melgers

Feyona Maclaine Pont
Gilleain Pfeiffer en Elena Stokman
Joshma Pfeiffer en Marijn van Berchum
Yorrith Pfeiffer en Chantal Fleury

Correspondentieadres:
Kollaard Uitvaartzorg
Landjuweel 16-1
3905 PG Veenendaal

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 19 juni om 
16.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.

In plaats van bloemen willen wij u vragen een donatie te doen aan Stichting 
Ambulancewens. Hiervoor hebben wij een collectebus bij het crematorium 
beschikbaar.

    

Themabijeenkomst ‘Uitvaart en Erfrecht’

Heeft u zich al aangemeld?

U bent van harte welkom om op zaterdag 28 juni 2014 deze 

speciale bijeenkomst bij Tap Uitvaartzorg en Notarissen 

Houwing van Beek van 11.00 tot 13.00 uur bij te wonen. 

Een mooie gelegenheid om u door deskundigen te laten 

informeren. Voor meer informatie zie www.tap-uitvaart.nl. 

U kunt zich aanmelden via infoBhouwingvanbeek.nl 

of per telefoon op (030) 229 08 11. Deelname is kosteloos. 

Wij verwelkomen u graag.

Soestdijkseweg-Zuid 265 / 3721 AE  Bilthoven

030 - 228 37 41 / infoCtap-uitvaart.nl / www.tap-uitvaart.nl
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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

Telefooncirkel: 
belangrijke levenslijn

door Henk van de Bunt

‘Telefooncirkels zijn onmisbaar in deze huidige tijd’. Dat is althans de mening van zowel 

organisatie als deelnemers die al geruime tijd hierbij betrokken zijn. De vraag komt 

daarbij wel op, waarom niet meer deelnemers zich hiervoor aanmelden.

Bij de telefooncentrale bellen deel-

nemers vaak ouderen die nog zelf-

standig wonen elkaar iedere ochtend 

tussen 9.00 en 9.15 uur op. Als er 

een schakel tussenuit valt, slaat een 

coördinator alarm; eerst via twee 

vaste sleuteladressen. Mensen op 

dat adres gaan bij de betreffende 

oudere kijken wat er aan de hand is. 

Meestal is het loos alarm, maar he-

laas niet altijd. Lukt het niet via het 

sleuteladres contact te leggen dan 

gaat de coördinator zelf ter plaatse 

op onderzoek uit. Indien nodig 

wordt familie of de huisarts inge-

schakeld.

Contact

Vrijwilligers, aangestuurd door o.a. 

Sonja van Eck, coördineren de cir-

kels. Maar de telefooncirkel wil 

meer: Sonja van Eck: ‘Eigenlijk ver-

bazen wij er ons over, dat er maar 

zo weinig deelnemers zijn. Wij vra-

gen ons echt af, waarom niet meer 

alleen-gaanden hiervan gebruik 

willen maken’. Deelnemer mevr. 

Truitman – Wouda: ‘Het gaat toch 

vaak om mensen – meestal ouderen 

– die niet (meer) zoveel contacten 

hebben. Voor sommigen geldt mis-

schien dat ze op een dag geen andere 

dan hun eigen stem horen. Dan is het 

toch ook ijn even via de telefoon 
aandacht met een ander uit te wis-

selen’? Sonja van Eck: ‘Stel u bent 

een (oudere) alleenstaande die nog 

steeds zelfstandig woont. U gaat ‘s 

nachts even naar het toilet, valt over 

de badmat en kan helaas niet op ei-

gen kracht meer naar uw bed terug 

of uw telefoon pakken. Niemand die 

weet dat u niet lekker in uw bed ligt 

en - aannemende dat u niet veel be-

zoek krijgt - zou het zomaar kunnen 

gebeuren dat u een paar dagen niet 

opgemerkt wordt. De telefooncirkel 

is er voor iedereen die behoefte heeft 

aan regelmatig contact ter controle, 

bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwe-

gingen. Of wanneer er minder mo-

gelijkheden zijn anderen te ontmoe-

ten door leeftijd, handicap of ziekte. 

Het geeft een gevoel van zekerheid 

als iemand regelmatig informeert of 

alles in orde is. Vooral als u alleen 

woont of moeilijk de deur uit kunt. 

Bovendien is het gewoon gezellig 

als er iemand belt’.

Vrijwilliger

De telefooncirkel bestaat uit deel-

nemende cliënten en vrijwilligers. 

Een van de cirkelvrijwilligers begint 

‘s ochtends om negen uur de eer-

ste persoon van de cirkel te bellen. 

Deze meneer of mevrouw neemt de 

telefoon op, zegt dat alles goed gaat 

en deze cliënt belt de volgende van 

de lijst. Sonja van Eck: ‘Zo loopt 

de cirkel dus door totdat de laatste 

van de rij weer de desbetreffende 

vrijwilliger(st)er belt. Binnen een 

kwartier is duidelijk of iedereen een 

goede nacht heeft gehad en in orde 

is. Deze cirkel draait elke dag, dus 

ook op zon- en feestdagen. Stel dat 

iemand niet de telefoon opneemt, 

dan wordt een contactpersoon met 

sleutel gewaarschuwd, die dan even 

ter plaatse poolshoogte gaat nemen 

eventueel samen met de Rode Kruis- 

vrijwilliger’. Mevr. Truitman: ‘Die 

contacten zijn echt wel kortdurend, 

maar aan de andere kant ook sociaal. 

Even een terugblik op de vorige dag 

en even ‘de dag doornemen’. Vaak 

ken je elkaar ook van andere dingen 

(bejaardengym, eetclub e.d.) en dan 

is het ook gelijk vaak heel kort maar 

even bijpraten’.

Maartensdijk

De telefooncirkel, die vanaf afgelo-

pen januari is gaan draaien, zorgt er 

mede voor dat men langer zelfstan-

dig kan blijven wonen. Er zouden 

volgens de organisatie meer alleen-

gaanden en alleenstaanden tot de 

cirkel toe kunnen treden. ‘Heeft u 

belangstelling om als cliënt mee te 

gaan draaien in deze telefooncirkel? 

Neem dan in dat geval contact op 

met Sonja van Eck telefoon 0346 

213156 of 06 51081776.

Mevr. Truitman en Sonja van Eck zijn warme pleitbezorgers voor deelname aan de telefooncirkel.

Los Sabados komt gedurende een aantal zaterdagen bij elkaar: Los Sabados = ‘de zaterdagjes‘ in het Spaans.

Training voor 
scootmobielers

Henk van de Bunt

Woensdag 11 juni was er voor 17 scootmobielers een 

speciale trainingsmiddag in het H.F. Witte Centrum. 

Deze werd verzorgd door Veilig Verkeer Nederland in 

samenwerking met de gemeente De Bilt.

De training bevatte een theorieles, gericht op de verkeersregels waar 

scootmobielers zich aan moeten houden. Bij het onderdeel ‘beheersing 

van de scootmobiel’ werd geoefend op praktische vaardigheden, zoals 

snelheden, het manoeuvreren tussen obstakels, het nemen van drem-

pels en hellingen en het voor- en achteruit inparkeren. In de praktijkoe-

fening in het verkeer ging men onder begeleiding van instructeurs op 

de openbare weg een route rijden. De training werd afgesloten met een 

evaluatie en uitreiking van een bewijs van deelname en een naslagwerk.

Bert Brefeld assisteert bij het onderdeel ‘achteruit parkeren’.

Los Sabados in De Akker
Zaterdag 21 juni a.s. is er in de foyer van appartementencomplex De Akker, 

Soestdijkseweg zuid 87 in De Bilt een optreden van Los Sabados

Los Sabados is een projectorkest 

dat muziek speelt en zingt uit Oost-

Europa en Zuid-Amerika. Deze 

muziek heeft zijn wortels in de 

volksmuziek en deze zou je kunnen 

classiiceren als zigeunermuziek, 
klezmer, Balkan(beat), son en tan-

go. Kortom een mix van vrolijke, 

dansbare muziek en melancholi-

sche liederen.

Het ensemble bestaat al tien jaar in 

een wisselende samenstelling. De 

musici bespelen diverse instrumen-

ten, waaronder accordeon, gitaar, 

violen, banjo, klarinet, dwarsluit, 
trombone, en cello. Daarnaast zin-

gen ze. Aanvang: 15.30 uur. 

Entree 5 euro incl. kofie-thee-
drankje-hapje. 

(Paulette Huisman)
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Livar Entrecôte

Beenhammetje

Magere 
runderlappen

Runder 
roerbakreepjes

kipschnitzels

500
gram 7.50

500
gram 4.96

500
gram 5.50

500
gram 6.25

500
gram 8.75

kipsate salade

Sellery salade

Filet Americain
3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Huisgemaakte beenham 

Rosbief 

Kiprollade 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 juni
t/m woensdag 25 juni

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

De Marcona amandel 
is van nature zoet en 
boterig van smaak. 
De meest bijzondere 
amandel ter wereld.

MARCONA 
AMANDELEN

DJAKARTA 
NOTENMIX

GEPELDE 
MARCONA 
AMANDELEN

TRAPPISTENKAAS

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

KERNHEM 100
gram 1.75100

gram 2.49 100
gram 1.98

500
gram 5.25100

gram 1.98 100
gram 1.69

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 tartaartjes

6.-
6.-

6.-

SHOARMA
Extra donderdag voordeel!

1 Kg. 6.98

VLEESWAREN-TRIO

Salami 
pakketjes Per

stuk 4.49

Heerlijk voor in het weekend!

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

Hollandse 

Bramen, Frambozen 
Blauwe Bessen
3 DOZEN NAAR KEUZE.  ______________  4,99

De laatste keer Hollandse  

Asperges GRATIS GESCHILD

Scherpe dagprijzen!!!

Volop  Kersen  KOM PROEVEN...

Vers van de Traiteur
Pasta Damiaco
MET KALFSVLEES __________ 100 GRAM 1,49 

Vegetarische 
 GROENTE LASAGNE _________ 100 GRAM 0,99 
DE LAATSTE KEER

Asperge maaltijd
MET HAM OF ZALM ____________________ 8,95 

Zaterdag verse Sushi

Grote

Galia Meloen
PER STUK

Heerlijke verse

Pluksla
ZAK 150 GR

Perziken of
Nectarines
De lekkerste    HEEL KILO  

Vers gewassen

Spinazie
________________  ZAK 300 GRAM 0,99
Hollandse

Komkommers
_____________________ 2 VOOR  0,99

Pasta met Kip
___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 23, DINSDAG 24 

EN WOENSDAG 25 JUNI

0,99 0,991,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70
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Aanleg nieuwe bushalte
door Henk van de Bunt

Er is een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe bushalte onder het viaduct van Rijksweg A27 

in Maartendijk. Op termijn vervalt de bushalte aan de Nachtegaallaan ter hoogte van de Merellaan 

die sinds december 2013 in gebruik is. Ook wordt de busroute van lijn 55 per 12 juli aangepast.

Sinds 8 december 2013 is de route 

van buslijn 55 (voorheen lijn 138) 

in Maartensdijk veranderd. Waar de 

bus in oostelijke richting voorheen 

over de Dorpsweg reed, ging deze 

sindsdien rechtsaf over de Dieren-

riem om vervolgens via de Kievit-

laan en Nachtegaallaan weer uit te 

komen op de Dorpsweg en de oude 

route te hervatten. Met de routewij-

ziging werd de bereikbaarheid van 

het Groenhorst College vergroot. 

Vanwege de gewijzigde route was 

een extra halte nodig voor de rei-

zigers naar het Maertensplein. Vol-

gens de gemeente was de enige ge-

schikte locatie voor de extra halte 

de plek nabij de zuidelijke kruising 

Nachtegaallaan – Merellaan. De 

gemeente vond het effect op de ver-

keersveiligheid rond de scholen ter 

plaatse acceptabel.

Bezwaar

Diverse omwonenden en de scholen 

aan de overzijde van de Nachtegaal-

laan hebben bezwaar aangetekend 

tegen deze routewijziging en de 

bushalte. De gemeente heeft daarop 

geconcludeerd dat bij het halen en 

brengen van de kinderen van en 

naar de scholen op andere plaatsen 

gevaarlijke situaties zijn ontstaan. 

Met ingang van 12 juli kunnen de 

bussen van lijn 55 weer de voorma-

lige route rijden: Dorpsweg – Ko-

ningin Julianalaan - Prinses Marij-

kelaan – Kievitlaan – Dierenriem 

en dan weer linksaf de Dorpsweg 

op. Met de bushalte onder de Rijks-

weg A27 blijft het Groenhorst Col-

lege goed bereikbaar per openbaar 

vervoer. Het Maertensplein, Dijck-

state en de R.K. St. Maartenskerk 

blijven bereikbaar via de halte aan 

de Prinses Marijkelaan ter hoogte 

van de Fazantlaan. 

In memoriam kunstenaar Jits Bakker

Jits!

In jouw ‘Laatste groet van Jits’ haal jij jouw lijfspreuk aan: ‘Kunnen is zo willen dat je het 

kunt – Begin niet of zet door’.

Jits, jouw roots liggen in Renkum. 

Iets van dat straatjochie van toen is 

je altijd bijgebleven. Zo heb ik je 

van nabij leren kennen. Ook ik kom 

uit Renkum en net als jij maakten 

we als kinderen De Slag om Arn-

hem mee en moesten we evacueren. 

Jouw vader is door de bezetter ge-

fusilleerd. Die belevenissen zijn je 

jouw leven lang bijgebleven. Vele 

jaren woonde je in De Bilt, waar 

ook een van jouw ateliers stond, ‘de 

kooi’ aan de Holle Bilt.

Jits, jouw woorden: ‘Begin niet of 

zet door’, heb je bewaarheid. Je 

hebt doorgezet met een enorme be-

vlogenheid. Een bevlogenheid die 

niet zelden tendeerde naar bezeten-

heid.

Een kenmerk van de ware kun-

stenaar. Alles, maar dan ook alles 

maakte jij ondergeschikt aan jouw 

kunst en je vond dat de wereld om 

je heen daar rekening mee had te 

houden. Dat was niet altijd een-

voudig voor hen die je lief zijn en 

voor je vrienden. ‘Kunnen is zo 

willen dat je het kunt’. En jij wou 

en - vooral – jij kón en wel op on-

navolgbare wijze. Door jouw bij-

zondere kunstzinnige gaven en 

nimmer alatende scheppingsdrang 
en bijzondere creativiteit tref je we-

reldwijd op prominente openbare 

locaties jouw monumentale beel-

den aan in brons of marmer. Jouw 

veelzijdigheid kwam ook tot uiting 

in jouw kunstwerken van glas en 

schilderijen. De wijze waarop je 

vorm en inhoud heb gegeven aan 

jouw lijfspreuk met de elementen: 

willen, kunnen, doorzetten is ver-

bazingwekkend.

In jouw gedachten wedijverden 

steeds jouw voorkeuren tussen de 

plaatsen Renkum of De Bilt. De in-

woners van de Bilt en de wijde re-

gio prijzen zich gelukkig dat jouw 

woonplaats over een reeks van ja-

ren De Bilt werd, dat het door jou 

zelfgebouwde atelier ‘de kooi’ met 

de nabijgelegen beeldentuin aan De 

Holle Bilt staat, dat het befaamde 

vrij toegankelijke openluchtmu-

seum beeldenpark op het wonder-

schone landgoed Beerschoten zich 

bevindt binnen de gemeentegren-

zen van de gemeente De Bilt. 

Het beeldenpark is een parel van de 

Stichtse Lustwaranda. Al de beel-

den die daar staan, die je kunt be-

wonderen, aanraken, strelen, heb je 

geschonken aan de provincie en de 

belangstelling daarvoor is zichtbaar 

uiterst gemeentegrensoverschrij-

dend.

Jits, je wilde nog zoveel! Hoe graag 

had je gezien dat er behoudens het 

openluchtmuseum op Beerschoten 

óók een overdekt museum tot stand 

zou zijn gebracht, hoe graag ook 

had je gezien dat de in oprichting 

zijnde Vereniging Vrienden JitsArt 

een feit was geworden, wat hun-

kerde jij ernaar dat geweldige beeld 

dat de vrijheid symboliseert en 

voorlopig nog staat voor het voor-

malige hoofdkwartier van de gealli-

eerden voor Hartenstein te Ooster-

beek staat, zijn plek in Londen had 

gekregen. Hoe graag, hoe graag… 

Het heeft niet zo mogen zijn.

Jouw rustplaats werd de gemeente 

Renkum en wel de feeërieke be-

graafplaats bij het kerkje op de heu-

vel in Heelsum. 

Jits, je leeft voort door alles wat je 

de mensheid hebt nagelaten  

Karel Beesemer

Kruising moet snel veiliger

Beter De Bilt heeft bij het College aangedrongen op het snel veiliger 

maken van de kruising Biltse Rading/Blauwkapelseweg. Nu mag er 

nog 80 km per uur worden gereden, maar dat moet volgens Beter De 

Bilt terug naar 50 km per uur. Op deze schoolroute zijn er al enkele 

bijna-ongelukken gebeurd tussen automobilisten die zowel te hard als 

door rood rijden. Vooral ietsers en voetgangers moeten veiliger kunnen 
oversteken.

‘Het 300 meter verplaatsen van de komgrens richting Utrecht is een op-

tie, maar het kan ook door losse borden en snelheids-remmende maat-

regelen, zeker voor verkeer uit Utrecht’, aldus Peter Schlamilch van 

Beter De Bilt. ‘Deze kruising moet snel veiliger, voordat er ongelukken 

gebeuren. Ik vertrouw op de medewerking van het College in dezen’.

Gemeenten regio 
Utrecht pakken 

leegstand kantoren aan
De negen gemeenten van Bestuur Regio Utrecht gaan samen de leeg-

stand van kantoren aanpakken. Ook De Bilt participeert in dit overleg. 

De gemeenten hebben afgesproken dat er minder kantoorpanden bij-

komen dan gepland en dat er geen nieuwe plannen worden gemaakt. 

Bestaande gebouwen kunnen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld 

woonruimte. De gemaakte afspraken worden elke twee jaar opnieuw 

tegen het licht gehouden.

V.l.n.r.: H.C.V. Veldhuijssen (IJsselstein), P.F. de Groene (Stichtse 

Vecht), J.I.M. Duindam (Woerden), J.L. van Hulst-Mazirel (De Bilt), 

J.A.N. Gadella (Nieuwegein) M.M. van ’t Veld (burgemeester Stichtse 

Vecht), M. Fluitman (gemeente Zeist), J. Kreijkamp (Utrecht), I.Ponsen 

(Vianen) J.J. Eijbersen (Bunnik) en H.J.C. Geerdes (Houten).

Met de ingebruikname van de aan te leggen bushalte onder het viaduct 

van Rijksweg 27 in Maartensdijk wordt ook de route van lijn 55 veranderd.
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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

MENS is ook….

Vacaturebank voor Vrijwilligerswerk

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

De meest uiteenlopende organisaies in gemeente 
De Bilt zoeken vrijwilligers voor diverse klussen. Er 

is voor iedereen iets te doen dat bij hem of haar 

past. Maar hoe vind je nu de vacature die bij jou 

past? MENS De Bilt/ViA De Bilt heet een speciale 
vacaturebank met allerlei vrijwilligersbanen.

Kijk op www.vrijwilliginaciedebilt.nl

Meedoen en Samen
Wandel eens binnen in ons Servicecentrum voor een 

kopje koie en een praatje, er is alijd wel wat te 
doen. En hebt u ideeën om iets te organiseren in uw 

buurt? We denk graag met u mee.

Roefeldag: 25 juni as gaan er 240 kinderen in de hele 

gemeente op bezoek bij bedrijven in gemeente De 

Bilt, mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

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

Celebread groene kruiden
  € 2,95
Braziliaanse
WK vlaai 
  € 7,95

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

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

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

1 artikel

=

30%

3 artikelen

=

50%
2 artikelen

=

40%

Gerry Weber
          Op de gehele

collectieGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry WeberGerry Weber

NU
KORTINGEN

Wereldwinkel 

Maartensdijk
Zaterdag 21 juni is er weer een 

Wereldwinkelstand in Dijckstate aan het 

Maertensplein in Maartensdijk van 10.00 

tot 15.00 uur. Alles fair-trade ingekocht, 

dus maximaal rendement voor boeren en 

producenten in ontwikkelingslanden.

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...
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Passionele inzet voor dementerenden 
door Guus Geebel 

‘Eigenlijk ben ik bij toeval in aanraking gekomen met dementerenden. Het intrigeerde me heel 

erg en ik wilde erachter komen wat iemand bedoelt en hoe iemand zich voelt. Daar ben ik 

me uiteindelijk in gaan specialiseren met een hbo-opleiding en daarna een post 

hbo-opleiding’, vertelt Lia Hoogendoorn uit Bilthoven.

Vanuit haar bedrijf De Roos ver-

zorgt Lia Hoogendoorn als gast-

docent lessen bij instellingen die 

zorg verlenen. Omdat de zorg erg 

verandert spitst zich dat de laatste 

tijd toe op mantelzorg- en vrijwil-

ligersorganisaties. Ook geeft zij les 

aan onderwijsinstellingen. Verder 

heeft ze een aanstelling bij Beth 

Shamar Alzheimer Dagcentrum in 

Groenekan. Lia Hoogendoorn stu-

deerde in Utrecht maatschappelijk 

werk en volgde een docentenoplei-

ding. ‘Ik deed een muziekopleiding 

met zang als hoofdvak en als bijvak 

piano. Door omstandigheden ben ik 

daarmee gestopt en enige tijd later 

meldde ik me aan bij de thuiszorg. 

Daar kwam ik voor het eerst met 

een dementerende vrouw in aanra-

king.’

Creatief

Het werken met dementerende ou-

deren groeide uit tot een passie. 

Lia Hoogendoorn richtte in Utrecht 

een dagcentrum voor ouderen op, 

werd verzorgende in de wijkzorg, 

leidinggevende binnen de thuiszorg 

en hoofd Dagverzorging. ‘Toen ik 

in de thuiszorg werkte, heb ik nog 

wel even gedacht om terug te gaan 

naar de muziek. Ik deed ook allerlei 

theateropleidingen, maar ik volgde 

toch mijn hart en heb deze route 

genomen. De theaterkant zat al bij 

me en ik kwam erachter dat er ook 

een clownsopleiding was om bij de-

menterenden te spelen. Die ben ik 

toen gaan volgen.’ Bij haar lezingen 

en lessen voert Lia Hoogendoorn 

zelfgeschreven theaterproducties 

op, waarbij de omstandigheden van 

dementerenden, maar ook van hun 

naasten, inzichtelijk worden ge-

maakt.

Woon ik hier

‘Het theater maken is begonnen 

door een opdrachtgever. Na een 

serie lessen die ik in een verpleeg-

huis in Utrecht had verzorgd, vroeg 

hij of ik voor de medewerkers een 

avond wilde verzorgen over de ei-

gen beleving van de dementerende. 

Zo ontstond het theaterstuk Woon ik 

hier, waarvoor ik in de huid van een 

dementerende vrouw ben gekro-

pen. Voor deze productie stonden 

twaalf dementerende vrouwen die 

ik in mijn praktijk meemaakte mo-

del. Ze komen samen in één vrouw 

die ik speel. Eigenlijk zijn alle tek-

sten van dementerenden zelf. Deze 

manier van werken is mij heel goed 

bevallen. Ik herkende de kracht van 

theater bij het lesgeven. Je komt 

rechtstreeks bij mensen binnen en 

dan kom je in de nabespreking al 

heel snel tot de essentie.’

Vlinders

Toen Lia Hoogendoorn merkte dat 

het aansloeg, wilde ze meer en zo 

ontstond Vlinders. ‘Deels uit passie 

om te schrijven en te spelen, maar 

vooral om dienstbaar te spelen. Als 

je speelt, heb je als doel mensen 

te bereiken die worstelen met de-

menterenden. Vlinders gaat vooral 

in op de omgeving van de patiënt, 

de partner, de kinderen en de fami-

lie. De voorstelling geef ik alleen, 

maar de toeschouwers worden er-

bij betrokken. Ik speel dan weer de 

dochter, dan weer de partner, maar 

ook de verzorgster. De herkenning 

levert altijd gesprekstof op. Wan-

hoop, schuldgevoel, schaamte bij 

familieleden en rouw als je je part-

ner verliest door dementie. Maar ik 

speel ook de verzorgende die wel 

eens wanhoopt of ongeduldig kan 

zijn. Al die taboegevoelens maak ik 

duidelijk. Het is een eerlijk stuk. Ik 

speel bijvoorbeeld een woedende 

dochter die gedurende het proces 

milder wordt en in de aanvaarding 

komt.‘

Beleving in Beweging

‘Het theaterstuk Beleving in Bewe-

ging heb ik in opdracht geschreven 

voor een groot symposium over be-

levingsgerichte zorg. Ik speel een 

oude vrouw en vraag de toeschou-

wers of ze mij wel echt zien staan en 

begrijpen waarom ik dingen steeds 

anders beleef. In het theaterstuk leg 

ik uit waarom ik het bij voortduring 

anders beleef. Dat ik soms moet 

ervaren dat het een stukje achter-

uit gaat. Soms kan ik knorrig zijn, 

soms kan ik lelijk zijn, maar snap 

je waarom? Ik vertel aan de hand 

van mijn levensfases waarom ik 

geworden ben wie ik nu ben. Dus 

dan stap ik terug in het kind zijn en 

in de jonge gepassioneerde vrouw. 

Ik laat zien dat ik soms in het hier 

en nu kan reageren als het blije kind 

van vroeger. Soms zit ook nog de 

passie in me en soms zit de moeder 

nog in me. Alles zit nog in me, ook 

al zie je het niet. Dat is eigenlijk de 

kern van dat stuk dat vrij zwaar is.’

Gevarieerd

Lia Hoogendoorn krijgt gevarieer-

de opdrachten. ‘Ik heb over het on-

derwerp omgangskunde gespeeld 

voor artsen in opleiding, maar ook 

voor een grote groep kapsters die 

in verpleeghuizen werken. Ik word 

ook wel gevraagd voor een groot 

symposium over dementie, of ou-

derenzorg in het algemeen. Ik leer 

nog steeds veel bij, bijvoorbeeld 

van mijn collega’s bij Beth Shamar.

Op woensdag 25 juni organiseert 

Lia Hoogendoorn in de Boskapel 

Grothelaan 1a Groenkan een avond 

voor belangstellenden. Aanmelden 

kan via ‘contact’ op de website van 

De Roos, www.deroos-liahoogen-

doorn.nl. Kosten vijf euro.

PvdA Ombudsteam 
op vrijdagmarkt

 

Het PvdA Ombudsteam De Bilt bezocht vrijdag 13 juni de markt op de Planetenbaan in 

Bilthoven. Het was er weer zoals vanouds gezellig druk en de Ombudsteam-leden Sonja Mäkel 

en Annelies Hoogewerf konden er leuke en soms zelfs diepgaande gesprekken voeren.

De mensen op de markt waren 

vooral nieuwsgierig naar wat een 

ombudsteam doet. Sonja Mäkel gaf 

aan dat ‘het Ombudsteam er voor 

iedereen is die wel een steuntje in 

de rug kan gebruiken bij de wirwar 

van regels die je soms tegenkomt 

als je afhankelijk bent geworden 

van allerlei instellingen’. Annelies 

Hoogewerf: ‘We hebben in het 

afgelopen jaar zeker tien mensen 

daadwerkelijk kunnen ondersteu-

nen. Dat lukt vooral, omdat we in-

middels een groot netwerk hebben 

waar we uit kunnen putten, waar-

onder ook een aantal instanties uit 

de gemeente De Bilt. We waarderen 

deze samenwerking zeer’.

Vragen

De bezoekers van de markt stel-

den allerlei vragen over het Om-

budsteam. Bijvoorbeeld of je lid 

moet zijn van de PvdA om ge-

holpen te worden en of je er voor 

moet betalen. Sonja Mäkel: ‘We 

werken zeer laagdrempelig, ieder-

een moet ons kunnen inschakelen, 

ook wanneer er inanciële proble-

men zijn. Voor het werk rekenen 

we geen kosten, want het om-

budsteam bestaat uit vrijwilligers. 

En je hoeft zeker geen lid te zijn 

van de PvdA, we zijn er voor ie-

dereen. We zijn ook gemakkelijk 

te vinden, gewoon even zoeken op 

internet: Ombudsteam PvdA De 

Bilt’. 

(Geert Slot)

Einde Van 

Everdingenschool in zicht
Marijke Drieenhuizen

Per 1 augustus 2014 wordt de Dr. W. van Everdingenschool in Biltho-

ven opgeheven. Momenteel zitten er nog tien leerlingen op deze school, 

negen in groep 8 en één in groep 6. De leerlingen uit groep 8 stromen 

door naar het middelbare onderwijs, de leerling uit groep 6 heeft voor 

het volgende schooljaar een andere school in Bilthoven gekozen.

Sinds 2005 vormt de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvel-

land ‘Wereldkidz’ het bestuur van de openbare basisscholen in onder 

meer onze gemeente. Begin dit jaar heeft dit bestuur de formele pro-

cedure opgestart tot ophefing van de school, omdat het aantal leer-
lingen onder het wettelijke minimum van 23 leerlingen was gekomen. 

De gemeenteraad heeft op 24 april ingestemd met het verzoek tot een 

fusie van de Van Everdingenschool met de Van Dijckschool en daaruit-

volgend de vermindering met één openbare basisschoolvoorziening in 

de gemeente De Bilt.

Goede afsluiting

Wim van den Hemel is dit schooljaar de directeur van de Van Ever-

dingenschool. Zijn taak is om het schooljaar goed af te sluiten voor 

de leerlingen en leerkrachten en om de school op 1 augustus 2014 

leeg achter te laten inclusief alle benodigde administratie. ‘Natuurlijk 

blijft mijn hoofdtaak de zorg voor de Kievitschool in Maartensdijk. De 

school waar ik al 20 jaar met veel plezier werk. De binding met de Van 

Everdingenschool is natuurlijk een stuk minder, maar dat is in deze fase 

goed. Ik ben niet emotioneel verbonden aan deze school. Dat maakt 

het werk iets gemakkelijker. Samen gaan we zorgen voor een goed 

afscheid, daar werken we hard aan. Er blijft in Bilthoven voldoende 

aanbod over, dat blijkt ook wel uit het huidige aantal leerlingen. Het is 

een mooie school op een prachtige locatie aan de bosrand. Het is niet 

anders’. Er is inmiddels al interesse getoond door een aantal partijen om 

gebruik te mogen maken van het pand.

Wie er volgend jaar ook intrekt, het beeld van Jits Bakker vormt een 

blijvende herinnering aan de oorspronkelijke bestemming.

Lia Hoogendoorn zet zich op creatieve wijze in voor dementerenden.

Ombudsteam PvdA op de Planetenbaanmarkt.
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‘Mag ik eens
komen kijken?’

Het was een uitgebreid draai-
boek geworden, de wensenlijst 
van de heer Keizer. Tot in detail 
hee�  hij zijn uitvaart uitgewerkt. 
“Ik wil niet alles zelf invullen, 
want ik laat graag een aantal 
zaken over aan mijn nabestaan-
den, maar in grote lijnen heb ik 
alles wel uitgedacht.” 

Ik merk steeds vaker dat 
mensen hun kinderen, familie 
of vrienden niet onvoorbereid 
achter willen laten na hun over-
lijden. Soms weten kinderen 
niets over de wensen van hun 
overleden vader of moeder. Als 
er enkele persoonlijke wensen 
bekend zijn kan dat echt helpen 
op dat moment: is er sprake van 
een begrafenis of een crematie? 
En waar zou de uitvaart moe-
ten plaatsvinden? Is er een stuk 
tekst, een gedicht of een citaat 
uit de Bijbel dat gebruikt kan 
worden op de rouwkaart? Is er 
een lijst met namen en adressen 
van mensen die uitgenodigd 

De heer Keizer had me thuis in De Bilt uitgenodigd om eens te komen praten over zijn eigen 

uitvaart. Hij wilde alles doorspreken en op papier zetten, zodat zijn kinderen zijn wensen zou-

den kennen. Het gaat een crematie worden in het Utrechtse crematorium Daelwijck. 

kunnen worden? De heer Keizer 
hee�  hier al over nagedacht.

Zijn draaiboek begint op het 
moment na het overlijden: 
hij wil zijn nabestaanden de 
gelegenheid geven afscheid van 
hem te nemen in het uitvaart-
centrum naast het crematorium. 
“Het is hier in huis te klein en 
bovendien moet er dan steeds 
iemand aanwezig zijn”, is zijn 
motivatie. Hij wilde ook weten 
wat de mogelijkheden van het 
crematorium zijn. “Mag ik eens 
komen kijken?” En zo wandel-
den wij een week geleden rustig 
van het uitvaartcentrum naar 
het onlangs verbouwde cre-
matorium Daelwijck, door het 
Gedenkpark. En gemoedelijk 
bespraken wij de mogelijkhe-
den. We bekeken Aula 1 en 2 en 
de nieuwe condoleanceruimtes. 
Weer buiten namen we afscheid 
en de heer Keizer stuurde me 
een dag later een verslag van 
ons gesprek. “Wilt u er nog even 

door Koop Geersing

doorheen lezen, dan stuur ik 
het daarna naar mijn kinde-
ren”, vroeg hij. Het is een mooi 
beschreven verhaal geworden, 
helemaal niet verdrietig, maar 
vooral duidelijk. Ik hoop dat de 
heer Keizer nog lang van zijn 
leven mag genieten.

Hebt ú vragen? U kunt mij dag en 
nacht bereiken op 06-51 24 77 43.

Dit verhaal is met toestemming van de
betrokkene gepubliceerd.betrokkene gepubliceerd.

Cursus Orde op uw Laptop

U leert in deze cursus van drie dagdelen hoe u uw brieven, 

foto’s en bestanden overzichtelijk kunt opslaan op uw laptop 

zodat u ze ook weer terug kunt vinden. 

Datum: 26 juni, 3 en 10 juli 2014 van 14:00 – 16:00 uur

Kosten: € 52,50 / leden Idea € 37,50 inclusief cursusboek.

Cursus Word

Uw brieven en documenten beter opmaken?  U leert alle mogelijkheden in deze cursus. 

Datum: Wekelijks op dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 uur.

Kosten: € 100,- / leden Idea € 80,- 

Cursus Kopen en Verkopen via internet

Hoe koopt u veilig en vertrouwd via internet? Volg deze cursus. 

Datum: 2, 9 en 16 juli van 14.00 – 16.00 uur.

Kosten: € 45,- / leden Idea € 30,- 

Meer informatie over een van de bovenstaande cursus en aanmelden:  

Web: bibliotheek.ideacultuur.nl, Tel: 030-6986573

Mail:activiteiten@ideacultuur.nlweb: 

FRENCHED RACKS 
Voor de liefhebbers en de vaders. Iets aparts.

Van super lamsvlees; bakken als biefstuk 100 gram 3,75

RIB EYE
Lekker mals. Iets doorregen , zeer smaakvol;

om kort te bakken. Smelt op de tong 100 gram 2,15

FOODBALLEN 
Om zelf te braden. Gekruid en gezouten;

ca 12 min zachtjes braden in ruim boter            3 stuks 3,30

ORANJE SCHNITSELS 
Uit onze specialiteitenhoek: van malse kip� let,

lekker gepaneerd: helemaal panklaar!! 4 stuks 5,00

BARBECUEWORSTJES
Voor op de barbecue. Gekruid & voorgegaard.

O.a. naturel, tuinkruiden of kno� ook 100 gram 0,85

RUNDERBIEFSTUK SCHNITSEL
Gemarineerd & gekruid. Ca. 1 minuut bakken;

dunne malse van biefstuk gesneden 100 gram  1,75

TIP: maandag 23 juni t/m woensdag 25 juni

VARKENS VERSE WORST

 
100 gram 1,00

RUNDERGEHAKT

 
100 gram 0,75

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 16 juni t/m zaterdag 21 juni 2014. Zetfouten voorbehouden.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Janzen body/bath 
producten nu

25% korting
op elk orange 77 product

L’Oréal Infaillible
duo lipstick 24 uur perfecte 

kleur comfort
van 16,49 voor 10 euro

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. Wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

Bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

100 modellen. Prijzen v.a. 495,00 euro

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Avocado met Hollandse garnalen € 10,00

Lamskoteletjes met tijmsaus € 15,00

Gebakken scholilet met remouladesaus * € 15,00

Hollandse kersen, vanille ijs en slagroom  €   7,50

* Geserveerd met gepofte nieuwe malta aardappel,
   verse frieten, groenten en salade.

Weekspecials



alle seizoenen door genieten van uw tuin...

In het afgelopen jaar bent u Regio TV De Bilt 

vast wel eens tegengekomen bij één van de 

activiteiten in De Bilt. De opening van het 

dorpshuis in Hollandsche Rading, de onthul-

ling van het monument in Groenekan, de 

Voorjaarsfair in Maartensdijk of de Avondvier-

daagse in De Bilt: Regio TV De Bilt was erbij en 

heeft er verslag van gedaan. Dagelijks bren-

gen wij op ons televisiekanaal het programma 

“Oog op De Bilt” met daarin de reportages van 

activiteiten of gebeurtenissen uit onze ge-

meente.

Ook met Roulette FM hebben we zeker niet 

stil gezeten. Zo waren we op 26 april (Konings-

dag) in Groenekan en hebben we op de radio 

live verslag gedaan van de Oranjebalspelen 

die er waren in de tuin bij Huize Voordaan. 

Al met al hebben we weer nieuwe stappen 

gezet om de inwoners van de gemeente De 

Bilt te voorzien van lokaal nieuws via radio, 

televisie en onze internetsites. Maar we heb-

ben nog meer ambitieuze plannen: nog meer 

televisieprogramma’s maken en nog meer 

het nieuws brengen uit de straat, de wijk en 

het dorp waar u woont. Als u hier, als vrijwil-

liger, ook aan wilt meewerken kijk dan eens 

op onze internetsites voor de mogelijkheden: 

www.regiotvdebilt.nl en www.roulettefm.nl.

Namens het bestuur van de Stichting Lokale 

Omroep De Bilt wens ik u veel leesplezier met 

deze 7e uitgave van onze krant.

Gerrit Bakker

regio tv De Bilt en roUlette fm: 
altijD in De BUUrt
Sommige zaken worden snel heel gewoon. Op 15 maart 2013 maakte Regio TV De Bilt voor het eerst televisieopnames (van de ope-

ning van 900 Jaar De Bilt) en nu, iets meer dan een jaar verder, is het eigenlijk niet meer weg te denken in De Bilt. Regelmatig krijgen 

wij mailtjes en verzoeken of Regio TV De Bilt niet aanwezig wil zijn bij een opening of bij een bepaalde gebeurtenis. Het is mooi om 

te zien hoe, met een groep gedreven vrijwilligers, het mogelijk is om toch in relatief korte tijd iets neer te zetten voor alle inwoners 

van onze gemeente. 

aDverteren op 
regio tv De Bilt Werkt!
 
Televisie is nog steeds het belangrijkste medium als het gaat om tijdsbesteding per 
dag. Sinds maart 2013 is Regio TV De Bilt begonnen met TV uitzendingen. En het team 
van enthousiaste vrijwilligers is l ink gegroeid. Met als resultaat steeds meer leuke re-
portages uit de gemeente De Bilt. Veel (nieuwe) kijkers schakelen in op Regio TV de Bilt 
om deze uitzendingen niet te hoeven missen. En veelvuldig worden de al everingen 
ook teruggekeken via de website regiotvdebilt.nl en via het YouTube Kanaal van Regio 
TV De Bilt: http://www.youtube.com/user/RegioTVDeBilt

doelTreFFende Campagne
En die feedback ontvangen wij ook van onze adverteerders. Als u als ondernemer 
lokaal en regionaal een doeltref ende campagne wilt starten, dan mag Regio TV 
De Bilt simpelweg niet meer ontbreken aan uw marketingmix. Om die reden kozen de 
afgelopen maanden diverse ondernemers er bewust voor om op Regio TV De Bilt te 
gaan adverteren. En met succes! Bent u de eerstvolgende ondernemer die succesvol 
gaat adverteren op Regio TV De Bilt?

HalF miljoen! poTenTiËle kijkerS
Regio TV De Bilt is via Ziggo digitaal (en analoog) bij een half miljoen(!) potentiële 
kijkers in de regio op televisie te zien. Ook U als ondernemer kunt deze kijkers zeer 
ef ectief bereiken. Regio TV De Bilt biedt een snel en l exibel reclamemedium met aan-
trekkelijke advertentietarieven en lage productiekosten.

Neem contact op voor vrijblijvende informatie over de mogelijkheden van adverteren 
op Regio TV De Bilt. En informeer gelijk ook naar onze speciale introductieaanbieding: 
info@deseomedia.nl of bel tijdens kantooruren naar: 06 573 272 34. Vergeet niet de 
speciale code te vermelden: Kanaal43. 

ontvangst
Regio TV De Bilt is te ontvangen op de 
analoge kabel in gemeente De Bilt op 
kanaal 45. Daarnaast zijn de uitzendin-
gen ook te bekijken via het digitale ka-
bel TV-pakket van Ziggo op kanaal 43.
De uitzendingen van Regio TV De Bilt, 
met als achtergrondgeluid Roulette 
FM, zijn te ontvangen in gemeente De 
Bilt, Maarssen, Breukelen, De Ronde Ve-
nen, Woerden, Utrecht, Montfoort, Ou-
derkerk, Bergambacht, Schoonhoven, 
Lopik, Vianen, Culemborg, Houten en 
Nieuwegein.

Regio TV De Bilt
Grote Beer 33a
3721 RM Bilthoven
Tel. 030 - 22 87 205 (bereikbaar tijdens kantooruren)

redactie@regiotvdebilt.nl (Redactie)
verkoop@regiotvdebilt.nl (Verkoop)
info@regiotvdebilt.nl (Kantoor)
regiotvdebilt.nl (Website) 

  Vind ons leuk op www.facebook.com/RegioTVDeBilt

 Volg ons op Twitter www.twitter.com/regiotvdebilt

De website biedt ook de mogelijkheid om 

zelf  nieuws, persberichten, foto’s 

en video’s in te sturen. 

Door op “Tiplijn” te klik-

ken, kunt  je een bericht 

insturen. Dus als je op 

straat loopt en er gebeurt 

iets waarvan jij vindt dat 

iedereen het moet zien en 

weten, stuur dan je nieuws 

direct naar de redactie van 

Regio TV De Bilt!

Ook is er onder “Agenda” een 

uitgebreid overzicht te vinden 

van de activiteiten in onze ge-

meente.  

En als u nog eens rustig de 

programma’s van Regio TV 

De Bilt wilt terugkijken klikt u op 

“TV gemist”.

nieUWe interaCtieve WeBsite 
voor regio tv De Bilt
Sinds een aantal maanden heeft Regio TV De Bilt een nieuwe website. Wat direct opvalt 

is dat de site een stuk overzichtelijker is geworden en dat er bij ieder artikel een foto 

staat. Ook is het mogelijk om het nieuws uit je directe omgeving te selecteren door te 

klikken op een woonkern.



KunstenHuis De Bilt/Zeist

Hét kunstencentrum voor beeldende kunst (afde-

ling De Werkschuit), theaterlessen (Theaterschool 

Masquerade), muzieklessen (Biltse Muziekschool) 

en danscursussen (Dansschool) met locaties in 

Zeist en De Bilt.

Bij het KunstenHuis kunnen jong en oud terecht voor 

cursussen en lessen Muziek, Theater, Dans en Beel-

dend. Er zijn lange cursussen (gemiddeld 30 lessen), 

maar ook korte(re) voor wie zich nog aan het oriënteren 

is. Gedurende het gehele seizoen (start in september) 

kan ingestroomd worden, mits er nog plaats is bij de 

betreffende cursus. Naast het kunsteducatief aanbod, 

zijn er ook vele mogelijkheden voor bedrijven, particu-

lieren en scholen. 

Geinspireerd geraakt?

Kom gerust langs op een van de vestigingen en  

bezoek de website www.kunstenhuis.nl.

OPEN DAG 6 september
Zie www.kunstenhuis.nl voor meer informatie

Contact en bezoekadressen:

KunstenHuis hoofdkantoor

(locatie Zeist)

030-6958393

email: info@kunstenhuis.nl

websites: www.kunstenhuis.nl

www.jtsmasquerade.nl

bezoekadressen:

KunstenHuis Zeist

Egelinglaan 2b

KunstenHuis De Bilt

het Lichtruim

Planetenplein 2

Colofon
Regio TV De Bilt - Roulette FM krant

is een uitgave van:

Stichting Lokale Omroep De Bilt (STILOB)
Grote Beer 33a
3721 RM  Bilthoven
 
Redactie:

Regio TV De Bilt
Roulette FM

Acquisitie:

Deseo Media
06 - 57327234
info@deseomedia.nl
 
Opmaak:

Parel Promotie
www.parelpromotie.nl

Verspreiding:

De Vierklank
info@vierklank.nl
0346 - 211992

Regio TV De Bilt is te ontvangen op de analoge kabel in gemeente De Bilt op  
kanaal 45. Daarnaast zijn de uitzendingen ook te bekijken via het digitale kabel  
TV-pakket van Ziggo op kanaal 43. 

Roulette FM is in de ether te ontvangen via 106.6 FM in het gebied tussen Utrecht - 
Hilversum - Amersfoort.



Vanaf heden is het mogelijk om uw  

TV-commercial direct voor en/of na het pro-

gramma ‘Oog op De Bilt’ uit te zenden. Een 

hele krachtige manier om mee te liften op de 

populaire uitzendingen van ‘Oog op De Bilt’. 

En daarbij nog voordeliger dan de standaard 

advertentietarieven van Regio TV De Bilt! 

Het is wel noodzakelijk dat u een TV-commer-

cial heeft of laat maken door ons. Inmiddels 

is Juwelier Rob van Eck al met een efectieve 

campagne gestart. En binnenkort gaan ook 

Café van Miltenburg en ATS autogroep uit 

Zeist starten met TV-commercials. 

Sinds maart is het actualiteitenprogramma van Regio TV De Bilt: ‘Oog op De Bilt’ ieder 

uur te zien op Regio TV de Bilt. Het is het best bekeken TV programmaonderdeel. En dat 

biedt fraaie kansen voor ondernemers in de regio.

DoelgeriCht aDverteren ronDom ‘oog op De Bilt’ 
op regio tv De Bilt!

Screenshot uit TV Commercial van Eck

U ook?
Wilt u ook efectief adverteren rondom 
het programma ‘Oog op De Bilt’ tegen 
aantrekkelijke tarieven? 

Wacht niet langer en neem contact op 
voor vrijblijvende informatie over de 
mogelijkheden van adverteren rondom  
‘Oog op De Bilt’: info@deseomedia.nl 
of bel tijdens kantooruren naar:  
06 573 272 34. 

Michiel: ‘Met een cameraman en intervie-

wer gaan we de markt op en vragen pas-

santen naar hun mening over een speciiek 

lokaal onderwerp. Elke week bedenken we 

op de redactie welk onderwerp hot is en 

daar gaan we mee aan de slag. Die zelfde 

middag worden de beelden dan bewerkt 

en gemonteerd zodat ze vrijdagavond vanaf 

19.00 uur uit gezonden kunnen worden.  

Dankzij de hulp van mede studenten en vrij-

willigers kan dit in zo’n kort tijdsbestek wor-

den geproduceerd.’

TV-ploeg
De TV-ploeg heeft een wisselende samenstel-

ling en bestaat deze keer uit Jolijn (student 

journalistiek, radio- en TV-verslaggeving) en 

Jordy (student communicatie en Multimedia 

Design). Als team gaan zij de markt op en vra-

gen voorbijgangers naar hun mening. 

Jolijn: ‘We komen beiden niet uit de ge-

meente maar doordat de redactie het lokale 

nieuws op de voet volgt gaan we goed voor-

bereid op pad. Best kicken als je weer met een 

paar prachtige quotes en mooie opnames in 

de studio komt. Dat bespreken we dan met  

Michiel die daar meteen mee aan de slag 

gaat.’ Jordy: ‘Op die manier zie je ook meteen 

wat er goed en fout is aan de beelden. Uiter-

aard is niet alles bruikbaar voor uitzending op 

TV, maar het resultaat mag er zijn.’

STudenT en VrijwilligerS
Op dit moment zijn er 7 HU studenten op 

vrijwillige basis werkzaam bij Regio TV De Bilt. 

Naast de vele andere vrijwilligers zijn studen-

ten van harte welkom. Omdat zij veelal over-

dag kunnen en al direct veel basiskennis in 

huis hebben zijn ze direct inzetbaar. Voor de 

studenten ook een prima mogelijkheid om 

dat wat ze aan de HU studeren in de praktijk 

te toetsen. 

Michiel Kalverda: ‘We hebben hier veel crea-

tieve vrijheid en kunnen met elkaar program-

ma’s maken en zo veel ervaring opdoen. Le-

ren van je fouten of dingen die misgaan, dat is 

een prima leerschool’. 

“Marktverhalen”, iedere vrijdagavond 

om 19.00 uur in Oog op De Bilt!

marktverhalen
op regio tv De Bilt
Michiel Kalverda, student aan de Hogeschool Utrecht (HU) en vrijwilliger bij Regio TV 

De Bilt, heeft een nieuw item bedacht voor Oog op De Bilt en produceert dat ook zelf. 

De studio aan De Grote Beer ligt pal om de hoek van De Planetenbaan waar elke vrijdag 

de markt wordt gehouden. Hier komen veel mensen op af. 

Jolijn en Jordi aan het werk op de markt.

Concreet zijn wij op zoek naar redacteurs 

die nieuws verzamelen, buurtreporters en 

mensen die ervaring hebben met het maken 

van ilmpjes en het monteren ervan. 

Als redacteur (m/v) houd je je bezig met het 

nieuws uit onze regio. Je vertaalt het nieuws 

naar artikelen voor onze website en voor ons 

televisiekanaal. De inspanning die we van je 

vragen is een paar uur per week. 

Een buurtreporter krijgt van Regio TV 

De Bilt een handzame camera ter beschik-

king gesteld en maakt daar een paar maal 

per maand een korte videoreportage 

mee. Die reportages gaan over het nieuws 

dat de mensen uit jouw buurt, jouw wijk, 

of het dorp waar je woont bezighoudt.  

De videofragmenten die je maakt wor-

den dan later door een editor bewerkt  

–tenzij je dat zelf kunt-  en uitgezonden op 

Regio TV De Bilt. 

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar mensen 

die ervaring hebben met het maken van  uit-

gebreidere reportages of ervaring hebben 

met het maken van ilms en het monteren 

ervan. Wij beschikken over professionele ca-

mera’s en werkplekken met AVID om te mon-

teren. 

programmering
Maandag 

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

Dinsdag 

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

Woensdag

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

Donderdag 

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

20.00 Gemeenteraadsvergadering **

Vrijdag

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

Zaterdag

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

Zondag

00.00 Oog op De Bilt *

00.00 Tekst TV

10.00 Kerkdienst Dorpskerk De Bilt

19.00 Kerkdienst Dorpskerk De Bilt

*  Ieder uur herhaling m.u.v. tijden Dorpskerk 

De Bilt en Gemeenteraadsvergadering

**  Alleen laatste donderdag van de maand

Analoge kabel in gemeente De Bilt op kanaal 45.  

Digitale  TV-pakket van Ziggo op kanaal 43.

Wil je ook televisie maken
in De Bilt?
Regio TV De Bilt is een ambitieuze club van mensen die wil laten zien wat er allemaal 

gebeurt in de gemeente De Bilt en die daar kijkwaardige (televisie)programma’s over 

maakt. In verband met uitbreiding en aanvulling van onze programma’s zijn we op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken. 

Lijkt het je leuk om je bezig te houden met het nieuws in De Bilt? Stuur dan een mail met je 

motivatie naar: vrijwilliger@regiotvdebilt.nl. 



Landgoed Vollenhoven 
Tuindagen

vrijdag 27, zaterdag 28
en zondag 29 juni

van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie:  Landgoed Vollenhoven,
 Utrechtseweg 59, 3732 HA De Bilt
Entree:  volwassenen € 7,50
 kinderen tot 12 jaar gratis,
 65+ € 1,- korting
Parkeren:  € 2,- per auto.
Rondleiding: € 2,- p.p.
Honden:  welkom mits aangelijnd

Meer informatie:

www.landgoedvollenhoven.nl

Tel.: 030 - 25 99 264  

info@adviesenincasso.nl 

Wij helpen u graag
www.adviesenincasso.nl

Gedagvaard?
Zakelijk 

conlict?

Last van  
wanbetalers?

Geld tegoed
van een 
bedrijf?

Goed voordelig en snel.

Ook voor
persoonlijk verzekeringsadvies

bij u thuis of op kantoor

Hoogendoorn Verzekerings Service
Pluvierenlaan 35, 3721 RA Bilthoven

Telefoon 030-22992027
www.ronaldverzekeringen.nl

Verbeeldingskracht en creatiViteit

Cultuur is een onmisbare schakel in de per-

soonlijke ontwikkeling. Onderwijs in kunst en 

cultuur stimuleert verbeeldingskracht, creati-

viteit, lexibiliteit en sociale vaardigheden en 

draagt zo bij aan de ontwikkeling van com-

petenties die belangrijk zijn in onze kennissa-

menleving.  

Het KunstenHuis realiseert cultuureducatie 

door middel van cursorisch onderwijs (van 

korte workshops tot seizoenscursussen) en 

lesprogramma’s op de eigen locaties in Zeist 

en De Bilt en door middel van kunstonderwijs 

en projecten op scholen. 

theater het lichtruim

In het nieuwe Theater Het Lichtruim, Plane-

tenplein 2, vinden regelmatig theater-, mu-

ziekvoorstellingen en andere voorstellingen 

plaats. Sinds kort ook ilmavonden die voor 

overvolle zalen zorgen. Houd voor actuele 

informatie de agenda op de website in de 

gaten!

meer informatie

Zie voor het volledige (cursus)aanbod en een 

overzicht van alle mogelijkheden www.kun-

stenhuis.nl

En breng een bezoek de open dag van het 

KunstenHuis op zaterdag 6 september!

aanBoD voor jong en oUD Bij 
kUnstenhUis De Bilt-zeist
Bij het KunstenHuis kan iedereen, van jong tot oud, zijn eigen creativiteit op eigen 

manier vorm geven door muziek en beeldende kunst te maken, toneel te spelen, te 

dansen of een combinatie van dat al te (leren) beoefenen. Wij hebben de overtuiging 

dat als je datgene ontwikkelt wat je echt raakt, je dit plezier en geluk brengt. In onze 

lokalen en op onze podia willen we iedereen de kans geven om zijn passie te beleven 

en zijn creativiteit te ontwikkelen.

contact en bezoekadressen:

KunstenHuis hoofdkantoor (locatie Zeist)

030-6958393

email: info@kunstenhuis.nl

websites: www.kunstenhuis.nl

www.jtsmasquerade.nl

bezoekadressen:

KunstenHuis De Bilt

het Lichtruim

Planetenplein 2

KunstenHuis Zeist

Egelinglaan 2b

advertorial

Hessenweg 202, De Bilt

Telefoon: 030-2211489

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur

Vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur

Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur

‘s Maandags gesloten

En zoals vanouds

Knippen zonder afspraak!!! 

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175
De Bilt
030 - 2201879
www.robvaneck.nl



Persberichten kunt u sturen naar de 

redactie: redactie@roulettefm.nl.

Roulette FM studiolijn: 030-22 81 995

Nieuwswaardige foto’s (jpg-formaat) en 

video’s (mpeg4-formaat) 

kunt u uploaden naar Roulette FM via 

www.roulettefm.nl/bijdrage

Grote Beer 33A, 3721RM te Bilthoven  |  Studio: studio@roulettefm.nl  |  Redactie : redactie@roulettefm.nl  |  Verkoop : sales@roulettefm.nl  |  Algemeen: info@roulettefm.nl

Een gemiste kans, dachten wij alweer dik 5 

jaar geleden bij Roulette FM!  Ondernemen in 

de Regio is hét radioprogramma voor onder-

nemers in de regio Midden Nederland. Elke 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur schuift er een 

ondernemer uit de stedendriehoek Utrecht-

Hilversum-Amersfoort aan tafel om over het 

ondernemersklimaat in de regio te praten op 

Roulette FM.

Naast alle facetten van het ondernemen in 

deze regio praten we ook over de SWOT, de 

ef ecten van de crisis, duurzaam en maat-

schappelijk ondernemen en de toekomst van 

de onderneming. Het programma is inmid-

dels een begrip geworden in de regio. Zeg 

maar gerust het ‘mini-BNR’ van de regio. Niet 

zelden krijgen de ondernemers terwijl ze te 

gast zijn in de studio al tijdens de uitzending 

smsjes met feedback op de uitzending. En 

ieder jaar neemt de animo om deel te nemen 

aan dit programma weer toe. “Via de e-mail 

stromen de verzoeken binnen om ook een 

keer te gast te mogen zijn bij “Ondernemen in 

de Regio”, zegt Sander de Vos, presentator van 

het programma,  “en dat geeft aan dat de on-

dernemers graag hun verhaal komen vertellen 

op Roulette FM”. Niet zo heel erg opmerkelijk, 

want het is per slot van rekening toch een uur 

“free-publicity” op de radio in Midden Neder-

land en daar maken slimme ondernemers 

maar al te graag gebruik van. Ze bereiken daar-

mee 800.000 potentiële luisteraars.

“We zijn zeer trots op dit programma op Rou-

lette FM, omdat we daarmee een spreekbuis 

bieden aan de ondernemers in de regio en 

omdat er een wisselwerking ontstaat tussen 

ondernemers onderling en ondernemers 

en de consument”, aldus de presentator van 

het programma. “Zo bieden we zowel een 

platform voor “business-to-business” alsook 

een manier om de consument nog beter te 

informeren over interessante bedrijven en 

producten in de regio”. Ondernemers in de 

gemeenten De Bilt, Utrecht, Hilversum, Baarn, 

Soest, Amersfoort en Zeist zijn dan ook van 

harte welkom om ook een keer aan te schui-

ven in het programma. Aanmelden kan via 

e-mail sanderdevos@roulettefm.nl of tijdens 

kantooruren via 030 2287205.

Luister iedere maandag van 9.00 tot 10.00 

uur naar Ondernemen in de Regio. De pre-

sentatie is in handen van Sander de Vos.

De herhaling is elke zondag van 

11.00  tot 12.00 uur. En sinds de zomer 

van 2013 zijn alle uitzendingen ook 

terug te luisteren via onze mediatheek: 

http://roulettefm.nl/mediatheek/audio

mini Bnr op roUlette fm
Wie vaak naar Business News Radio (BNR) luistert kent het programma ‘Zaken Doen Met…’. Een radioprogramma met volle aandacht 

voor ondernemers, ondernemen en zaken doen!  Gek genoeg was er in de hele regio Utrecht-Hilversum-Amersfoort op geen enkele 

regionale of lokale omroep een dergelijk radioprogramma, zelfs niet op Radio M (de radiozender voor de provincie Utrecht).

Wil je altijd op de hoogte blijven van de wekelijkse actuele gasten? 

Volg ons dan via Facebook, LinkedIn en Twitter:

http://www.facebook.com/OndernemenRegio

http://www.linkedin.com/groups/Ondernemen-in-de-Regio-4700703

@OIDR_NL

De Unieke app 
van roUlette fm
Heb jij ‘m al, 
de app van 
Roulette FM? 
Met de app is 
het mogelijk 
om te luis-
teren naar 
Roulette FM 
en tegelij-
kertijd het 
nieuws te 
volgen uit 
de regio. Waar 
je ook bent of wat je ook doet: altijd en 
overal kun je nu luisteren naar Roulette 
FM!

De app van Roulette FM is gratis te 
downloaden in de Apple Appstore en in 
de Google Playstore.

Zoals ieder jaar vindt de start van de buiten-

evenementen binnen uw gemeente plaats 

met de viering van Koninginnedag. Dit jaar 

vierden we voor het eerst Koningsdag op 26 

april! Roulette FM was traditiegetrouw weer 

aanwezig bij de oranjefestiviteiten vanuit park 

Voordaan in Groenekan. Midden tussen de 

sport- en spelactiviteiten en diverse kraam-

pjes met lekkernijen werd de gehele dag van-

uit onze mobiele studio live verslag gedaan 

van dit druk bezochte evenement. Uiteraard 

blijft het hier niet bij en kun je Roulette FM 

binnenkort op nog meer belangrijke evene-

menten binnen de gemeente aantref en. Je 

kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kunst-

markt op 13 september a.s.

Roulette FM is de streekomroep van gemeen-

te De Bilt en directe omgeving met 24 uur 

per dag een mix van muziek en informatie. Je 

vindt Roulette FM op 106,6 MHz op je auto-

radio, op 101,9 MHz op de kabel, via Glashart 

(digitaal) op kanaal 3017 en natuurlijk via de 

Roulette FM app.

roUlette fm laat ziCh zien 
Binnen De gemeente!

kirsten klomp genomineerD 
voor een olon-aWarD
Jaarlijks reikt de OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland,

de OLON-Awards uit voor de beste programma’s en presentatoren van alle lokale 

omroepen in Nederland.

Dit jaar zijn er door 282 lokale omroepen 275 programma’s ingezonden om te worden 
beoordeeld door de vakjury. In de categorie Presentatietalent Radio was Kirsten 
Klomp, één van de presentatoren van het programma Regioblik op Roulette FM,
 één van de drie genomineerden. Helaas ging de Award uiteindelijk naar een andere 
genomineerde, maar Kirsten was toch erg blij met het feit dat zij genomineerd was. 
Ook benieuwd hoe “een Presentatietalent Radio” klinkt? Kirsten is te beluisteren 

als presentator van het programma Regioblik op woensdagavond van 19:00 tot 

21:00 uur.

tip!

Het radiostation  van de publieke streekomroep
voor De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek



Welkom bij TRC Fysiotherapie De Bilt

Wij zijn verhuisd! 

De praktijk zit op de Ambachtstraat 12A in De Bilt.

U bent bij ons welkom voor al uw (sport) klachten! 
Wij beschikken over een 250m2 trainingsruimte 

en een 35 meter indoor kunstgrasbaan om op te trainen.

Ook kunt u terecht voor onder andere een blessure preventie scan, personal

training, echograie, manueel therapie en dry needling.

Binnenkort heeft u ook bij TRC Fysiotherapie de mogelijkheid om met een

sportpsycholoog in gesprek te gaan!

t:  030-2201612

m: 0643278456

e: debilt@trcfysiotherapie.nl

www.trcfysiotherapie.nl
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programmering roUlette fm
Maandag

00:00 - 07:00: Nachtmix 
07.00 - 09.00: Muziek en informatie
09.00 - 10:00: Ondernemen in de Regio - Sander de Vos
10:00 - 12.00: Krachtvoer
12.00 - 13.00: The 80’s Lunch
13.00 - 16.00: Middagmix
16.00 - 19.00: Vluchtstrook
19.00 - 21.00: Regioblik 
21.00 - 23.00: Muziek en informatie
23.00 - 00.00: Between Day and Night

Dinsdag

00:00 - 07:00: Nachtmix
07.00 - 09.00: Regioblik (H) 
09.00 - 12.00: Krachtvoer
12.00 - 13.00: The 80’s Lunch
13.00 - 16.00: Middagmix
16.00 - 19.00: Vluchtstrook
19.00 - 21.00: Regioblik – Nadine Roos
21.00 - 23.00: Club Roulette 
23.00 - 00.00: Between Day and Night

Woensdag

00:00 - 07:00: Nachtmix
07.00 - 09.00: Regioblik - Nadine Roos (H)
09.00 - 12.00: Krachtvoer
12.00 - 13.00: The 80’s Lunch
13.00 - 16.00: Middagmix
16.00 - 19.00: Vluchtstrook
19.00 - 21.00: Regioblik – Kirsten Klomp
21.00 - 23.00: Club Roulette - Danny Stoelman
23.00 - 00.00: Between Day and Night

Donderdag

00:00 - 07:00: Nachtmix
07.00 - 09.00: Regioblik  – Kirsten Klomp (H)
09.00 - 12.00: Krachtvoer
12.00 - 13.00: The 80’s Lunch
13.00 - 16.00: Middagmix
16.00 - 19.00: Vluchtstrook
19.00 - 21.00: Regioblik/Campusradio – School voor Journalistiek
21.00 - 23.00: Club Roulette - Jurriaan Labes
23.00 - 00.00: Between Day and Night

Vrijdag

00:00 - 07:00: Nachtmix
07.00 - 09.00: Regioblik/Campusradio – School voor Journalistiek (H)
09.00 - 12.00: Krachtvoer
12.00 - 13.00: The 80’s Lunch
13.00 - 16.00: Middagmix
16.00 - 19.00: Vluchtstrook
19.00 - 21.00: De Vrijdagavondshow – Jurriaan Labes
21.00 - 23.00: The Freakshow - Richard van Meerten
23.00 - 00.00: Muziek en informatie

Zaterdag

00:00 - 09:00: Nachtmix
09:00 - 11:00: Muziek en informatie
11:00 – 13:00: Wiekent Wieke – Wieke Eschendal
13:00 - 15:00: Muziek en informatie
15:00 - 17:00: Kortsluiting - Richard van Meerten
17:00 - 19:00: Carte Blanche - Werner Schlosser
19:00 - 23:00: Dance attack - DJ Bigbird, Dj Karel Kraak e.a.
23.00 - 00:00: Turn Up The Bass Classics

Zondag

00:00 - 10:00: Nachtmix 
10.00 - 11:00: Muziek en informatie
11:00 - 12:00: Ondernemen in de Regio - Sander de Vos (H)
12:00 - 15:00: Nederklinkers - Conjo Vergeer
15:00 - 18:00: Boss Brandt Los – Philo Boss
18:00 - 20:00: Muziek en informatie
20:00 - 22:00: Roulette FM dossier- Marcel Tiggelman
22:00 - 24:00: Muziek en informatie

De afgelopen jaren hebben wij fors geïnvesteerd in nieuwe websites, 

apparatuur om op locatie radio-uitzendingen te kunnen maken en  

videocamera’s voor televisie.

Het is onze ambitie om uiteindelijk op zowel internet, radio als televi-

sie dagelijks nieuws te brengen en om verslag te doen van alles wat er 

in de gemeente De Bilt gebeurt. Uiteindelijk willen wij ook in staat zijn 

om live televisie-uitzendingen te kunnen verzorgen.

Om deze ambitieuze plannen uit te voeren is geld nodig, zodat wij 

constant op zoek zijn naar nieuwe sponsoren en donateurs. Wat u mis-

schien niet wist, is dat u ons ook kunt helpen en dat dit u per saldo 

helemaal niet veel hoeft te kosten. De Stichting Lokale Omroep De 

Bilt is door de belastingdienst erkend als een zogenaamde van Alge-

meen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dit betekent dat als u ons een 

geldbedrag schenkt, u een deel daarvan in aftrek kunt brengen bij het 

invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. 

alVaST dank Voor uw bijdrage!

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Anbi RSIN nummer: 

8008.34.690

Bankrekeningnummer:  

NL06 RABO 0308.3820.56

helpt U ons mee onze amBitie
te verWezenlijken?
De Stichting Lokale Omroep De Bilt wil graag met radio, televisie en internet laten horen en zien wat er  

allemaal gebeurt in de 6 kernen van onze gemeente. Dit doen wij met zo’n veertigtal vrijwilligers. 

even voorstellen...
Als nieuwe vrijwilliger van Roulette FM stel ik me graag even aan je 

voor. Ik ben Florentien Goedhart. Ik ga voor de zender nieuwsuit-

zendingen maken en inlezen en ik heb er veel zin in. 

Op dit moment loop ik stage op de nieuwsredactie van het ANP 

en dat zal mijn werkzaamheden bij Roulette FM vast ten goede ko-

men. Daarnaast doe ik ook nog iets heel anders. Ik werk als graisch 

ontwerper voor Hallmark. Ik ontwerp voor hen wenskaarten zoals 

verjaardagskaarten, geboortekaarten, verhuiskaarten en ga zo maar 

door. 

Ik woon in de buurt; namelijk in Driebergen samen met mijn man 

en drie kinderen. En verder hou ik van tennis en leuke dingen bele-

ven met vrienden en familie. Ik ga graag naar een theatervoorstel-

ling, lekker uit eten of op vakantie.  

tUrn Up the Bass ClassiCs
Aan het eind van de jaren 80 en de eerste paar jaar van de jaren 90 werd 

er een nieuwe stroom muziek geïntroduceerd. De Housemuziek deed 

zijn intrede. 

Dat begon met de Acid house en New beat e.d. Later werden daar 

de beginselen van de eurohouse aan toegevoegd. Het label Arcade 

maakte een legendarische reeks verzamelcd’s (deel 1 tm 25) waar 

deze tracks opstonden. Elke zaterdag van 23.00 uur tot 00.00 uur 

draaien we op Roulette FM een selectie van deze muziekstroom 

nonstop in Turn Up The Bass Classics. 

Programmamakers

en redacteuren

gezocht

In verband met uitbreiding en aanvulling van de programma’s van Roulette FM zijn 

we op zoek naar enthousiaste programmamakers en redacteuren (m/v).

Je levert een bijdrage aan de voorbereiding van onze informatieve programma’s, 

neemt interviews af en/of je presenteert het programma. We zijn op zoek naar en-

thousiaste mensen die een binding hebben met gemeente De Bilt. Het betreft vrijwil-

lige functies waarvoor we je niet kunnen betalen.

Heb je interesse om wat te doen binnen een groep van leuke en enthousiaste men-

sen? Mail dan je sollicitatie naar Roulette FM! Het liefst ontvangen we bij je sollicitatie 

een demo van ongeveer 5 minuten met daarin een paar presentaties en enkele door-

starts. Mail je demo naar pl@roulettefm.nl. 

Of stuur een sollicitatie of demo naar onderstaand adres:

Roulette FM

t.a.v. de programmaleiding

Postbus 169

3730 AD De Bilt



Winkelcentrum Planetenbaan
Het centrum voor al uw dagelijkse boodschappen!

Wat hebben wij u te bieden:
Bloemsierkunst Haasjes / Market Planetenbaan / Planetenbaan Apotheek 

Mike de Groenteman / Keurslagerij van Schie / Het Kaaspunt  

Snackbar De Rooij / Bilthovende Kledingreparaie / Bakker Roel  
H. Hillen Tabakshop / Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Het “Nieuwe” centrum

van De Bilt/Bilthoven! 

Grais parkeren.
Wij wensen u veel kijk en luisterplezier

bij Regio TV De Bilt en Roulete FM

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

ZOMERSALE 

loop binnen of kijk op 
www.veldhoveninterieurs.nl 

Vinkenlaan 31 / 030‐2282591 
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Slagerij Zweistra breidt grenzen uit
door Henk van de Bunt

Het is weer vanouds druk in de winkel van slagerij Andries Zweistra aan het Maertensplein in 

Maartensdijk. De klanten staan in dubbeldikke rijen te wachten op hun stukje vlees. Achter 

de toonbank vliegt het personeel heen en weer. Ook eigenaar Andries Zweistra is druk met 

vlees snijden: ‘Het is hier nooit rustig, maar natuurlijk moet ik dat niet erg vinden. Alleen qua 

ruimten werd het te krap en zochten we naar uitbreiding van met name productieruimte.’

Per 1 juni heeft Zweistra het bedrijf 

en de panden van groothandel Cha-

teaubriand Hilversum (van Sjan 

van Ettekoven) overgenomen en 

een deel van zijn  -met name pro-

ductiewerkzaamheden- worden nu 

aan de Industrieweg voortzet.

Productie

Andries Zweistra werkte eerder 

al samen met o.a. Chateaubriand 

Hilversum. Naast het vlees betrof 

dat in het verleden ook de worst-

productie die ook afgenomen werd 

van Chateaubriand en waar toen-

tertijd broer Henk Zweistra verant-

woordelijk voor was. Vanaf 2010 

is worstmaker Henk tot het team 

aan het Maertensplein toegetreden. 

Omdat er inmiddels ook derden 

bevoorraad werden vanuit de ei-

gen worstmakerij, constateerden de 

broers dat ze uit hun jasje aan het 

groeien waren. Er werd in Maar-

tensdijk eens goed gekeken naar 

de mogelijkheden van bijvoorbeeld 

een geschikte bouwlocatie, om daar 

een grotere worstmakerij/groothan-

del neer te zetten, waardoor aan de 

steeds maar groeiende vraag van de 

klanten kon worden voldaan. An-

dries Zweistra: ‘Sjan van Ette koven 

vertelde mij zijn groothandel, ge-

vestigd op het industrieterrein in 

Maartendijk, te willen beëindigen. 

Het pand is groot genoeg, dicht bij 

de winkel op het Maertensplein. De 

eigen machines konden mee over 

en samen met de overgenomen 

machines kunnen wij weer lekker 

vooruit’. De koop werd snel geslo-

ten en de verhuizing van de worst-

makerij werd een feit.

Nieuw concept 

Afgelopen 2 juni is men daar be-

gonnen onder de naam ‘Zweis-

tra vlees en vleeswaren’. Henk 

Zweistra: ‘We kunnen door een 

vernieuwd concept continue aan-

dacht geven aan de worstmakerij en 

zo het ambachtelijke proces beter 

volgen. En tevens ons assortiment 

ambachtelijke vleeswaren, dat in 

onze winkel, maar ook bij derden 

te verkrijgen is, verder uitbreiden 

en bewaken. Voor ons is nieuw, dat 

we naast onze worstproducten nu 

ook vers vlees aan derden leveren. 

Zo kunnen we de klant een totaal-

concept bieden. Vers vlees, ‘vlug-

klaar’ artikelen, zoals bijvoorbeeld 

hamburgers, verse worst, slavinken 

e.d. en natuurlijk de inmiddels be-

kende grillworst.’

Henk Zweistra heeft de leiding 

over de groothandel (aan de Indus-

trieweg) en is daar dagelijks aan 

het werk om de mooiste producten 

te bereiden. Op zaterdag 21 juni is 

er Open Huis, waar het publiek een 

kijkje achter de schermen wordt ge-

gund onder het genot van een hapje 

en een drankje. Iedereen is welkom 

tussen 10.00 en 14.00 uur op de In-

dustrieweg 40 te Maartensdijk. 

Vaderdagontbijt op het 
Maertensplein 

Zaterdag 14 juni organiseerde 

de Maartensdijkse Middenstand-

Vereniging (MMV) een Vader-

dag-ontbijt. In tenten op het 

Maertensplein kon men genieten 

van door de MMV gesponsorde 

ontbijten. Deelnemers konden 

een vrijwillige bijdrage bestem-

men, die ten goede komt aan de 

Maartensdijkse Peuterspeelzaal 

’t Bruggetje. Voor deze PSZ, die 

zich geheel op eigen kracht staan-

de moet zien te houden werd ruim 

€ 115,- ingezameld. ‘We zijn hier 

heel erg blij mee’, aldus Anne-

miek Witte van Stichting Peuter-

speelzaal Het Bruggetje Maar-

tensdijk [HvdB]

Het was echt genieten van het door 

de Maartensdijkse Middenstand-

Vereniging gesponsorde Vaderdag-

ontbijt.

Onderbelichte rampen 
in de Wadden 

krijgen aandacht
door Guus Geebel

Historicus Anne Doedens uit Maartensdijk vertelt met 

veel enthousiasme over de presentatie van het boek 

‘Het Vlie brandt’, die op 4 en 5 juli tijdens Sail Harlingen 

gaat plaatsvinden. ‘Het wordt een groot feest dat gaat 

bijdragen aan een grotere bewustwording van de Gouden 

Eeuw.’ Er zijn tijdens het evenement Sail Harlingen, 

dat van 2 tot 6 juli wordt gehouden, zo’n honderd 

Tall Ships te bewonderen. 

Het boekwerk is de publieksuitgave van ‘1666: de ramp van Vlieland 

en Terschelling’, waarvan het eerste exemplaar op 16 oktober 2013 in 

het Rijksmuseum in ontvangst werd genomen door de viceadmiraal 

en commandant der Nederlandse zeestrijdkrachten Matthieu Bors-

boom. De presentatie van het publieksboek van de auteurs Jan Houter 

en Anne Doedens gaat op drie plekken plaatsvinden. De eerste pre-

sentatie is met een uitgebreid programma op vrijdag 4 juli in de kerk 

op Vlieland. De volgende dag zal Jurrit Visser, oud-burgemeester van 

Terschelling, het boek in de kerk daar in ontvangst nemen. Daarna 

wordt op oorlogsschip Friesland aan viceadmiraal Matthieu Bors-

boom een exemplaar aangeboden.

Verzwegen verleden

Het rijk geïllustreerde boek gaat over de grootste maritieme ramp 

ooit in Nederland. Die vond plaats op 19 en 20 augustus 1666. Op 

het moment van de ramp lag een groot deel van de Nederlandse han-

delsvloot voor anker in Vlieland. Vlieland bleef gespaard, maar West-

Terschelling werd platgebrand. De wraak, de Tocht naar Chatham on-

der leiding van Michiel de Ruyter, is overal beschreven, maar voor 

de ramp in 1666 was tot nu toe weinig aandacht. Hoe de Engelsen 

zomaar konden opvaren naar Vlieland en Terschelling is na inten-

sief speurwerk bovenwater gehaald. Daarmee is nieuwe Nederlandse 

geschiedenis teruggevonden. Anne Doedens en Jan Houter gaan in 

het boek ook in op de betekenis van Vlieland en Terschelling in de 

zeventiende eeuw.

Musea

De directeuren van de plaatselijke musea dragen actief bij aan de ac-

ties van Stichting 1666. ‘In het Vlielander museum Tromps’ Huys 

is een expositie te zien waar het originele boekje van dominee Den 

Heussen over de ramp van 1666 tentoongesteld is. Het boekje komt 

uit de Amsterdamse bibliotheek. Op Terschelling gaan ze in 2016 aan 

de slag en gebruiken ze dit evenement als opmaat. In het Hannema-

huis Museum in Harlingen begint op 2 juli de tentoonstelling Water 

& Vuur: koopvaardij vanuit Harlingen 1650-1800. Rondom de pre-

sentaties zijn onderwijsprojecten over de ramp gehouden, waarover 

de scholen erg enthousiast zijn. Jan Houter heeft op Vlieland op een 

middelbare school enthousiast les staan geven en de leerlingen heb-

ben fraaie afbeeldingen gemaakt. Het is een groot project geworden 

waaraan ook de Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk in 

Harlingen meedeed.’ Onlangs verscheen het fraai uitgevoerde jeugd-

boek ‘De ramp van 1666’, geschreven door Kitty Nooy.

Belangstellenden worden uitgenodigd voor een doorkijkje naar de 

worstmakerij van Henk (links) en Andries Zweistra.

Op zijn laptop laat Anne Doedens zien hoe het boek is vormgegeven.
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

9% goedkoper 

dan Albert Heijn
8% goedkoper dan Plus!

Hoogvliet bewezen de 
goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

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

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
18 t/m dinsdag 24 juni 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

Hertog Jan 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
13.99

WK-tip!

9.49
Per liter 1.32

 Artikelen vindt u in de diepvries

Mora Funmix 
of bitterballen   
2 zakken van 28 - 36 stuks
van: 6.38 - 7.08

voor: 3.19 - 3.54 WK-tip!

1+1
GRATIS*

2+1
GRATIS**

 Hollandse kersen, 
Hollandse aardbeien of abrikozen 
3 bakken van 400 of 500 gram
van: 7.47 - 11.97

voor: 4.98 - 7.98

4
droog 
en fris

Verdicchio 
Terrazzano 
Italiaanse wijn
6 fl essen van 0.75 liter
van: 23.94

voor: 15.96

6=4
6 HALEN

4 BETALEN
Per liter 3.55
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Fotograie is kunst
door Henk van de Bunt

Tekenen en schilderen worden tot de kunsten gerekend. En hoe staat het dan met fotograie? 
Die vraag komt opnieuw op bij het bekijken van de tentoonstelling van zes fotografen die 

twee gemeenschappelijke noemers kennen: een passie voor fotograie en werken bij de 
gemeente De Bilt. Donderdag 12 juni werd hun tentoonstelling in de 

Traverse van gemeentehuis Jagtlust oficieel geopend.

Is er bijvoorbeeld sprake van een 

hogere status, wanneer iemand 

eenmalig met verf iets op een doek 

aanbrengt terwijl een foto oneindig 

kan worden gereproduceerd? Is fo-

tograie kunst als een bepaalde foto 
meer aanspreekt dan dat ene schil-

derij? Fotograie is in eerste instan-

tie een technisch proces. Het min of 

meer ‘nauwkeurig’ registreren van 

helderheden en kleuren leidt tot een 

afbeelding. Daarvoor is een zekere 

vaardigheid vereist, maar het kan 

volkomen emotieloos gebeuren - 

voorbeelden daarvan zijn de lits-

camera om snelheidsovertredingen 

vast te leggen en bewakingscame-

ra’s in een winkelcentrum. Zowel 

bij tekenen en schilderen als bij 

fotograie zal degene die iets maakt 
over voldoende handvaardigheid 

moeten beschikken om het ter be-

schikking staande gereedschap te 

gebruiken op zodanige wijze dat 

het resultaat overeenkomt met het-

geen wordt gewenst. De opkomst 

van digitale fotograie met de mo-

gelijkheid achteraf uitgebreide 

beeld te bewerken, heeft het ver-

schil verkleind: het is nu in principe 

mogelijk achteraf elementen uit het 

beeld te verwijderen of nieuwe toe 

te voegen.

Standpunt
Gemeentesecretaris Erik Wietses 

had bij de oficiële opening van de 
tentoonstelling voor ieder van de 

collegae een passend woord. Bij 

Paul de Groot valt het op hoeveel 

ruimte er in de foto’s zit, mogelijk 

veroorzaakt door het onverwachte 

standpunt van waaruit hij foto’s 

maakt’. Alexa Hillen geeft de in-

drukken van haar reizen in foto’s 

terug en techniek blijft daarbij on-

dergeschikt aan de afbeelding. Op 

de tentoonstelling zijn van Mette 

Corsel alleen zwart-wit foto’s te 

zien, gemaakt in de Ooijpolder (na-

bij Nijmegen) onder koude, mistige 

omstandigheden. Mette is precies 

in het aanbrengen van nuances. 

Voor Ronald Huijssen is fotograie 
een belangrijke vorm van ontspan-

ning; zo geconcentreerd bezig zijn 

en genieten van kleur, licht en com-

positie, dat je de rest vergeet.

Natuur
Monique van Essen geniet van bui-

ten: ‘De natuur geeft ontspanning, 

maakt je bewust van de omgeving; 

vooral als je de camera meeneemt’. 

Op de tentoonstelling zijn van Mo-

nique portretten van uilen en andere 

roofvogels te zien. In Abe Postema 

komen de kunstenaar en fotograaf 

echt samen. Voor hem begon de ma-

nier van vastleggen op het moment 

dat hij het ontstaan van zijn beeld-

houwwerken wilde volgen. Op de 

tentoonstelling is een serie van tien 

foto’s, gemaakt in de Leijense bos-

sen, te bewonderen. De tentoonstel-

ling is van 5 juni tot en met 15 juli 

in de Travese van Jagtlust tijdens 

kantooruren te bewonderen.

V.l.n.r. Erik Wietses, Ronald Huijssen, Mette Corsel, Abe Postema, Monique van Essen, Alexa Hillen en Paul 

de Groot.

Oldtimerdag De Bilt 
rijdt Herbieroute

 

Zaterdag 13 september 2014 vindt voor de 4e keer de Oldtimerdag op 

Dorpsstraat in De Bilt plaats. Herbie, de nieuwe blikvanger in deze 

gemeente mag natuurlijk op deze dag niet ontbreken. In een unieke 

samenwerking tussen autobedrijf De Rooij en de organisatie van de 

Oldtimerdag is er dit jaar gekozen voor het rijden van de Herbieroute. 

De Herbieroute zal ‘s ochtends worden verreden. De tocht is ongeveer 

70 km en Herbie zal de deelnemers deze dag groeten.

Tijdens deze dag genieten de deelnemers van de mooie plekken die 

Midden-Nederland te bieden heeft. De dag sluit ook mooi aan bij het 

jaar van het “Mobiel Erfgoed” en het thema van de Open Monumen-

tendag “Op Reis”. De Oldtimerdag vindt plaats op de karakteristieke 

Dorpsstraat. De Dorpsstraat is hiervoor afgesloten voor het doorgaande 

verkeer. Vanaf 12.30 uur worden de oldtimers geshowd aan het publiek. 

Aanmelden kan via www.oldtimerdagdebilt.nl of tel. 06 17289119. 

Herbie nodigt uit.

De Vergeten Kiek
door Koos Kolenbrander

De foto van Cees Westeneng uit 
1939 met paard en wagen ergens 
op de Dorpsweg in Maartens-
dijk stond eerder in De Vier-
klank. Mevrouw Riek Donker-
Westeneng uit Giessenburg wilde 
graag weten waar de foto van 
haar vader destijds op de Dorps-
weg was gemaakt en ook wilde zij 
in contact komen met enkele van 
haar vroegere klasgenoten van 
de School met den Bijbel aan de 
Molenweg.

Veel lezers reageerden op de vraag 

waar de foto is gemaakt. De voor-

malige postbodes Piet van Keulen 

en Theo Schouten herkenden het 

verdwenen huis van G. van der 

Kieft, Dat stond rechts naast de 

huidige showroom van autobedrijf 

Van Woudenberg aan de Dorpsweg 

132. Het reclamebord ‘Sigaren’ 

behoorde bij de sigarenwinkel van 

Aart van der Krol aan de Dorpsweg 

126 op de linkerhoek van de Mo-

lenweg. Nu is in dit pand cafetaria 

Peet gevestigd.

Boerderij

De familie Westeneng woonde 

tot een jaar na de bezetting op de 

boerderij aan de Dorpsweg 87 in 

het land tegenover de Molenweg. 

De foto is dus vlakbij de ingang 

van het laantje naar de boerderij 

gemaakt, toen Cees van ‘melken’ 

terugkwam. Cees en Eigje Wes-

teneng boden tijdens de Bezetting 

in de winter van 1944 op hun boer-

derij aan wel twintig onderduikers 

een veilige schuilplaats. De meeste 

onderduikers hielpen mee op de 

boerderij. Het waren mensen met 

uiteenlopende beroepen van bur-

gemeester tot foeragehandelaar. Na 

de slag om Arnhem kwamen er ook 

evacués uit Huissen op de boerde-

rij.

Giessendam

In december 1946 verlieten Cees en 

Eigje Westeneng met hun inmiddels 

drie kinderen de boerderij in Maar-

tensdijk en gingen naar de boerderij 

van Eigjes ouders in Giessendam. 

Zij hebben daar tot hun overlijden 

in resp. 1987 en 1991 gewoond en 

gewerkt. Hun dochter Riek Don-

ker-Westeneng werd onlangs nog 

gebeld door haar oud-klasgenoot 

van de School met den Bijbel Gijs 

van Ettekoven. Zij zaten vanaf 

1942 bij juffrouw Van Beusekom 

in de eerste klas met onder andere. 

Steef Hoek, Herman Doornenbal, 

Dirk van Keulen, Gerrie Steenbeek 

en Nel van Leeuwen. Cees en Eigje Westeneng in 1960 ter gelegenheid van hun 25-jarig 

huwelijksfeest  Staand Riek en Ot Donker-Westeneng met hun zoontje 

Bert en Henk en Coby Westeneng.
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WIJ VOORSPELLEN U:
OP ÁLLE VASTE PLANTEN

Ja lekker makkelijk zult u zeggen, jullie hebben het zelf bedacht. Maar 
... we durven best nog meer te voorspellen, want de omstandigheden 
(warme natte grond, zonnig, plus de superkwaliteit van onze planten) 

zorgen er voor, dat de planten snel aanslaan  
en binnen de kortste keren mooi staan te zijn in uw tuin.

Vierkante potmaat: 9 x 9 cm en 11 x 11 cm

Wij voorspellen tevens dat kiezen wellicht uw grootste 
probleem wordt, want we hebben zomaar 1.200 soorten op 

ons terrein staan.
Geldig tot en met dinsdag 24 juni

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

Voor alle andere voorspellingen verwijzen wij u naar 

het weerbericht en andere erkende paragnosten.

Geslaagden: 2014 

Schooltype: VMBO 

Schoolnaam: Groenhorst Maartensdijk

Teri Agterberg, Maartensdijk; Youssra Balmasoud, Zeist; Thomas van de Beek, 

Groenekan; Demi Betzold, Utrecht; Sharitha Bloemendal, Zeist; Esmée 

Bos, Zeist; Roland Busink Viana, Soest; Iris Delfgaauw, Utrecht; Alexander 

van Doorn, Bilthoven; Maxim Kastrop, Westbroek; Levi Lentz, Bilthoven; 

Jürgen Mulder, Hilversum; Bo Peters, Bilthoven; Sifra van Steenpaal, Maar-

tensdijk; Kevin Vet, Utrecht; Joey van Aken, Den dolder; Marit van Barneveld, 

Maartensdijk; Jurian van de Beek, Groenekan; Alec Jarmuszewski, Utrecht; 

Dennis Kerkman, Zeist; Lisette Kottier, Utrecht; Rowan van Leyenhorst, Soest; 

Michelle Metaal, Zeist; Celine van der Pal, Maartensdijk; Nabil Sakali, Bilt-

hoven; Kelvin Sens, Loosdrecht; Esmeralda Stekelenburg, Utrecht; Anouk 

Stijlaart, Westbroek; Jack Stuivenberg, Loosdrecht; Bas van Tessel, De Bilt; 

Kim Versteeg, Zeist; Hidde van der Weerd, Zeist; Amber Westerhoud, Maar-

tensdijk; Emmy Baars, Groenekan; Youri van Bovenend, Utrecht; Jimmy 

Hartevelt, Bilthoven; Kaylee van Hees, Utrecht; Kim van Hunnik, Den Dol-

der; Naomi van Kouterik, Driebergen-Rijsenburg; Joyce Kragten, Utrecht; 

Kaylee van Leeuwen, Den Dolder; Bas Maarschalkerweerd, De Bilt; Laura 

Nederburgh, Bilthoven; Selena Post, Eemnes; Marsha Spronk, Groenekan; 

Romy Stroeven, Utrecht; Martijn van der Wal, Zeist; Susanne Wüstkamp, 

Maartensdijk; Alexander van der Zwaard, Den Dolder; Emiel van den Berg, De 

Bilt; Danique Boekhout, Austerlitz; Lisanne IJff, De Bilt; Leanne de Jong, De 

Bilt; Bastiaan Kaihatu, Baarn; Jitse Kooij, Zeist; Klaas Lam, Westbroek; Fleur 

Lever, Zeist; Marissa van Lier, Maartensdijk; Erwin van der Linden, Biltho-

ven; Kiley Mom, Utrecht; Jos van der Noll, Zeist; Yord Noorman, Bilthoven; 

Anna Putters, Zeist; Aimée Rodger, Groenekan; Lars van Staa, Loosdrecht; 

Amanda Stoltenkamp, Bilthoven; Larissa van der Wel, Culemborg; Larissa van 

Bemmel, Zeist; Ruben Bontan, Westbroek; Youssef Bouliham, Utrecht; Ilona 

Carelse, Zeist; Madelon Donselaar, De Bilt; Joëlla de Graaf, Maartensdijk; 

Tom van der Gun, De Bilt; Merel van Hecking Colenbrander, Bilthoven; Yara 

Heijmel, Bilthoven; Chantal Korver, Eemnes; Hennie Kruis, Zeist; Elize 

Roukens, Utrecht; Tessa van Schaik, Maartensdijk; Kevin van Schaik, Maartens-

dijk; Amber Schriek, Eemnes; Leetah Vleeschhouwer, De Bilt; Drem Vrehen, 

Utrecht; Demi  Wagner, Soest;  Alyssa  Zorn, Utrecht; Sander van Veldhuijzen, 

Zeist; 

Iedere keer als Oranje moet spelen

is het feest voor veel criminelen

hou de boel goed op slot

want zo vangen ze bot 

en is de kans klein dat ze stelen

Guus Geebel Limerick

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

  website
www.parelpromotie.nl

HypnoToGo

Achter HypnoToGo staat HypnoseCoach Dorine 

Heijnert, gespecialiseerd in toepassing van directe 

hypnose. Sinds kort heeft zij een praktijkruimte in 

Groenekan bij L.E.K.S. - Lindenlaan 75. 

Directe hypnose is een manier om positieve verande-

ringen in je leven te brengen. Anders gezegd, je wilt 

dat het onderbewustzijn gaat doen wat het bewustzijn 

(verstand) wil, bijvoorbeeld afvallen, stoppen met 

roken, zelfvertrouwen, emotieproblemen. 

Hypnose ervaren? Kijk op www.HypnoToGo.nl 

(BATC gecertiiceerd en gediplomeerd, aangesloten 
bij HVNL en International Hypnotherapist Register).

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

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

Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, 
  de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan 
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, 
  Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 133: Andoorn, Berkenlaan, Bosanemoon,   
  Bosbes, Bosrank, Brem, Bosroos,    
  Bostulp, Dravik, Egelantier, Eikvaren,   
  Elzenlaan, Goudenregenlaan, 
  Hazelaar, Herik, Klaver, Larikslaan,   
  Liguster, Magnolialaan, Prunuslaan,   
  Sparrenlaan
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Scouting AMG organiseert 
vossenjacht

Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen, vlak voor de zomervakantie, lopen er op 

zaterdagochtend een aantal vreemd geklede mensen door Maartensdijk. Zaterdag 28 juni is het 

weer tijd voor de jaarlijkse vossenjacht van scouting Agger Martini Groep (AMG).

Tijdens de vossenjacht zoeken de 

kinderen naar verklede mensen die 

op het Maertensplein en de straten 

daaromheen lopen. Heb je een vos 

gevonden, dan krijg je een handte-

kening op je lijst en kun je op zoek 

naar de volgende. Sommige vossen 

zijn heel opvallend verkleed, maar 

soms vraag je je ook af of iemand 

een vos is of een ‘gewoon iemand’, 

die in een overall aan zijn auto aan 

het sleutelen is.

Alle kinderen uit deze regio van 7 

t/m 10 jaar die het leuk vinden za-

terdag 28 juni op zoek te gaan naar 

‘vossen’, kunnen zich die dag om 

10.00 uur melden op het Maertens-

plein. De vossenjacht duurt een uur 

en voor iedere deelnemer is er een 

leuke prijs.    (Kris Hekhuis)

Biltse scholen zesde op 
NK Schoolkorfbal

Twee schoolkorfbalteams uit De Bilt hadden zich via de provinciale 

kampioenschappen geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap. Za-

terdag was het NK in Dordrecht. Beide Biltse deelnemers eindigden op 

de zesde plaats in hun categorie.                                   (Henry Valk)

De trotse kids van groep 8 van ’t Kompas uit Westbroek en groep 6 van 

Wereldwijs uit Bilthoven.

Basisschool op bezoek bij SCHC
Woensdag 11 juni werden er op de 

hockeyvelden van de Bilthovense 

hockeyclub SCHC wedstrijden ge-

organiseerd voor basisschoolleerlin-

gen uit de regio. Ook de Maartens-

dijkse Martin Luther Kingschool 

was met teams uit de groepen 6, 7 

en 8 vertegenwoordigd.

Hoewel de meeste leerlingen wel 

sporten, vonden ze een hockeystick 

vasthouden en er dan ook nog een 

bal mee slaan of juist tegenhouden 

‘best moeilijk’, ondanks de prima 

adviezen van meester Jan. 

(Bram Hund)

Oude Theresiaschool 
herleeft in de kunsten

Op de Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 in Bilthoven wordt een 

open dag georganiseerd op zaterdag 21 juni (van 13.00 tot 17.00 uur) en 

zondag 22 juni (van 11.00 tot 17.00 uur). De kinderen uit groep 6, 7 en 

8 presenteren zelfgemaakte lampen. Er zijn kunstzinnige foto’s tussen 

de klimrekken en er is meubilair van oude pallets op het schoolplein. In 

het lokaal van groep 7 & 8 zijn olieverf- en acrylschilderijen en andere 

graische werken. Ook zijn er kunstkaarten met troostende en grappige 
gedichten te koop. Verder zijn er yoga en Zhineng Qigong, massage 

en meditatieve aandacht in het oude noodlokaal en kinderen hakken in 

speksteen. Al met al is er dus veel te zien, te kopen en te beleven.

Slotpresentatie 
Talentklas

Zondag 22 juni vindt de slotpresentatie plaats van de Talentklas van 

Biltse Muziekschool. De aanvang is om 16.00 uur en de toegang is 

gratis. Het concert wordt gegeven in de Theaterzaal van Het Lichtruim, 

Planetenplein 2 te Bilthoven.

De Talentklas kent een diversiteit aan instrumenten: accordeon, piano, 

dwarsluit, viool, klarinet, harp en saxofoon. Het doel van de Talent-
klas is leerlingen met een meer dan gemiddelde aanleg en motivatie 

met extra mogelijkheden te ondersteunen. Sinds de oprichting van de 
Talentklas in 2007 hebben al ruim 25 leerlingen kortere of langere tijd 

deelgenomen aan dit speciale programma.

Wytze

Dat de Talentklas een sprong naar het grote podium kan zijn, bewees 

saxofonist Wytze de Swart. Bij de voorrondes van het Prinses Christina 
Concours behaalde hij een 3e D plaats. leerlingen van de Talentklas 

hebben concerten gegeven in verschillende verzorgingshuizen in ge-

meente De Bilt.

Dit team van de Martin Luther Kingschool ‘scoorde’ wat mindere resultaten en nog minder doelpunten, maar 

was na aloop wel een (hockey-)ervaring rijker.

De vossen van 2 jaar geleden zorgen voor menig opgetrokken wenkbrauw 

in het dorp.

Alleen in de zomermaanden 
lekker tennissen

Voor alle mensen die tijdens de zomer toch lekker willen blijven sporten, is er bij TV Tautenburg 

in Maartensdijk de mogelijkheid alleen lid te worden in de maanden juli en augustus.

In deze periode kun je dan zoveel 

tennissen als je wilt. Je ontvangt 

een tijdelijk tennispas en kunt 

lekker de baan op. Vooral voor 

andere sportbeoefenaren kan dit 

een mooie gelegenheid zijn ‘it te 
blijven’ in de periode dat hun re-

guliere seizoen stil ligt. Ook voor 

anderen die wel eens willen uit-

proberen of tennis wellicht hun 

sport is, een prima mogelijkheid 

dit eens te onderzoeken. Bij aan-

melding als lid na deze zomerpe-

riode wordt de betaling voor het 

zomerlidmaatschap verrekend.

De zonnige zomermaanden zijn 

prima maanden om te spelen, al 

kun je bij TV Tautenburg het ge-

hele jaar door tennissen op ‘the 

all weather-banen’ van het ten-

nispark. 

Een e-mail naar: 

info@tautenburg.nl met naam 

en tel. nummer + vermelding zo-

merlid is voldoende.

Fietsexcursie over 
Vliegbasis Soesterberg

Voordat de hekken rondom Vliegbasis Soesterberg deinitief verdwij-
nen, is het mogelijk het militair erfgoed te beleven en de bijzonde-

re natuur van dat landschap te ontdekken. Gidsen van Het Utrechts 

Landschap nemen belangstellenden komend weekend op ietstochten 
mee. U kunt zich nog aanmelden voor de ietsexcursie militair erg 
goed.Deelnemers ietsen in deze excursie over de start- en landings-

banen. Er wordt stil gestaan bij het gebruik van de shelters, de bun-

kers en iglo’s in het munitiepark, de kerosineopslagplaats en andere 

herkenningspunten die als militair erfgoed bewaard blijven. Sporen 

zijn te vinden uit de Tweede Wereldoorlog: de Duitse tijd. Ook de rol 

die Vliegbasis Soesterberg als NAVO-basis speelde in de jaren van de 

Koude Oorlog is nog zichtbaar. De ietsexcursie van ca. 12 km. vindt 
op zaterdag 21 juni plaats van 13.30 uur tot 16.00 uur. Neem zelf uw 

iets mee! Kom op tijd, het toegangshek is na 13.45 uur gesloten.



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Super grote Nederland vlag 

180x300cm. Leuk voor exa-

men ed. € 8,-. Tel. 0346- 

214084

25 liter jerrycans. Ideaal om 

water mee te nemen, bv. voor 

op vakantie. € 5,- per stuk. 

Tel. 0346-214084

Funny speelcircus, nog in 

doos, voor leeftijd ± 4 à 5 

jaar. € 7,50. Tel. 0346-214084

Oud eiken bidstoeltje. € 35,- 

Oud turfkistje. € 30,-. Tel. 

0346-212950

Mooie koperen shagdoos uit 

jaren 50. € 4,- Ronde kope-

ren pruimtabakdoos. € 4,- 

Huishoudtrommeltje uit jaren 

65. € 5,-. 3 fotoalbums van het 

Koninklijke Huis. € 12,50. 

Tel. 06-644420668

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Koffieloodje ½ maat uit jaren 

50. € 3,-. Oude tol uit jaren 

50-60. € 3,50. Ronde, inklap-

bare kurkentrekker. € 4,-. Tel. 

06-644420668

Betonnen barbecue met roos-

ter. € 30,-. Tel. 035-5771317

Medaillekastje met glazen-

deurtjes. Afm. 41x13x33,5cm. 

Zien = nu kopen! € 15,-. Tel. 

06-44420668

Gekleurde step met luchtban-

den. € 10,-. Tel. 035-5771317

Z.g.a.n. hangmat in meta-

lenframe. € 25,-. Tel. 035-

5771317 

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Loom elastiekjes te koop vrij-

dag tussen 19 en 21 uur op 

Dorpsweg 6 Maartensdijk. 

200 stuks voor €1,25. uni of 

gemengde kleur.

Jonge konijntjes € 5,-. Tel. 

0346-218703 of 06-24621968 

Wii spelcomputer wit met, 2x 

Wii Remote Origineel , Wii 

Nunchuk Origineel , Nintendo 

Balance Board Origineel , 

Lan Adapter Origineel , 22 

Wii Wheel Origineel, Battery 

recharger For 4, Wii dans/

spel Mat, wii pistool 1. Incl 

11 spellen € 150,00. Bel 0346 

213204 na 17.00 uur 

Ronde, kunststof groene 

tuintafel met centrale stevige 

poot, Ø 1m. In goede staat. 

€ 20,-. Tel. 0346-211678

12 oud-leerdam glazen weck-

potten met deksel van 2 liter. 

Heel decoratief. € 2,50 per 

stuk. Staande schemerlamp 

met marmeren voet en prach-

tige zijden kap (jaren 30). 

€ 25,-. Mooie stevige ronde, 

witte tuintafel. Ø 1m. € 35,-. 

Tel. 030-2205540

honden bench lxbxh = 

105x70x80 € 45,- tel 0346 

211738

3 paar houten klompen maat 

34-38-39 € 5,- p.paar. 030-

2202996

Fietsen/ brommers

Groen kinderfietsje. € 20,-. 

Tel. 035-5771317

Personeel gevraagd

POTTENBAKKER m/v 

voor geboortebordjes voor 

babycompany.nl. Tel. 0346- 

214011

3 enthousiaste- parttime– 

COLLEGA’S gezocht. U kunt 

een meer dan bovengemid-

deld fulltime inkomen gene-

reren. Ervaring en opleiding 

niet vereist. Ook te combi-

neren met uw huidige baan 

of bedrijf. Neem contact op 

met ‘W4U communicatie’: 

0633991614

Betrokken, hardwerken-

de HUISHOUDELIJKE 

hulp voor kantoorpand in 

Bilthoven nabij CS Voor circa 

2x 2u p/wk buiten kantoor-

tijd. Reacties met schrifte-

lijke motivatie: c.denbrok@

humanconcern.nl

Personeel aangeboden

Diensten voor SENIOREN. 

Voor werk in en om huis dat 

wat veel wordt. Maar ook 

een boodschap, eropuit, 

enzovoort. Bel 06-38623637. 

Kennismaken kost niets.

Voor een goed onderhouden 

(grote) TUIN belt u Rein: 

06-82004441

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

`PLUKTUIN Agnes Kruiden` 

open elke woe 13–16u en 

za 10–16u. Dorpsweg 264 

Maartensdijk.

Bij je juich pak hoort een 

spectaculair kapsel! Dus… 

kom naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022 Zorg 

voor uw haar!
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

Adres  ..........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  ....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Nieuwe senioren reisjes aangeboden door Hennie en 

Henk. Na dringend verzoek komen wij met twee nieu-

we reisjes voor senioren ZOMERDAGTOCHT 17 juli- 

AVONDTOERTOCHT 7 augustus. Inlichtingen - aanmel-

den - betalen dd Zaterdag 5 juli in Dijckstate vanaf 10.00u. 

Bel even 0346-212288 en wij sturen u de folder toe.

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 

Bijverdienen DHL-PARCEL regio De Bilt zoekt pakket-

bezorgers met eigen auto. Verschillende dagen/dagdelen zijn 

mogelijk. Info: www.dhlparcel.nl/bezorger-worden of direct 

sollicitatieafspraak maken via tel. 06-37424001

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt en 8 voor de Idea cursussen

Op ’t 
bankje

Wat ziet de natuur er weer prachtig uit’, zeg ik tegen de vrouw 

die naast me is komen zitten. Ze ziet er vlot gekleed uit en ik 

schat haar in de veertig. ‘Inderdaad is het prachtig en eigenlijk 

zou ik in mijn tuin moeten zitten, maar de buren moeten weer 

zo nodig barbecueën. Iedere keer als ik op een zomeravond van 

de tuin wil genieten is er wel iemand in de buurt die zorgt voor 

een schroeilucht. Ze vragen wel altijd of ik wil aanschuiven, 

maar ik ben vegetarisch en word al misselijk als ik al die lap-

pen vlees zie liggen. Toch zeg ik er maar niets van, want je wilt 

toch geen zeurpiet zijn.’ Zo dat is ze kwijt en nu verwacht ze 

van mij waarschijnlijk een reactie. Oplossingsgericht als ik ben 

zeg ik: ‘Je kunt toch ook groenten roosteren op de barbecue.’ 

De vrouw moet er hartelijk om lachen. ‘Ik heb wel eens gezien 

dat ze er champignons aan een pin opleggen, maar het meeste is 

toch vlees en daar hou ik niet van. Ik heb er al mee leren leven 

en als het even kan ga ik er tussenuit, zoals nu.’ Nieuwsgierig 

vraag ik of ze al lang vegetarisch is. ‘Eigenlijk heb ik het van 

huis uit meegekregen. Mijn ouders zijn echte dierenliefhebbers, 

maar niet om ze te eten. Ze hebben een grote moestuin waar ik 

ook altijd het nodige van krijg. Heerlijke onbespoten groenten 

en fruit. Ik heb zelf een klein kruidentuintje voor dagelijks ge-

bruik, maar voor mijn vader en moeder is het een levensvervul-

ling. Als er veel van iets is krijgt iedereen in de buurt een maaltje 

van een of ander. Het is heel mooi om te zien hoe ze ermee bezig 

zijn en ook nog eens goed, want ze zijn kerngezond. Gelukkig 

wordt er steeds meer gelet op wat we eten en ik ben blij met al 

die biologische producten die je nu kunt kopen. Er zijn ook veel 

meer vegetarische menu’s in restaurants. Vroeger was een ome-

let bijna het enige.’ Ze snuift een paar keer en je ziet haar den-

ken. Ook op het bankje is de lucht van een barbecue die ergens 

in de buurt moet staan te ruiken. De vrouw voelt wat ik denk 

en begint te lachen. ‘In deze tijd kun je er met mooi weer niet 

omheen. Maar wat me wel weer stoort is dat de mensen die nu 

de brandlucht veroorzaken in het voorjaar steen en been klagen 

over boeren in de buurt die aan het gieren zijn. Dat vind ik een 

lucht die in de natuur thuishoort.’ Ze vertelt dat ze onderwijze-

res is en ook in de lessen veel aandacht aan voeding besteedt. 

‘Je merkt dat kinderen steeds meer bewust worden van gezond 

eten en van ouders hoor ik soms dat ze door de kinderen de les 

gelezen wordt. We doen op school vaak projecten over gezonde 

voeding en het leuke is dat mijn ouders de kinderen dan op de 

tuin ontvangen en rondleiden. Ze zorgen dan voor broodjes ge-

zond en laten kinderen ook zelf van alles doen. Het laten zien 

hoe alles groeit en bloeit is voor kinderen heel belangrijk en ik 

merk steeds meer dat ze thuis in de tuin ook een hoekje voor 

zichzelf hebben. Maar als ik de verhalen hoor vinden ze een 

barbecue toch ook wel heel vet’, zegt ze lachend. ‘Ik denk dat 

het hoogtepunt van de barbecue bij de buren nu wel voorbij is. 

Ze zullen me nog wel even vragen voor een glaasje wijn en dat 

doe ik dan maar.’ Ik wens haar veel plezier.

Maerten

Muziekmiddag in Lugtensteyn

Woongroep Lugtensteyn beschikt 

over een prachtig atrium dat uiter-

mate geschikt is voor muziekuit-

voeringen. Op 22 juni van 14.00 

tot 15.30 uur wordt een gevarieerd 

programma geboden door o.a. een 

saxofoonkwartet en diverse solisten, 

met zang, viool, fluit, harp en accor-

deon. Toegang is € 3,- inclusief twee 

drankjes. Adres: Orionlaan 3 - 59 

(naast de huisartsenpraktijk), Bilt-

hoven. (Evert Bouws)

Klaverjassen

Vrijdagavond 20 juni kunt u weer 

klaverjassen bij FC de Bilt. In de 

kantine van deze sportvereniging 

aan de Laan van Weltevreden in de 

Bilt bent u van harte welkom. Vanaf 

19.00 uur is de kantine geopend en 

het klaverjassen begint om 20.00. 

Inschrijfgeld bedraagt € 3,-. Loten 

voor de loterij zijn € 0,50 per stuk.
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Cafetaria Peet wint 
Combi toernooi

Korfbalvereniging Tweemaal Zes organiseerde woensdag 11 juni voor 

de 18e keer het Combi-korfbaltoernooi. Helaas waren er wat minder 

aanmeldingen dan afgelopen jaren, maar toch streden er 14 teams om 

de titel ‘Carwash Larenstein Combikorfbalkampioen 2014’.

Cafetaria Peet had net iets meer korfbalervaring in zijn team dan de 

Sportiefste Familie onder leiding van Henny de Rooij en won de wed-

strijd met 3-2. Het is een mooie eer, maar toch gaat het vooral om de ge-

zelligheid, om met je familie, collega’s en vrienden eens in een andere 

setting sportief bezig te zijn. Voor wie na de zomer op de woensdag-

avond nog wel weer wil korfballen heeft de vereniging een Recreanten-

training of een Midweek-competitie. Voor meer informatie kan contact 

opgenomen worden met Henny de Rooij, telnr. 0346 212971.

(Monique Groen)

Team Peet ontving cadeaubonnen voor een wasbeurt bij Carwash La-

renstein de Bilt, de sponsor van het toernooi. Bovendien was er voor 

alle deelnemende teams een heerlijke taart van Bakkerij Bos.

Golfen voor ‘Samen Verder’
Op Tweede Pinksterdag 

werd op Golfpark ‘De Bilt-

se Duinen’ de traditionele 

wedstrijd gespeeld ten bate 

van Sportstichting Samen 

Verder de Bilt. Deze stich-

ting organiseert voor men-

sen met een verstandelijke 

beperking sport- en spelac-

tiviteiten.

Evenals vorig jaar konden 

niet alleen leden van de or-

ganiserende golfclub, maar 

ook niet- leden inschrijven. 

Onder zomerse weersom-

standigheden streden 32 

deelnemers om de bekers 

die met deze beneietwed-

strijd over 18 holes waren 

te winnen. 

Voorlopige selectie FC De Bilt
Henk van de Bunt

De voorlopige selectie voor de senioren van FC De Bilt in het seizoen 2014-2015 is inmiddels 

bekend. Ongeveer 35 spelers komen in aanmerking voor het eerste c.q. tweede team van de 

promovendus naar de tweede klas West 1 zaterdag van de KNVB.

Martin van Veelen fungeert als 

woordvoerder en vertelt: ‘De 

voorlopige selectie is grotendeels 

hetzelfde gebleven, maar er zijn 

wel enkele opvallende mutaties. 

Tijdens de afgelopen winter ver-

trok Worku Ayana voor zijn werk 

naar Engeland en kort na de win-

ter stopte Nick van Schaik. We le-

verden naar mijn mening een link 
stuk kwaliteit en ervaring in. Kort 

daarna werd bekend dat Mike Ver-

sloot naar hoofdklasser VVA ging; 

voor Mike erg leuk en voor ons erg 

jammer. Onze selectie was groot, 

maar overwegend gevuld met jonge 

spelers en met een promotie naar de 

tweede klasse was aanvulling ge-

wenst. Wij zijn daarom blij dat de in 

De Bilt wonende Tom Karst (spits) 

van ’t Vliegdorp (Soesterberg) 

overkomt. Tom speelde hiervoor bij 

Be Quick, SDVB en SO Soest en 

scoorde vorig seizoen bij ‘t Vlieg-

dorp 22 doelpunten. Met hem mee 

komt (ook van ’t Vliegdorp) Bart 

Kuijpers. Bart is breed inzetbaar en 

speelde hiervoor bij Westlandia en 

Sterrenwijk. De twee doelpunten 

die Bart in de nacompetitie voor 

’t Vliegdorp scoorde waren helaas 

niet genoeg om de degradatie van ’t 

Vliegdorp af te wenden’.

Keuze

Met de komst van Tom daalde in 

zijn ogen de kans voor Fabian Pol-

man de nieuwe spits te worden. 

Fabian heeft onlangs besloten bij 

Odysseus te gaan voetballen. Van 

Veelen: ‘Erg jammer voor ons, 

maar we respecteren uiteraard deze 

keuze. Fabian kwam drie jaar gele-

den in zaterdag1 en bleef in 2012 bij 

de selectie toen het nieuwe eerste 

van start ging. De afgelopen twee 

jaren had hij de ondankbare taak 

de reservespits te zijn achter Mike 

Versloot. Tijdens de invalbeurten 

maakte Fabian steeds een goede in-

druk en hij scoorde regelmatig be-

langrijke doelpunten. Enkele dagen 

geleden werd bekend dat Micha 

Onderstal zijn geluk gaat beproe-

ven bij Jonathan. Micha speelde 

vorig seizoen wat vaker mee met 

het eerste, maar dit jaar kwam hij 

alleen in actie tegen Bunnik’.

Van buiten

Komen er buiten Tom Karts en Bart 

Kuijpers nog andere spelers? De 

promotie van FC De Bilt A1 naar 

de hoofdklasse mag op zich een 

knap staaltje genoemd worden van 

een team dat toch voornamelijk be-

stond uit B-spelers en eerstejaars A-

spelers, maar hierdoor is dit jaar de 

doorstroming vanuit de A-richting 

naar de selectie volgens van Veelen 

te klein: ‘Volgend seizoen kunnen 

we meer verwachten: nieuwe spe-

lers van buitenaf, maar dan wel 

graag met ervaring. En toen meld-

den zich twee spelers van Elink-

wijk; spelers die ook nog eens jaren 

bij FC Hilversum in de hoofdklasse 

en topklasse hebben gespeeld: Tony 

Bonsink (verdedigende middenvel-

der c.q. centrale verdediger) en ver-

dediger John Hitiahubessy. Deze 

twee dertigers brengen veel kwa-

liteit en ervaring mee naar FC De 

Bilt en het is de bedoeling dat zij 

deze ervaring delen met de jongere 

spelers en dat zij met dit ambitieuze 

team meeknokken om FC De Bilt 

weer een stap verder te brengen’.

Augustus

De deinitieve selectie wordt vol-
gens Van Veelen in augustus bekend 

gemaakt. Na een periode van hard 

trainen en oefenwedstrijden spelen, 

zal de technische staf de keuzes met 

de spelers delen en vervolgens zal 

hierover verder worden gecommu-

niceerd. Volgens Martin van Vee-

len kan er met vertrouwen worden 

vooruitgeblikt naar het komende 

seizoen: ‘In de huidige selectie zijn 

de spelers beter geworden en de 

nieuwe spelers vormen vermoede-

lijk een versterking. Ik blijf bij mijn 

eerdere voorspelling: ergens in het 

linker rijtje. Sommigen zullen wel-

licht hun bedenkingen hebben bij 

spelers die van buitenaf komen. 

Op zich is de verhouding heel ge-

zond: ongeveer 30 van de 36 spe-

lers wonen in de gemeente De Bilt 

of hebben een FC De Bilt-verleden. 

Daarnaast moeten we het ons ook 

realiseren dat zes senioren met een 

FC De Bilt verleden hun kunsten 

vertonen bij clubs in de hoofdklasse 

of hoger’.

Twee lijnen Zomerbridge 
Donderdag 12 juni vervolgde 

Bridgeclub Hollandsche Rading 

het wekelijkse vrij toeganke-

lijke Zomerbridge in het nieuwe 

Dorpshuis aan de Dennenlaan. Er 

werd vanwege de grote belang-

stelling in twee lijnen gespeeld: 

in de A-lijn zegevierden Nico Ver-

haar & Erik Polders (69,5%), wer-

den Frans van Eck & Hans Hoog-

eveen tweede met 60,6% en was 

het brons voor Trees van Doorn & 

Jan van der Heide met 57,3%.

In de B-lijn was de eerste plaats 

voor Jannie van Loo & Roel van 

Loo (64,6%), het zilver voor Hans 

Grande & Digna Grande (59,1%) 

en bereikten Cobi van der Geest & 

Joke Koehorst met 59% de derde 

plaats.

Vervolg

Het Zomerbridge gaat door tot 

en met donderdag 28 augustus. 

Vanaf 19.00 uur is men welkom 

en de aanvang van het bridgen is 

om 19.30 uur. De eerstvolgende 

avond is donderdag 19 juni. Voor 

niet leden van Bridgeclub Hol-

landsche Rading zijn de kosten 

van deelname € 2,- per persoon 

per avond. Leden betalen €1,- per 

persoon. Vooraf aanmelden van 

zowel leden als niet-leden per 

paar is gewenst en kan bij voor-

keur per e-mail naar bcholland-

scherading@gmail.com of telefo-

nisch naar Trees van Doorn (030 

2292078). Op de betreffende don-

derdag kan inschrijven ter plaatse 

per paar nog tot 19.00 uur, mits 

het maximaal mogelijke aantal 

nog niet is bereikt. 

[HvdB]

SV Irene heel succesvol 

tijdens Districtsinale turnen
Net als voorgaande jaren heeft SV Irene ook dit jaar weer medailles 

behaald. In Amsterdam streden op 14 juni drie jonge turnsters mee om 

de prijzen in de categorie D2 van de Koninklijke Nederlandse Gymnas-

tiek Unie.

In februari en maart wisten vier turnsters zich tijdens de voorrondes in 

rayon Eemland te plaatsen voor het regiokampioenschap in mei. Door 

een respectievelijke 2e , 5e en 4e plaats daar, mochten Merel de Vries, 

Puck ’t Lam en Roos Jonker nu meedoen met de districtsinale. On-

danks het zeer hoge niveau, bleek al snel dat de SV Irene prima mee kon 

komen. Met name de balkoefening werd door alle drie meiden heel erg 

goed uitgevoerd. Ook op mat, brug en sprong hebben zij goed geturnd.

Dit resulteerde in een knappe 4e plaats voor Puck bij niveau Pupil 1 

D2 en een mooie 1e plaats voor Roos bij niveau Instap D2. Al met al 

was het een superseizoen, dat op 21 juni zal worden afgesloten met de 

onderlinge wedstrijden.                                     (Inge van Geijlswijk)

Puck.                  Roos links en Merel rechts.

Op 14 juni vond de afsluiting van het seizoen plaats met diverse activiteiten 

voor de jeugd. Na aloop daarvan was er een gezellige barbecue waarmee 
FC De Bilt de kaderleden en vrijwilligers bedankte voor hun inzet.

Voorzitter Bert van Klingeren overhandigt de cheque van 500 euro aan pupillen 

en voorzitter Mw. Naaktgeboren van Samen Verder.
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Woensdag 18 juni: "Nieuwe à la carte kaart"

Woe.
18-06 "Kliekjesdagen"

Div. vlees, vis en 
vegetarische gerechten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
19-06
Vrij.

20-06
Woe.
25-06

Entrecote v.d. grill met
knoflooksaus 

of 
Scholfilet met 

Provençaalse groenten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
26-06
Vrij.

27-06

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Lekker naar de Boer op Open Dag 
Tuinderij Eyckenstein 

Op 21 juni, tijdens de landelijke open dagen van de biologische landbouw staan de deuren van 

Tuinderij Eyckenstein en Agnes kruidentuin van 10.00 tot 16.00 uur weer open. Luuk Schouten, 

de biologisch tuinder en Agnes Looman, biologisch kruidenkweker in Maartensdijk hebben 

hun tuinen mooi op orde. Op de tuinderij wordt een grote diversiteit aan groenten en 

kruiden zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest geteeld. 

De groenten en kruiden staan er 

geweldig bij en alles wordt steeds 

kleuriger in de tuinen. Op de moes-

tuin kunnen de oude waterbakken 

die vroeger werden gebruikt om de 

planten op de tuinderij water te ge-

ven, worden bewonderd. Er is van 

alles te beleven in de groente- en 

kruidentuin. 

Men kan aan diverse activiteiten 

deelnemen, maar ook ontspannen 

genieten en lekker over de moes- en 

kruidentuin rond kuieren.

Programma

In de moes- en kruidentuin is er ver-

koop van verse groenten, keuken-

kruiden, jams, kruidenthee, krui-

denplanten enz. De theetuin achter 

in Agnes kruidentuin is open. Om 

12.00 en 15.00 uur is er een rond-

leiding in de moestuin door Luuk 

Schouten. Om 14.00 uur is er een 

rondleiding in de kruidentuin door 

Agnes Looman met als thema: over 

‘bijen tussen de bloemen’. De bloe-

menpluktuin van Agnes Kruiden is 

open en van 13.00 tot 16.00 uur is 

er een wijnproeverij van biologi-

sche wijnen door Restaurant Zilt 

en Zoet, waarbij Monica Beckers 

van Zilt & Zoet verschillende wij-

nen laat proeven. Imker Walter den 

Hollander is aanwezig om van alles 

te vertellen over bijen en het hou-

den van bijen. Walter heeft een de-

monstratiekast bij zich, zodat men 

kan zien wat er zich in een bijenkast 

afspeelt. Van 13.00 tot 14.00 uur is 

er voor kinderen bloemschikken 

in de pluktuin. De kosten hiervoor 

zijn € 2,50,-. 

Repair Café bij WVT
Afgelopen zaterdag werd alweer het derde seizoen van Repair Café 

Bilthoven afgesloten. De leukste reparatie van de dag was een bed-

lampje uit 1973. Bernadette de Wit uit Bilthoven kwam binnen met 

dit lampje van haar negentig jarige moeder. Moeder’s vingers zijn niet 

meer lexibel genoeg om op een knopje te kunnen drukken, maar dit 
lampje gaat aan als je het luikje openmaakt en dat lukt haar met gemak. 

Balen dus, dat het stuk was gegaan. Repair Café Bilthoven krijgt gezel-

schap. Op zaterdag 28 juni is er een eerste Repair Café in Hollandsche 

Rading in het Dorpshuis, Dennenlaan 57, van 10.00 tot 14.00 uur.

Gelukkig wist reparateur Peter Visje het lampje te herstellen en zo 

verliet Bernadette snel WVT om haar moeder te gaan verrassen.

(foto Anne Marie Gout)

Late vogels en lang licht
IVN De Bilt en omstreken nodigt belangstellenden uit om mee te lopen met de traditionele 

midzomeravondwandeling. Op of rond de zogenaamd langste dag biedt men al vele jaren de 

sensatie van een wandeling door de natuur op een zomeravond.

Natuurlijk is dat wel afhankelijk van het weer.

Er zijn twee thema’s op deze avond: 

Late Vogels en alles rond de zon-

newende, de langste dag, de nacht-

schemering en ook alles rond Sint 

Jan. Wat de vogels betreft: ze zijn in 

de ochtend vroeg actief, maar ook 

in de avond. Meer dan overdag, 

waarin er vele rusturen zijn inge-

bouwd. En in de schemering is er 

kans op het waarnemen van nacht

vogels en nachtdieren. U bent dus 

welkom op zaterdagavond 21 juni. 

De start is om 21.00 uur bij pavil-

joen van het landgoed Beerschoten 

(ingang op de Holle Bilt). Aanmel-

ding is niet vereist en meedoen is 

gratis. Een verrekijker en goed 

schoeisel zijn aan te bevelen. In-

lichtingen: Jaap Oskam, Tel. 030-

2211831 en op www.ivndebilt.nl

Gipsy Jazz op Beerschoten
Zondagmiddag 22 juni vindt het tweede Zomerconcert plaats op het 

gazon achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A, De Bilt. De aan-

vang is om 14.00 uur. Voor de pauze speelt de Gipsy Jazzband Indif-

ference o.l.v. Wouter Poot. Indifference brengt jazz, latin, gypsy swing, 

musette, tango en meer op een frisse hedendaagse manier. Na de pauze 

is er een optreden van de Melodie Percussie Groep van de Koninklijke 

Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Arie Roelofsen met een zeer gevarieerd 

programma. De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zo-

merconcerten De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen 

zijn aanwezig en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij minder 

goede weersomstandigheden wordt het concert verplaatst naar de Im-

manuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt.           (Jan Meeuwsen)

Avondwandeling door 
Westbroekse Zodden

Vrijdag 27 juni is er weer een avontuurlijke natuurwandeling door het Zoddengebied, 

georganiseerd door de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark [ANV]. 

De wandeling start om 19.00 uur aan de Kerkdijk 36 in Westbroek.

Agrarisch natuurdeskundige Bert 

van der Tol vertelt tijdens de wan-

deling over het ontstaan van het 

Zoddengebied, waaronder de ver-

schuiving van een agrarisch naar 

een meer natuurlijk landschap. Ook 

Henk van Zijtveld, jaren geleden 

initiatiefnemer van de natuurwan-

deling door het Zoddengebied, leidt 

geïnteresseerden deze avond rond. 

Als Westbroekse agrariër heeft hij 

altijd al een grote belangstelling én 

liefde gehad voor de lora en fauna 
in dit gebied. Naast zijn agrarische 

kennis weet hij op boeiende wijze 

te vertellen over de uiteenlopende 

plantensoorten en de prachtige 

Zodden.

Aanmelden kan bij Henk van Zijt-

veld, tel. 0346 281266, 

e -mai l :v.z i j tve ld@hetne t .n l .  

Locatie: Kerkdijk 36, Westbroek 

(achter de praktijk van huisarts 

Mientjes). Kosten: ANV leden: 

gratis, niet-leden betalen € 2,50. Na 

aloop is er kofie of thee. Laarzen 
zijn tijdens de wandeling gewenst.

De Agrarische Natuurvereniging 

Landschap Noorderpark [ANV] 

organiseert allerlei activiteiten 

in de natuur, zoals een Vroege 

Vogelwandeling met boeren 

breakfast of een zomerwandeling 

over het Bert Bospad.

Tuiderij Eyckenstein is gelegen aan de Dorpsweg 264-achter in Maartensdijk.

Op de langste dag bloeit het 

Sint-janskruid.

Ook op 22 juni hoopt de 

organisatie op stralend weer en 

mooie klanken.


