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Een belangrijke dag voor
De Vierstee

door Henk van de Bunt

Donderdag 25 juni zal de gemeenteraad een voorstel vanuit het college van B&W behandelen 
over de toekomst van De Vierstee in Maartensdijk. Het voorstel in een notendop behelst een 

renovatie van het multifunctionele gebouw op de huidige locatie en binnen de huidige omvang. 
Binnen de renovatie zullen, waar mogelijk wensen, welke geuit zijn 

binnen de groep gebruikers, verwezenlijkt worden.

Om deze renovatie mogelijk te 
maken heeft het College een be-
drag van 1,5 miljoen euro beschik-
baar gesteld. Van deze 1,5 miljoen 
euro dient ongeveer 8 ton besteed 
te worden aan het wegwerken van 
achterstallig onderhoud, het over-
blijvende geld zal ingezet worden 
om gebruikerswensen in te vullen 
en het gebouw energiezuiniger te 
maken. Hoe de exacte verdeling 
van het geld gaat plaatsvinden, zal 
nog onderwerp van nadere invul-
ling zijn. Henny van der Heijden 
en Edwin Plug vertegenwoordigen 
de sterk bij de renovatie betrokken 
groep Vierstee 2.0. Zij noemen het 
Collegevoorstel een realistisch kijk 
op wat er in 2015, rekening houdend 
met de wensen van de inwoners, re-
aliseerbaar is.

Financiën
Dat met de beschikbare zeven ton 
niet alle gebruikerswensen gereali-
seerd kunnen worden, daarvan is het 
college zich terdege bewust, maar er 
zijn niet meer financiële middelen 
beschikbaar. Om toch nog meer za-
ken mogelijk te maken zal er vanuit 
de gemeente sterk ingezet gaan wor-
den om via externe partijen nog ex-
tra financiële middelen te genereren. 
Hierbij kan gedacht worden aan sub-
sidies vanuit het rijk, de provincies 
en zelfs Europa. Hoeveel extra geld 
dit zou kunnen opleveren is op dit 
moment nog niet te zeggen. Buiten 
deze extra financiële middelen zal 
er ook gekeken gaan worden naar 
andere alternatieven om extra geld 

voor een betere renovatie te gaan 
krijgen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een aantal grote goede doelen 
fondsen en crowdfunding. 

Extra
Henny van der Heijden: ‘Bij de 
bouw van De Vierstee heeft het dorp 
Maartensdijk (vier voormalige ker-
nen) via allerlei acties een bijdrage 
geleverd van 30.000 gulden. Omge-
rekend zou dat ruim nu 70.000 euro 
zijn. Wanneer dat nu ook weer zou 
lukken (er zijn nu zes kernen), dan 
zou dat geweldig zijn. Voor dat geld 
kunnen er veel extra zaken tijdens 
zo’n renovatie gerealiseerd worden’. 
Om de extra financiële middelen te 
genereren zal het burgerinitiatief 
Vierstee 2.0 worden omgevormd 
naar Stichting Vierstee 2.0. Deze 
stichting zal o.a. alle grote fond-
sen gaan aanschrijven om daar ex-
tra middelen vandaan te krijgen en 
zal deze gelden beheren. Daarnaast 
hoopt de Stichting, dat er vanuit de 
bevolking en de gebruikers van De 
Vierstee acties opgestart gaan wor-
den om extra geld binnen te gaan 
halen. Zo zouden bv. scholen een 
sponsorloop, verenigingen een groot 
benefietproject en sportverenigingen 
een gezamenlijk sportdag kunnen 
organiseren enz. Ideeën zijn er ge-
noeg en Stichting Vierstee 2.0 denkt 
daarbij graag mee. 

Korfbal
Wat in het voorstel van het Col-
lege niet gerealiseerd kan worden is 
het, ten behoeve van de korfbalver-
enigingen en het Korfbal Verbond 
gewenste aanpassen van de grote 

sporthal naar de NOC/NSF-norme-
ringen. De huidige sporthal heeft 
een afmeting van 22 x 42 meter. Om 
aan de NOC/NSF normering te vol-
doen moeten deze afmetingen 24 x 
44 meter zijn. Om de extra twee me-
ter (de zogenaamde uitloopruimte) 
rond het speelveld te kunnen reali-
seren zou de huidige sporthal geheel 
afgebroken en opnieuw gebouwd 
moeten worden. Hiervoor ontbreekt 
het budget. Daarnaast zou een der-
gelijke aanpassing de doorlooptijd 
van het geheel wegens het aanvra-
gen van allerlei vergunningen met 
minimaal een jaar vertragen. 

Het College is met korfbalvereni-
gingen en het Korfbal Verbond in 
gesprek, wat dit wel/niet voor het 
beoefenen van de korfbalsport in de 
Vierstee betekent. Als het goed is, is 
hierover in de raadsvergadering van 
25 juni meer helderheid.

Voorbereiding
In de voorbereidende commissiever-
gadering van 11 juni zijn er diverse 
vragen vanuit de raadscommissie 
gesteld. Edwin Plug: ‘De meeste 
vragen konden goed en gefundeerd 
worden beantwoord. Na vele jaren 
denken, voorstellen en discussie ziet 
het er dus naar uit, dat in de gemeen-
teraad van 25 juni een definitieve 
keuze gemaakt gaat worden aan-
gaande De Vierstee. De verwachting 
is dat de publieke tribune om 20.00 
uur weer helemaal vol zal zitten met 
geïnteresseerde inwoners. Het gaat 
tenslotte wel over een voor deze 
gemeente en de kern Maartensdijk 
belangrijk onderwerp’. 

Henny van der Heijden en Edwin Plug vertegenwoordigen de groep 
Vierstee 2.0.

11-1 voor gemeente
In juni 2014 is het bestemmingsplan De Leijen Zuid vastgesteld. Tegen 
dit besluit is beroep ingediend. Op basis van de tussenuitspraak van 
de Raad van State moet het plan op één onderdeel nader gemotiveerd 
worden. De Raad van State stelt de gemeente in de gelegenheid om dit 
nu te doen. 

Met het bestemmingsplan De Leijen Zuid wordt de ontwikkeling van 
een complex met een maatschappelijke functie met woon-zorgeenhe-
den, 10 wooneenheden en 12 koopwoningen naast het J.J.P. Oudkwar-
tier in Bilthoven mogelijk gemaakt. De bouw van de 12 woningen is 
gestart en kan ook doorgang vinden. De vergunning voor de woningen 
is verleend en onherroepelijk. 

Eén
Het ingediende beroep ging in op twaalf punten. Op elf punten is de 
gemeente in het gelijk gesteld. Op één punt is naar mening van de Raad 
van State de motivering nog onvoldoende onderbouwd. Het gaat dan 
om het aantonen van een regionale behoefte aan de woningen die ge-
bouwd worden, zodat vraag en aanbod op de woningmarkt goed op el-
kaar aansluiten. Het bestemmingsplan is wel van kracht. De gemeente 
gaat de motivering aanvullen. Naar verwachting wordt dit begin ok-
tober gepubliceerd. Als de Raad van State een positieve einduitspraak 
doet, is het plan onherroepelijk.

Op 20 mei startte de bouw van 12 woningen Bosrijck, De Leijen Zuid te 
Bilthoven. (foto Daphne Hollenberg).
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

28/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/6 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

28/6 • 18.30u - ds. J. Hoek

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/6 • 10.30u - Mw. A. Manneke

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/6 • 10.00u - Niet bekend

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/6 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

28/6 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma 
28/6 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/6 • 10.00u - Ds. W. de Bruin
28/6 • 19.00u - Ds. N. de Boo 

(zangdienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk
28/6 • 10.00u - Mevr. ds. M. van der Wal

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/6 • 10.00u - Ds. G.W. Morsink

R.K. St. Michaelkerk
28/6 • 10.00u - Woord-
en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
28/6 • 10.00u - Dhr. H. Hüpscher

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
28/6 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel 
28/6 • 10.00u - Kand. J.G. MacDaniël 

28/6 • 18.30u - Proponent 
G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
28/6 • 10.30u - Dhr. L. Stuurman

28/6 • 18.00u - Ds. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
28/6 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/6 • 11.00u - geen dienst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/6 • 10.00u - Proponent J. Domburg
28/6 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
28/6 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
28/6 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/6 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen
28/6 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
28/6 • 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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 juni wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 27 juni zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten..

Inzamelavond Marktdag 
De Bilt

Voor de Marktdag van de Biltse 
Dorpskerk is men op zoek naar 
2de hands spullen en dames-
kleding. Een inzamelavond is 
gepland op donderdag 25 juni 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk (Burgemeester de 
Withstraat ) in De Bilt. Om orga-
nisatorische redenen is er geen 
ruimte voor grote meubelen, wit-
goed, tv’s en computers in. Voor 
vragen: Richard en Ida (tel. 06 
17289119). De Marktdag staat 
gepland op zaterdag 12 septem-
ber. De Marktdag zet zich dit jaar 
in voor hulp in Afrika. 

Openbare vergadering CCLV

De Contact Commissie Lage 
Vuursche houdt donderdag 25 
juni om 20.30 uur in dorpshuis de 
Furs een openbare vergadering. 
Er is gelegenheid tot inbreng van 
bewoners en een rondvraag.

Collecte Woord & Daad

Van maandag 29 juni tot en met 
zaterdag 4 juli is er de huis-
aan-huis collecte voor Woord en 
Daad in de kernen Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartens-
dijk en Westbroek. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor 
een vakonderwijsproject in Bur-
kina Faso. Ten opzichte van de 
totale bestedingen van Woord en 
Daad komt 92,09% ten goede aan 
de doelstelling, namelijk armoe-
debestrijding en bewustwording. 
Hiermee is Woord en Daad uniek 
in de Ontwikkelingssamenwer-
kingbranche.

Op D.V. 26 juni 
gaan trouwen:

Jan van Oostrum
& 

Marit Hakvoort

Jullie ouders en familie
wensen jullie veel geluk!

Traditionele garage-
sale route Groenekan

De zesde editie van de Garagesale Route Groenekan vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 27 juni. Zes jaar geleden is dit jaarlijkse initiatief ge-
start en blijkt een groot succes. De Garagesale Route Groenekan krijgt 
steeds meer bekendheid in de regio. Bezoekers komen vanuit de verre 
omtrek. Voor bezoekers is een duidelijke plattegrond met adressen be-
schikbaar. De deelnemende adressen zijn ook te vinden op www.gara-
gesaleroutegroenekan.nl en op de dag zelf te herkennen aan versiering 
met ballonnen of slingers. 

Alle deelnemende adressen maken op hun erf een stand waar van alles 
verkocht wordt, zoals brocante, boeken, planten en stekjes, speelgoed, 
meubels, kleding, kunst en verschillende gebruiksartikelen. Op enkele 
adressen wordt daarnaast ook koffi e, thee en home-made taart geser-
veerd.

Speelgoedbank
Op Lindelaan 10 komt wederom een grote stand van de SpeelgoedBank 
De Meern. De opbrengst van wat hier wordt verkocht komt ten goede 
aan de SpeelgoedBank. De SpeelgoedBank geeft gratis speelgoed weg 
aan kinderen van gezinnen die van weinig geld rond moeten komen.

Omdat ze de politie waarderen
ging de SP agenten trakteren
ze kregen een taart
want dat zijn ze waard
omdat ze hier heel veel presteren

Guus Geebel Limerick

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Jumelagetentoonstelling
De gemeente De Bilt onderhoudt banden met een tweetal gemeenten 
in het buitenland; ook wel Jumelage genoemd. Voor iedere band is een 
stichting opgericht die de taak heeft de onderlinge contacten tussen de 
bewoners te bevorderen en te onderhouden. Er wordt ieder jaar een 
aantal vaste activiteiten georganiseerd. 

Van 3 juli tot en met 18 augustus organiseert de stichting Jumelage De 
Bilt – Coesfeld een Jumelagetentoonstelling 'Verbinding / Verbunden-
heit' in het Gemeentehuis van De Bilt. Op vrijdag 3 juli om 16.30 uur 
wordt deze expositie geopend door wethouder Hans Mieras. Muzikale 
omlijsting is er van het saxofoonkwartet XASAXA van de muziek-
school. De exposanten zijn Truus van den Heuvel (De Bilt), Burkhard 
Hoppe en Christian Tiepold (Coesfeld). 

Over de exposanten
Truus van den Heuvel maakt verstild ruimtelijk werk opgebouwd uit 
vormen die in de natuur en in de wiskunde voorkomen. Wanneer je 
langs haar installaties loopt, zie je het werk steeds veranderen omdat je 
perspectief steeds wisselt en de hangende vormen zachtjes bewegen op 
de luchtverplaatsing zie www.truusvandenheuvel.nl. 

Het lievelingsthema van Burkhard Hoppe is het portretteren van inte-
ressante mensen. De persoonlijkheid en de individuele uitdrukking uit 
het steen te bevrijden ligt hem na aan het hart (zie www.portrait-hoppe.
de). 

In de schilderijen van Christian Tiepold verwerkt hij zijn directe om-
geving, zijn vrienden en familie; daarbij ontstaan overwegend grootse 
landschappen en portretten in olie en acryl (zie www.tiepold.de) 

Pannenkoeken eten 

Woensdag 1 juli organiseert het 
ThuisFrontTeam van Janneke 
van Maanen (uit Groenekan) 
een kindermiddag bij fam. Van 
Maanen op Dorpsweg 2, Maar-
tensdijk. Alle kinderen zijn wel-
kom om na schooltijd lekker pan-
nenkoeken en een ijsje te komen 
eten. Daarna kun je nog knutse-
len en leuke spelletjes doen. De 
kosten zijn 3 euro per kind en 
de opbrengst van deze middag is 
geheel bestemd voor de missie 
van Janneke van Maanen, die in 
Niger de mensen over het Evan-
gelie wil vertellen. Je kunt je 
aanmelden bij Marieke van Gin-
kel (0346-211941 of Marieke@
missie-in-niger.nl). Graag voor 
27 juni. Meer informatie op de 
website: www.missie-in-niger.nl 
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Misverstanden over uitvaartverzorging

Misverstand 1 – De locatie
Een vraag die afgelopen zaterdag 
gesteld werd: ‘Als ik de uitvaart 
bij u laat verzorgen, moet ik dan 
gebruik maken van een Yarden 
crematorium?’ 
‘Nee, wij verzorgen de uitvaart 
geheel volgens úw wensen. U 
kiest waar de crematie plaats-
vindt, uw wensen zijn daarin 
bepalend. Ik kan u helpen met 
suggesties en door mijn ervaring 
kan ik u locaties adviseren die u 
misschien nog niet kent, maar die 
wel passen bij uw wensen.’ 

Misverstand 2 – De verzekering
‘Ik ben verzekerd bij een ande-
re uitvaartonderneming dan 
Yarden en op die polis staat het 
telefoonnummer dat ik bij een 
overlijden moet bellen. Loop ik 
het verzekerde bedrag mis als ik 
de uitvaart door u laat uitvoeren?’
‘Nee, verzekerde bedragen kun-
nen ook bij een andere uitvaar-
tonderneming besteed worden. 
Er is geen sprake van gedwongen 
‘winkelnering’. Vraag in dat geval 
wel naar een eventuele korting 
die u krijgt als de uitvaart bij uw 
verzekeraar laat verzorgen. In 
de meeste gevallen krijgt u die 
korting dan ook bij mij.’

Afgelopen zaterdag hebben notaris Frans van Beek en ik tweemaal een presentatie verzorgd over 
uitvaartzorg en nalatenschap. Tijdens de goed bezochte bijeenkomsten in Bilthoven werden er aan 
mij vragen gesteld waaruit bleek dat er veel misverstanden bestaan over uitvaartzorg. Een aantal 
van dit soort vragen heb ik voor u op een rij gezet.

Misverstand 3 – De bijeenkomst
‘Moet ik altijd gebruik maken van 
de aula en de koffiekamer van 
het crematorium of de begraaf-
plaats?’ 
‘Nee, u kunt zelf bepalen óf 
en wáár u een herdenkings-
bijeenkomst organiseert of de 
condoleance laat plaatsvinden. 
Het crematorium of de begraaf-
plaats voert dan het ‘technische’ 
gedeelte uit. Veel nabestaanden 
geven er de voorkeur aan om het 
afscheid en de crematie of begra-
fenis te scheiden. Ik adviseer 
u graag. Er zijn prachtige, heel 
bijzondere plekken waar we een 
onvergetelijk afscheid in de sfeer 
en in de stijl van de overledene 
kunnen organiseren.
Dit is maar een kleine greep 
uit de vragen. Alle antwoorden 
komen in essentie neer op de 
conclusie dat een mooi afscheid 
maatwerk is waarbij de nabe-
staanden en de uitvaartonder-
nemer samenwerken om een 
perfecte bijeenkomst te organi-
seren.

Brochure
Om inzicht te geven in wat bij 
een uitvaart komt kijken heb ik 
een overzichtelijke brochure laten 

maken. U kunt daarin uw per-
soonlijke uitvaartwensen noteren 
of de wensen samen met uw 
naasten vastleggen. Als u die 
brochure wilt ontvangen, stuur 
mij dan een mail naar 
koop.geersing@yarden.nl of bel 
mij op nummer 06 51 24 77 43. 
Ik kan u - indien gewenst en 
geheel vrijblijvend - voorrekenen 
op welke kosten u bij uw per-
soonlijke wensen moet rekenen 
zodat u precies weet waar u aan 
toe bent. Tijdens de bijeenkomst 
van afgelopen zaterdag met 
notaris Frans van Beek bleek heel 
duidelijk wat mensen willen: eer-
lijke voorlichting, eigen inbreng 
en een luisterend oor. Dat bied 
ik u graag. Een goed voorbereid 
afscheid geeft gemoedsrust!

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

Behandeling Kadernota leidt tot 
heftige discussies

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 18 juni na een marathonzitting de Kadernota 2016-2019 
ongewijzigd vast. De nota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2016 en volgende jaren.

De fracties van Beter De Bilt, Bilts Belang, SGP, CU, PvdA en SP stemden tegen.
Een amendement ingediend door Johan Slootweg (SGP) om af te zien van de generieke 

bezuinigingsmaatregel op de zorg wordt na hoofdelijke stemming met 12 tegen 15 stemmen 
verworpen. Van de veertien ingediende moties werden er drie aangenomen. 

Het college heeft drie belangrijke 
knopen doorgehakt. Dat zijn in de 
projecten een nieuw zwembad, het 
opknappen van De Vierstee en het 
opknappen van Het Nieuwe Ly-
ceum. Om die ambities te kunnen 
dekken is een dekkingsplan op-
gesteld. De helft daarvan komt uit 
een generieke subsidiekorting van 
zeven procent over alle subsidies. 
Een kwart wordt binnen de orga-
nisatie gezocht en een kwart in de 
programma’s. Organisaties die zich 
bezig houden met informele zorg 
blijven buiten de bezuinigingen.

Financieel beleid
De fracties van Beter De Bilt en de 
PvdA putten bij de behandeling van 
de kadernota uit de alternatieve nota 
die zij hebben uitgebracht. Ebbe 
Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 
mist bij de Kadernota van het col-
lege een visie op basis waarvan een 
aantal prioriteiten wordt gesteld. 
Hij noemt de besluitvorming in de 
raad grillig, langdurig vaak gepaard 
gaande met verschillende voorstel-
len en met veel externe inhuur. Een 

door Rost van Tonningen ingedien-
de motie waarin de raad gevraagd 
wordt om in gezamenlijkheid een 
strategische agenda uit te werken, 
krijgt unanieme steun. Dolf Smo-
lenaers (D66) noemt het noodzake-
lijk een verstandig financieel beleid 
te voeren, zodat we een sociale en 
betrouwbare overheid kunnen zijn 
en blijven. Hij ziet een drieslag 
voor de gemeente. Het versneld 
ontwikkelen van achterblijvende 
locaties, creatief gebruiken van 
tijdelijk leegstaande panden en het 
slim beheren van onze bestaande 
locaties. Erik van Esterik (PvdA) 
mist richting en visie in de Kader-
nota. De PvdA wil toe naar een 
moderne gemeente die zichzelf ziet 
als partner van inwoners, instellin-
gen en bedrijven, en faciliteert en 
ondersteunt. De PvdA vindt dat het 
college overdreven pessimistisch 
begroot. 

Woningbouw
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) noemt de rode draad voor 
de VVD de participatiemaatschap-

pij, duurzaamheid en het op orde 
houden van de gemeentelijke finan-
ciën. Menno Boer (SP) maakt zich 
zorgen over de nogal brute en on-
doordachte ingreep in het cultureel 
subsidieprogramma. Het afschaffen 
van de computer- en internetver-
goeding voor raadsleden stemt hem 
wel tot vreugde. Een door hem in-
gediende motie over woningbouw 
krijgt unanieme steun. Het college 
wordt daarin gevraagd op korte 
termijn een inventarisatie te ma-
ken van de al gerealiseerde en de 
aankomende bouw van woningen 
(inclusief 30 procent sociaal), en in 
september een breed gedragen lijst 
van aanbevelingen te presenteren 
om zo snel mogelijk te kunnen vol-
doen aan de woningbouwprogram-
mering van de Provincie Utrecht. 

Zorg
Werner de Groot (CDA) komt met 
een voorstel om te onderzoeken of 
een extra ontsluiting van De Leijen 
mogelijk is. Hij vraagt aandacht 
voor de brandweerkazernes. De 
Groot vindt dat de bezuiniging op 

de bibliotheek niet mag leiden tot 
sluiting van een van de twee loca-
ties. Han IJssennager (Bilts Be-
lang) gaat niet mee met voorstellen 
die niet helder en eenduidig aange-
ven welke burgers pijn gaan lijden. 
Geen subsidies naar mensen die het 
zelf kunnen betalen. Anne de Boer 
(GroenLinks) ziet in de Kadernota 
een goede uitwerking van het coali-
tieakkoord. Johan Slootweg (SGP) 
vindt dat zeven procent korting op 
de formele zorg geen goed signaal 
naar de samenleving is. Nico Jan-
sen (CU) constateert dat de Biltse 
bevolking duidelijk aantoont me-
deverantwoordelijk te willen en 
kunnen zijn. Hij geeft het college 
de raad dingen anders te gaan doen. 
‘Burgerinitiatieven moeten een se-
rieuze kans hebben.’ 

B en W
De portefeuillehouders gaan in op 
vragen, opmerkingen en de inge-
diende moties. Wethouder Hans 
Mieras proeft bij de raad het be-
sef om investeringen realistisch te 
doen. ‘De bibliotheek is, sterker 
dan het KunstenHuis, afhankelijk 
van subsidies en is landelijk aan in-
grijpende veranderingen onderhe-

vig. We kijken ook naar deze ont-
wikkelingen.’ Wethouder Jolanda 
van Hulst deelt de zorg over de ver-
keerssituatie in De Leijen maar wil 
de evaluatie van de proefafsluiting 
afwachten. Wethouder Madeleine 
Bakker zegt dat het korfbalverbond 
inmiddels heeft laten weten de dis-
pensatieverlening aan de verenigin-
gen DOS en Tweemaal Zes voor het 
seizoen 2015 – 2016 te verlengen. 

Wethouder Anne Brommersma 
zegt de laatste te zijn om te ontken-
nen dat de bezuinigingen in de zorg 
pijn doen. Burgemeester Arjen Ger-
ritsen gaat uitvoerig in op de strate-
gische agenda. Hij is blij dat er druk 
wordt gezet op gemeenschappelijke 
regelingen. De door Beter De Bilt 
ingediende motie over een bezuini-
ging op gemeenschappelijke rege-
lingen krijgt steun van de raad. Het 
college wordt daarin gevraagd een 
voorstel uit te werken om per 2017 
bij diverse gemeenschappelijke re-
gelingen een korting door te voeren 
van vier procent als streven op het 
huidige budget of op de bijdrage 
per inwoner. De motie doet ook een 
oproep aan het college deze korting 
af te stemmen met de partners.

Johan Slootweg stemt vanwege de generieke bezuiniging op de formele 
zorg tegen de kadernota.

Jubileumweekend
115 jaar KBH

De Weathertown Bigband verzorgde op vrijdagavond 19 juni de ope-
ningsavond van het Fête de la Musique weekend van de KBH met een 
swingende Dancenight in het H.F. Witte Centrum. Op deze sfeervolle 
avond speelde de band een lekkere mix van Latin dance- en swing-
muziek, met zang van Donna van Dijck. Ook werden er dansdemo’s 
georganiseerd.

Burgemeester Arjen Gerritsen opende 19 juni het jubileumweekeinde. 
[foto Henk van de Bunt]
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

5.98
1 Kg. 10.98

2 Kg.

SCHOUDERKARBONADE
Extra donderdag voordeel:

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-walnoot salade
Sellerie salade
Filet americain

3 x 100
gram 4.50

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Runderrollade
Fricandeau
Rosbief

3 x 100
gram 5.50

VOORDEEL HELE WEEK

Entrecôte of ribeye

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Berner wurstel
(Oostenrijkse braadworst)

500
gram 3.98

100
gram 1.98

500
gram 3.98

500
gram 6.50

6
stuks 5.00

Scharrel kippenpoten

hamburgers

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 juni
t/m woensdag 1 juli

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

SMULBOLLEN 
Speciaal voor het weekend!

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

VLEESWAREN-TRIO

VARKENSHAAS 
SATÉ

Superstunt! Lekker voor de bbq!

BELEGEN KAAS

LA TUR 
(KOE, GEIT OF SCHAAP)

4.98250
gram

3.98250
gram

5.50500
gram

4.98Per 
stuk1.98Per

stuk

2.98Per
stuk

2.50Per
stuk

HUISMIX

ZOMERMIX
lekker zacht!

3 Biefstukjes 6.-
4 Schnitzels 6.-
6 Hamburgers 6.-

Lekker 
voor de 
BBQ!

500
gram 5.-

DEENS BROOD
GEHAKTBROODJES

Lekker!

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

Vers van de Traiteur
Pasta Bressola
PUUR ITALIAANS ________ 100 GRAM 1,49
DE LAATSTE KEER 

Asperge-schotel
________________________ 100 GRAM 1,25
OP VELER VERZOEK NOGMAALS 

Tuinbonenschotel
________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

Nectarines of
Wilde Perziken
Sap... sap... sap...    500 GRAM

Vers gesneden

Watermeloen
PER PART

Grote

Hollandse
Bloemkool

ALLEEN MAANDAG 29 JUNI,
DINSDAG 30 JUNI EN WOENSDAG 1 JULI

1,49 0,990,99

Alléén DONDERDAG

EXTRA GROTE

Sweet Ananas _____ NU 0,99
Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Hollandse Aardbeien 
en zacht fruit!

Deze week
de laatste Asperges!

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,69
HOLLANDSE

Trostomaten
____________________HEEL KILO 1,25

Spaghetti met scampi’s
____________________100 GRAM 1,25
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

advertentie

Dramatiek rond een gebroken vaas
door Walter Eijndhoven

Tijdens de expositie van de fotoclub in het Lichtruim van 3 juni tot 8 juli wordt keramisch werk 
van Lucia van der Velden, lid van Kunstkring BeeKk, in de vitrines getoond. Achter één van de 

kunstwerken, een gebroken vaas, schuilt een wel heel bijzonder verhaal. 

De vaas in kwestie heeft een bij-
zondere plek gekregen in Het 
Lichtruim. Als je langs wandelt, 
trekt het object direct de aandacht: 
een kapotte vaas, in vele scher-
ven. ‘Is dat kunst?’ Volgens  Lu-
cia van der Velden zeker wel. Van 
der Velden: ‘Na ongeveer zeven 
weken van voorbereidend werk - 
ontwerp, kiezen van de decoratie 
(Sterrenhemel van Van Gogh), het 
opbouwen van de vaas, het aan-
brengen van de engobelaag en het 
drogen, was het dan zover. De vaas 
kon in de oven. In de eerste stook 
ging alles nog prima. Toen de oven 
voor de tweede keer, na het de-
coreren / glazuren werd geopend, 
zag de kleurstelling van de vaas er 
goed uit’. 

Gebarsten
Helaas bleef het daarbij. De vaas 
was in een groot aantal stukken 
gebarsten. De schok was groot bij 
Van der Velden, want de vaas was 
bedoeld voor de Kunstroute. ‘Wat 

er precies is gebeurd tijdens deze 
stook, weet ik niet. Maar ook dat 
hoort erbij’. Om haar gevoelens 
te vertolken, heeft Van der Velden 
naar een passend gedicht gezocht. 
Dat is haar gelukt. Van der Velden: 
‘Het gedicht (van Wim Beeren) 
heb ik bij de vaas geëtaleerd. Het 
beschrijft voor mij de weg van een 
ieder, die iets kunstzinnigs pro-
beert neer te zetten. Ik heb hier 
veel van geleerd. Als keramiste 
moet ik accepteren dat niet alles 
onder controle is. En eigenlijk is 
dit een heel spannend stuk gewor-
den om ten toon te stellen. Het laat 
de kwetsbaarheid van het proces 
zien’. 

Doorgaan
Gelukkig gaat Van der Velden ge-
woon door met haar werk als ke-
ramiste/kunstenares. Geboren en 
getogen in een artistiek gezin weet 
zij als geen ander wat een am-
bacht uitoefenen inhoudt. Na een 
aantal ambachtelijke omzwervin-

gen, kwam zij terecht bij het ma-
teriaal waarop zij direct verliefd 
werd: klei. Van der Velden: ‘Met 
klei ga je terug naar de basis. Ik 
ben in 2002 in de leer gegaan bij 
keramiste en kunstenares Brigitte 
Reuter van het Keramisch Atelier 
in Utrecht. Om mijn honger naar 
nog meer kennis te stillen, ben ik 
in 2011 aan de Keramiekopleiding 
bij de SBB in Gouda begonnen. In 
2014 heb ik deze opleiding afge-
rond op het gebied van Handvor-
men en Glazuren’. 

De Gebroken Vaas is tot en met 7 
juli nog in Het Lichtruim te zien. 
Voor daarna wordt nog een plaats 
gezocht waar hij mag staan. Sinds 
1 november 2013 werkt Van der 
Velden in Studio K van Ambacht-
Ateliers in De Bilt. Op maandag en 
dinsdag wordt hier ook door cur-
sisten gewerkt.  Voor meer infor-
matie, ook als u een plek heeft of 
weet voor de Gebroken Vaas, kunt 
u haar bellen op nr. 06 13431104.

Lucia van der Velden naast haar Gebroken Vaas in Het Lichtruim. 

De Bilt viert Veteranendag
Op vrijdag 26 juni viert de gemeen-
te De Bilt de Nederlandse Vetera-
nendag. De gemeente nodigt alle 
dienende en oud dienende oorlogs-
veteranen uit de zes kernen uit om 
naar het gemeentehuis van De Bilt 
te komen.

Om 16.00 uur vindt de ontvangst 
plaats op het gemeentehuis, gelegen 
aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in 
Bilthoven. De veteranen worden 
om 16.30 uur welkom geheten door 
burgemeester Arjen Gerritsen. Aan-
sluitend volgt een gevarieerd pro-
gramma. Om 18.15 uur wordt een 

gezamenlijke maaltijd genoten en 
rond 19.45 uur sluit burgemeester 
Gerritsen het programma af.

Actieve veteranen
In 2012 heeft de toenmalige Minis-
ter van Defensie Hillen aangekon-
digd dat alle actief dienende mili-
tairen met missie-ervaring ook in 
aanmerking komen voor de vetera-
nenstatus. Dit betekent dat niet al-
leen oud militairen maar ook mili-
tairen in actieve dienst recht hebben 
op de veteranenstatus als zij hebben 
deelgenomen aan vredesoperaties 
in internationaal verband. 

Voor wie?
Alle bij het Veteraneninstituut ge-
registreerde veteranen die woon-
achtig zijn in de gemeente De Bilt 
hebben een uitnodiging voor Ve-
teranendag 2015 ontvangen. Vete-
ranen uit de gemeente De Bilt die 
geen uitnodiging hebben ontvan-
gen zijn uiteraard ook van harte 
welkom. Deelname is uitsluitend 
mogelijk na aanmelding in verband 
met organisatie en catering. U kunt 
zich nog aanmelden tot uiterlijk 
donderdag 25 juni om 12.00 uur bij 
Els Verburg verburge@debilt.nl of 
via nummer 030 2289568.

Jaarrekening 2014 vastgesteld
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 18 juni de Jaarrekening 2014 vast. De bespreking ervan 
vond plaats in de vergadering van 28 mei. Omdat toen de goedkeurende verklaring van de 

accountant ontbrak besloot de raad de jaarrekening wel te bespreken 
maar nog niet vast te stellen. 

Als voorzitter van de auditcom-
missie geeft Han IJssennagger 

(Bilts Belang) een toelichting. ‘De 
goedkeurende verklaring van de 

accountant kon eerder niet worden 
afgeven vanwege een verschil in 
een vordering op de BghU (Belas-
tingsamenwerking gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht), die 
bij de BghU als schuld zou moeten 
staan. Daar zat een bedrag tussen 
waar de accountants zijn uitgeko-
men. Er is daarna een goedkeu-
rende verklaring afgegeven en er 
zijn geen onregelmatigheden ge-
vonden.’ 

Menno Boer (SP) zegt in een stem-
verklaring dat de SP tegenstander 
is van de gehanteerde werkwijze. 
Hij vindt dat die het democratisch 
proces vertroebelt. ‘Bespreking en 
besluit van elk voorstel dienen bin-
nen dezelfde vergadering plaats te 
vinden.’ De SP stemt tegen de jaar-
rekening.Han IJssennagger gaf een toelichting op de accountantsverklaring.

Fietstocht naar 
Bilts Hoogkruis

Geïnitieerd door De Maria Christinakerk in Den Dolder is er op zondag 
5 juli van 15.00 tot 17.00 uur een fietsexcursie naar het Bilts Hoogkruis 
in het Van Boetzelaerspark. De Biltse predikant Gert Landman is een 
bevlogen initiator en begeleider van het grote project om een monu-
mentaal kruis in De Bilt te krijgen. Hij zal die zondagmiddag vertellen 
over de vele afbeeldingen, die de kern raken van waar het in het keltisch 
christendom om ging en gaat. 

De uitleg bij het kruis in het Van Boetzelaerpark in De Bilt is van 15.30 
tot 16.15 uur. Er wordt verzameld bij de Maria Christinakerk te Den 
Dolder (Dolderseweg 123), waar om 15.00 uur, per fiets naar het Bilts 
Hoogkruis wordt vertrokken. Voorkeur voor een andere wijze van ver-
vervoer: bel 06 44022190 of mail predikant@kerkdendolder.nl. Meer 
informatie is te vinden op www.kerkdendolder.nl.

Zondag 5 juli wordt uitgebreid over de vele afbeeldingen op het 
hoogkruis verteld.
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Bel dan 0346 21 19 92
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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

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

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

STAPEL
KORTING

50%

1 Artikel

2 Artikelen

3 Artikelen

40%

30%

KORTING

KORTING

KORTING

OP DE HELE GERRY WEBER COLLECTIE

Vruchten cakestripbosvruchten of framboos
nu € 3,95

Witte bollen2 zakken
nu € 2,50

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

De nacht bepaalt uw dag!

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

BoxspringCombinatie Wow
Kwaliteits Boxspring

compleet
v.a. € 895

the art of haircoloring

Wij zijn de hele zomer geopend, maar gaan ook
om de beurt op vakantie. Maak daarom tijdig een afspraak!

Miranda: 7 juli t/m 27 juli
Jolanda: 12 juli t/m 2 aug
Christa: 24 juli t/m 15 aug
Angela: 26 juli t/m 15 aug
Linda:  4 aug t/m 15 aug

Tijdens de zomerperiode zijn we alleen vrijdagavond geopend.

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Maertensplein 33
Maartensdijk

Tel: 0346 - 21 37 11

Gezocht: 
enthousiast personeel voor 
onze ambachtelijke slagerij.
Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen naast de 

traditionele vleesproducten ook 
verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.

Wij zijn op zoek naar een 
verkoopmedewerker/ster 

(Zaterdaghulp, eventueel parttime/fulltime
of vakantiekracht)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 
neem gerust contact op of kom eens langs…

Slagerij Ad van Eck 
Bilderdijklaan 110 • Bilthoven • 030-2282163



 De Vierklank 7 24 juni 2015

advertentie

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Tour nu naar de
Wereldwinkel! 

10 dagen* Doppers voor €10,-
*Actie loopt van 26 juni t/m 6 juli 2015

Koffie en een krantje
Een kopje koffie in het dorpshuis, stukje taart erbij, een krantje of een 
tijdschrift lezen, een boek lenen in de dorpsbibliotheek, een leuk ge-
sprek met een dorpsgenoot, misschien zelfs een kaartje leggen of een 
potje biljarten?

Inwoners van Hollandsche Rading starten met een koffieochtend in het 
dorpshuis aldaar op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Er wordt gratis 
koffie of thee met taart geserveerd. Om te beginnen 25 juni en daarna 
2 en 9 juli. Na de zomerperiode wordt besloten of de koffie-ochtenden 
in september doorgaan.

Het is een initiatief van een aantal bewoners, dat elkaar vond via Hol-
landscheRading.com. Deze groep neemt alle taken die voor de organi-
satie van een koffieochtend nodig zijn, op zich. Dorpsgenoten kunnen 
boeken en tijdschriften aanleveren, die bij de koffie gelezen of mee 
naar huis genomen kunnen worden. Iedere inwoner van Hollandsche 
Rading is op 25 juni van harte welkom op de eerste koffieochtend in 
het dorpshuis.

(Erik Verhulp)

Ver in Duitsland
Op Koningsdag van dit jaar deden honderden kinderen mee aan de 
jaarlijkse ballonnenwedstrijd van de Maartensdijkse Oranjevereniging. 
De wind stond gunstig dit jaar, want er werd een recordaantal van 45 
kaartjes teruggestuurd. Tien van de labels werden diep in Duitsland te-
ruggevonden en dat leverde deze winnaars een patatfeestje op in Peu-
terspeelzaal Het Bruggetje. 

De top drie won een speelgoed-bon. De ballon van Jacqueline van Wou-
denberg werd maar liefst 544 kilometer van Maartensdijk in het Duitse 
plaatsje Gnutz gevonden. De 35 kinderen die buiten de top 10 vielen 
kunnen een klein troostprijsje in de bus verwachten.

(Jonne van Eck)

De prijswinnaars, voorzitter van de Oranjevereniging Hans Stevens en 
Annemiek en Marieke van Peuterspeelzaal Het Bruggetje.

Ondeugend begin van
zestig jaar huwelijk

door Guus Geebel

Op dinsdag 23 juni was het zestig jaar geleden dat Jan Karssiens en Jenny Goudkamp in De 
Bilt in het huwelijk traden. Locoburgemeester Hans Mieras kwam het echtpaar namens het 

gemeentebestuur feliciteren. Jenny is geboren en getogen in De Bilt en Jan komt uit het 
Drentse Anloo op de grens met Groningen. Op 1 mei 1947 ging hij in militaire dienst 

en kwam op in de Palmkazerne in Bussum.  

‘Na drie maanden werd ik over-
geplaatst naar Villa Kastanjehof 
aan de Soestdijkseweg in De Bilt. 
Daar was van 1946 tot 1949 een 
detachement van de Luchtmacht 
gehuisvest.’ Jenny en Jan leerden 
elkaar kennen in het oude dorp De 
Bilt. Hij liep daar met een aantal 
medemilitairen te wandelen en 
Jenny flaneerde daar ook met een 
vriendin. Op een gegeven moment 
pakte ze de luchtmacht cap van Jan 
af en deed die bij Olland in de brie-
venbus. ‘Ik stond de volgende och-
tend dus zonder pet op appèl.’ De 
toen zeventienjarige Jenny heeft de 
cap netjes voor hem opgehaald en 
teruggebracht. Het kwam tot een 
afspraakje en er volgde een lange 
verkering.

Militair
‘We waren in De Bilt omdat we op 
het KNMI in het Kloosterpark wer-
den opgeleid voor de Meteorologi-
sche Dienst van de Luchtmacht.’ Na 
drie maanden ging Jan Karssiens 
naar Breda voor een kaderoplei-

ding. Vandaar naar de Radio Radar 
School in Deelen. ‘Daarna gingen 
we weer terug naar De Bilt, van-
waar een deel naar Indonesië ging 
en een ander deel naar Nederlandse 
vliegvelden. Ik heb als militair nog 
een tijdje op de weerkamer van het 
KNMI gewerkt.’ Hij was daarna 
nog een jaar gelegerd op vliegbasis 
Twente en een jaar op vliegbasis 
Leeuwarden. 

Trouwen
Toen Jan uit militaire dienst kwam 
solliciteerde hij bij het KNMI en 
werd meteen aangenomen. Na 37 
jaar nam hij daar als meteoroloog 
afscheid. ‘We kregen op een gege-
ven moment een bovenverdieping 
aangeboden op de Waterweg, maar 
je moest wel getrouwd zijn. Dus 
werd er getrouwd. Jenny was 25 en 
Jan 28 jaar. Op de bovenverdieping 
woonden ze een jaar en daarna ze-
ven jaar in een benedenwoning in 
De Bilt. Sinds 1963 wonen ze in 
hun huidige woning die toen nieuw 
opgeleverd werd. Het echtpaar 

kreeg een zoon en een dochter. Er 
zijn twee kleinkinderen en sinds 
kort één achterkleinkind. 

Hobby’s
Jenny heeft in Utrecht op een turn-
vereniging gezeten en speelde kla-
rinet bij de KBH. Jan is als noor-
derling een echte schaatsliefhebber. 
Toen in de zestiger jaren de ijsbaan 
in De Bilt kwam werd er met een 
schaatstrainingsgroep gestart. ‘We 
kregen op een gegeven moment Ab 
Krook als trainer, waar ik heel veel 
van opgestoken heb.’ Jan is toen de 
toerrijders gaan trainen bij IJsclub 
Het Biltsche Meertje, waarvan hij 
ook bestuurslid is geweest. Ook is 
hij jarenlang begeleider geweest 
van visueel gehandicapten op win-
tersport naar Oostenrijk en Noor-
wegen. 

In 2008 ontving Jan Karssiens een 
Koninklijke onderscheiding. Het 
echtpaar verkeert in goede gezond-
heid en houdt van fietsen. Het feest 
werd in De Biltsche Hoek gevierd.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Hans Mieras. 

Nieuwe expositie bij Galerie Mi
Na een succesvolle eerste expositieperiode heeft Galerie Mi op zaterdag 6 juni haar tweede expositie ge-
opend. Deze zal tot en met zaterdag 1 augustus te bezichtigen zijn. Galerie Mi is tijdens de expositieperiode 
elke donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 17.30 uur en op afspraak. Op zondag 5 juli van 
15.00 tot 18.00 uur zal er een Meet & Greet-borrel zijn, waarbij dan met de verschillende kunstenaars in ge-
sprek kan worden gegaan. Het adres is Beethovenlaan 13, 3723 JJ Bilthoven. Zie www.galeriemi.nl
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

239

1000500

100

Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 juni 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Waterval 
Chardonnay
Box 2250 ml 
2 pakken
van

€19,98

Wagner 
Big American 
pizza
3 stuks
van

€7,17 

Mona
gezinspudding
van

€1,32 

Hollandse 
nieuwe haring
3 stuks



 De Vierklank 9 24 juni 2015

Bezuiniging op subsidies (in)formele 
zorg teleurstellend

De SGP-fractie heeft bij de bespre-
king van de ‘Kadernota 2016-2019’ 
haar teleurstelling uitgesproken 
over het korten van subsidies voor 
organisaties in de informele en for-
mele zorg. Zorg gerelateerde vrij-
willigers- en zorgorganisaties, die 
subsidie ontvangen en die door het 
rijk ook al gekort zijn, krijgen vanaf 
2017 7% subsidie minder. Volgens 
de SGP komt dit de voortgang van 
de zorg, waarbij ook veel vrijwilli-
gers actief zijn, niet ten goede. 

De SGP-fractie diende een amende-
ment in om af te zien van deze be-
zuinigingsmaatregel op (in)formele 
zorg. De coalitiepartijen D66, VVD, 
CDA en GroenLinks stemden tegen 
het amendement, waardoor het ver-
worpen werd. SGP-fractievoorzitter 
Johan Slootweg: ‘De coalitiefracties 
bekijken de bezuinigingsmaatregel 
op de zorg puur vanuit financieel 
oogpunt. Wij en met ons alle oppo-

sitiepartijen, kijken naar de mensen 
achter de zorg. Naar hen, die zorg 
nodig hebben en naar degenen die 
zorg verlenen. Daar moet eerder 
meer dan minder geld naartoe’. 

Stichting MENS De Bilt, maar ook 
andere instellingen in de (in)formele 
zorg, vervullen een cruciale rol bij 
de implementatie van het nieuwe 
Wmo-beleid. Volgens de SGP is al 
dit werk van belang om de inzet van 
dure, specialistische professionele 
zorg zoveel mogelijk te beperken. 
Johan Slootweg: ‘We kunnen men-
sen met hulp van onze lokale (in)
formele zorg langer zelfstandig in 
de samenleving laten participeren. 
Onze zeer gewaardeerde vrijwil-
ligers en mantelzorgers hebben on-
dersteuning en begeleiding nodig.’ 
De SGP-fractie noemt het ‘zeer te-
leurstellend’, dat de collegepartijen 
geen keuzes durven maken, maar 
ongeacht nut en noodzaak van het 

gesubsidieerde doel de bezuini-
gingsmaatregel toepassen. 

Niet genoeg
Het college bezuinigt 30.000 euro 
minder op de informele zorg, mede 
dankzij een financiële meevaller. De 
SGP-fractie noemt dat een stap in de 
goede richting, maar het is niet ge-
noeg. Dit bedrag is volgens de SGP 
een mooie druppel, maar wel op een 
gloeiende plaat. De SGP-fractie is 
zich ervan bewust dat bezuinigingen 
nodig zijn, om andere projecten uit 
te kunnen voeren. Maar de zoge-
naamde kaasschaafmethode is te ge-
makkelijk gekozen. Daartegenover 
denkt de fractie dat op andere doel-
stellingen meer dan 7% bezuinigd 
kan worden. De fractie heeft voor-
gesteld om als raad en college hier-
over gezamenlijk in gesprek te gaan. 
Een uitdaging, die voor de begroting 
in het najaar handen en voeten zou 
kunnen krijgen. 

Aanrijding
Een 75-jarige man uit Maartensdijk in een scootmobiel is woensdag 17 
juni rond 14.30 uur aangereden op het fietspad tussen de P.C. Staalweg 
en Komentenlaan te Bilthoven. Het slachtoffer reed met zijn scootmo-
biel vanaf de Groenekanseweg op het fietspad ‘Beukenlaantje’ richting 
Bilthoven. Vervolgens haalde een scooterrijder vanuit de tegengestelde 
richting een groep fietsers in, waarbij hij de man in de scootmobiel over 
het hoofd heeft gezien. De man moest hierdoor uitwijken en kwam in de 
berm terecht. Hij liep gekneusde ribben en een slagaderlijke bloeding 
in zijn been op. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. 

Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het 
ongeval. De politie is met name op zoek naar de lichtkleurige scooter-
rijder en verzoekt hem zich te melden. Ook wil de politie getuigen spre-
ken die het ongeval daadwerkelijk hebben zien gebeuren. Hen wordt 
verzocht contact op te nemen via 0900-8844. 
Bron: Politie.nl 

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de 
tentoonstelling van de Historische 
Kring D’ Oude School, die in april 
2012 te zien was bij WVT aan de 
Talinglaan in Bilthoven. Meer dan 
zevenhonderd bezoekers kwamen 
hierop af, die zichtbaar genoten van 
de veelal scherpe, contrasten tussen 
de beelden op oude foto’s en an-
sichtkaarten en de actuele beelden 
op dezelfde locatie.

Later zijn selecties uit dit tentoon-
stellingsmateriaal op een wande-
ling langs woon- en zorgcentra in 
De Bilt en Bilthoven geweest. De 
Historische Kring D’ Oude School 
wil de Vierklanklezers nog eens 
graag laten meegenieten van dat in-
teressante beeldmateriaal.

De huidige verlegde spoorwegovergang, die binnen enkele jaren plaats zal maken voor een tunnel.

Voorbij de onbewaakte 
spoorwegovergang liep in 1959 de 
Leijenseweg nog het agrarische 
gebied in. Rechts de boerderij 
Leijenhoeve. 

Noot aan de Man groeit
Ruim twee jaar geleden heeft een aantal mannen in de gemeente de Bilt 
de koppen bij elkaar gestoken na het eerste optreden van de Voices of 
Bilthoven. ‘Dat kunnen wij ook’ was het motto. Geïnspireerd door mu-
ziek uit de 60/70/80 ging de groep op zoek naar een goede dirigent, een 
goed repertoire en een goede samenstelling. Het vierstemmig à capella 
koor ‘Noot aan de Man’ werd geboren, met als dirigente Ria Deurloo.

Recentelijk heeft Noot aan de Man haar eerste ‘echte’ optreden gehad 
tijdens het Biltse Korenfestival waar een zestal nummers werd gezon-
gen. Medeoprichter Paul Swaak: ’Ons optreden heeft bevestigd dat we 
op de goede weg zijn en door willen groeien. Het koor bestaat inmid-
dels uit 17 mannen en we zoeken nog uitbreiding. Idealiter willen we 
groeien naar 24 man (6 mannen per stem) zodat ons geluid nog wat 
evenwichtiger wordt en we wat minder kwetsbaar zijn bij ziekte of ver-
hindering’.

Gezien de huidige samenstelling van het koor is er momenteel nog 
behoefte aan tenoren. Ben jij een tenor en heb je enige koorervaring? 
Meld je dan aan: paul@swaak.nl

Bezoek Hoeve Ravenstein 
De Stichting Dag van de Ouderen (SDO) bracht dinsdag 16 juni een 
bezoek aan de Hoeve Ravenstein In Baarn gelegen naast Huize Groe-
neveld. Ravenstein is een biologische boerderij. Uitgangspunt is het 
houden van koeien op een natuur- en diervriendelijke  manier met res-
pect voor natuur en leefomgeving en bovenal met oog voor volgende 
generaties. Er is een prachtige boerderijwinkel met biologische- en 
streekproducten maar ook een heerlijk terras om een kopje koffie of 
thee te gebruiken.

Voorafgaand aan de rondleiding even poseren voor de hooiberg. [foto 
Henk van de Bunt]. 
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ZE VLIEGEN DE DEUR UIT!!!
MAYDAY-MAYDAY ... fasten your 
seatbelts en zet direct koers naar 
‘t Vaarderhoogt in Soest. Ga met 
spoed naar de buiten afdeling en 
check in bij de superaanbieding

SIXPACKS
Zes perkplanten in één pack, potmaat 9 cm. 
Talloze soorten en kleuren, 
genoeg om héél uw tuin plus 
Schiphol vol te planten.
Per sixpack van 3,50 voor ......
P.S.: LANGPARKEREN GRATIS!!

1,99

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

UNIEK BIJ ‘T VAARDERHOOGT 
De juffen en meesters cadeaukar 
vol met lieve kleine cadeautjes 
met lieve kleine prijsjes!!

ATTENTIE: gedurende de vakantie-
periode zijn wij zondags gesloten. 

geldig t/m dinsdag 30 juni

 

 

Voor verschillende locaties zijn wij 
op zoek naar: 

• Verzorgende IG/SPW 
• Woonbegeleiders 

voor de leerafdeling,  
voor een woongroep met 
kortdurende zorg,  
en voor psychogeriatrische 
woongroepen 

• Praktijkverpleegkundige 
• Vakantiewerkers

Meer info op www.accoladezorggroep.nl

INDISCHE KIPSATE
Malse magere kip� let. Zacht Indisch gemarineerd.
Een echte topper!! Kan héél goed op de BBQ. 100 gram 1,45

BLACK ANGUS RIBEYE
Graan gevoerd. 4 sterren smaakmaker. iets gemarmerd.
Tongstrelend evenement in uw mond! 100 gram 2,98 

SCHOUDERFILET ROLLADE
Lekker gekruid & gezouten. Koud en warm lekker, 
ook op een broodje. Ca 90 min. Braden op 150°C. 500 gram 5,75

LAMSRIBKOTELETJES
Van ons bekende lamsvlees. Super voor op de barbecue. 
Glutenvrij gemarineerd. Rosé te bakken. 100 gram 2,25

VARKENS FILET LAPJES
Malse varkensentrecote dus kort bakken. Lekker gemarineerd.
Op de BBQ of toch in de pan? 100 gram 1,35

TIP:
MACHO BURGERS

Hele stoere runderhamburgers. Lekker gekruid & gezouten. Per stuk 2,50 
BOSCHE BOLLEN

In een jasje van gebakken uitjes. Lekker vol gekruid. 100 gram 1,10

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 22 t/m zaterdag 27 juni 2015. Zetfouten voorbehouden.

RUNDERBORSTLAPJES
Van ons geselecteerde rundvlees. Met een randje van
de Limousinkoeien. Ca 2½ -3 uur lekker stoven. 500 gram 4,75

Openingstijden:

Dinsdag 08.00 - 17.00 uur
Woensdag 08.00 - 17.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 14.00 uur

Maandag en donderdag gesloten

Knippen zonder afspraak € 16,-
Louis van der Weerd Dorpsstraat 31  De Bilt

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Ook bedrijven kiezen voor de zon!
Niet alleen scholen, ook veel 
bedrijven profiteren optimaal 
van de energie van de zon. Een 
mooi voorbeeld is het kleinscha-
lige bedrijvenpark Leyensehof 
in Bilthoven. Dat bestaat uit 
drie kantoorgebouwen en een 
bedrijfsgebouw. Enthousiast ge-
worden door een gesprek met 
Ron de Bruijn, BENG!-er van 
het eerste uur, besloot eigenaar 
Paul van Westrhenen een begin 
te maken met het laten plaatsen 
van 340 panelen, gekoppeld aan 
de kleinverbruikersaansluitin-
gen: samen goed voor 80.000 
kWh op jaarbasis. 

Tijdens de uitwerking van dit 
plan samen met energieadvi-
seur Hans Burghouts, werd Van 
Westrhenen steeds enthousiaster 
en besloot hij om ook de andere 
daken van zonnepanelen te voor-
zien. Hierbij ging het echter om 
grootverbruikersaansluitingen 
en daarvoor ligt de kWh-prijs 
een stuk lager. ‘Zodoende duurt 
het langer eer de investering is 
terugverdiend, maar gelukkig 

zijn we er met dank aan Hans in 
geslaagd een rijkssubsidie bin-
nen te halen waardoor we bin-
nenkort nog eens 230 panelen 
kunnen gaan plaatsen.’

Dat klinkt heel mooi, maar als 
BENG! willen we natuurlijk ook 
weten of er in de kantoren zelf 
wel zuinig met energie wordt 
omgesprongen. Op dit punt kan 
de eigenaar ons geruststellen: 
alle ruimten zijn uitgerust met 
sensoren, waardoor bijvoorbeeld 
het licht vanzelf uit gaat als er 
niemand meer is. Ook zijn er 
energiezuinige airco’s en worden 

de serverruimtes voor de compu-
ters energiezuinig gekoeld. Van 
Westrhenen wijst verder op de 
laadpalen op zonne-energie voor 
elektrische auto’s en e-bikes. Die 
voor de e-bikes wordt in de prak-
tijk overigens maar weinig ge-
bruikt, maar wie weet komen de 
meeste gebruikers wel met een 
gewone fiets naar hun werk…

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Van 25 t/m 28 juni staan we op CSI in Knokke, België

BotaBoots on tour!

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories



In verband met uitbreiding van 
de organisatie zijn we op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers 
om ons team te versterken.
Concreet zijn wij op zoek naar:

VooRZiTTeR sTichTing 
lokale omRoep De BilT
Taakomschrijving
Het gezicht naar buiten van de 
omroep, contact onderhouden 
met de gemeente, de collega 
omroepen en verschillende or-
ganisaties waar mee wordt sa-
mengewerkt. Met de andere be-

stuursleden toezicht houden op 
de activiteiten van de omroep. 
Plannen maken voor de toe-
komst, bestuursvergaderingen 
voorzitten, vrijwilligersbijeen-
komsten en PBO (Programma 
Beleidsbepalend Orgaan) verga-
deringen leiden.

Wij vragen
Een energieke, bevlogen be-
stuurder, betrokken bij de doel-
stellingen van de lokale omroep, 
liefst ervaring in een mensge-
richte of vrijwilligersorganisatie 

met een netwerk in de gemeen-
te De Bilt. Kennis en ervaring met 
media/communicatie is een pre.

BesTuuRsliD 
pR & maRkeTing
Het is de doelstelling om de 
zichtbaarheid van de omroep en 
daarmee de (maatschappelijke) 
rol van de omroep te vergroten. 
Wij zoeken een bestuurslid die 
aan de hand van een zelf op te 
stellen PR & Marketingplan dit 
gaat verwezenlijken.

BesTuuRsliD hRm
De Stichting Lokale Omroep De 
Bilt is een organisatie die volledig 
draait op vrijwilligers. Het vinden 
en opleiden van deze mensen 
kost veel tijd en het is daarom 
van groot belang dat de vrijwil-
ligers zich voor langere tijd wil-
len binden aan de omroep. Het 
vrijwilligersbeleid en alle bijbe-
horende instrumenten dienen 
geprofessionaliseerd te worden. 
Wij zoeken een bestuurslid die 
dit wil gaan verwezenlijken.

Wij vragen
Mensen met ervaring in het pro-
fessionaliseren van een organi-
satie met vrijwilligers, een ach-
tergrond op het gebied van PR 
& Marketing of HRM en ervaring 

in een mensgerichte of vrijwilli-
gersorganisatie. Kennis en erva-
ring met media/communicatie is 
een pre.

nieuWsReDacTeuRen
Als redacteur houd je je bezig 
met het nieuws uit onze ge-
meente. Je vertaalt het nieuws 
naar leesbare artikelen en plaatst 
deze op onze websites, op de 
Tekst-TV van ons televisiekanaal. 
En op social media.

Wij vragen
Mensen met een goed beheer-
sing van de Nederlandse taal die 
het belang onderkennen van 
een goede invulling van lokale 
journalistiek.

Wij bieden
Een organisatie met bevlogen 
vrijwilligers die hun taken doen 
vanuit maatschappelijke betrok-
kenheid. Het huidige bestuur 
heeft ruime ervaring, zorgt voor 
inwerken en overdragen, maar is 
aan het einde van hun formele 
termijnen.

meeR inFoRmaTie? 
Kijk dan op onze websites: 
www.regiotvdebilt.nl en 
www.roulettefm.nl

lOKAle rAdiO en tV 
KAn niet ZOnder .....

De lokale omroep De Bilt maakt radio- en televisieprogramma’s voor alle inwoners van de 6 kernen van de 
gemeente De Bilt. Op televisie doen wij dat onder de naam Regio TV De Bilt en op de radio onder de naam 
Roulette FM. Daarnaast worden er nog twee websites onderhouden met nieuws en activiteiten in de ge-
meente. Bij de stichting zijn zo’n 40 vrijwilligers actief. De komende jaren wil de omroep de activiteiten gaan 
uitbreiden en daarmee een (nog) grotere rol gaan spelen in de lokale gemeenschap.

OntVAnGSt
Regio TV De Bilt is te ontvangen op de 
analoge kabel in gemeente De Bilt op ka-
naal 45. Daarnaast zijn de uitzendingen 
ook te bekijken via het digitale kabel 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 Venen, 
Woerden, Utrecht, Montfoort, Ouderkerk, 
Bergambacht, Schoonhoven, Lopik, Via-
nen, Culemborg, Houten en Nieuwegein.

Regio TV De Bilt en Roulette FM  |  Grote Beer 33A, 3721RM Bilthoven  |  www. roulettefm.nl  |  www.regiotvdebilt.nl

Het radiostation
voor De Bilt, Bilthoven, 
Groenekan, Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en 
Westbroek

Frank van Haaren fi etst langs 
om te vertellen over zijn boek

Zonder GeldZorgen, 
een reis vol menselijkheid

Vanuit een worsteling over de vraag of het voor mensen mogelijk is 
zorg te ontvangen zonder te betalen, gaat de Bilthovenaar Frank van 
Haaren een persoonlijk avontuur aan. Hij pakt de fi ets en gaat naar 
Santiago de Compostela, zonder geld, op zoek naar antwoorden.

Zijn ontroerende en inspirerende ontmoetingen, vermakelijke 
situaties, vele foto’s en vooral zijn missie, maken zijn boek tot een 
zeer persoonlijk verhaal.

•  Woensdag 1 juli

aanvang 20.00

•  Entree: aangeboden door 

de Bilthovense Boekhandel

•  Donatie mogelijk voor het 

Anniefonds (voor mensen 

die zorg behoeven, maar 

die niet kunnen betalen) • Julianalaan 1, graag van te voren aanmelden   • t: 030-2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

1 JULI 2015

inTeResse in ÉÉn Van DeZe VacaTuRes? 
Stuur dan een mail met je motivatie naar: 
vrijwilliger@regiotvdebilt.nl

Gerrit Bakker (voorzitter STILOB) is op zoek naar betrokken inwoners 
van de gemeente met een groot netwerk en die iets hebben met lo-
kale radio en TV. Hij wil na 8 jaar de voorzittershamer overdragen. 

COlOFOn
Het Regio TV De Bilt - Roulette FM 
katern 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 of 0346-211992



Maandag
00.00 - 02.00: Between Day and Night
02:00 - 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: Club Roulette
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 
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 (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 
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 (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

21.00 - 23.00: Club Roulette
  Jurriaan Labes
23.00 - 00.00: Between Day and Night

Vrijdag
01:00 - 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: 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: Muziek en informatie
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: A Portrait in Music
  Richard van Meerten
11:00 - 12:00: Ondernemen in de Regio  
  Sander de Vos (H)
12:00 - 15:00: Nederklinkers 
  Conjo Vergeer
15:00 - 18:00: Café Carlijn 
  Carlijn Hubregtse
18:00 - 20:00: Boss brandt los
  Philo Boss
20:00 - 22:00: Roulette FM dossier 
  Marcel Tiggelman
22:00 - 24:00: Muziek en informatie

rOulette FM HeeFt 
een eiGen APP
Heb jij ‘m al, de app van Roulette FM? Met de app is 
het mogelijk om te luisteren naar Roulette FM en te-
gelijkertijd 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.

PrOGrAMMerinG 
rOulette FM

106.6 kabel 101.9

Hebt u hulp of ondersteuning nodig?
Hebt u steeds meer moeite om zelf boodschappen te doen? Wordt het zelfstandig 
wonen moeilijker? Wilt u andere mensen ontmoeten? Of zijn er andere zaken waarbij u 
voor korte of lange tijd ondersteuning nodig hebt? Samen met een adviseur van MENS 
op Maat gaat u op zoek naar een oplossing.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op 1 januari 
2015 is MENS op Maat het eerste aanspreekpunt voor inwoners van gemeente De Bilt 
die een zorg- of ondersteuningsvraag hebben. Doel van de Wmo is dat mensen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en zoveel mogelijk blijven meedoen in de maatschappij.

Waar kunt u met uw vraag terecht?
Als u informatie wilt over ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van welzijn, 
wonen, mobiliteit of zorg, dan kunt u terecht bij één van de vier servicecentra, die op 
de achterkant van deze flyer staan. 

Hebt u behoefte aan ondersteuning, dan doet u een zogenaamde ‘Wmo-melding’ bij 
MENS op Maat. U doet dit bij een van de servicecentra, telefonisch of via de website:

Telefoon: 030-7271557 (op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur)
Website: www.mensdebilt.nl

Nadat u een Wmo-melding hebt gedaan, neemt een adviseur van MENS op Maat 
contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Eigen kracht
Uitgangspunt van MENS op Maat is dat u baas blijft over uw eigen leven en gebruik 
maakt van uw eigen kracht en uw eigen mogelijkheden. Daarom bespreekt de adviseur 
van MENS op Maat eerst met u wat u zelf kunt en wat mensen in uw omgeving voor u 
kunnen doen, bijvoorbeeld kinderen, familieleden, buren of vrijwilligers. Ook bekijkt 
u samen of u aanvullende ondersteuning nodig hebt van de gemeente. In dat geval 
dient u met hulp van de adviseur van MENS op Maat een aanvraag in. Vaak vraagt de 
gemeente een eigen financiële bijdrage. Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen.

Meedoen en Samen 

www.mensdebilt.nl
Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen.

MENS op Maat



Harry Luiten, eindredacteur van 
Regio TV De Bilt ligt e.e.a. toe: “Als 
publieke media instelling willen 
wij graag met ons televisieka-
naal iets toevoegen aan de lokale 
gemeenschap en wij willen de 
inwoners en non-profit instel-
lingen van onze gemeente een 
manier te geven om hun eigen 
nieuws te verspreiden binnen 
een groter verspreidingsgebied. 
Steeds meer mensen beschikken 
vandaag de dag over een smart 
phone waarmee men op een 
gemakkelijke manier en in een 
redelijke kwaliteit filmopnames 
kan maken, bijvoorbeeld over 
iets wat men op straat ziet. Dit 
soort filmpjes kan men nu op een 
laagdrempelige wijze aanbieden 
aan Regio TV De Bilt waarna deze 
via het televisiekanaal uitgezon-
den kunnen worden.” 
Sportvereniging Irene uit Biltho-
ven maakt al gebruik van de ge-
boden mogelijkheid. 

Zij zien dit als een manier om de 
naamsbekendheid van hun ver-
eniging te vergroten en om ook 
niet leden kennis te laten maken 
met de activiteiten van de ver-
eniging in de hoop dat mensen 
enthousiast worden en uiteinde-
lijk ook lid worden van de vereni-
ging. 

Bij Het Nieuwe Lyceum worden 
jaarlijks al meerdere filmpjes ge-
maakt. Deze werden alleen in-
tern getoond op het eigen tele-
visiekanaal van de school. Met de 
introductie van BiltTube worden 
de filmpjes ook uitgezonden op 
Regio TV De Bilt en kan de school 
aan een breder publiek laten zien 
welke activiteiten er allemaal op 
school plaatsvinden.

 Wilt u ook dat uw filmpjes uitge-
zonden gaan worden op Regio 
TV De Bilt? Neem dan contact op 
met de redactie via: redactie@

regiotvdebilt.nl . of stuur uw film-
pje in via de website van Regio 
TV De Bilt: http://regiotvdebilt.nl/
over-regio-tv-de-bilt/bilttube/ .

Regio TV De Bilt is te ontvangen 
in de gemeente De Bilt via de 
analoge kabel op kanaal 45 en 
via digitale televisie van Ziggo 
op kanaal 43 in De Bilt, Maars-
sen, Breukelen, De Ronde Ve-
nen, Woerden, Utrecht, Mont-
foort, Ouderkerk, Bergambacht, 
Schoonhoven, Lopik, Montfoort, 
Vianen, Culemborg, Houten en 
Nieuwegein.

Op 28 mei 1944 vliegt een Ame-
rikaanse B17 bommenwerper 
naar haar doel in Duitsland. Kort 
voordat ze de bommen willen 
afwerpen ontstaan motorproble-
men. De bemanning weet dat 
het haar thuisbasis niet zal halen. 
Binnen enkele uren zou het toe-
stel genaamd Bare Essentials in 
een weiland in Groenekan een 
noodlanding maken. Samen met 
drs. Ivo de Jong, werkzaam als 

br igadege-
neraal bij de 
Konink l i jke 
Landmacht, 
Arthur Everts 
v o o r z i t t e r 
van de stich-
ting B17 Groenekan en oogge-
tuige Joop de Kruijff vertelt Jorrit 
van der Valk, documentairema-
ker, het verhaal rond de noodlan-
ding. De documentaire B17; Het 

Vliegend Fort, de noodlanding 
in Groenekan wordt v.a. donder-
dag 25 juni  uitgezonden op Re-
gio TV De Bilt. Kijk ook op :www.
b17groenekan.wordpress.com

Regio TV De Bilt, het televisiekanaal van de publieke media instelling uit 
De Bilt, biedt sinds kort inwoners en non-profit instellingen uit de gemeente de 
mogelijkheid om eigen filmpjes uit te zenden via het televisiekanaal van Regio 
TV De Bilt.

Regio TV De BilT inTRoDuceeRT: 

BilttuBe 
heT open kanaal Van Regio TV De BilT

DocumanTaiRe Regio TV De BilT: 

B17 het vliegend fort

Soulbrother Sweet CharleS
In de maand juni is bij Regio tv De Bilt de korte documentaire Sweet 
Charles te zien.

Het is een portret van de multi getalenteerde muzikant Sweet Charles 
Sherrell. In de jaren ‘60-’70 en ‘80 trad Charles Sherrell op met de groten 
der aarde waaronder Aretha Franklin en Maceo Parker. Twintig jaar werkte 
hij samen met James Brown als onder andere zijn drummer, toetsenist en 
uiteindelijk bandleider en musical director. In deze jaren bracht hij ook ver-
schillende eigen platen uit.

Na een hectisch leven is hij nu woonachtig in Maartensdijk. Hier vindt 
Charles Sherrell rust en stilte. Hij zit echter niet stil. In zijn studio aan huis 
schrijft hij nieuwe nummers. En in de afgelopen jaren werkte hij samen met 
verschillende Nederlandse muzikanten zoals Gotcha en Rene van Hertum.

Regio TV De Bilt zocht Sweet Charels op en maakte een reportage over 
hem. Hierin vertelt hij over zijn roerige tijden met onder andere James 
Brown en hoe in hij uiteindelijk in Maartensdijk terecht is gekomen.

  /RegioTVDeBilt  /regiotvdebilt

Analoog kanaal 45/digitaal kanaal 43 www.regiotvdebilt.nl
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kansen BenuTTen
Het is een open deur dat je met bewegend beeld zoveel meer mo-
gelijkheden hebt om je boodschap over te brengen dan met tekst en 
plaatjes alleen. Gek genoeg is het gebruik van video door onderne-
mers nog sterk onderbenut. Een gemiste kans! Met ‘In de kijker’ helpen 
wij ondernemers en instellingen om deze kansen te benutten.

Veel Bekijks in De Regio
Medio mei starten de uitzendingen van ‘In de Kijker’. Wekelijks een 
nieuwe aflevering, te zien op Regio TV De Bilt en Slotstad TV. Deze 
zenders zijn via Ziggo Digitaal te zien bij meer dan 250.000 huishou-
dens in ca. 60% van de provincie Utrecht. In de regio bereiken deze 
zenders dan ook een potentieel van 600.000 kijkers. Elke aflevering is 
een week lang, elk uur te zien op beide zenders. Vervolgens worden 
de uitzendingen online geplaatst. 

scoRen op inTeRneT 
Volgens recent onderzoek gaat 73% van de volwassen consumenten 
eerder tot aankoop over na het zien van een online video met een 
beschrijving van een product of dienst. Deelnemers aan het televisie-
programma ‘In de Kijker’ ontvangen een digitale kopie. ‘Door deze op 
de bedrijfswebsite te plaatsen zal uw klant eerder geneigd zijn zaken 
met u te doen. Bovendien draagt een video op de bedrijfswebsite bij 
om uw vindbaarheid in Google substantieel te verbeteren’, aldus San-
der de Vos, producent van het programma. 

Wat is het geheim achter het succes van een onderne-
mer of instelling? 
Wat maakt een bedrijf UNIEK? En welke voordelen 
heeft dat voor zijn klanten of cliënten? 
In de nieuwe televisieserie ‘In de Kijker’ gaan we op zoek naar de suc-
cesfactoren van een bedrijf en brengen deze in beeld voor de kijker. 
Een kijkje in de keuken bij bedrijven. Informatief, leerzaam, motiverend 
en leuk om naar te kijken. 

in de KijKer tV

Komende vrijdag 26 juni start de 1ste aflevering van In de Kijker. Deze aflevering gaat over Innovatie bij JBA Security 
in Den Dolder. Een week later op 3 juli nemen we een kijkje bij de Chocolaterie van Top’s Edelgebak. De uitzendingen 
starten op vrijdagavond vanaf 19u en worden een week lang elk uur uitgezonden.

Deelnemen
Deseo Media produceert deze televisieserie in opdracht 
van Regio TV De Bilt en Slotstad RTV. 
Bent u ondernemer of manager/directeur van een instel-
ling in de regio De Bilt, Zeist, Bunnik en Utrechtse Heu-
velrug? Grijp dan deze kans en zet uw onderneming 

in de kijker! Neem contact op met Sander de Vos voor 
meer informatie of deelname: 06 573 272 34 of mail naar 
s.devos@deseomedia.nl

Deseo Media produceert naast TV opnames ook comple-
te bedrijfs- en productpresentaties voor op uw website.

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!!! 

Landgoed Vollenhoven 
Tuindagen

vrijdag 26, zaterdag 27
en zondag 28 juni

van 10.00 tot 17.00 uur
Landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 59, De Bilt 

Toegang € 7,50 kinderen tot 12 jaar gratis, 65+ € 1,- korting
Parkeren: € 2,- per auto   Rondleiding: € 2,- p.p.

Honden: welkom mits aangelijnd

www.landgoedvollenhoven.nl

Analoog kanaal 45/digitaal kanaal 43 www.regiotvdebilt.nl
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Zomerbloeiers
Diverse soorten en kleuren. 
Potmaat 29 cm. Per stuk

VAN 14,99CVOOR 

8,99
DE WEEK
FAVORIET VAN
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Bepaal je WOZ 
Huiseigenaren in De Bilt kunnen deelnemen aan ‘Mijn WOZ’ en krijgen de mogelijkheid de 
objectgegevens van de eigen woning te controleren en waar nodig aan te passen. Aan de hand 
van de objectgegevens wordt de WOZ-waarde vastgesteld. Eigenaren hebben daarmee meer 

inzicht in de wijze waarop de waarde tot stand komt en kunnen gegevens actualiseren. 
De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften daardoor af zal nemen.

 
In de periode van 20 juni tot en met 
1 augustus 2015 krijgen 13.000 
huiseigenaren in de gemeente De 
Bilt de mogelijkheid om vooraf de 
gegevens van hun woning te bekij-
ken, te wijzigen en/of aan te vullen. 
De BghU voert ‘Mijn WOZ’ uit in 
opdracht van de gemeente De Bilt 
en wil woningeigenaren meer be-
trekken bij de totstandkoming van 
de WOZ-waarde van hun woning. 
Vanaf februari 2016 ontvangen huis-
eigenaren hun belastingaanslag en 
de vastgestelde WOZ-waarde van 
hun woning. 

Mijn WOZ
Mijn WOZ is een faciliteit waarmee 
eigenaren van een woning via een 
web-applicatie inzage hebben in de 

objectkenmerken van hun woning. 
Objectkenmerken die van belang 
zijn bij de jaarlijkse waardebepaling 
van de woning in het kader van de 
Wet Waardering Onroerende Zaken 
(Wet WOZ). Wanneer bepaalde ken-
merken niet juist zijn weergegeven 
(bijv. oppervlakte, bouwjaar of staat 
van onderhoud), kan de woningei-
genaar dit hier melden. Zo heeft 
de taxateur de juiste gegevens be-
schikbaar om de uiteindelijke WOZ-
waarde van de woning te bepalen. 
Dit maakt het mogelijk een formele 
en dure bezwaarprocedure te ver-
vangen door een informele en goed-
kopere melding. 

Ervaring 
De BghU heeft in 2014 een proef 

‘Mijn WOZ’ uitgevoerd in de 
Utrechtse wijken Lunetten en Hoog-
raven. Op basis van de evaluatie 
van die proef is besloten om hieraan 
vervolg te geven, te starten met de 
gemeente De Bilt. Wethouder Hans 
Mieras (Financiën): ‘Veel mensen 
vragen zich af hoe de gemeente de 
WOZ-waarde van hun huis bepaalt. 
Met ‘Mijn WOZ’ krijgen ze hier 
meer inzicht in en kunnen ze vooraf 
hun gegevens controleren en waar 
nodig aanpassen aan de werkelijke 
situatie. Het mes snijdt aan twee 
kanten. Aan de ene kant geeft het 
meer helderheid voor woningeige-
naren en aan de andere kant blijkt 
uit de proef in Utrecht dat het aantal 
ingediende bezwaarschriften is ge-
daald’.

Rijwielservice
Maartensdijk leeggehaald

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week zaterdag vroeg in de ochtend is de gehele fietsenzaak aan het Maertensplein 
in Maartensdijk  leeggehaald. Op de deur was een briefje geplakt dat de zaak wegens 

omstandigheden gesloten was. Een faillissement leek de oorzaak, duidelijkheid ontbrak echter.

Navraag bij de eigenaar Cicle Sto-
res Holland leverde geen reactie op. 
Meerdere mails zijn verstuurd en 
deze werden niet beantwoord. De 
telefoon gaf alleen via een bandje 
door dat er niemand beschikbaar 
was.  Mensen die hun fiets, e-bike, 
scooter etc. in reparatie hadden ge-
geven of een aanbetaling op een 
nieuwe fiets hadden gedaan maak-
ten zich zorgen.

Curator bekend
In de media verschijnen in de loop 
van de week wel berichten. Zater-
dagmiddag hangt er een brief op 
het raam. Verwacht wordt dat Cy-
cle Stores Holland dinsdag 23 juni 
failliet is verklaard. Het vrijgeven 
van de fietsen, e-bikes, scooters 
etc. en de aanbetaling aan de recht-
matige eigenaars zou een strafbaar 
feit zijn, omdat het faillissement 
nog niet was uitgesproken. Als het 
goed is kunnen gedupeerden vanaf 
dinsdag pogingen doen om hun 
eigendom of aanbetaling terug te 
krijgen. De aangewezen curator 
zal de zaken verder afhandelen zo 
ook het vrijgeven van de fietsen, 
e-bikes, scooters etc. en de aanbe-
talingen. Er zijn lijsten vanuit het 

kassasysteem waarin klant en fiets 
gekoppeld zijn. Bij afgifte van het 
eigendom is ook een bon afgege-
ven, deze dient men te overleggen 
aan de curator. Mensen kunnen 
vanaf dinsdag zoeken op de website 
http.//www.faillissementsdossier.nl 

op KvK-nummer 32158737 om de 
naam van de curator te achterhalen 
waarna verdere actie mogelijk zou 
moeten zijn. Ook de curator zal ac-
tie gaan ondernemen maar wellicht 
duurt dat langer dan wanneer men 
zelf contact zoekt.

Profile Soest komt aan huis
Profile Soest de fietsspecialist aan de Nieuweweg in Soest heeft tijdelijk een haal- en brengactie 

speciaal voor de lezers van De Vierklank. Daarnaast zijn er 4 speciale aanbiedingen.

Dirk Boshuis, directeur van Profile 
Soest: ‘We hebben niet alleen veel 
klanten in Soest maar ook in bij-
voorbeeld Maartensdijk en Biltho-
ven. Voor lezers van De Vierklank 
willen we graag iets extra’s doen. 
Tot eind dit jaar halen we op af-
spraak tegen gereduceerd tarief een 
fiets aan huis op en leveren we de 

fiets na de reparatie of het onder-
houd weer thuis af. Welke kosten 
aan de reparatie of het onderhoud 
verbonden zijn, wordt vooraf ge-
communiceerd.’

Aanbiedingen
Er zijn tijdelijk ook speciale aan-
biedingen met o.a. een e-bike waar 

een vast inruilprijs voor de huidige 
fiets gegeven wordt, maar ook een 
interessant geprijsde Batavus fiet-
sen en aanbiedingen voor Gazelle. 
Op de webshop www.profile-soest.
nl is het aanbod van huis uit te be-
kijken. Voor een proefrit en advies 
helpen ze graag in de winkel aan de 
Nieuweweg 97 in Soest

Dirk Boshuis en vestigingsmanager Matthijs de Kam (r).

De deuren van de Rijwielservice Maartensdijk zijn definitief gesloten

Stam blij met Kadjar
Stam Renault Bilthoven is trots op de nieuwe crossover van Renault. 
De Kadjar heeft een innovatieve design met zowel een krachtige twee- 
als vierwielaandrijving, ongetwijfeld goed voor een fantastische rijer-
varing.

Vestigingsmanager Bart Wijdeveld van Stam Renault Bilthoven is en-
thousiast over het uiterlijk van de Kadjar: ‘De Renault Kadjar ziet er 
sportief uit dankzij haar aerodynamische motorkap, stoere grille en 
bodemvrijheid van 19 centimeter. Ook in het donker is de Kadjar her-
kenbaar dankzij haar indrukwekkende Full-LED verlichtingssysteem 
en gegolfde achterlicht. Dit maakt de Renault Kadjar een avontuurlijke 
verschijning. Bovendien presteert de Kadjar goed, zowel binnen als 
buiten de stad’.

Test zelf
De Kadjar staat inmiddels in de showroom van Stam Renault Biltho-
ven. ‘Wilt u de Kadjar zelf ervaren dan bent u van harte welkom voor 
een proefrit of meer informatie’, aldus Bart Wijdeveld. Stam Renault 
Bilthoven is gevestigd op de C. de Haasweg 80 op bedrijventerrein La-
renstein in Bilthoven.

Vestigingsmanager Bart Wijdeveld zet de deur wijd open voor een 
proefrit in de Kadjar.
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Bezorger worden bij DHL Parcel?
Voor de bezorging van pakketjes aan consumenten in en rond de Bilt, Bilthoven, 
Zeist en Utrecht zijn wij op zoek naar bezorgers (m/v). Het betreft een zelf-
standige baan. U begint de dag bij ons depot in Groenekan en gaat daarna op 
pad in de aan u toegewezen wijken. Na de rit gaat u terug naar het depot om uw 
rit van die dag af te sluiten. 

DHL Parcel bezorgt van maandag t/m vrijdag en zaterdagochtend. Per week zal 
in overleg worden bepaald wanneer u inzetbaar bent.

Wat wordt er van u verwacht?
Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig en klant-
vriendelijk kunt werken en fl exibel inzetbaar bent.

De verdiensten?
DHL Parcel betaalt een bedrag per pakje en een onkostenvergoeding voor het 
gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des te meer u kunt ver-
dienen. We vertellen u hier graag meer over tijdens een sollicitatiegesprek. 

Interesse en meer informatie
Voor informatie verwijzen wij u naar www.dhlparcel.nl/nl/werken-bij-dhl-parcel. 
Wanneer u interesse heeft in een baan bij DHL Parcel, vindt u hier ook het 
sollicitatieformulier. 

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 
maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 3 op 4 juli op het traject 
Utrecht CS - Den Dolder een slijptrein.
Woont u in Groenekan of De Bilt in de buurt van dit 
spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. 
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 
www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 
kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Ook graag wat gewicht 
kwijt voor de zomer?

Maak een afspraak voor een gratis weegmoment 
en ontvang direct een handige to go salade beker.*

* Actie loopt tot 30 juni a.s. en op=op.

Wij zorgen ervoor dat u uw streefgewicht behaalt zonder dat u honger 
of minder energie heeft. U zult merken dat u iedere week dat u ons 
programma volgt, juist meer energie krijgt. 

U krijgt namelijk een persoonlijk voedingsadvies, aangevuld met natuurlijke 
voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instandhouding van de 
spiermassa, helpen bij een normale energieleverende stofwisseling 
en hebben een gunstige invloed op het verminderen 
van vermoeidheid. 

Voor 
hem en 
haar!

Hessenweg 2 • 3731 JK De Bilt • T: 030 820 1145 
info@slimfi gureclinics • www.slimfi gureclinics.nl

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Profile Soest “de fietsspecialist”
Nieuweweg 97, SOEST  - T 035 - 588 04 72

webshop met 1.200  
aanbiedingen: profile-soest.nl

Profile Soest, de fietsspecialist voor 
(elektrische) fietsen, heeft al vele klanten 
woonachtig in Maartensdijk, Bilthoven en 
Zeist. Graag verwelkomen wij ook u als klant. 
Speciaal voor u tot eind dit jaar onze haal- en 
brengservice voor reparaties: slechts 9,95 
(normaal 12,95; excl. reparatiekosten).

Dé fietsspecialist voor 
Maartensdijk  
en omstreken!

Batavus Monaco E-Go N7
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Accu 300Wh tot 70 km
• Heren- en damesmodel

Batavus Dinsdag 7 ‘exclusief’
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Shimano Rollerbrakes
• Heren- en damesmodel

Batavus Old Dutch
• Shimano terugtraprem
• Batterij LED-verlichting
•  Kleuren: grijs, zwart,  

mat zwart, rood
e 1.899,- e 419,-

Inruil: e   -378,-

e 734,- nu e 849,- nu

Inruil: e   -90,-

e 1.749,-

e 699,- e 779,-

e 329,-

Gazelle Cadiz ‘exclusief’
• Shimano Nexus 7 versnelling
• Shimano Rollerbrakes
•  Herenmodel in zwart,  

damesmodel  
in wit

Inclusief Best Buy 
pakket t.w.v. 149,-

Exclusief bij  
Profile Soest

Exclusief bij  
Profile Soest

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 
Parel Promotie

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

Nieuwe boeken met geboortekaartjes
en letterpress kaartjes.

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak.

Hip
&

Trendy

De zomer is begonnen!
Geniet ervan...

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992 en informeer naar de mogelijkheden.

Ook Vierklank bezorger worden?
Per direct een vaste wijk?
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Per 1 juli een vaste wijk?
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan

Per 29 juli een vaste wijk?
Wijk 134: Koppellaan, Kruislaan, Middellaan, Spoorlaan, Wissellaan

Door vakanties van onze vaste bezorgers kunnen
we in de zomervakantie wel wat bezorghulp gebruiken.
Heb je zin om ons in de vakantie te helpen?

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992 en informeer naar de mogelijkheden.

Wijk 134: Koppellaan, Kruislaan, Middellaan, Spoorlaan, Wissellaan
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Timon van Athene op gemeentewerf
door Henk van de Bunt

Theater in ‘t Groen uit Groenekan speelde van 15 t/m 21 juni het toneelstuk
‘Timon van Athene’ van William Shakespeare op de Gemeentewerf De Bilt. 

Dat je een gemeentewerf nog voor 
andere doeleinden kunt gebruiken 

dan voor afval scheiden en materi-
aalopslag was voor de gemeente De 

Bilt een complete verrassing. Maar 
het idee om toneel te gaan spelen 

tussen zoutopslag en dranghekken, 
werd met name door burgemeester 
en wethouders met veel enthousias-
me omarmd. Week 25 (maandag tot 
en met zondag) stonden Theater in 
´t Groen en de Gemeentewerf in De 
Bilt gezamenlijk in de schijnwer-
per. En op zondagmiddag 21 juni 
ook nog een keer: om 16.00 uur. 
Niet alleen het toneelspel op zo’n 
unieke plek maakte een bezoek 
aan een voorstelling al de moeite 
waard, Theater in ´t Groen stond 
weer garant voor professioneel 
spel, prachtige kostuums en uitge-
balanceerd licht en geluid. 

Timon
Theatermaker Timon Blok regis-
seerde voor de vijfde maal een 
productie van Theater in ’t Groen. 
In 2006 benaderde hij de Groe-
nekanse culturele stichting Muze 
in het Groen met het voorstel een 
grootschalige theatervoorstelling 
te realiseren met zoveel moge-
lijk dorpsbewoners. Het resultaat 
was de productie ‘Een Midzomer-
nachtsdroom’ van Shakespeare op 
Fort Ruigenhoek. Besloten werd 
om vervolgens elke twee jaar een 
voorstelling te maken. Blok: ‘De 
afgelopen jaren hebben we vooral 
op romantische locaties gespeeld. 
Omdat ‘Timon van Athene’ qua 
thematiek wat grimmiger en serieu-
zer is, vond ik het leuk om eens een 
andere locatie te zoeken. Het stuk 
gaat over de economische waarde 
van vriendschap; welvaart en ar-
moede spelen hierin een grote rol. 
Daarom was het mooi dit in de om-
geving van afval te spelen’. 

Omstreden
Timon van Athene is een betrek-
kelijk onbekend stuk van Shake-
speare. Lange tijd was het om-
streden of het wel tot zijn werk 

gerekend moest worden. ‘Timon 
van Athene’ gaat over de rijke 
Atheense burger Timon. Vanuit 
zijn wil om het goede te zien in de 
mensen deelt hij met gulle hand 
zijn rijkdom met zijn omgeving. 
Het is dan ook geen wonder dat 
zijn vrijgevigheid een bonte stoet 
klaplopers, uitvreters en parasie-
ten trekt, die graag willen mee-
profiteren. Wanneer de rijkdom 
van Timon echter omslaat in een 
faillissement, en Timon steun van 
zijn vrienden verwacht, geeft nie-
mand thuis. Verbitterd en ontgoo-
cheld trekt Timon zich terug in de 
wildernis, waar hij zint op wraak. 
Timon Blok bewerkte ‘Timon van 
Athene’. ‘Ik heb het vooral inge-
kort. Van de 40 spelers zijn er 12 
overgebleven en de duur is terug-
gebracht naar vijf kwartier. Het is 
nu een lekker compact verhaal, dat 
gemakkelijk te volgen was’.

Actueel
Blok: ‘We hebben er anderhalf jaar 
aan gewerkt: een kwetsbare, inge-
wikkelde, grappige en ontroerende 
voorstelling. ‘Timon van Athene’, 
één van Shakespeare’s minder be-
kende stukken. Een verhaal dat - 
juist nu - actueel is, in een tijd dat 
Griekenland zijn schulden niet kan 
of wil terugbetalen (afhankelijk 
van hoe je het wilt zien). Wie is 
verantwoordelijk wanneer een eco-
nomisch systeem instort: de schuld-
eisers of de schuldenaars? Is solida-
riteit te kopen? En hoe ga je om met 
je leven wanneer alles om je heen 
instort, alle zekerheden verdwijnen 
en je mensbeeld wankelt?’ 

En over zijn team tenslotte zegt 
Blok: ‘Twaalf spelers, zes musici 
en tientallen costumières, produc-
tiemedewerkers, PR-mensen, cate-
raars... Ik ben zo trots op ze’.

In Timon van Athene was de muziek een mengeling van muziek van Kyteman, Eric Vloeimans, klezmer en 
Cirque du Soleil. 

Muzikaal verjaardagsfeest
Biltse Harmonie

Afgelopen weekend was het in De Bilt druk met muzikale activiteiten. Vrijdag, in het begin van 
de avond en daarna in het vervolg ervan, stond het HF Wittecentrum bol van de muziek.

Eerst met optredens van het Klein 
Harmonieorkest in jungle stijl. De 
orkestleden waren als pinguïns 
verkleed en speelden liedjes over 
dieren voor leerlingen van basis-
schoolgroepen 7. Later op de avond 
zorgde de Weathertown Bigband 
voor swingende ritmes en stevige 
dansmuziek. Jong en oud was toen 
op de dansvloer te vinden.

Op het gazon voor gemeentehuis 
Jagtlust verrees zaterdag een heus 
festivalterrein met twee podia, 
kraampjes met lekkernijen en een 
brocantemarkt. Om 12.00 uur ging 
het muzikale spektakel van start 
met het optreden van de Brand-
weerharmonie. Daarna werden de 
bezoekers getrakteerd op uiteenlo-
pende muziek van jazz, pop, gypsy 

en klezmer tot melodische percus-
sie en bigband muziek. 

Meezingers
Het weekend werd grandioos af-
gesloten met een optreden van 
het Groot Harmonieorkest van de 
KBH. Samen met solisten Kelvin 
Wormgoor, Isabeau Bosscher, Daan 
Smits en Karin Bos, dirigent Johan 
Boonekamp en presentator Bart 
van Gerwen werd een gevarieerd 
programma neergezet met als ge-
mene deler ‘Musical’. 
Er waren prachtige solo’s zoals 
‘Defying Gravity’ door Isabeau en 
‘Go to the Distance’ door Daan, 
romantische duetten ‘A whole new 
world’ en ‘Phantom of the Opera’ 
door Karin en Daan, klassiekers als 
‘Grease’ door Kelvin en Isabeau en 

natuurlijk lekkere meezingers van 
ABBA, Queen en Hair. Ook pop-
koor Sing it Out, dat het voorpro-
gramma verzorgde, mocht samen 
met het orkest optreden met ‘Cell-
block Tango’. 

Bretels
Het publiek genoot zichtbaar van 
de musicalsterren en het orkest op 
deze sfeervolle (maar soms wat 
natte) avond. Het orkest was deze 
avond ook bijzonder feestelijk ge-
kleed met rode stropdas en bretels. 
Het publiek had ook zelf nog mee 
kunnen zingen met de aanwezige 
songteksten, maar was waarschijn-
lijk te druk bezig met luisteren naar 
de solisten. Het was een geweldig 
muzikaal verjaardagsfeest van de 
KBH.  (Nynke Brouwer)

De jublieumviering van de KBH mondt uit in een waar feestje. (foto Judith Firet)

Richard… Wie?
Op een spectaculaire plek, waar het vuil zich letterlijk 

opstapelt, speelden de jongeren van Theaterschool Masquerade 
op 20 en 21 juni de voorstelling Richard Wie?, een bewerking 

van Richard de III geschreven door Shakespeare en 
geregisseerd door Salomé Nobel en Jorn Laponder. 

In het stuk proberen 17 jongeren grip te krijgen op de oude tekst van 
Shakespeare. Af en toe stappen de spelers als zichzelf uit de voorstel-
ling en leveren commentaar. Wat vertelt het oude verhaal ons in het 
hier en nu? De locatie, een loods op het afvalscheidingsstation en de 
afwisseling tussen modern taalgebruik en oude Shakespearetaal dragen 
bij aan de sfeer van het stuk. In deze bijzondere voorstelling werd een 
combinatie gemaakt van spel en dans en waren de kostuums en het de-
cor geïnspireerd door de omgeving en dus gemaakt van afval.
 (Corinne Weeda, Kunstenhuis)

Jongeren van Theaterschool Masquerade spelen de voorstelling 
Richard Wie? op de Milieustraat in De Bilt. (foto: Ruben Jorksveld)
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Documentaire

Op woensdag 24 juni om 20.00 
uur is de feestelijke première 
van de documentaire van Jorrit 
van der Valk over de in Groene-
kan neergestorte Amerikaanse 
B17 bommenwerper. De premi-
ère vindt plaats in het Lichtruim 
in Bilthoven en wordt ingeleid 
door cultuurwethouder Hans 
Mieras en brigadegeneraal Ivo 
de Jong. 

In de documentaire komt onder 
andere Joop de Kruijff aan het 
woord, inwoner van Groenekan 
en ooggetuige van de noodlan-
ding op 28 mei 1944. Ook is er 
gefilmd op de militaire begraaf-
plaats in Margraten, waar een 
van de omgekomen militairen 
ligt begraven. Op 24 juni 2014, 
70 jaar na dato, is in Groenekan 
een monument opgericht ter 
nagedachtenis aan de omgeko-
men soldaten. De documentaire 
is vanaf 25 juni een week lang 
te zien op Regio TV De Bilt en 
Slotstad TV in Zeist en Bunnik.

Concert in Blauwkapel

Op zondag 28 juni spelen en 
zingen Joël Lipton en Richard 
Marsden Engelse, Ierse, Schot-
se en Amerikaanse volksmu-
ziek van 15.00 tot 16.00 uur 
in het kerkje in Blauwkapel. 
De toegang is gratis; er is een 
deurcollecte.

Joel Lipton en Richard Mars-
den maken al meer dan 20 
jaar samen muziek. Hierbij 
gebruiken ze gitaar, mandoline, 
mandola, bouzouki, viool en 
de menselijke stem in verschil-
lende combinaties en arrange-
menten. Zij putten uit het volks-
muziekrepertoire van Engeland, 
Ierland, Schotland en de VS, en 
spelen walsen, hornpipes, rags 
en ballads. De lyrische melo-
dieën van de Ierse harpist/ com-
ponist O’Carolan spelen een 
prominente rol in hun muziek.

Boeken-/rommelmarkt in 
Maartensdijk

Zaterdag 5 september organi-
seert de Protestantse Gemeente 
Maartensdijk - Hollandsche 
Rading weer de jaarlijkse boe-
ken-/rommelmarkt. Zaterdag 29 
augustus van 10.00 uur tot 13.00 
uur en op donderdag 3 septem-
ber van 19.00 uur tot 21.00 
uur kunnen spullen ingeleverd 
worden bij de Ontmoetingskerk 
aan de  Kon. Julianalaan 26 te 
Maartensdijk. Er worden ech-
ter geen grote meubels (bank-
stellen e.d.), grote elektrische 
apparaten(koelkasten e.d.) en 
kleding in ontvangst genomen. 
Verder is alles welkom. 

De opbrengst van de rom-
mel-/boekenmarkt zal dit jaar 
bestemd zijn voor en Stichting 
Ambulance Wens. Stichting 
Ambulance Wens is een groep 
van 200 medisch geschoolde 
vrijwilligers die dagelijks gratis 
laatste wensen vervullen van 
niet mobiele terminale patiën-
ten met behulp van daarvoor 
speciaal ontwikkelde ambulan-
ces.

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op 
www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 24 t/m dinsdag 30 juni 2015

Alleen geldig op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,
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Varkenshaas 
500 gram
7.99

Bavaria Gold 0.0%
Pak met 6 blikken 
van 0.33 liter
3.74

SiSi, Pepsi of 7-UP 
Alle pakken met 4 fl essen van 1.5 liter
2 pakken
van: 10.32 - 11.92
voor: 5.16 - 5.96

1+1
GRATIS*4.994.994.994.

500 gram

Per kilo 9.98

1.491.491.491.
pak 

6 blikken

Per liter 0.75
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Robots programmeren op school 
daverend succes

Dankzij de inspanningen van enkele ouders kregen de kinderen van de groepen 3 tot 8 van de 
Montessorischool de gelegenheid om kennis te maken met de eerste

beginselen van het programmeren van robots.

In een reeks van drie vrijdagen kre-
gen de kinderen na schooltijd les in 
het besturen van een lego-robot. Al 
gauw vulde de aula zich met kin-
deren, die achter hun kleine robots 
aanliepen die wél of juist helemaal 
niet deden wat ze was opgedragen. 

Het programma begon met ‘pro-
grammeren is proberen’. De tweede 

keer was het thema: ‘programmeren 
is voorspellen’. De derde middag op 
19 juni kreeg als thema: ‘Laat zien 
wat je kunt’. De kinderen lieten zien 
wat ze inmiddels geleerd hadden. 

Ze programmeerden verschillende 
robotmodellen (variërend van een 
Olifant, tot een Dans-robot of een 
Robot-racewagen). 

Inspirerend
Natascha van den Hurk, directeur 
van de Montessorischool: ‘Het is  
inspirerend dat ouders op deze ma-
nier hun eigen passie in hun werk 
delen met de kinderen op school. 
Programmeren maakt deel uit van 
veel beroepen en activiteiten. Er is 
een grote kans dat veel kinderen hier 
in hun latere leven mee te maken 
krijgen. We vinden het daarom be-
langrijk hen er al jong kennis mee te 
laten maken. Eerder was er bijvoor-
beeld ook al een dag georganiseerd 
over omgaan met geld door een ou-
der, die daar weer veel van wist. Er 
waren 20 plaatsen voor het program-
meren maar die waren al snel verge-
ven. Enkele kinderen moesten helaas 
op de wachtlijst worden gezet. Mede 
op basis van de ervaringen met deze 
eerste naschoolse cursus zal worden 
bekeken hoe de programmeeractivi-
teiten de komende jaren op school 
worden vormgegeven. 

(Xander Cladder MWO)Leerlingen programmeren de LEGO robots.

Gijs (7 jaar) en Berend (6 jaar) leren samen programmeren. 

Leescoördinatoren
basisscholen gecertificeerd

Vorige week woensdag is in Bibliotheek Idea het certificaat leescoördinator uitgereikt aan tien 
leerkrachten en één leesconsulent van het basisonderwijs.

Het certificaat sluit de cursus Open 
Boek af, waarmee leescoördinato-
ren toegerust zijn om vorm te geven 
aan leesbevordering op hun basis-
school. Een leescoördinator op de 
basisschool is de stimulator voor 
het leesplezier van kinderen. Want, 
zo leert de ervaring, heeft een kind 
plezier in lezen en kan hij met en-
thousiasme uit een mooie, actuele 
collectie boeken kiezen, dan gaan 
de leesprestaties vanzelf omhoog.

De kersverse leescoördinatoren van 
deze basisscholen zetten hiermee 
de eerste stap om het lezen op hun 
school naar een hoger plan te tillen. 
Uit Bilthoven is dat Els van Atten 
(De Regenboogschool), Maartens-

dijk: Michel van den Berg (Martin 
Luther Kingschool), Den Dolder: 
Angelique de Keijzer, Jiskah van 
Tricht, Yvonne Wormgoor (De Ka-
meleon), Odijk: Marlies Peek, My-
riam Mensink (Sint Nicolaas) en 
Huizen: Liesbeth Hermans (SBO 
De Wijngaard). 

Vier
Vier woensdagmiddagen verdiep-
ten de leescoördinatoren in spe zich 
in de jeugdliteratuur. Ze werden ge-
schoold in de veelzijdigheid van de 
collectie boeken die de Nederland-
se jeugdliteratuur biedt, het organi-
seren van nieuwe lees-werkvormen 
en activiteiten rond lezen en het 
stimuleren van hun collega’s om 

het lezen in hun groep te bevorde-
ren. De cursisten rondden de cursus 
af met het schrijven van een lees-
plan voor hun school. De vraag die 
in dit leesplan centraal stond was: 
Hoe gaan we op korte en langere 
termijn het lezen bevorderen op 
school, voortkomend uit onze visie 
op de waarde van lezen voor onze 
leerlingen? De cursisten reageer-
den enthousiast op de inhoud van 
de cursus en het door hun behaalde 
certificaat: ‘Door deze cursus krijg 
je veel meer inzicht in hoe je school 
het lezen heeft ingericht. We wer-
den heel enthousiast van de diverse 
werkvormen en leuke boekentips’. 

(Annette Smeets)

De leescoördinatoren blijven elkaar in een leesbevorderingsnetwerk onder leiding van Bibliotheek Idea 
ontmoeten. Zo wisselen ze met regelmaat kennis en ervaring uit over de aanpak van leesbevordering in het 
onderwijs. 

Debatwedstrijd HNL
Dinsdag 15 juni hebben alle tweede klassen van Het Nieuwe Lyceum 
een dag lang gedebatteerd over de rechten van het kind. Een initiatief 
van de onvolprezen debatclub en helemaal georganiseerd door twee 
leerlingen uit VWO5 Anouk Jansen en Teun Soederhuizen.

De leerlingen ontvingen een boekje van UNICEF, waarin de tekst van 
het Kinderrechtenverdrag staat. Dit verdrag gaat over alles waar jonge-
ren recht op hebben en mee te maken kunnen krijgen vanaf hun geboor-
te. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrien-
den. maar het gaat ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog 
en scheiding van ouders. ‘s Ochtends kregen de leerlingen een training 
van leden en oud-leden van de debatclub van Het Nieuwe Lyceum en 
daarna gingen de klassen de strijd met elkaar aan. Uiteindelijk bepaalde 
de jury (docenten Nederlands) wie de winnaar was: HAVO 2C.

(Lucienne van de Sluis)

Nijepoort in actie
voor KWF

Op 18 juni hebben Iet van der Feltz en Nel Verkroost als bestuursleden 
van KWF kankerbestrijding afdeling De Bilt een cheque ter waarde van 
1159,64 euro in ontvangst genomen van de leerlingen van groep 8 van 
De Nijepoortschool in Groenekan. 

De leerlingen zijn in april in business gegaan en hebben een paar keer 
een markt gehouden om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar 
koos de klas voor het KWF-kankerbestrijding. Ze hebben poffertjes, 
donuts, cakejes, wafels, etc. gebakken en verkocht. 
[HvdB]

Iet en Nel bedankten de kinderen hartelijk voor deze grote inspanning 
met fantastisch resultaat en gaven de kinderen als dank ieder een 
KWF pen. De school ontving de KWF-vlag om op te hangen in de 
collecteweek van 7 t/m 12 september. [Foto Reyn Schuurman] 
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Niets zo verbindend als samen 
muziek maken

door Walter Eijndhoven

Mensen uit hun schulp laten kruipen, kan de Bilthovense Jeanine Peeters als geen ander. 
Zittend achter een vleugel op het Centraal Station van Amsterdam, nodigt zij menigeen uit 
om samen met haar een zangstuk ten gehore te brengen voor toevallige passanten. En bijna 

iedereen doet mee, door Peeters begeleidt, op de piano. 

‘Niets is zo verbindend als samen 
muziek maken’. Aan het woord is 
Jeanine Peeters, piano- en zang-
coach van Lespraktijk Noothulp 
uit Bilthoven. Zij vertelt: ‘Mu-
ziek, welke stijl dan ook, is een 
vorm van kunst, waar een ieder 
op eigen wijze energie uithaalt en 
emoties door kan laten stromen en 
stroomlijnen’. 

Harmonie
Na een conservatoriumstudie Pi-
ano en Zang, nu zo’n dertig jaar 
geleden, is zij begonnen met les-
geven, inmiddels aangevuld met 
coaching. Peeters: ‘Lesgeven is 
het aanleren van musiceren, coa-
ching is verdieping in de bood-
schap van een muziekstuk of lied 
en deze vervolgens in diepste 
essentie uitdragen’. Daarnaast 
doceert zij vakken die nodig zijn 
voor toelatingsexamens bij con-
servatoria, zoals Solfège en Har-
monieleer. Eveneens helpt zij 
leerlingen een brug te slaan tus-
sen digitale leerprocessen en een 
vertaling hiervan naar know how 
en een juiste uitvoeringstechniek. 
Hierbij laat zij altijd ruimte voor 
vrije improvisatie, soms vanuit 
Noothulp, wat betreft logische 
vormgeving en juiste uitvoerings-
technieken. Via deze Noothulp 
biedt Peeters ook in een andere 

hoedanigheid noodhulp aan de 
zorgbehoevende medemens, door 
middel van letterlijke verzorging, 
soms ondersteund met muziek. 
Peeters: ‘Tegenwoordig moeten 
ouderen steeds langer op zichzelf 
blijven wonen, terwijl dit eigen-
lijk niet meer kan. Op mantelzor-
gers drukt een zware last. Ik bied 
hen verlichting in deze taak en in 
alles wat daarbij komt kijken’. 

Ouder-kind-interactie
Door haar passie voor zowel mu-
ziek als ouderenzorg en de combi-
natie hiervan, brengt Peeters deze, 
waar mogelijk, op unieke wijze 
samen. Regelmatig verzorgt zij 
met haar leerlingen concerten in 
verzorgingshuizen. Hierbij vindt 
een natuurlijk samenvloeien van 
alle leeftijdsgroepen in de muzie-
kuitvoering en- beleving plaats, 
op een ontroerende wijze. Peeters 
vervolgt: ‘Ik herinner mij nog het 
unieke geval van een dame van 92 
jaar, die weliswaar haar zangtekst 
niet meer wist, maar toch ontroe-
rend mooi meezong, tegenover 
een leerling van vier jaar, beide 
uitvoeringen vloeiden zo prach-
tig samen in eenzelfde wereld 
van woordeloze emoties’. Han-
den zochten elkaar en bewijzen 
zo iedere keer weer hoe onvoor-
waardelijk muziek mensen opent 

en verbindt, zowel in verzorgings-
huizen alswel op Amsterdam CS. 
Onderwerpen als liefde, liefdes-
verdriet, blijdschap en dood zijn 
universeel. Peeters draagt ze uit 
in lesprocessen, maar ook bij re-
cepties, andere feestelijkheden en 
bij uitvaarten. Peeters: ‘Prachtig 
is het om soms bij stervenden te 
mogen zijn en aan het sterfbed te 
mogen vernemen welke stukken 
deze graag bij zijn of haar uitvaart 
door mij uitgevoerd wil hebben’. 
Aan dit sterfbed wordt dan zelfs 
samen besloten op welke wijze 
Peeters het stuk volgens de ster-
vende zal spelen.

Zeven
Peeters vervolgt: ‘Kinderen kun-
nen vanaf de leeftijd van zeven 
jaar terecht bij mij, voor zowel 
piano- als zanglessen, danwel een 
combinatie van beide’. Haar me-
ning is dat met aanvang van leren 
lezen en schrijven de tijd veelal 
pas rijp is om ook noten te gaan 
leren lezen en schrijven. Kinde-
ren met uitzonderlijke interesse 
of talent kunnen natuurlijk eer-
der beginnen. Zij geeft les in haar 
praktijk, maar ook bij mensen 
thuis. Voor meer informatie kunt 
u Peeters bellen op 06-13715245 
of mailen naar www.jeaninepee-
ters@casema.nl 

Jeanine Peeters achter de piano.

Stofwisseltour

De Stofwisseltour deed zaterdag 20 juni De Bilt aan. Er was een korte 
tussenstop bij de Biltse Hoek met ballonnen voor kinderen en muziek. 
Vanzelfsprekend was de mascotte Victor van het stripverhaal er ook. 
[foto Reyn Schuurman]

Centrals bij laatste zes promotiegroep
De dames van Centrals zijn als tweede geëindigd in het eerste deel van de competitie van de 

Silver League Softbal. Afgelopen weekeinde werd in de eerste 
dubbel gewonnen en verloren van UVV.

Met de 2e plaats eindigt Centrals 
bij de eerste zes, samen met Twins 
uit Oosterhout, Roef! uit Moerge-
stel, HCAW uit Bussum, UVV en 
Zwijndrecht. Daarmee sluiten ze 
een succesvol eerste deel van de 
competitie af, waarbij Centrals van 
de andere 5 geplaatsten al tenmin-

ste een keer heeft gewonnen. Van 
de 22 wedstrijden won Centrals 
er 17, slechts 1 minder dan num-
mer 1, Twins. Verdedigend was 
Centrals met afstand het sterkste 
team, met 50 runs tegen. De an-
dere 5 geplaatsten hadden alle 80 
of meer punten tegen. Aanvallend 

eindige Centrals als 4e van de eer-
ste zes. Een mooi hoogtepunt van 
de 32 gespeelde wedstrijden was 
de home run, die Jasmin Carls-
son sloeg met 3 speelsters op de 
honken: een grand slam! Zaterdag 
speelt het team uit tegen HCAW en 
zondag thuis tegen Roef!

Julianaschool bij 
Stofwisseltour

De Stofwisseltour is een landelijke gps-fietsroute langs universitaire 
ziekenhuizen in Nederland. In 2- of 3 dagen fietst een team vanuit Am-
sterdam 420 km of vanuit Groningen 640 km om aandacht te vragen 
voor stofwisselingsziekten en geld op te halen voor onderzoek. De 
teams rijden vrijwel allemaal symbolisch voor kinderen die een stof-
wisselingsziekte hebben of hadden.

De leerlingen van de Juliana-
school doen mee aan de actie 
voor de Axel foundation en wa-
ren zaterdag ook aanwezig bij 
De Biltse Hoek, toen de fietsers 
De Bilt aandeden. [foto Reyn 
Schuurman] 
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Voortbestaan Sportstichting
op losse schroeven 

Voor de tweede keer hield bestuursvoorzitter Hugo van Usen van Sportstichting Samen Verder 
(SSVB) een emotioneel pleidooi bij de raadsvergadering op het gemeentehuis in De Bilt.

‘De voorgenomen keuze van de 
raad met betrekking tot de vernieu-
wing van zwembad Brandenburg 
gaat geheel voorbij het onderzoeks-
rapport van Stichting Water. Een 
stichting, die zich uitgebreid heeft 
verdiept in de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van een nieuw 
zwembad, de extra faciliteiten, die 
zo’n zwembad nodig heeft en een 
gewogen financiële onderbouwing 
heeft gemaakt’, meldt Van Usen.

Een plan waarin kortgezegd meer 
geboden wordt voor minder geld. 
Een plan, dat voor SSVB en meer 
gebruikers van het zwembad ver-
uit het beste plan is dat tot nog toe 
is gepresenteerd, een plan waarbij 
mensen met een verstandelijke be-
perking op zaterdag kunnen blijven 
zwemmen. ‘Kunnen blijven be-
wegen. Onderdeel kunnen blijven 
uitmaken van de maatschappij’, 
zijn uitspraken die Van Usen op de 
raadsvergadering van 11 juni heeft 
gedaan. 

Een emotioneel appel waarin ook 
aandacht werd gevraagd voor be-
langen als de waterpolovereniging 
waarin teams uit de hele club op 
het hoogste niveau spelen. Een club 
die als eerste voor de gemeente een 
Europacup binnenhaalde, maar ook 
een zwembad met doelgroepen als 
zwemles voor kinderen waarbij de 
kleinste groep afhankelijk is van 
een bad met warmer water, een fa-
ciliteit die niet door de gemeente is 

meegenomen in het plan voor het 
zwembad.

Besluit
Op 25 juni wordt de raad geacht een 
besluit te nemen over het zwem-
bad. Feitelijk stemt men dan voor 
of tegen het zwembadplan van het 
college. Een keuze voor bijvoor-
beeld het plan van stichting Water 
is dan niet meer mogelijk. Vanuit 
de PVDA is Krischan Hagedoorn 
voornemens om een motie in te 
dienen bij het vaststellen van de 
agenda. Deze motie laat de raad het 
besluit over het voorstel uitstellen 
en stuurt het College opnieuw terug 
naar de overlegtafel met Stichting 
Water, BSF, SSVB etc. met de op-
dracht om samen te proberen eruit 
te komen. SSVB ondersteunt deze 

motie, een ultieme poging om te 
proberen het raadsbesluit te voor-
komen. Wanneer niet voor de motie 
van Hagedoorn wordt gestemd, is 
de kans groot dat het huidige plan 
voor zwembad Brandenburg door 
een meerderheid van de raad wordt 
aangenomen. 

Wanneer de gemeente stoïcijns 
vasthoudt aan het huidige plan voor 
het vernieuwen van zwembad Bran-
denburg is het bestuur van SSVB 
genoodzaakt haar voortbestaan te 
overwegen; een stichting, welke 
al sinds 1989 wekelijkse activitei-
ten organiseert voor mensen met 
een verstandelijk beperking. Naar 
de mening van Van Usen: ‘Een be-
schamende bezuiniging’.

(Patrick van Amerongen) 

Sportstichting Samen Verder pleit voor een warm-water-bad.

Biltse dames zwemmen voor ALS
door Wessel van Leeuwen

De Amsterdam City Swim is een steeds populairder wordend evenement.
Op 6 september wordt er twee kilometer gezwommen door de Amsterdamse grachten

met als doel geld ophalen voor Stichting ALS. Madelon Postmus, Carolien Kram
en Annelou Hessels, afkomstig uit De Bilt, zwemmen ook mee.

‘ALS is een ernstige ziekte, de 
ziekte heeft verschillende vormen, 
die erg agressief kunnen zijn’, ver-
telt Madelon. Zij en Carolien deden 
vorig jaar ook mee, Annelou sluit 

dit jaar voor het eerst aan. ‘Het is 
fijn om iets goed te doen voor de 
medemens’, vertelt Madelon ver-
der. ‘Mensen worden in de bloei 
van hun leven getroffen door deze 

ziekte. De ernst van de ziekte wordt 
vergeleken met aids’. 
‘Maar een relatief kleine groep 
mensen heeft deze ziekte. Daarom 
gaat er ook niet zoveel geld naar 

toe. Dat neemt niet weg dat de ziek-
te verschrikkelijk is. Je kunt op een 
gegeven moment niet meer lopen, 
niet meer praten’, vertelt Carolien. 

Geld
De dames willen zoveel mogelijk 
geld ophalen voor dit goede doel. 
Voor een deelname aan de Amster-
dam City Swim is minimaal een 
sponsorbedrag van 400 euro per 
persoon nodig. ‘We willen geld op-
halen, omdat we de ernst van deze 
ziekte kennen. Wij kennen zelf ook 
mensen met ALS. Om dan zo je 
steentje te kunnen bijdragen geeft 
goede energie’, aldus Annelou. 
De dames trainen op dit moment 

wekelijks in Zwembad De Kikker 
in Groenekan. Een zwembad wat 
een realistisch beeld geeft van de 
City Swim, want ook in De Kikker 
wordt in natuurwater gezwommen. 
‘Twee kilometer is best een eind 
zwemmen, dat zijn 80 banen in een 
normaal zwembad. Natuurwater is 
natuurlijk ook donkerder en kouder. 
Trainen is daarom wel echt nodig’, 
besluit Madelon. 

De dames willen vanaf dit moment 
zoveel mogelijk geld ophalen voor 
ALS. De dames steunen kan via: 
http://www.amsterdamcityswim.nl/
deelnemer/madelonpostmus/ of 
/carolienkram of /annelouhessels.

Madelon, Carolien en Annelou oefenen in het water van zwembad De Kikker in Groenekan. [foto Reyn Schuurman]

Guppy afzwemmen
De afgelopen week was het volop afzwemmen voor de 

peuters in zwembad Brandenburg. De kleintjes hebben 
samen met hun vader, moeder, opa of oma maanden 

geoefend om hun zelfvertrouwen in het water te 
vergroten. Dit kunnen ze nu ook aantonen met het

net behaalde Guppy 1, 2 of 3 diploma. 
 
Onder deskundige leiding van Myriam en Josette hebben de peuters 
getraind door tal van leerzame spelletjes in en onder water te doen,.
zodat ze op een speelse wijze vertrouwd raken met het water. Natuur-
lijk werden daarbij ook in koor leuke kinderliedjes gezongen. Dit was 
de gelegenheid hun vorderingen te laten zien en dat ze niet bang zijn 
voor water. Familie, die anders niet tijdens de zwemlessen aanwezig is, 
waren nog het meest verrast over het zwemresultaat van hun (klein-)
kind. Na afloop konden de peuters eindelijk met hun nieuw verkregen 
speelgoedje in het water gaan spelen.  (Johan L’Honoré Naber)

Eén van de groepen peuters met juf Myriam.

Geslaagde Avondvierdaagse 
in Maartensdijk e.o. 

De avondvierdaagse 2015 in Maartensdijk zit er weer op. Er waren 519 
inschrijvingen. Behoudens een enkeling, die niet gestart is, is ieder-
een weer behouden thuisgekomen. Het evenement kende uitstekend 
wandelweer met een enkele druppel op de woensdagavond en kan ge-
kenmerkt worden als een geslaagd evenement voor Maartensdijk en 
omgeving.

Ook Whisky heeft zich vier avonden prima vermaakt.



Nootjes
Te koop aangeboden

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

SCHILDERIJ koe 100 x 100 
cm € 100,-. Tel. 0346-212950

Inbouwbed 200x130x15 
cm, compleet voor Renault 
Kangoo Express (wellicht 
ook voor Citroen Berlingo of 
Peugeot Partner) incl. keu-
kenlade, verduisteringsma-
teriaal, ventilatierooster en 
oprijblokken € 47,-. Tel. 030-
2288994

KOFFERS, boodschappent-
rolley's bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Renault dakdragerset met 
pijp en luifel 255x200 cm 
voor Kangoo € 44,-. Tel. 030-
2288994

Sportief waterdicht dames-
jack maat M, roze-wit-blauw 
€ 25,-. 6-pers. rond gourmet-
stel van Tefal compleet met 
bijbehoren, 1 x gebruikt € 
25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. BK koekenpan, zware 
kwaliteit aluminium Ø 28 cm 
€ 10,-. 3 paar houten klompen 
maat 35-38-39 € 5,- per paar. 
Tel. 030-2202996

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Nieuwe 3-delige tankini maat 
L, bruin-oranje € 5,-. Nieuwe 
tankini maat L, rood-oranje € 
5,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe puzzels "Euro-
landen", 5x 1000 stukjes 
in doos € 12,50. Tel. 030-
2202996

Auto radio cd-speler merk 
Marquant € 25,-. Tel. 0346-
212950

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Witte tuintafel 193x55 cm € 
25,-. Tel. 035-5771842

Zwarte leren paardrijlaarzen 
merk Cavallo, maat 39. 10x 
gebruikt € 50,- (nieuwprijs € 
190,-). Tel. 06-12295769

Z.g.a.n. babybedje Prenatal, 
60x120 cm, compleet met 
matrasje, opvouwbaar in tas 
€ 40,- (nieuwprijs € 94,-). Tel. 
06-36095569

Te koop gevraagd
Van de DONALD DUCK 
jaargang 2002 mis ik nog nr. 
52. Wie kan mij eraan helpen? 
Tel. 0346-213727

Activiteiten
FIETSGILDE 't Gooi rijdt 
woensdag 1 juli de middag-
tocht ‘Grens Bussum’, vertrek 
om 13.30 uur vanaf Station 
Bussum-Zuid (hotelzijde) 
Tijdens deze tocht vertellen 
we ondermeer over bijzon-
derheden van de grens tussen 
Bussum en Naarden en over 
de zgn. “Verboden Kringen” 
die zichtbaar zijn in de 
diverse houten huizen in dit 
gebied. Kosten € 3 ,- per per-
soon. Voor meer informatie 
over deze en de overige toch-
ten van Fietsgilde ’t Gooi, zie 
www.fietsgilde.nl

Personeel gevraagd
ACNE-MODEL gezocht: 
Ik ben Linda, gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste. Voor 
mijn specialisatie jaar ben ik 
op zoek naar iemand die acne 
heeft en met mij mee zou wil-
len naar mijn acne examen. 
Eisen zijn minimaal 5 mee-
eters en 5 puistjes. Het mag 
voor komen op het gezicht 
en/of rug. Daartegenover staat 
uiteraard een gratis behande-
ling. Het examen vind plaats 
eind juni, in Utrecht op het 
Beauty College. Interesse? 
Mail naar: wilmavewijk@
hetnet.nl

BEZORGER gevraagd 
voor de Noorder Apotheek. 
12-16 uur per week in de 
middaguren, dagen in over-
leg. Interesse? Bel naar 030-
2283491 of mail naar noap@
ezorg.nl

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

Voor al uw snoei- zaag-
schoonspuit-straatwerkzaam-
heden, kortom voor al uw 
TUINWERKZAAMHEDEN 
rond of bij uw huis, tuinser-
vice van Vliet, o654751296

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 
10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Te huur BEDRIJFSRUIMTE 
op de Industrieweg 
Maartensdijk, 100m2 voor € 
600,- p/m. Tel. 06-54623282
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
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

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

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Cursussen/ trainingen 
Opleiding Mindful Coachen. Wil je werken met min-
der stress en meer aandacht voor degenen met wie je 
(samen)werkt…? Op zondag 28 juni vindt er weer een 
Introductieworkshop plaats voor deze bijzondere opleiding, 
waarin je leert om jezelf en anderen mindful te coachen, 
op basis van de boeddhistische psychologie en de nieuwste 
neurowetenschappelijke inzichten. Meer informatie: www.
openbewustzijn.nl. Aanmelding: info@garudatrainingen.nl 
of 06-28058094

Collegereeks De Bril van Shakespeare. Altijd al iets meer 
willen weten over de beroemde toneelschrijver William 
Shakespeare? Van 15 januari - 12 februari 2016 vindt in de 
Woudkapel een 5-delige collegereeks plaats. Dramaturg en 
journalist Emile Schra loodst U op lichtvoetige wijze door 
Shakespeare’s leven en werk. Hij illustreert zijn betoog met 
film- en theaterfragmenten.  Vrijdags van 10.00-12.00 uur. 
Vooraf intekenen via www.emileschra.nl. 
De symphonieën van Beethoven behoren tot de meest uit-
gevoerde werken uit de muziekgeschiedenis. Maar wat maakt 
deze symphonieën nu zo bijzonder? Dit zal aan bod komen 
in een drietal lezingen die worden gegeven door muziekhis-
toricus Pieter A. Bakker van muziekhistorisch bureau Musica 
Docet in de Woudkapel te Bilthoven van 10.30 - 12. 30 uur. 
Op 30 juni, 7 juli en 14 juli. Meer info en aanmelding: www.
musicadocet/lezingen of bel: 06-50626934

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

PORTEMONNEES 
en nog eens portemon-
nees bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Op ’t bankje
De twee mannen die bij me op het bankje komen zitten blijken op dezelfde middelbare school 
gezeten te hebben. Ze hebben elkaar jaren niet gezien en kwamen elkaar net toevallig tegen. 
Ze hebben heel wat bij te praten. Om mij er toch wat bij te betrekken vertelt de man die het 
meest aan het woord is dat ze vroeger op school bevriend waren, maar elkaar daarna uit het 
oog zijn verloren. ‘Frits was altijd wat serieuzer dan ik en het verbaast me daarom niet dat 
hij boekhouder is geworden. Ik ben wat avontuurlijker aangelegd en heb een paar jaar in 
Amerika gestudeerd. Toen ik weer terugkwam heb ik in Twente een eigen installatiebedrijf 
opgezet.’ Hij heet Martin, is voor de tweede keer getrouwd en heeft drie kinderen waarvan 
een uit de tweede leg. Frits is altijd in zijn geboorteplaats blijven wonen en is getrouwd met 
Nancy die ook in de buurt woonde. Ze hebben twee dochters. ‘Ik ben hier voor het eerst sinds lange tijd bij mijn zus op bezoek en 
ik was even naar buiten gegaan om een sigaret te roken. In de tuin mag dat niet want zij heeft ook de omgeving van haar huis tot 
rookvrije zone verklaard. Dat is maar goed ook, anders was ik Frits niet tegengekomen’, zegt hij lachend. Martin vindt het inmid-
dels tijd om te gaan doen waarvoor hij naar buiten gegaan is. Hij haalt een pakje sigaretten tevoorschijn en vraagt Frits en mij of 
we er ook een willen. We trekken allebei een vies gezicht, iets wat rokers tegenwoordig wel vaker zullen meemaken. ‘Nee, roken 
doe ik al heel lang niet meer’, zegt Frits. Met een wat benauwd gezicht vraagt Martin of wij het goedvinden dat hij er wel een 
opsteekt. Ik verbaas me nog altijd hoe in korte tijd de vanzelfsprekendheid om overal te roken is verdwenen. Om Martin gerust 
te stellen zeggen we allebei geen bezwaar te hebben dat hij er een opsteekt. Uitgebreid vertelt Martin over zijn florerende bedrijf. 
‘Het begon met witgoed maar de laatste jaren ben ik me gaan specialiseren in bedrijfsbeveiliging en camerabewaking. Met twintig 
medewerkers runnen we een mooi bedrijf.’ Frits vertelt dat het ondernemerschap bij Martin al op school begon. ‘Hij verkocht cas-
settebandjes en cd-rom’s met de nieuwste muziek en hij verdiende er best veel mee.’ Martin glimlacht tevreden en zegt: ‘Maar ik 
gaf het ook makkelijk weer uit. Volgens mij verzorgde jij voor mij de administratie een beetje. Dat is misschien wel het begin van 
je boekhoudcarrière geweest.’ Frits runt samen met Nancy een goedlopend administratiekantoor aan huis en lijkt me heel tevreden. 
Nu de ontmoeting weer tot stand gebracht is worden kaartjes uitgewisseld en wordt afgesproken bij elkaar op bezoek te gaan. ‘Jullie 
kunnen bij mij een weekend komen logeren want ik heb ruimte genoeg.’ Met veel enthousiasme vertelt hij wat ze in de omgeving 
allemaal kunnen zien en ondernemen. ‘Je bent zo in Duitsland waar ik ook vaak klanten heb. Mijn huidige vrouw is een Duitse en 
werkt ook in de zaak. Dat maakt het ook gemakkelijker. In Amerika heb ik elektrotechniek gestudeerd dus we kunnen internationaal 
goed uit de voeten. Ik heb trouwens ook een paar Polen in dienst.’ Er blijken nog best veel klasgenoten van vroeger in de buurt 
van Frits te wonen en Martin is benieuwd hoe die het hebben gedaan. Af een toe hoor ik: hoe is het met die en met die. Martin is 
vooral geïnteresseerd in Frieda, waar hij nog verkering mee heeft gehad, maar zij is een paar jaar geleden naar Brabant verhuisd. 
Na de tweede sigaret stappen ze op..

Maerten
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Voordaan Jongens D1 wint 
Topklasse toernooi

Het jongste junioren jongens team van hockeyclub Voordaan heeft afgelopen weekend
het sterk bezette Saturnus Topklasse toernooi in Delft gewonnen. In de poulefase

werd 1-1 gelijk gespeeld tegen het Amsterdamse Pinoké, 5-0 gewonnen van
het Haagse Klein Zwitserland en 2-2 gelijk gespeeld tegen Abcoude.

In de kruiskwartfinale werd overtuigend met 3-0 van gastheer Ring Pass gewonnen. 

De halve finale tegen het bekende 
Abcoude was een prachtige wed-

strijd. Al na 5 minuten kwam Voor-
daan verassend met 0-1 achter uit 

een strafcorner. Vervolgens kwam 
de Voordaan Jongens D1 machine 
op gang en wist in de resterende 25 
minuten 4 prachtige goals te maken. 

In de finale wachtte vervolgens het 
Amsterdamse Athena. Voordaan 
was veel sterker, maar wist pas 10 
minuten voor tijd via Mees Brand 
de winnende treffer te maken en 
daarmee de mooie beker naar Groe-
nekan te halen. 

Voordaan Jongens D1 wist dit sei-
zoen met een team met veel eer-
stejaars spelers verassend naar de 
Topklasse in Midden Nederland 
te promoveren en handhaafde zich 
daar zowel in de zaal als op het veld 
uitstekend. Een mooie waardering 
voor het sterke seizoen is de uitver-
kiezing van de spelers Kjell Plan-
tenga en Tim Versnel in het Jongens 
C district.

Van links naar rechts staand: Dieter Smeekes, Toon Klarenbeek, Wouter 
Oudega, Sem Hessel, Jort Gout, Mees Brand, Bastiaan de Ruiter, Ties 
Carlier. Zittend van links naar rechts: Kjell Plantenga, Hidde Plantenga, 
Thierry Plantenga, Tim Versnel, Ties Middelbos en Filip Scheepens. 

TC Bilthoven 2e 
In het weekend van 13 en 14 juni werd in Venlo gestreden om het landskampioenschap tennis 

voor de juniorenteams t/m 17 jaar in de hoofdklasse. Het 1e jongensteam van TC Bilthoven had 
zich daar voor gekwalificeerd door tweede te worden in één van de landelijke poules. 

Op zaterdag 13 juni werd de kruis-
finale gespeeld tussen de nummers 
1 en 2 van deze poules. Bilthoven 
moest het opnemen tegen TC Bad-
hoevedorp. Er werd overtuigend 
gewonnen met 4-2. Daardoor speel-
den ze op zondag 14 juni de finale 
tegen Seven Aeren uit Zevenaar, de 
nummer 1 uit de eigen poule. Na de 
singles stond het 2-2, maar uitein-
delijk werd het net als in de compe-
titie 4-2 voor Zevenaar. Een mooie 
prestatie van het team van TC Bilt-
hoven. (Gijs Offringa)

V.l.n.r.: Gijs Offringa, Jasper de 
Beer, Timo Vromen, Alexander 
Rutten en Tijmen van Wegen.

Kampioenen
bij TV Tautenburg

De afgelopen 2 weken was het druk op het tennispark in Maartensdijk. 
Er werd gespeeld om het clubkampioenschap in de singles en in de Mix 
categorie. Mooie partijen waarbij vooral opviel dat er een flinke groep 
sterke jeugd in opmars is die nog wat sterker moet worden maar tech-
nisch al in staat is om veel spelers van de baan te meppen. 

De finale bij de dames ging tussen de zussen Bodil en Nadia van 
Beerschoten waarbij de oudste Nadia met 2 gewonnen sets de beker 
opnieuw mee naar huis nam. (foto Mariël Merkus)

Bij de mannen ging de finale tussen Ronald van de Brink en Bas 
Hoppenbrouwer (links). Verloor Ronald vorig jaar nog de finale, dit 
jaar was hij degene die de beker mee naar huis kon nemen en zijn naam 
op the wall of fame mag plaatsen. (foto Mariël Merkus)

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de derde avond Zomer-
bridge in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 18 juni. 
Er werd in één lijn gespeeld: Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits 
werden met 62,15% eerste, Digna + Hans Grande (60,78%) tweede, 
Piet Douma + Nanne de Vries (59,72% derde, Henk van de Bunt + 
Wout van Dronkelaar (58,68%) vierde en Carla ten Feld + Annemieke 
van Zanten werden met 56,25% vijfde. 
De eerstvolgende avond is donderdag 25 juni. Bij voorkeur van tevo-
ren aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders tussen 
19.15 en 19.30 uur in de zaal. Aanvang bridgen om 19.45 uur. Kosten 
per avond bedragen 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden. 

Zo vlogen
de duiven

Er waren bij PV De Bilt dit week-
einde twee wedvluchten. Vanuit 
het Franse Bourges Gare 
was de uitslag: Steenbeek & Zn 
1, 2, 3 en 4, Comb Grol& Zoon 5 
en 6, Ron van Veggel & Zn 7 en 
10, Peter van Bunnik 8 en Comb. 
Turk & van Zelst 9. 

Vanuit St. Quentin kwamen de 
vogels terug in volgorde: Ron 
van Veggel & Zn 1, 5, 6, 7, Peter 
van Bunnik 2, J. A. Pouw 3 en 9, 
Steenbeek & Zn 4 en Comb Grol 
& Zoon 8 en 10.

Jubilaris bij DOS
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering van korbalvereniging DOS 
uit Westbroek op 17 juni 2015 werd 
Wilco de Rooij door voorzitter Cor-
nel Boere in het zonnetje gezet. 

Wilco is ruim 40 jaar lid van DOS 
en heeft zich gedurende deze pe-
riode altijd als vrijwilliger ingezet 
voor de vereniging. 

Hij vindt dit ook belangrijk en ziet 
gelukkig bij DOS, dat een groeien-
de groep vrijwilligers er voor zorgt 
dat de vele taken worden opgepakt 
en uitgevoerd.

Een mooi aandenken met inscriptie 
voor de jubilaris. 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Let op! Nog 1 weekend maandmenu voor € 25,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
24-06
Do.

25-06
Vr.

26-06

Malse runderbavette van
de grill met barbecuesaus

of
Kabeljauwfilet met

ravigottesaus
of

Burrito gevuld met 
gekarameliseerde uien, 
groenten en geitenkaas

€ 9,50

Woe.
01-07
Do.

02-07
Vr.

03-07

“KLIEKJESDAGEN"
Diverse vlees, vis en

vegetarische gerechten
€ 9,50

Groen hart voor het van 
Boetzelaerspark

door Henk van de Bunt

Zaterdag 27 juni ontmoeten bezoekers en De Vrienden van het Van Boetzelaerpark elkaar om 
te vieren dat het Van Boetzelaerpark een prachtig groen hart heeft gekregen. 

In november 2013 verwijderden de 
Vrienden van het van Boetzelae-
rspark, met behulp van een groot 
aantal vrijwilligers en met mede-
werking van de afdeling Groen 
van de gemeente, de eendenkooi 
uit het park. Dat resulteerde in 
een nieuw en fraai uitzicht over de 
vijver in het park. Maar daarnaast 
werd de voormalige gemeente-
schuur, jaren gebruikt voor opslag 
van onderhoudsmateriaal, opnieuw 
‘onthuld’. De schuur was volledig 
ingegroeid en zodoende in onbruik 
geraakt.

Schuur
De werkschuur, die tevoorschijn 
kwam bleek nog zo goed van kwa-
liteit dat het de moeite waard was 
plannen te maken om het bouw-
werkje op te knappen en om te 
toveren tot ‘Vriendenhuisje’. Van 
het een kwam het ander; bestuurs-
lid Toos Bedaux: ‘Wij droomden 

van een mooie stevige vlonder als 
verbinding tussen huisje en vij-
verrand met aansluitend een gras-
weide met mooie beplanting. Een 
mooi groene plek waar jong en 
oud kan genieten, met zicht op de 
vijver, de rododendrons en mooie 
boompartijen’. Dankzij de kundige 
en betrokken inbreng van architect 
Vincent Smulders en financiële bij-
dragen van de K.F. Heinstichting, 
het Van Ewijkfonds en Stichting 
het Witte Kruis en de Gemeente De 
Bilt is deze droom werkelijkheid 
geworden. Uiteraard zitten er ook 
vele uren werk in van de Vrienden 
van het park en medewerkers van 
het bedrijf Brandola uit Lunteren. 

Vlonder
Inmiddels is het huisje actief in ge-
bruik tijdens de maandelijkse wer-
kochtenden van vrijwilligers en 
voor opslag van gereedschap. De 
vlonderbank wordt door jong en 

oud gebruikt als ontmoetings- of 
rustplekje en de nieuwe aanplant en 
ingezaaid gras beginnen al aardig 
te wortelen. Bedeaux: ‘Ter afslui-
ting van deze productieve periode 
willen we de laatste werkochtend 
voor de zomer afsluiten met de 
feestelijke officiële opening van dit 
groene hart van het park. Vrienden 
van het van Boetzelaerpark en alle 
inwoners uit de gemeente die zich 
betrokken voelen bij het park zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. 

Op zaterdag 27 juni om 12.30 uur 
zal de opening van het ‘Parkhuisje’ 
met vlonder en opnieuw ingerichte 
omgeving in het hart van het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt wor-
den verricht door wethouder Anne 
Brommersma (o.a. Duurzaamheid 
en Milieu). Muzikaal zal dit onder-
steund en begeleid worden door het 
Biltse saxofoonkwartet XASAVA 
o.l.v. mw. Ankie de Niet.

Volledig verscholen en nauwelijks zichtbaar de schuur in de oude 
eendenkooi (foto Ben Verwiel).

Na de ontmanteling kwam de voormalige gemeenteschuur tevoorschijn. 

Doodrijder veroordeeld 
voor mensenhandel

Een 19-jarige man uit De Bilt is veroordeeld voor mensenhandel en moet 
14 maanden de cel in, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dat heeft de 
rechtbank vorige week dinsdag bepaald. Hij krijgt een proeftijd van drie 
jaar. Abderrahim I. uit De Bilt zou een 17-jarig meisje hebben overge-
haald om als prostituee te werken in een hotel in het dorp. Hij maakte 
een foto van haar in lingerie en zette een seksadvertentie op Kinky.nl. Hij 
regelde de klanten en afspraken en boekte hotelkamers voor het slachtof-
fer. De jongen zat gedurende zijn pooierpraktijken nog in zijn proeftijd 
vanwege het dodelijk ongeluk op de Hessenweg in De Bilt, waarbij oud-
wethouder Jan van Eijken om het leven kwam. Hij was toen 17 jaar, hij 
reed te hard en vluchtte na het ongeluk. 

Persoonlijkheidsstoornis
Deskundigen hebben vastgesteld, dat de verdachte lijdt aan een persoon-
lijkheidsstoornis. De rechtbank acht de verdachte om die reden licht ver-
minderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank heeft een aantal voorwaar-
den opgelegd, waaronder verplichte behandeling, een contactverbod met 
het slachtoffer en toezicht door de reclassering.

Belevingsgerichte Zomerwandeling 
Wil je met al je zintuigen van de 
zomer genieten, in een prachtig 
natuurgebied en zou je graag meer 
willen leren leven met de seizoe-
nen en de wijsheid van de natuur 
gebruiken. Dat kan op zondag 28 
juni van 10.30 tot 13.00 uur in de 
Ridderoordse Bossen. 

Je wandelt er langs oude hakhout-
percelen en door een parkbos met 
monumentale beukenlanen. De 
oude beuken worden bewoond 
door de vleermuis, boommarter, 
uil en boomkruiper. Bovendien 
wordt een prachtig blauwgrasland 
aangedaan met vennetjes en wel-
licht ook bloeiende orchideeën 

en zonnedauw. Deze vorm van 
wandelen is geschikt voor een 
kleine groep van maximaal 12 
volwassenen. Meld je dus snel 
aan via natuurbeleving@ivnde-
bilt.nl of telefonisch bij een van 
de gidsen: Nienke de Vrieze (tel. 
06 24899385) of Gera Hoogland 
(tel. 06 47073053). Honden kun-
nen helaas niet mee. De locatie is 
Ridderoordse Bossen (terrein van 
Het Utrechts Landschap). 

Start: halverwege de Vuursche-
weg (Bilthoven) bij de houten 
slagboom. 

Meer Info: www.ivndebilt.nl 

Tijdens de belevingsgericht 
zomerwandeling leer je met al je 
zintuigen van de zomer te genieten.

Avontuurlijke Zoddenwandeling 
Op vrijdagavond 26 juni organiseert de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark 

een avontuurlijke natuurwandeling door de Westbroekse Zodden. 
De wandeling start om 19.00 uur aan de Kerkdijk 36.

Bij aanvang vertelt agrarisch na-
tuurdeskundige Bert van der Tol 
over het ontstaan van het Zodden-
gebied, waaronder de verschuiving 
van een agrarisch naar een meer 
natuurlijk landschap. Ook Henk 
van Zijtveld, jaren geleden initi-
atiefnemer van de natuurwande-
ling door het Zoddengebied, leidt 
geïnteresseerden deze avond rond. 
Als Westbroekse agrariër heeft hij 
altijd al een grote belangstelling én 
liefde gehad voor de flora en fauna 
in dit gebied. Naast zijn agrarische 
kennis weet hij op boeiende wijze 
te vertellen over de uiteenlopende 
plantensoorten en de prachtige 
Zodden. Interessant in het West-
broekse moerasgebied zijn de tril-
venen. Deze komen in ons land 
sporadisch voor. Het gebied is rijk 
aan zeldzame planten en typische 
moeras-water- en weidevogels.
Wilt u deelnemen aan deze Zod-

denwandeling? Aanmelden (is 
gewenst, niet noodzakelijk) bij: 
Henk van Zijtveld: telefoon: 0346  
281266 of per mail: v.zijtveld@
hetnet.nl. Datum: vrijdagavond 
26 juni, aanvang: 19.00 uur [duur: 
circa 2,5 uur] Locatie: Kerkdijk 36, 

Westbroek [achter de praktijk van 
huisarts Mientjes]. Kosten: ANV 
leden: gratis, niet-leden betalen:
€ 2,50. Na afloop van de wandeling 
krijgt men koffie/thee aangeboden. 
Laarzen zijn tijdens de wandeling 
gewenst (Charlotte Kuijsten)

Flora en fauna in het zoddengebied vertedert, verbaast er verrast.

Vakantie Boeddhaweek
Van 17 t/m 21 augustus organiseert Stichting Bodhisattva een vakantie-
boedha-week: vijf prachtige dagen met als thema de werking van de 
mannelijke en vrouwelijke energie in je spirituele kleed. Door de wer-
king van de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf te herkennen 
en deze door middel van eenvoudige (loop)meditaties, klankschalen en 
yogaoefeningen te harmoniseren kan je deze krachtbron in jezelf wakker 
maken en zuiveren. Zo wordt je van binnenuit open, zacht en krachtig. 

Dieper niveau
Als het weer het toelaat worden de ervaringen in een natuurlijke om-
geving verfijnd. er staat o.a. een 
roeitocht op het programma, een 
uitje naar de duinen en het maken 
van een zandmandala.Deze week 
is bedoeld als een echte vakan-
tieweek waarin je op een dieper 
niveau kennismaakt met wie je 
werkelijk bent. Iedereen kan aan 
deze week deelnemen, ook zij 
die nog niet eerder met het Boed-
dhisme in aanraking zijn geweest. 
De yogalessen worden verzorgd 
door Annette C. Paulich, de ca-
tering door Annie Dijkstra en de 
filosofie en verdere activiteiten 
staan o.l.v. Dorien Quik voorzitter 
van de stichting Bodhisattva. Op 
de website méér over deze week: 
www.stichtingbodhisattva.eu


