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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Kies bewust,

kies Parel Promotie 

Bel 0346 - 21 12 15 voor een afspraak
of mail naar info@parelpromotie.nl

ontwerp + print + druk

advertentie

Wethouder Hans Mieras van Fi-

nanciën noemt de kadernota meer 

dan andere stukken een nota van de 

raad zelf. ‘Veel fracties willen meer 

visie en dat zullen we in de vol-

gende kadernota ook gaan doen. In 

de nota wordt verder gekeken dan 

bij andere planning & controlstuk-

ken en meer integraal bij inhoude-

lijke stukken. Met die blik vooruit 

moeten we duiden wat de inanciële 
impact is. Dat zijn mijn voorne-

mens voor de kadernota van vol-

gend jaar.’ Mieras legt uit op welke 

wijze hij de inanciële positie wil 
versterken. Het structurele element 

van € 420.000 euro uit het gemeen-

tefonds is een meevaller en wordt 

toegevoegd aan de reserve. Tegen-

vallers moeten binnen het program-

ma worden opgevangen. Mieras wil 

meer tempo bij grote projecten.

Beschouwingen

In de beschouwingen gaan de frac-

ties op verschillende manieren op 

de nota in. Vooral de inanciële 
positie krijgt veel aandacht. Ebbe 

Rost van Tonningen (Beter De Bilt) 

is teleurgesteld in de kadernota. 

Hij wil een werkprogramma waar-

mee de raad kan volgen wat in een 

jaar beoogd wordt en wat daarvan 

aan het eind van dat jaar gehaald 

wordt. Hij dringt aan op het starten 

met de discussie naar aanleiding 

van de Burgerpeiling, waarover de 

raad in maart een motie aannam. 

Voor D66 is de kadernota een stip 

op de horizon. Frans Poot noemt 

de nota een schets van het integraal 

beleid van de ontwikkelingen waar 

de gemeente op korte termijn mee 

te maken krijgt. Krischan Hage-

doorn (PvdA) vraagt speciaal aan-

dacht voor het onderdeel werk en 

inkomen. ‘Hoewel de economie 

aantrekt zal dat voor mensen in het 

sociaal domein pas over vele jaren 

merkbaar zijn. We verwachten een 

langdurig naijleffect van de cri-

sis dat vooral de onderkant van de 

maatschappij gaat raken.’

Geschiedenislessen

Natasja Steen (VVD) vindt de sa-

menwerking met ondernemers van 

groot belang. Zij pleit voor het 

meer in dienst nemen van mensen 

met een arbeidsbeperking. Ook 

vraagt zij aandacht voor kunst en 

cultuur. Menno Boer (SP) is niet 

onder de indruk van de kadernota. 

Cees Beringen (CDA) constateert 

dat per 1 januari de nieuwe Wmo 

van kracht wordt, maar dat in de 

thema’s nergens Stichting Mens 

wordt genoemd. Han IJssennagger 

(Bilts Belang) ziet veel positieve 

elementen in de kadernota. Hij 

vindt dat mensen die het zelf kun-

nen betalen geen gebruik moeten 

kunnen maken van subsidieregelin-

gen. Bij Bilts Belang gaat de vlag 

uit wanneer het project faunapas-

sage kan worden afgeblazen. Als 

opmerkingen over Larenstein bij 

enkele raadsleden dreigen uit te 

lopen op geschiedenislessen grijpt 

de burgemeester in. Hij ziet daarbij 

geen relatie met de kadernota. Anne 

de Boer (GroenLinks) geeft com-

plimenten voor de kadernota waar-

in hij de belangrijkste punten uit het 

coalitieakkoord verwerkt ziet. 

‘Wat ons betreft staat energiebespa-

ring en duurzame energieopwek-

king centraal in de volgende nota.’ 

Johan Slootweg (SGP) vraagt aan-

dacht voor agrarische bedrijven die 

hij de ruimte wil geven om ze hier 

te houden. Nico Jansen (CU) legt 

de nadruk op de taken van Mens.

Antwoorden

Bij de beantwoording van het col-

lege gaat wethouder Jolanda van 

Hulst in op het belang van de life 

science-as. Wethouder Anne Brom-

mersma beantwoordt vragen op het 

gebied van de decentralisaties in 

het sociale domein. ‘Mens neemt 

daarbij een centrale plaats in.’ 

Over Dijckstate: ‘Cordaan heeft 

een inancieel probleem, omdat 
ze voor het gebruik van de ruimte 

voor welzijnsactiviteiten geen geld 

meer krijgt. Cordaan heeft daarom 

huurders nodig. Eerst is aan Mens 

gevraagd of ze die ruimte will hu-

ren. Dat zou om een ton per jaar 

gaan. Dat subsidiëren wij niet aan 

Mens, die dat dus niet kan betalen. 

Cordaan heeft nu andere huurders 

gevonden.’ Brommersma hoopt 

binnen de marges oplossingen te 

vinden.

Raad unaniem akkoord
met eerste Kadernota

door Guus Geebel

De gemeenteraad behandelde op 19 juni de Kadernota 2015-2018, waarin voor

deze periode de belangrijkste beleidsvoornemens staan. Het is de eerste keer dat

dit document wordt gepresenteerd. De kadernota is een inanciële vertaling
van het coalitieakkoord ‘Oog voor elkaar, Oog voor de toekomst’.

Krischan Hagedoorn en Gija Schoor van de PvdA-fractie.

Die vragen worden tijdens deze 

avond beantwoord door Roel Si-

mons, iemand die met zijn enthou-

siasme al velen heeft gestimuleerd 

zuinig om te gaan met energie en 

ook zelf energie op te wekken. Wie 

belangstelling heeft om de avond 

bij te wonen, kan zich aanmelden 

via de website www.beng2030.nl.

Roel Simons is al sinds zijn studie-

tijd geïnteresseerd in de techniek 

van het opwekken van energie met 

zonnecellen. Tegenwoordig ge-

bruikt hij zijn technische kennis om 

te experimenteren op welke manier 

hij zijn stroomverbruik zoveel mo-

gelijk kan terugdringen. Met suc-

ces, want zijn energierekening is 

ten opzichte van vroeger 90% lager 

geworden. Roel: ‘Mijn gedreven-

heid komt voort uit de zorg voor de 

aarde en onze gemeenschap. Ik ben 

betrokken bij BENG!, omdat we 

daarmee heel concreet en zelfstan-

dig kunnen werken aan de transitie 

naar een duurzame, lokale gemeen-

schap’.

Leden

BENG! heeft inmiddels al tiental-

len leden en organiseert op don-

derdag 26 juni een Algemene Le-

denvergadering, waar ook andere 

geïnteresseerden van harte welkom 

zijn. Wilt u ook mee kunnen stem-

men, meld u dan via de website aan 

als lid. De vergadering begint om 

20.00 uur in het H.F. Witte Cen-

trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt.

(Henk Zandvliet)

Goed voorbeeld doet goed volgen
Woensdag 25 juni organiseert de energiecoöperatie BENG! opnieuw een voorlichtingsavond 

in De Bilt over zonnepanelen. Veel mensen lopen rond met de gedachte om die op hun dak te 

plaatsen, maar hebben tegelijkertijd veel vragen over wat er allemaal bij komt kijken.

Roel schept er genoegen in anderen te vertellen hoe eenvoudig en leuk het 

is om zelf energie op te wekken. [foto Henk van de Bunt]



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

29/6 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

29/6 • 9.30 en 18.30u - 
Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

29/6 • 10.30u - Mw. ds. J. den Ouden

Evangelische Gemeenschap,

Koperwieklaan 3
29/6 • 10.00u - Dhr. Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw

29/6 • 10.30u - 
Pastor mevr. A.v.d. Boogaard

Ger. Kerk 

(wijkgemeente d’Amandelboomt)

29/6 • 10.15u - Ds. H.S. Wiersma 
29/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/6 • 10.00 en 19.00u - Ds. G.J. Codée
Viering en Nabetrachting 

Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk

29/6 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

Pr. Gem. Opstandingskerk

29/6 • 10.00u - Ds. R. Alkema

R.K. St. Michaelkerk

29/6 • 10.30u -  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

29/6 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/6 • 10.30u - Ds. G. Mulder

Herv. gemeente Blauwkapel

29/6 • 10.00u - Ds. J.C. de Groot
29/6 • 18.30u - Kand. J.W. Verboom

Onderwegkerk Blauwkapel

29/6 • 10.30u - Ds. N. Meijnen

Herst. Herv. Kerk

29/6 • 10.30u - Kand. W.M. Mulder
29/6 • 18.00u - Ds. Teunissen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

29/6 • 11.00u - Drs. Gert Knepper

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

29/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
29/6 • 18.30u - Prop. N.F.L. de Leeuw

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

29/6 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A. den Hartog

PKN - Ontmoetingskerk

29/6 • 9.30u - Drs. Gert Knepper

St. Maartenskerk

29/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

29/6 • 10.00u - Ds. K.D. v.d. Houten
29/6 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

29/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
29/6 • 18.30u - Dr. W. H. TH. Moehn
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

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

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

Oud papier
Westbroek

Op zaterdag 28 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.

Hollandsche Rading

Zaterdag 28 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.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

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

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Dienst over Vervolgde Kerk

De Volle Evangelie Gemeente 
(Nieuwstraat 47 De Bilt) houdt 
zondag 6 juli om 10.00 uur een 
dienst in het teken van de Ver-
volgde Kerk. De voorganger ver-
telt tijdens de dienst wat christen-
vervolging inhoudt en in welke 
landen christenen niet vrij hun 
geloof kunnen belijden, worden 
gediscrimineerd, bedreigd of 
zelfs gedood. Open Doors is een 
interkerkelijke organisatie die 
sinds 1955 vervolgde christenen 
steunt. Info www.opendoors.nl.

Nog één weekeinde  

Beelden op Locatie

Jacqueline Laimböck en Jolanda 
Drukker Murray organiseerden 
eenmalig een zomerexpositie 
aan de Lindenlaan 24 in Groe-
nekan in de tuin en het huis van 
kunstschilder Jacqueline Laim-
böck. Vanaf begin juni werden 
de prachtige bostuin en het huis 
in Groenekan opengesteld voor 
de zomerexpositie Beelden op 
Locatie. Naast het werk van Jac-
queline en Jolanda zijn er beel-
den van Cissy van der Wel te 
zien. In de tuinkamer expose-
ren Mirjam Jakubowski en René 
Vlasblom hun sieraden en in huis 
zijn ook de handgemaakte tas-
sen van Felicia van Oostveen 
te bezichtigen.Zaterdag 28 en 
zondag 29 juni zijn de tuin en 
het huis nog eenmaal open van 
13.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Vlooienmarkt 

Op zondag 29 juni wordt er een 
vlooienmarkt georganiseerd op 
het grasveld tegenover gemeen-
tehuis Jagtlust aan de Soest-
dijkseweg zuid 173 in Bilthoven. 
Het is een grote rommel- en curi-
osamarkt met 150 deelnemers en 
mooie antieke spullen. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur. 
Verzoek aan bezoekers om op de 
fiets te komen vanwege beperkte 
parkeermogelijkheden.

Concert in kerkje Blauwkapel

De Vereniging Vrienden van 
Blauwkapel organiseert een 
tweede concert in 2014 in het 
kerkje Blauwkapel op zondag-
middag 29 juni, aanvang 15.00 
uur. Joel Lipton en Peter Lock-
wood spelen Duitse Barokmu-
ziek. Joel Lipton is voormalig 
eerste altviolist van het Neder-
lands Filharmonisch Orkest en 
wordt tijdens dit concert op kla-
vecimbel bijgestaan door zijn 
collega en goede vriend Peter 
Lockwood. Voor de liefhebbers 
van Barokmuziek is dit concert 
een aanrader. De toegang is gra-
tis. Na afloop is er een vrijwil-
lige deurcollecte. Vanaf ca. 16.00 
uur kan er bij droog weer op het 
terras voor het dienstgebouwtje 
nagepraat worden met de beide 
musici.

Geboren
16 juni 2014

Niek
Zoon van Jasper van Dijk 

en Sandra Broertjes
Prinses Arianelaan 1

3738 VR Maartensdijk

Muziek in Schutsmantel

Zondag 29 juni geeft het ensem-
ble Bella Trovata een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel. Het 
ensemble Bella Trovata, bestaan-
de uit Jony Overdijk - mezzoso-
praan, Nicky de Bie - sopraan, 
Thijn Vermeulen - piano, brengt 
een gevarieerd klassiek program-
ma. Het programma duurt een 
uur, zonder pauze. Toegang is 
gratis. Het concert begint om 

15.00 uur in Schutsmantel aan de 
Gregoriuslaan 35 te Bilthoven.

Maak uw mooiste  

fotoboek zelf

Op donderdag 3, 10, 17 en 31 
juli van 14.00 tot 16.00 uur vindt 
in de Bibliotheek Bilthoven in 
samenwerking met SeniorWeb de 
cursus Fotoboek maken plaats. 
Aanmelden voor de cursus kan 
via de website, activiteiten@ide-
acultuur of via 030 698 65 73.

Moties bij 
behandeling Kadernota

Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 worden zes moties 
ingediend. Een motie ingediend door de PvdA waarin gevraagd wordt 
in regionaal verband een plan te ontwikkelen om pro-actief lokaal ar-
beidsmarktbeleid te gaan voeren krijgt unanieme steun.

GroenLinks vraagt te onderzoeken hoe een dekkende oplaadinfrastruc-
tuur voor elektrisch rijden in de gemeente tot stand gebracht kan wor-
den. De motie krijgt steun van de grootst mogelijke meerderheid.
De SGP vraagt een concrete planning per dorpskern in de begroting op 
te nemen om op korte termijn in de gesignaleerde behoefte aan betaal-
bare woningen voor starters en jonge gezinnen te kunnen voorzien. De 
motie wordt verworpen. Dat geldt ook voor de motie van deze partij 
om de hondenbelasting af te schaffen. De derde motie van de SGP om 
te komen tot vuurwerkvrije gebieden rond winkelcentra, kerken, voor-
zieningen voor kwetsbare groepen en natuurgebieden, krijgt unanieme 
steun.De ChristenUnie dient een motie in waarin het college gevraagd 
wordt met Cordaan, Mens, SSW en Platform Dijckstate in open over-
leg op zoek te gaan naar breed gedragen oplossingen voor Dijckstate, 

voordat met concrete ver-
bouwingswerkzaamheden 
wordt begonnen. Gevraagd 
wordt ook de vergunning-
verlening voor de verbou-
wing aan te houden tot dit 
overleg heeft plaatsgevon-
den. Wethouder Brommer-
sma geeft aan het overleg 
te willen gaan voeren, maar 
dat het aanhouden van de 
vergunningverlening wet-
telijk niet mogelijk is. De 
motie is verworpen. 

Wethouder 

Anne Brommersma.
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Goedbezochte toelichting 
verbouwplannen Dijckstate 

door Marijke Drieenhuizen

Een kleine honderd mensen, waaronder ook leden van het Platform Dijckstate, hebben gevolg 

gegeven aan de uitnodiging van Stichting Cordaan Maartensdijk om naar de toelichting te 

luisteren en de Artist Impressions te bekijken van de komende verbouwingen van het pand aan 

het Maertensplein. Na de presentatie volgde de mogelijkheid om vragen te stellen.

In 1998 zijn de drie samenhan-

gende plannen voor het centrum 

van Maartensdijk opgeleverd. Het 

betrof winkels met daarboven ap-

partementen, urban villa’s, Dijck-

state en parkeerplekken. Voor het 

realiseren van Woonzorg- en Dien-

stencentrum Dijckstate werkten een 

aantal stichtingen samen om appar-

tementen voor senioren met zorg-

behoefte inclusief bijbehorende 

algemene voorzieningen te realise-

ren. In de loop der jaren is versobe-

ring doorgevoerd (o.a. huismeester, 

opvang en nachtdienst). In 2015 is 

er geen geld meer beschikbaar voor 

algemene ruimten. Om het geheel 

fi nancieel gezond te houden kun-
nen deze worden verhuurd. Stich-

ting Mens kon dat in zijn geheel 

niet betalen, daarom werden nieu-

we huurders gevonden in huisart-

senpraktijk Molenweg, Apotheek 

Maertensplein, Fysiotherapie-

praktijk Fysio Fitness Visscher en 

Stichting Mens De Bilt. Woensdag 

2 april is de intentieovereenkomst 

daartoe getekend.

Plannen

Wim Schoonhoven, regiodirecteur 

Cordaan, licht de hoofdlijnen van 

het ontwerp toe en meldt dat er in-

middels een aantal wijzigingen is 

doorgevoerd na overleg met huur-

ders en gebruikers. De aanvraag 

voor de Omgevingsvergunning is 

onlangs ingediend. 

In de planning starten de werk-

zaamheden op 1 augustus. Op 1 

september worden de ruimtes casco 

opgeleverd en op 1 november wor-

den deze in gebruik genomen. Van-

af 7 juli zullen er geen maaltijden 

meer verstrekt worden. Rond 20 

juli is er nog een bijeenkomst voor 

de bewoners van Dijckstate waarin 

details zullen worden doorgespro-

ken i.v.m. de toegankelijkheid, vei-

ligheid en planning. Tijdens de ver-

bouwing is er voor hen wekelijks 

een nieuwsbrief.

Architect Marjolein van Dijl toont 

vervolgens nog plaatjes met de mo-

gelijke inrichting. Op verzoek van 

Stichting Cordaan is er een advies-

bureau ingeschakeld. Hetti Wil-

lemse heeft gesprekken gevoerd 

met verschillende betrokkenen om 

de aandachtspunten, behoeften en 

bezwaren te achterhalen. Er is ver-

volgens gepraat met Cordaan.

Mens De Bilt

In een ideale wereld zouden we het 

net iets anders gewild hebben, is de 

beginzin van Evelien Ribbens, direc-

teur Mens De Bilt. ‘Toch denken we 

voldoende ruimte te krijgen om de 

meeste activiteiten voort te zetten. 

Een lastig punt blijft het verdwijnen 

van de maaltijdvoorziening’. Zowel 

Cordaan als Mens wil niet dat deze 

verdwijnt, maar de maaltijdvoor-

ziening moet wel anders. Zij meldt 

onderzoeken naar een proeverij en 

de inzet van een cateraar, die het 

liefst zo vaak mogelijk per week een 

maaltijd verstrekt, zonder de inzet 

van (extra) betaald personeel. Voor 

het onderdeel mobiliteit wordt al-

les in het werk gesteld om de groep 

‘minst mobielen’ in Dijckstate te 

houden. Voor anderen wordt geke-

ken naar eventuele mogelijkheden 

elders (bijv. het Sojosgebouw aan de 

Dorpsweg, dat vaak leeg staat). Ook 

de groep koersbalspelers wil graag 

in Dijckstate blijven. Van de avond 

is een verslag gemaakt. Dit zal na 

een week bij Cordaan ter inzage lig-

gen. Ook zal het verslag geplaatst 

worden op de website van Stichting 

Mens De Bilt. (www.mensdebilt.nl). 

Raad stelt Jaarrekening 2013 vast
door Guus Geebel

De gemeenteraad ging donderdag 19 juni met algemene stemmen akkoord met de Jaarrekening 

2013. In het debat spreken alle fracties hun zorg uit over de fi nanciële positie van de gemeente. 
Wethouder Hans Mieras van Financiën kan dat wel invoelen.

‘Het weerstandsvermogen is kwets-

baar, de reservepositie is kwetsbaar 

en de schuld is relatief groot. Als 

je op grondexploitaties verliezen 

oploopt, gaat het vaak met miljoe-

nen tegelijk, maar dat gaat vaak 

om eenmalige problemen. Risico’s 

op de lopende begroting zijn in 

absolute zin wat bescheidener van 

omvang. Het weerstandsvermogen 

op incidentele risico’s is op orde’, 

aldus Mieras.

Fracties

‘De eerste hoopvolle tekenen van 

het nieuwe college zijn dat er be-

reidheid is kritiek tegen het licht 

te houden’, aldus Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt). Hij 

vraagt aandacht voor de Burger-

peiling waarover de raad in maart 

een motie aannam. Hij vindt dat 

kritiek reden moet zijn om tot een 

veranderend beleid te komen. ‘Dan 

kunnen we spreken over een open 

bestuurscultuur en dualisme.’ Han-

neke de Zwart (D66) wil de cijfers 

van 2013 zien als de uitgangsposi-

tie voor de nieuwe raad en het col-

lege om beleid voor de komende 

jaren te ontwikkelen. ‘Vandaar dat 

we de nadruk leggen op de analyses 

en de risico’s van de gepresenteerde 

cijfers.’ Gija Schoor (PvdA) vraagt 

het college of het de aanbevelingen 

van de accountant over de grond-

exploitaties, het weerstandsvermo-

gen, decentralisaties en verbonden 

partijen gaat opvolgen. Zij wil ver-

gelijkingsmateriaal voor indicatie-

indicatoren om het mogelijk te ma-

ken het beleid te kunnen sturen.

Zwakkeren

Natasja Steen (VVD) concludeert 

dat we hebben moeten interen op de 

reserves als gevolg van minder op-

brengsten op bouwvergunningen, 

verlies op grondexploitaties, hoge-

re uitgaven in het sociale domein en 

investeringen in de openbare ruim-

te. ‘Daar staan veel realisaties te-

genover.’ Veiligheid blijft de VVD 

zorgen baren. Natasja Steen hoort 

klachten over het onderhoud van 

speelplaatsen. Wethouder Jolanda 

Hulst antwoordt dat die in groter 

verband worden bezien en er een in-

ventarisatie plaatsvindt. Zij komt er 

in het najaar op terug. Menno Boer 

(SP) concludeert dat vooral zwak-

kere burgers steeds meer betalen 

en er iedere keer minder voor terug 

krijgen. ‘Die raken systematisch al 

hun vangnetten kwijt.’ Boer stelt 

voor een maatschappelijke reserve 

op te bouwen uit incidentele mee-

vallers van een jaar, om tegenval-

lers van de transities die er aanko-

men op te vangen. Cees Beringen 

(CDA) noemt het voor de fi nanciële 
positie van de gemeente goed dat er 

een fi nanciële crisis kwam, want 
door een sterke oppositie werd het 

college gedwongen een ander be-

leid te gaan voeren. Anders hadden 

we waarschijnlijk in een veel slech-

tere situatie gezeten.’

Schuldpositie

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

noemt het hoopvol dat verschillen 

tussen coalitie en oppositie minder 

groot worden. Over de fi nanciële 

positie: ‘Leg maar eens aan de bur-

gers uit dat we elk jaar een positief 

resultaat hebben gepresenteerd, 

maar dat ons vermogen gehalveerd 

is.’ Hij is blij dat het college focust 

op de reservepositie. Anne de Boer 

(GroenLinks) wil dat de koers van 

fi nanciële gedegenheid die in het 
coalitieakkoord is overeengekomen 

wordt voortgezet. 

Johan Slootweg (SGP) vraagt aan-

dacht voor de schuldpositie van de 

gemeente vooral vanwege de ren-

telast. ‘We zien in de balans nog 

steeds de neerwaartse spiraal van 

de afgelopen jaren, met afnemende 

bezittingen en stijgende schulden.’ 

Hij wil die spiraal graag omgebo-

gen zien. Nico Jansen (Christen-

Unie) is bang dat wanneer de rente 

gaat stijgen de schuldenlast vele 

malen groter wordt. ‘Profi ciat met 
de accountantsgoedkeuring.’

Ebbe Rost van Tonningen overlegt tijdens een schorsing met wethouder 

Hans Mieras.

Een impressie van de ‘Ontmoetingsruimte’ in het verbouwde Dijckstate. De inrichting is een suggestie van de 

architect. Stichting Mens De Bilt wordt als huurder verantwoordelijk voor de keuze van de inrichting.

advertentie

Een kleine honderd mensen luisterde aandachtig naar de toekomstplannen 

voor Dijckstate.
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MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Volop
Hollandse kersen,

aardbeien en zacht fruit!!!

Vers van de Traiteur
Spaghetti
MET SCAMPI EN RUCOLA __ 100 GRAM 1,25 

Italiaanse gehaktschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Vegetarische spaghetti
MET TOMAAT EN GROENTE __ 100 GRAM 0,99 

Zaterdag verse Sushi

Alle soorten

Tomaatjes
500 GRAM       40 SOORTEN

Sap... sap... sap...

Wilde perziken
500 GRAM

Baby

Watermeloen
± 1,5 KILO

Vers gesneden

Snijboontjes
___________________  400 GRAM 1,99
Vers gesneden

Meloenmix
__________________  VOLLE BAK  0,99

Pastitio
___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 30 JUNI,

DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 JULI

1,99 1,491,49

Alléén DONDERDAG

Superknaller 
Grote galia meloen
of Cantaloup _______  OP=OP  0,49

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

heerlijke runder 
kebabspiesjes

Filetlapjes
naturel/gemarineerd

Sucadelapjes

Kipfilet

100
gram 0.99

500
gram 4.50

500
gram 6.25

500
gram 5.98

Bieslook paté
Ei-salade
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Runderrollade
Kipfilet
Gebraden gehakt 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 juni
t/m woensdag 2 juli

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

HOLLANDSE 
PEPERKAAS

STOMPETOREN 
LIGHT KAAS

PINDA’S
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

MAERTENSDIJKSE 
ROZIJNENMIX

500
gram 6.25 250

gram 1.75 100
gram 1.49

500
gram 4.25 500

gram 6.00

HEERLIJKE TARANI WIJNEN 
ROOD/ WIT/ ROSÉ

PER FLES 6.98 
6 FLESSEN VOOR 36.-

Nieuw!

Nieuw!

VLEESWAREN-TRIO

Indische 
balletjes 500

gram 4.98

Weekend tip!

Varkens cordon bleu
Kip cordon bleu
Runder cordon bleu
Gehakt cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

Nieuw!
Heerlijke 
huisgemaakte 
tzatziki!
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Leyenseweg

S
o

e
s
td

ij
k
s
e
w

e
g

Café van
Miltenburg

Jan
Steenlaan

L
e

y
e

n
s
e

w
e

g

B
e
rl

a
g

e
la

a
n

Jan van Eijc
klaan

2
e
 B

ra
n
d

e
n
b

u
rg

e
rw

e
g

O
u

d
e
 B

ra
n
d

e
n
b

u
rg

e
rw

e
g

Oude Brandenburgerweg

P
lu

v
ie

re
n

la
a
n

Ja
n
 P

ro
vo

s
tl
a
a
n

Rembrandtla
an

Spoorla
an

Ja
n
 v

a
n
 E

ij
ck

la
a
n

B
e

rl
a

g
e

la
a

n

B
e
rl
a
g
e
la

a
n

Berlagelaan

Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 in Bilthoven 

(bij zwembad Brandenburg en Action)

Acties zijn geldig van woensdag 25 juni t/m dinsdag 1 juli 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant. 
 Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

én wekelijks meer 

dan 70 aanbiedingen!

Hoogvliet bewezen 
de goedkoopste 
in A-merken!

Volgens de laatste prijspeiling 
van de Consumentenbond:

Gróót ingekocht 
dus extra voordelig!

8.99
Per liter 1.25

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
Per krat
13.59

 Hoogvliet 
ambachtelijke salade 
Alle bakjes van 150 - 180 gram
2 stuks
van: 1.58 - 4.78

voor: 0.79 - 2.39

1+1
GRATIS*

 Hollandse  
spinazie 
Ongewassen
Zak 450 gram
1.39
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0.79
Per kilo 1.76

Belevingsgerichte  

zomerwandeling

Wilt u met al uw zintuigen van de 

zomer genieten in een prachtig 

natuurgebied? Zou u graag meer 

willen leren leven met de seizoe-

nen en de wijsheid van de natuur 

gebruiken? Dat kan bij IVN De 

Bilt e.o. op zondag 29 juni van 

10.30 tot 13.00 uur in de Ridder-

oordse Bossen.

U 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 

passeert u een prachtig blauw-

grasland met vennetjes, waar 

in de zomer o.a. orchideeën en 

zonnedauw bloeien. Deze vorm 

van wandelen is geschikt voor 

een kleine groep van maximaal 

twaalf volwassenen. Wilt u meer 

informatie, kijk dan op: www.

ivndebilt.nl. Honden kunnen 

helaas niet mee.

Zonnedauw

Cursus Kopen en  

Verkopen via internet

Op woensdagmiddag 2, 9 en 

16 juli van 14.00 tot 16.00 uur 

vindt in Bibliotheek Bilthoven 

in samenwerking met SeniorWeb 

de cursus Kopen en Verkopen via 

internet plaats. Hoe koopt men 

veilig en vertrouwd via internet? 

Hoe koopt men een treinkaartje 

of boekt men een vliegreis? Waar 

moet op worden gelet en wat 

zijn handige tips? In deze cur-

sus maakt u kennis met vergelij-

kingssites, leert u betrouwbaar-

heid van websites te controleren, 

maakt u kennis met verschillende 

betaalmethoden, bezoekt u ver-

schillende sites voor koop- en 

verkoop en bekijkt u internetwin-

kels. Aanmelden voor de cursus 

kan via de website, activiteiten@

ideacultuur of via 030 229 90 03.

Cursus Orde op Laptop

Op donderdagmiddag 26 juni, 3 

en 10 juli van 14.00 tot 16.00 uur 

vindt in Bibliotheek Bilthoven 

in samenwerking met Senior-

Web de cursus Orde op je laptop 

plaats. U leert in deze cursus 

van drie dagdelen hoe brieven, 

foto’s en bestanden overzichte-

lijk opgeslagen kunnen worden, 

zodat ze ook weer terug te vin-

den zijn. Aan de orde komen: 

mappen en bestanden ordenen, 

zoeken naar bestanden en foto’s, 

favoriete websites ordenen, uw 

mail opslaan, bureaublad inde-

len, harde schijf opruimen, en 

hoe de prullenbak werkt. U werkt 

op de eigen laptop. Bij deze cur-

sus hoort een uitgebreid cursus-

boek. Aanmelden voor de cursus 

kan via de website, activiteiten@

ideacultuur of via 030 229 90 03.
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Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

1 artikel

=

30%

3 artikelen

=

50%
2 artikelen

=

40%

Sandwich en Dreamstar
          Op de gehele

collectieSandwich en Dreamstar
Sandwich en Dreamstar
Sandwich en Dreamstar
Sandwich en Dreamstar
Sandwich en Dreamstar
Sandwich en Dreamstar

NU
KORTINGEN

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
       BOEK

Profi teer nu nog van de 

‘Maand van het 
spannende boek’
Tot 30 juni ontvang je bij 

aankoop van € 12,50 aan 

Nederlandstalige boeken 

gratis het boek: 

Incendio van 
Tess Gerritse

OP=OP

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)

Heteren
Poort van Midden Gelderland 

Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370

3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken

n Ruimtelijke Ordening & Milieu

n Makelaardij landelijk gebied

n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75

www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

06 - 51447828    mevision@live.com

www.mevision.info

Zaterdag 28 juni zijn we van 13 tot 15 uur 
aanwezig in de Bruna (Julianalaan). Dan kunt 

u uw fi lms persoonlijk bij ons inleveren.

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

Kerkdijk 25 te Westbroek - Vraagprijs: € 779.000,-- k.k.

Vrijstaande woonboerderij met diverse mogelijkheden.

Inhoud 1.704 m³ en perceeloppervlak 1.630 m²

Kijk op www.kvdwmakelaardij.nl voor meer informatie.

Of bel 0346-281444 / 06-36142989

T
E
 K

O
O
P

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

4 Orangetompoucen
    € 7,95
Celebread pomodori/olijf
     € 3,95

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

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Voor onze opruiming

komt u uw 
bed uit!

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k
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Groot bedrag voor 
maatschappelijke instellingen

Tijdens het jaarlijkse evenement Act-Now in een grote feesttent pal voor gemeentehuis Jagtlust heeft 

de Rotaryclub Groot Bilthoven zaterdag een groot geldbedrag opgehaald voor vier lokale goede 

doelen. Er kon een cheque van € 30.950,- worden overhandigd aan Stichting Samen voor De Bilt.

In samenspraak met Stichting Sa-

men voor De Bilt zijn dit jaar vier 

goede doelen in de gemeente De 

Bilt geselecteerd: Hospice De-

meter, de Berg en Bosch-school, 

Steunpunt Vluchtelingenwerk De 

Bilt en de Voedselbank De Bilt. 

Deze instellingen kunnen het geld 

besteden aan projecten of goede-

ren waarvoor in het reguliere bud-

get geen ruimte is. De Rotaryclub 

Groot Bilthoven zal tevens onder-

steunen bij het zo gunstig mogelijk 

aanschaffen van deze zaken.

Gasten

Het geldbedrag is bijeengebracht 

door 320 betalende gasten van het 

feest. Tevens was er een veiling 

en een loterij. Het feest is mede 

mogelijk gemaakt door zeventig 

bedrijven die een bedrag hebben 

gedoneerd. Hoofdsponsoren wa-

ren ING Private Banking, Luzac 

en Baas Wijnen. De feestavond 

in Braziliaanse sfeer werd gepre-

senteerd door Rick Brandsteder. 

Er waren optredens van Ola Don, 

een Utrechtse sambaformatie van 

zeventien man, het trio Two Man 

Sound en een ballet onder leiding 

van Pauline Enschede. De hoofdact 

was de Bilthovense dj Pablo Pegar 

en de verrassing van de avond was 

Barry Manilow. Burgemeester Arj-

en Gerritsen opende de avond in de 

feesttent die speciaal voor dit doel 

werd opgezet op het grasveld voor 

Jagtlust. Bij die gelegenheid prees 

hij de organisatie voor de omvang 

en kwaliteit van het evenement en 

de jaarlijkse bijdrage aan de lokale 

goede doelen.

Jaarlijks

De Rotaryclub Groot Bilthoven, 

de jongste van de vier Rotary’s in 

de gemeente, organiseert jaarlijks 

een groot evenement om gelden 

bijeen te brengen voor goede doe-

len in de Gemeente De Bilt. In de 

zeven jaar van haar bestaan heeft 

deze club al circa € 235.000,- bij 

elkaar gebracht. 

(Hinnejan Elswijk)

Het Pleegtheater Amsterdam maakte de gewenste verandering op thea-

trale wijze kenbaar bij de betrokkenen van d”Amandelboom.

Overhandiging cheque, door de mannen van de Rotary aan 

vertegenwoordigers van de vier Biltse organisaties. (foto Inge Pont)

Gemeenten zeggen contract Welzorg op
De gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben afgelopen week besloten dat 

het contract met leverancier Welzorg per 1 januari 2015 niet wordt verlengd. Welzorg levert 

scootmobielen en hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking. De kwaliteit van 

de dienstverlening door Welzorg is onvoldoende.

Met Welzorg is in 2012 een contract 

afgesloten voor het leveren van 

diensten aan de vier gemeenten. 

Welzorg was bij de aanbesteding 

de goedkoopste aanbieder, maar 

slaagt er niet in de beloofde kwali-

teit van dienstverlening te leveren. 

Inwoners moeten lang wachten op 

voorzieningen, reparaties worden 

niet goed uitgevoerd en de bereik-

baarheid van Welzorg is slecht. In-

woners worden hierdoor gedupeerd 

en ondanks vele gesprekken met 

Welzorg en het opleggen van diver-

se boetes is de dienstverlening nog 

steeds onvoldoende.

Per 1 juni is de regio Zuidoost 

Utrecht gestart met de voorberei-

ding voor een nieuwe aanbesteding 

hulpmiddelen. Op bestuurlijk ni-

veau worden gesprekken gevoerd 

met Welzorg om hen er op te wij-

zen de resterende looptijd van het 

contract nog wel de afgesproken 

zorg te leveren. De gebruikers van 

hulpmiddelen die verstrekt zijn op 

grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) worden tij-

dig geïnformeerd over de verande-

ringen per 1 januari 2015.

De Bilt viert Veteranendag
Op vrijdag 27 juni viert de gemeente De Bilt de Nederlandse 

Veteranendag. De gemeente nodigt alle dienende en oud 

dienende oorlogsveteranen 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 eerst welkom geheten door burgemeester Arjen Gerritsen. 

Aansluitend volgt een gevarieerd programma, waarbij men de voertui-

gen van Keep Them Rolling kan bekijken en een ritje maken. Om 18.15 

uur wordt een gezamenlijke maaltijd genoten en rond 19.45 uur sluit 

burgemeester Gerritsen het programma af.

Dienende militairen 

In 2012 heeft de toenmalige Minister van Defensie aangekondigd dat 

alle actief dienende militairen met missie-ervaring ook in aanmerking 

komen voor de veteranenstatus. Dit betekent dat militairen in actieve 

dienst recht hebben op de veteranenstatus als zij hebben deelgenomen 

aan vredesoperaties in internationaal verband. De Minister van De-

fensie kan ook aan overige ingezetenen de veteranenstatus toekennen. 

Medio 2013 is begonnen met de uitreiking van de veteranenpas aan 

militairen in actieve dienst.

Veteraan?

Alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen die woonach-

tig zijn in de gemeente De Bilt ontvangen deze week een uitnodiging 

voor Veteranendag 2014. Veteranen uit de gemeente De Bilt die geen 

uitnodiging hebben ontvangen, zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding in verband met orga-

nisatie en catering. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 juni bij Els Verburg 

verburge@debilt.nl of via 030 2289568.

Familieparticipatie in d’Amandelboom
door Henk van de Bunt

Woonzorgcentrum  d’Aman del boom in Bilthoven speelt in op de ontwikkelingen in de 

samenleving door een bijeenkomst te organiseren over familieparticipatie in de ouderenzorg. 

Op 23 juni waren cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en overige belanghebbenden uit 

de regio uitgenodigd. De bijeenkomst in de Immanuelkerk begon om 16.30 uur 

en ging door tot 21.30 uur. Tussendoor was er een maaltijd.

‘We zijn met elkaar op zoek naar een 

nieuwe rolverdeling tussen over-

heid, burgers en maatschappelijke 

instellingen. In de transitie die nu 

plaatsvindt, hebben we elkaar meer 

dan ooit nodig om samen vormen 

te ontwikkelen om die nieuwe sa-

menleving, ook in d’Amandelboom 

te realiseren. Dat doen we onder 

andere door de deelnemers actief 

te betrekken bij het programma met 

beelden van de toekomst van onze 

prachtige locatie, zodat we na deze 

bijeenkomst wijzer de toekomst in 

kunnen’, aldus Emmy Bruinius, 

zorgmanager van d’Amandelboom.

Pleegtheater

Het PleegTheater Amsterdam is 

gespecialiseerd in het ontwikkelen 

van opdrachten en voorstellingen 

‘op maat’ op basis van aangelever-

de thema’s. Het Pleegtheater Am-

sterdam was door d’Amandelboom 

uitgenodigd om de gewenste ver-

andering op theatrale wijze neer te 

zetten, met de intentie de aanwezi-

gen te inspireren om mee te denken 

over wat zij kunnen bijdragen aan 

deze vorm van samenleven en zich 

te verbinden met deze andere ma-

nier van denken.

Henk en Hennie 
plannen weer reizen

door Kees Pijpers

Je moet geluk hebben om Hennie en Henk Broekhuizen van Dag-

tochtenservice Maartensdijk na een reis thuis te treffen, maar het 

is gelukt terwijl ze juist terug zijn van een bezoek aan Gelderland. 

Zij hebben weer veel gezien, maar wat nog mooier is, is dat zij al vele 

jaren het moois aan anderen laten zien en laten beleven. Niet alleen in 

eigen land, maar ook ver daar buiten. Hun enthousiasme is nog steeds 

onverminderd en hun voorbereiding is perfect. Ze vertellen over hun 

plannen.

We hadden de geruchten al gehoord dat er weer mooie reizen zouden 

komen en we wilden weten of dat klopt. Het klopt inderdaad. Ze gaan 

door met busreizen naar prachtige plaatsen. Op verzoek hebben Hen-

nie en Henk Broekhuizen toch weer de organisatie van twee nieuwe 

reisjes in dit seizoen op zich genomen. Zo wordt er ook gewerkt aan 

de voorbereiding van een mooie herfsttocht in oktober van vier dagen 

met een goed hotel.

Aanmelden

Senioren in De Bilt worden uitgenodigd voor een Zomerdagtocht op 17 

juli en voor een Avondtoertocht op 7 augustus. Aanmelden kan zater-

dag 5 juli vanaf 10.00 uur in Dijckstate aan het Maertenslein in Maar-

tensdijk. Info vooraf tel. 0346 212288.

Herinnering aan oude tijden.
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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

RUNDER ENTRECOTE 
Heerlijk mals met een klein randje vet eraan.

Om heel kort te bakken; binnen of buiten 100 gram 2,25

LAMSRIBKOTELETJES
Lekker gemarineerd; ongekend smaakvol,

niet alleen voor de liefhebbers!! 100 gram 2,25

BEACH BURGERS 
100% rundvlees. Met o.a. zout, peper & bieslook 

& een vleugje mosterd. Om rosé te bakken            3 stuks 3,75

VARKENSFILETLAPJES 
Van ons bekende varkensvlees: gemarineerd of naturel;

even lekker kort om en om… 100 gram 1,35

BARBECUEROLLETJES
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. runder biefstuk schnitzel,

paprika, champignons & kruidenolie 100 gram 1,75

KIPKARBONADE’S
Uit onze poeliershoek: met een botje.Naturel of met 

een olie pesto marinade: echte smaakmaker 500 gram  3,00

TIP: maandag 30 juni t/m woensdag 2 juli

KALFS VERSE WORST

 
100 gram 1,75

RUNDERGEHAKT

 
500 gram 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 23 juni t/m zaterdag 28 juni 2014. Zetfouten voorbehouden.

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. BOSHUIS
uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

raaijen interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

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

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, dorpsstraat 45, 

3732 hh de bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

Cursus Orde op uw Laptop

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

foto’s en bestanden overzichtelijk kunt opslaan op uw laptop 

zodat u ze ook weer terug kunt vinden. 

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

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

Cursus Word

Uw brieven en documenten beter opmaken?

U leert alle mogelijkheden in deze cursus. 

Datum: Wekelijks op dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 uur.

Kosten: € 100,- / leden Idea € 80,- 

Cursus Kopen en Verkopen via internet

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

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

Kosten: € 45,- / leden Idea € 30,- 

Meer informatie over een van de

bovenstaande cursus en aanmelden:  

Web: bibliotheek.ideacultuur.nl

Tel: 030-6986573

Mail: activiteiten@ideacultuur.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

½ Kreeft met kropsla, 

avocado en opperdoes aardappel € 12,50

Gebakken zeetong met remouladesaus* € 25,00

Iberico rib met trufelsaus * € 17,50

* Geserveerd met: verse frieten, groenten en salade

Weekspecials
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De Voedselbank hoort erbij
door Floris Bijlsma

Levensmiddelen halen bij de Voedselbank De Bilt is voor niemand een droom. Maar het kan wel 

een uitkomst zijn. Voor Johan is het werkelijkheid en hij vertelt hoe het zo heeft kunnen lopen.

‘Mijn baan bij een bedrijfscatering 

is nooit een vetpot geweest. Maar 

dat was nog te overzien, ook met 

de kinderen. Mijn vrouw en ik had-

den alles nog net op een rijtje. We 

konden de rekeningen betalen en 

leefden eenvoudig. Daar was niets 

mis mee. De problemen begonnen 

toen ik ziek werd waardoor ik mijn 

werk niet meer kon doen. Door een 

beschadiging van mijn ruggenmerg 

als gevolg van een ongeval kon ik 

niet meer lang staan. Thuis ontwik-

kelde ik depressieve klachten. Ik 

werd nog passiever dan ik al was 

door mijn beperkte energie. Mijn 

vrouw zat niet te wachten op de 

passieve man die ik geworden was 

en is bij me weggegaan. De kinde-

ren bleven bij mij wonen. Dat werd 

erg zwaar, omdat het inkomen van 

mijn ex-vrouw wegviel. Zij droeg 

nauwelijks inancieel bij aan de op-

voeding van en zorg voor de kinde-

ren. Onder het mom van een reor-

ganisatie ben ik ontslagen en kwam 

ik in de WIA terecht. Daardoor had 

ik nog 70% van het oorspronkelij-

ke inkomen dat al beperkt was. Ik 

raakte verstrikt in een fuik.

Huur

De huur stijgt elk jaar en de ener-

giekosten met een heel gezin zijn 

fors hoezeer we ook proberen 

daarop te bezuinigen. Door creatief 

met geld om te gaan, kon ik alle re-

keningen nog betalen. Ik heb nooit 

in de schuldsanering gezeten. De 

kinderen leven heel zuinig. We heb-

ben nergens rekeningen uitstaan bij 

postorderbedrijven. Ik heb een oud 

gsm-toestel waar ik de voicemail 

nooit van aluister, want dat kost 
geld. Dat levert wel eens scheven 

ogen op bij mensen die verwachten 

dat ik wel berichten aluister, maar 
de meesten weten inmiddels wel 

waarom ik dat nooit doe. Familie of 

bekenden nodigen ons soms uit om 

bij hen te eten. We gaan als gezin 

nooit naar een pretpark, maar wel 

met bekenden naar een park in de 

buurt waar we dan allemaal iets 

meenemen zoals een pak sap. Dan 

hebben we het ook gezellig. On-

danks de creativiteit en strikte om-

gang met inanciën had ik gewoon 
niet meer genoeg geld om eten te 

kopen voor ons.

Voedselbank

Van de Voedselbank had ik wel 

eens gehoord, maar het is nooit 

in mij opgekomen dat ik daar een 

beroep op zou kunnen doen, hoe 

nijpend onze situatie ook was. Ik 

dacht altijd dat je dan minstens in 

de schuldsanering moest zitten. Bo-

vendien vind ik dat je zelf je proble-

men moet oplossen. Zo ben ik. Dus 

de Voedselbank kon nooit voor mij 

bedoeld zijn. Achteraf is het ook 

een mentale barrière geweest voor 

mij. Ik wilde niet onder ogen zien 

hoe ik er eigenlijk echt voor stond. 

Op een dag las ik in de krant een 

stukje over de Voedselbank. Daarin 

stond dat er een beroep gedaan kon 

worden op de Voedselbank als een 

alleenstaande minder dan € 180,- 

aan leefgeld per maand overhoudt, 

een stel minder dan € 240,- en daar-

bij per kind onder de 18 jaar minder 

dan € 50,-. Dat maakte veel indruk, 

want ik wist dat ik ver onder die 

grens zat. Toen ik dat had gele-

zen, heb ik mij aangemeld bij het 

maatschappelijk werk. Zij hebben 

mijn inanciële situatie onderzocht 
en geconcludeerd dat ik inderdaad 

aanspraak kon maken op een we-

kelijks pakket met levensmiddelen 

van de Voedselbank. We eten nu ge-

zonder dan in de periode daarvoor, 

meer groente en meer vitamines. 

Dat is met kinderen in de groei wel 

belangrijk. Ik ben daarom ontzet-

tend dankbaar dat dit op mijn pad 

is gekomen.

Rouw

Voor mij was het een rouwpro-

ces om te erkennen hoe mijn situ-

atie eigenlijk was en nog steeds is. 

Maar ik ben gaan inzien dat mensen 

zich niet hoeven te schamen voor 

gebruik van de Voedselbank. Het 

komt ook in onze welvarende sa-

menleving voor dat mensen korte of 

langere tijd echt niet uitkomen met 

hun geld door een samenloop van 

omstandigheden waar ze lang niet 

altijd schuld aan hebben. Dat is nog 

altijd een taboe, maar ik ben ervan 

overtuigd dat acceptatie van dat ge-

geven de beste basis is om eruit te 

komen. Het heeft mij rust gegeven 

dat ik niet meer constant stress heb 

hoe ik aan eten moet komen. Ik kan 

mij daarom oriënteren op de moei-
lijke vraag hoe er structureel veran-

dering in mijn situatie kan komen, 

zodat ik mij weer zelf kan redden.

Gipsy Jazz voor Jits Bakker 
Zondag 22 juni vond het tweede 

Zomerconcert plaats op het gazon 

achter paviljoen Beerschoten in 

De Bilt. Voor de pauze speelde de 

Gipsy Jazzband Indifference o.l.v. 

Wouter Poot. De band bracht een 

zeer aansprekende en gevarieerde 

mix van jazz, latin, gypsy swing, 

musette en tango op een frisse he-

dendaagse manier. Na de pauze was 

er een optreden van de Melodie 

Percussie Groep van de Konink-

lijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent 

Arie Roelofsen met een zeer geva-

rieerd programma. [HvdB]

Wouter Poot (Gipsy Jazz) stond tijdens het optreden even stil bij het overlijden van Jits Bakker, de man die de 

mooie beelden aan de tuin geschonken heeft. Daarna speelden zij een ode die zeer werd gewaardeerd.

Hockeylegende bij 

Bilthovense Boekhandel
Jacques Brinkman is voormalig tophockeyer. Tussen 1987 

en 2000 speelde hij 337 interlands en kwam viermaal uit 

voor Nederland op de olympische spelen. Tijden het WK 

hockey in Den Haag van 31 mei t/m 15 juni was hij de 

vaste analist van NOS Studio Sport en De Telegraaf.

Hockeylegende Jacques Brinkman is een winnaar pur sang. Hij wordt 

recordinternational en verovert twee keer olympisch goud. Zijn glans-

rijke loopbaan kenmerkt zich ook door incidenten en conlicten, maar 
zolang hij wint heeft hij vrienden. In 2010 wordt Brinkman als coach 

ontslagen en keert het tij. Geen club wil hem nog hebben, bovendien zit 

zijn handelsbedrijf in zwaar weer. Nu is hij columnist en analyticus en 

laat hij zich betalen voor zijn ongezouten mening en visie.

Verhaal

Dat is het verhaal van een eigengereide topsporter. Een verhaal dat be-

gint met de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven: de twee hersen-

infarcten die hem in maart 2014, vlak voor de afronding van zijn boek, 

treffen. Jos Frijters (1966) adviseert als communicatiestrateeg bedrijven 

op het gebied van reputatiemanagement en content marketing. Hij is 

gefascineerd door strategie, tactiek en de uitvoering daarvan, zowel in 

het bedrijfsleven als in de topsport. Jos Frijters is bestuurslid tophockey 

bij SCHC in Bilthoven, waar hij kennis maakte met Jacques Brinkman.

Woensdag 2 juli om 20.00 uur, tussen het voetbal door, organiseert de 

Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1 te Bilthoven) een avond met 

de Bilthovense hockeylegende Jacques Brinkman en de auteur van 

zijn boek Jos Frijters. Interessant voor vriend en vijand. Entree € 5,-. 

Graag vooraf aanmelden tel. 030 2281014.

Een kijkje in de keuken van de voedselbank.

Gratis Vakantie Doeboek
Bij de supermarkten van Hoogvliet is vanaf woensdag 25 juni het gratis 

Vakantie Doeboek verkrijgbaar. Met dit boek hoeven kinderen zich tij-

dens de zomervakantie geen minuut te vervelen, want het staat vol met 

leuke spelletjes, puzzels, (voorlees-)verhalen en kleurplaten.

Het Vakantie Doeboek staat deze keer helemaal in het teken van het 

WK Voetbal. Het grappige winkelwagentje Verrie organiseert in het 

Vakantie Doeboek een eigen 

voetbaltoernooi, samen met zijn 

vriendjes van de poppenthea-

ters. Met de kleurwedstrijd ma-

ken kinderen kans op prachtige 

prijzen, zoals een space scooter, 

een loopiets en skates. De kleur-
platen moeten voor 6 september 

ingeleverd zijn in de Hoogvliet 

supermarkt om kans te maken op 

een van de prijzen.

Vanaf woensdag 25 juni is 

het Vakantie Doeboek in alle 

Hoogvliet supermarkten gratis 

verkrijgbaar. Wees er wel snel 

bij, want op is op.
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Veel belangstelling voor lezing 
Pauline Broekema

door Henk van de Bunt

Voor een uitverkochte Bilthovense Boekhandel hield Pauline Broekema dinsdag een lezing over 

haar pas verschenen boek ‘Het Boschhuis’, dat deels in Bilthoven speelt. Daarom was het, 

zei de schrijfster, ook voor haar zelf een bijzondere avond. 

Ze bekende dat het jaren duurde 

voor ze weer terug kon naar het 

dorp, waar haar grootouders en 

haar moeder, Joke ter Beek, woon-

den. ‘Dat komt omdat hier zo veel 

is gebeurd. Als ik in het huis aan de 

Beetslaan 19 kwam dan voelde ik 

de zwaarte die er hing’.

Pauline Broekema woont met haar 

man en drie studerende kinderen 

in ‘t Gooi. Na de Meppeler Cou-

rant, het Noordhollands Dagblad 

en NCRV’s actualiteitenrubriek 

Hier en nu werkt Pauline Broe-

kema sinds 1984 als verslaggever 

bij de NOS. Het Boschhuis is haar 

tweede non-ictie boek. Vorig jaar 
hield Pauline Broekema de 4 mei-

voordracht in de Nieuwe Kerk in 

Amsterdam voorafgaand aan de 

Nationale Dodenherdenking.

Wereldverbeteraars

Pauline beschrijft in het laatste deel 

van het boek op indringende wijze 

hoe Het Boschhuis na de arrestatie 

van haar oom Pieter door de Duit-

sers werd geplunderd. Pieter werd 

daarna gefusilleerd. ‘Maar Het Bo-

schhuis’, vertelde ze haar gehoor, 

‘is niet alleen een boek over geweld 

en verdriet. Ik heb in ruim acht jaar 

heel veel archief- en literatuuron-

derzoek gedaan. De lezer wil ik de 

geschiedenis door trekken en ze die 

als het ware laten voelen en ruiken. 

Ik schrijf over de tabaksplanters 

aan het einde van de negentiende 

eeuw op Sumatra, over onder-

wijsvernieuwer Kees Boeke, over 

wereldverbeteraars, over helden 

en moed. Mijn grootmoeder bij-

voorbeeld, die ondanks het feit dat 

ze haar zoon in de oorlog verloor, 

toch de moed had na de bezetting in 

Bilthoven de draad weer op te pak-

ken’. In november 1944 fusilleer-

den de Duitsers Pieter, oom van de 

NOS-verslaggever. Het betekende 

een keerpunt in het leven van haar 

moeders gezin: alles is van voor of 

van na die gebeurtenis.

Moeder

In ‘Het Boschhuis’ (460 pagina’s) 

vertelt ze de familiegeschiedenis 

van moederskant. Te beginnen bij 

haar overgrootvader Frans Jan ter 

Beek, een negentiende-eeuwse ta-

bakspionier op Sumatra. Via het 

levensverhaal van haar grootouders 

Juul en Jane, die met hun kinderen 

Het Boschhuis in Bilthoven (Beet-

slaan) betrokken, komt Pauline bij 

het verhaal van haar oom Pieter: 

een verzetsheld, die in 1944 op 

23-jarige leeftijd door de Duitsers is 

gefusilleerd. Zij vertelt het allemaal 

met de fotograische precisie die 
haar als televisiemaakster eigen is. 

Hier en daar wat al te gedetailleerd 

en de verteltoon is onderkoeld, zon-

der oordelen. En over de relatie van 

haar grootvader met de christen-

anarchist Kees Boeke, grondlegger 

van een alternatief, later aanbeden 

onderwijssysteem, met Bilthoven 

als basis, moeten eerst door de aan-

wezigen vragen gesteld worden, die 

ze daarna weer deskundig, goed on-

derbouwd en volledig beantwoordt. 

Archief

Zij speurde in tal van archieven, van 

het Nationaal Archief in Den Haag 

tot gemeente- en privéarchieven. 

Pauline: ‘Toen mijn moeder was 

overleden en het huis leeggehaald 

moest worden, heb ik alle boeken 

en papieren meegenomen. Er za-

ten brieven tussen die mijn moeder 

voor haar trouwen naar mijn vader 

schreef. Ik wilde weten wie mijn 

moeder was en wie Pieter en Juul 

waren. Pieter was vooral een stoere 

man geworden, de koene verzets-

held die enorme risico’s heeft ge-

nomen. Ik wilde weten wat Pieter 

heeft gezien aan onderdrukking 

en aan repressie in zijn omgeving. 

Wat heeft dat verzet aangejaagd? 

Wie zaten met hem in de gevange-

nis aan het Wolvenplein in Utrecht? 

Wie waren zijn bewakers? Daarom 

ga ik zo uitdrukkelijk in op al die 

mensen die zijn omgeving hebben 

gestoffeerd’. Over Pieter schrijft zij 

o.a.: ‘Hij heeft om zich heen joden 

zien wegvoeren. Zoals Judith Men-

des da Costa, die katholiek werd en 

als non werkte op de administratie 

van het sanatorium Berg en Bosch. 

Berg en Bosch was een dorp in een 

dorp, Drieëndertig hectare, aan de 

rand van Bilthoven, net zo groot als 

het Vaticaan, werd altijd gezegd. 

Pieter kwam er vaak, omdat hij be-

vriend was met de zonen van een 

personeelslid’.

Alzheimer

Pauline Broekema is al langer 

bezig met menselijke verhalen in 

relatie tot de Tweede Wereldoor-

log: in NOS-reportages, in lezin-

gen en boeken: ‘Ik wil laten zien 

hoe mensen in elkaar zitten. Wat 

drijft ze? Waarom wordt iemand 

een ontzettende schoft? In mijn 

journalistieke werk ben ik altijd 

op zoek naar hoe het nu werke-

lijk zit. Als schrijfster kan ik na-

tuurlijk subjectiever zijn en er 

meer gevoel in leggen’. Met het 

schrijven wilde Broekema haar 

moeder Joke terugkrijgen, die ze 

verloor aan de ziekte van Alzhei-

mer. Joke staat op de omslag van 

Het Boschhuis, geschilderd door 

haar overbuurvrouw Annie Borst 

Pauwels, die tot 1939 in Bilthoven 

woonde. Joke leefde met de stel-

regel ‘Neem overal kennis van en 

behoud het goede.’ Dat heeft haar 

dochter gedaan met deze familie-

kroniek, óók in het oproepen van 

alle kwaad.

Laatste stijldansavond 
van het seizoen 

Dansliefhebbers kunnen zaterdag 28 juni a.s. in HF Witte in De Bilt 

terecht voor een laatste avond stijldansen van dit seizoen. Met name ac-

tieve 50+ers, zijn welkom in de Danssalon voor een avond Ballroom en 

Latin-American-dansen; alles in strikt danstempo. Ook andere dansen 

zoals de Veleta, St. Bernhardswals en de Spaanse wals, Singledansen, 

Argentijnse tango, Mambo, Salsa, Merenque en Bachata komen aan bod.

Na aloop schoven de toehoorders aan voor de signeercessie.

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

Tevens zoeken we voor de zomervakantie 
invallers. Heb jij zin om in je vakantie 
tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of 
bel 0346-21199

Tevens zoeken we voor de zomervakantie 
invallers. Heb jij zin om in je vakantie 

Mail dan naar info@vierklank.nl of 

Tevens zoeken we voor de zomervakantie 
invallers. Heb jij zin om in je vakantie 

Wijk 113:   Betje Wolffl aan, da Costalaan, 
  de Genestetlaan, Laurillardlaan, 
  ten Katelaan 
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, 
  Hasebroeklaan, Tollenslaan 

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

Centrals dames winnen 
van Terrasvogels!

Centrals Dames 1 zorgde afgelopen zaterdag voor een grote verras-

sing, door met 2-1 te winnen van de nummer twee van de Hoofdklasse, 

landskampioen Terrasvogels. De tweede wedstrijd werd vervolgens 

kansloos verloren met 8-0 in 5 innings. Centrals blijft laatste staan.

Eerder dit seizoen werd met slechts 3-0 verloren van topper Sparks, ter-

wijl ook tegen de nummer drie van de Hoofdklasse een wedstrijd met 6 

-3 werd verloren. Nu werd gewonnen van Terrasvogels in een wedstrijd 

die tot de laatste worp spannend bleef. Het begon in de eerste inning al 

goed. Pfeiffer, een Amerikaanse speelster die geheel op eigen kosten bij 

Centrals speelt, sloeg een honkslag en kwam op het 1e honk, vervolgens 

op het 2e honk, waarna Wiesje van Heyningen haar binnen slaat: 1-0 

voor Centrals. In de 3e inning is het opnieuw raak. Pfeiffer komt via 4 

wijd op het 1e honk. Vervolgens bereikt ze het 2e honk. Stephanie Pearce 

slaat een honkslag en komt op het 2e honk. Pfeiffer scoort opnieuw: 2-0. 

Vervolgens blijft die stand staan tot de 7e slagbeurt van Terrasvogels. Het 

eerste deel van de competie is nu afgelopen, omdat de selectie van Het 

Nederlands Team voor drie weken naar de USA gaat, ter voorbereiding 

op het Wereldkampioenschap Softbal in augustus in Haarlem.

Toch blijven de hoofdklassers spelen a.s. weekeinde start de beker. Da-

mes 1 wordt dan aangevuld met speelsters uit het tweede team.

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

T e koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van 
de gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek 
samengesteld met persoonlijke verhalen en 
recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

advertentie
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Ergotherapie in Hollandsche Rading 
door Henk van de Bunt

Ergotherapie richt zich op het zorgen dat mensen zelfstandig kunnen functioneren. Een 

onderwerp waar veel mensen over na gaan denken. Om zo goed mogelijk en zo lang mogelijk 

thuis te kunnen functioneren, kan het zinvol zijn hier een ergotherapeut voor in te schakelen. 

Vanuit het Dorpshuis in Hollandsche Rading is dat nu een stuk ‘dichterbij’ gekomen.

Gieneke Tigelaar van Ergotherapie 

Gooi en Omstreken is ergothera-

peut en werkt zelfstandig vanuit de 

ruimte van de onlangs geopende 

Fysio Hollandsche Rading: ‘Een 

ergotherapeut richt zich niet op 

de ziekte, maar op de praktische 

gevolgen ervan bij het uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten. De pro-

blemen in het uitvoeren daarvan 

kunnen voorkomen in een thuissi-

tuatie, maar ook op het werk of in 

de directe leefomgeving. Ergothe-

rapeuten komen bij de cliënt thuis, 

omdat de leefomgeving (mogelijk) 

invloed heeft op de problemen en 

wellicht ook de oplossingen’.

Problemen

Gieneke: ‘Wij richten ons op alle 

problemen die men tegenkomt in het 

dagelijks leven, zoals moeite met 

omdraaien in bed en uit bed kunnen 

komen, belemmeringen bij wassen 

en aankleden en het uitvoeren van 

hobby’s en activiteiten. Valinciden-

ten zijn ook een vaak voorkomend 

probleem. Ongeveer een op drie 

van de thuiswonende ouderen valt 

een maal per jaar. Een derde on-

der hen valt zelfs meerdere keren. 

Een aantal ergotherapeuten is zelfs 

gespecialiseerd in de begeleiding 

van mensen met geheugenproble-

men en hun mantelzorgers. Dankzij 

deze begeleiding kan men langer 

veiliger en verantwoord thuis blij-

ven wonen, ook met dementie’ De 

ergotherapeut zoekt naar praktische 

oplossingen voor deze problemen 

in de directe leefomgeving. Ergo-

therapiebehandelingen bestaan uit 

trainingen, adviezen en/of oplos-

singen om zelfstandig te kunnen 

blijven functioneren. Er wordt ge-

keken of problemen opgelost kun-

nen worden met hulpmiddelen of 

dat er aanpassingen nodig zijn. Een 

ergotherapeut kan op zoek gaan 

naar het best beschikbare hulpmid-

del en/of behulpzaam zijn in het be-

geleiden van aanvragen daarvoor.

Scootmobiel

Ook scootmobieltraining valt onder 

ergotherapie. Deze training is be-

doeld voor iedereen die een scoot-

mobiel heeft, maar hier weinig of 

geen gebruik van maakt. Een reden 

kan zijn dat men het lastig vindt in 

en uit de stalling te rijden of dat 

men angstig is in het verkeer. De 

training is er ook voor mensen die 

het advies hebben gekregen de rij-

vaardigheid te verbeteren, voordat 

zij eventueel in aanmerking kunnen 

komen voor een scootmobiel. Gie-

neke: ‘Dit kan met de scootmobiel 

vanuit onze praktijk, maar ook met 

een eigen scootmobiel. We trainen 

de rijvaardigheid en het veilig kun-

nen deelnemen aan het verkeer met 

de scootmobiel.

Afspraak

Ergotherapie Gooi & Omstreken 

werkt samen met verschillende 

disciplines als huisartsen, fysiothe-

rapeuten, thuiszorgorganisaties en 

andere betrokkenen hulpverleners 

in de regio. In het Dorpshuis zal 

vanaf 7 juli elke eerste maandag 

van de maand van 11.00 tot 12.00 

uur een inloopspreekuur worden 

gehouden voor vragen op het ge-

bied van de ergotherapie. Hier zijn 

geen kosten aan verbonden en het is 

toegankelijk voor iedereen uit deze 

gemeente en omliggende regio. Een 

afspraak maken kan zonder een 

verwijsbrief van de (huis-)arts. Er-

gotherapie wordt vergoed door uw 

ziektekostenverzekeraar vanuit de 

basisverzekering met tien uur per 

jaar. Kijk voor meer informatie op 

www.ergogooi.nl

Garagesale in Groenekan
Voor de vijfde keer is er op 28 juni garagesale route in Groenekan. De route heeft inmiddels een 

link aantal trouwe bezoekers die geïnteresseerd zijn in de koopwaar op de soms 
wisselende maar ook deels vaste adressen.

Van 9.30 tot 13.30 uur stallen de 

deelnemers hun koopwaar uit in 

de tuin of garage. De deelnemende 

adressen liggen op loop- of iets-

afstand van elkaar en vormen een 

mooie route door het groene dorp. 

De adressen zijn onder meer te vin-

den op www.garagesalegroenekan.

wordpress.com en te herkennen aan 

versiering met ballonnen of slingers.

Hergebruik

De organisatoren, Antoinette van 

Laar, Ellen van der Padt en Wilma 

van der Laan vertellen hoe zij op het 

idee zijn gekomen. Ellen: ‘Regel-

matig heb ik kasten vol met leuke 

spullen die eigenlijk niet meer ge-

bruikt worden en waarvan het zon-

de is om weg te gooien. Ik ben groot 

voorstander van hergebruik en als ik 

er dan een ander blij mee kan ma-

ken...’ Antoinette vertrok een aantal 

jaren geleden met haar gezin naar 

Curaçao en hield een garagesale 

met de achterblijvende spullen. Die 

gingen grif van de hand. Een goede 

manier om op duurzame wijze spul-

len door te geven.

Stokje doorgeven

Samen bedachten ze dat er waar-

schijnlijk veel meer mensen met 

dezelfde wens rondlopen en zo 

kwamen ze op het idee de route in 

het leven te roepen. Wilma: ‘Dat de 

route bestaansrecht heeft, is inmid-

dels wel bewezen: er wordt al lang 

van tevoren naar gevraagd. Ook 

vorig jaar, toen het helaas een natte 

dag was, is er met tenten en bin-

nen-locaties alles aan gedaan om 

de bezoekers goed te ontvangen.’

Na vijf edities van de tour willen de 

organisatoren nu het stokje doorge-

ven aan andere deelnemers. Eén 

gegadigde heeft zich al gemeld; 

zij wil het graag met iemand sa-

men doen. Als je samen met haar 

volgend jaar de tour wilt organise-

ren, meld dit dan via Ellen (0346 

214410 of ellen.vanderpadt@out-

look.com).

Antoinette, Wilma en Ellen zoeken opvolgers voor de organisatie van de 

garagesaleroute.

Van krantenwijk tot 
ondernemer

door Henk van de Bunt

Voor bepaalde wijken van Maartensdijk is Jannet den Ouden geen on-

bekende; jaren achterheen bezorgde deze Maartensdijkse in Dijckstate 

aan de Kievitlaan, de Fazantlaan en de Gruttolaan De Vierklank. De 

kans dat zij dit op korte termijn zal ‘herpakken’ is tot nagenoeg nul 

gereduceerd, nu zij m.i.v. 1 juli als zelfstandig onderneemster Buiten-

gewoon Bloemen in de Utrechtse Voorstraat heeft overgenomen.

Jannet is een geboren Maartensdijkse. Haar aandeel in de verspreiding 

van deze krant was niet alleen haar eerste baantje (‘Dat was mijn eerste 

baantje, waar ik wat mee verdiende. Het was vooral leuk rond Kerst 

en Oud en Nieuw; dan zijn Maartensdijkers gulle gevers’), maar waar-

schijnlijk ook een eerste signaal van haar ondernemersgeest. Jannet is 

in Maartensdijk opgegroeid: ‘Na de basisschool en middelbare school, 

heb ik gekozen voor het Wellant College in Houten, afdeling Bloem & 

Design, om daar het vak van bloemist te leren. Om ervaring op te doen, 

heb ik in Zeist, Hilversum en in Melbourne (Australië) stage gelopen. 

Ook in Maartensdijk bij Jannet Rijksen en het ‘bloemenmannetje op 

het Maertensplein’ heb ik veel kunnen opsteken’.

Kriebelen

Jannet motiveert haar keuze voor dit onderdeel van het bloemenvak 

als volgt: ‘Als je bijvoorbeeld een bruid ziet, let je ook op haar boeket, 

want bloemen en planten maken je vrolijk. Je vingers gaan kriebelen 

om daar iets moois van te maken. Daarnaast is het leuk om klanten 

te adviseren. In mijn opleiding leerde ik veel over planten en bloe-

men, over etaleren en presenteren, stijlen en trends op het gebied van 

bloemwerk, mode en interieur. Steeds opnieuw wordt je creativiteit 

geprikkeld om te werken met kleuren, vormen en bijzondere materia-

len’. Haar stage in Utrecht bood perspectief om daar te blijven werken 

tot zij haar opleiding (op niveau 4) afgerond had. ’Toen mij de vraag 

werd gesteld of ik deze bloemenwinkel aan de Utrechtse Voorstraat 

over wilde nemen, heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd’ Dat ‘ja’ zeggen kun je 

overigens pas doen na veel geregel; vooral de inanciering vraagt veel 
tijd en bezorgt je veel hoofdbrekens. Gelukkig vond ik iemand die mij 

het benodigde bedrag wilde lenen. Bij de bank gaat dat tegenwoordig 

moeilijk of niet. Iemand zei tegen me: ‘Van de bank krijg je niks, alleen 

maar hoofdpijn!’

Buitengewoon

Nu kan Jannet haar passie voor bloemen en interieur gestalte geven 

in haar winkel. Resteert de vraag naar de naam. Waarom Buitenge-

woon Bloemen? Jannet: ‘Omdat bloemen buitengewoon zijn en niet 

door mensen gemaakt. Maar ook omdat mijn bloemwerk anders is dan 

anders, kleurrijk, hip en toch stijlvol. Daarbij probeer ik mee te denken 

met de klant om zo het bloemwerk in het interieur te passen, dat het 

plaatje helemaal kloppend is. Kom gerust langs, mijn winkel bevindt 

zich aan de Voorstraat nr. 52. U weet wel, de straat voor de lapjesmarkt! 

En alhoewel ik in Utrecht werk, zal ik toch in het mooie Maartensdijk 

blijven wonen’.

‘Sorry’ of ‘Ik hou van je’ zeggen is voor sommige mensen erg moeilijk. 

Een prima alternatief is het geven van een boeket bloemen.

Gieneke Tigelaar (links) en collega Lienke Giskis komen bij de cliënt 

thuis, omdat de leefomgeving (mogelijk) invloed heeft op de problemen 

en wellicht ook op de oplossingen’.
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Speldag Groen van 

Prinstererschool

De leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt 

hebben weer de jaarlijkse speldag gehad. Naast het springen op 

de springkussens en het tijgeren door de stormbaan, hebben ze ook 

leuke samenwerkingsspelletjes gedaan, zoals een gieter- en een 

ambulancerace. Ook waren de kinderen prachtig geschminkt. De 

feestelijke dag werd afgesloten met een gezamenlijke dans op het plein 

en een ijsje in de klas. Dankzij de hulp van heel veel ouders hebben de 

kinderen een fantastische dag gehad.                (Eline Polman)

Start je eigen onderneming
Werkzoekende jongeren met ondernemersambitie opgelet: je kunt nu gratis coaching krijgen 

bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Ben jij onder de 27, woon je in de regio Utrecht-Midden 

en droom jij van een eigen onderneming? Maak van je ambitie werkelijkheid en start je eigen 

bedrijf door deel te nemen aan Business Netwerk Jongeren Midden Nederland (BNJMU).

BNJMU biedt jongere werkzoe-

kenden met ondernemersambities 

de kans om elkaar te ontmoeten, sa-

men projecten op te zetten en ideeën 

uit te wisselen. Daarnaast worden 

er maandelijkse webinars georga-

niseerd onder begeleiding van een 

professionele business coach. Zo 

leer jij van jouw idee een business-

plan te maken en dit tot uitvoering 

te brengen. Door het werken aan 

jouw project kom je in aanraking 

met alle facetten van ondernemen. 

Met behulp van praktische kennis, 

een beetje theorie en vooral veel 

uitwisseling van kennis en ervaring 

wordt je zo stap voor stap op weg 

geholpen bij het opzetten van je ei-

gen bedrijf. Bij aanmelding maak je 

een keuze binnen welk werkveld of 

branche je een onderneming wilt op-

zetten. Daarbij zorgt een coach voor 

introductie bij bestaande netwerken 

van ervaren ondernemers.

Werkloos

Zit jij zonder werk? Dan heb je 

waarschijnlijk zelf genoeg ideeën 

over het creëren en vinden van 

werk. Kan jij niet wachten om 

aan de slag te gaan? Grijp deze 

kans, meld je aan en creëer je ei-

gen werk. 

Deelname is kosteloos. 

Kijk voor meer informatie op www.

bnjmu.net.

Bijzondere stagiaires 
op Wereldwijs

Afgelopen week ontving basisschool Wereldwijs twee studenten van de 

opleiding ‘Gebarentolk’. Melinde Maarseveen en Maaike Korpershoek 

vertaalden beurtelings de lessen van de leerkracht, terwijl de ander ach-

terin de klas observeerde.

Extra leuk was het dat Nick uit groep 7B de gebarentaal uitstekend 

beheerst, want hij communiceert met zijn zus in gebarentaal, omdat zij 

slechthorend is. Nick gniffelde dan ook als er een foutje werd gemaakt, 

maar vond over het algemeen dat de studenten het prima deden. Na-

tuurlijk namen Melinda en Maaike ook de tijd om de kinderen meer te 

vertellen over de Nederlandse Gebarentaal en over de tolkopleiding.

(Annemarie Hoornsman)

‘Als je een gebarentolk op de televisie ziet, is het leuk als je er meer 

over weet’, was de reactie van de leerlingen.

9-jarige wint eerste Bilthoven’s Got Talent
De 9-jarige Isis Bendel van de Julianaschool heeft de eerste versie van Bilthoven’s Got 

Talent gewonnen met een indrukwekkende weergave van het liedje ‘Beggin’ en 

nog een ontroerend a capella versie van ‘Follow Rivers’.

Tweede werd de 14-jarige ‘Guitar 

Hero’ Casper Feitz van het HNL, 

die met basgitaar en looppedal een 

geïmproviseerde rocksessie gaf. 

De derde prijs werd in de wacht 

gesleept door de 12-jarige Jelle de 

Rooij van de Theresiaschool, die op 

piano een stuk van Chopin bracht 

op een manier waar de zaal stil van 

werd. In totaal namen twaalf kinde-

ren deel. De jeugdjury bestond uit 

HNL leerlingen Femke Hoopman, 

Roos Elswijk en Daantje van Eck, 

voorgezeten door Francois Hobma. 

De presentatie was in handen van 

de geboren en getogen Bilthove-

naar Kees Droste.

Het evenement werd op vrijdag 20 

juni gehouden in een grote feesttent 

op het gras voor Jagtlust en geor-

ganiseerd door de Rotary Groot 

Bilthoven, die een avond later in 

dezelfde tent het jaarlijkse fund-

raisingevenement ActNow organi-

seerde. Alle scholieren uit de ge-

meente waren uitgenodigd om mee 

te dingen en aanwezig te zijn. Het 

evenement was een succes en vol-

gens organisator Robert Hoopman 

is de kans groot dat het volgend jaar 

terugkeert.         (Hinnejan Elswijk)

Van links naar rechts: Caspar Feitz, 

Kees Droste, Isis Bendel, Francois 

Hobma, Jelle de Rooij. (foto Lau-

rien Hobma)

Slotpresentatie van de Talentenklas
Zondag 22 juni was de Slotpresentatie van de Talentenklas van de Biltse Muziekschool. Maar 

liefst negen kinderen, in leeftijd variërend van 11 tot 17 jaar, brachten hun kunsten 

ten gehore in de mooie zaal van het Lichtruim.

Het is altijd weer bijzonder om te 

horen en te zien hoe deze jonge 

talenten inspiratie vinden in het 

musiceren. Sommigen zijn al zo 

ver dat ze bovendien zichzelf pre-

senteren en iets over de muziek 

die ze gaan spelen, vertellen. Jon-

ge kinderen op de viool, de harp 

de accordeon, piano, klarinet en 

saxofoon; aan diversiteit geen ge-

brek. En dat allemaal met enthou-

siasme en lair gespeeld, waarbij 
het plezier zichtbaar en hoorbaar 

was.

De lokale Rotary heeft een van de 

kinderen inancieel ‘geadopteerd’ 
om deel te kunnen nemen aan de 

Talentenklas. Deze Talentenklas 

wordt al jaren gesubsidieerd door 

TAP Uitvaartzorg, die hiermee 

haar maatschappelijke betrokken-

heid laat zien.        

(Frans Poot)

Alle leerlingen van de Slotpresenta-

tie van de Talentenklas.

Top-Muziekweken
De Koninklijke Biltse Harmonie speelt twee maal bij Tops 

Secret IJs op de Julianalaan in Bilthoven.

Op vrijdag 4 juli tussen 18.30 en 19.30 uur zal het Klein Harmonieor-

kest o.l.v. Arie Roelofsen muzikaal van zich laten horen, terwijl het op 

zaterdag 12 juli tussen 13.00 en 14.00 de beurt is aan de Weathertown 

Bigband van de KBH. Tijdens deze optredens krijgt men bij aankoop 

van een ijsje het tweede bolletje ijs gratis.

In het kader van sponsoring door Top’s Edelgebak organiseert de KBH 

deze concerten. In het najaar verkopen de leden van de KBH de oliebol-

len van Top’s Edelgebak, waarvan de opbrengst ten gunste komt van de 

concertreis naar de VS en het lustrumjaar 2015, het jaar waarin de KBH 

haar 115e verjaardag viert.
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Het Nieuwe Lyceum aan de Jan Steenlaan in Bilthoven.

‘Like Me’; hoe een spelletje uit de 
hand kan lopen

Een vriendje vastbinden met tape, kussensloop over zijn hoofd trekken en dit dan ilmen terwijl 
hij huilt en vraagt om te stoppen. Wat begint als een spelletje om een griezelilm te maken, 

loopt uit op een linke pestpartij. Het gaat hier gelukkig om een scene uit het theaterstuk Like 
Me, waar ouders van de Bosbergschool uit Hollandsche Rading naar kijken. Maar het is wel 

gebaseerd op hoe het in werkelijkheid kan gaan.

Vorige week dinsdag organiseerde 

de Bosbergschool een ouderavond 

over het thema pesten, zowel op 

school, thuis als via sociale me-

dia. Theatergroep Playback liet in 

zijn interactieve voorstelling zien 

hoe het pesten gaat, wat het voor 

de kinderen betekent en hoe je hier 

als ouders mee om kunt gaan. Soms 

wordt er fysiek gepest, door een 

ander tegen zijn zin in bijvoorbeeld 

vast te binden of te duwen. Maar 

ook via Facebook of What’s App 

treiteren kinderen elkaar. Hoe ga je 

als ouder met dit Cyberpesten om?

Acteurs
Hoewel je weet dat je naar acteurs 

kijkt, beleef je het als toeschouwer 

toch bijna levensecht. De gespeelde 

situaties komen voor sommige ou-

ders erg bekend voor; scènes uit het 

dagelijks leven met een (pre-)puber. 

Behalve de acteurs speelden ook de 

aanwezige ouders een rol. Hoe zou-

den zij het gesprek aan gaan met 

hun kind dat gepest wordt, of dat de 

pester is of juist diegene is die toe-

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Zeepkistenrace voor 
Stichting Christophorus 

door Henk van de Bunt

Zaterdag 21 juni vond de Biltse Zeepkistenrace weer plaats. Met deze 

race als middelpunt werd er in het hart van Bilthoven weer een leuke 

en gezellige dag georganiseerd voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar, 

hun ouders, vrienden en familie. Alle inkomsten en opbrengsten van de 

dag gaan ook dit jaar naar Stichting Christophorus, een opvanghuis in 

Bosch en Duin voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Wethouder Madeleine Bakker opende het festijn. De organisatie van 

de Biltse Zeepkistenrace is een initiatief van de Ronde Tafel in Bilt-

hoven. Samen met actieve sponsoren uit de gemeente organiseren zij 

een familiedag, waarbij de volledige opbrengsten ten gunste zullen zijn 

voor Stichting Christophorus. De gelden vanuit overheidswegen zijn 

beperkt en een extra inanciële ondersteuning maakt het mogelijk iets 
extra’s te doen voor deze kinderen.

Floris (voor) en Noah doen hun uiterste best en met succes.

De Nijepoort stapt ook over op tablets
Basisschool De Nijepoort uit Groe-

nekan gaat volgend jaar tablets in-

zetten voor de gehele midden- en 

bovenbouw.  In kader van het con-

stant verbeteren van haar leermid-

delen, startte de school dit jaar een 

pilot met Snappet. 

Met Snappet gebruiken de leerlin-

gen een tablet voor het maken van 

oefeningen en toetsen die gebaseerd 

zijn op hun bestaande lesmethodes. 

De evaluatie heeft de leerkrachten 

van de Nijepoort doen besluiten de 

tablets met Snappet vanaf volgend 

schooljaar voor de gehele midden- 

en bovenbouw in te zetten.

Rector pleit voor aanpassingen gebouw
door Guus Geebel

Voorafgaand aan de ingelaste gemeenteraadsvergadering op 19 juni maakte rector Dick 
Frantzen van Het Nieuwe Lyceum gebruik van het spreekrecht. Hij werd onlangs na een 

kennismakingsgesprek met wethouder Madeleine Bakker onaangenaam verrast door 
haar mededeling dat HNL niet voorkomt in de Kadernota 2015-2018.

In een brief die hij daarna verstuur-

de, vraagt Frantzen de wethouder 

de kadernota alsnog aan te passen 

op het punt van de investerings-

ruimte voor HNL. ‘Voor het geval 

de wethouder hiervoor geen wij-

zigingsvoorstel presenteert,vraag 

ik de raad het college op te dragen 

de kaders in de nota zo aan te pas-

sen dat de investering in renovatie 

of vernieuwbouw van HNL niet 

op voorhand is uitgesloten en op-

nieuw beoordeeld kan worden bij 

het opstellen en vaststellen van het 

Integraal Huisvestingsplan Onder-

wijs (IHP) voor 2015 tot 2024. Ik 

hoorde dat de Kadernota de opmaat 

is voor het beleid van 2015 tot 2018 

en ik vond dat we daar dan in ver-

meld moesten worden.’

Duidelijkheid

‘Een groot deel van het gebouw 

waarin HNL is gevestigd is bijna 70 

jaar oud en al die tijd niet gereno-

veerd. Vele gesprekken die daarover 

hebben plaatsgevonden, hebben 

ertoe geleid dat vernieuwbouw in 

2017 is opgenomen in het IHP voor 

een bedrag van 6,9 miljoen euro. Dat 

betreft een compromis waarbij de 

school voor de komende 25 tot 40 

jaar in het gebouw gehuisvest kan 

blijven en waarbij de gemeente niet 

hoeft op te draaien voor de kosten 

van volledige nieuwbouw. Sinds de 

opname in het IHP voor 2017 is er 

regelmatig contact geweest tussen 

de school en de gemeente. Op kosten 

van HNL heeft een onderzoek plaats-

gevonden en is een voorlopig plan 

opgesteld voor de vernieuwbouw. 

In het overleg hielden we elkaar op 

de hoogte van de ontwikkelingen in 

de verwachting dat HNL in 2017 aan 

de beurt zou zijn.’ Frantzen vraagt 

de raad met klem er voor te zorgen 

dat de te behandelen kadernota de 

benodigde ruimte biedt om hierover 

in gesprek te blijven. ‘Met als doel in 

de herziening en vaststelling van het 

IHP 2015 deinitief duidelijkheid te 

scheppen voor onze duizend leerlin-

gen, hun ouders en de ruim honderd 

collega’s.’

Actieve houding
Bij de behandeling van de Kadernota 

2015-2018 gaat wethouder Madelei-

ne Bakker in op het betoog van Frant-

zen. ‘In het coalitieakkoord hebben 

we opgenomen dat we toekomstige 

uitgaven van onderwijshuisvesting 

zouden temporiseren en dat treft het 

HNL. Het HNL was eerder opgeno-

men in het Integraal Huisvestings-

plan Onderwijs van 2011-2020, met 

een bedrag van bijna zeven miljoen 

euro in 2017. In de Kadernota is die 

investering niet meer opgenomen. Ik 

vond het meer dan passend om dat 

voor de behandeling van deze kader-

nota met het HNL te bespreken. Bij 

het gesprek heb ik een aantal hand-

reikingen gedaan. Ik wil als wethou-

der actief in overleg met het HNL 

zoeken naar de mogelijkheden die er 

nog wel zijn.’ Zij geeft het HNL mee 

aan te geven wat een hoge noodzaak 

is, wat noodzaak en wat wensen. 

‘Laten we samen kijken of we daar 

een prioritering in aan kunnen bren-

gen waarmee we op zoek gaan naar 

de gelden. Op dit moment kan ik 

geen harde toezeggingen doen, maar 

ik ga wel op zoek.’

Theatergroep Playback geeft het 

hele jaar door voorstellingen op 

basis- en middelbare scholen, over 

thema’s als pesten en sociale me-

dia, alcohol en drugs, seksualiteit 

en liefde en bijvoorbeeld geld. De 

groep speelt verschillende voorstel-

lingen voor leerkrachten, ouders en 

leerlingen. (foto Jeffrey Swerissen)

kijkt en niks doet. Onwennig stap-

pen enkele ouders ‘het toneel’ op, 

maar al snel voeren ze een realis-

tisch gesprek met hun toneeldoch-

ter of zoon. Het levert de ouders 

en leerkrachten bruikbare tips op 

en stof tot nadenken; ook diegene 

voor wie de scènes nog niet bekend 

voorkomen.  (Hilda Ritman) 

Leerlingen van de groep van juf Bronia met hun tablets. (foto HvdB)



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Ronde witte tuintafel, Ø 1m. 

€ 25,-. Mooie grote agave-

plant in pot met groen- wit 

blad. € 10,-. Rol nieuwe 

vloerbedekking, breed 110 

cm. € 15,-. Tel. 030-2205540

2 dubbele 2-persoons scha-

penwollen dekens. € 25,- per 

stuk. Tel.030-2292929

PC cdrom voor autotheorie en 

examentrainingen. € 8,-. Tel. 

0346-214084

Goed uitziende beige gemê-

leerd kinderledikantje, afm. 

60x120cm en matras. € 30,-. 

Nieuwe 3 etages kattenkrab, 

slaap en slooppaal. € 20,-. Tel. 

0346-214084

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Grote doos vol gestapeld 

met allerlei leuk speelgoed, 

meest nieuw, leeftijd 2-8 jaar, 

alles samen € 15,-. Tel. 030-

2205540

Rode spinning fiets i.g.s. , 

compleet voor € 49,95. Tel. 

06-29068819

Loombands starters dozen, 

grote dozen, losse zakjes. 6 

voor € 5,-. Tel. 0346-213076

2 ingelijste FC Utrecht shirts 

met sponsor Amef en Phanos. 

€ 10,-. Tel. 0346-213501

Tuinstel aluminium met stoe-

len en tafel met glazen plaat. 

€ 45,-. Tel. 0346-820888

Op 19 juni is aan komen lopen 

een geheel zwarte kat en ca. 3 

weken geleden is aan komen 

lopen een grijs bonte kat, 

witte bef, witte voetjes Wie 

mist ze? Tel. 0346 211514

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

DVD Csi New York 8 seizoe-

nen € 7,50 per seizoen. Alle 

dvds in 1 koop voor € 49,95! 

Tel. 06-16380350

15 boeken van Csi/ Miami 

voor € 25,-. Tel. 06-16380350

Grote koekenpan aluminium 

van BK Ø28cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Z.g.a.n. blauwe ´Carlton´ 

beautycase met cijferslot en 

inlegbak. € 10,-. Tel. 030 

2202996

3 grote boeken `het comple-

te handwerken`. € 15,-. 100 

kaarten met molens. € 7,50. 

Tel. 030-2291885

500 buitenlandse kaarten 

(voor iets lekkers bij de kof-

fie!). 200 Nederlandse kaar-

ten. € 3,-. Tel. 030-2291885

Te koop. STA-OP stoel elek-

trisch. Zo goed als nieuw. 

€ 500,00. Tel. 030 2624616

Activiteiten

Zondag 29 juni grote 

VLOOIENMARKT op het 

grasveld t.o gemeentehuis 

Bilthoven (Soestdijkseweg 

Zuid). 120 stands van 9.30 

t/m 16.30 uur. Huur een 

kraampje. Tel. 0343-442962 

of 06-20409311. Org Jo-Jo.

Garagesale route Groenekan 

zaterdag 28 juni 9.30–13.30 

uur, met speciale lustrumac-

tie. Ga voor meer info en 

adressen naar de website 

www.garagesalegroenekan.

wordpress.com

Grote GARAGEVERKOOP 

5 juli. Dorpsweg 83 in M’dijk. 

Speelgoed, kinderkleding en 

nog veel meer. Tussen 10u 

en 15u. 

Fietsen/ brommers

Dames- of heren FIETS 

met lage instap. € 90,-. Tel. 

06-11017377

Personeel gevraagd

HUISHOUDELIJKE hulp 

gevraagd voor gezin in Holl. 

Rading. Tel. 035-5771241

Personeel aangeboden

Per direct beschikbaar een 

HULP in de huishouding. Tel. 

06-11466882. Referentie kan 

opgevraagd worden.

Assistentie voor SENIOREN. 

Boodschappendienst, hulp 

in de huishouding, samen 

leuke dingen doen. Tel. 

06-52110664

Voor een goed onderhou-

den TUIN belt u Rein: 

06-82004441

Diversen

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! JUWELIER 

POOT UURWERKMAKER. 

Tel. 0346 212120 ( v.d. Top )

Kom voor een goed geknipt 

model naar BETTY’S 

CORNER! Altijd gezellig en 

de koffie staat klaar in de 

winkel van “Kapper Hans”. 

Bel voor een afspraak: 06 

33722022. Zorg voor uw 

haar!

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

1e keus ZONWERINGDOEK 

€ 26,- per m2. www.

tibelly.nl. De markiezen-

maker (Groenekan). Tel. 

06-26604779. Reparaties 

rolluiken en zonweringen. 

Aanbieding knikarm zonwe-

ring
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Adverteren 

in 

De Vierklank!

Bel dan 

0346 

21 19 92

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

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

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 

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

en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

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

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

MPGcoaching.nl 

Nieuwe senioren reisjes aangeboden door Hennie en 

Henk. Na dringend verzoek komen wij met twee nieu-

we reisjes voor senioren ZOMERDAGTOCHT 17 juli 

– AVONDTOERTOCHT 7 augustus. Inlichtingen - aanmel-

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

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

Bijverdienen DHL-PARCEL regio De Bilt zoekt pakket-

bezorgers met eigen auto. Verschillende dagen/dagdelen zijn 

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

sollicitatieafspraak maken via tel. 06-37424001

Cursussen/ trainingen

Mozartlezingen in De Bilt/Bilthoven. Muziekhistorisch 

Bureau MUSICA DOCET geeft een drietal lezingen over het 

ongrijpbare genie Mozart met verhelderende muziekvoor-

beelden en verrassende perspectieven. De lezingen zijn in De 

Bilt (VEG gebouw, Nieuwstraat 47, op 30 juni, 7, 14 juli) en 

Bilthoven (Noorderkerk, Laurillardlaan 6, op 3, 10, 17 juli) 

steeds van 10.00 – 12.00. Meer informatie: www.musicado-

cet.nl of bel 06-50626934

Zie pagina 8 voor de Idea cursussen.

Inzamelavond 

Marktdag De Bilt
Voor de Marktdag op zaterdag 13 september vindt 

op donderdag 26 juni van 19.00 tot 20.30 uur in 

Wijkgebouw De Voorhof naast de Dorpskerk (Bur-

gemeester de Withstraat) in De Biltplaats. Enthou-

siaste mensen staan hier klaar om een helpende 

hand te bieden. Om organisatorische redenen is er 

geen plaats voor grote meubelen, witgoed, tv’s en 

computers in. Voor contact vooraf: Richard en Ida 

(06 17289119).

De opbrengst is bestemd voor Hillcrest Aids Cen-

tre Trust in Druban in Zuid-Afrika en voor het 

Morgenster Ziekenhuis in Masvingo in Zimbabwe. 

Beide organisaties zetten zich op een praktische 

manier in voor de gevolgen van aids voor patiën-

ten en voor hun omgeving. Meer informatie over 

de marktdag vindt u op onze website www.markt-

dagdebilt.nl.

30 minuten itness voor vrouwen 

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

Het is zomer en in veel tuinen

liggen mensen lekker te bruinen

anderen genieten weer meer

om bij fraai zomerweer

heerlijk door bossen te struinen

Guus Geebel Limerick

Geld voor Stichting Opkikker
In de afgelopen maanden hebben de 

leerlingen van groep 8 van De Nije-

poort een eigen bedrijf opgericht. De 

vier bedrijfjes, met ieder een eigen 

directeur, PR-medewerker en pen-

ningmeester, verkochten houten bord-

jes met een tekst naar keuze, popcorn, 

smoothies en popcakes. Om de bedrij-

ven op te richten konden de kinderen 

een businessplan bij de directie van 

de school inleveren en zo een start-

bedrag krijgen. Nadat de penning-

meesters de winst hadden berekend, 

bleken de bedrijfjes samen € 775 te 

hebben verdiend. De kinderen beslo-

ten gezamenlijk dat het bedrag naar de 

Stichting Opkikker gaat. Donderdag 

19 juni nam de stichting de cheque in 

ontvangst.

De jeugdige ondernemers van De 

Nijepoort schenken vol enthousiasme 

hun verdiensten aan Stichting 

Opkikker.
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SVM bouwt 
tribune

Ruim 25 vrijwilligers hebben de 

afgelopen weken gewerkt op de 

velden van SVM in Maartensdijk 

om een tribune te bouwen met 

ruim 230 zitplaatsen. De altijd 

actieve voorzitter Frans van der 

Tol had niet gedacht dat de bouw 

van deze tribune zo voorspoedig 

zou verlopen. De komende we-

ken wordt de tribune verder afge-

bouwd en deze wordt bij de aan-

vang van het nieuwe seizoen in 

gebruik genomen.  [HvdB]

Een deel van de 25 vrijwilligers.

Schuurman voor de 
tiende keer kampioen

Onder ideale weersomstandigheden vonden afgelopen week weer de 

clubkampioenschappen plaats van tennisvereniging Meijenhagen. De 

25-jarige Jesper Schuurman bleek ook dit jaar onoverwinnelijk. Hij 

won de inalepartij met 6-4 en 6-0 van clubvoorzitter Jan van Ange-

len en werd daarmee 

voor de tiende keer 

kampioen bij de he-

ren. Bij de dames won 

Jolanda Kant voor het 

derde achtereenvol-

gende jaar door Sanne 

Willems te kloppen 

met twee maal 6-1. 
Bij de jeugd t/m 17 

jaar werden de ina-

lewedstrijden gewon-

nen door Marit Lief-

ting en David van den 

Berg. In totaal namen 

maar liefst 222 leden 

aan het toernooi deel. 

        (Henk Zandvliet)

Jesper en Jolanda.

TC Bilthoven heeft 
districtskampioen

Elk jaar worden in alle districten de Jeugd Districtskampioenschappen 

tennis gehouden. In het inale(pinkster-)weekeinde op het tennispark 
van Shot in Zeist hebben maar liefst zes jeugdleden van TC Bilthoven 

getennist om zichzelf de beste van het district te mogen noemen. Alec 
Drost slaagde daarin. Hij won de categorie Jongens t/m 12 jaar en mag 

zich een jaar lang de beste van het district Utrecht noemen in zijn cate-

gorie. Naast Alec haalden ook Joost van der Linden (JE 14), Hidde van 
der Linden (JE 10) en Teun Mantel (JE 8) de inale. Floor ’t Lam was 
met een derde plaats succesvol bij de meisjes (ME 10) en Timo Vromen 
behaalde een mooie vierde plaats bij de jongens t/m 14 jaar. 

(Marjolein ’t Lam)

V.l.n.r. Teun Mantel, Joost van der Linden, Floor ‘t Lam, Timo Vromen, 

Hidde van den Linden en Alec Drost.

Clubkampioenschappen 
bij TV Tautenburg

Na tien dagen tennis in poulewedstrijden in diverse categorieën werden afgelopen zondag de 

inales gespeeld van de clubkampioenschappen. Het prachtige weer zorgde ervoor dat 
tijdens de eraan voorafgaande poulewedstrijden elke avond het terras overvol was.

Het grote TV-scherm waar alle 

voetbalwedstrijden op te zien wa-

ren, veroorzaakte tevens een drukte 
van belang in het fraaie paviljoen. 

Vooral tijdens het inaleweek-

end zat het terras afgeladen vol. 

(Groot-)ouders constateerden tot 
tevredenheid dat er bij de kids van 

de club enorme progressie gemaakt 

is door het nieuwe lessysteem, dat 
duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Bij de senioren zijn Nadia van 

Beerschoten en Toin de Rooij club-

kampioen geworden, door op over-
tuigende wijze te zegevieren over 

respectievelijk Aline van Rossum 
en Ronald v.d. Brink. Het viel op 

dat vooral de jeugdige Tautenbur-

gers op een prachtige manier mee 

draaiden bij de mix-dubbels. De 

uiteindelijke winnaars daar werden 

Bart Wolf en Rene van Ginkel die 

zeer verdiend wonnen van Aline 
van Rossum en Ronald v.d. Brink. 

Na dit toernooi is het even rust bij 

de club, maar in augustus is het jaar-
lijkse Open Toernooi er weer. De 

inschrijving hiervan is al open. Op 

www.toernooi.nl kun je in diverse 

categorieën al inschrijven voor dit 

groots opgezette toernooi. Spelers 

uit de hele regio zullen hier de strijd 

aan gaan.        (Jan Hoppenbrouwer)

Recreanten SV Irene Badminton 
sluiten seizoen af

Toen iedereen lekker van de eerste mooie zaterdag van juni genoot, was de Kees Boekehal in 

Bilthoven het toneel voor de slotwedstrijden van Recreanten Badminton uit de regio Midden-

Nederland. Al enige jaren organiseert SV Irene deze slotdag in haar thuishal, in Bilthoven.

Dit jaar hadden zich maar liefst 74 

mix-koppels aangemeld. Net als 

andere jaren was het een zeer ge-

zellige en sportieve afsluiting van 

het seizoen. SV Irene was met vier 

koppels vertegenwoordigd, maar 
zij grepen helaas net naast de over-

heerlijke taarten voor de winnaars. 

Wel was er een prijs voor Team 1 

van SV Irene in de Najaarscompeti-

tie. Dit team werd op puntenaantal 

eerste in zijn poule.

Volgend seizoen wil SV Irene weer 

deelnemen aan de voor- en najaars-

competitie. Speciaal voor begin-

nende senioren zal SV Irene in het 

nieuwe seizoen een aparte training 

verzorgen. Op badminton.sv-irene.

nl vindt u hierover binnenkort meer 

informatie.

Opperste concentratie bij Ad van 

Gameren en Denise Hoek. 

(foto: Michel Reij)

De clubkampioenen van TV Tautenburg. (foto Mariël Merkus)

Zomerbridge 
Donderdag 19 juni vervolgde Bridgeclub Hollandsche Rading het we-

kelijkse vrij toegankelijke Zomerbridge in het nieuwe Dorpshuis aan 

de Dennenlaan. Er werd opnieuw in twee lijnen gespeeld: in de A-lijn 
zegevierden Anneke de Jong-Leenslag en Toon Smits (60,1%), werden 
Frans van Eck en Hans Hoogeveen tweede met 59,7% en was het brons 
voor Elly Akkerman en Erik Polders met 59,4%.

In de B-lijn was de eerste plaats voor Gerard van der Laan en Henk 
Theebe (66,9%), het zilver voor Nico Bak en Trudy van Vulpen (59,3%) 
en bereikten Albert de Vente en Ad Visser met 58,8% de derde plaats.

Vervolg

Het Zomerbridge gaat door t/m donderdag 28 augustus. Vanaf 19.00 
uur is men welkom en de aanvang van het bridgen is om 19.30 uur. De 

eerstvolgende avond is donderdag 26 juni. Voor niet leden van Bridge-

club Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname € 2,- per persoon 
per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per paar 

is gewenst en kan bij voorkeur per e-mail naar bchollandscherading@

gmail.com of telefonisch naar Trees van Doorn (030 2292078). Op de 
betreffende donderdag kan inschrijven ter plaatse per paar nog tot 19.00 

uur, mits het maximaal mogelijke aantal nog niet is bereikt. [HvdB]



Nieuw overleg met gebruikers 
van De Vierstee

door Rob Klaassen

Op donderdagavond 5 juni heeft het college alle gebruikers van De Vierstee bijeen geroepen. 

Onderwerp was een inventarisatie van alle wensen van de verenigingen. Het doel is De Vierstee 

zo op te knappen, dat die de komende 20 jaar weer mee kan, zonder dat er sprake is van grote 

onkostenposten. Ook zal worden geprobeerd om de nieuwe Vierstee zo duurzaam mogelijk te 

maken door er een energiebesparingsproject in door te laten voeren.

De avond werd geopend door de 

wethouder Madeleine Bakker. Zij 

benadrukte de oprechte wens van 

het College om in heel nauw over-

leg met alle betrokkenen te komen 

tot een oplossing die voor iedereen 

aanvaardbaar en gewenst is: ‘Het 

College hecht er aan hier te be-

nadrukken dat we beslist niet iets 

van bovenaf willen gaan opleg-

gen, maar samen te komen tot op-

lossingen die u wilt. Dat is zowel 

in het coalitieprogramma als in de 

unaniem aangenomen motie van de 

gemeenteraad in april verwoord’.

Verenigingen

Daarna kregen alle verenigingen 

het woord om hun wensen en ver-

langens in te brengen. Het viel 

hierbij op hoe goed de onderlinge 

sfeer is en hoe groot de bereidheid 

bij de (sport-)verenigingen was 

om gezamenlijk tot oplossingen 

te komen. Duidelijk was wel dat 

zowel de sporthal als de later aan-

gebouwde sportzaal te klein zijn 

en totaal niet meer voldoen aan de 

eisen die NOC*NSF daaraan stelt. 

Voor de toneelzaal voldoet o.a. het 

podium niet meer, is de tempera-

tuurregeling niet goed, ontbreken 

kleedruimten e.d. Ook blijkt er be-

hoefte te bestaan aan een zaaltje ter 

grootte van de helft van het huidige 

handenarbeidlokaal. Gesuggereerd 

wordt om een geluiddichte vouw-

wand in een toekomstig “handen-

arbeidlokaal” te plaatsen. Ook de 

bibliotheek blijkt in de toekomst 

iets te willen inkrimpen. In het al-

gemene gedeelte wil men zicht van-

uit de horeca naar de sporthal krij-

gen. Vooral de relatie van binnen 

met buiten sterk moet worden ver-

beterd. Hierdoor kan er veel meer 

gezelligheid worden ingebracht. 

Vervulling

Niet alle wensen zullen in vervul-

ling kunnen gaan. Zo zal het tekort 

aan uren voor gebruik van de sport-

zalen in de wintermaanden ook in 

een nieuwe situatie blijven bestaan. 

Geconstateerd werd dat je nu een-

maal niet kunt bouwen voor situa-

ties die zich maar enkele maanden 

per jaar voordoen. Binnen twee uur 

was de inventarisatie van de wensen 

gereed vooral ook dankzij de stimu-

lerende leiding van de projectleider 

Vierstee vanuit de gemeente De 

Bilt, Wilco de Rooij. Vervolgens 

worden uit deze wensenlijst onder-

zoeksvragen geformuleerd. Deze 

vragen zullen worden gedeponeerd 

bij drie onderzoeksbureaus, die een 

offerte zullen uitbrengen. 

Onderzoeksvragen

Vrijdag 10 juni zijn de onderzoeks-

vragen voor De Vierstee de deur 

uitgegaan naar de 4 onderzoeksbu-

reaus. Hierbij word onderzocht:

1e.  Een globale toetsing van de kos-

ten van het nieuwbouwplan van 

Vaessen;

2e.  Objectief bouwkundig onder-

zoek naar de kosten van onder-

houd en renovatie van de hui-

dige Vierstee;

3e.  Idem; maar nu inclusief duur-

zame oplossingen. (isolatie, 

zonnepanelen, warmtekracht 

koppelingen). 

4e.  Idem als 3 maar met inbegrip 

van het wegwerken van knel-

punten en tekortkomingen zoals 

die op 5 juni door de gebruikers 

zijn ingebracht.

Hoe nu verder

Wethouder Madeleine Bakker: ‘De 

offertes moeten woensdag 25 juni 

binnen zijn. De keuze voor 1 bu-

reau wordt voor de zomervakantie 

gemaakt’. Direct zal e.e.a. met alle 

betrokkenen worden besproken. 

Vervolgens zal B&W hierover be-

slissen, waarna de gemeenteraad in 

november 2014 een deinitief besluit 
zal nemen: nieuwbouw of renovatie 

van De Vierstee. Dit kan dan tot een 

eerste stap richting renovatie van de 

Vierstee leiden. Dat er vervolgens 

nog een lange en moeilijke weg te 

gaan is, bijvoorbeeld over het vraag-

stuk van de inanciering, is voor alle 
betrokkenen duidelijk.

Madeleine Bakker heeft als wethouder van de gemeente De Bilt het 

project Vierstee in haar portefeuille. [foto Henk van de Bunt]
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Stofwisseltour deed De Bilt aan
door Henk van de Bunt

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 juni vond voor het vierde jaar op rij De Stofwisseltour plaats. 

Vijftien wielrenteams (+/- 140 deelnemers) reden drie dagen lang in estafette langs de Nederlandse 

academische ziekenhuizen. Naast het inzamelen van geld voor onderzoek naar Stofwisselingsziekten 

vroegen de deelnemers aandacht voor deze onbekende ziektes. Dat is hard nodig, want 

stofwisselingsziektes zijn misschien wel doodsoorzaak nummer 1 onder jonge kinderen. 

Jaarlijks krijgen zo’n 800 kinderen 

de diagnose stofwisselingsziekte, 

ruim de helft daarvan overlijdt voor 

ze 18 jaar zijn. Ook op volwassen 

leeftijd kan een stofwisselings-

ziekte zich plotseling manifesteren. 

Vaak wordt dan een diagnose niet 

gesteld, omdat de kennis hierover 

bij de meeste artsen nog ontbreekt.

Axel Foundation

De Axel Foundation (De Bilt) had 

ook dit jaar weer de samenwerking 

gezocht met o.a. Hotel Restaurant 

de Biltsche Hoek om een hartelijk 

welkom voor te bereiden voor de 

Stofwisseltour bij de tussenstop De 

Bilt. Met ballonnen en het dweilor-

kest De Brulkikkers werd door de 

aanwezigen een glimlach op het 

gezicht van de renners getoverd. 

Wat een onthaal! Voorzitter Danny 

Drieenhuizen (vader van Axel) is 

voorzitter van de Foundation: ‘Het 

is fantastisch dat het Nederlands 

Waterpoloteam de Stofwisseltour 

omarmde en zijn maatschappelijke 

betrokkenheid zo liet zien. De man-

nen stapten ’s ochtends om 8.00uur 

op in Amsterdam (Duivendrecht, 

Borchland) en kwamen om 10.00 

met de andere teams aan in De Bilt 

bij de Biltsche Hoek. De topspor-

ters gaven zo een steun in de rug 

van de kinderen, ouders, familie en 

bekenden die dagelijks hun manier 

van topsport bedrijven. Robin van 

Galen, bondscoach van het natio-

nale waterpoloherenteam en am-

bassadeur van de Axel Foundation 

was ook naar De Bilt gekomen om 

de tussenstop van zijn team mee te 

maken.

Dweilorkest De Brulkikkers, leerkrachten en leerlingen van basisschool De Rietakker en tal van ballonnen 

begeleidden de deelnemers bij hun Biltse tussenstop.

Repair Café 
Hollandsche Rading

Op zaterdag 28 juni wordt in Hollandsche Rading voor het eerst een 

Repair Café gehouden. Een Repair Café is een repareerbijeenkomst ge-

organiseerd voor en door buurtbewoners, waar gereedschap aanwezig 

is en waar ze hun meegebrachte kapotte spullen kunnen repareren met 

behulp van handige vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan huishoude-

lijke apparaten, meubels, ietsen, speelgoed, kleding enz. De doelstel-
lingen zijn, naast het repareren van je kapotte spullen, het verkleinen 

van de afvalberg, het bevorderen van kennis over repareren en het ver-

sterken van sociale contacten.

Hoe gaat het in zijn werk? Je komt met je kapotte voorwerp bij het 

Repair Café, je meldt je aan en (indien mogelijk) wordt het gerepareerd 

terwijl je wacht. In principe is deze reparatie gratis. Een vrijwillige 

bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt op prijs gesteld.

Locatie: Dorpshuis, Dennenlaan 57, van 10.00 tot 14.00 uur. Voor meer 

info: Willem Pols, tel. 06 83999059.

Robin van Galen wacht gespannen de komst van zijn team af.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Concert 8 juli bijna uitverkocht!

Woe.
25-06

Entrecote v.d. grill met
knoflooksaus 

of 
Scholfilet met 

Provençaalse groenten

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
26-06
Vrij.

27-06
Woe.
02-07

Runderhaasfilet met 
truffeljus 

of 
Verse Zeeuwse mosselen, 

frietjes, sla en knoflooksaus

€ 11,00 
of

€ 13,50 
incl. kopje 

koffie

Do.
03-07
Vrij.

04-07


