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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Het oficiële gedeelte werd ingeleid 
door Peter Dapper, voorzitter van 

de winkeliersvereniging Biltho-

ven Centrum. ‘We hebben dubbel 

feest, want we vieren niet alleen 

de heropening van de Julianalaan, 

maar ook het behalen van het vei-

ligheidskeurmerk voor dit centrum. 

Een winkelcentrum bestaat niet al-

leen uit stenen, het moet ook prettig 

en veilig voor bezoekers zijn.’

Keurmerk

Burgemeester Arjen Gerritsen is 

verheugd dat hij Bilthoven Cen-

trum het Keurmerk Veilig Onder-

nemen (KVO) kan uitreiken. ‘Mis-

daad loont niet, maar samenwerken 

loont wel. De ondernemers in Bilt-

hoven Centrum hebben de afgelo-

pen periode stevig samengewerkt 

om dit keurmerk te behalen.’ Over 

het KVO zegt hij dat het niet alleen 

gaat over veiligheid, maar ook over 

hoe de klant zich hier kan bewegen 

en kan winkelen. ‘Veiligheid gaat 

niet alleen over criminaliteit, maar 

ook over verkeersveiligheid, ver-

lichting en de mogelijkheid om je 

te kunnen ontspannen. Door goede 

samenwerking is aan al die aspec-

ten aandacht besteed.’

Certiicaten
De burgemeester reikt vervolgens 

de KVO-certiicaten uit aan: Eric 
Sjollema: eigenaar van restaurant 

Settlers, iliaalhouder Jan van Triest 
van AH in De Kwinkelier, Linda van 

den Noort van afdeling schoon, heel 

en veilig van de gemeente De Bilt, 

de brandweerlieden Ron Schoenma-

ker, Gert-Jan Severs, Farzad Ghaus, 

die het KVO-project begeleidt, Pe-

ter Dapper, Gaby de Ruiter, adviseur 

bestrijding winkelcriminaliteit en 

wijkagent Sebastiaan Bouman. Het 

keurmerk wordt voor iedereen zicht-

baar gemaakt door een keurmerkte-

gel die in de bestrating van het win-

kelhart zal worden geplaatst.

Juiste mensen
Wethouder Hans Mieras blikte terug 

op de ontwikkelingen die nu nog in 

volle gang zijn. ‘De eerste plannen 

om het centrum aan te pakken stam-

men uit 2002. Het leidde tot 750 

bezwaarschriften. Op basis van een 

masterplan werd in 2009 besloten 

de Julianalaan aan te pakken. Toen 
was er geen enkel bezwaarschrift. 

Er zijn veel dingen goed gegaan 

die we vooral moeten vasthouden.’ 

Hij vindt het buitengewoon belang-

rijk de juiste mensen op de juiste 

plek te hebben. Hij noemt Farzad 

Ghaus, die een belangrijke bemid-

delende rol tussen partijen heeft ge-

speeld, projectleider Jan Dijkkamp, 

de klankbordgroep, de aannemers 

en de winkeliers zelf. Mieras vindt 

het heel belangrijk om het samen te 

doen. Daarom is hij ook blij met de 

inbreng van het gehandicaptenplat-

form en de mogelijkheid die bewo-

ners kregen om zelf straatmeubilair 

uit te zoeken. Die aanpak wil hij 

graag vasthouden.

Ditewig

Als cadeau krijgen de mensen die 

het keurmerk hebben ontvangen 

van wethouder Mieras een bezem. 

De persoonlijke bezems zijn ge-

maakt door de kunstenaar Daan 

Vonk van hotmamahot en staan 

symbool voor de oproep samen het 

gebied mooi, schoon en veilig te 

houden. De wethouder deelt mee 

dat zonder een royale bijdrage van 

de provincie Utrecht dit project niet 

mogelijk was geweest. 

Peter Dapper heeft lovende woor-

den voor Arie-Jan Ditewig, die als 

wethouder op cruciale momenten 

zijn nek uitstak. ‘De kwaliteit van 

het centrum stond nooit ter discus-

sie. Er moest een goed centrum ko-

men, waardig aan deze gemeente.’ 

Als dank daarvoor ontvangt de 

voormalig wethouder een plant die 

volop in knop staat en groei- en 

bloeimogelijkheden heeft. Daar-

naast krijgt hij een les duurzame 
wijn. ‘Die staat voor de kwaliteit 

van het centrum waar u een be-

langrijke bijdrage aan heeft gele-

verd.’ Ditewig is blij dat de kern 

van het centrum, de Julianalaan, 

er nu staat. ‘De Kwinkelier en het 

stationsgebied volgen. Vooral het  

samendoen was de enige manier 

om tot dit resultaat te komen. Ieder-

een gefeliciteerd met dit voortref-

felijke centrum waar we met zijn 

allen hopelijk nog lang van mogen 

genieten.’

Heropening Julianalaan begin
van een waardig centrum

door Guus Geebel

Met tal van activiteiten in Bilthoven Centrum werd zaterdag 24 mei de heropening van de 
Julianalaan gevierd. De dit jaar geplante acacia’s in de laan stonden in bloei en gaven de 

heropening extra glans. Trots rondkijkend herhaalde voormalig wethouder Arie-Jan Ditewig zijn 
twee jaar geleden gedane voorspelling dat de Julianalaan de PC Hooft van de regio gaat worden.

Gaby de Ruiter overhandigt de burgemeester de tegel die in de bestrating 

het veiligheidskenmerk voor iedereen zichtbaar gaat maken.

Er zijn inmiddels genoeg bezems om het centrum schoon te houden.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

29/5 • 10.30u - Drs. J.H. Bouma
1/6 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
1/6 • 9.30u - Dr. G. van den Brink
1/6 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/6 • 10.30u - Mw. A.B. Traas-Hageman

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

1/6 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/5 • 10.30u -  

Woord en Communieviering
1/6 • 10.30u - Eerste Communieviering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboomt)

29/5 • 10.15u - Ds. G. Hagens
1/6 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
1/6 • 17.00u - Ds. C. v/d Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/5 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
1/6 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
1/6 • 19.00u - Ds. H. de Leede

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/5 • 10.00u - Dr. J. van Amersfoort

1/6 • 10.00u - Ds. R. Alkema

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/6 • 10.00u - Ds. P.L. Wansink

R.K. St. Michaelkerk
29/5 • 10.00u - 

Woord- en Communieviering
1/6 • 10.00u - 

Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
1/6 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

1/6 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Blauwkapel
29/5 • 10.00u -  

Proponent drs. G.A. van Ginkel 
1/6 • 10.00u - Ds. M. Baan

1/6 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Onderwegkerk Blauwkapel
1/6 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Herst. Herv. Kerk
29/5 • 10.00u - Leesdienst

1/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/6 • 11.00u - Ds. J Bouma

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
1/6 • 10.00u - Ds. D. van de Streek
1/6 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/5 • 9.00u - Ds. A.J. Britstra
1/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
1/6 • 9.30u - Ds. J Bouma

St. Maartenskerk
31/5 • 19.00u - Eucharistieviering
1/6 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/5 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
1/6 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

1/6 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
29/5 • 9.30u - Ds. M. van der Zwan

1/6 • 10.00u - Ds. D.C. Floor
1/6 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer
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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

Vlooienmarkt 

op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag wordt er een 
vlooienmarkt georganiseerd op het 
grasveld tegenover gemeentehuis 
Jagtlust aan de Soestdijkseweg zuid 
173 in Bilthoven. Het is een grote 
rommel- en curiosamarkt, met 150 
deelnemers en mooie antieke spul-
len. De markt duurt van 9.30 tot 
16.30 uur. Verzoek aan bezoekers 
om op de fiets te komen vanwege 
beperkte parkeermogelijkheden. 
Tel. info vooraf 0343 442962.

Grote boekenbeurs bij WVT

Traditioneel organiseert WVT 
(Talinglaan 10 te Bilthoven) rond 
Hemelvaart de jaarlijkse boeken-
beurs. Vrijdag 30 en zaterdag 31 
mei opent deze goed gecategori-
seerde boekenbeurs haar deuren. 
Naast boeken is er ook een assorti-
ment van LP’s en CD’s. Openings-
tijden: vrijdag 30 mei 14.00-20.00 
uur, zaterdag 31 mei 10.00-15.00 
uur. Gratis toegang. Meer informa-
tie op www.vvsowvt.nl of via tel. 
030 2284973

Opening tuinseizoen

Theetuin Bilthoven (ecologi-
sche tuin) opent het tuinseizoen 
op zaterdag 31 mei van 10.00 tot 
16.00 uur met een Open Dag. Alles 
staat volop in bloei, een maandje 
te vroeg door de zachte winter. 
De maand juni is de Theetuin elke 
woensdag geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Het adres is Spoorlaan 
11 en tel. Info is verkrijgbaar op 
030 2292056.

Zomeractiviteiten 

Op 1 juni zijn bij landgoed Beer-
schoten de volgende zomeractivi-
teiten bij Landgoed Beerschoten.
•  Landgoederenfietstocht (12, 17 

of 40 km). Start tussen 10.00 en 
12.00 uur.

•  Mathildeloop 1 of 2 km. Start om 
12.00 uur.

•  Concert van 14.00 tot 16.00 uur 
met Jazzband Left Channel en het 
Groot Harmonieorkest Konink-
lijke Biltse Harmonie.

•  Wandelexcursie (plm. 1,5 uur) 
over het landgoed Beerschoten. 
Start om 14.00 uur.

Alle activiteiten vinden plaats of 
starten vanaf Infocentrum Beer-
schoten aan De Holle Bilt 6 in De 
Bilt; voorbij de parkeerplaats van 
de Biltsche Hoek linksaf. Kijk voor 
nadere informatie op de website 
van Utrechts Landschap (www.
utrechtslandschap.nl).

Letterlijk op de been blijven

Maandag 2 juni is er weer een 
lezing in het Parkinson Café Bilt-
hoven: ‘Dan krijg je de diagnose 
te horen dat je de ziekte van Par-
kinson hebt. Je wereld stort in, 
maar je kunt nog steeds meer dan 
je denkt’. Zo denken en spreken 
ook Teus van der Kolk en Joan 

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 31 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 31 mei 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.

van Haaften, beiden Parkinsonpati-
ent. Teus loopt marathons en Joan 
heeft al zes keer met de Nijmeegse 
Vierdaagse meegedaan. Door deze 
hobby blijven ze ‘letterlijk’ op de 
been. Zij vertellen graag over hun 
ervaringen en de motivatie om dit 
te doen. Mensen met Parkinson, 
hun mantelzorgers,en familieleden 
en andere belangstellenden zijn 
van 14.30 tot 16.00 uur op maan-
dag 2 juni van harte welkom in 
de Koperzaal, Koperwieklaan 3 
in Bilthoven. De toegang is gratis; 
een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Meer info bij Ankie 
van Dam, tel. 0346-211814 of per 
e-mail: b.van.dam@het net.nl.

Op de fiets rond Naardermeer

Dinsdag 3 juni maakt de fietsclub 
een rondje Naardermeer. De Fiets-
club bestaat uit fietsliefhebbers die 

dagtochten maken in de omgeving 
van Maartensdijk. De start is om 
9.45 uur met een kopje koffie of 
thee in restaurant ‘Maertenshoek’ 
in Dijckstate, waarna om 10.00 uur 
de tocht gaat beginnen. Meer infor-
matie, aanmeldingen en het vol-
ledige programma: MENS De Bilt, 
Servicecentrum Maartensdijk, tel: 
0346-214161 of www.mensdebilt.nl

Verstelwerk

Iedere eerste dinsdagochtend van de 
maand zit in restaurant ‘Maertens-
hoek’ mevrouw Greta Lauf achter 
de naaimachine om naai- en verstel-
werk te doen. Bent u niet meer in 
staat dingen zelf te repareren? Koop 
een nieuwe rits of breng de knopen 
mee. U drinkt een kopje koffie en 
mevrouw Lauf voert uw verstelwerk 
uit. Eerstvolgende keer dinsdag 3 
juni van 10.00 uur tot 11.30 uur.

“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

 De Heer is mijn herder.

 Psalm 23

Omringd door haar twee kanjers van kleindochters 

is rustig in haar slaap overleden mijn zorgzame moeder, 

schoonmoeder en onze oma

Marretje Melissen - Schouten

~ Map ~

weduwe van Jacob Melissen

* Maarsseveen, 13 juli 1925

† Bilthoven, 17 mei 2014

Wij zijn de medewerkers van De Biltse Hof, woning 6, 

dankbaar voor de goede zorg en aandacht.

 C.W. Kroezen - Melissen

 B.P. Kroezen

 Melissa en Roy

 Geert

 Sigrid

Correspondentieadres: 

C.W. Kroezen - Melissen

Koningin Wilhelminaweg 281

3737 BA  Groenekan

De begrafenis te Groenekan heeft in familiekring 

plaatsgevonden.

Geboren

21 mei 2014

Rens

Zoon van 
R. de Boer en C. de Boer vd Bosch

Bovenkruier 47
Maartensdijk

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis in Bilthoven en de milieustraat in De Bilt zijn geslo-
ten op donderdag 29 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 30 mei en op maan-
dag 9 juni (Tweede Pinksterdag).

Analoog kanaal 45

digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 

• Agenda 

• Informatie
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De raad stelt ongewijzigd het be-

stemmingsplan Inventumterrein 

Bilthoven vast. Dit is een amende-

ment ingediend door Han IJssennag-

ger (Bilts Belang) met als doel de 

gebruiksregels te verruimen en ge-

lijk te maken aan die van soortgelij-

ke woningen elders in de gemeente 

krijgt. Dit amendement krijgt geen 

meerderheid in de raad.

De gemeenteraad stemt unaniem in 

met de grote projecten van de Vei-

ligheidsregio Utrecht (VRU). Johan 

Slootweg (SGP) ziet dat er een ont-

wikkeling gaande is die haaks staat 

op de afspraken die bij het opstarten 

van de VRU zijn gemaakt. Hij dient 

een motie in waarin hij ingaat op ont-

wikkelingen in het sociale domein, 

waar de komende jaren veel gaat 

veranderen. Mensen blijven langer 

in hun eigen omgeving wonen en er 

komt meer nadruk te liggen op de 

eigen verantwoordelijkheid. Voor 

mensen die minder zelfredzaam 

zijn, ziet hij in de toekomst proble-

men ontstaan. In de motie wordt de 

burgemeester gevraagd de situatie 

in het buitengebied in het Algemeen 

Bestuur van de VRU onder de aan-

dacht te brengen en concrete maat-

regelen te bepleiten voor adequate 

brandweerzorg voor verminderd 

zelfredzamen in het buitengebied. 

De burgemeester neemt de motie die 

raadsbreed wordt aangenomen over.

Overig

Bij hamerslag stelt de raad vast: de 

afrekening fractievergoeding 2013 

en de deinitieve bijdrage fractiever-
goeding 2014, het declaratiesysteem 

voor de verantwoording van het 

fractiebudget 2014 en de Verorde-

ning ambtelijke bijstand en de frac-

tieondersteuning De Bilt, 2014.

Het voorstel om geen medewerking 

te verlenen aan het bouwplan Tol-

lenslaan/Bilderdijklaan in Bilthoven 

wordt overgenomen. De fracties van 

Bilts Belang, CU en SGP stemmen 

tegen.

De raad stelt de Voorjaarsnota 2014 

en de daaruit voortvloeiende be-

grotingswijzigingen met algemene 

stemmen vast.

Bij acclamatie stelt de raad een 

verzamelvoorstel vast voor de be-

noeming van de plaatsvervangend 

voorzitter van de raad, voorzitters 

en plaatsvervangend voorzitters van 

de raadscommissies, leden voor de 

Rekenkamercommissie, leden voor 

de Auditcommissie en gemeente-

lijke vertegenwoordigers in externe 

organen.

Hans Los wordt geïnstalleerd als 

commissielid, terwijl hij geen raads-

lid is voor de fractie van de VVD. 

Hij legde in handen van burgemees-

ter Gerritsen de eed af.

Moties

In een motie ingediend door Anne 

de Boer (GroenLinks) wordt het col-

lege gevraagd de eerstvolgende eva-

luatie van het nieuwe kapbeleid over 

drie jaar voor te leggen aan de raad. 

Verder werd het college gevraagd op 

korte termijn een onderzoek te doen 

naar de mogelijkheden om de wijk 

Vogelzang aan te wijzen tot ‘groene-

kaartgebied’. De motie krijgt steun 

van de raad. Johan Slootweg (SGP) 

is van mening dat het kapbeleid nog 

niet zo lang geleden met grote zorg-

vuldigheid is vastgesteld en vindt 

een evaluatie na vijf jaar afgewacht 

moet worden alvorens te kijken of 

gebieden anders ingedeeld moeten 

worden en stemt tegen de motie. 

Een motie van Nico Jansen (CU) 

over een compensatieregeling voor 

chronisch zieken wordt ingediend, 

maar zal eerst in de commissie Bur-

ger en Bestuur worden besproken. 

Het onderwerp komt dan op de 

agenda van de volgende raadsverga-

dering.

Uit de gemeenteraad van 22 mei
door Guus Geebel

Hans Los werd voor de VVD geïnstalleerd als commissielid zonder 

raadslid te zijn.

De metamorfose wordt opgedeeld 

in verschillende fases. Een belang-

rijke reden hiervoor is dat de win-

kels tijdens de verbouwing zoveel 

mogelijk open zullen blijven én er 

tijdens de periode rond de feest-

dagen niet gebouwd zal worden. 

De eerste uitvoeringsfase betreft 

de herinrichting van het eerste ge-

deelte van het zogenaamde Kron-

kelstraatje.

Uit de ontwerpen blijkt duidelijk 

dat ervoor is heeft gekozen het 

dorpse, intieme karakter van Bilt-

hoven te vertalen naar de hoog-

waardige en duurzame inrichting 

van het straatje. Zowel de buiten-

ruimten als de puien en opbouw 

van de winkelunits krijgen een 

complete make-over.

 

Kronkelstraatje in drie fases

De herinrichting van het Kronkel-

straatje zal in drie fases verlopen. 

De bouwwerkzaamheden starten in 

het deel dat aan het centrale plein 

van De Kwinkelier ligt, en in dat 

deel van de parkeergarage dat di-

rect onder het Kronkelstraatje ligt.

Vanaf 2015 zullen andere delen 

van De Kwinkelier worden aan-

gepakt. Dan wordt de rest van de 

straat herontwikkeld. Hierbij zal 

ook het poortgebouw aan het Vin-

kenplein een nieuw gezicht krijgen. 

Naast kwaliteit staat intimiteit bij 

de herontwikkeling centraal. De 

Kwinkelier moet zo weer een orga-

nisch geheel gaan vormen met het 

winkelhart van Bilthoven, met een 

ruim winkelaanbod dat een bezoek 

aan Bilthoven meer dan de moeite 

waard maakt. (Mels Dees)

Herontwikkeling De Kwinkelier 
gaat van start

De eerste ontwerpen voor de ambitieuze herontwikkeling en herinrichting van een deel 

van De Kwinkelier, zijn gereed. Naar verwachting wordt in de zomer gestart met de 

eerste werkzaamheden. De metamorfose van het gehele winkelhart van Bilthoven is een 

omvangrijk proces. De Kwinkelier wil zich weer gaan manifesteren als een winkelcentrum met 

bovenregionale aantrekkingskracht.

Het Kronkelstraatje krijgt een intiem karakter.

Rotonde 234 klaar
door Henk van de Bunt

Om de opstoppingen in de spits op te lossen en de 

verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de provincie Utrecht 

een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Nieuwe 

Weteringseweg (N234) en de Koningin Wilhelminaweg (N417). 

Maandag 26 mei was de feestelijke opening.

Het besluit tot aanleg was in 2013 genomen in het kader van het pro-

gramma Beter Benutten. In dit programma werken de overheden samen 

met het bedrijfsleven aan de bereikbaarheid van Midden Nederland. 

Vanaf 2 mei startten de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde. 

Tegelijkertijd werden de kabels en leidingen verlegd. De werkzaam-

heden gaven hinder voor het verkeer en de omgeving. Om de overlast 

zoveel mogelijk te beperken, waren de noodzakelijke wegafsluitingen 

gepland in vier weekenden.

In de planning was ook rekening gehouden met de dassenpopulatie in 

de directe omgeving van het kruispunt. Om de dassen niet te verstoren, 

werkte de aannemer alleen tussen zonsopgang en zonsondergang, con-

form de lora- en faunawet.

Open

De rotonde N234 was vanaf 24 mei al weer geopend voor verkeer. 

Deze mijlpaal werd op maandag 26 mei 2014 met een feestelijk mo-

ment gemarkeerd met gedeputeerde Remco van Lunteren (Provincie) 

en wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel (De Bilt). Na een speech van 

de gedeputeerde werd naar de rotonde gereden en werd gezien hoe de 

eerste auto’s over de rotonde reden en dat de doorstroming verbeterd is.

De oficiële opening van de rotonde bracht aardig wat mensen 

op de been.

TEVENS 

OUTLETGEDEELTE

XL 

MODE 
SOESTDIJK

200 m² winkelruimte met trendy en klassieke 

dameskleding van maat 42 t/m 54

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

Samoon

No Secret

Carleoni

XL Mode

Verpass                                                                    

Chalou

Adelina

Ophilia    

Koninginnelaan 18

Soestdijk

maandags gesloten

merken o.a. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

EXTRA WEEKEND VOORDEEL

Diverse soorten 
biefstukspiezen 

Diverse soorten 
gemarineerde 
Filetlapjes 

Lamsracks
naturel/gemarineerd

Kipdijsate

100
gram 1.75

500
gram 4.98

100
gram 3.49

100
gram 1.25

Ei-bieslooksalade

Sellerysalade

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

Rosbief

Boerenham

Fricandeau 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
vrijdag 30 mei
t/m woensdag 4 juni

    GRILLWORST + 

LEVERWORST

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

6.-

Gehakte biefstuk

Duitse Biefstuk 

Tartaar

GEITENKAAS FENEGRIEK

PEPER KONTJE
VERS GEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN OUD LUXE PINDA-
ROZIJNEN MIX

500
gram 5.98 

100
gram 2.98 

100
gram 1.25

500
gram  6.98

250
gram 3.98

6 halen / 
   5 betalen

Uit het prachtige Frankrijk!Heerlijke gedroogde worsten 3
stuks 10.-

DONDERDAG 29 MEI ZIJN WIJ 

GESLOTEN IN VERBAND MET 

HEMELVAARTSDAG!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Volop Hollandse
aardbeien, frambozen,
bramen en blauwe bessen
___  SCHERPE DAGPRIJZEN!

Dagelijks verse
Hollandse Asperges
________ GRATIS GESCHILD!

Vers van de Traiteur
Grill Groenten
MET KIPPENPOOT EN GEBAKKEN AARDAPPELS

_________________________________ 100 GRAM 0,99 

Witlofschotel 

_________________________________  100 GRAM 0,99 

Beef Strogano�  

MET RIJST _______________________  100 GRAM 1,25 
Zaterdag verse sushi!

Alle

Tomaatjes
500 GRAM

Pitloze 

Druiven
BAK 500 GRAM

Heerlijk zoete 

Cantaloupe Meloen
NÚ 

Vers gesneden

Andijvie _________  400 GRAM 0,99

Hollandse

Komkommers
_____________________  2 VOOR 0,99

Zomerspaghetti
___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 2, DINSDAG 3
EN WOENSDAG 4 JUNI

1,99
40 soorten!

1,250,99
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Daarmee wordt tegemoet gekomen 

aan het behoud van het groene ka-

rakter en komt het behoud van de 

doorzichten beter tot zijn recht. 

Rechten van de bestaande vergunde 

situaties worden gehandhaafd. Het 

amendement werd aangenomen.De 

fractie van de PvdA stemde tegen het 

geamendeerde bestemmingsplan. 

Fractievoorzitter Krischan Hage-

doorn komt tot de conclusie dat het 

behoud van de groene doorkijken 

een van de belangrijkste uitgangs-

punten is van het bestemmingsplan. 

‘In onze ogen leidt de mogelijkheid 

om percelen te splitsen, in combi-

natie met het verkleinen van de af-

stand tot de percelen tot verdichting 

van de bebouwing. Dat doet aan de 

structuurvisie, het bestemmingsplan 

en de kernkwaliteit van Bilthoven-

Noord geen recht.’

Biltse Meertje

Een amendement ingediend door 

Bilts Belang waarin wordt voorge-

steld de bestemming van het Biltse 

Meertje ongewijzigd te laten, wordt 

na hoofdelijke stemming met 14 te-

gen 11 stemmen aangenomen. Over 

dit amendement zegt Han IJssen-

nagger: ‘Wij willen nu niets met het 

Biltse Meertje doen, maar het zou 

goed kunnen dat we elders in de ge-

meente op een stuk grond dat nu een 

groenbestemming heeft willen bou-

wen. We kunnen dan op deze ma-

nier compenseren.’ Johan Slootweg 

(SGP) dient een motie in waarin het 

college wordt gevraagd in overleg 

te treden met de eigenaar van het 

perceel Tollenslaan/Bilderdijklaan, 

om concrete invulling te geven aan 

een gedane toezegging om in het 

bestemmingsplan de mogelijkheid 

op te nemen tot het bouwen van een 

woning. De motie wordt verworpen.

Raad van State proof

Wethouder Hans Mieras kan met 

enige distantie naar het traject kij-

ken. Hij vindt dat nu knopen moe-

ten worden doorgehakt om mensen 

die willen bouwen of verbouwen 

ter wille te kunnen zijn. Hij noemt 

twee zaken die dit bestemmingsplan 

extra bijzonder maken: het buiten-

gewone karakter van de wijk waar 

vrijwel geen woning identiek is en 

de wens een plan te maken dat een 

zekere generieke werking heeft. 

‘Een andere spanning die het inge-

wikkeld maakt, is dat je inhoudelijk 

de afweging te maken hebt tussen 

enerzijds het behoud van het groene 

karakter van de wijk en anderzijds 

alle bewoners in redelijkheid de 

ruimte te bieden aan- of uit te kun-

nen bouwen.’ Hij constateert dat het 

proces met de betrokken partijen 

in goede harmonie is verlopen. Hij 

denkt dat het amendement van D66 

helpt met een voorstel te komen dat 

meer ‘Raad van State proof’ is.

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013
door Guus Geebel

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad op 22 mei het op twee plaatsen gewijzigde 

bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 vast. In een door Frans Poot (D66) ingediend 

amendement wordt voorgesteld de afstanden tot de zijdelingse perceelgrenzen te wijzigen

naar de afstanden zoals voorgesteld in het ontwerp bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013, 

zoals dat vorig jaar ter inzage heeft gelegen.

Een schorsing wordt ook gebruikt om onderdelen van het bestemmingsplan 

te bekijken.

Vragen uit de raad van 22 mei

door Guus Geebel

Soenda festival

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) heeft laaiend enthousiaste 

jongeren gehoord over het festival, maar ook ernstige bezwaren van 

bewoners over de wijze waarop zij door de gemeente worden behandeld. 

De centrale vraag is of dit festival passend is in de natuuromgeving 

waarin dit plaatsvindt. Rost van Tonningen wil weten of de gemeente 

die afweging heeft gemaakt en waarom de bewoners die klachten 

hebben ingediend, het gevoel hebben dat ze daarin slecht worden 

behandeld.

Burgemeester Gerritsen antwoordt dat het terrein in de Ruigenhoekse 

Polder eigendom is van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het 

terrein is onder een aantal voorwaarden verhuurd aan de festivalor-

ganisatie. De gemeente staat niet onwelwillend tegenover dit evene-

ment, dat niet zonder geluidsoverlast kan worden georganiseerd. Er 

zijn 43 klachten over geluidsoverlast binnengekomen, bijna allemaal 

uit Utrecht. Het terrein heeft geen bestemmingsplanaanduiding natuur-

gebied. Later dit jaar spreekt de raad over het evenementenbeleid. Het 

college is voorstander van het mogelijk kunnen maken van dit soort 

evenementen. Gerritsen noemt het een kwalitatief uitstekend georga-

niseerd festival, dat in het stedelijk gebied tussen Utrecht en De Bilt in 

een grote behoefte voorziet.

Spoorwegovergang Leijenseweg

Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt de vraag of de tijdelijke overgang 

nog voor de zomer met de raad besproken gaat worden. Wethouder Jo-

landa van Hulst antwoordt dat het onderwerp in de commissie van juni 

aan de orde komt. Het voornemen van het college is met de bevindin-

gen daarvan in de raadsvergadering van juni een beslissing te nemen.

Zwembad

Hagedoorn wil weten hoe het staat met de planning van het project 

zwembad en het gesprek daarover met de Biltse gemeenschap en de 

raad. Wethouder van Hulst antwoordt dat er een planning wordt voor-

bereid. Zij denkt begin juni meer duidelijkheid te hebben en komt daar-

mee naar de raad.

Kwetsbare groepen

Krischan Hagedoorn mist de kwetsbare groepen in het coalitieakkoord 

en wil daarover opheldering van het college. Wethouder Anne 

Brommersma zegt dat kwetsbare groepen wel degelijk in de aanpak aan 

de orde komen. ‘U deinieert het woord kwetsbaren erg in de richting 
van inkomen, mensen zonder werk en met een kleine beurs. Wat ons 

betreft is kwetsbaar veel breder en gaat het ook over jongeren waar wat 

mee aan de hand is, dementerende ouderen, gehandicapten. Daaraan 

zullen we de komende jaren heel veel aandacht besteden, waarover 

we nog vaak met elkaar van gedachten zullen wisselen. De geest van 

wat u met deze vragen wilt bereiken zal absoluut terugkomen in het 

collegeakkoord.’ 

Ebbe Rost van Tonningen stelt vragen over het Soenda festival.

Er is voor deze werkzaamheden een 

100-urige buitendienststelling. Dat 

betekent dat er 100 uur geen treinen 

over het spoor rijden. Gedurende 

deze periode wordt eerst het spoor 

eruit gehaald en vervolgens de bal-

last en het zand verwijderd. Daarna 

legt de aannemer de schuifbanen 

aan en worden de dekken op hun 

plek geschoven en geixeerd. Tot 
slot worden beide sporen aangeslo-

ten en hersteld zodat, na aloop van 
de buitendienststelling, de treinen 

weer kunnen rijden.

Kijken

Er wordt een speciale sta-tribune 

neergezet op de hoek van de Juli-

analaan (naast het informatiecen-

trum). Vanaf hier heeft men een 

goed zicht op het bouwterrein. Op 

vrijdag 30 mei vanaf 08.00 tot en 

met 24.00 uur worden de dekken 

daadwerkelijk ingeschoven. De 

voorbereidingen en het moment 

van schuiven van de dekken is van 

vele factoren afhankelijk. 

Overlast werkzaamheden

De betondekken liggen al klaar 

naast de spoorbaan. Om in korte 

tijd zoveel mogelijk werk te ver-

zetten, werkt de aannemer dag en 

nacht. Machines die ProRail en 

de aannemer gebruiken tijdens de 

bouw worden vanaf de spoorweg-

overgang aan de Leijen in het spoor 

geplaatst. Dit kan enige oponthoud 

bij de overweg geven. ProRail pro-

beert de hinder zoveel mogelijk te 

beperken, maar het kan voorkomen 

dat omwonenden overlast onder-

vinden van licht en geluid. 

Omleiding ietsers
Fietsers en voetgangers kunnen tij-

dens de werkzaamheden even geen 

gebruik maken van de spoorweg-

overgang. Fietsers worden omge-

leid via De Leijen en de tunnel bij 

de Klaphekweg. Vanaf woensdag 

28 mei is het ietspad naast Bilt-
hoven Centraal afgesloten, omdat 

deze dan even deel uit maakt van 

het bouwterrein. Voetgangers kun-

nen het perrontunneltje bij het sta-

tion gebruiken. Speciaal voor min-

dervalide inwoners van Bilthoven 

wordt er tijdens de werkzaamhe-

den een pendelbusdienst geregeld. 

Deze vertrekt vanaf de Jan Steen-

laan (nabij Huize het Oosten) naar 

het nieuwe stationsplein tot aan het 

Vinkenplein en rijdt om het kwar-

tier tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Geen treinen, maar bussen

Door de werkzaamheden rijden er 

tijdens het Hemelvaartsweekend 

geen treinen vanaf station Biltho-

ven. De NS zet bussen in. Vanaf 

het station kan men met de bus naar 

station Utrecht Overvecht of station 

Den Dolder. 

Kijk voor actuele reisinformatie 

op www.ns.nl/treinverkeerutrecht 

of bel naar OV-reisinformatie, 

0900-9292 (€ 0,70 per minuut). De 

kaartautomaten op de perrons zijn 

wel bereikbaar. Ook kan men op 

de perrons met een OV-kaart in- en 

uitchecken. 

Inschuiven spoordekken
Vanaf donderdag 29 mei Hemelvaart)tot maandagochtend 2 juni worden de

spoordekken boven de onderdoorgang voor langzaam verkeer in centrum Bilthoven

op hun plaats geschoven. Deze dekken vormen feitelijk het dak van de toekomstige 

onderdoorgang. Op 30 mei kan men deze werkzaamheden komen bekijken op de

tribune die speciaal voor deze gelegenheid wordt opgebouwd. 

Vrijdag zullen de twee ‘bakken’ op hun plaats gebracht worden. De rails liggen er al in.
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Voetreflexologie
de wereld aan je voeten

Altijd al eens willen weten wat voetrelexologie is? 
Hoe het voelt en wat het voor je kan doen?

In mijn praktijk voor Massagetherapie en Voetrelexologie in 
Bilthoven-Noord heet ik je van harte welkom voor een 

kennismakingsbehandeling. Voetrelexologie is een vorm van 
drukpuntmassage die 5000 jaar geleden al werd toegepast in India en 

China. Met een voetrelexmassage raak je indirect - via de relexpunten 
op de voet - het hele lichaam aan. Het is een mooie en zachte methode 
om verschillende lichamelijke en fysieke klachten te behandelen. 

Voetrelexologie biedt verlichting bij o.a. neuropathie, onrustige benen, 
prikkelbaar darmsyndroom, migraine en diverse spanningsklachten. Ook 
is een uitgebreide voetmassage heel ontspannend voor o.a. zwangere 
vrouwen, slechte slapers en onrustige denkers.

Nieuwsgierig geworden? 

Boek een kennismakingsbehandeling 

in juni en ontvang 

10% introductiekorting. 

Bel of mail naar Edwine Berendse: 
Telefoon: 06-15445270 
Mail: info@edwineberendse.nl

Edwine Berendse Massagetherapie 

en Voetrelexologie
Gezondheidscentrum Botanica
Gerard Doulaan 25
3723 WG  Bilthoven
www.edwineberendse.nl

TijdElijk 10% inTroducTiEkorTing

Witte bollen 
2e zak halve prijs
Aardbeien 

slagroom tracteertaart € 8,95

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 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

SCOOR 2 
   PLEKKEN BIJ VI 
     ORANJE

Heb je een Toto product 
gekocht bij Primera? 

Vul jouw unieke wincode in 
en maak kans op 2 plekken 
op de tribune bij Voetbal 
International Oranje.

Donderdag Hemelvaartsdag
Dauwtrappen bij ‘t Vaarderhoogt

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

Komt u tussen 07.00 en 08.00 uur, 
dan slaat u een grote slag. Bij aankomst 

ontvangt u een voucher waarmee u tot 12.00 uur kunt 
inkopen met de allerhoogste korting van het jaar op ALLES 
WAT U KOOPT. Het maakt niet uit hoeveel u meeneemt, 
van enkel plantje tot en met compleet ingerichte tuin of 
vijverinstallatie. Bij onze binnenherberg De Kastelein staat 
een heerlijk ontbijt voor u klaar voor slechts 2 euro.

Aankomst tussen 
07.00 en 08.00 uur

Ontbijtje bij 
De Kastelein € 2,-

20% op ALLES wat 
u meeneemt!!

Opstaan & gaan

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN

Dorpsweg 46 • 3738 CG Maartensdijk
0346-214112

service voor ondernemers

ONDERNEMERS

VOOR ONDERNEMERS

Praten kan altijd...

Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461   

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204   

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Parel Promotie

Kijk op onze vernieuwde website

www.parelpromotie.nl



 De Vierklank 7 28 mei 2014

De professionele topband Lean 

on Me begeleidde de gehele dag.  

’s Ochtends werden de nummers 

van o.a. de Pointer Sisters, Eric 

Clapton, Blues Brothers, Abba, 

Bløf, Queen, Michael Jackson e.a. 

ingestudeerd en ’s middags werd 

met de band gerepeteerd. 

’s Avonds ging men - nu met een 

plm. 200 koppig publiek - opnieuw 

los met een spetterend optreden met 

daar achteraan een bruisend Swing-

feest met de band. 

Het geheel stond onder de bezie-

lende leiding van Mariëlle Hintzen, 

dirigente van AZM. Zij was met 

haar niet alatende enthousiasme in 
staat de deelnemers mee te nemen 

in het plezier van het zingen en daar 

’s avonds het publiek van te laten 

meegenieten.

Geslaagd AZM-feest
door Henk van de Bunt

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk (AZM) vierde zaterdag 24 mei in De Vierstee in Maartensdijk 

haar 45e verjaardag met een zeer uitnodigend feestje Zing&Swing. De gehele dag studeerden de ruim 

300 muziekliefhebbers met elkaar songs in uit de jaren ‘70, ’80 en ‘90 met een knipoog naar nu.

De gehele middag werd er met de band gerepeteerd.

Het plezier spatte er van af.

Open Tuinendag Westbroek 2014

Ronddwalen in de tuinen van de Westbroekse Open Tuinendag is een 

speciale ervaring. Bijzonder is dat de tuinen zo verschillend zijn. Je 

vindt er cultuurtuinen en natuurtuinen, mooi esthetisch vormgegeven 

tuinen, maar ook biologische milieutuinen en er zijn rozentuinen en 

boerderijtuinen.

Deze grote verscheidenheid is het resultaat van de passie voor tuinie-

ren van de deelnemers. De gedrevenheid waarmee de een unieke ro-

zensoorten verzamelt; de hartstocht van een ander die microklimaten 

schept leidend tot zeldzame inheemse plantensoorten. Ervaar hoe soms 

tuinen aan het wijde polderlandschap verbonden worden of hoe juist 

verrassend door middel van een indeling in tuinkamers verschillende 

plantensoorten gescheiden worden. Zelfs de liefde waarmee taxussen 

gesnoeid worden, is herkenbaar. Kortom de tuinen zijn interessant voor 

de specialist, maar ook voor wie gespitst is op net dat bijzondere plant-

je, voor wie de schoonheid van kleurencombinaties zoekt, voor de huis-

keuken-en tuin-bezoeker en voor een ieder wie zich wil laten verrassen 

en verwonderen. De tuinen worden op zaterdag 31 mei a.s. van 10.00 

uur tot 17.00 uur opengesteld op de volgende adressen:

Kerkdijk 174 Jos Schrikkema en Wilma Voorneveld

Kerkdijk 174 A Wil en Evert de Graaf

Kerkdijk 127  Marjolijn Delver

Kerkdijk 132  Wim Baas en Marianne Volkers 

Kerkdijk 106  Marja en Jaap Kalisvaart 

Doctor Welfferweg 60 Ineke en Kees Hasenaar

Doctor Welfferweg 94 Lies en Paul de Rooij

Westbroekse Binnenweg 86 B Vincent en Karin Hille

Ance Dijk exposeert
Van 28 mei tot 27 juli exposeert Ance Dijk haar schilderijen in De 

Woudkapel. De onderwerpen voor haar werk vindt zij o.a. in de struc-

turen van een landschap, maar ook in details, zoals de kale nerven van 

een blad en bladverkleuringen waar de tand des tijds heeft toegeslagen. 

Haar werk in De Woudkapel is iedere zondag van 10.00 tot 12.00 uur te 

bekijken. Op zondag 1 juni is Ance Dijk ’s middags zelf aanwezig. De 

Woudkapel bevindt zich aan de Beethovenlaan 21 in Bilthoven.

Het Projectkoor Woudkapel zingt 

sinds begin 2014 onder de bezielen-

de leiding van dirigent Marc Buijs. 

Nu, na een klein half jaar, willen de 

leden graag laten horen wat er in die 

paar maanden bereikt is. Voor een 

concert is het nog te vroeg, maar op 

4 juni aanstaande geeft het project-

koor om 20.00 uur een enthousi-

aste presentatie van hun manier van 

werken in De Woudkapel. Het koor 

voert werken uit van onder andere 

Johannes Brahms, Edward Elgar en 

Camille Saint-Saëns. 

Maar er is meer: het projectkoor wil 

luisteraars graag kennis laten maken 

met de vreugde die zingen geeft. 

Zingen wordt al gedaan zolang de 

mensheid bestaat: het ontspant, ac-

tiveert en zorgt voor plezier. Mark 

Buijs weet met stemvorming, in-

tonatie en uitspraak elk koorlid te 

inspireren en de zangkwaliteiten te 

verbeteren. Wie overweegt om te 

gaan zingen en op zoek is naar een 

ijne groep mensen om zich bij aan 
te sluiten is van harte welkom op 4 

juni. Maar ook bezoekers die alleen 

komen om te luisteren zijn van har-

te welkom. Deze avond, met het ka-

rakter van een openbare repetitie, is 

gratis toegankelijk. Wie overweegt 

mee te gaan zingen kan dat met een 

drankje na aloop bespreken. Infor-
matie: Civile van Zelm van Eldik, 

cvzve@hotmail.com

Presentatie Projectkoor Woudkapel

Expositie Beelden en Kunst
Op 31 mei zal de prachtige tuin van Familie.de Rooy op de dr. Welffer-

weg nr. 94 in Westbroek opengesteld worden voor publiek. Ook zullen 

er weer beelden geëxposeerd worden van Marianne Loggers.

Ook in de tuin op de Dr. Welfferweg 60 in Westbroek zal zaterdag 31 

mei van 10.00 tot 17.00 uur een kunstexpositie worden gehouden. Een 

aantal kunstenaars toont hun kunst en is ook die dag aanwezig voor 

eventuele vragen te beantwoorden: Mirande Waterlaat met schilderijen, 

Yvon van Wordragen met bronzen beelden, Nell Verbeek met stenen 

beelden en Priscilla Teoh-Stoute met stone painting.

Moordspel in de bibliotheek
In juni, De Maand van het Spannende Boek, vraagt de Biltse Bibliotheek 

u om te helpen bij het oplossen van een moord. Thrillerschrijfster Marion 

Pauw heeft een klassieke ‘whodunnit’ in zeven delen geschreven. 

Vanaf 30 mei worden iedere week twee delen van dit Moordspel online 

gezet op www.ideacultuur.nl. Elk deel bevat een aantal aanwijzingen 

voor het oplossen van de moord. Het Moordspel duurt in totaal vier 

weken. Om de paar dagen verschijnt een deel van het verhaal. Iedereen 

kan meedoen, hints oplossen en stemmen op wie het gedaan heeft. Op 

donderdag 29 mei staat de proloog al online en kunnen deelnemers ken-

nismaken met de personages. De deelnemers krijgen daarnaast hints 

die helpen om de moord op te lossen. Raad wie de dader is en maak 

kans op mooie prijzen.

Lezing over de toekomst
Maandag 2 juni geeft Marijke op ten Noort een lezing bij de Biltho-

vense Boekhandel. Marijke is ruim dertig jaar student van de Oude 

Wijsheid en medewerker van Share Nederland; een stichting die het 

publiek informeert over het verband tussen de bijzondere gebeurtenis-

sen in de wereld en de komst van de Wereldleraar. 

De lezing gaat over de toekomst van iedere man, vrouw en kind, de toe-

komst van de aarde zelf. Locatie: Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 

1, Bilthoven. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5 euro. Aanmelden s.v.p. tel. 

030 2281014. Voor meer informatie www.sharenl.org

Naar aanleiding van zijn boek Het 

brilletje van Tsjechov verzorgt au-

teur Michel Krielaars op dinsdag 3 

juni a.s. een lezing over schrijver 

Anton Pavlovitsj Tsjechov (1860-

1904) en het Rusland van nu. Zo 

vertelt hij over zijn eigen ervarin-

gen als correspondent voor NRC 

Handelsblad in het Rusland van 

Poetin en leest hij enkele passages 

uit zijn boek voor. Zijn conclusie 

is dat er in Rusland nooit iets ver-

andert.Ter afwisseling zingt zijn 

vrouw Henriette Schenk Russi-

sche negentiende-eeuwse roman-

ces, die de melancholie van het 

Rusland van toen weergeven. Zij 

wordt begeleid door accordeonist 

Henk Meulenbeld. De avond is 

bij Bouwman Boeken Hessenweg 

168 op 3 juni om 20.00 uur. Entree 

(€ 5,-) kan gereserveerd worden via 

info@bouwmanboeken.nl of tel. 

030 2200112.

Lezing door Michel Krielaars
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EX
TRA mega

Calvé Mayonaise of Yofresh 
Alle potten van 225 - 650 ml 
of fl essen van 430 ml
2 stuks
van: 2.22 - 3.52

voor: 1.66 - 2.64

2
e

halve
prijs***

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

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
28 mei t/m dinsdag 3 juni 2014 
in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven

1 gratis WK Connect Bij iedere € 10,- aan boodschappen en de speciale
extra aanbiedingen! Kijk voor meer informatie in de folder of winkel.

Verzamel ze allemaal!

Voetbalveldje
Bij aankoop van een 4-pack Coca Cola Regular, 
Zero of light ontvangt u het speciale WK Connects 
voetbalveldje t.w.v. € 1,49. Spaar alle WK Connects 
en speel het WK Connects spel.

Mega WK Connects
Bij aankoop van diverse actieproducten ontvangt u de Mega WK Connect 

t.w.v. € 0,99, een uniek collector’s item! Houd de weekfolder goed in de 
gaten voor speciale aanbiedingen.

Magnum   
Alle pakken van 4 stuks
2 pakken
van: 5.18 - 6.18

voor: 2.59 - 3.09

 Artikelen vindt u in de diepvries

1+1
GRATIS*

Knorr Wereld Gerechten 
Alle soorten
2 stuks
van: 3.96 - 5.74

voor: 1.98 - 2.87

1+1
GRATIS*
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Achter Wooncentrum Schutsmantel 

staat Warande met nog drie vesti-

gingen in Zeist en een in Houten. 

Het motto is - Aangenaam actief 

blijven -, met arrangementen op 

maat waarbij het versterken en be-

houden van vitaliteit een belangrijk 

item is, net als het op eigen manier 

vormgeven van het ouder worden. 

Binnen de eigen mogelijkheden 

kan daar ook iedereen zelf de regie 

houden en daarnaast wordt een ac-

tieve betrokkenheid van het sociale 

netwerk gestimuleerd. De signatuur 

van Wooncentrum Schutsmantel is 

Rooms Katholiek met een oecume-

nische openheid en alle aandacht 

voor Christelijke feesten.

Begeleiding

Agatha Steenbergen is sinds 

2007 directeur van Wooncentrum 

Schutsmantel: ‘Wij gaan ervan uit, 

dat de inzet van meer begeleiding 

leidt tot minder zorgvraag. Daarom 

is dat een speerpunt bij ons. Samen 

met de 100 vrijwilligers bieden 

wij bewoners een wisselend pro-

gramma aan, bestaande uit vaste 

en incidentele onderdelen. Vast is 

bijvoorbeeld dat elke ochtend de 

krant wordt voorgelezen met aan-

sluitend de mogelijkheid om over 

dat nieuws na te praten. Bewegen 

is het andere speerpunt. ‘Blijven 

bewegen is heel belangrijk voor 

senioren. Daarom doen wij mee 

aan een onderzoekstraject, waarbij 

onderzocht wordt of het effect van 

bewegen van invloed is op dag-en-

nacht ritme, maar ook van invloed 

is op de stemming en het geheu-

gen’. Daarnaast wordt ook ingezet 

op kunst en muziek (maken). De 

tuin is onlangs aangepast en biedt 

nu meer mogelijkheden om te wan-

delen en te recreëren.

Servicecentrum

Sinds september 2013 biedt Woon-

centrum Schutsmantel onderdak 

aan het Servicecentrum van de 

Stichting MENS. Mensen woon-

achtig in Bilthoven Noord kunnen 

hier, bij de geschoolde vaste krach-

ten van Schutsmantel die de recep-

tie bemensen, terecht met hun vra-

gen over wonen, zorg en welzijn. 

Er is ook een aantal uren een me-

dewerkster van de Stichting MENS 

en van Wooncentrum Schutsmantel 

aanwezig om dieper op de zaken in 

te kunnen gaan. Daarnaast facili-

teert Schutsmantel indien mogelijk 

ook buurtinitiatieven.

Ondersteunen thuiswonenden

De rol van het verzorgingshuis 

verandert. Steeds meer mensen 

blijven langer thuis wonen en man-

telzorgers gaan steeds verder in het 

zorgen voor hun naasten. Agatha 

Steenbergen: ‘Om mantelzorgers 

te onlasten bieden wij de mogelijk-

heid om gebruik te maken van onze 

logeerkamer. Soms is het gewenst 

ook eens een nacht door te kunnen 

slapen en deze logeerfunctie biedt 

dan uitkomst. Dan heeft de man-

telzorger de handen vrij en weet 

zich verzekerd van goede zorg. 

Mensen die aanvullend verzekerd 

zijn krijgen deze kosten vaak ver-

goed. Anderen dienen de kosten 

zelf te betalen’. Omdat het avond-

programma tot tien uur ’s avonds 

doorloopt,biedt dat ook mogelijk-

heden voor de bezoeker van de dag-

opvang en de mantelzorger. Ook 

bij ziekte van een mantelzorger 

kunnen wij inspringen, er is plaats 

voor ongeplande nachtzorg. Voor 

buurtbewoners bieden wij ook mo-

gelijkheden voor terminale zorg’. 

De lijst met extra mogelijkheden is 

groot. ‘Onlangs zijn wij gestart met 

het verhuren van appartementen 

met volpension voor mensen met 

een lichte zorgvraag, die normaliter 

niet meer in aanmerking komen om 

in een verzorgingshuis te wonen’. 

De medewerkers van Wooncentrum 

Schutsmantel hebben plezier in ou-

derenzorg. ‘Natuurlijk is er een 

zakelijk aspect, maar ons plezier 

is primair ouderenzorg leveren’. 

Tot slot vertelt ze nog dat het soms 

voorkomt dat een bewoner met gro-

te drang te wandelen de weg terug 

niet meer kan vinden en hulp nodig 

heeft van de mensen uit de buurt. 

‘Het is ijn dat daar goed op gere-

ageerd wordt. Samen met de buurt 

willen wij zorgen voor een aantrek-

kelijk woonklimaat en gelukkig is 

de sociale buurt hier nooit helemaal 

weg geweest’.

Wooncentrum Schutsmantel
zet ook in op de wijk

door Marijke Drieenhuizen

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van Wooncentrum Schutsmantel in Bilthoven is 90 jaar. 

Toch bruist het er van de activiteiten: zowel voor de bewoners zelf als voor de mensen uit de wijk 

biedt dit centrum tal van sociaal-culterele, educatieve en recreatieve mogelijkheden, die structuur 

bieden en ontmoeting mogelijk maken. Er wordt gewerkt aan de toekomst en ingespeeld op een 

nieuwe rol waarin het wooncentrum een centrale plek in de wijk zal gaan innemen.

Samen met de buurt probeert Agatha Steenbergen met haar team te zorgen 

voor een aantrekkelijk woonklimaat. 

De vriesverse maaltijden zijn vers-

gekookte maaltijden, die direct na 

het bereiden worden ingevroren. 

Hierdoor worden de smaak, vitami-

nes, voedingsstoffen en het uiterlijk 

optimaal behouden. Er is ruime keu-

ze uit Hollandse maaltijden, vlees, 

vis, maar ook nasi, pasta, vegetari-

sche en gepureerde maaltijden. Het 

is ook mogelijk soep en desserts te 

bestellen. Een groot aantal gerech-

ten is geschikt voor de meest voor-

komende diëten. De maaltijden wor-

den in Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek, 

een maal per twee weken op vrijdag-

ochtend thuisbezorgd, in De Bilt en 

Bilthoven wekelijks op maandag. Er 

is een diepvries(-lade) nodig voor 

het bewaren van de maaltijden en 

een magnetron om de maaltijden in 

te bereiden.

Afscheid

Onlangs bereikte Miriam Brands, 

medewerkster van Tafeltje Dekje, 

de pensioensgerechtigde leeftijd. 

Iets meer dan 15 jaar heeft zij haar 

werk voor Tafeltje Dekje met veel 

enthousiasme en inzet gedaan. 

Daarvoor was zij als vrijwilliger 

al meerdere jaren betrokken bij het 

rondbrengen van de maaltijden. De 

meerwaarde van het bezorgen door 

de vrijwilligers van Tafeltje Dek-

je is dat vaste rijders de cliënten 

kennen. De signaalfunctie wordt 

serieus opgepakt. Bij twijfel wordt 

contact opgenomen met de mede-

werkers van het kantoor van Tafel-

tje Dek-je, die beschikken over het 

adres van de contactpersoon. Soms 

wordt er ook een melding gedaan 

aan de medewerkers van Stichting 

Mens voor nader onderzoek naar de 

situatie en hulpmogelijkheden. Het 

kantoor van Tafeltje Dek-je bevindt 

zich in het Sociaal Warenhuis aan 

de Molenkamp in De Bilt. Voor 

informatie en bestellen: Stichting 

Tafeltje Dek- je, tel. 030 2288000 

(ma t/m vr 10.00u tot 12.00) info@

tafeltjedekje-debilt.nl.

Afscheid van Tafeltje-dek-je
door Henk van de Bunt

Al ruim 45 jaar verzorgt Tafeltje Dek-je een maaltijdvoorziening in de gemeente De Bilt voor 

hen die, al dan niet tijdelijk, niet meer in staat zijn om zelf voor een goede maaltijd te zorgen.

Om de vele mensen met wie Miriam de afgelopen jaren contact heeft 

gehad in de gelegenheid te stellen haar nog een keer persoonlijk te 

ontmoeten en afscheid te nemen, organiseerde het bestuur voor haar een 

afscheidsreceptie dinsdag 20 mei in Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt.

SDO naar Slot Zuylen
De Stichting Dag voor de Ouderen (SDO) bracht dinsdag 20 mei een 

bezoek aan Slot Zuylen: een kasteel bij het dorpje Oud-Zuilen nabij de 

stad Utrecht. Het ligt vanuit Utrecht gezien aan het begin van de Vecht-

streek. Het slot ligt in een parkje van anderhalve hectare met een 120 

meter lange rijks-monumentale slangenmuur.

Bij het kasteel behoren verder nog grachten met aparte rijksmonumenten: 

kademuren, een duiker, brug, poortgebouw, hoektoren, koetshuis, 

tuinmanswoning, slotboerderij, houtopslag- en wagenschuur, 

speelhuisje, ijzeren hekwerk en een moestuin. Voor de groep binnen 

een kijkje ging nemen werd bij de ingang een foto genomen. [foto Henk 

van de Bunt]

Gemeentelijke onderscheiding

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte woensdag 21 mei de Medaille van 

Verdienste in zilver uit aan mevrouw M.A.M. van Niekerk - Bottema 

ter gelegenheid van haar 25-jarige inzet als vrijwilliger voor de Zon-

nebloem. De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst van Zon-

nebloemmedewerkers in het HF Witte Centrum te De Bilt.

Mevrouw van Niekerk is 25 jaar actief als Zonnebloemvrijwilliger, 

waarvan tien jaar als bestuurslid activiteiten van de plaatselijke 

afdeling De Bilt-Bilthoven. Tijdens deze periode heeft zij tijdens een 

bestuurscrisis ervoor gezorgd dat de activiteiten doorgang konden 

vinden. Zij organiseert uitjes en activiteiten voor de gasten van De 

Zonnebloem. [foto Henk van de Bunt]
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Tijdens de Open tuinen dag Westbroek op 

Dr. Welfferweg 60, Onder het genot van 

een glaasje Prosecco genieten van tuin en 

kunst van de kunstenaars: Mirande Waterlaat 

(schilderijen), Nell Verbeek (stenen beelden), 

Yvonne van Wordragen (bronzen beelden) en 

Priscilla Teoh-Stoute (stone painting).

Zaterdag 31 mei van 10.00 - 17.00 uur

Dr. Welfferweg 60  •  3615 AP Westbroek
Tel: 0346 - 281669  •  www.abacus-tuinen.nl

CARPACCIO ROLLADE 
Heerlijk voor de Pinksteren. Met o.a. biefstuk, 

pijnboompjes, pesto, rucola & kruidencrème 100 gram 2,25

SATEVLEES 
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerde 

malse varkensfricandeau van de bovenbil gesneden 500 gram 5,25

SALTIMBOCCA
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkensschnitzel, 

parmaham, salie & kruidencrème 100 gram 2,45

PINKSTERGEBRAAD 
Met o.a. malse runderrosbief, spek, stroganoff kruiden. 

Ca. 25 minuten op 150 graden  100 gram 2,15

YAKITORI SATE 
Voor op de barbecue of in de oven of 

de pan; lekker gemarineerd

                         100 gram 1,50

BEACH BURGERS 
Van puur rundvlees , lekker gekruid met o.a.  

ietsje mosterd en bieslook; topper op de barbecue        3 stuks 3,75

Tip: ma 2 t/m woensdag 4 juni: 

Slavinken
3 stuks voor 3,

75

Zigeunerburgers
3 stuks voor 3,30

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 12 mei t/m zaterdag 17 mei 2014. Zetfouten voorbehouden.

KOGELBIEFTUKSATE 
Voor op de barbecue of in de oven of 

de pan; lekker gemarineerd

                         100 gram 1,95

‘Mijn moeder is
zojuist overleden...’

Wanneer ik gebeld word als ie-
mand overleden is probeer ik de 
situatie van dat moment zo goed 
mogelijk in te schatten. Wat is er 
gebeurd? Was het een verwacht 
overlijden? Is men aanwezig 
geweest bij het sterven? Wat zijn 
de wensen op dit moment? 
Ik kom er dan regelmatig achter 
dat - ondanks het feit dat de 
familie op de hoogte was van 
het naderende einde - men niet 
weet wat er op dat moment 
moet gebeuren.

Arts

Iemand kan thuis overlijden, 
in een ziekenhuis, een verzor-
gingshuis of op een andere 
plek. Het eerste dat dan moet 
gebeuren is het inschakelen van 
een arts. Deze kan vaststellen of 
er sprake is van een natuurlijke 
dood. Indien dat niet het geval 
is, wordt de oicier van justitie 
bij de zaak betrokken. In alle 
gevallen moeten er papieren 

Vorige week ging ‘s avonds rond een uur of elf de telefoon. Ik nam op en aan de andere kant 

van de lijn klonk de emotionele stem van een man. “Mijn moeder is overleden en ik weet niet 

zo goed wat ik moet doen... kunt u komen?” Weet ú wat je moet doen als iemand is overleden? 

worden afgegeven, waarna de 
uitvaartondernemer in beeld 
komt. Die mag niets doen voor-
dat de arts de overledene heet 
“geschouwd”.

Opbaren

Het volgende dat nu moet 
gebeuren is het zorgen voor 
de overledene: wordt zij of hij 
opgebaard, zodat in alle rust 
afscheid kan worden genomen? 
Waar gebeurt dat? huis of in 
een uitvaartcentrum? En wilt ú 
als nabestaande daarbij helpen? 
Kleden, opmaken? Het zijn al-
lemaal opties, waar je best eens 
over na kunt denken. Wat zijn 
úw eigen wensen op dat gebied? 
En weten uw achterblijvers dat?

Begraven of cremeren

Als uitvaartverzorger kom ik na 
de verzorging van de overledene 
de uitvaart bespreken. Wat zijn 
de wensen: een begrafenis of 
een crematie? Wel of niet een 

door Koop Geersing

kerkdienst? Vooraf een condole-
ance? Welke muziek wilt u laten 
horen tijdens een bijeenkomst? 
Allemaal zaken waarover je 
vooraf iets op papier kunt zet-
ten. Dat kan rust geven, voor u 
en voor uw nabestaanden. 
Voor als het écht zover is...

Hebt ú vragen? U kunt mij 
dag en nacht bereiken op 

        06-51247743.afscheid kan worden genomen? 

als nabestaande daarbij helpen? 

úw eigen wensen op dat gebied? 
En weten uw achterblijvers dat?

Als uitvaartverzorger kom ik na 
de verzorging van de overledene 

Hebt ú vragen? U kunt mij 
dag en nacht bereiken op 

        06-51247743.

Naar de kapper?

U kunt bellen 
voor een afspraak.

Tel.  06-25046280
Spoorlaan 71
Hollandsche Rading
info@ myhairfashion.nl
www.myhairfashion.nl

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Cursus Overstappen van XP naar Windows 7 
(op uw laptop)

In deze driedelige cursus leert u: Instellen van 
uw bureaublad, Werken met Wordpad, Werken 
met Paint, Bestandsbeheer en E-mailbeheer.
U werkt op uw eigen laptop met Windows 7. 
Data: 5, 12 en 4 juni van 14.00 - 16.00 uur.
Kosten: € 65,00 / € 45,00 leden Idea, 
incl. cursusboek. Meer informatie en aanmelden: 
bibliotheek.ideacultuur.nl, 030-6986573 of 
activiteiten@ideacultuur.nl. 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Week specials

Tartaar van verse zalm 
met coquille en kropsla  € 10,00

Iberico ham  € 10,00

Gebakken Tonijnsteak
met soja saus  € 17,50

Kalfs rib-eye met dragonsaus  € 17,50

Week specials 
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Hemelvaartsdag open 

Kĳ k voor de openingstĳ den op 

groenrĳ k.nl.

Spaanse Margriet

Osteospermum

Diverse kleuren. 

Potmaat 10 cm. 

Per stuk 1,79

3 voor 

3,-

wk 22. Geldig van 29-05 t/m 04-06. OP=OP

‘Mijn oma woonde aan de Dorps-

weg in Maartensdijk. Vlak voordat 

ik afstudeerde, had zij een dikke 

wang en veel pijn. Ik ging met haar 

mee naar tandarts Bos, die toen een 

paar halve dagen per week in het 

toenmalige Groen Kruis-gebouw 

praktiseerde’. Tandarts Bos vroeg 

toen of Frans zijn werk in Maar-

tensdijk wilde overnemen en voort-

zetten. ‘Ik ben afgestudeerd op 6 

maart 1974, moest daarna in mili-

taire dienst naar de Marine, waar ik 

gedurende 21 maanden mijn dienst-

plicht vervulde. Ik begon op zater-

dag 25 mei 1974 in de praktijk van 

tandarts Bos; later kwam daar de 

vrijdagmiddag bij. Op 15 augustus 

1975 nam Frans van Eck oficieel 
de praktijk van Bos over.

Sonja

Vanaf de eerste dag heeft echtge-

note Sonja hem niet alleen aan de 

stoel geassisteerd, maar ook het 

praktijkmanagement op zich geno-

men. Zij deed de totale administra-

tie, inkoop van materialen, decla-

raties en alles wat er verder komt 

kijken bij het runnen van de tand-

artspraktijk. Samen kregen zij vier 

kinderen. Na de geboorte van de 

oudste zoon kwam er een assistente 

bij om te helpen bij de behandeling 

van de patiënten. Het management 

en de administratie van de praktijk 

bleef Sonja doen. Na veertig jaar is 

het tijd om te stoppen met werken. 

Frans van Eck: ‘Die veertig jaar 

zijn omgevlogen, wij hebben geen 

dag met tegenzin gewerkt. Toch is 

het goed te stoppen. Mijn rug is 

versleten. Je zit toch langdurig in 

dezelfde houding te werken en dat 

eist zijn tol’.

Preventie

Nadat hij drie-en-een-half jaar ge-

leden de praktijk overdeed aan 

een tweetal jonge tandartsen, bleef 

Frans van Eck nog een paar dagen 

per week meewerken. Hij behande-

lende alleen nog patiënten van bui-

ten Maartensdijk. ‘Nog altijd wel 

met mijn trouwe assistentes Ever-

lien en Germine, met wie ik vele, 

vele jaren heb samengewerkt. In 40 

jaar is er best wat veranderd in de 

tandheelkunde. Niet alleen zijn er 

veel meer specialismen, zoals paro-

dontologie, implantologie en endo-

dontologie bijgekomen, maar ook 

is het werk op zich veranderd. Waar 

vroeger echt gewerkt werd om pro-

blemen te herstellen, zoals het vul-

len van gaatjes, trekken van kiezen, 

maken van kronen enz, ligt nu veel 

meer de nadruk op de preventie; dat 

wil zeggen het voorkomen van pro-

blemen. Veel problemen in de rest 

van het lichaam zijn het gevolg van 

ontstekingen aan tanden en tand-

vlees. Daarom is voorkomen beter 

dan genezen.’

Meer

Er bleef gedurende al die jaren toch 

ook gelukkig tijd en ruimte over 

voor andere dingen op met name 

het sociale en sportieve vlak. Zo 

was de zoon van oud-wethouder 

Frans van Eck Sr. ook zelf gedu-

rende een aantal jaren gemeente-

raadslid en hanteerde hij de voorzit-

tershamer bij de besturen van o.a. 

de Martin Luther Kingschool en 

Tennisvereniging Tautenburg. Hij 

stond in Hollandsche Rading aan de 

wieg van plaatselijke afdeling van 

de Maatschappij tot Nut van het 

Algemeen en was jarenlang betrok-

ken bij zowel de Maartensdijkse 

als Biltse Sport Federatie. Op dit 

moment is hij voorzitter van de 

plaatselijke afdeling van De Zon-

nebloem en zwaait hij de scepter bij 

een golfclub in een aangrenzende 

gemeente.

Afscheid

Frans neemt na die 40 jaar niet he-

lemaal geruisloos afscheid; Frans 

en Sonja willen al hun patiënten en 

relaties bedanken voor het vertrou-

wen in die voorbije tijd en het ple-

zier dat zij altijd aan hun werk heb-

ben mogen beleven. Zij ontmoeten 

iedereen daartoe graag op vrijdag 

27 juni a.s. tussen 16.00 en 18.00 

uur in het clubhuis van tennisver-

eniging Tautenburg op het F.J.H. 

Van Eck sportpark aan de Dieren-

riem in Maartensdijk.

Frans van Eck stopt ermee
door Henk van de Bunt

Op 25 mei is Frans van Eck veertig jaar werkzaam als tandarts in Maartensdijk. ‘Na veertig jaar is 

het tijd om te stoppen’, aldus de Maartensdijker die ook op andere – met name sociale en sportieve 

terreinen – zijn sporen meer dan verdient. Vrijdag 27 juni a.s. is de dag van zijn echte afscheid.

Na 40 jaar nemen Frans en Sonja van Eck afscheid van het tandartsvak.

Samen lopen voor 
Parkinson

Na het grote succes van de Europese Unity Walk in 2012, werden in 

Nederland in 2013 de krachten gebundeld door Wandelsportvereniging 

Jong & Vrolijk en de George In der Maur Beterlopenwinkel. Nu in 2014 

wordt dit succes herhaald met een recreatieve wandeltocht die zaterdag 

7 juni a.s. zal plaatsvinden. De tocht brengt u o.a. door Park de Gagel, 

Fort Blauwkapel, Fort Ruigenhoek en de bijzondere molen Geesina, de 

vestingwerken en de molen zijn deze dag geopend voor de deelnemers. 

Bij de 15 km komt u ook nog langs Fort Gagel.

Iedereen kan deelnemen aan deze tocht (dus ook mensen die zelf te 

kampen hebben met de ziekte van Parkinson): een unieke gelegenheid 

om nieuwe mensen te ontmoeten, waarvan de opbrengst bovendien vol-

ledig zal gaan naar de Stichting PF (deze heeft een ANBI-status; waar-

door u zeker weet dat het geld op de juiste plek terecht komt).

U kunt dit jaar kiezen uit zeven verschillenden wandelingen met resp. 

afstanden van 3, 6, 11, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Er is voldoende 

parkeergelegenheid, kofie en verdere faciliteiten zoals toiletten en 
EHBO.U kunt zich inschrijven in de George In der Maur Beterlopen-

winkel van 9.00 - 13.00 uur (voor 20 km en hoger tot 13.00 uur).

Uw inschrijfgeld van 6 euro komt geheel ten goede van het Parkinson 

Fonds. Na uw inschrijving en na aloop van uw wandeling kunt u ook 
even rondkijken in de schoenenwinkel. Tevens zal de directeur van het 

Parkinson Fonds aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Vrijdag 23 mei was het nouveautés- 

avond bij van Rossum aan het 

Maartensdijkse Maertensplein. 

Op deze avond, die in het teken 

stond van ‘nieuwigheden’ op het 

vlak van verzorging, mode en 

smaak, kon men ruiken, voelen, 

drinken of proeven van nieuwe pro-

ducten in het al uitgebreide assorti-

ment van drogisterij en parfumerie 

van Rossum. [HvdB]

Ruime belangstelling voor nouveautés

Met het vaste gediplomeerde team, bestaande uit Agaath (foto), Ineke, Jolanda en (voor de salon) en Dianne, 

Karin en Manon organiseert Van Rossum vaker workshops en informatieavonden.

Geslaagde Open Dag
bij Landwinkel

Landwinkel De Groenekan (Nieuwe Weteringseweg in Groenekan) 

hield afgelopen zaterdag een geslaagde Open Dag met een aantal (kin-

der-) specialiteiten. Op de Open Dag gaf Harm-Jan Bloem van het tele-

visieprogramma Ik Kom Bij Je Eten demonstraties over barbecueën en 

men kon onder begeleiding van een volwassene op de pony rijden. Er 

was verder een springkussen voor de kinderen en er waren kramen met 

onder andere zuivel, zeewier, smaakgeheimen, kruidenwijn, olijfolie, 

boerenkaas, honing, sieraden en nog veel meer. [HvdB]

Er bestond o.a. de mogelijkheid gewicht en leeftijd te raden van dit 

‘duurzame’ zwarte biggetje en de daaraan gekoppelde prijs te winnen.
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Cursisten Nederlands, incl. burge-
meester Öhmann, van de ‘Volks-
hochschule’ afd. taal en literatuur, 
bezochten zaterdag De Bilt. Op 
hun verzoek werden de voor-
drachten en rondleidingen in het 
Nederlands gehouden. De ont-
vangst was in ‘Het Lichtruim’, 
afd. bibliotheek, waar Henk Zand-
vliet een lezing hield over ’De Bilt 
kiest voor Fairtrade’.

Na het bezoek aan de overzichts-
expo van de Kunstroute werd het 
KNMI bezocht met een rondlei-

ding over de weerkamer en de 
seismologie. Daar zagen zij de 
pen grote uitslagen maken van-
wege een aardbeving in Grieken-
land. Tijdens de kofiestop werd 
het gedicht ‘Weerkunde’ van Ger-
rit Achterberg door Elly van Dui-
venbooden voorgedragen. Daarna 
werd Landgoed Sandwijck be-
zocht. (Meep van Kampen)

Coestfelders poseren bij het Bilts 

hoogkruis.

Praktijkles voor Coesfelders in De Bilt

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)

THE ART OF HAIRCOLORING

Voor onze moderne, gezellige salon zijn wij op zoek naar
een Allround haarstylist voor 2-3 dagen per week (16-23 uur) 

Bij Hairdesque staan persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor de klant centraal. Wij werken 
in een vast team van 5 medewerkers. We zijn een erkend leerbedrijf. Belangrijk in ons team zijn 
normen en waarden. Waardering en respectvol met elkaar omgaan. Vanuit de visie dat ieder zijn 
eigen kwaliteiten heeft en dat we samen sterk zijn. Door middel van trainingen en cursussen bieden 
we mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.Wij zijn erkend krullenspecialist en werken met het 
Curlsys knipsysteem waarvoor veel van onze klanten uit de wijde omgeving komen.

Goldwell en Keune zijn de kleur en stylingsproducten waar wij mee werken.
Salaris is volgens CAO en afhankelijk van niveau en ervaringsjaren.

Competenties:   Klantgericht en Flexibel
   Dames, heren en kinderen knippen
   Goed met kinderen en oudere mensen kunnen omgaan!

Heb je belangstelling?
Mail dan een korte motivatie met CV naar: cy.spaan@live.nl. Web: www.hairdesque.nl.
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Christa Spaan: 0346-213711 / 213075

GEZOCHT 

ALLROUND HAARSTYLIST 
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Goes: ‘In de beginfase van de bouw 

hebben we ons de vraag gesteld hoe 

het onderwijs er in de toekomst zal 

uitzien en wat dit van de nieuwbouw 

vraagt. Met het team medewerkers 

hebben we veel vernieuwende voor-

beelden in het land bekeken, wat 

heeft geleid tot dit gebouw zonder 

lokalen. Dit vergt lef van de mede-

werkers en kan alleen gerealiseerd 

worden dankzij hun inzet.’

Basispricipes

Samenwerken, leren en creëren. De 

Werkplaats Kindergemeenschap in 

Bilthoven heeft de opvoedingsprin-

cipes, die Kees Boeke bij de op-

richting van de school in 1926 for-

muleerde, nieuw leven in geblazen. 

Boeke vond dat volwassenen kin-

deren serieus moeten nemen. Zijn 

school werd een werkplaats, waarin 

leerlingen (‘werkers’) en leraren 

(‘medewerkers’) op basis van ge-

lijkheid werken aan een rechtvaar-

dige en verdraagzame wereld. In 

de schoolgebouwen van de Werk-

plaats is nu ook volop ruimte voor 

de doe-kant van het leren. Eind 

februari werd een nieuw gebouw 

voor de groepen 5 tot met 8 van de 

basisschool in gebruik genomen. 

Die nieuwbouw brengt Boeke’s 

uitgangspunten weer dichterbij. De 

oude school uit de jaren zestig - met 

geschakelde klaslokalen aan een 

lange gang - is vervangen door een 

halfrond gebouw met open ruimtes, 

waar leerlingen zelfstandig kunnen 

werken. Maar de nieuwbouw heeft 

ook hoeken en nissen, waar leer-

krachten met hun eigen leergroep 

kunnen werken. Het voortgezet 

onderwijs heeft al sinds 2006 een 

nieuw gebouw zonder klasloka-

len, maar met leerdomeinen waar 

zeventig tot tachtig leerlingen hun 

thuishaven hebben. Ze kunnen er 

zelfstandig aan de slag of in kleine 

groepen samenwerken al dan niet 

onder begeleiding van een docent.

Samenwerking

Wethouder Madeleine Bakker ver-

richtte de opening: ‘Ik heb het 

nieuwe schoolgebouw nog niet van 

binnen gezien, maar heb wel enkele 

ouders gesproken van kinderen, 

werkers, van deze basisschool. Zij 

gaven aan oorspronkelijk best kri-

tisch te staan tegenover het vernieu-

wende idee dat kinderen zonder 

eigen klaslokalen op basisschool-

niveau onderwijs volgen, maar na 

enkele dagen waren zij overtuigd 

en enthousiast. Uit hun reacties vie-

len twee kernwoorden op: samen-

werking en open. Twee begrippen, 

die wij ook in de gemeentelijke 

politiek toejuichen. De Werkplaats 

heeft samenwerking en openheid 

hoog in haar vaandel staan, het 

nieuwe schoolgebouw en het ver-

bouwde gedeelte alsmede het nieu-

we onderwijs geven hier letterlijk 

en iguurlijk ruimte aan. Ik felici-
teer daarom de directie, het bestuur, 

de medewerkers en de bouwers van 

harte met hun nieuwe school. Bo-

venal feliciteer ik de leerlingen, de 

werkers van deze school. De hui-

dige en toekomstige werkers die bij 

u op deze prachtige locatie in uit-

stekende handen en omgeving zijn. 

Geniet van deze feestelijke dag; 

heel, heel veel werkers zullen jaren 

genieten van deze school.’

Twee uurtjes

De WP-basisschool telt 560 leer-

lingen. De groepen 1 en 2 zitten in 

het kleutergebouw, groepen 3 en 4 

in het gerenoveerde gedeelte. Goes: 

‘We hebben vanaf de krokusvakan-

tie al in de nieuwbouw gewerkt. 

Na twee uurtjes wisten we dat we 

het goed hadden gedaan: we zagen 

tevreden kinderen die zich snel 

aanpasten aan de ruimte waarin ze 

werkten. De kinderen wisselen re-

gelmatig van plek; alleen aan het 

begin en einde van de dag en rond 

de pauzes bevinden ze zich in hun 

basisgroep. Kinderen weten wat er 

van hen in de verschillende ruimtes 

met steeds wisselende leerlingen en 

leerkrachten verwacht wordt. Het 

is ons opgevallen dat kinderen heel 

gedisciplineerd kunnen werken 

als ze autonomie krijgen. We wil-

len in het onderwijs vaak te strak 

de touwtjes vasthouden. De mede-

werkers zelf zijn ook heel tevreden. 

Persoonlijk word ik heel blij als ik 

de grote betrokkenheid zie van ge-

lukkige kinderen in deze nieuwe 

ruimte. Hier kunnen ze zijn wie ze 

zijn. Met deze nieuwbouw bouwen 

we voort op de traditie en cultuur 

van Kees Boeke.’

‘Hier kunnen ze zijn wie ze zijn’
door Henk van de Bunt

De directeur van Basisschool De Werkplaats Kindergemeenschap Jeroen Goes vertelde 

afgelopen zaterdag 24 mei bij de opening van de nieuwbouw van de basisschool erg tevreden 

te zijn met het resultaat. Ook de bestaande gebouwen zijn gerenoveerd. De nieuwbouw biedt 

ruimte aan 300 leerlingen (groep 5 tot en met 8) en 12 vaste medewerkers.

Onderwijswethouder Madeleine Bakker en basisschooldirecteur  

Jeroen Goes.

39 kunstenaars, het merendeel le-

den van BeeKk, zetten afgelopen 

weekeinde hun ateliers open in De 

Bilt. Sommige kunstenaars die een 

atelier hebben dat te klein is of te 

veel uit de route ligt, exposeerden 

met elkaar in leegstaande panden. 

In totaal waren er twaalf te be-

zoeken adressen met schilderijen, 

beelden, textielwerk, glaskunst, 

leerbewerking, kleding, fotograie, 
keramiek, grafkunst, gemengde 

technieken, etc.

Samenwerken

Bij zijn benoeming tot directeur 

van Het KunstenHuis (sept. 2012) 

zei Schouw: ‘We moeten in De 

Bilt meer samenwerken met aan-

bieders van cultuuronderwijs. De 

reden waarom ik deze baan graag 

wilde hebben, is dan ook, dat dit 

een mooie kans en uitdaging is om 

kunst en cultuur in onze gemeente 

door samenwerking te versterken’. 

Schouw vond de timing perfect, 

want ‘de start van deze kunstrou-

te is precies aan het einde van de 

‘week van de amateurkunst’, een 

landelijk initiatief waar wij voor 

het eerst aan hebben deelgenomen’.

Lichtruim

De directeur van het Kunstenhuis 

vond het vanzelfsprekend dat de af-

trap van deze Kunstroute 2014 zich 

in de Galerie van het Lichtruim af-

speelt: ‘Toch is het Lichtruim, als 

cultureel centrum, pas een half jaar 

open en stonden we hier pas drie 

maanden geleden met een eerste 

expositie van Kunstkring BeeKk. 

Naast Kunstkring BeeKk hebben 

gelukkig een groot aantal cultuuror-

ganisaties hun weg naar het Licht-

ruim weten te vinden. Nog voor 

de oficiële opening trad de Biltse 
Toneelvereniging Steeds Beter al 

op en deze amateur toneelgroep is 

inmiddels al weer terug geweest 

voor een tweede serie voorstellin-

gen. Naast de vele uitvoeringen en 

presentaties van de Muziekschool, 

Theaterschool Masquerade en de 

dansschool van het Kunstenhuis 

hebben we ook ‘de theaterkoffer’ 

met een kerstvoorstelling gezien, 

heeft theater in het Groen uit Groe-

nekan een try-out voorstelling ge-

daan, zijn er in samenwerking met 

de Stichting Kunst en Cultuur in De 

Bilt en de Bibliotheek verschillen-

de literaire en kunstlezingen geor-

ganiseerd. Vorige week was er een 

zeer succesvolle start gehad van 

het FilmTheater Het lichtruim. Een 

maandelijkse ilmavond met bij-
zondere art-house ilms. Kortom; 
de start van het Lichtruim heeft een 

sterke impuls gegeven aan het cul-

turele leven in De Bilt en we staan 

nog maar aan het begin’.

Opening Kunstroute 2014
door Henk van de Bunt

Rob Schouw opende in het Lichtruim aan het Planetenplein in Bilthoven de Kunstroute, georganiseerd 

door Kunstkring BeeKk in de gemeente De Bilt’. Schouw: ‘Een zeer gevarieerde Kunstroute, wederom 

met passie en liefde georganiseerd door het netwerk van beeldende kunstenaars in De Bilt, bekend 

onder de naam Kunstkring BeeKk. Met zijn 19e editie kunnen we inmiddels spreken van een culturele 

traditie, een van de vele tradities die we in de gemeente kennen’.

De opening werd muzikaal opgeluisterd door de Biltse Jazzband ‘De Buren’.

56e avondvierdaagse
in De Bilt-Bilthoven

Van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juni zal voor de 56e keer de avond-

vierdaagse gehouden worden in De Bilt-Bilthoven. Naar verwachting 

zullen er dagelijks 2500 wandelaars, de meeste in groepsverband mee-

lopen. Op woensdagavond 4 juni: de zogenaamde vaantjesavond met 

kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool zullen er nog eens naar 

schatting 300 extra wandelaars actief zijn.

De inschrijving in groepsverband heeft op 27 mei plaatsgevonden. 

Mocht je alsnog individueel mee willen lopen dan kan je nog inschrij-

ven op de eerste avond vanaf 18.00 uur. Wel moet je dan op de mid-

delbare school zitten, want als je jonger bent, dan moet er 1 volwassene 

meelopen op 5 kinderen.

Start

Zowel de 10 als de 5 kilometer start vanaf 18.30 uur bij voetbalvereni-

ging FC De Bilt, Laan van Weltevreden 1 De Bilt. De intocht zal op 

vrijdag 6 juni plaatsvinden. Deze zal starten vanaf de Laan van Wel-

tevreden en zal muzikaal omlijst worden door De Koninklijke Blitse 

Harmonie en de Vereniging der vrijwillige Brandweerharmonie Bilt-

hoven naast Muziekvereniging Excelsior uit Cothen en Harmonie de 

Vriendschap uit Woerden. Meer informatie is te vinden op website 

www.avondvierdaagse-debiltbilthoven.nl.

Verkeersdiploma gehaald
Leerlingen van groep 7 van de (basis-)School met de Bijbel in Maar-

tensdijk kregen hun verkeersdiploma uitgereikt. Burgemeester Arjen 

Gerritsen was met twee wijkagenten en twee vertegenwoordigsters van 

de plaatselijke afdeling van VVN naar de Maartensdijkse Prinses Iren-

elaan gekomen om het felbegeerde brevet van verkeersbekwaamheid te 

overhandigen. (Harry Prosman)

Na alle lovende woorden werden de blije gezichten op de foto vastgelegd.
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130 jaar lang verborg de biblio-

theek van het KNMI een grote 

schat. Een 'vergeten doos' met 

gegevens over een vergeten ex-

peditie naar het Hoge Noorden, 

een expeditie met een verhaal, dat 

minstens zo dramatisch is als de 

tocht van Willem Barentsz naar 

Nova Zembla. Een spannend ver-

haal, maar waarom waren we daar 

eigenlijk, wat zochten we daar?

Expeditie

De expeditie begon in 1882, toen 

de meteorologie nog in de kinder-

schoenen stond. De toenmalige 

directeur van het KNMI, Buys 

Ballot, vond dat overal ter wereld 

waarnemingsstations moesten 

worden geplaatst, dus ook op de 

Noordpool. Een groep Nederland-

se meteorologen trok per schip 

via de Karazee naar het gebied. 

Aankomen deden ze echter nooit. 

De schuit, die niet meer dan 50 pk 

vermogen had, liep vast. Er moest 

noodgedwongen overwinterd 

worden op het ijs. ‘Het eten was 

goed en er was verschrikkelijk 

veel drank meegenomen. Daar-

door bleef het moreel goed’, zegt 

Kees Dekker. ‘De mannen grepen 

ook elke gelegenheid aan om een 

feestje te vieren’. Na een over-

wintering en een koele zomer lijkt 

redding ver weg - geen schip kan 

hen bereiken. De mannen beslui-

ten naar het vaste land te lopen. Ze 

zoeken hun weg over voortdrij-

vende en gevaarlijk schommelen-

de ijsschotsen; ruim drie weken 

zwerven ze over het ijs.

Fotomateriaal

Dit boek over de Nederlandse 

poolexpeditie tijdens het Eerste 

Internationale Pooljaar 1882-1883 

schetst het relaas van een groep 

mannen die alleen door samenwer-

king konden overleven. Terwijl ze 

streden voor hun leven op hun ijs-

schots 'Nieuw Holland' hebben de 

KMNI-meteorologen toch alles op 

alles gezet om het internationaal 

afgesproken waarneemprogramma 

te volgen. 

Het boek is rijk geïllustreerd met 

oud fotomateriaal, kaarten en 

schitterende natuurfoto's van Jan 

Vermeer. Het boek is verkrijgbaar 

in de boekwinkel.

Nederlandse poolexpeditie
te boek gesteld

door Henk van de Bunt

Voormalig Radio Rijnmond-weerman Kees Dekker heeft een boek geschreven over een 

bizarre poolexpeditie van Nederlandse meteorologen. Samen met Frieda van Essen heeft hij 

er acht jaar lang aan gewerkt. ‘De Nederlandse poolexpeditie van 1882-1883’ werd vrijdag 

25 april oficieel gepresenteerd bij het KNMI in De Bilt. De achterkleinzoon Kees Buys 
Ballot kreeg het eerste exemplaar overhandigd.

V.l.n.r. Kees Buys Ballot, Frieda van Essen, Kees Dekker, Gerard 

van der Steenhoven (hoofddirecteur KNMI), Wouter Jansen 

(hoofd bibliotheek KNMI) en Harry Geurts (PR) met het boek.

Op sportpark Weltevreden van 

Honk- en Softbalvereniging Cen-

trals in De Bilt speelden vorige 

week maar liefst negen Recre-

antenteams uit het hele land een 

prachtig Softbal Recreantentoer-

nooi. Er waren maar liefst 120 

spelers op de velden: een kleur-

rijk geheel van sportief spelende 

teams die allen kwamen voor het 

spelplezier en de gezelligheid.

(Ellen Somer)

Geslaagd Softbal Recreantentoernooi

(foto Rob Jelsma)

Sportdagen basisscholen
Vorige week vonden onder ideale weersomstandigheden de 

jaarlijkse sportdagen plaats voor de basisscholieren uit de 
kernen De Bilt, Bilthoven en Groenekan. Plaats van handeling 

was sportpark Weltevreden in de Bilt.

De leerlingen uit groep 6 en 7 speelden een aantal slagbalwedstrijden, ter-

wijl groep 8 T-ball op het programma had staan. Hoewel er geen prijzen te 

verdienen waren, werd er fanatiek maar heel sportief om de winst gestreden. 

Daarnaast namen alle leerlingen deel aan een atletiekprogramma en werd elke 

dag afgesloten met een estafette.

Finale

De winnaars van elke estafette liepen vrijdag de inale. Hierbij stond de van 
Ewijk van de Bilt-trofee op het spel, die werd uitgereikt door de heer Rienk 

Miedema. Winnaar bij de meisjes was dit jaar de Michaëlschool, gevolgd 

door de Theresiaschool met als derde de Patioschool. Bij de jongens was de 

Theresiaschool de sterkste na een spannende strijd met de Van Dijckschool. 

De derde plaats was voor de Julianaschool.

Ook dit jaar was de goede organisatie in handen van de schoolsportcommis-

sie die het mogelijk maakte dat ruim 1300 leerlingen terug kunnen kijken op 

leuke en sportieve dagen. (Paul van den Brink)

Amnesty
in de 

bibliotheek

Op zaterdag 31 mei a.s. 

staat Amnesty Inter-

national van 11.00 tot 

12.30u met een stand 

in de openbare biblio-

theek van Bilthoven. 

Daar kunt U uw hand-

tekening zetten onder 

petities waarmee Am-

nesty bij regeringen 

aandacht vraagt voor 

gevangenen waarvan 

de mensenrechten ge-

schonden worden.

Ook is er informatie 

over Amnesty zelf en 

haar acties.

Per DIRECT bezorgers gezocht:

Vaste wijken

Wijk 113: Betje Wolflaan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, 
   ten Katelaan. 
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan. 
Wijk 108: Boslaan, Leeuweriklaan, Pimpelmeeslaan, Zwartkoplaan, Spechtlaan,  
   Spotvogellaan, Tuinluiterlaan, Tureluurlaan, Waterhoenlaan, 
   Kwinkelier (let op: winkels alle woensdagen voor 18.00 uur bezorgen). 

Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, 
   Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 
   Zwaluwlaan.

Wouter van Brenk traint Nova
Nova heeft voor het seizoen 2014/2015 Wouter van Brenk weten vast te leg-

gen als trainer/ coach van Nova 1. Wouter van Brenk heeft o.a. bij Tweemaal 

Zes (TZ) en Dalto (Driebergen) gespeeld en heeft op hoog niveau veel erva-

ring kunnen opdoen. Maik van Kouterik zal in het nieuwe seizoen aan het 

roer staan bij Nova 2. Maik korfbalt op dit moment nog bij TZ. Aan het einde 

van het seizoen stopt Maik met actief spelen en gaat hij zich toeleggen op het 

trainen/coachen. Voor de jeugd (A1) zal Maurice Lindenaar de komende tijd 

fungeren als coach/trainer. Maurice Lindenaar viel op door zijn enthousiasme-

rende manier van trainen / coachen bij andere teams. Nova vindt het belang-

rijk talenten op het trainersvlak binnen de vereniging de ruimte te geven en 

ondersteunt hen hierbij.

V.l.n.r. Maurice Lindenaar (coach A1), Arie Anninga (voorzitter Nova), Maik 

van Kouterik (coach Nova 2) en Wouter van Brenk (coach Nova 1).
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Belangrijk ingrediënt van de avond 

is de veiling, in handen van ‘wer-

kers’ Jibbe en Fleur (5 VWO). Een 

kleine greep uit de veilingstukken: 

twee uur durende (proef-)rijles bij 

ikwilrijles voor auto of motor, twee 

ietsen, kledingstukken van beken-

de Nederlanders en nog vele andere 

veilingstukken. Naast de veiling 

is er ook een loterij. Gasten kun-

nen een lootje kopen en daarmee 

prijzen winnen. De ‘werkers’ wis-

ten tientallen ouders, kennissen en 

familieleden enthousiast te krijgen 

om veilingstukken en loterijprijzen 

ter beschikking te stellen aan het 

goede doel. Muzikale talenten zor-

gen voor uiteenlopende acts gedu-

rende de hele avond.

Ambassadeurs

De ‘werkers’ van de Werkplaats 

zetten zich sinds december 2013 al 

in als ambassadeur van het HDI. De 

ambassadeurs zijn enthousiast over 

hun samenwerking. ‘Wij gaan ons 

de komende twee jaar inzetten voor 

het HDI. Daarna gaan de klassen 

onder ons het project voortzetten. 

Het is voor ons leuk en leerzaam 

om te doen. We moeten bijvoor-

beeld veel regelen en afspraken 

maken. Daarnaast hebben we het 

idee dat we het HDI en daarmee 

de patiënten echt kunnen helpen 

door dit soort evenementen te or-

ganiseren. Aan het begin van onze 

samenwerking zijn we op bezoek 

geweest bij het HDI; dit maakte 

veel indruk. Ik kende het instituut 

eerst nog niet, maar bij terugkomst 

op school kwam ik er achter dat een 

vriend van mij veel steun aan het 

HDI heeft gehad. Toen werd ik nog 

enthousiaster, het is hartstikke leuk 

om te doen!’ vertelt Josephine, wer-

ker uit VWO 4.

(Linda Sintniklaas)

Beneietavond WP
voor Helen Dowling Instituut 

Dinsdag 3 juni vanaf 18.00 uur organiseren leerlingen van de Werkplaats uit Bilthoven
een beneietavond met diner, veiling en een loterij. De opbrengst van de avond komt

geheel ten goede aan het Helen Dowling Instituut (HDI). Dit instituut biedt
psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten.

Leerlingen van de Werkplaats organiseren een beneietavond, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede komt aan het Helen Dowling Instituut 
Bilthoven.

Een ouder vertelt: ‘Voor mijn kin-

deren is de Avondvierdaagse ieder 

jaar weer een groots spektakel; ik 

vind het zelf altijd wel een gedoe 

om eerlijk te zijn. Ons hele ritme 

is in de war want we gaan iedere 

avond laat naar bed, maar moeten 

wel weer op tijd op, dus de kinde-

ren zijn vermoeid, en het eten moet 

op tijd klaar zijn enz. Tijdens het 

wandelen verbaas ook ik me ie-

der jaar weer over de hoeveelheid 

snoep, die onderweg naar binnen 

gewerkt wordt. Behalve bij mijn 

dochter dan, want die heeft stukken 

komkommer, een lesje water, wat 
gedroogd fruit en snoepjes van de 

natuurwinkel in haar rugzak.’

Scholen
Gelukkig zijn er nu ook scholen die 

dit jaar qua eten en drinken op de 

gezonde toer zijn gegaan tijdens de 

avondvierdaagse. Tijdens de tocht 

wordt er door de oudervereniging 

gezorgd voor drinken en wat lek-

kers. Apotheek Maertensplein en 

‘Groenteboer’ Landwaart gaven de 

tweede avond (dinsdag) het goede 

voorbeeld door de deelnemers van 

zowel de vijf als de tien kilometer 

te trakteren op gezonde tomaatjes, 

komkommers en snoeppaprika’s. 

Beide sponsoren wilden hiermee 

graag het goede voorbeeld geven. 

De geste viel bij alle deelnemers 

zeer goed in de ‘smaak’.

Gezonde snacks tijdens Avondvierdaagse
door Henk van de Bunt

Van maandag 19 tot en met donderdag 22 mei werd in Maartensdijk de Avondvierdaagse 
georganiseerd. Een toenemend aantal leerkrachten en (groot-)ouders vindt dat de 

avondvierdaagse (landelijk) tegenwoordig meer weg heeft van een snoepfestijn, dan van een 
gezond evenement. Schoolleiders roepen ouders op hun kind voor het wandelfestijn vooral 

gezonde producten mee te geven. In Maartensdijk werd een begin van verandering zichtbaar.

Op de Ruigenhoeksedijk in Groenekan kon iedereen van de ’10 kilometer’ 
even ‘gezond snacken’. 

Eten uit de natuur
Om meer te weten te komen over wat je kunt eten uit de natuur wordt 

door Utrechts Landschap met medewerking van IVN De Bilt op woens-

dag 4 juni een kinderactiviteit georganiseerd. Eerst wordt wat verteld 

over wat je zoal kunt eten uit de natuur, daarna ga je het bos in om 

eetbare planten en of bessen te zoeken. Tot slot wordt daar een lekkere 

snack van gemaakt. Van14.00 tot 16.00 uur bij Paviljoen Beerschoten, 

Holle Bilt 6 te De Bilt, voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Kosten € 3,50 

per kind (met U-pas of beschermerpas € 2,50). Aanmelden kan alleen 

per email tot zondag 1 juni: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com.

Concert Talentklas
Op zondag 1 juni verzorgt de Talentklas van de Biltse Muziekschool 

een concert in Woonzorgcentrum Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in 

Bilthoven. De toegang is gratis en vooraf aanmelden hoeft niet. De 

aanvang is om 15.00 uur. Na aloop van het concert, rond 16.00 uur, is 
er gelegenheid om nog even na te praten en een drankje te gebruiken. 

Voor deze middag staat onder meer werk van Vivaldi, Gershwin, Bohm 

en Lefèvre op het programma.

Talent
Tap Uitvaartzorg - al vanaf 2007 sponsor van de Talentklas - maakt het 

concert mogelijk. Tap ziet dagelijks wat muziek in het uitvaartvak voor 

families betekent en ondersteunt jong talent van harte. Met talent kan 

de stap naar de toekomst worden gemaakt. Door het sponsorschap heeft 

de school extra mogelijkheden om muziektalenten te ondersteunen. De 

talenten werken tijdens een cursusjaar toe naar de slotpresentatie, waar-

voor de ‘generale repetities’ worden gehouden in verzorgingshuizen in 

de gemeente De Bilt.

Na het weerzien met de klas en een 

rondleiding door de school ging 

de groep naar het sportveld, waar 

afwisselend honkbal en voetbal 

gespeeld werd. Terug op school 

stond de lunch klaar en daarna was 

het tijd voor een puzzeltocht door 

De Bilt. Aan de hand van een plat-

tegrond en foto’s moesten de leer-

lingen in kleine gemengde groep-

jes letters vinden, die het woord 

‘Partnerschaft’ vormden. Daarna 

bezochten de Duitse leerlingen huis 

en tuin van Jits Bakker, terwijl Ne-

derlandse kinderen vertelden over 

het werk, de werkwijze en het leven 

van Jits Bakker. Na een kort bezoek 

aan de beeldentuin bij Beerscho-

ten vertrok de bus weer richting 

Coesfeld. (Tine Rigter)

Coesfeld op bezoek
Ieder jaar in april gaat groep 8 van de (basis-)Patioschool uit De Bilt vijf dagen naar Coesfeld. 

Daar ontmoeten ze een klas leerlingen van de Anne Frankschule. Dit jaar kwam op 22 mei
voor het eerst sinds 13 jaar een klas uit Coesfeld op tegenbezoek in De Bilt.

Op 22 mei kwam een klas leerlingen van de AnneFrankschule uit 
Coesfeld een dagje op (tegen-)bezoek bij de Patioschool in De Bilt.  
[foto Reyn Schuurman]

Carlo Boszhard op 
Bosbergschool

Het musical-seizoen voor groep 8 is op alle basisscholen weer begon-

nen. Op de Bosbergschool in Hollandsche Rading zal TV Kantine De 

Musical’ worden opgevoerd. De repetities zijn in volle gang. 

Groep 8 van de Bosbergschool kreeg donderdag 22 mei extra onder-

steuning: De productiemaatschappij, die ieder jaar de musicals voor 

scholen produceert en bedenker Carlo Boszhard kwamen langs voor 

een workshop. ‘Hoe gaat acteren in z’n werk en hoe kun je de typetjes 

het beste nadoen’?  (Hilda Titman)

Leerlingen en meester Jeffrey Swerissen (rechts) leerden typerend 
acteren van Carlo Boszhard. [foto Henk van de Bunt]
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Coördinator Ben Klomp: ‘De club 

is niet aangesloten bij de Neder-

landse Bridge Bond. Het accent ligt 

op de sociale kant van de bridge-

sport: het ontmoeten en het maken 

van contacten. Vandaar dat er in de 

pauze gezamenlijk kofie en thee 
wordt gedronken en na aloop een 
glaasje en een hapje op tafel staat’.

Irene

Een voorlopig nieuwe thuishaven 

heeft de club gevonden bij SV 

Irene. In de kantine van deze ver-

eniging, die huist in de ‘Kees Boe-

kehal’ in Bilthoven, zullen de leden 

elkaar met ingang van september 

weer ontmoeten. Klomp: ‘Als pro-

bleem echter wordt ervaren dat de 

leden zich van de ene kant van de 

gemeente naar de andere kant moe-

ten begeven. Dit brengt vervoers-

problemen met zich mee; met name 

voor de oudere leden’.

Robber

Maar men is ervan overtuigd dat 

ook op de nieuwe locatie weer me-

nig partijtje robberbridge gespeeld 

kan worden onder het genot van een 

hapje en een drankje. Er is ook daar 

natuurlijk plaats voor nieuwe aan-

meldingen. Medeorganisator Leo 

van Vlodorp over ‘Robberbridge’: 

‘Deze manier van bridgen wijkt niet 

essentieel af van de wijze waarop 

het hedendaagse wedstrijdbridge 

in Nederland wordt gespeeld. Het 

verschil zit ‘m voornamelijk in de 

wijze van uitslagberekening. Kort 

gezegd: een partijtje robberbridge 

is een bridgewedstrijd van twee pa-

ren die tegen elkaar spelen’. 

Er wordt gespeeld op maandag van 

13.30 uur tot 17.00 uur. Voor nade-

re informatie kan men bellen naar 

Ben Klomp (tel. 030 2283799).

Van ’t Hoekie naar de Kees Boekehal 
Bridgeclub Down & Up moet verhuizen

door Henk van de Bunt

Leden van de bridgeclub Down & Up, gehuisvest in ’t Hoekie’ speelden daar maandag 19 mei 

voor de laatste keer. In verband met de ontwikkelingen rondom het buurthuis moest ook deze 

club na ruim 18 jaar, een nieuw onderkomen gaan zoeken.

Het accent bij Down & Up ligt op de sociale kant van de bridgesport. 

Straks ook weer in de Kees Boekehal.

Kennismaken met 
Bridgeclub Maartensdijk

Bridgeclub Maartensdijk heeft voor het nieuwe seizoen, dat in septem-

ber begint, weer ruimte voor nieuwe leden. Overweegt u lid te worden 

van een bridgevereniging, dan is er op 3 juni een mogelijkheid kennis 

te komen maken met BCM in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in 

Maartensdijk. Op 3 juni tussen 19.15 en 19.30 uur is aanmelding om die 

avond mee te spelen mogelijk. Voor nadere informatie: Addy Warmer-

dam, tel. 0346 212535 of secretaris.bcm@gmail.com.

Open Zomer-bridgedrives
Bridge Combinatie Concordia-86 houdt ook deze zomer op de woens-

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

toegankelijke bridgedrives. Een ideale gelegenheid om zomers door 

te kunnen spelen of om kennis te maken met bridge in wedstrijdver-

band. Er wordt afhankelijk van de deelname gespeeld in twee lijnen. De 

speellocatie is gebouw De Schakel (achter de Immanuelkerk), Soest-

dijkseweg-Zuid 49b, De Bilt. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 

uur). Belangstellenden hoeven zich niet van tevoren te melden, maar 

dienen wel uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Deelname voor niet-

leden is 2 euro per persoon per avond. Nadere informatie: Els van den 

Berg, tel. 030 2281581 of Wim Westland, tel. 030 2251012.

Zomerbridge in Hollandsche Rading
Ook in de zomerperiode van 2014 wordt er weer volop gebridged in 

Hollandsche Rading. Met ingang van donderdag 5 juni is er weer het 

wekelijks vrij toegankelijk Zomerbridge in het Dorpshuis aan de Den-

nenlaan.

Voor niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van 

deelname € 2,00 per persoon per avond. Leden betalen € 1,00 per per-

soon per avond. Vooraf aanmelden van zowel leden als niet-leden per 

paar 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 19.15 uur. Het 

Zomerbridge gaat door tot en met donderdag 28 augustus. Vanaf 19.15 

uur is men welkom en de aanvang van het bridgen is om 19.45 uur. 

TZ F1 kampioen

De F1 van TZ had geen gemakkelijk seizoen. Maar dit voorjaar kwam 

de ploeg goed op gang. Door de mooie 6-2 overwinning werd TZ F1 

zaterdag met grote voorsprong kampioen.

Vorige week berichtten De Vier-

klank en Regio TV De Bilt dat de 

pupillen van DOS E1 kampioen 

waren geworden. Dit blijkt een 

enigszins voorbarig en incompleet 

bericht te zijn geweest, dat de re-

dactie was toegezonden. De com-

petitie was namelijk nog niet afge-

lopen, dit weekend werd de laatste 

ronde gekorfbald.

Na een geweldige 2-0 overwinning 

op TZ E3 heeft NOVA E1 afgelo-

pen zaterdag hetzelfde puntenaan-

tal behaald en zijn zij gedeeld kam-

pioen met DOS geworden, waarbij 

NOVA een beter doelsaldo heeft 

behaald.

Nova E1 kampioen

NOVA is enorm trots op dit sportieve team met Hannah, Kiki, Niels, 

Pepijn, Shen, Fenne, Lidewij, Noor, Maaike en Francesca en hun coaches 

Sigrid en Inge. Het team had ook al het zaalkampioenschap behaald.

DOS kwam wel goed uit de start-

blokken en pakte snel een 2-0 voor-

sprong. Richting rust werd deze 

voorsprong nog een beetje verder 

uitgebreid naar een 7-4 stand hal-

verwege. De tweede helft brak 

er een periode aan die een beetje 

symbool staat voor het spel van de 

laatste maanden. DOS speelde goed 

en creëerde geweldig veel kansen, 

maar de thuisploeg ging zo slordig 

om met het afronden dat er in een 

periode van twintig minuten niet 

werd gescoord. Toen eenmaal de 

8-4 was gescoord, ging het snel en 

liep DOS eenvoudig weg van de 

Hardenbergers.

Afscheid

Zeven minuten voor tijd mocht Je-

roen Groot na ruim een half jaar 

blessureleed voor het eerst weer 

invallen. Hij bekroonde dit met een 

mooi doelpunt. Het 15e doelpunt 

was het doelpunt van aanvoerster 

Marcella Bouwman. Hierna kreeg 

zij onder luid applaus van de vele 

toeschouwers een publiekswissel.

Met een traan verliet zij het veld, 

want vanwege aanhoudende klach-

ten aan haar knie is zij gedwongen 

te stoppen. Marcella kan gezien 

worden als een van de grootste ta-

lenten van DOS. Zij speelde zich 

op haar 15e al in de basis van het 

eerste team, maar moest enkele ja-

ren later vanwege een knieblessure 

noodgedwongen al stoppen. Twee 

seizoenen geleden maakte ze toch 

haar rentree. Haar drive was kampi-

oen te worden en nog uit te komen 

in de 2e klasse. Marcella is met 

haar positieve inzet en uitstraling 

een groot voorbeeld voor de andere 

spelers. Het 1e team gaat haar vol-

gend seizoen zeker nog missen.

Naast het afscheid van de aan-

voerster was er ook het afscheid 

van de coach Berry van den Broek. 

Na het kampioenschap van vorig 

seizoen in de zaal en op het veld, is 

DOS onder zijn leiding dit seizoen 

als derde in de zaal en als vierde 

op het veld geëindigd. Een prima 

resultaat voor het debuutjaar in de 

2e klasse.

De wedstrijd tegen Juventa ein-

digde uiteindelijk in een ruime 

17-5 overwinning voor DOS. Na 

een lange vakantieperiode start de 

voorbereiding op het nieuwe sei-

zoen zaterdag 9 augustus, onder 

leiding van de nieuwe trainer Ste-

ven Brink.

DOS sluit seizoen af
met ruime overwinning

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen begon een kwartier later. Tegenstander Juventa, 

dat toch al een lange reis moest ondernemen uit Hardenberg, had ook nog eens te maken 

met ileleed. De spelers waren zodoende ruim 2½ uur onderweg. Dat was geen geweldige 
voorbereiding en dat bleek ook in de wedstrijd. Het ontbrak de spelers aan echte scherpte.

Marcella Bouwman geconcentreerd 

bij een vrije bal.
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Europese Parlementsverkiezingen 
op de Werkplaats

door Henk van de Bunt

Op donderdag 22 mei vonden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats. Voor de 751 

leden van het Europees Parlement kunnen er 26 in Nederland worden gekozen. De Werkplaats 

liet dit niet ongemerkt voorbijgaan. Maandag 19 mei was er een bijeenkomst in de grote zaal 

van de school met politiek betrokkenen die ondervraagd werden door een aantal leerlingen. 

Daarna waren er heuse Europese (school-)verkiezingen op de Werkplaats.

Pieter van Rossem is docent maatschappijleer en maat-

schappijwetenschappen: ‘De SP en PvdA hebben een 

verschillende kijk op de rol van het Europees Parle-

ment en de Europese Unie. Voor deze middag waren 

twee EU parlementsleden uitgenodigd, die vanwege 

de grote drukte op deze maandag met o.a. een lijsttrek-

kersdebat ‘s avonds de uitnodiging moesten afzeggen. 

Zij werden vervangen door Tweede Kamerlid Marit 

Maij (PvdA) en Erik Meijer, die jaren Europarlemen-

tariër voor de SP was’.

Uitslag

Ook al mag het merendeel van de Werkplaatsleerlin-

gen nog niet (echt) stemmen voor de Europese Par-

lementsverkiezingen, toch zijn politieke partijen erg 

geïnteresseerd in het stemgedrag van de scholieren. De 

politiek zegt met deze mening nu al rekening te willen 

houden. Tenslotte vormt deze groep bij de volgende 

verkiezingen een belangrijke nieuwe groep kiezers die 

dan gaat meedoen. Daarom organiseerde de WP een 

(internet-)stemming voor de EP scholierenverkiezin-

gen. De uitslag daarvan gaf het volgende beeld:

(percentages van de uitgebrachte stemmen vs totaal 

uitgebrachte stemmen)

 Werkplaats  Landelijk

CDA 1,2 6 

PVV 2,5 15

PvdA 15,5 10

VVD 11,8 10

D66 19,3 11

Groen Links 14,9 5

SP 9,9 3

CU/SGP 0 12

Piratenpartij 10,6 14

Jezus Leeft 8,7 4

Partij voor de Dieren 3,7 5

 

Opvallend stemgedrag, in vergelijking met scholieren 

van andere scholen:

•	 	veel	minder	PVV,		CDA	en	CU/SGP	
•	 	iets	meer	VVD	
•	 	meer	PvdA,	D66,	SP	en	Groen	Links	
•	 	minder	Piratenpartij	en	Partij	voor	de	Dieren	
•	 	meer	Jezus	leeft	

In een bomvolle theaterzaal van de Werkplaats vond een voorproefje van de verkiezingen voor het Europees 

parlement plaats. 

SVM C1 kampioen 
In een mooie wedstrijd bezegelde, na een jaar hard trainen, en dankzij een 

keeper die vleugels had SVM C3 tegen Lopik C1 het kampioenschap.

Het kampioensteam: Marco ( trainer/coach) , Max, Nick, Tim, Jelle, 

Martijn, Stan, Lars, Evert ( trainer/ coach), Tom ( trainer ), Job en 

Storm, Shamin, Job, Mark, Marcel ( trainer/coach), Niels, Jordy.

In onderstaand overzicht is de uit-

slag van de Europese verkiezingen 

vertaald naar de gemeente De Bilt. 

Dus hoe de Nederlandse afvaardi-

ging in het Europees Parlement er-

uit zou zien wanneer de gemeente 

en de kernen de 26 zetels zouden 

hebben gekozen. In de kolom Ge-

meente De Bilt is tussen haakjes de 

landelijke zetelverdeling vermeld. 

De opkomst in de hele gemeente 

was 51,1%. Het hoogste percentage 

behaalde het stembureau in Woon- 

en Zorgcentrum De Koperwiek met 

70,7%. Het laagst werd gescoord in 

het stembureau in WVT (32,8%). 

De Biltse kandidaat voor de SP, 

Anne-Marie Mineur, werd met 

voorkeurstemmen in het Europees 

Parlement gekozen. 

Uitslagen op basis van 26 zetels

Gemeente

De Bilt

De Bilt

Bilthoven
Maartensdijk Groenekan

Hollandsche

Rading
Westbroek

D66 6 (4) 6 4 6 6 3

VVD 4 (3) 5 2 5 6 3

CDA 3 (5) 3 4 3 2 7

GRLINKS 3 (2) 3 2 3 2 1

PVV 3 (4) 2 3 3 3 3

PVDA 2 (3) 3 2 2 1 1

CU-SGP 2 (2) 1 7 4 2 7

SP 2 (2) 2 2 0 2 1

PVDD 1 (1) 1 0 0 2 0

50PLUS 0 (0) 0 0 0 0 0

PIRATEN 0 (0) 0 0 0 0 0

ART50 0 (0) 0 0 0 0 0

Totaal 26 26 26 26 26 26

De verkiezingen zijn achter de rug dus konden de aanplakborden worden 

opgeruimd.

Zo werd in De Bilt Europees gestemd
door Guus Geebel

Open toernooi bij Helios
Tennisvereniging Helios (450 leden) ligt aan het Kees Boeklaantje in 

Bilthoven. Helios is een kleine vereniging met vier gravelbanen die 

prachtig gelegen zijn. Dit jaar organiseert de vereniging voor de zesde 

keer een open tennistoernooi. In de derde week van juni (14 t/m 22 

juni) wordt het toernooi gespeeld. Tijdens de doordeweekse avonden 

en	in	het	inaleweekend	wordt	er	gezorgd	voor	maaltijden	die	bereid	
worden door leden van Helios. 

Het toernooi staat open voor spelers die aangesloten zijn bij de tennis-

bond met speelsterktes van 5 t/m 8. Spelers kunnen zich aanmelden voor 

alle mogelijke dubbelwedstrijden voor het toernooi via de site toernooi.

nl. bij slecht weer wordt uitgeweken naar het Sportcentrum Kees. 

Groupe LFE sponsort SVM
SVM is met Groupe LFE uit Maartensdijk een langjarige sponsorover-

eenkomst aangegaan voor 2 borden langs het hoofdveld. Groupe LFE 

is een 100% dochter van het familiebedrijf Castel Frères, een van de 

grootste wijnbedrijven ter wereld. ‘Groupe LFE is een bedrijf vol pas-

sie, passie voor wijnen en passie voor onze klanten. Die passie vind ik 

ook terug bij een aantal medewerkers van ons bedrijf die voetballen 

bij SVM, ook een organisatie met passie. Dat heeft ons doen besluiten 

om met SVM een langjarige overeenkomst aan te gaan’ motiveert LFE 

directeur de sponsoring.

Marcel Kerkmeester (met bloemen), directeur bij Groupe LFE  

(foto Sjoerd Harte).



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Elektrische insectenlamp 

(Alpina). € 5,-. Nieuwe sta-

len Jeu de Boulles ballen 

(2 dozen). € 8,- per doos. 

Kledinghanger voor in de 

auto (hoofdsteun). € 8,-. Tel. 

0346-282302

Ikea computer bureau € 25,-. 

2 terraskachels op gas per 

stuk € 25,-. Tel 030-2204183

AANHANGWAGEN met 

oprijplaat o.a. vervoer voor 

scootmobiel € 395,-. Tel 030-

2204183

VRIESKAST 7 laden z.g.a.n. 

wegens verhuizing € 175,-. 

Tel 030-2204183

Z.g.a.n. elektrisch bubbel 

voetenbad, massage, warmte 

en bubbel. € 20,-. Tel.030-

2205540

3 paar houten klompen maat 

35-38-39. € 6,- per paar. 25 

echt zilveren bedeltjes (stads-

wapen). € 30,-. Tel. 030-

2202996

Het 7-delige groene 

ENCECLOPEDIE boek van 

bloemen en planten. € 50,-. 

Tel. 035-5771232

F I L M -  E N 

F O T O S T A T I E V E N 

`Manfroxxo` + lampen en 

parasols. € 50,- en € 100,-. 

Tel. 035-5771232

Laat u verrassen door onze 

TASSEN bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Bernina overlockmachine 

`Bernette`, in goede staat met 

alle toebehoren. € 49,-. Tel. 

030-2285152

Grote doos vol gestapeld met 

allerlei leuk speelgoed, meest 

nieuw, leeftijd 2 tot 8 jaar, 

alles samen € 15,-. Tel. 030-

2205540 

GRATIS af te halen ver-

plaatsbaar konijnen of kuiken 

rennetje met binnen hokje 

170x50 cm. Tel. 035-5771931

Kunststof fietsmand 'my bas-

ket' voor aan het stuur, Zwart 

met houtdecor, nieuw, € 10,-. 

Tel. 030-2292791

Bureaustoel met hoge rug, 5 

wieltjes. In de hoogte verstel-

baar. Kleur zwart. In goede 

staat. € 20,-. Tel: 030 2292791

Kamerthermostaat Honeywell 

Chronotherm III. € 20,-. Tel. 

030-6924847

Nieuwe bench l105xb70xh-

80cm. € 45,-. Tel. 0346-

211738

Mooie plafond ventilator met 

3 spotjes. Zijn onafhankelijk 

te richten, heeft 5 bladen, 

heeft 3 verschillende snelhe-

den en kan zowel links als 

rechtsom draaien. Dus bla-

zen of zuigen. € 49,50. Tel. 

06-22175528

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Vlotte DAMESKLEDING 

maat 40/42 z.g.a.n. Zeer 

goedkoop. Tel. 030-2203659.

Z.g.a.n. grote koekenpan Ø 

28cvan BK. € 10,-. Nieuwe 

laptoptas 17" donkergrijs/ 

zwart met extra vakken. € 8,-. 

Tel. 030-2202996

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! JUWELIER 

POOT UURWERKMAKER. 

Tel. 0346 212120

8x gegalvaniseerde HEKKEN 

van 100x100cm met kleine 

mazen. € 10,-. Tel. 06- 

22638840

Activiteiten

G A R A G E V E R K O O P 

Hemelvaartsdag 29 mei 

vanaf 10.00u. Jachtlaan 3 in 

Bilthoven

Op zaterdag 31 mei van 10.00 

tot 17.00 uur is er een KAS 

BROCANTE op de boom-

kwekerij van Jan van Vulpen 

aan de Groenekanseweg 250 

in Groenekan! Verkoop van 

brocante, kunst, keramiek, 

prachtige oude sierhekwer-

ken, louvredeuren, 2ehands-

kleding en tuinplanten in pot!

Fietsen/ brommers

ELEKTRISCHE FIETS merk 

Hollandia ( V en D), nauwe-

lijks gebruikt. € 690,-. Tel. 

030-6924847 Bilthoven 

Gazelle heren TOURFIETS 

city ATB, kleur zilver/ blauw. 

Als nieuw. € 395,-. Tel. 

06-34562375

Personeel gevraagd

Hairdesque zoekt een all-

round haarstylist. Zie pag. 12

Diversen

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Nieuw in Bilthoven 

Schoonheidssalon SENSIZ 

BEAUTY. Voor al uw 

schoonheidsbehandelingen. 

Planetenbaan 9 in Bilthoven 

In het winkelcentrum bij 

Hairstudio Britt. Info: 

www.sensizbeauty.nl. Tel. 

06-81562164. Dit nootje is 

€ 2,50 waard. Te besteden 

vanaf € 35,- 

KAPPER HANS! Dinsdag 

seniorendag dus maar 

€ 10,00. Voor info. 212455.

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!

Heeft u de ENQUETE van 

Dorpsberaad Westbroek al 

ingevuld? A.s. vrijdag 30 mei 

wordt deze bij u opgehaald, U 

kunt deze ook zelf nog inle-

veren t/m 7 juni bij Cafetaria 

De Gram of Huisartspraktijk 

Mientjes
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nog enkele paardenboxen vrij bij Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Overdekte rijhal, 20x60 m all-weather 

buitenrijbaan, overdekte stapmolen en overdekte longeervol-

te, ruime uitrijmogelijkheden, dressuur- en springinstructie, 

africhtingsmogelijkheden. Bel voor meer info 06-54753516

Meegelopen met de avond4daagse en last van uw voeten? 

Bel voor een afspraak met Tiny de Groot, pedicure , aange-

sloten bij ProVoet. Kon. Julianalaan 90, Maartensdijk tel. 

0346-831299

Vrolijk gekleurde TENTEN 50m2- 800m2. Mikkenie 

Verhuur, tel. 035-5771232

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. Lentetijd 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 coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

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

www.MPGcoaching.nl 

Muziekles Maartensdijk. Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk. Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

Diensten voor senioren. 

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

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

Kennismaken kost niets.

 Zie pag. 10 voor de Idea cursussen

Plan voor herinrichting 

Maertensplein vastgesteld 
In nauw overleg met de ondernemers, bewoners en 

belanghebbenden van Dijckstaete (Maartensdijk) 

heeft het College van B&W een inrichtingsplan 

opgesteld voor de buitenruimte van het Maertens-

plein in Maartensdijk.

Het plan voorziet in een oplossing van de water-

overlast, betere openbare verlichting, de begaan-

baarheid, het parkeren en biedt een mogelijkheid 

voor een ontmoetingsplek. Ter beëindiging van de 

wateroverlast zal het hemelwater worden afgekop-

peld van het rioolstelsel. Door de andere inrichting 

van de buitenruimte ontstaat meer parkeergelegen-

heid en wordt terrasruimte gecreëerd. De afwate-

ring van het plein geschiedt door lijngoten, zodat 

de begaanbaarheid beter wordt. Het centrumgebied 

zal worden voorzien 

van openbare verlich-

ting, die voldoet aan 

de eisen van het poli-

tiekeurmerk. De werk-

zaamheden zullen in 

juni 2014 meervoudig 

onderhands aanbesteed 

worden, waarna direct 

met de uitvoering kan 

worden gestart.

CycloMedia maakt foto's 
van gemeente De Bilt

Op dit moment worden er in de gemeente De Bilt weer foto’s 

gemaakt door CycloMedia. Dit is een Nederlands bedrijf 

in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en 

systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panorama-

foto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt 

voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele onder-

steuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde 

& veiligheid en bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten 

en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opna-

men worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. 

De verwachting is dat Cyclomedia nog tot 1 juli 

bezig is met de panoramafoto’s. 

CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij 

het College Bescherming Persoonsgegevens on-

der nummer 1004101. 

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt 

u contact opnemen met CycloMedia Techno-

logy B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, 

 Nederland.

Scherpe aanbiedingen in
Salontafels
Scherpe aanbiedingen in
Salontafels

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Salontafel 
 Eiken

 

         VOOR

�  €275,-

         VAN

�  €599,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Scherpe aanbiedingen in
Computermeubels
Scherpe aanbiedingen in
Computermeubels

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

• Computer-
 kast 

 

         VOOR

�  €575,-

         VAN

�  €870,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

Scherpe aanbiedingen in
Eethoeken
Scherpe aanbiedingen in
Eethoeken

OPHEFFINGS
UITVERKOOP!

         VOOR

�  €850,-

         VAN

�  €1695,-

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219

• Eethoek 
 Compleet
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advertentie

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

30 minuten itness voor vrouwen 

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

advertentie

Na twee duels in de tweede ronde 

van play-offs was de stand gelijk 

en werd zondag de beslissings-

wedstrijd gespeeld in Groenekan. 

Woensdag won Voordaan op eigen 

veld met 4-0, zaterdag was Den 

Bosch thuis met 3-0 de sterkste. In 

de derde wedstrijd zette Den Bosch 

de thuisclub gelijk onder druk en 

was het ook direct gevaarlijk. 

Robbert van de Peppel scoorde al 

na drie minuten en daarna hield het 

Bossche gevaar aan en domineer-

den de bezoekers. Na een afgekeurd 

doelpunt was het wel raak door een 

goal van de Argentijn Lucas Vila. 

Voordaan kwam er nauwelijks uit 

en had het vooral aan een wederom 

uitstekend keepende Jan de Wijker-

slooth te danken dat de wedstrijd 

niet al voor rust beslist was. Op 

slag van rust kreeg Voordaan nog 

wel twee strafcorners, maar deze 

leverden niets op.

Extase

In de tweede helft toonde Voordaan 

enorme veerkracht en vocht zich 

terug in de wedstrijd. Rudolf van 

Schaik raakte de paal en Tim Bö-

dicker stuitte vlak voor de doellijn 

nog net op de doelman van Den 

Bosch. Voordaan leek de aanslui-

tingstreffer te maken uit een straf-

corner maar het doelpunt werd af-

gekeurd wegens foutief aangeven. 

De thuisclub bleef strijden om elke 

bal en vijf minuten voor tijd was het 

eindelijk wel raak. Hans Claassen 

pushte de 2-1 binnen uit een nieuwe 

strafcorner. Voordaan ging er nog 

meer in geloven en Daan Jongejan 

bracht het weer massaal op de wed-

strijd afgekomen Voordaanpubliek 

in extase door de gelijkmaker bin-

nen te schieten. Den Bosch leek te 

scoren uit een strafcorner, maar om-

dat de bal niet buiten de cirkel was 

geweest, telde degoal niet en moest 

er een verlening aan te pas komen 

om de wedstrijd te beslissen.

Initiatief

Voordaan bleef het initiatief hou-

den en gedragen door het publiek 

vechten voor wat het waard was. 

Vlak voor het einde van de tweede 

verlenging kwam de ultieme kans 

om het af te maken. Mitch Vermeij 

verdiende een strafcorner, maar de 

push van Hans Claassen werd ge-

stopt door keeper Noordam van 

Den Bosch. Shoot-outs moesten de 

beslissing brengen, het werd een 

zenuwslopend einde van een spec-

taculaire wedstrijd.Robert van de 

Peppel kwam als eerste oog in oog 

met Jan de Wijkerslooth te staan en 

opende net als in de reguliere speel-

tijd de score. Rutger Marres koos 

in de gelijkmakende beurt voor 

een backhandschot maar schoot net 

naast. 

De tweede shoot-out van Den 

Bosch werd in de rebound wel 

gescoord, maar het duurde te lang 

waardoor de goal niet telde. Rudolf 

van Schaik was daarna koelbloedig 

en maakte gelijk voor Voordaan. 

Den Bosch scoorde daarna twee 

keer en Voordaan miste via Adriaan 

Stolk en Mitch Vermeij waarmee 

de hoofdklassedroom van Voor-

daan uit was. Ondanks het verlies 

kan het team trots terugkijken op 

een prachtig seizoen en was het erg 

dichtbij promotie naar de hoofd-

klasse. Onder luid applaus verlieten 

de spelers met opgeheven hoofd het 

veld. 

(Anne Goorkate)

Tweemaal Zes sluit seizoen in stijl af
Voor de korfballers van Tweemaal Zes was de laatste competitiewedstrijd hooguit van 

statistisch belang. De kampioensploeg deed zaterdag aan klantenbinding en sloot het 

succesvolle seizoen af met een gemakkelijke overwinning. Verder stond het zonnige duel in het 

teken van het uitzwaaien van een aantal selectiespelers.

Het bezoekende Wit-Blauw reisde 

naar Maartensdijk af in de hoop 

te proiteren van het vroege kam-

pioenschap van de ploeg van Eric 

Geijtenbeek. De nieuwe hoofd-

klasser deed de sportieve plicht 

en stuurde de in degradatienood 

verkerende Kampenaren met lege 

handen retour. Evenals vorige week 

koos Geijtenbeek voor een andere 

opstelling, als voorschot op de 

voorbereiding voor volgend sei-

zoen. Luke van Kouterik liet zien 

dat hij terecht in TZ 1 is verkozen, 

de debutant scoorde maar liefst acht 

keer.

Oppermachtig

Tweemaal Zes had eigenlijk een  

 

makkie zaterdag. Vooral in de eer 

ste helft was de thuisploeg opper-

machtig. Na de rust, toen het alle-

maal wat rommeliger werd en TZ 

gas terug nam, kwam Wit-Blauw 

nog een beetje terug in de wed-

strijd. Echt spannend zou het niet 

meer worden. De 16-13 uitslag was 

een slap aftreksel van het niveau-

verschil. Het gaf  TZ de gelegen-

heid om vertrekkende spelers een  

publiekswissel te gunnen. Topschut-

ter Maarten van Brenk speelt vol-

gend seizoen in Amsterdam, Daph-

ne Bos vertrekt naar het buitenland. 

Aanvoerder Bart Drost moest ook 

het veld verlaten, maar dat was niet 

gepland. Hij ging in het tweede  

bedrijf door zijn enkel.

Nieuw

Het vertrek van de twee basisspe-

lers is natuurlijk een gemis, maar 

TZ heeft inmiddels vier nieuwe 

spelers mogen noteren. Zater-

dag werd bekend dat de 21-ja-

rige Milo Valk het Driebergse 

Dalto verruilt voor Tweemaal Zes. 

Valk is een allrounder, die bij TZ 

op zoek gaat naar zijn plafond.  

 

Eerder al werd bekend dat Randy 

Bruijntjes, Milenka Meering en 

Rianne Kruit volgend seizoen 

in het wit-oranje zullen spelen. 

De trainers Eric Geijtenbeek en 

Serge Valk verlengden hun ver-

blijf bij TZ, zodat continuïteit  

gewaarborgd lijkt.

SVM speelt gelijk
en degradeert 

Een gretig en gemotiveerd SVM degradeert toch naar 

de 4e klasse. De laatste strohalm (winnen met 4-0 in de 

nacompetitie van OSM) werd niet gegrepen. 

Het zag er veelbelovend uit. Aan de passie, teamspirit en de kansen 

lag het niet. Binnen een kwartier waren twee niet te missen kansen 

op de voorsprong, maar het SVM-vizier staat al langer niet op scherp. 

De verdiende voorsprong kwam in de 22e minuut. Topscoorder Mike 

de Kok scoorde fraai. OSM was ook dicht bij een treffer, maar schoot 

op de paal. Keeper Edwin van Dijk had dit keer wel het engeltje op de 

lat. De laatste tien minuten van de eerste helft kregen de geelblauwen 

nog twee goede kansen op een volgende treffer, maar bij een van de  

OSM-aanvallen viel vlak voor de rust de gelijkmaker.

Na de rust speelde SVM alles of niets. In de 47e minuut kwam 

er een schot op de paal en in de 48e minuut een strafschop voor de  

gastheren, die er door de afscheidnemende aanvoerder Kevin van Dron-

kelaar fraai werd ingeschoten. OSM had het moeilijk en eigenlijk was het  

wachten op het vergroten van de Maartensdijkse voorsprong. SVM 

speelde achterin een op een. Hiervan proiteerde OSM slim (2 - 2). Het 
werd nog erger voor de moegestreden SVM’ers, toen OSM in de 74e 

minuut op een 3-2 voorsprong kwam. Dankzij Diederik Hafkemeijer 

werd het nog 3-3.

SVM heeft het afgelopen seizoen na een droomstart een te wissel-

vallig seizoen gespeeld om zich te kunnen handhaven. Rick Lith, al  

jarenlang het boegbeeld van strijd en inzet, gaat lager voetballen. De 

nieuwe hoofdtrainer Remco van 

de Brink en zijn (nieuwe) staf 
gaan de uitdaging aan om de 

Maartensdijkse voetbaltrots weer 

terug te brengen naar de derde 

klas. De stoppende hoofdtrainer 

Wout van Dronkelaar is in zijn ge-

hele trainersloopbaan nog nooit 

gedegradeerd. Hij blijft als advi-

seur betrokken bij de SVM-selec-

tie. De trouwe SVM supporters  

kunnen dan hun SVM op de 

nieuwe tribune steunen.

NOVA B2 kampioen
In een spannende wedstrijd is NOVA B2 afgelopen zaterdag kampioen 

geworden in de vierde klasse. Tegenstander RDZ deed er alles aan om 

NOVA van de titel af te houden. Vooral in de tweede helft bleef het 

spannend tot de laatste minuut. NOVA nam een voorsprong en liep uit 

tot 8-5. In de laatste minuten van de wedstrijd werd het nog 8-7. Dat 

werd ook de eindstand: Een toespraak, een medaille en dan genieten van 

een welverdiende heerlijke ijstaart.  (Han Lucas Luijckx)

Robbert van de Peppel van Den Bosch passeert keeper van Voordaan 

Jan de Wijkerslooth in de shoot-outs. (foto: Guido van der Burg)

Achter v.l.n.r.: Aranka Akkermans (trainer/coach), Robin van Petten, 

Bram Wakker, Nigel van Putten, Fabian Lucas Luijckx, Thomas van de 

Beek, Rianne van der Meijden (trainer/coach). Voor v.l.n.r.:Lara Ozum, 

Samantha Greeven, Norine El Ghazi, Sanne van Zeijl.

Voordaan mist hoofdklasse
na thriller tegen Den Bosch

De hockeyers van Voordaan zijn er nét niet in geslaagd te promoveren naar de hoofdklasse. 

Ze knokten zich in een bloedstollende beslissingswedstrijd terug van een 2-0 achterstand en 

dwongen Den Bosch tot het uiterste. De hoofdklasser won uiteindelijk na shoot-outs.



Amerikanen geroerd door 
Nederlandse zorg oorlogsgraven

door Frank Klok

In het Limburgse Margraten ligt de grote Amerikaanse begraafplaats waar meer dan 8000 

gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Op zondag 

25 mei vond daar de grote jaarlijkse herdenking plaats van de gesneuvelden uit de Tweede 

Wereldoorlog. Op uitnodiging van brigadegeneraal Ivo de Jong (tevens lid van de werkgroep 

B-17 monument Groenekan) woonden de nabestaanden van de ‘Groenekanse’ B-17-bemanning, 

hun gastgezinnen en de overige leden van de werkgroep de ceremonie bij.

Helaas ontbraken de zoon van 

Roskowick en zijn kleindochter. 

Op doktersadvies mocht de zoon 

niet vliegen en hij moest tot zijn 

grote spijt daarom verstek laten 

gaan. Juist het graf van Thomas 

Roskowick, een van de drie om-

gekomen bemanningsleden van de 

Groenekanse B-17, ligt nog steeds 

op Margraten, sector P, rij 8, het 

11e graf. Dat graf is geadopteerd 

door de familie van Hoffen uit 

Groenekan, oorspronkelijk door 

vader ‘K.K.’ die Roskowick op het 

erf van De Kruijff het sacrament 

van de stervenden heeft toege-

diend. Na zijn dood heeft zoon Ju-

lius die taak op zich genomen. De 

Amerikaanse nabestaanden ver-

zamelden zich rond het graf van 

Thomas Roskowick en toonden 

respect voor de oude strijdmakker 

van hun (groot)vaders (zie foto). 

Die foto zal de aan huis gebonden 

Roskowicks goed doen.

Margraten

De Amerikanen, gastgezinnen én 

werkgroepleden waren onder de 

indruk van Margraten. Zowel van 

de bijna onvoorstelbare massali-

teit van die ruim 8000 strak in het 

gelid geplaatste kruisen (door lim-

burgse scouts alle 8300 voorzien 

van Amerikaanse en Nederlandse 

vlaggetjes) als van de vredige 

schoonheid van de begraafplaats, 

die prachtig ligt in het glooiende 

Limburgse landschap. Maar ook 

de confrontatie met het graf van 

Roskowick en de vlekkeloos ge-

regisseerde militaire herdenkings-

rituelen misten hun uitwerking 

niet. De afsluitende Fly-over van 

vier Nederlandse F-16’s, waarvan 

er een boven de begraafplaats de 

formatie verbrak en een steile klim 

naar de hemel maakte, was indruk-

wekkend en oogstte spontaan ap-

plaus.

Sprekers

Er waren vanzelfsprekend de no-

dige sprekers van Nederlandse en 

Amerikaanse zijde die benadruk-

ten dat vrede - ook vandaag - niet 

vanzelfsprekend is en dat soms het 

hoogste offer gebracht moet wor-

den om vrijheid en democratie vei-

lig te stellen. Laat de mannen van 

Margraten dan een rolmodel zijn. 

Een ander origineel geluid in dit 

verband kwam van de kleindochter 

van president Franklin D. Roose-

velt: zij had net in Middelburg vre-

desonderscheidingen uitgereikt op 

de Roosvelt academy en had het 

over de wenselijkheid van ‘gedrag 

dat gericht is op vrede.’ Overigens 

zijn inmiddels bijna alle Ameri-

kaanse graven op Margraten ge-

adopteerd door Nederlanders. De 

Amerikanen zijn onder de indruk 

van zoveel Nederlandse belang-

stelling en zorg voor de Ameri-

kaanse gesneuvelden en beschou-

wen dat als een grote opsteker.
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Anna Eleanor Roosevelt spreekt op Margraten.

Nabestaanden van de ‘Groenekanse’ B-17 verzameld rond het graf van 

boordschutter Roskowick.

Onthulling Monument

Op 28 mei, wordt het herdenkingsmonument voor de bemanning van 

de Groenekanse B-17 onthuld. Plaats: hoek Versteeglaan/Groenekanse-

weg. De ceremonie vangt aan om 15.25 uur en zal rond 16.05 worden 

afgerond. Naast burgemeester Arjen Gerritsen en een afvaardiging van 

de Amerikaanse ambassade zullen 15 nabestaanden van de Amerikaan-

se bemanning de onthulling bijwonen. Na aloop is er gelegenheid in de 
Groene Daan, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar 

de gebeurtenissen nog eens door te spreken en herinneringen uit die tijd 

met elkaar op te halen. Zie voor meer informatie: www.b17groenekan.

nl/onthulling.

Een zee van kruisen.

Laat de molen draaien

Ook Peter Paternotte, bestuurslid 

Stichting Molen Geesina, doet een 

duit in het zakje. Met zijn zoon ge-

niet hij bij Naast de Buren van het 

Groenekans Molenmenu waarvan 

tien procent van de opbrengst aan 

de Stichting wordt geschonken.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

De maand van het 
Schutterstoernooi en WK!

1 Korfbalpaal voor 2,50 
(XXL Frikadel)

Ronde balsnack voor 1,50
(Nasibal)

Zak veldspelers voor 5,00
(Gezinszak)

De witte lijnsnack voor 2,50
(Shoarmarol)

De Coachsnack voor 1,50
(Bamirol) 

De reservespeler voor 2,50
(Sitostick) 

Onze elftalmenu’s:
bakje friet+vleeskroket+blikje 

fris* 3,95
bordje friet+broodje 

hamburger 
speciaal+blikje fris* 

4,95
*Geen Red Bull

advertentie

advertentie

Wie zijn beurs een beetje wil spekken

moet zelf stroom op gaan wekken

met een paneel op je dak

kom je met groot gemak

lekker goedkoop aan je trekken

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Nog 1 week "Groenekans Molenmenu" € 25,00

Woe.
28-05

Biefstuk v.d. grill met 
Stroganoff saus 

of
Gebakken sliptongetjes   

2 st. € 11,00 - 3 st. € 15,00

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
29-05
Vrij.

30-05
Woe.
04-06

Rib-eye van de grill met 
pepersaus

of 
Gebakken mosselen in 

knoflookboter

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
05-06
Vrij.

06-06


