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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Geen tijdelijke overweg 
naar De Leijen

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 26 juni na een urenlang debat unaniem het 

Bestemmingsplan Onderdoorgang Leijenseweg vast. Een amendement van Han IJssennagger 

(Bilts Belang) om het plan zodanig te wijzigen dat er wel een tijdelijke overgang komt, krijgt 

geen steun van de raad. Een motie van Johan Slootweg (SGP) waarin gevraagd wordt de 

ontsluiting van het bedrijvengebied en het woongedeelte te scheiden wordt verworpen.

Krischan Hagedoorn stelt in een 

indrukwekkend betoog dat voor de 

PvdA het bestemmingplan voor de 

tunnel een hamerstuk is. ‘We wil-

len hiermee geenszins voorbijgaan 

aan de zorgen van de bewoners. 

Een gemeenteraadslid wordt ge-

acht een raadsvoorstel breed af te 

wegen. We hebben daarom de wijk 

uitgebreid geconsulteerd. Wat mij 

is bijgebleven is het onbegrip en 

woede van de wijkbewoners over 

het niet aanleggen van een tijdelijke 

overweg. Aan het eind van een in-

loopavond vroegen we of de bewo-

ners niet liever willen wachten met 

de bouw van een tunnel tot er ook 

geld is voor een tijdelijke overweg. 

Verrassend was dat zelfs de groot-

ste voorstanders van een tijdelijke 

overweg aangaven dat de tunnel er 

zo snel mogelijk moet komen.’

Bereikbaarheid

Frans Poot (D66) vraagt en krijgt 

duidelijkheid over aanrijtijden van 

brandweer en ambulance. Werner 

de Groot (CDA) was voorstander 

van een voorlopige overgang. Voor 

het CDA waren drie speerpunten 

van belang. Veiligheid en bereik-

baarheid, inanciële consequenties 
en mogelijke gevolgen bij de be-

sluitvorming. Op vragen daarover 

kreeg het CDA een bevredigend 

antwoord. De Groot vindt de keus 

van de bewoners die wel een tunnel 

willen essentieel. Garanties heb-

ben het CDA van standpunt doen 

veranderen. IJssennagger richt zijn 

pijlen op De Groot en strooit zout 

in de wond door te zeggen dat de kiezers van het CDA bedrogen zijn. 

Johan Slootweg is blij met een be-

stemmingsplan. Hij noemt als punt 

van zorg de ontsluiting van de 

Leijensehof en omgeving tijdens 

de bouw. Ebbe Rost van Tonningen 

(Beter De Bilt) is voor een tijdelijke 

spoorwegovergang. Hij gaat verder 

in op de schade die de PLUS gaat 

lijden.

Veiligheid

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

acht het ongewenst dat De Leijen 

lange tijd met maar één weg bereik-

baar is. Christiaan van Nispen tot 

Sevenaer (VVD) vindt dat de tun-

nel er moet komen. Hulpdiensten 

zijn binnen de wettelijke termijn 

ter plaatse. ‘Nee tegen het plan is 

nee tegen de tunnel.’ Menno Boer 

(SP): ‘We willen de tunnel, geen 

extra vertraging en ook dat het de 

gemeente geen extra geld gaat kos-

ten.’ Hij constateert dat de veilig-

heid gegarandeerd is. Nico Jansen 

(CU) wil onderzocht hebben hoe 

op de rotonde het autoverkeer ver-

minderd en de veiligheid verhoogd 

kan worden. Wethouder van Hulst 

van verkeer: ‘Vast staat dat de Jan 

Steenlaan eenrichtingverkeer wordt 

en de helft gebruikt gaat worden 

voor ietsers.’

advertentie

Elektrische laadpalen 
oficieel in gebruik

Donderdag 25 juni sloot burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt een elektrische auto aan 

op een recent geplaatste laadpaal op het Antonie van Leeuwenhoekterrein (ALt). Met deze 

symbolische handeling werden de laadpalen oficieel in gebruik genomen.

Steeds meer medewerkers en be-

zoekers van het Antonie van Leeu-

wenhoekterrein maken gebruik van 

elektrische ietsen en auto’s. Om 
tegemoet te komen aan de wens 

om hun vervoermiddelen tijdens 

werktijd te kunnen opladen zijn op 

het terrein verschillende laadpalen 

geplaatst. Burgemeester Gerritsen 

gaf in zijn toespraak aan verheugd 

te zijn over deze ontwikkeling, die 

goed aansluit op de vraag van de 

gemeenteraad naar meer laadpalen 

voor elektrische auto’s binnen de 

gemeente De Bilt.

Medewerkers en bezoekers van het 

ALt hebben na het betreden van 

het terrein de beschikking over een 

paal met zes laadpunten voor iet-
sen bij de hoofdingang. Voor auto’s 

zijn drie palen, met in totaal zes 

laadpunten geplaatst, op de hoofd-

parkeerplaats.

Omwonenden met elektrische au-

to’s kunnen tussen 19.00 en 7.00 

uur en in de weekenden gebruik 

maken van de laadpalen op de 

hoofdparkeerplaats van het ALt. 

Met het beschikbaar maken van 

elektrische laadmogelijkheden is 

het Antonie van Leeuwenhoekter-

rein een mooi voorbeeld van een 

bedrijventerrein dat duurzaamheid 

hoog in het vaandel heeft en met 

zijn tijd meegaat.

(Wilma Witkamp)

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Nico Jansen vraagt aandacht voor een veilige rijroute tijdens de 

afsluiting.

De spoorwegovergang in de Leijenseweg. 

Burgemeester Gerritsen geeft tijdens zijn toespraak aan verheugd te zijn 

met de toename van het aantal laadpalen in de gemeente.

Tijdens Poppodium 

WK Oranje 
voetbal 

te volgen op
groot scherm

Julianalaan, Bilthoven

Live



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

6/7 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

6/7 • 9.30u - Ds. P. van Duijvenboden
6/7 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

6/7 • 10.30u - Mw. Drs. A.S. Manneke

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

6/7 • 10.00u - onbekend 

R.K. Kerk O.L. Vrouw

6/7 • 10.30u - Mevr. A. Santer en Dhr. 
M. Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

6/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
6/7 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/7 • 10.00u - Ds. G.J. Codée  Afsluiting 
KND

6/7 • 19.00u - Ds. C.N. van Dis

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/7 • 10.00u - Prof. M.E. Brinkman

Pr. Gem. Opstandingskerk

6/7 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

6/7 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

6/7 • 10.00u - Zondag voor de Lijdende 
Kerk

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/7 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel

6/7 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
6/7 • 18.30u - Proponent G.A. van Ginkel

Onderwegkerk Blauwkapel

6/7 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Herst. Herv. Kerk

6/7 • 10.30 en 18.00u onbekend 

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

6/7 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

6/7 • 10.00u - Ds. W.H.Th. Moehn
6/7 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

6/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

6/7 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

6/7 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

6/7 • 10.00u - Hr. J. Schep
6/7 • 18.30u - Ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk

6/7 • 10.00u - Kand. K.H. Bogerd
6/7 • 18.30u - Ds. P. Veerman
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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

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 5 juli haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkse-
weg en de Jan Steenlaan. 
U wordt verzocht de papierkli-
ko vóór 08.00 uur aan de weg 
te zetten.

Opvoeden met plezier

Van woensdag 2 tot en met 
vrijdag 4 juli zijn alle geïnteres-
seerde ouders van harte welkom 
om onder het genot van een kop 
koffie of thee, op een laagdrem-
pelige manier kennis te komen 
maken met Kindercentrum 
Weltevreden. Café Weltevreden 
vindt deze drie dagen elke och-
tend plaats van 8.30 tot 9.30 
uur, bij mooi weer op het plein 
voor de ingang van het kinder-
centrum gevestigd Weltevreden 
6, De Bilt.

Opbrengst Rode Kruis  

collecte

Vorige week is er in het hele 
land gecollecteerd voor de 
lokale activiteiten van het Rode 
Kruis. Ook in onze gemeente 
gingen er weer veel collectanten 
op pad. Gelukkig is er bij de 
inwoners van de gemeente De 
Bilt veel waardering voor de 
sociale hulp, de EHBO bij eve-
nementen en de telefooncirkels. 
Om maar een paar activiteiten 
te noemen, waarin de zorg voor 
elkaar in onze dorpen zichtbaar 
is. De opbrengst was € 7085,70. 
Dat is een kleine 200 euro min-
der dan vorig jaar. De totale 
opbrengst is beschikbaar voor 
de Rode Kruis afdeling De Bilt 
(die dit jaar 80 jaar bestaat).

Bestaat God?

Zondag 6 juli zal in de dienst, 
die om 10.00 uur begint in de 
Immanuelkerk deze vraag cen-
traal staan. Het gemeentekoor 
o.l.v. Joke Firet zingt, Sietze 
Kaldeway is de organist en 
Willem Brinkman bespeelt zijn 
sopraan-saxofoon. Voorganger 
is prof. Martien Brinkman uit 
De Bilt. De Immanuelkerk is 
gelegen aan de Soestdijkseweg 
Zuid 49a.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Boer-gondische aanschuiftafel

‘Een lange gedekte tafel tus-
sen de koeien, een kok die 
vijf gangen kookt met de pro-
ducten van de boerderij en de 
avondzon op de wangen na 
een heerlijk diner.’ Dit is vol-
gens boerin Martine Wismeijer 
de mogelijkheid om Boerderij 
Nieuw Bureveld van een andere 
kant mee te maken. Om mensen 
kennis te laten maken met de 
tuin en het bedrijf organiseert 
Landwinkel Hooyerij een boer-
gondische aanschuiftafel. Voor 
zaterdag 12 juli en zaterdag 6 
september zijn er nog stoelen 
vrij. Zie www.dehooierij.nl voor 
meer informatie.

Collecte Woord en Daad

Zoals elk jaar organiseert Woord 
en Daad een huis-aan-huis col-
lecte in Maartensdijk, Groene-
kan, Hollandsche Rading en 
Westbroek. Dit jaar komen de 
collectanten in de week van 7 
juli t/m 12 juli aan de deur. 
Het plaatselijk Woord en Daad- 
comité richt zich in 2014 op het 
jaarthema van Woord en Daad: 
Vakonderwijs, doe het zelf! Jon-
geren leren voor een baan. Voor 
meer informatie zie: woorden-
daadsoest.nl

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

Geboren

12 juni 2014

Corniels

Zoon van Gijsbert en Hanneke 
van Asselt-Hoogendijk

Voordorpsedijk 6
Utrecht

Geboren

27 juni 2014

Jesse

Zoon van Ruud en Bertine Oost-
veen-de Rooij

Tolakkerweg 254a
Maartensdijkk

Geboren

25 juni 2014

Hadassa

Dochter van Jan en Jeanet 
van Woudenberg-Mussche

Dorpsweg 25
Maartensdijk

Contactcommissie  

Lage Vuursche vergadert

Op donderdag 3 juli vindt er een 
openbare vergadering plaats in 
Dorpshuis De Furs om 20.30 
uur. Aan de orde komen onder 
andere Status parkeervergun-
ning, Vernieuwing gasleidingen, 
Parkeren Beukenbos en 300 
Roedelaan, Status Theehuys 
Overbosch en Smederij.

MS zoekt collectanten

Zeg Multiple Sclerose (MS) en 
veel mensen denken aan een 
rolstoel en een spierziekte. 
De chronische ziekte, die het 
zenuwstelsel aantast, komt maar 
moeilijk van vooroordelen af. 
Tijd voor actie, meldt Saskia 
Lie Atjam, ambassadeur van het 
Nationaal MS Fonds. Om bij 
iedere voordeur aan te bellen, 
zijn er zeker nog 140 collec-
tanten nodig’. Aanmelden als 
collectant kan bij het Nationaal 
MS Fonds, info@nationaalms-
fonds.nl of via 010-5919839. 
Voor meer informatie: www.
nationaalmsfonds.nl. De collec-
teweek is van 17-22 november.

Zendelingen op bezoek

De Nederlanders Hiske en Bart-
ha Engels werken al meer dan 
40 jaren in Venezuela. Zij moch-
ten in die tijd veel mooie dingen 
opbouwen, zoals scholen, medi-
sche posten en kerken. Inmid-
dels werkt hun dochter Swanny 
al meer dan 15 jaar, samen met 
haar man Douglas, mee in dit 
werk. Beiden zijn arts. Over dit 
grote werk is veel te zeggen. 
De Evangelische Gemeenschap 
in Bilthoven prijst zich geluk-
kig dat Swanny en Douglas op 
zondag 6 juli in de dienst komen 
spreken. De dienst begint om 
10.00 uur en vindt plaats in de 
Koperzaal van De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven.



 De Vierklank 3 2 juli 2014

advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Stichting Eet Mee! overhandigt 
eerste Sociaal Aandeel

Sociaal contact is essentieel in een duurzame samenleving. Stichting Eet Mee! 

zet zich hier met haar eetmatches op maat in de regio Utrecht al zeven jaar voor in. 

Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen en de groei door te kunnen zetten, 

start Stichting Eet Mee! met de verkoop van Sociale Aandelen.

Deze hebben een maatschappelijke 

waarde. Al vanaf 100 euro per jaar 

maakt een organisatie of onderne-

mer extra eetontmoetingen moge-

lijk. Voor bedrijven die Stichting 

Eet Mee! ‘in natura’ ondersteunen, 

stelt zij speciale aandelen beschik-

baar. Het eerste Sociaal Aandeel 

voor bijdrage in natura is uitgereikt 

aan Parel Promotie uit Groenekan.

Parel Promotie heeft haar creatieve 

kennis op het gebied van graische 
dienstverlening, ofice manage-

ment en communicatie ingezet bij 

het ontwerpen van een prachtig 

Certiicaat van het Sociaal Aandeel. 

De samenwerking tussen Stichting 

Eet Mee! en Parel Promotie kwam 

tot stand via De Beursvloer, een 

activiteit van Samen voor De Bilt, 

hét netwerk voor Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen.

Over Eet Mee!

Sinds 2007 matcht Stichting Eet 

Mee! met veel succes inwoners in 

de regio Utrecht voor een eetont-

moeting bij deelnemers thuis. Zo 

maken jaarlijks honderden mensen 

op een ongedwongen manier ken-

nis met elkaar. De stichting staat 

via deze ontmoetingen aan de basis 

van heel veel nieuwe vriendschap-

pen, zakelijke contacten, mooie 

gesprekken en uitgewisselde recep-

ten.

Maatschappelijk Betrokken

Met de aanschaf van een Sociaal 

Aandeel draagt u als maatschap-

pelijk betrokken ondernemer bij 

aan meer sociale verbindingen in 

de gemeente. U steunt Stichting 

Eet Mee! verder in haar ambitie 

om haar concept - mensen thuis 

aan de eettafel ontmoeten- zoveel 

mogelijk uit te rollen. Stichting Eet 

Mee! betrekt haar aandeelhouders 

graag bij haar werkzaamheden. Zij 

ontvangen onder meer het Certii-

caat van Aandeel en worden auto-

matisch lid van het regionetwerk 

van Sociaal Aandeelhouders van 

de stichting, waarvoor jaarlijks een 

bijzondere ontmoetingsactiviteit 

wordt georganiseerd.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in Sociale 

Aandelen, neem dan contact op via 

www.eetmee.nl of telefonisch via 

030-221 34 98. Stichting Eet Mee! 

informeert u graag verder over de 

mogelijkheden.

Vragen uit de 
raad van 26 juni

door Guus Geebel

Anne de Boer (GroenLinks) meldt dat zonneatlas.nl op 23 juni van start 

ging. Hij vraagt hoe informatie hierover naar de bewoners van De Bilt 

gaat plaatsvinden De zonneatlas laat zien welke daken in een gemeen-

te geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken 

van zonne-energie. Wethouder Anne Brommersma antwoordt dat er 

gesprekken plaatsvinden met Beng! over de wijze waarop het project 

onder de aandacht kan worden gebracht. Beng! heeft een inventarisatie 

gemaakt van gebouwen die er geschikt voor zijn.

De Boer stelt ook vragen over de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

op het parkeerterrein van NS bij station Bilthoven. Burgemeester Ger-

ritsen is bekend met de situatie. Er is gedeeld eigendom. De gemeente 

is eigenaar van het voetpad naar de voetgangersbrug. Dat wordt voor-

zien van openbare verlichting. De gemeente is in gesprek met NS en 

dringt aan om ook op hun eigendom maatregelen te nemen. ‘Er zijn bij 

de politie geen incidenten bekend, maar we investeren niet alleen in 

objectieve, maar ook in subjectieve veiligheid.’

GroenLinks stelt verder een aantal vragen over het Moeilijk Leren Tra-

ject, waarover op 10 juli een samenwerkingsovereenkomst zou worden 

getekend. Wethouder Madeleine Bakker zegt dat er geen collegebesluit 

is genomen om een convenant te tekenen. De andere vragen worden 

schriftelijk beantwoord.

Tiny Middleton (Bilts Belang) stelt vragen over staat van onderhoud 

van het trapveldje aan het Zonneplein te De Bilt. Wethouder Jolanda 

van Hulst zegt dat op korte termijn wat herstelwerkzaamheden uitge-

voerd gaan worden. Om de grassituatie te verbeteren moet gewacht 

worden tot het najaar.

Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) vraagt opheldering over 

bomenkap aan Julianalaan in Bilthoven. Wethouder van Hulst zegt dat 

wanneer er iets wordt aanbesteed de aannemer de verplichting heeft 

met de buurt te communiceren. Besloten is dat in het vervolg door de 

gemeente te laten doen. Uit onderzoek is gebleken dat de bomen aan-

toonbaar ziek zijn. Er wordt een voorlichtingsavond voor omwonenden 

georganiseerd. Als er een boom verdwijnt, is er in principe een herplant.

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) stelt vragen over het akoes-

tisch onderzoek bovenwettelijke maatregelen langs de A27. Hij vraagt 

aandacht voor geluidsoverlast bij het Esso tankstation bij Groenekan. 

De noodzakelijke investering om hier wat aan te doen wil hij echter 

niet ten laste laten komen van het budget van de gemeente De Bilt en 

de Provincie Utrecht voor bovenwettelijke maatregelen voor overlast. 

Wethouder van Hulst: ‘Er is inderdaad een budget van € 600.000,-. 

De keuzes over de besteding moeten nog gemaakt worden waarbij de 

omwonenden steeds geïnformeerd worden. Het is de bedoeling om vol-

gende week een besluit te nemen over de inzet van de bovenwettelijke 

maatregelen. In het najaar is er verder overleg met RWS. Daarbij zullen 

we uw punt inbrengen.’

Christiaan van Nispen tot Sevenaer op de Julianalaan in Bilthoven bij 

bomen die gekapt gaan worden. De tienjarige Jeroen Kieviet woont 

er tegenover en is een groot natuurliefhebber. Op de bomen heeft hij 

briefjes gespijkerd met de tekst: ‘Stop met omhakken van de bomen.’

Hiety Grimm ontvangt 
Medaille van Verdienste in zilver

door Marijke Drieenhuizen

Hiety Grimm heeft afgelopen zondag na de kerkdienst in de Adventkapel in Hollandsche 

Rading de Medaille van Verdienste in zilver met bijbehorende oorkonde ontvangen uit handen 

van burgemeester Arjen Gerritsen.

Naast Koninklijke onderscheidin-

gen kent de gemeente De Bilt ook 

gemeentelijke onderscheidingen. 

De Medaille van Verdienste wordt 

door het college van Burgemees-

ter en Wethouders toegekend aan 

inwoners van de gemeente De Bilt 

die zich minimaal twintig jaar aan-

eengesloten belangeloos hebben in-

gezet voor de Biltse gemeenschap.

Hiety Grimm

Hiety Grimm (90 jaar) ontving de 

onderscheiding omdat ze al der-

tig jaar actief is als kosteres van 

de Adventkapel in Hollandsche 

Rading, behorend bij de PKN ge-

meente Maartensdijk-Hollandsche 

Rading. Vanaf 1984 tot op de dag 

van vandaag heeft zij, vrijwillig het 

kosterschap van ‘haar’ Kapel op 

zich genomen. Als een echte gast-

vrouw heet zij vrijwel elke zondag 

de mensen welkom. Zij verricht 

allerlei werkzaamheden die nodig 

zijn om kerkdiensten, trouwerijen, 

begrafenissen en soms ook con-

certen goed te laten verlopen. Ze 

voelt zich heel verantwoordelijk 

voor de ‘goede orde’ tijdens deze 

vieringen. Burgemeester Gerritsen: 

‘Na een arbeidszaam leven heeft u 

zich tot op de dag van vandaag vol-

ledig ingezet voor deze Kapel en 

heeft u daarmee deze gemeenschap 

gediend’. Na ontvangst van de me-

daille en de oorkonde reageerde 

Hiety Grimm: ‘Ik heb het altijd 

met liefde en blijdschap gedaan. Ik 

houd van mensen’

Parel Promotie ontvangt, als het ware, een sigaar uit eigen doos.

Hiety Grimm ontvangt uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen de 

hoogste Biltse onderscheiding: de Medaille van Verdienste in zilver.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Gemarineerde biefstuk

Gemarineerde Livar 
procureur

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

varkenshaasspiezen
Diverse soorten

      Grillspies

100
gram 1.75

100
gram 1.49

100
gram 1.49

100
gram 1.49

100
gram 1.75

Eiersalade

Sellerysalade

Filet Americain

3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Rosbief

Boerenham

Fricandeau

3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 juli
t/m woensdag 9 juli

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

VERGETEN KAAS.
8 TOT 10 JAAR GERIJPT

Nieuw!

Hij is er weer! 5 katenvlinders

5 gehaktspeciaaltjes 

5 gehaktstaven 

5.-
5.-

5.-

MECORINO´S 
GEITENKAASJE
ZACHT EN ROMIG, 
DIVERSE SMAKEN

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

BOEREN LEIDSE 
20+ KAAS

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY NOTENMIX

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

100
gram 1.79Per

Stuk 6.98 500
gram 5.98

100
gram 1.79500

gram 4.75

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

Watermeloen
__________________  PER STUK ± 1,5 KILO  1,49 

Volop Hollandse aardbeien, 
kersen en zacht fruit!!!

Dagelijks vers!
Scherpe dagprijzen!

Vers van de Traiteur
Macaroni-schotel
KOUD OF WARM ___________ 100 GRAM 0,99 

Zomerspaghetti
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Opperdoezen Aardappelsalade
KOUD OF WARM TE ETEN - HEERLIJK BIJ DE BBQ!

____________________________ 100 GRAM 0,99 

Zaterdag verse Sushi

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Grote

Galia Meloen
DE LEKKERSTE!          PER STUK

Vers gewassen

Spinazie
________________  ZAK 300 GRAM 0,79
Superieur

Roerbakgroente
___________________  400 GRAM  1,98

Spaghetti Bolognese
___________________ 100 GRAM  0,99

MAANDAG 7, DINSDAG 8

EN WOENSDAG 9 JULI

0,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70
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Uit de gemeenteraad van 26 juni
door Guus Geebel

De raad stemt in met het Bestem-
mingsplan Antonie van Leeuwen-
hoeklaan. Een amendement van 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
wordt aangenomen. In de tekst 
staat dat voor een aan-huis-ver-
bonden beroep niet meer dan 40% 
netto vloeroppervlak mag worden 
gebruikt. Het woord netto wordt 
geschrapt. Een ander amendement 
van Bilts Belang om de regels voor 
dakterrassen te wijzigen wordt ver-
worpen. Bij de stemming over een 
amendement ingediend door Eve-
line van der Aa (GroenLinks) en 
Michiel van Weele (D66) staken 
de stemmen. In het amendement 
wordt voorgesteld de groenvoorzie-
ning in de niet te bebouwen ruimte 
van minimaal 10% naar minimaal 
15% te brengen. Het staken van de 
stemmen betekent dat het voorstel 
bij de eerstvolgende raadsvergade-
ring in september opnieuw in stem-
ming moet worden gebracht. Dat 
heeft consequenties voor de subsi-
die van het Bestuur Regio Utrecht 
voor de aanleg van de rotonde op 
de kruising Soestdijkseweg-Anto-
nie van Leeuwenhoeklaan. Na een 
schorsing besluiten de indieners het 

amendement in te trekken. Zij ko-
men in plaats daarvan met een mo-
tie in waarin het college verzocht 
wordt in besprekingen met Biltho-
ven Biologicals extra aandacht te 
vragen voor de groenvoorziening. 
De motie krijgt algemene steun.

De Leijen Zuid

De raad stelde het bestemmings-
plan en aanvullende welstandseisen 
De Leijen Zuid vast. Beter De Bilt 
stemt tegen. Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk het gebied te 
ontwikkelen ten behoeve van een 
complex met zorg- en wooneen-
heden en twaalf koopwoningen. 
De ontwikkeling vindt plaats in de 
bestaande open ruimte die in het 
verleden agrarisch werd gebruikt. 
De ontwikkelaar van de grondge-
bonden woningen is voornemens in 
het najaar van 2014 te starten met 
de bouw. ‘Dit plan heeft een com-
plexe voorgeschiedenis die we nog 
altijd met ons meedragen’, aldus 
wethouder Hans Mieras. Het col-
lege wil voorvarend aan de gang 
met een gefaseerde aanpak. Er is 
een dassenburcht op 350 meter van 
de plaats waar gebouwd gaat wor-
den en er zijn in het gebied sporen 
gevonden van dassen. De dassen-

burcht wordt niet bedreigd en er 
blijkt geen onthefing van de Flora- 
en faunawet nodig.

Verordening leerlingenvervoer

De Verordening leerlingenvervoer 
gemeente De Bilt 2014 wordt met 
algemene stemmen aangenomen. 
In verband met de invoering van 
de Wet passend onderwijs, heeft de 
VNG de modelverordening herzien 
en vervangen door een eenvoudiger 
nieuw model. In de nieuwe veror-
dening wordt een groter beroep 
gedaan op zelfwerkzaamheid. Een 
amendement ingediend door Gija 
Schoor (PvdA) om voor bepaalde 
groepen de kosten van openbaar 
vervoer te vergoeden wordt verwor-
pen. Een amendement ingediend 
door Johan Stekelenburg (SP) om 
meer ruimte te bieden aan de vrije 
schoolkeuze wordt eveneens ver-
worpen. Vanetta Smit (D66) heeft 
moeite met het signatuurvervoer, 
vervoer van leerlingen van een 
bepaalde levensbeschouwing of 
richting. Zij vindt dat ouders die 
op grond daarvan kiezen voor een 
school buiten de regio zelf verant-
woordelijk zijn voor het vervoer. 
Een motie van Johan Stekelenburg 
om uit te zoeken of vrijwilligers of 

ouders kinderen kunnen begeleiden 
in een taxibusje wordt verworpen.

Hamerslag

Bij hamerslag stelt de raad vast: de 
arbeidsvoorwaardenregeling grif-
ie, de verklaring geen bedenkingen 
omgevingsvergunning Noordweg 
3, het intrekken van het voorberei-
dingsbesluit voor het gebied Uni-
versiteitsweg 2, De Bilt en de Noti-
tie Lokaal Gezondheidsbeleid.
De verklaring geen bezwaar inan-
ciële jaarstukken 2014 BRU wordt 
na kennisname van de accountants-
verklaring vastgesteld. De raad 
stelt de Verordening tot wijziging 
van de Verordening Winkeltijden 
De Bilt vast. Het college gaat de 
ervaringen en wensen van de plaat-
selijke ondernemers betrekken bij 

het bepalen van een standpunt over 
eventuele verdere verruiming van 
de winkeltijden en komt daar in 
het najaar mee naar de raad. Met 
een loftoespraak en bloemen wordt 
afscheid genomen van interim-grif-
ier mevrouw Guda Kager.

Moties

Peter Schlamilch (Beter De Bilt) 
dient een motie in over de verbre-
ding van de A27. Hij roept op bij 
het Rijk aan te dringen op herover-
weging. Een tweede motie van 
Schlamilch gaat over de verkeers-
veiligheid op de kruising Biltse 
Rading en Blauwkapelseweg. Wet-
houder Jolanda van Hulst geeft aan 
dat er een onderzoek loopt naar de 
verkeersveiligheid. Beide moties 
worden verworpen.

Veteranendag in De Bilt
door Henk van de Bunt

Vrijdag 27 juni vierde de gemeente De Bilt de Nederlandse Veteranendag, waarbij zo’n 80 van 

de dienende en oud-dienende oorlogsveteranen uit de zes kernen naar het gemeentehuis van 

De Bilt waren gekomen. De gemeente De Bilt vierde ook al voor de 10e keer deze dag aan de 

vooravond van het nationaal evenement waar heel Nederland haar meer dan 100.000 veteranen 

bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

De veteranen werden verwelkomd 
door locoburgemeester Jolanda van 
Hulst – Mazirel: ‘Het gemeentebe-
stuur van De Bilt wil vandaag op 
een informele manier aandacht be-
steden aan de bijna 250 veteranen 
die in onze gemeente wonen. Het 
zijn mannen en vrouwen in aller-
lei verschillende leeftijden en met 
allerlei verschillende levensverha-
len. Het zijn mannen die met alle 
macht ons land verdedigden tegen 
de Duitse invaller in mei 1940. Het 
zijn veel veteranen die werden uit-
gezonden naar Nederlands-Indië, 
Korea en Nieuw-Guinea en daar 
strijd leverden om recht en orde te 
herstellen. En het zijn ook mannen 
en vrouwen die door de Regering 
naar Libanon, de Balkan, Irak en 
Afghanistan werden gezonden om 
vrede te brengen en vrede te bewa-
ken. Matrozen, soldaten, mariniers, 

marechaussees, huzaren, kanon-
niers, onderoficieren en oficieren 
van landmacht, marine, luchtmacht 
en marechaussee’.

Dank

‘Bij Veteranendag moet waardering 
centraal staan. Mijn waardering, de 
waardering van het gemeentebe-
stuur, feitelijk: de waardering van 
de inwoners van de gemeente De 
Bilt voor uw inzet. Het op waarde 
schatten van uw prestatie, van uw 
trouw aan de opdracht die u kreeg 
om de Nederlandse belangen waar 
ook ter wereld te dienen. Het erken-
nen van de tijd, de moeite, het ge-
mis en de ontbering die het u kostte 
om die opdracht te vervullen. Het 
hebben van oog en oor voor de 
soms diepe, pijnlijke groeven, die 
uw militaire inzet in uw leven heeft 
getrokken. En, het is een beladen 

woord, maar vandaag gaat het ook 
om het brengen van dank van uw 
lokale samenleving, de Biltse ge-
meenschap’.

Fonds 1815

Spreker op deze 10e Veteranen-
dag was luitenant kolonel Herman 
Steendam uit De Bilt. Steendam is 
in het verleden meermalen betrok-
ken geweest bij de eerste opvang 
van militairen die terug kwamen uit 
Uruzgan (Afghanistan) en is zelf 
vorig jaar ook uitgezonden geweest 
naar Afghanistan. Als actief dienend 
militair en veteraan kreeg hij recent 
de veteranenspeld uitgereikt. Daar-
naast is hij actief voor het Fonds 
1815, een fonds dat (ex)militairen 
in inanciële moeilijkheden kan bij-
staan. In zijn presentatie stipte hij 
het belang van 10 jaar Veteranendag 
aan, noemde hij het werk van Fonds 
1815 en hield hij een pleidooi voor 
het betrekken van de jeugd bij het 
verhaal van veteranen die hebben 
gevochten voor de vrede.

Geallieerden

Aansluitend volgde een gevarieerd 
programma, waarbij men de voer-
tuigen van Keep Them Rolling kon 
bekijken en een ritje kon maken. 
Voertuigen van deze vereniging 
zijn op alle belangrijke evene-
menten die betrekking hebben op 
de Bevrijding van Nederland te 
vinden. De naam is ontleend aan 
de wenskreet ‘Keep them rolling’ 
van de geallieerden in de tweede 
Wereldoorlog om hun voertuigen 
bij de opmars van de geallieerde 
legers bij de bevrijding rijdende te 

houden. Voor de bevoorrading re-
den gigantische colonnes militaire 
vrachtwagens heen en weer tussen 
de landingsplaatsen in Normandië 

(en later vanuit Antwerpen) en de 
steeds oprukkende fronttroepen. De 
bijeenkomst werd afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd.

Gemeentesecretaris Erik Wietses vertegenwoordigde samen met 

locoburgemeester Jolanda van Hulst het gemeentebestuur van De Bilt.

Opa had zijn kleinzoon opgedragen het voertuig te bewaken.

Belangstelling voor militair materieel is van alle tijden.

Jitze Maatman en Idelette Schuurman werden voor CDA geïnstalleerd als 

commissielid zijnde niet raadslid.
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Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Diversen geuren met
hoge kortingen zoals:

Davidoff Cool Water
Man 125ml of Woman 100ml

Van 72 Euro voor 29.99

Calvin Klein One 
50ml+douchegel 100ml

Van 37.22 Euro voor 17.50

Vast voor de vakantie
t/m zat 4-7-2014 op elk 2e 
zonneproduct 50% Korting

MENS is ook….

Nieuw Servicecentrum De Bilt

Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

Servicecentrum De Bilt is vanaf deze zomer dé centrale 

plek in De Bilt waar u terecht kunt met vragen op 

het gebied van welzijn, wonen en zorg. Sinds twee 

maanden wordt er druk verbouwd in Woonzorg-

centrum Weltevreden en Wijkrestaurant Bij de Tijd 

om plaats te maken voor het nieuwe Servicecentrum. 

MENS De Bilt verhuist op 15 juli naar Prof. dr. 

P.J.W.Debyeweg 1, 3731 MA De Bilt. 

De wijkwinkel, nu nog in ’t Hoekie, verhuist ook mee. 

De vrijwilligers staan voor u klaar. De breiclub gaat de 

gehele zomer door  op de woensdagochtend. Donder-

dagochtend is er de spelletjes- c.q. koieochtend. Ook 
als u geen vragen heet, loop gerust binnen voor een 
kop koie en een praatje.

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

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

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Voetklachten en toch op slippers lopen?

Uw Podotherapeut heeft de oplossing!

Een persoonlijk gemaakte slipper aangepast 

naar uw voetbed en voetproblemen.

Voor meer informatie:

Nienke Schwebke   Sport-Podotherapeut

Tolakkerweg 217, Maartensdijk, 085-4894379

info@podotherapiemaartensdijk.nl

Kaiserbroodjes 3+1 gratis
Slagroomtracteertaart met verse 
aardbeien € 8,95

Er zijn nog volop oranje tompoucen en andere oranjetaartjes

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

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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2 artikelen
=

40% 50%
bij

3 artikelen

(of meer)

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
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korting

* m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

Op de

DAMES & HEREN
COLLECTIE*

Kapper Hans 
heeft zich weer aangemeld, 

voor de Nijmeegse Vierdaagse.

Bel snel voor een afspraak: 
212455.
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Vrienden van het Theater 
(in het Groen)

Zaterdag 21 juni waren tientallen mensen getuige van de start van ‘Vrienden van het 

Theater’, een initiatief van Theater in het Groen uit Groenekan. Vrienden van het Theater is 

een constructie waarbij belangstellenden tegen een kleine vergoeding Theater in het Groen 

inancieel kunnen ondersteunen. 

Als tegenprestatie krijgen de vrien-

den - naast korting op de voorstel-

lingen van Theater in het Groen - 

een groot aantal andere voordelen: 

gratis toegang tot lezingen en work-

shops, meerdere malen per jaar een 

Vriendendag, nieuwsbrieven en 

nog veel meer.

Wanneer een theatergezelschap 

zich presenteert, dan gebeurt dat 

vanzelfsprekend niet op alledaagse 

wijze. Dus was voor één keer bos 

Voordaan omgetoverd in een klein, 

intiem openluchttheatertje. Het 

publiek werd door de nar Toets-

steen (uit de voorstelling ‘Wat u 

maar wilt’) meegenomen op een 

theatrale reis door het bos, waar-

bij diverse personages uit eerdere 

Theater in het Groen-voorstellin-

gen nog één keer acte de presence 

gaven. Zo kon men genieten van 

de corrupte burgemeester uit De 

revisor, de speelse bosgeest Puck 

(Een Mizomernachtdroom) en 

de manipulatieve Dikke (uit Op 

volle zee). Uiteindelijk kwamen 

alle personages bij elkaar in een 

speelse presentatie, waarbij met 

een knipoog werd vooruitgeblikt 

naar de nieuwe TIHG-voorstelling 

‘Timon van Athene’ in 2015. En 

voordat men er erg in had, stond 

iedereen met een tekst in zijn of 

haar handen Shakesperiaanse 

teksten te declameren, zodat het 

schalde door het bos.

Op herhaling

Een succesvolle start dus, ofschoon 

door de drukte aan het eind van het 

seizoen een deel van de TIHG-ach-

terban niet aanwezig kon zijn. Het 

bestuur van TIHG gaat - samen met 

de artistieke- en productieleiding - 

kijken of het een en ander voor her-

haling vatbaar is aan het begin van 

het nieuwe seizoen. Tenslotte zou 

het jammer zijn als niet meer mensen 

nog één keer konden genieten van 

al die onvergetelijk personages, die 

bij het aanwezige publiek veel ‘oh’s 

en ‘ah’s van herkenning ontlokten. 

Wie (ook) vriend wil worden kan 

dat doen via het contactformulier op 

www.theaterinhetgroen.nl 

(Timon Blok)

Uniek mobiel ict-leslokaal voor Afrika
Maarten Strengers van beroep werktuigbouwundige woont in de Bilt maar werkt al jaren in 

Afrika. Daar levert hij betrouwbare energie aan overheden, ziekenhuizen en andere partijen. In 

tegenstelling tot hier is het in Afrika niet altijd zeker dat er stroom is.

De installaties van Maarten draaien 

met name op zonne-energie. Omdat 

hij bekend is met de lokale culturen 

en omstandigheden heeft de in Bel-

gië gevestigde organisatie Close the 

Gap hem gevraagd een prototype 

te maken van een mobiel ICT-les-

lokaal. Samen met Jaap de Jong en 

Bert van Oort van Greenlink uit Bilt-

hoven is hij de uitdaging aangegaan.

Bisschop Tutu opent

Een oude vrachtwagentrailer is he-

lemaal gestript en opnieuw opge-

bouwd. Jaap de Jong; ‘Dat was een 

hele uitdaging. Je moet rekening 

houden met de warmte maar ook de 

veiligheid en mobiliteit hebben een 

rol gespeeld. Alles in het leslokaal 

staat vast. Alleen de laptops gaan 

als ze niet gebruikt worden of ge-

durende het transport in een hufter-

proof gebouwde kast. Het leslokaal 

is door de Zonnepanelen op het dak 

en de energie-installatie zo gemaakt 

dat het helemaal selfsupporting is 

en dag en nacht beschikt over vol-

doende energie. De afgelopen twee 

extreem warme periodes waren 

voor ons een mooie testcase. Bui-

ten was het 30 graden en binnen in 

de trailer was het door de speciale 

isolatie heerlijk koel.’ De trailer be-

schikt over ramen met stalen luiken 

die in noodgevallen snel kunnen 

worden gesloten. Dat geeft de ge-

bruikers van het lokaal een zekere 

mate van bescherming. Mede daar-

om kan het leslokaal overal in Afri-

ka worden ingezet. Aankomende 

week verhuist de trailer naar België 

waar hij wordt overgedragen aan de 

organisatie Close The Gap. Speci-

aal uit Zuid-Afrika komt Desmond 

Tutu over om het leslokaal oficieel 
te openen waarna de trailer kort 

op tournee gaat door Europa. Alle 

multinationals die het project ge-

sponsord hebben, krijgen de trailer 

een paar dagen voor de deur om de 

installatie en het leslokaal te testen. 

Daarna gaat het echte werk in Afri-

ka beginnen. Als de trailer voldoet 

aan de verwachtingen dan zullen de 

volgende vermoedelijk gebouwd 

worden in Afrika zelf, maar kan er 

met trots een stempel op: ‘Bedacht 

en ontwikkeld in De Bilt.’

BENG! vergaderde
Op 24 juli 2013 werd de lokale duurzame energie coöperatie De Bilt 

oficieel opgericht. BENG! wil samen met zoveel mogelijk burgers en 
bedrijven werken aan een energieneutrale gemeenschap en wil mensen 

en organisaties ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van 

informatie en persoonlijk advies over het nemen van energiebesparende 

maatregelen. Of door het bieden van kortingen op de inkoop van zon-

nepanelen en isolatiemateriaal.

BENG! heeft inmiddels al tientallen leden en organiseerde op donder-
dag 26 juni in het H.F. Witte Centrum in De Bilt een goed bezochte Al-

gemene Ledenvergadering, waar ook andere geïnteresseerden van harte 

welkom waren. [HvdB] 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering kregen alle leden een 

energiemeter overhandigd.

Op zaterdag 21 juni presenteerde een aantal spelers een verrassende en 

eigenzinnige compilatie van oude en nieuwe stukken van Theater in het 

Groen.

Jaap de Jong, Bert van Oort en achter Maarten Strengers in het door hun 

bedachte en gemaakte mobiele ICT-leslokaal.

Repair Café Hollandsche Rading 
Zaterdag 28 juni werd het eerste Repair Café gehouden in het Dorpshuis van

Hollandsche Rading aan de Dennenlaan. Er waren 33 inschrijvingen van mensen die wat te 

repareren aanboden. Daarnaast waren er belangstellenden die zo maar even kwamen kijken.

Wat was er kapot? Dat varieerde 

van ietsen, grasmaaiers, compu-

ters en elektrische apparaten, zoals 

broodroosters, stofzuigers en een 

scheerapparaat tot kleding en meu-

belstukken. Van de meegebrachte 

spullen werden er 23 met succes 

gerepareerd. Bij zes anderen kon 

wel een diagnose gesteld worden en 

werd een advies meegegeven, geen 

reparatie uitgevoerd. Soms was er 

geen redden meer aan.

Gezellig

Het was een gezellige bijeen-

komst en er gingen meer mensen 

blij verrast naar huis dan werd 

verwacht. Ook bleek de ruimte in 

het Dorpshuis hiervoor uitstekend 

te voldoen. Het volgende Repair 

Café zal gehouden worden op za-

terdag 27 september van 10.00 tot 

14.00 uur. 

(Willem Pols)

Van de meegebrachte spullen werden er 23 met succes gerepareerd. 

[foto Henk van de Bunt]
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KLEINSCHALIG ONDERWIJS

VOOR IEDEREEN

Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek

(0346) 281 475
www.kompaswestbroek.nl
info@kompaswestbroek.nl

Kom ook eens langs op de dorpsschool van Westbroek: 

• christelijke basisschool

• 4 combinatieklassen

• peutergroep vanaf 2 jaar 

• remedial teaching 

• plusklas voor extra 

uitdaging 

“Dat ‘t Kompas een chris-

telijke school is, is voor 

ons een groot pluspunt. 

De vieringen zijn goed en 

mooi; als ouder word je 

hiervoor uitgenodigd en 

bij activiteiten betrokken. Dát en het goede onder-

wijs vinden wij heel belangrijk.”

TOT ZIENS!

‘Mooie vieringen op school’

Kees en Henriëtte van Barneveld, 
ouders van Mirthe en Jelte 

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te 

maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nacht van 14 op 15 juli op het

traject Utrecht CS - Bilthoven een slijptrein.

Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de buurt 

van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het

slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 

www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

fo
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Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. Wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

Bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

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

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

Kijk voor meer info op
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Kinderkleding, (kraam)cadeaus en accessoires

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Sale!
1 st 25%

2 st 30%

3 st 40%

elektRotecHnIscH InstallatIeBeDRIjf
WaaRBoRgInstallateuR

J. BOSHUIS
uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

COTE DE BEOUFF 
Voor de liefhebbers, op de barbecue of in de pan,

kort bakken als biefstuk voor de ultieme smaak 100 gram 1,75

KIPGRILLBURGERS
Uit onze panklaarhoek: gekruid en gezouten; 

van pure kip� let gemaakt 4 stuks 7,00

KALKOENWOKREEPJES 
Om kort te roerbakken, wokklaar gekruid 

en lekker met groente gevuld          100 gram 1,25

PROCUREURLAPJES 
Van ons bekende kwaliteit varkensvlees; 

ook super op de barbecue of voor saté te maken 100 gram 1,25

JAPANSE KIPSCHOTEL
Uit onze traiteurhoek: met veel kip en groente; 

alleen even opwarmen in de oven of magnetron 100 gram 1,25

OOSTERS KIPSLEETJE
Voor in de oven; met o.a. kip� let, katenspek, 

verse bieslook, pijnboompitjes en kruidencrème 100 gram  1,25

TIP: maandag 7 juli t/m woensdag 9 juli

ORANJE SATÉ BURGERS

 
3 stuks 3,75

GYROS PANKLAAR

 
500 gram 5,00

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 30 juni t/m zaterdag 5 juli 2014. Zetfouten voorbehouden.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Voorgerecht

Tartaar van zalm met coquille € 10,00

Hoofdgerecht *

In krokant spek gebakken kabeljauwilet € 15,00

* Geserveerd met: verse frieten, groenten en salade

Weekspecials

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Posters?

ook voor 

GEKKE 
formaten

of 

banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 

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

Schrijven over je leven

Inhoud: ‘De elementen van mijn leven – levens-

portret in fragmenten’ 

Begeleiding: Arianne Collee

Wo 10 sep: gratis Informatieochtend; 

start: 24 sep.

Locatie: Bibliotheek Idea Bilthoven, Planeten-

plein 2

Data, kosten en aanmelden: www.ideacultuur.nl, 

activiteiten@ideacultuur.nl of 030 698 65 73

THE ART OF HAIRCOLORING

ATTENTIE!!
Wij zijn de hele zomer geopend,

maar gaan wel om de beurt op vakantie!
Maak daarom tijdig een afspraak!

Onze vakanties zijn als volgt:

 Miranda: 15 juli t/m 4 augustus
 Christa: 28 juli t/m 16 augustus 
 Linda: Is al weggeweest
 Angela: 28 juli t/m 17 augustus

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Beth Shamar viert vierde verjaardag
door Henk van de Bunt

Beth Shamar, het kleinschalige Dag-verzorging Centrum voor Ouderen in Groenekan 

bestaat vier jaar. De laatste helft van deze periode heeft men zich meer en meer 

toegelegd op de verzorging en begeleiding van mensen met dementie. 

Dit voorjaar heeft er een interne bezinning plaats gevonden, waarbij 

ook is nagedacht over de naam en positionering van het centrum.

Omdat Beth Shamar nu is gewor-

den tot een gespecialiseerd centrum 

in de behandeling, begeleiding en 

verzorging van mensen met de-

mentie vond het Management het 

daarom ook een logische stap de 

naamgeving – althans de omschrij-

ving ervan - aan te passen. De of-

iciële benaming van het centrum is 
voortaan Beth Shamar, Alzheimer 

Dagcentrum.

Kunst

De directie van Beth Shamar heeft 

opdracht gegeven aan kunstenares 

Jackie Howard tot het vervaardigen 

van een kunstwerk, waar de naam 

en betekenis van het centrum Beth 

Shamar in is verwerkt. Beth Shamar 

betekent: Huis van omarming. De 

kernwoorden warmte, veiligheid, 

geborgenheid, liefdevolle zorg en 

begeleiding komen in dit kunst-

werk tot uiting. Vrijdag 27 juni 

werd het kunstwerk onthuld. De 

kunstenares ‘verklaarde’ haar cre-

atie met de woorden: ‘In het doek 

is veel beweging, stroming. De 

kleuren zijn warm, geruststellend 

en zijn beeldend voor de liefdevolle 

zorg en persoonlijke aandacht die 

geboden wordt in Beth Shamar.  

De behoeftige mens wordt aan alle 

kanten omringd, ingebed als het 

ware, een plek waar je je veilig 

voelt. Ik hoop dat dit doek, voor zo-

wel ouderen als medewerkers, een 

glimlach van herkenning zal op-

roepen, troost mag brengen en mis-

schien zelfs een verwachtingsvolle 

doorkijk mag zijn naar een andere 

wereld’.

Vooruit

Jan Moggré is manager Zorg & 

Welzijn van het Dagcentrum. Hij 

keek achterom maar vooral voor-

uit: ‘Beth Shamar bestaat sinds 

maart 2010, we gingen optimistisch 

en ook een beetje eigenwijs toen 

open op twee dagen per week en 

er kwamen in de beginperiode vier 

cliënten. In november 2011 gingen 
de deuren van ons huis van omar-

ming zes dagen per week open. 

Terugkijkend over de afgelopen 

jaren hebben wij aan inmiddels 32 

verschillende mensen, die ons ook 

alweer hebben verlaten, zorg en 

begeleiding geleverd. Wij hebben 

gemiddeld 22 verschillende men-

sen in zorg die twee, drie of meer 

dagen per week komen. Wij ver-

vullen hier een brugfunctie voor 

al diegenen die te kampen hebben 

met een vorm van dementie, maar 

toch zo lang mogelijk thuis willen 

blijven. Dit is ook waarom we be-

staan. Daarom hebben we ook een 

samenwerkingsovereenkomst met 

thuiszorgorganisatie Vitras CMD 

gesloten en met een organisatie 

die vooral de verpleeghuiszorg be-

hartigt, nl. de Accolade zorg groep 

uit Bosch en Duin, misschien be-

ter bekend als De Wijngaard en 

D’amandelboom. Via laatstge-

noemde organisatie beschikken we 

ook over een Specialist Ouderen 

geneeskunde maar ook, indien deze 

dat nodig vindt over fysio- ergo, 

logo en psychologen, Op deze wij-

ze kunnen wij onze cliënten heel 
lang verzorgen, begeleiden en zo 

nodig ook verplegen’.

Toekomst

Moggré blijft optimistisch over de 

toekomst: ‘De richting, die de lan-

delijke overheid uit wil, staat haaks 

op onze visie en daarbij behorende 

richting. Ik weet vrijwel zeker 

dat de richting die wij kiezen ook 

de richting is, die al onze huidige 

maar ook toekomstige cliënten wil-
len. Daarom hoop ik dat wij in de 

gelegenheid worden gesteld door 

de lokale overheden om ook in de 

toekomst onze vorm van zorg en 

begeleiding te mogen blijven ver-

strekken aan mensen (en hun man-

telzorgers) met dementie.

De kern van het kunstdoek: Een warme plek. De mens als kind in de moederschoot, gedragen en omarmd.

Dag C1000, Hallo Jumbo
Jumbo Supermarkten opent de deuren van een nieuwe winkel op het Maertensplein 

in Maartensdijk. De supermarkt vervangt de huidige C1000-winkel. Na jarenlang 

ondernemerschap neemt C1000 ondernemer Johan de Zeeuw afscheid van de supermarkt 

op het Maertensplein. De verkoop van de winkel aan Jumbo is in goed overleg gegaan.

De C1000

Winkel sluit op zaterdag 16 au-

gustus haar deuren om een vol-

ledige metamorfose tot een 

Jumbo-supermarkt te ondergaan.  

Vanaf woensdag 3 septem-

ber zijn inwoners van Maar-

tensdijk en omgeving welkom 

in de nieuwe Jumbo-winkel.  

 

Zij kunnen dan proiteren van de 
unieke formule van de laagste prijs, 

het grootste assortiment en de beste 

service van De Bilt.

100% tevreden klanten

Colette Cloosterman-van Eerd, di-

recteur Formule en Innovatie van 

Jumbo Supermarkten: ‘Samen met 

alle Jumbo-collega’s kijk ik er 

naar uit om inwoners van Maar-

tensdijk en omgeving de unieke 

Jumbo formule te laten ervaren. 

Elke dag weer doen we onze uiter-

ste best om te zorgen voor 100% 

tevreden klanten. Dit doen we door 

de klant altijd centraal te stellen.  

Daarnaast kunnen klanten kiezen 

uit een groot en divers assortiment 

en garanderen we de laagste prijzen 

van Nederland. Wij zijn de enige 

supermarktketen in Nederland die 

deze elementen combineert’.

Bekende gezichten

In de nieuwe winkel worden klan-

ten verwelkomd door bekende 

gezichten. Alle medewerkers van 

de C1000-winkel gaan mee naar 

Jumbo. Daarnaast wordt het team 

uitgebreid met een aantal nieuwe 

collega’s. De wervingscampagne is 

al van start gegaan.

Afscheid Tandarts

Honderden mensen stonden in de rij om Sonja en Frans van Eck de hand 

te schudden. Zo kwam er een deinitief einde aan hun tandartsactiviteiten 
in Maartensdijk.[HvdB]

Feestelijke opening

 

Donderdag 26 juni opende de nieuwe winkel van DA - Mooi aan de 

Julianalaan 16 in Bilthoven. De totaal vernieuwde winkel combineert 

de voorheen los van elkaar opererende DA en Mooi Parfumerie in 
één pand. De opening ging gepaard met tal van activiteiten en acties.

[HvdB]

Open Monumentendag 
Comité zoekt vrijwilligers

Zaterdag 13 september wordt Open Monumentendag ook in De Bilt 

gehouden. Open Monumentendag is een landelijk initiatief dat elk jaar 

in het tweede weekend van september erfgoed toegankelijk maakt voor 

het publiek. Het Comité is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor alle 

activiteiten.

 Het thema dit jaar is ‘Op Reis’ en gaat over reizen, vervoer en transport 

en de invloed daarvan op de inrichting van het land en de bebouwde 

omgeving. Ook gaat het over het mobiele erfgoed en de middelen van 

vervoer. 2014 is namelijk ook het jaar van de Mobiliteit en het Mobiele 

erfgoed. Binnen het thema gaat het over wegen, sporen en kanalen, over 

gebouwde monumenten die te maken hebben met aankomst/vertrek, met 

pleisterplaatsen, werkplaatsen en remises, koetshuizen en werven.

Deze gemeente

Het Comité Open Monumentendag De Bilt heeft een vertaalslag van 

het thema gemaakt naar gemeente De Bilt. Wat hebben wij in de ge-

meente dat aansluit bij dit thema en gemeentelijk of rijksmonument, 

dan wel mobiel erfgoed is? Het resultaat van de vertaalslag wordt een 

afwisselend programma vanuit de Koetshuizen van de Landgoederen 

Vollenhoven en Eyckenstein. Er komen lezingen, presentaties, tochten 

met mobiel erfgoed en muziekoptredens. Voorafgaand aan de Open 

Monumentendag op zaterdag 13 september is er een Scholenproject 

voor Basisscholen op woensdag, donderdag en vrijdag.

Op zoek

Voor de realisatie van het programma is het Comité op zoek naar vrij-

willigers die het comité kunnen ondersteunen met de beschikbaarheid 

van dagdelen voor ondersteuning bij de inrichting of de rol van gast-

heer/gastvrouw op een van de locaties. Belangstellenden kunnen dit 

kenbaar maken bij Christiaan de Jong via email; C.deJong@odru.nl
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Max. 4 keer de aanbieding per klant.  Ook online te bestellen op onze websuper www.hoogvliet.com

Scan deze code 
om te zien hoe 
eenvoudig het werkt!

Kijk snel op www.hoogvliet.com

Acties zijn geldig van woensdag 
2 t/m dinsdag 8 juli 2014 

in de Hoogvliet winkel aan de 
Leyenseweg 127 in Bilthoven
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Hoogvliet
Leyenseweg 127

Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Ronde

prijzen

8.-

2.-
1.- 3.-

2.-
Coca-Cola 
Alle pakken met 
6 fl essen van 1.5 liter
Per pak
10.44

6 x 1.5 liter

Per liter 0.89

 Hmmmburgers 
Alle soorten
2 pakjes van 2 stuks
3.96

2 x 2 stuks

Hmmm
burgers!!!Hmmm
burgers
Hmmm
burgers

Ronduit de
goedkoopste!

Perfekt ijs   
Alle pakken 
van 2 - 12 stuks
3 pakken
3.57 - 7.17

 Artikelen vindt u in de diepvries

3 pakken
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Stedenband Coesfeld smaakt naar meer
door Floris Bijlsma

Aan een stedenband kun je allerlei verheven doelen ophangen: internationale verbroedering, 

voorkomen van een Derde Wereldoorlog. Maar Meep van Kampen, voorzitter van de Biltse tak van 

de stedenband met het Duitse Coesfeld, vindt vooral de ontmoeting met andere mensen leuk. Zo ook 

tijdens de bustocht op zaterdag 21 juni vanuit De Bilt naar Coesfeld. Toch is er nog veel meer.

Als bescheidenheid een kracht is, 
dan is Van Kampen, sinds 2003 
voorzitter van de Biltse tak van de 
stedenband met de Duitse gemeente 
Coesfeld (spreek uit Koosfeld) daar 
wel een toonbeeld van. Ingetogen, 
met gedempte stem en daardoor des 
te overtuigender vertelt hij hoe hij 
genoten heeft van de bustocht naar 
Coesfeld. ‘Natuurlijk is op zo’n dag 
de uitwisseling tussen Coesfeld en 
De Bilt heel belangrijk, maar vergeet 
ook niet die tussen inwoners van De 
Bilt die elkaar vooraf niet kenden. 
Dat contact werkte dit keer mooi 
uit. Er kwamen mooie gesprekken 
op gang,’ zegt Van Kampen.

Jumelage

In 1972 meldt gemeente De Bilt 
zich aan bij de Raad van Europa 
om een stedenbandpartner te vin-
den. Kort daarna gaat ook ge-
meente Coesfeld op zoek. De twee 
gemeentes komen met elkaar in 
contact en besluiten samen verder 
te gaan. Dat leidt tot oprichting 
van de stichting Jumelage De Bilt-
Coesfeld. In de eerste decennia na 
de Tweede Wereldoorlog waren de 
belangrijkste doelen van dergelijke 
stedenbanden tot verbroedering te 
komen in Europa. Iets vreselijks 
als de Tweede Wereldoorlog mocht 
nooit meer gebeuren en weder-
zijdse vriendschapsbanden waren 
daar een goed instrument voor. 
Dat is daarom jarenlang een doel 
op zich geweest. De keuze van De 
Bilt en Coesfeld om met elkaar sa-
men te werken was niet toevallig. 
Voor beide plaatsen was van belang 
dat de andere gemeente niet te ver 
weg lag en er niet te grote taal- en 
cultuurbarrières zouden zijn. Dat 
maakte het wederzijdse begrip en 
contact gemakkelijker.

Intensiever

De activiteiten van de stedenband 
zijn in de loop van de jaren bre-
der en intensiever geworden. Er 
zijn contacten tussen onder meer 
sportclubs, vogelclubs, de Anne 
Frankschule in Coesfeld en de Pa-
tioschool in De Bilt en het Rode 
Kruis in beide gemeentes. Er be-
staan intensieve contacten tussen 
verenigingen en individuele bur-

gers en met regelmaat worden over 
en weer bezoeken afgelegd. Er is in 
Coesfeld een straat vernoemd naar 
onze gemeente, de De Biltallee 
en er is in ons oude gemeentehuis 
Jagtlust een Coesfeldzaal. In 1997 
is een boom geplant op het gazon 
voor dat gemeentehuis ter gelegen-
heid van 25 jaar vriendschapsban-
den tussen beide plaatsen. En de 
dit jaar overleden Biltse kunstenaar 
Jits Bakker exposeerde in datzelfde 
jaar in Coesfeld ter gelegenheid van 
het 800-jarig bestaan van de zuster-
gemeente. Vorig jaar deed hij dat 
opnieuw ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van De Bilt. Nog 
altijd staan er twee beelden van 
Bakker in Coesfeld, waarvan een 
op het centrale marktplein. Na zijn 
overlijden werd hij geëerd met een 
artikel in de Duitse lokale pers.

Economische ontwikkeling

Behalve de vele onderlinge ont-
moetingen was er tijdens de bus-
tocht een programma met onder an-
dere ontvangst door de Coesfeldse 
burgemeester Heinz Öhmann. En er 
was een bezoek aan de autodealer en 
garage Voss die een uitgebreide col-
lectie van bijzondere auto’s heeft. 
Ook was er de mogelijkheid de Os-
sentocht te volgen, een wandeling 
langs twaalf historische plekken in 
Coesfeld die een beeld geven van 
de geschiedenis van de gemeente. 
Daarbij dient zich een verwarrend 
Duits-Nederlands woordgrapje 
aan. Bij de naam Coesfeld op zijn 
Hollands uitgesproken denkt een 
Nederlander aan een koe, vooral 
omdat in het gemeentewapen een 
rund staat afgebeeld. Dat is alleen 
geen koe maar een os, vanwaar de 
naam Ossentocht. Coesfeld heeft 
een historie met vee en slachterijen 
en onder andere die historie is terug 
te zien bij de wandeltocht.

Achtergrond

Het aanvankelijke doel van de ste-
denband, namelijk een nieuwe we-
reldoorlog voorkomen, is wat naar 
de achtergrond geraakt. Dat bete-
kent volgens Van Kampen niet dat 
de stedenband uitgegroeid is. Ver-
dere ontwikkeling zou bijvoorbeeld 
kunnen liggen op commercieel 

vlak. Bedrijven in beide gemeen-
tes hebben elkaar veel te bieden 
aan expertise en die uitwisseling 
zou allerlei economische activiteit 
kunnen opleveren. ‘Dat vereist wel 
investeringen en een lange adem,’ 
zegt Van Kampen. Het is niet 
vreemd dat bedrijven in de nadagen 
van een wereldwijde economische 
crisis nog sterk georiënteerd zijn 
op hun eigen gemeente. Maar voor 
de toekomst liggen er tal van mo-
gelijkheden om op deze manier de 
vele contacten binnen de steden-
band om te zetten in economische 
ontwikkeling. Een mooie stap in 
die richting is dat er in Coesfeld 
een Nederlandse taalcursus is voor 
Duitse jongeren die in Nederland 
willen studeren, maar ook voor bij-
voorbeeld middenstanders.

Volgende activiteiten van de stich-
ting Jumelage De Bilt-Coesfeld 
zijn een ietstocht in Coesfeld op 
zaterdag 26 juli en een tweedaagse 
ietstocht in De Bilt, op 13 en 14 
september. Aanmelden voor deze 
activiteiten kan bij secretaris van de 
stedenband, Joke Nederhof, via e-
mail nederhofj@gmail.com. Meer 
informatie over de stedenband staat 
op de website. www.jumelage-de-
bilt-coesfeld.nl

Er konden slechts twee deelnemers in de auto plaatsnemen.

Meep van Kampen

(Bijna) gratis mee naar 
Mieścisko in Polen

Met stedenbandgemeente Mieścisko organiseert het jumelagebestuur 
Razem elk jaar een uitwisseling rondom de St. Michaelsmarkt en het 
oogstfeest. Ook dit jaar gaat er een groep mensen naar toe om daar aan 
deel te nemen. De groep bestaat uit inwoners van de gemeente De Bilt 
waarvan een aantal al diverse jaren meegaat als vrijwilliger.

Het programma vermeldt in hoofdlijnen: Het vertrek naar Polen is don-
derdag 4 september. Alle Nederlandse gasten worden om 17.00 uur op 
het plein voor het gemeentehuis in Mieścisko verwacht alwaar men 
wordt opgehaald door de gastgezinnen. Vrijdag en zaterdag zijn er ex-
cursies gepland met dit jaar onder andere bezoeken aan een paar ker-
nen behorende bij de gemeente Mieścisko en een bezoek aan de eerste 
hoofdstad van Polen, Gniezno. Zondag 7 september is de markt. Daar 
verkoopt men de al aanwezige in Nederland verzamelde spullen. De 
opbrengst van de markt wordt dinsdag 9 september voor het vertrek 
naar Nederland overhandigd aan de voor het gekozen project verant-
woordelijke. Dit jaar zal het worden geschonken aan de kleuterschool 
die een verbouwing wil realiseren. Op maandag gaan we als traditie 
naar Poznań, één van de grote plaatsen in de omgeving. Deze plaats is 
de moeite waard om te bezoeken.

Wilt u mee?

Op basis van gezamenlijke betaling van de reiskosten (vervoer met 
eigen auto’s) voor die periode is er nog ruimte voor belangstellenden 
voor deelname: enthousiaste mensen, die kennis willen maken met Po-
len en deze partnergemeente zijn welkom. Iedereen wordt bij Poolse 
gastgezinnen ondergebracht. Reacties en/of informatie: neem contact 
op met Jean Rijksen, tel. 06 29068703 of e-mail jeanr@scarlet.nl

Opbrengst 
‘Midzomer-Leef-Lef-reünieloop’
Met de sponsorloop en wandeltocht van Sonja Marissink (zelf kan-
kerpatiënt) en Anne-Marie Vader werd op zaterdag 21 juni 6.500 euro 
opgehaald. De opbrengst van de loop gaat naar het Helen Dowling In-
stituut (HDI) in Bilthoven. Dit instituut biedt psychologische zorg aan 
mensen met kanker en hun naasten.

Sonja Marissink (40) en Anne-Marie Vader (43) vormen een gelukkig 
gezin, samen met hun twee dochters: Bente en Sune. In 2010 voelde 
Sonja een verdikking op haar borst. Al snel werd bij Sonja borstkanker 
geconstateerd en bleek het om een zeer agressieve vorm van borstkan-
ker te gaan. Ook waren bijna alle lymfeklieren in de oksel aangetast. 
Chemokuren en bestralingen volgden gedurende een klein jaar. In de 
zomer van 2012 ging het eigenlijk weer goed en kregen zij weer hoop, 
maar als snel constateerde Sonja een bobbeltje in haar nek. Weer de 
malle molen in. Uitzaaiingen in de longen. Dit betekent voor Sonja dat 
zij niet meer beter wordt. Even later ontstond het idee voor ‘Leef-Lef’. 

Helen Dowling Instituut

Het HDI biedt professionele psychologische zorg, verricht wetenschap-
pelijk onderzoek en biedt scholing aan artsen en verpleegkundigen 
werkzaam in de oncologie. Alle activiteiten zijn erop gericht mensen 
en hun naasten te helpen de ziekte kanker emotioneel te verwerken. 
Het HDI is het oudste en grootste instituut in Nederland op het gebied 
van de psycho-oncologie en bestaat ruim 25 jaar. De zorg van het Helen 
Dowling Instituut wordt vergoed via de basisverzekering. De opbreng-
sten zijn echter te laag om kostendekkend te kunnen werken.

(Linda Sintniklaas)

Sonja en Anne-Marie kijken met een glimlach terug op de sponsorloop. 

In de medaille staat Sonja’s lijfspreuk gegrift: ‘Vier het leven’.
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Het is bekend dat 4000 jaar voor 

Christus al olijfolie werd gebruikt. 

Europa, speciiek het Middelandse 
Zeegebied, is wereldwijd de groot-

ste leverancier van olijfolie. Tach-

tig procent van alle olijfolie komt 

uit dit gebied, ruim twee miljoen 

ton per jaar. Spanje levert hiervan 

bijna de helft gevolgd door Italië, 

Griekenland, Portugal en Frankrijk. 

Een derde van alle landbouwers in 

Europa is olijfboer.

Arbequina olijven

Een streek in de provincie Catalonië 

staat bekend om zijn Arbequina olij-

ven. Deze olijf is de kleinste soort 

olijf waar ook nog eens een redelijk 

grote pit in zit. Het olijfvlees bevat 

twintig procent olie. Voor één liter 

olie zijn dus vijf kilo olijven nodig. 

Olijfolie is rijk aan enkelvoudige 

onverzadigde vetzuren. Men zegt 
dat deze vetzuren bijdragen tot het 

verlagen van het cholestorolgehalte 

in het bloed. Daarnaast bevat het 

ook anti-oxidanten. Zij zouden cel-

len beschermen tegen veroudering. 

Hans Versteeg: ‘Regelmatig gaan 

wij naar onze boerderij in Spanje. 

Wij gebruiken daar olijfolie en 

zijn enthousiast geworden over de 

smaak en mogelijkheden van de 

olijfolie. De smaak is ijn, licht en 
fris met een vleugje appel zelfs. Het 

gebruik is naar believen, maar past 

uitstekend bij vis en salades. Maar 
met een stukje stokbrood is het 

ook al genieten’. Die olijfolie im-

porteert hij naar Nederland en het 

toeval wil dat deze olijfolie voor 

het tweede jaar op rij is verkozen 

tot beste olijfolie van Spanje. ‘Voor 

deze SuperOlive Oil hebben wij een 

mooie verpakking ontworpen met 

een knipoog naar de oude motorolie 

drums en vaten. Het blik heeft de 

blauwe kleur van de prachtige luch-

ten in Catalonië en het groen van de 

olijfbomen’. Nergens anders wordt 

olijfolie te koop aangeboden in 

blik. Terwijl verpakken in blik een 

van de beste keuzes is. Dat is na-

melijk donker en luchtdicht. Altijd 

zijn het glazen lesjes al dan niet 
versierd met olijftakjes. ‘Toch is dit 

de beste verpakking voor olijfolie, 

ook omdat uv straling niet goed is 

voor het behoud van de kwaliteit’.

Eigen olijfolie

In november wordt de eerste oogst 

van de eigen olijven van Hans Ver-

steeg direct na het plukken naar de 

steenpers gebracht. ‘Ik hoop met 

een stel vrienden in een week tijd 

de olijven te oogsten. We leggen 

dan grote netten op de grond en 

gaan met een soort hark langs de 

takken, zodat de olijven vallen. Van 

het net gaan zij op roosters waar de 

blaadjes en takjes achterblijven. De 

olijven gaan daarna zo snel moge-

lijk naar de steenpers in ons dorp 

om zo min mogelijk aan kwaliteit 

te verliezen. Ze worden dan slechts 

één keer geperst en niet verhit zo-

dat slechts het beste van de olijf 

gebuikt wordt. Als alles goed gaat 

mag er dan op het etiket staan Extra 

Virgin Olive Oil (EVOO)’.

Landwaart

Hans Versteeg is blij dat de beste 

groenteman van Nederland zijn 

product gebruikt en verkoopt. Wim 

Landwaart is enthousiast over de 

Super Olive Oil. ‘Het is een super-

mooie olijfolie met een bijzonder 

zuivere smaak. Ik gebruik het onder 

andere om mijn dressings mee te 

maken. Maar het kan natuurlijk ook 
over een salade’. Hoeveel? ‘Koken 

doe je op gevoel, dat moet je proe-

ven’. De blikken Super Olive Oil 

zijn bij hem te koop.

Olijfboer in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Hans Versteeg (Maartensdijk) heeft een eigen bedrijf, maar is ook olijfboer. Vijf jaar geleden 

heeft hij een boerderij met acht hectare land gekocht in Catalonië in Spanje. Op dat land staan 

ongeveer 500 olijfbomen. Hij is ondernemer en wil ondernemen. Daarom is hij begonnen zich 

de kennis over olijfolie eigen te maken. Inmiddels importeert hij olijfolie uit deze streek naar 

Nederland. In november gaat zijn eerste eigen oogst geperst worden. Het resultaat moet een 

mooie zuivere olijfolie zijn die ook wordt verpakt in de door hem ontworpen blikken.

Hans Versteeg is enthousiast over het gebruik en de mogelijkheden van 

olijfolie en importeert een goede olijfolie vanuit Spanje: zijn Super Olive 

Oil verpakt in blik.

VMBO THEORETISCHE LEERWEG

AMERSFOORT: Mette Wiersma; BAARN: Thijs Reijns; 

BILTHOVEN: Bas van der Burg, Casper Boks,,Dan Huisman, 

Floris van Urk, Gijs Eijkman, Joep van den Dijssel, Loubna 

Hajjari, Marit Schmelter, Mike de Ruijter, Oumaima Dahaoui, 

Paulien Wartena, Reece Baartmans, Robine Hoeba, Ruben 

van der Neut, Shyma Bassala, Tarik Salamy, Ties van 

Lemmen; DE BILT: Floortje Chevalier, Lotte Weijnands, 

Machteld van Duijvenbode, Milan Agterberg, Mimi Roos; 

DEN DOLDER: Guusje Zijlstra, Ira Manning, Sophie van der 

Meer; GROENEKAN: Pien van der Wilt; HILVERSUM: Tije 

de Loor; HOUTEN: Bram de Lang; SOEST: Bélize Breek, 

Noam van der Schroeff, Tara Niël; UTRECHT: Abel Andel, 

Anne van de Schaft, Arman Rasoeli, Che Schreuder, Julian 

Oey, Jurriaan Klein Schiphorst, Khalil Rouas, Lisa Walraven, 

Magida Hammoud, Massimo Jonker, Mees de Monchy, 

Tom Bouman, Zebedee van de Hel; WESTBROEK: Jonas 

Slaghek, Justin Hafkamp, Nikki van Kooten.

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

BAARN: Fleur Seleski, Juliette Hut, Susanne van der 

Leest, Suzanna Schaap; BILTHOVEN: Bram Hektor, 

Emiel Peijnenburg, Enzo Da Silva, Femke Janssen, Flo 

Zwagemaker, Frederique Wesseling, Holger de Bruijn, 

Inez Devilee, Jara Spijker, Laura Marell, Lieke Franke, Max 

Veldhuis, Nicky Slok Soede, Remco Ruttenberg, Robbert 

van Haaften, Sanne Go, Sonja Ninck Blok, Susan Lemmers, 

Tanuja Ramjiawan, Tessa Huizenga, Yentl Spies; BOSCH 

EN DUIN: Ruben de Kemp; DE BILT: Joost van der Meulen, 

Laurien Specken, Malou de Nijs, Max Willers, Nienke 

Mathijsen; DEN DOLDER: Anne Hiensch, Eva Wessels, 

Joris Boers, Linde Baars, Myrthe Drogtrop; HOLLANDSCHE 

RADING: Anna Plomp, Jesse Bruns; MAARTENSDIJK: Bas 

Moret, Lola Kloosterman, Myrte Kooi, Sander van der Weerd, 

Vivian van ‘t Land; ODIJK: Jip Gradener; SOEST: Leon 

Visser; TIENHOVEN: Daphne de Bois; UTRECHT: Annabel 

Eshuis, Caspar Schillings, Charlotte van der Sluis, Daan 

Hermans, Dymphna Distel, Emma Lambert, Floor Reith, 

Jente Ellenkamp, Kasper de Graaf, Kiki Bink, Kira Mertens, 

Lisa Algra, Luc Rensen, Melanie Roos, Nicole Roos, Parel 

Verheije, Rozemarijn Balemans, Samson Loboka, Sanne 

van der Waal, Steven Bos, Tibe Dengel; WESTBROEK: 

Juliette van de Keuken

ATHENEUM

AMERSFOORT: Marit Knoop; BILTHOVEN: Alexander 

Kraan, Allard van Renterghem, Bente Derks, Chris Lemmers, 

Constantijn Papa, Florian van der Eijk, Gina Hagenbeek, 

Janelle Wiese, Jet van den Dijssel, Job Davidse, Jorn Mieras, 

Lotte van Assem, Lulu van Dijck, Mia Bos, Mirte Breumelhof, 

Nick van Keulen, Olaf de Waal, Puck Meijer, Rene Kooiker, 

Sacha van Deemter, Semme de Loor, Stijn Lakerveld, Thom 

Glastra, Tjitse van der Molen, Tom van Ingen, Wouter van 

Haaften; BOSCH EN DUIN: Anouk Köhler; DE BILT: Jiska 

Ogier, Marin Breukelaar; DEN DOLDER: Barend van der 

Have, Margriet de Jager, Martijn van Heest; GROENEKAN: 

Eva Sleddering, Jorrit Goossens; HOLLANDSCHE RADING: 

Alex Janmaat, Robbert Bruggeman; HUIS TER HEIDE: 

Anoek Huijsmans; SOEST: Myrthe van Dalen; UTRECHT: 

Adinda Hijl, Bram Mosterd, Feline Deniz, Goos van Lent, 

Isabelle Oey, Jim de Ruiter, Laure Nicolai, Maeve Beekman, 

Mekan Bataille, Michiel Crijns, Nina Eshuis, Nine van 

Eerde, Roberta Müller, Sanne Bouman, Sascha Oosthoek, 

Sef van Vlijmen, Sterre van Piggelen, Thomas Boelens; 

WESTBROEK: Caitlin Hafkamp, Pearl Sijmons.

GYMNASIUM

BILTHOVEN: Dionne van der Meer, Dominique de Villeneuve, 

Emilie Bartels, Ingeborg de Pater, Lisa Bloemberg, Marjolein 

Kerstjens, Rik Boerma, Roos van den Bergh, Sander 

Eshuis, Thijmen Koomen; HOLLANDSCHE RADING: Thore 

Roepman; HOUTEN:Noel Bangma; UTRECHT: Aaron Otte, 

Cleo van Bosstraten, Jorien van Lookeren Campagne, 

Wisse van Os; ZEIST: Olivier Croll
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Vier Kunstenaars zullen met hun 

werkstukken BeeKk representeren tij-

dens deze expositie in Het Lichtruim;

Renske Dussel, sieraden, Renske 

werkt met zilverklei. Zij combi-

neert de zilverklei met o.a. glas, 

stenen en andere metalen. Renske 

heeft verschillende prijzen gewon-

nen met haar sieraden.

Cathy Worrell, schilderijen, ge-

mengde technieken, abstract, igu-

ratief. Cathy haalt haar inspiratie 

uit de vormen die ze ziet in de na-

tuur en de stad en daarbij zoekt ze 

naar harmonie in vorm en kleur.

Hélène van der Reijden, acryl, 

schilderijen, abstract, iguratief. 
Hélène zoekt naar een combinatie 

van het ambachtelijke en de emo-

tie, het graische en het schilder-
achtige, vaak abstraherend, waarbij 

haar kleurkennis het geheel kracht 

bijzet.

Gerrit van Esterik, schilderijen, 

diverse technieken, realistisch. Ger-

rit schildert o.a. kleurige Italiaanse 

landschappen, expressionistisch. 

Maar ook winterlandschappen. Het 
zien van het landschap wordt om-

gezet in hoe het landschap wordt 

ervaren.

Tentoonstelling

De tentoonstelling zal op vrijdag 4 

juli om 19.30 uur worden geopend 

door Bartje van Doorn, beeldend 

kunstenaar en lid van Kunstkring 

BeeKk . Het geheel zal feestelijk 

worden begeleid door Live muziek. 

De expositie is van vrijdag 4 juli 

t/m dinsdag 2 september.

Expositie Kunstkring BeeKk in Het Lichtruim
Het is alweer de derde expositie die Kunstkring BeeKk gaat inrichten in Het Lichtruim in Bilthoven. 

Omdat er nu beschikt kan worden over vitrines, kan ook klein driedimensionaal werk aan bod komen.

V.l.n.r. de BeeKk-leden Bob van der Putten en Mieke de Vries - Wolthers 

naast (werk van) Gerrit van Esterik. [foto Henk van de Bunt]

Bezoek aan Glasblazerij in Leerdam
Afgelopen vrijdag gingen er twee 

bussen vanuit Woonzorgcentrum 

De Bremhorst naar Leerdam voor 

een bezoek aan het Nationaal 

Glasmuseum. De zonovergoten 

dag begon met kofie en gebak, werd 
vervolgd met een demonstratie en 

werd afgesloten met een lunch 

met soep en broodjes. Voordat de 

terugreis werd aanvaard was er 

nog de mogelijkheid het museum 

te bezoeken.

(Berber Holwerda)
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Het verhaal van Sjaima en Hanna

‘Wij deden mee aan de Roefeldag 

2014 en kregen te horen dat we naar 

De Vierklank gingen. Natuurlijk 

waren wij er erg enthousiast over. 

Ik (Hanna) ben bezorger van De 

Vierklank. Op het kantoor van De 

Vierklank kregen we de opdracht 

om een verslag te maken over de 

worstenmakerij van Slagerij Zweis-

tra in Maartensdijk. We hebben 

Henk Zweistra geïnterviewd. Sla-

gerij Zweistra is een familiebedrijf. 

De broer van Henk Zweistra is met 

het bedrijf begonnen. De winkel 

opende in 2007 en het nieuwe be-

drijf pas een maand geleden. Het 

familiebedrijf Zweistra slacht de 

dieren niet zelf, maar maakt het 

vlees klaar voor de verkoop. Ze le-

veren het aan andere slagerijen en 

supermarkten. Henk Zweistra ver-

telde ons dat hij het leuk vindt om 

met eten bezig te zijn; daarom is dit 

zijn werk geworden en hij heeft er 

zelfs geen opleiding voor gedaan. 

Ze verkopen in de winkel vooral 

varkens-, rund-, kalfs- en lams-

vlees. Zelf vindt Henk Zweistra het 

niet zielig voor de dieren. Per week 

maken ze zo ongeveer 5.000 kg aan 

worst en vleeswaren klaar voor de 

verkoop.´

Het verhaal van Jessica

Worst en vleeswarenslagerij Zweis-

tra geopend! Vanuit de roefeldag 

ben ik naar De Vierklank geweest 

en we gingen een verslag maken 

over de worst- en vleeswarensla-

gerij Zweistra. Sinds vier weken 

is de worst en vleeswarenslage-

rij Zweistra geopend, omdat er in 

de winkel zelf niet genoeg ruimte 

meer was om het vlees te bereiden. 

Henk Zweistra is locatiedirecteur, 

zijn broer is met het familiebedrijf 

begonnen. Henk Zweistra heeft 

voor dit beroep gekozen, omdat hij 

het leuk vond om met eten bezig te 

zijn. Worst en vleeswarenslagerij 

Zweistra levert vlees en vleeswaren 

aan slagerijen en supermarkten. Hij 

levert niet aan particulieren, daar-

voor moet je naar de kwaliteitssla-

gerij Zweistra op het Maertensplein 

gaan. De kwaliteitsslagerij Zweis-

tra bestaat sinds 2007. Hij slacht 

zelf geen dieren, maar verkoopt 

varkensvlees, rundvlees, lamme-

tjesvlees en kalfsvlees. Zelf vindt 

Henk Zweistra rundvlees het lek-

kerst, maar al zijn vlees is natuur-

lijk lekker! Hij gebruikt alleen Ne-

derlands vlees. Per week verwerken 

ze wel 5.000 kilo vlees! Maar dat 

gaat natuurlijk niet zomaar. Eerst 

komt het vlees in de koeling, het 

mag daar niet warmer zijn dan 7 

graden. Dan wordt het vlees ge-

sneden. Dan gaan rookworsten in 

een rookmachine. Daar worden 

ze gerookt met eikenhout. Daarna 

gaan ze naar een kruidenmachine. 

Deze machine bestrooit het vlees 

met kruiden en doet kruiden in het 

vlees. Sommige vleeswaren wor-

den ook nog gekookt. En dan wor-

den ze verpakt en gaan ze naar een 

slagerij of supermarkt waar jij zijn 

vlees kan kopen.

Roefelen bij
Slagerij Zweistra en De Vierklank

door de roefelaars

Woensdag 25 juni was het roefeldag in de gemeente De Bilt. Jessica, Sjaima en Hanna

uit groep acht van basisschool Wereldwijs in Bilthoven roefelden bij het kantoor van 

De Vierklank in Groenekan en de nieuwe vestiging van Slagerij Zweistra aan de Industrieweg 

in Maartensdijk. Roefelen is het Vlaamse woord voor snuffelen en ontdekken.

De roefelaars schreven zelf een verhaal over hun ervaringen.

Henk Zweistra geeft uitleg over de vleessoorten.

Start Jaarlijkse Roefeldag 

Woensdag 25 juni was er weer de jaarlijkse Roefeldag in de gemeente De Bilt. Liefst 250 kinderen van 

8 t/m 12 jaar uit deze gemeente maakten van deze gelegenheid gebruik. De dag begon met het oplaten 

van ballonnen, waarna de deelnemers uitwaaierden naar de bedrijven en instanties, die belangeloos hun 

medewerking verleenden.

(Astrid Kloosterziel)

Henk-Jan krijgt luchtdoop

V.l.n.r. Vader de Wilde, Henk-Jan de wilde, piloot Sietse en voorzitter 

Roel Jansen van Jorksveld.

Prijswinnaar Henk-Jan van de Wilde (6 jaar) heeft zaterdag 21 juni sa-

men met zijn vader ‘de luchtdoop’ gehad vanaf Vliegveld Hilversum. 

Henk-Jan vond een van de zes streamers die Modelvliegclub Westbroek 

op Koningsdag boven de tent uit het parachutistenvliegtuig liet gooien. 

Ze hebben genoten van hun vlucht met de MBW. Modelvliegclub West-

broek wil in 2015 opnieuw iets doen op Koningsdag. Tevens is men nog 

opzoek naar nieuwe leden. Er wordt (bij geschikt weer) iedere zondag 

gevlogen. Meer info: www.modelvliegclub-westbroek.nl

(Roel Jansen van Jorksveld)

Verre ballon
Op de eerste Koningsdag werden er in Maartensdijk traditioneel weer 

ballonnen opgelaten. Kwamen in voorgaande edities de ballonnen zelfs 

over de grens met onze Oosterburen; dit jaar was de Platolaan in het 

Noord Hollandse Huizen het enige adres waar een kaartje was neerge-

daald en waarvan de vinder de moeite had genomen deze naar het verre 

Maartensdijk terug te sturen.

Een ‘opgelaten’ Van Leeuwen jr. werd door Hans Stevens op de stoel 

gezet om een cadeaubon van Bol.com in ontvangst te nemen. [foto 

Henk van de Bunt]

Vossenjacht goed verlopen

De jaarlijkse seizoen-afsluitende vossenjacht van scouting AMG 

in Maartensdijk is ook voor kinderen die niet op scouting zitten. Op 

zaterdag 28 juni probeerden in een uur tijd zo’n veertig kinderen zo veel 

mogelijk verklede mensen te vinden. Rondom het Maertensplein liepen 

een piraat, een koe, een Schot, een smurf en nog veel meer vreemde 

types rond. Uiteindelijk is het iedereen gelukt om binnen het uur de 

vossen te vinden. (Kris Hekhuis)



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Oude, vierkante glazen koek-
jesschaal met deksel. € 20,-. 
Ouderwets, decoratief, pre-
senteerblad met roze bloeme-
tjes voor eieren. € 25,-. Tel. 
030-2203659

WINTEC zadel, als nieuw. 
18#. Veelz.heid. € 225,-. 
(nieuwprijs € 599,-). Tel. 06- 
22638840

Stenen, 7-delige barbecue 
met rooster. € 25,-. Tel. 035-
5771317

In goede staat verkerende 
2 relax stoelen met dikke 
kussens. € 40,-.Tel. 030- 
2258916.

GRATIS af te halen: pal-
lets (hout en kunststof). 
Tel. 0346-212819 / 030-
2410090 / 06-53330394. 
F.Kroneman, Kometenlaan 
26, Maartensdijk

Laat u verrassen door onze 
TASSEN bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Mooi aquarium in goede staat. 
Compleet met verwarming, 
licht etc. Afm. 60x36x47cm. 
€ 49,95. Tel. 06-42160868

Canon fax L200 en Brother 
tekstverwerker LW 840ic. 
Beide z.g.a.n. Samen € 30,-. 
Af halen in de Bilt. Tel. 030-
2210101

A A N H A N G E R 
`Tandemasser` te koop voor 
hoogste bieder. Tel. 0346-
830120

partij `Boch`boerenbont. 
Goede kwaliteit, o.a. kop & 
schotels en koffiepot. € 48,50. 
Tel. 06-11291353

10 Disney stripboeken 
o.a. Leeuwenkoning, Up, 
Kleine Zeemeermin, Tarzan, 
Assepoester voor € 15,00. 
Tel. 06-16380350

Echt zijden jasje van MOQ 
koningsblauw maat S als 
nieuw €3 5,00 . Tel 0346-
213501

Rokje Josephine&Co grijs/
blauw design maat 36/38 
als nieuw € 15,00 tel 0346-
213501

Elektrisch verstelbare bed-
bodem 90x200 cm in goede 
staat voor een bos bloemen tel 
0346-213501

Piano, merk Quandt, oude 
Duitse piano in goede conditie 
met een goed geluid. Gratis af 
te halen 030 2252506

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

Mooie plafondventilator met 
3 spotjes. Zijn onafhankelijk 
te richten, heeft 5 bladen, 3 
verschillende snelheden en 
kan zowel links als rechtsom 
draaien. Dus blazen of zuigen. 
€ 49,50. Tel. 06-22175528

2x nieuwe PC loterij barbe-
cues. Accessoires, wielen, 
oranje deksel, witte bak. 1 met 
briketstart € 30,- en 1 zonder 
€ 27,50. Tel. 06-16276013

4 stuks nieuwe halogeen eco-
lampen met GU10 fitting, 50 
watt. Nieuwprijs € 8,- per 
stuk. Samen voor € 16,00,-. 
Tel. 06-16276013

Wandel/gymschoenen merk 
Human Nature. kleur zwart, 
balansschoen,ronde zool. 
Voor stimulatie bloedsomloop 
in de benen. mt. 39. € 27,50. 
Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboekjes 
voor ijsrecepten. Koelen in 
de vriezer, volgende dag ijs ! 
€ 20,-. Satellietschotel grijs, 
niet roteerbaar. € 10,-. Tel. 
06-16276013

3 grote boeken `het comple-
te handwerken`. € 15,-. 100 
kaarten met molens. € 7,50. 
Tel. 030-2291885

500 buitenlandse kaarten 
(voor iets lekkers bij de kof-
fie!). 200 Nederlandse kaar-
ten. € 3,-. Tel. 030-2291885

Activiteiten

GARAGEVERKOOP 5 juli. 
Dorpsweg 83 in M’dijk. Van 
10-15u. Speelgoed, kinder-
kleding, fietsjes, cd’s, boeken, 
meubels en nog veel meer

Grote GARAGEVERKOOP 
zaterdag 12 juli, Dorpsweg 
6,M'dijk.10-14 uur. Met veel 
nieuwe en gebruikte spullen. 
Welkom!

Fietsen/ brommers

Groen kinderfietsje. € 15,-. 
Tel. 035-5771317

Personeel gevraagd

3 enthousiaste – parttime – 
collega’s gezocht. U kunt een 
meer dan bovengemiddeld 
fulltime inkomen genereren. 
Ervaring en opleiding niet ver-
eist. Ook te combineren met 
uw huidige baan of bedrijf. 
Neem contact op met ‘W4U 
communicatie’: 0633991614 
of w4u@xs4all.nl

Diversen

BETTY’S CORNER is gesloten 
van 23 juli t/m 5 augustus. Maak 
nu alvast een afspraak! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 

 De Vierklank 14 2 juli 2014

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

www.regiotvdebilt.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06-50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken nieuwe en gebruikte Fietsen

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk.  

Tel. 06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 
coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-
steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.
MPGcoaching.nl 

Nieuwe seniorenreisjes aangeboden door Hennie en 
Henk. Na dringend verzoek komen wij met twee nieu-
we reisjes voor senioren ZOMERDAGTOCHT 17 juli 

– AVONDTOERTOCHT 7 augustus. Inlichtingen - aanmel-
den - betalen dd Zaterdag 5 juli in Dijckstate vanaf 10.00u. 
Bel even 0346-212288 en wij sturen u de folder toe.

Te huur bedrijfsruimte aan de Industrieweg Maartensdijk 

200m2 en te koop/te huur Industrieweg 400m2.  

Tel. 06-54623282

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Op vakantie en toch de zekerheid van een verzorgde tuin?
Met onze vakantieservice is dit mogelijk. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06-27480128 of kijken op  
www.green-man.nl

Cursussen/ trainingen

Zie pag. 6 voor de cursussen van Mens De Bilt; zie pag. 8 
voor de cursussen van Idea.

Cursus Porseleinschilderen. Waar: Utrecht Tuindorp. 
Wanneer: start donderdag 4 september, 5 avonden Prijs: € 100,-
. Neem een kijkje: www.melambes.com. Zelf kunnen tekenen 
is geen must, keuze uit veel patronen. Schildermaterialen 
(verf en penselen) en branden in keramiekoven inbegrepen. 
Tel. 06-41164850

Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

`PLUKTUIN Agnes Kruiden` 
open elke woe 13–16u en 
za 10–16u. Dorpsweg 264 
Maartensdijk

1e keus ZONWERINGDOEK 
€ 26,- per m2. www.tibelly.
nl. De markiezenmaker 
(Groenekan). Tel. 06-26604779. 
Reparaties rolluiken en zonwe-
ringen. Aanbieding knikarm 
zonwering. 

PRIVÉONDERWIJS Engels. 
Mijn naam is Natascha, ik 
woon in Hollandsche Rading 
en ben laatstejaarsstudent aan 
de PABO. Doordat ik jaren-
lang in Engeland gewoond 
en gestudeerd heb is Engels 
mijn tweede moedertaal. U 
kunt mij bellen voor verdere 
informatie op 06-26150727

Met het Rode Kruis op stap

Het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert deze week een ‘weekje weg’. Maandag 

30 juni vertrok een groep van 23 gasten en 16 vrijwilligers naar Lemele 

(Overijssel). De Rode Kruis touringcar haalde de gasten in Maartensdijk op; 

de collega’s uit De Bilt en Zeist ontfermden zich over de gasten uit Westbroek, 

Bilthoven en De Bilt. Deze vakantie is mede mogelijk door de opbrengst van de 

oud papier-inzameling en inkomsten t.g.v. het 80-jarig bestaan van het Rode 

Kruis De Bilt. [HvdB]

Wandelexcursie Houdringe
Utrechts Landschap organiseert op zondag 6 juli een 

wandelexcursie over Landgoed Houdringe. 

Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan dikke ei-
ken en beuken met een doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen zijn 
ruim 225 jaar oud. Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis 
is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl 
aangelegd.
De start is vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 in De 
Bilt, voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig 
en deelname is gratis.

Man aangehouden 

voor diefstal iets
Een 45-jarige man uit Maartensdijk is 

woensdag 25 juni in Tiel aangehouden 

voor diefstal van een iets.

Omstreeks	 23.00	 uur	 zag	 een	 man	 dat	 zijn	 iets	
werd gestolen op de Ambtmanstraat in Tiel. De 
politie werd ingeschakeld en die kon de dief aan-
houden.
Tijdens de fouillering troffen de agenten bij de 
verdachte drie messen aan. De 45-jarige man werd 
voor verder onderzoek in verzekering gesteld.
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Hiermee heeft SCHC de selectie 

voor het komende seizoen nage-

noeg rond. De afgelopen periode 

zijn de contracten van onder meer 

Claire Verhage, Maike Stöckel, 

Sarah Jaspers en Floortje Verheul 

verlengd met twee seizoenen. Ook 

Marise Jongepier, Michelle van de 

Pols en Inge Vermeulen tekenden 

bij. Eerder werd al bekend dat de 

internationals Carlien Dirkse van 

de Heuvel, Caia van Maasakker en 

Roos Drost hun overeenkomsten 

met Stichtsche hebben verlengd.

Tophockey

‘We zijn er trots op dat onze sterk-

houders geloven in de ambities van 

SCHC en de wijze waarop we dit 

vorm geven’, aldus bestuurslid top-

hockey Jos Frijters. ‘Met de komst 

van Emilie versterken we de selectie 

met een ervaren en zeer gemotiveer-

de speelster. Dat is een impuls voor 

de hele groep, zeker ook voor de 

jonge talenten die ook komend sei-

zoen weer ingepast zullen worden’.

Emilie Mol tekent bij SCHC
Emilie Mol speelt de komende twee seizoenen bij Dames 1 van SCHC. De ervaren 

middenvelder, die overkomt van Den Bosch, herkent zich in de grote sportieve ambities van de 

Bilthovense hoofdklasser en wil daar graag een bijdrage aan leveren. Emilie Mol heeft getekend 

voor twee seizoenen met een optie voor nog een derde seizoen.

Clubkampioenschappen
Dubbel Jeugd TV FAK

Ook dit jaar waren de clubkampioenschappen Dubbel voor de jeugd bij TV FAK een groot succes. De Jeugd-

commissie was er wederom in geslaagd om een mooie en goede indeling te maken. Zondag 29 juni werden 

de inales gespeeld en de winnaars en verliezers daarvan werden beloond met een mooie beker. Tevens werd 
het woensdagmiddag-competitieteam bij de jongens nog in het zonnetje gezet, omdat het team dit jaar het 
kampioenschap wist te behalen. (Pieter Keuning)

Brons én zilver op

Nederlands Kampioenschap
Afgelopen weekend veroverde Lucy Groenen uit Groenekan individu-

eel een bronzen plak in de klasse M en met het team een zilveren plak 

op het NK Eventing dat in het sportpark van Leidschendam werd ver-

reden. In de eventingsport komen drie disciplines uit de paardensport 

samen. De wedstrijd wordt gestart met een dressuuronderdeel, daarna 

volgt een springparcours, waarna afgesloten wordt met een cross over 

vaste hindernissen door het terrein. De snelheid 

die daarbij gereden wordt, ligt gemiddeld op 480 

meter per minuut.

Met grenzeloos vertrouwen in elkaar legde Lucy samen met haar pony 
Akkerhoeve’s Wesley de cross foutloos, ruim binnen de gestelde tijd, af.

Motor-rit zonder pauzeplaats
De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) organiseert op zaterdag 5 

juli haar jaarlijkse zomeravondrit: een korte motor-rit zonder pauze-

plaats. De motorrijders verzamelen hiertoe om 19.00 uur bij de Qwibus 

Hessenweg 169 De Bilt, vanwaar om 19.30 uur vertrokken wordt en 

waar ook weer het eindpunt is. Er wordt in twee groepen (een sportieve 

en een toeristische groep, beide met een voorrijder) gereden. Mocht u 

een motor hebben, maar nog nooit een rit met de BMV meegereden 

hebben, schroom niet om een keer mee te gaan; dit is een unieke kans, 

omdat het (maar) een korte rit is. Meer info: zie www.bmvmotor.nl

Nieuw decor voor 
eindshow 2move

Zondag 6 juli a.s. sluit 2Move uit Maartensdijk het dansseizoen af met 

een spetterende eindshow in Hilversum. Het is dit jaar voor het eerst 

dat de vereniging het Gooiland-theater in Hilversum kan gebruiken als 

decor voor deze voorstelling.

Ter voorbereiding op de eindshow hebben alle jeugdleden en docen-

ten het gehele seizoen getraind voor dit hoogtepunt van het danssei-

zoen. Thema van de eindshow is ‘Around the World’ en dat betekent 

dat dansen, outits en muziek uit verschillende wereldcontinenten de 
revue passeren. 

De nieuwe locatie heeft ruim 700 zitplaatsen waardoor dit jaar voor 

het eerst alle dansfans, familie, vrienden en sponsors met hun relaties 

de eindshow live kunnen zien. Docenten, bestuur en vrijwilligers van 

2Move zijn momenteel druk bezig met de laatste voorbereidingen voor 

het evenement dat door veel Maartensdijkse bedrijven wordt onder-

steund. Kaartverkoop via www.2movemaartensdijk.nl

Donderdag 26 juni was alweer de 

vierde ronde van het vrij toeganke-

lijke Zomerbridge van Bridgeclub 

Hollandsche Rading in het Dorps-

huis aan de Dennenlaan. Ook nu wa-

ren er veel gasten, afkomstig uit an-

dere kernen en omliggende plaatsen. 

Er werd in twee lijnen gespeeld: in 

de A-lijn zegevierden Job Broers en 

Jan Pauwels (58,3%), werden Ushi 

Rohrs en Wim Westland tweede 

met 57,5% en was het brons voor 

Bernarda Kösters en Sylvia van 

Luinen met 54,6%. In de B-lijn 

was de eerste plaats voor Yvonne 

Ostendorf en Mieke Peek (65,3%), 

het zilver voor Jannie en Roel van 

Loo (62,3%) en bereikten Anje en 

Bart Westerweel met 62% de derde 

plaats.

Het Zomerbridge gaat door t/m don-

derdag 28 augustus. Vanaf 19.00 

uur is men welkom en de aanvang 

van het bridgen is om 19.30 uur. 

De eerstvolgende avond is donder-

dag 3 juli a.s. Voor niet leden van 

Bridgeclub Hollandsche Rading 

zijn de kosten van deelname € 2,- 

per persoon per avond. 

Vooraf aanmelden van zowel leden 

als niet-leden per paar is gewenst 

en kan bij voorkeur per e-mail naar 

bchollandscherading@gmail.com 

of telefonisch naar Trees van Doorn 

(030 2292078). Op de betreffen-

de donderdag kan inschrijven ter 

plaatse per paar nog tot 19.00 uur, 

mits het maximaal mogelijke aantal 

nog niet is bereikt.

Zomerbridge in Hollandsche Rading

Winnaars Bosbergtoernooi

De Vierklank is onvolprezen

en wie hem op vakantie wil lezen

vindt de krant snel

op vierklank punt nl

er moet echter wel wii wezen

Guus Geebel Limerick

De belangstelling voor het Bosbergtoernooi was overweldigend. Het 

weer en de deelnemers hebben zich acht dagen lang van hun goede kant 
laten zien.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

1 juli Nieuw Maandmenu!!

Woe.
02-07

Runderhaasfilet met 
truffeljus 

of 
Verse Zeeuwse mosselen, 

frietjes, sla en knoflooksaus

€ 11,00 
of

€ 13,50 
incl. kopje 

koffie

Do.
03-07
Vrij.

04-07
Woe.
09-07

Gebakken zalmfilet 
met kruidensaus

of
Gebakken varkenshaas 

met brie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
10-07
Vrij.

11-07

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Festival Uprising voor school Suriname
door Floris Bijlsma

Verschillende bands, kraampjes met exotische etenswaren en een springkussen voor kinderen. 

Dat alles in combinatie met het lekkere weer maakte het multiculturele festival Uprising op 

zaterdag 28 juni op het trapveldje langs de Melkweg in Bilthoven geslaagd.

Af en toe trekt er een lucht van 

gebraden kip over het trapveldje, 

afkomstig van een van de eetstal-

letjes. Een man en een vrouw zit-

ten in het gras en koesteren zich 

aan de zon. Drie vrouwen naast 

hen dansen op reggaemuziek. Even 

verderop staat een groep vrienden 

te praten terwijl ze naar de band 

op het podium kijken. Ruim twee-

honderd mensen van uiteenlopende 

culturele achtergronden zijn op de 

zevende editie van het festival af-

gekomen. De bezoekers zijn onder 

andere Marokkanen, Nederlanders 

en Surinamers. De opkomst is min-

der dan andere jaren, misschien 

door het WK-voetbal en de start 

van de ramadan.

Brian

De bezoekers kan het niet deren, 

zij vermaken zich uitstekend. Ook 

organisator Brian Saaki (voluit Ras 

Brian Aihen Saaki Aibraham), met 

zijn kleurige rastamuts waar een 

grote bos haar onder schuilgaat, ge-

niet als hij van achter zijn kraam met 

Surinaams eten alles bekijkt. Veel 

mensen komen even bij hem langs 

om een praatje te maken of om hem 

te bedanken voor de organisatie. Of 

het iemand is uit de gemeentepoli-

tiek of een vrouw uit de buurt, Saaki 

heeft aandacht voor iedereen. De 

ene drukt hij de hand, een ander be-

groet hij met een zachte ‘boks’ op de 

vuisten en dan op het eigen hart.

Roots

Festival Uprising heeft zijn wortels 

in Suriname. Saaki’s grootvader 

vraagt op zijn sterfbed in 2007 aan 

zijn kleinzoon iets te doen met het 

stuk land dat hij zal nalaten. Saaki 

denkt daar in het jaar na de dood 

van zijn grootvader over na. Hij be-

sluit dat er een middelbare school 

moet komen. Die is er namelijk niet 

in het plaatsje Klaaskreek in het 

district Brokopondo. Saaki zat des-

tijds al in de Surinaamse band The 

Marrons. 

Zij besluiten de opbrengst van op-

tredens voortaan te investeren in de 

toekomstige school. Dat is een lan-

ge termijnproject. Saaki kan er niet 

fulltime mee aan de slag want hij 

heeft ook een gezin te onderhouden. 

‘Maar wij zijn geduldige mensen’, 

zegt Saaki. Voorheen werkte hij bij 

psychiatrisch ziekenhuis Altrecht 

dat als eerste heeft bijgedragen 

aan de bouw van de school. Tegen-

woordig heeft Saaki een eigen win-

kel voor Surinaamse levensmidde-

len in winkelcentrum Planetenbaan 

en hij is voorzitter van dagopvang 

Vlinderhof voor jong en oud naast 

het trapveldje in Bilthoven. In 2010 

richt hij de stichting Tjai-Konde op 

om de activiteiten rond de school te 

coördineren. Via de stichting legt 

hij ook contact met de gemeente die 

het festival Uprising subsidieert. 

Saaki is een rastafari en hij haalt uit 

de rastalevenswijze zijn inspiratie. 

‘Wij zijn één volk, verbonden met 

elkaar in liefde. One people, one 

love. Dat zijn wij als rasta’s maar 

ook als hele mensheid. Dat is onze 

overtuiging. Daarom geeft het vol-

doening om dit festival te organise-

ren, voor de verbondenheid, voor 

de gemeenschap, voor een nieuwe 

generatie’. En een ding weet Saaki 

zeker: zijn overleden grootvader 

ziet hem en is tevreden dat zijn 

kleinzoon doet wat hij hem op zijn 

sterfbed heeft gevraagd. Meer in-

formatie is te vinden op de website 

www.uprisingtjaikonde.com

Miranda Noordenbos en Ab Talmon interviewden (vertegenwoordigers 

van) de talenten en deelnemers.

Poppodium De Bilt met 
talentenjacht voor jeugdbands

door Henk van de Bunt

Op zaterdag 5 juli is er weer een poppodium in het centrum van Bilthoven, dit keer met een 

talentenjacht voor veelbelovende jeugdbands. Rotary Club De Bilt Bilthoven organiseert dit 

evenement in 2014 voor de tweede keer. In deze editie staat de jeugd centraal met 

een talentenjacht voor bewezen jeugdbands en met als hoofdprijs een opname 

in een professionele geluidsstudio. Donderdag 19 juni was er een persconferentie 

bij MaCloud Gallery aan de Julianalaan in Bilthoven

Rotary Club Bilthoven benaderde 

de lokale middelbare scholen in 

De Bilt met de vraag aan te sluiten 

bij bestaande muziekinitiatieven en 

vroeg de scholen per school de beste 

bandjes te selecteren voor een op-

treden in de talentenjacht op 5 juli. 

Er werd met voorrondes gewerkt 

om een deinitieve selectie voor het 
poppodium te maken uit de bandjes 

die al enige ervaring hebben met op-

treden en voldoende muzikaal reper-

toire hebben om minimaal twintig 

minuten te kunnen optreden.

BrilJant

Zaterdag 5 juli bijt om 13.00 uur 

Bril-Jant het spits af: het jongste ta-

lent van die dag. Hun naam danken 

ze aan een accessoire, die ze allen 

dragen. Nog geen jaar samen aan het 

spelen, ontstaan onder het dak van 

het Lichtruim in De Bilt, verschijnen 

ze nu al op het poppodium. Room 

7 is een beginnende, muzikale en 

creatieve band. Ook zij krijgt les en 

oefent in het Lichtruim in De Bilt. 

De band speelt vooral popnummers 

van deze tijd en straalt een hoop fun 

uit. Om 14.00 uur zijn er Songs by 

Suzy: Suzanne Burdorf begon al op 

jonge leeftijd met zingen en schrij-

ven over lief en leed, het weer en de 

slechte eigenschappen van mannen. 

Met haar veelzijdige begeleiders 

dwarrelt ze vrolijk door pop, jazz en 

kleinkunst.

HNL

Under the Bridge zijn talentvolle 

en enthousiaste leerlingen van Het 

Nieuwe Lyceum die bekende pop-

muziek ten gehore brengen. Elk jaar 

vindt er binnen de school een klein 

poppodium plaats; Plankenkoorts. 

Dit zijn de leerlingen die, onder be-

geleiding van een aantal gepassio-

neerde docenten, het dak eraf laten 

gaan. Het genre rond Merlin John 

(circa 15.00 uur) wordt het best om-

schreven als Folk met invloeden in 

Prog- en Minimalistische muziek. 

Een singer-songwriter met diep-

gang. Inmiddels aan het studeren, 

afkomstig uit de talentenpool van 

Het Nieuwe Lyceum. Echte onver-

valste pop-rock muziek van To the 

Max knalt rond 15.30 uur van het 

poppodium en alle generaties vin-

den dit leuk. Jonge, stoere gasten 

die het leuk vinden om hun talenten 

met het publiek te delen en er vooral 

plezier aan beleven als mensen er-

van genieten.

Conservatorium

The Livving maakt meerstemmige, 

lekker in het gehoor liggende mu-

ziek, zoals de blues en country en 

zelfs de klassieke muziek (2 conser-

vatoriumstudenten in hun midden). 

Met twee jongens en drie meiden, 

waaronder een power-vrouw drum-

mer, levert The Livving een prach-

tige sound op. Om 16.30 uur wordt 

de reeks talenten afgesloten met 

Solarlare: vijf enthousiaste, bijzon-

der muzikale jongens die een frisse, 

energieke mix van toegankelijke 

pop, rock, funk en indie-rock spelen.

Professionele bands

Het doel van het poppodium is een 

middag- en avondvullend swingend 

muziekprogramma te gaan verzor-

gen voor zowel de jeugd als voor 

volwassenen. Het avondprogramma 

start om 17.00 uur met een optreden 

van ‘the Voices of Bilthoven’ (www.

thevoicesofbilthoven.nl) een en-

thousiast popkoor met 120 vrouwen. 

Voor het avondprogramma staan lo-

kale en nationaal bekende namen op 

het programma. Onder meer Muck 

en Pablo Pegar, Silver en Farrago en 

de bekende radio 3 DJ Gerard Ek-

dom gaat het programma aan elkaar 

praten. Om alvast in de stemming 

te komen: Gerard is niet alleen op 

3FM te horen, maar ook op Radio 

6 verleent hij zijn medewerking. Op 

de donderdagavond maakt Gerard 

het programma: Ekdom’s after din-

ner trip op Radio 6.

Goed doel

Poppodium De Bilt is een initiatief 

van Rotaryclub De Bilt Bilthoven en 

wordt door een grote groep bedrij-

ven en organisaties gesponsord. Het 

poppodium is een verbindende acti-

viteit voor jeugd en jongeren in onze 

gemeente. Hoewel het op zich al een 

mooi doel is deze activiteit te reali-

seren, beoogt de Roteryclub ook om 

een eventuele inanciële opbrengst 
ten goede te laten komen aan een 

belangrijk project waaraan wordt 

deelgenomen met internationale 

zusterclubs uit België, Verenigd Ko-

ninkrijk en Duitsland. Dat project 

biedt ondersteuning aan kinderen 

in Tanzania die wees zijn geworden 

doordat hun ouders zijn overleden 

aan de ziekte aids.

De kwartinale van het WK 
voetbal wordt zaterdag op groot 

scherm vertoond. Naast het po-

dium op de Julianalaan zijn de 

verrichtingen van ‘oranje’ live te 

volgen vanaf 22.00 uur. Daarna 

vindt nog een feestelijke afslui-

ting plaats.

Nicolette Robbe, de zangeres van 

Farrago.

Op de foto vlnr boven Saaki Aibraham,Ras Amay,Robin,Peter Rensch.

Onder Alan Isha,Joar. Allemaal hebben  ze meegeholpen. [foto Henk van 

de Bunt] 

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 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Probeer nu onze 

OERFRIET!
Echt heerlijk Hollands

Puntzak met saus
 naar keuze nu 2,00

 Zomermenu
Friet met saté 

van de haas of kipsaté 

met rauwkost 7,25


