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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Maertensplein feestelijk heropend
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 mei is het Maertensplein in Maartensdijk, na een grondige opknapbeurt, feestelijk 
heropend door dorpswethouder Madeleine Bakker-Smit en Jolanda van Hulst, wethouder 

beheer Openbare Ruimte. Zij werden bijgestaan door gastheer en tv-presentator Leo Fijen. 

Na een flinke opknapbeurt is het 
Maertensplein weer vrij toeganke-
lijk voor het winkelende publiek en 
omwonenden. Vooral het rioolstel-
sel speelde het plein parten. Al na 
een flinke regenbui stond het plein 
snel blank. Dankzij een gescheiden 
rioolstelsel kan het regenwater di-

rect naar de watergang langs de 
Dorpsweg worden afgevoerd en 
behoren natte voeten voorgoed tot 
het verleden. Het vervuilde water 
stroomt naar het riool. 

Niet alleen de wateroverlast is aan-
gepakt, ook het parkeerterrein is 

opnieuw aangericht, staat er een 
oplaadpaal voor elektrische auto’s 
en zijn er nieuwe afvalcontainers 
geplaatst. Op het hele plein staan 
grote bakken met planten. Kortom, 
het plein kan er weer voor lange tijd 
tegen. Niet alleen de winkeliers op 
het Maertensplein zijn tevreden, 

ook het publiek is trots dat het plein 
er zo mooi bij ligt.

Reuring
Hans Braun, inwoner Maartens-
dijk: ‘Na zoveel ellende met de wa-
terafvoer ben ik blij dat het plein zo 
mooi is opgeknapt. Die plantenbak-
ken geven het plein veel ruimte en 
ook de zwarte stenen stralen warm-
te uit. Het Maertensplein is nu echt 
het hart van het dorp geworden’. 
Ook Kees Diepenveen, coördinator 
van het beachvolleybal is erg posi-
tief over de metamorfose van het 
plein. Diepenveen: ‘Volgens mij 
komt er nu meer reuring in het dorp 
en trekt het Maertensplein ook pu-
bliek van buiten Maartensdijk aan. 
Daar zal de middenstand heel blij 
mee zijn’. De winkeliers hebben 

vandaag dan ook flink uitgepakt 
met allerlei kinderactiviteiten, pro-
ductdemonstraties, laaggeprijsde 
artikelen en demonstraties van on-
der andere 2Move en het beachvol-
leybalteam Salvo’67. Diepenveen: 
‘Het publiek vindt de demonstra-
ties van ons beachvolleybalteam 
erg leuk. Wie weet kunnen wij, met 
hulp van de middenstand, volgend 
jaar wel weer beachvolleybalwed-
strijden organiseren op het plein’. 
Ook Ed Floor, Maartensdijker, is 
erg te spreken over de grote ver-
anderingen op en rond het plein. 
Floor:’ Vooral die bruine planten-
bakken zien er gelikt uit en ik vind 
het prettig geen natte voeten meer 
te krijgen als ik hier mijn bood-
schappen doe. Ik denk niet dat ik de 
enige ben die er zo over denkt’. 

Madeleine Bakker-Smit (links) en Leo Fijen (rechts) hebben een luisterend 
oor voor Jolanda van Hulst.

Gezellige drukte op het Maertensplein.

Kunstroute 2015 geopend  
in Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 mei is in Het Lichtruim in Bilthoven de Kunstroute geopend door burgemeester 
Gerritsen. Het evenement vond voor de twintigste keer plaats binnen onze gemeente.  
Niet alleen waren er veel kijkers op de been, ook waren er liefst zestig kunstenaars 

die hun werken tentoonstelden. Een record. 

Kunstenaars en publiek ontmoet-
ten elkaar bij de opening van de 
Kunstroute. De organisatie was blij 
verrast met de openingswoorden 
van de burgemeester Gerritsen; in 
zijn toespraak benadrukte hij de 
bindende betekenis van kunst tus-
sen mensen. In de gangen van Het 
Lichtruim kon het toegestroomde 
publiek een blik werpen op de ten-
toongestelde schilderijen van de 
kunstenaars, met als thema Vincent 
van Gogh. In voorgaande jaren de-

den meestal zo’n veertig kunste-
naars mee met de route, maar dit 
jaar deden liefst zestig kunstenaars 
mee, op 22 verschillende locaties. 
De kunstenaars houden zich bezig 
met diverse kunstuitingen. Zo wa-
ren er 30 en 31 mei schilderijen 
te bekijken, maar ook keramiek, 
glas, tassen, sculpturen, gedichten, 
sieraden en fotografie. De kunste-
naars komen voornamelijk uit de 
gemeente De Bilt en eentje uit Lage 
Vuursche. 

Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Kunst is verbindend, het geeft inspiratie, 
maar ook troost’. (foto Frans Poot)

Een van de deelnemers aan de Kunstroute is de pottenbakkerij in 
Groenekan aan de Groenekanseweg 15. Paul Werner demonstreert hoe 
grote tuinpotten en grote tuinschalen op de draaischijf gemaakt worden. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

7/6 • 10.30u – Mevr. ds B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
7/6 •   9.30 en 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
7/6 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

7/6 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
7/6 • 10.30u - Werkgroep Liturgie

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

7/6 • 10.15u - Ds. P. Schelling
7/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

7/6 • 10.00u - Ds. J. den Dikken
7/6 • 19.00u - Jeugddienst met 
jeugdleider Nathan Noorlander

Pr. Gem. Immanuelkerk
7/6 • 10.00u - Ds. J. Spoor

Pr. Gem. Opstandingskerk
7/6 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
7/6 • 10.00u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
7/6 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
7/6 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Blauwkapel 
7/6 • 10.00u - Kand. J.A. de Kruijf 

7/6 • 18.30u - Proponent G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
7/6 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
7/6 • 10.30u - Ds. N. Meijnen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

7/6 • 11.00u - Ds. P. Wansink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

7/6 • 10.00u - Ds. J. Veldhuizen
7/6 • 18.30u - Ds. N. Raatgever

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

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

PKN - Ontmoetingskerk
7/6 • 9.30u - Ds. P. Wansink

St. Maartenskerk
7/6 • 10.00u - Pastor G. de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

7/6 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
7/6 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
7/6 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
7/6 • 18.30u - Kand. J. W. Verboom
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 6 juni staat Amnes-
ty International van 11.00 tot 
12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt u uw hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij rege-
ringen aandacht vraagt voor 
gevangenen waarvan de men-
senrechten geschonden wor-
den. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf en haar acties.

Wandelen met 
Beterlopenwinkel

Op zaterdag 6 juni organiseert 
George In der Maur Beterlo-
penwinkel samen met Wandel-
sport Vereniging Jong en Vro-
lijk voor de 3e keer een ‘Beter 
Lopen voor Parkinson’-wandel-
tocht met 7 afstanden variërend 
van 3 tot 30 km.  Deze vindt 
plaats vanaf de Koningin Wil-
helminaweg 497 in Groenekan. 
Deelname is voor iedereen toe-
gankelijk. Aanmelden kan op 
de dag zelf tussen 9.00 en 13.00 
uur. Deelnamekosten bedragen 
6 euro (incl. koffie/thee) welk 
geheel ten goede komt aan het 
Parkinson Fonds. Voor meer 
informatie: www.wsv-jong-en-
vrolijk.nl; info@wsv-jong-en-
vrolijk.nl of tel. 030 2630216.

Voorjaarsmarkt Emmaus 

Op zaterdag 6 juni houdt Kring-
loopwinkel Emmaus Bilthoven 
haar jaarlijkse voorjaarsmarkt 
van 13.00 tot 16.00 uur op de 

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Julianalaan 27 in Bilthoven. Er 
staan op deze speciale markt 
kramen met antiek, bric a brac, 
sieraden, schilderijen, boeken. 
Ook op de afdelingen meubels, 
kleding, schoenen/tassen en 
speelgoed zijn zeer mooie arti-
kelen te koop. De opbrengst van 
de jaarmarkt gaat o.a. naar Art-
sen zonder Grenzen voor hulp 
aan de slachtoffers in Nepal en 
naar de Stichting Surgeons for 
Charity, een vrijwilligersorga-
nisatie van Bilthovense artsen 
die zich inzet voor aanschaf van 
instrumenten voor ziekenhui-
zen in Vietnam. 

Muziek in huis 

Op zondag 7 juni geeft het 
ensemble Deshima Trio een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het ensemble brengt 
een gevarieerd klassiek pro-
gramma met werken van o.a. 
Strauss, Dvorak, Shostakovich 
en Piazzolla. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. 
Het concert begint om 15.00 
uur in Schutsmantel aan de Gre-
goriuslaan 35 te Bilthoven. 

Jeugddienst in Dorpskerk 
De Bilt

Op zondag 7 juni om 19.00 
uur wordt in de Dorpskerk aan 
de Burg. de Withstraat in De 
Bilt een jeugddienst gehouden. 
Het thema is: ‘Walk in the spi-
rit’ . Voorganger in deze dienst 
is Nathan Noorland uit Lan-
gerak. De dienst wordt volle-
dig muzikaal begeleid door de 
jeugdband van de Dorpskerk. 

Na afloop van de jeugddienst 
is er gelegenheid om onder het 
genot van een kopje koffie of 
glaasje fris na te praten in het 
jeugdhonk van de Dorpskerk. 

Beheerscommissie Groene 
Daan

De beheerscommissie van 
Dorpshuis De Groene Daan 
komt op maandag 8 juni om 
20.00 uur in Openbare Ver-
gadering bijeen. Inlichtingen 
vooraf bij secr. Diny Verschuur 
– Bunte, tel. 0346 211435.

Ontmoetingsdienst Dijkstate
 
Op vrijdag 5 juni om 19.30 
uur wordt er in de in de zaal 
naast de ontmoetingsruimte van 
Dijckstate een ontmoetings-
dienst gehouden. J. Grooten-
dorst is de voorganger in deze 
dienst ‘de ontmoeting met God 
en met elkaar’. Na afloop is er 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Geboren
31 mei 2015

Merijn
Zoon van 

Bettie en Jorrit Sandwijk
Otto Doornenbalweg 11

Maartensdijk

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 6 juni 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 Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Bertha drie acht twee wist maar even
een ton liter melk te geven
een koe die dat presteert
wordt natuurlijk geëerd
en heeft de dag van haar leven

Guus Geebel Limerick

gelegenheid om met elkaar kof-
fie te drinken. Wilt u opgehaald 
of thuisgebracht worden, neemt 
u dan contact op met Jan Groot-
endorst: tel. 0346 212904.

BBQ avond voor Adullam

Het Adullam Comité Maar-
tensdijk organiseert een bar-
becueavond op vrijdagavond 
19 juni rondom het Hervormd 
Centrum, achter de Hervormde 
Kerk aan de Dorpsweg 40 te 
Maartensdijk. Er zijn tevens-
diverse kramen aanwezig met 
o.a. Speelgoed, (foto-) kaarten, 
lekkers, antiek en (2de hands) 
boeken, bloemen en planten, 
vlees en vleeswaren, decora-
tieve spullen enz. 

Aanmelden kan voor 11 juni 
bij Gert Veldhuizen via adul-
lam.maartensdijk@gmail.com. 
De avond/verkoping begint om 
17.00 uur.
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 Openingstijden
• ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
• Buiten de openingstijden kunt u
 op aanvraag uw medicijnen
 in onze 24-uurs kluisjes ophalen.
 Vraag hiernaar aan de balie.

Tel.: 0346 - 210605

Lezing over erfrecht,  
executele en uitvaart

Frans van Beek en Koop Geersing organiseren op zaterdag 20 juni van 11.00 uur tot 13.00 uur 
aan de Soestdijkseweg Zuid 267 een bijeenkomst over erfrecht, executele en over alles wat bij 

het regelen van een uitvaart komt kijken. Frans van Beek is notaris bij Notarissen Houwing van 
Beek, Koop Geersing is uitvaartverzorger van Yarden & Geersing Uitvaartzorg.

Een lezing over erfrecht en afscheid 
nemen klinkt misschien niet als de 
meest aantrekkelijke besteding van 
een zaterdagochtend. Maar aan de 
andere kant kunnen onbeantwoorde 
vragen op dit gebied, of slechte er-
varingen, door iemands hoofd blij-
ven spelen. Door op alle aspecten in 
te gaan en vragen te beantwoorden 
kan veel onrust weggenomen wor-
den.
Onderwerpen als erfrecht, execute-
le en uitvaart zijn nauw met elkaar 
verbonden en als het goed is wer-
ken een uitvaartverzorger en notaris 
daarin naadloos samen. Het is vaak 
de executeur die de taak heeft om 
de uitvaart te regelen en bij bijna 
iedere uitvaart komen ook notari-
ele aspecten aan de orde. Frans van 
Beek en Koop Geersing spreken 
elkaars taal en werken regelmatig 
samen.
Frans van Beek vertelt hierover 
dat er regelmatig klanten zijn die 
zij gezamenlijk bedienen, of van 
advies voorzien: ‘Als ik voor ie-
mand een testament maak waarbij  
een executeur benoemd wordt – en 
helemaal als de notaris zelf tot exe-
cuteur wordt benoemd-  dan wil ik 
graag doorverwijzen naar een uit-
vaartverzorger waar ik vertrouwen 
in heb. Gaat het om een crematie 
of een begrafenis, vanuit een rouw-
centrum of vanuit een kerk? Zijn er 
specifieke wensen? Voor die zaken 
verwijs ik mijn cliënt door naar een 
uitvaartadviseur met een persoon-
lijke benadering. Aangezien Koop 
Geersing een uitvaartverzorger is 
met oog voor details en omdat hij 
uitstekend kan luisteren naar de 
wensen van betrokkenen past hij 
perfect bij de persoonlijke advise-

ring die ik, als notaris, aan de cliënt 
verstrek’.
Omgekeerd, vult Koop Geersing 
aan, kom ik als uitvaartverzorger 
kort na een overlijden in contact 
met erfgenamen.  Nabestaanden 
hebben niet alleen praktische vra-
gen over de uitvaart, maar ook na-
tuurlijk vaak vragen over de afwik-
keling van de nalatenschap, over 
het erfrecht of over de inhoud van 
een testament. Mensen die  hun ei-
gen afscheid voorbereiden lopen te-
gen vergelijkbare vragen aan. Koop 
Geersing verwijst dan graag door 
naar een specialist op dat vlak, naar 
Frans van Beek, notaris in Biltho-
ven, in wie hij dezelfde zorgvuldige 
manier van werken herkent.

Goed voorbereid afscheid
Het is misschien geen prettige ge-
dachte, maar iedereen krijgt vroeg 
of laat met het erfrecht en met het 
regelen van een uitvaart te maken. 
Het is goed om daar bij stil te staan 
voordat het zich voordoet en dat 
kan zorgen wegnemen. Soms leeft 
bijvoorbeeld de gedachte om fa-
milie of goede doelen later blij te 
maken met een (deel) van de na-
latenschap, maar hoe kan die af-
wikkeling het beste plaatsvinden? 
Is het verstandig om daarvoor een 
executeur te benoemen? Wat is al 
bij de wet geregeld, wat moet er 
apart vastgelegd worden? Tijdens 
het onderdeel van de lezing dat 
verzorgd wordt door notaris Frans 
van Beek, komen onderwerpen 
als langstlevende-testamenten aan 
de orde, onderwerpen als de ver-
anderingen in de zorg (voorheen 
AWBZ), executeurschap en erfbe-
lasting. Koop Geersing zal als uit-

vaartverzorger in gaan op wensen, 
mogelijkheden en kosten van een 
uitvaart. Door zijn jarenlange er-
varing als hoofd radio bij de AVRO 
heeft hij een vaak verrassende kijk 
op een persoonlijk afscheid dat op 
rolletjes loopt. Ervaring leert dat 
een uitvaart waarbij de nabestaan-
den zich kunnen concentreren op 
het afscheid nemen, samen met 
de andere aanwezigen, van grote 
waarde is.

Voor wie
Het bijwonen van de bijeenkomst 
op zaterdag 20 juni kan voor ieder-
een interessant zijn, omdat iedereen 
vroeg of laat met een uitvaart te ma-
ken krijgt. Kortom: iedereen die op 
het gebied van het erfrecht of op het 
gebied van het regelen van een uit-
vaart rondloopt met vragen, heeft 
iets aan deze lezing. Iedereen is dus 
van harte welkom.

Aanmelden en informatie
De bijeenkomst die Koop Geersing 
en Frans van Beek samen verzor-
gen, vindt plaats op zaterdag 20 juni 
om 11.00 uur tot 13.00 en is koste-
loos. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden of om meer informatie 
vragen via info@houwingvanbeek.
nl of telefonisch op telefoonnum-
mer 030-2290811. Men kan zich 
voor de lezing aanmelden vóór 19 
juni en ontvangt een bevestiging 
van deelname. 
Indien blijkt dat er (te) veel belang-
stelling is, wordt ook die middag 
om 14:00 uur nog een lezing gege-
ven. Na afloop van de bijeenkomst 
is er overigens gelegenheid om 
onder het genot van een eenvou-
dige lunch na te praten en eventuele 

persoonlijkere vragen te stellen aan 
de notaris en de uitvaartverzorger. 
Frans van Beek vult hierbij aan: 

‘Mensen kunnen dan ook bijvoor-
beeld laten checken of hun testa-
ment nog wel klopt’. 

Frans van Beek en Koop Geersing zijn van plan er een en boeiende 
bijeenkomst van te maken

Uit de gemeenteraad  
van 28 mei

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen heet Cees Beringen (CDA) 
weer welkom in de raad. Hij had zich wegens ziekte 

gedurende zestien weken laten vervangen door Gitta van 
Eick.  Als Gast van de Raad verwelkomt de burgemeester 
Adrie de Bruijn die wordt begeleid door Frans Poot (D66). 

De burgemeester brengt onder de aandacht dat Beter De Bilt een pers-
gesprek heeft belegd waarbij alternatieve uitgangspunten voor de Ka-
dernota van de Gemeente De Bilt heeft gepresenteerd. 

Bij hamerslag besluit de raad:
* Op basis van de notitie ‘U10 – We zijn gisteren begonnen’, te opteren 
voor het opheffen van de Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio 
Utrecht (BRU) en in te zetten op een nieuwe vorm van samenwerking 
in de stadsregio Utrecht. Frans Poot (D66) en Peter Schlamilch (Beter 
De Bilt) geven vooruitlopend op de discussie die hierover in het najaar 
plaatsvindt een stemverklaring af.
* Het Plan van Aanpak Life Science As vast te stellen. Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt zich in een stemverklaring af wat de 
voordelen voor de Biltse economie zijn. ‘De Bilt heeft alle voorwaar-
den geschapen voor een goede ontwikkeling van het USP, maar waar 
blijft onze eigen economische ontwikkeling. De Life Science As is een 
kostbare rode loper naar De Uithof.’
* Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van vergunning Oude 
Brandenburgerweg 32A vast te stellen.
* In te stemmen met het Sociaal Plan in verband met het opheffen ge-
meenschappelijke regeling VMMN.
* In te stemmen met het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen.

Vragenuur
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) vraagt of het college al kan 
onthullen met wie als laatste partij wordt onderhandeld over de locatie 
ING gebouw aan het Vinkenplein. Wethouder Hans Mieras zegt dat te 
kunnen, maar zegt dat niet zorgvuldig te vinden.
Peter Schlamilch (Beter De Bilt) stelt vragen over de proefafsluiting 
Leijenseweg. Wethouder Jolanda van Hulst stelt dat het om een testfase 
gaat ten behoeve van de definitieve afsluiting.  

Muzikale uitwisseling Mieścisko - De Bilt
Donderdag 21 mei vertrokken muzikanten van het Klein Harmonieorkest van de Koninklijke 

Biltse Harmonie samen met leden van Samenwerkingscomité Razem in alle vroegte naar 
Mieścisko, onze zustergemeente in Polen. Het was een lange maar zeer gezellige reis in een 

uitbundig versierde bus waarin KBH en Razem samen uit volle borst het KBH clublied zongen.

De gastgezinnen stonden in 
Mieścisko de bus al op te wachten. 
Het was geweldig om te zien hoe 
zij iedereen gastvrij hebben opge-
nomen in hun huis. Het KHO heeft 
twee concerten gegeven waarvan 
één samen met het jeugdorkest uit 
Mieścisko. Op zaterdag begeleid-
den de Marchingband uit De Bilt 
samen met de Marchingband en 
majorettes uit Mieścisko de geno-
digden van het gemeentehuis naar 
Dom Kultury. Het toegestroomde 
publiek was zichtbaar enthousiast. 
In deze feesttocht liepen zowel de 
burgemeester van De Bilt als die 
van Mieścisko mee. 

Viering
In het Dom Kultury was een of-
ficiële viering ter ere van 25 jaar 
democratisch bestuur in Polen en 
20 jaar jumelage tussen Mieścisko 
en Maartensdijk/De Bilt. Naast de 
muzikale activiteiten stond ook nog 
een aantal interessante uitstapjes op 

het programma, zoals een bezoek 
aan de stad Bydgoszcz, het muse-
um Exploseum en een bezoek aan 
de mooie stad Toruń. 
In beide steden verzorgde een gids 
een stadswandeling. Bijzonder was 
ook de Europese Eenwordingsbij-

eenkomst op zondag met een pick-
nick en een toernooi van Europese 
teams op sportief-recreatief gebied. 
Al met al een zeer geslaagd reis 
waarin veel internationale contac-
ten zijn gelegd. 

(Suzanne Jeurissen)

Koninklijke Biltse Harmonie in Miescisko.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filetlapjes 
naturel of gemarineerd

Varkenshaas medaillon 
spiezen

Lamsracks 
naturel of gemarineerd

500
gram 7.50

500
gram 4.98

100
gram 3.75

500
gram 9.98

500
gram 6.98

Biefstukspiezen of 
gemarineerde biefstuk

Kipdij saté

STOMPETOREN BELEGEN

UTREGSE KAAS 
EEN OUDE KAAS MET 
HEERLIJKE ZOUT KRISTALLETJES 
VERRASSEND LEKKER! 

4.98250
gram

3.98250
gram

5.50500
gram HUISMIX

ARIE’S BANANEN SPLIT

ONZE HEERLIJKE 
GEBAKKEN PEPER 
BIEFSTUK

Lekker op een wit broodje!

Nieuw in ons 
assortiment!

2.98100
gram

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 Biefstukjes 6.-
4 Schnitzels 6.-
6 Tartaartjes 6.-

Komkommersalade 
Filet americain
Pittige eiersalade

3 x 100
gram 3.98

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

Huisgemaakte beenham
Rookvlees
Boterhamworst

3 x 100
gram 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 juni
t/m woensdag 10 juni

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

9.99
1 Kg. 19.-2 Kg.

RIBLAPPEN
Extra donderdag voordeel:

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Zomer Spaghetti
_________________________100 GRAM 0,99
Kip-kerrie
MET GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 0,99
Japanse Biefstuk
MET NOEDELS OF RIJST

_________________________100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Zeldzaam... lekker

Wilde perziken
500 GRAM

Hollandse smaak

Trostomaten
HÉÉL KILO

Grote Hollandse

IJsbergsla

ALLEEN MAANDAG 8, DINSDAG 9
EN WOENSDAG 10 JUNI

1,98 1,250,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Hollandse Asperges
AA-klasse héél kilo 5,95

Volop Hollandse 
Aardbeien en Zachtfruit

Volop Kersen 

VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,69
GROTE HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99
Ravioli met gehakt
EN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie/ricotta
IN CHAMPIGNONSAUS 

____________________100 GRAM 1,49
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

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

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

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

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

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Spoorwegmuseum verrijkt  
met stationswoning

door Guus Geebel

Zaterdag 30 mei werd de stationschefwoning die sinds 1899 bij station Bilhoven stond, 
herbouwd opgeleverd op het terrein van het Spoorwegmuseum in Utrecht. Voorafgaand  

aan de oplevering vertrok vanaf station Bilthoven een speciale trein met genodigden naar 
het Maliebaanstation in Utrecht, waar het museum is gevestigd.

Onder de genodigden was Fred 
Meijer die in 2011 bij de overhan-
diging van het burgerinitiatief aan 
de burgemeester als stationschef 
aanwezig was. De rit naar het Ma-
liebaanstation, in een nog niet eens 
zo heel oude trein waarin nog as-
bakjes zaten, was heel bijzonder. 
Het traject door de stad Utrecht 
kennen de meeste mensen alleen 
van de spoorbomen waarvoor vaak 
lang gewacht moet worden als goe-
derentreinen langskomen. In het 
verplaatste huisje vertelt Marten 
Foppen, sinds kort directeur van 
het Spoorwegmuseum, hoe er na 
het burgerinitiatief voor het behoud 
van de stationschefwoning in Bilt-
hoven een prachtige samenwerking 
ontstond tussen de gemeente De 
Bilt, ProRail en het Spoorwegmu-
seum. 

Vakidioten
‘Vier jaar later staan we hier in 
de verplaatste woning. Vanuit die 
woning hield de stationschef dag 

en nacht toezicht op het spoor. We 
hebben het huisje Strikkershuis ge-
noemd en dat is niet zomaar. Het is 
de naam van de eerste bewoner van 
het huis en hij woonde er ongeveer 
veertig jaar.’ Foppen dankt niet al-
leen directeur Cees de Vries van 
ProRail die de verplaatsing moge-
lijk maakte, maar ook de restau-
ratiearchitect en restauratiebouw-
bedrijf Koninklijke Woudenberg. 
Louis Camps, directeur van Ko-
ninklijke Woudenberg, vertelt hoe 
de trein in september vorig jaar van 
start ging en in april de eindbestem-
ming bereikte. ‘Toen is het gebouw 
opgeleverd.’ Hij noemt de mensen 
die samen voor de realisatie zorg-
den allemaal vakidioten. ‘Allemaal 
mensen die vol passie bezig zijn 
met hun vak. De restauratie van dit 
gebouw verschilt duidelijk van wat 
we gewoonlijk doen. Hier kregen 
we de materialen aangereikt die we 
hier naartoe gebracht hebben. Dat 
maakte het voor ons heel bijzonder. 
Vooral de logistieke uitdaging. Het 

was heel veel ambachtelijk werk.’ 
Camps feliciteert het Spoorweg-
museum van harte met deze be-
langrijke aanwinst.

Aanpassingen
Restauratiearchitect Leo Wevers 
vertelt aan de hand van dia’s een 
en ander over de totstandkoming 
van het gebouw. De bouwaanvraag 
is uit 1899. ‘Het was een eenvou-
dige stationschefwoning. De bouw 
duurde van juni tot september, 
ongeveer dezelfde bouwtijd die 
wij nu nodig hadden.’ Hoewel er 
bouwtekeningen waren, konden 
die niet zomaar gebruikt worden. 
Wevers laat de indeling van het 
oorspronkelijke huisje zien, met 
een klein keldertje en achter het 
huis een beerput. In de loop van de 
tijd zijn er wel aanpassingen ge-
weest. Door de aanleg van centrale 
verwarming verdwenen de schouw 
en de schoorsteen. Als je naar het 
gebouw kijkt zie je veel details die 
het niet standaard maken. Er zijn 
verschillende soorten natuursteen. 

Bouwvergunning
Vergeleken met de oude situatie 
zijn er aanpassingen gedaan die 
eigentijds gebruik mogelijk ma-
ken. ‘Toen we begonnen werd ver-
teld dat er een loods was waar de 
onderdelen van de woning waren 
opgeslagen. Belangrijk aspect was 
het metselwerk. De bouwvergun-
ning werd probleemloos afgege-
ven maar de Welstandscommis-
sie stelde als voorwaarde dat het 
huis achter een hek moest komen 
te staan. Dat heeft ertoe geleid dat 
de bouwvergunning is afgegeven 
als bestaande bouw. ‘Bij nieuw-
bouw moet je aan heel veel eisen 
voldoen. Dit is daarom een van de 
weinige nieuwbouwprojecten in 
Nederland waar een bouwvergun-
ning voor bestaande bouw is afge-
geven.’

Oud-wethouder Arie-Jan Ditewig bij vertrek vanaf station Bilhoven.

De stationschefwoning staat er weer stralend bij.

Leuk vrijwilligerswerk  
in Theehuisje 

door Marijke Drieenhuizen

Buurtboerderij de Schaapskooi heeft er sinds maart 
2015 een gezellig theehuisje bij. Men verwacht dat het 
in de zomermaanden lekker druk gaat worden. In het 
theehuisje kunnen bezoekers van de Buurtboerderij 

gebruik maken van de faciliteiten die het nieuwe 
onderkomen biedt: toilet, keuken en koffie, thee en 

limonade tegen een vrijwillige bijdrage. Er wordt gezocht 
naar enthousiaste vrijwilligers voor de middagen.

Buurtboerderij De Schaapskooi is onderdeel van Reinaerde en ligt aan 
de Melkweg nummer 1B in Bilthoven. Vijftien mensen met een ver-
standelijke beperking werken hier gedurende de week. De een komt 
twee dagen, de ander van maandag tot en met vrijdag. De deelnemers 
houden zich bezig met dierenverzorging, het schoonhouden van het ter-
rein (plein, de weides en hokken), corvee- en onderhoudswerkzaamhe-
den in de boerderij en alle hieruit voortkomende werkzaamheden. En 
sinds maart wordt ook het theehuisje schoongehouden en staat er steeds 
verse koffie en thee klaar.

Extra hulp
Het zou mooi zijn als er elke middag tussen 13.00 en 16.00 uur een 
vrijwilliger is. Dan kan een deelnemer aan de dagbesteding samen met 
de vrijwilliger een gezellig rustpunt in de Buurtboerderij vorm geven. 
Mona en Therese vertellen graag over hun werk in het theehuisje. ‘We 
maken schoon, vegen en dweilen en zetten koffie en thee. Ook ruimen 
we het speelgoed netjes op. Het is leuk werk. Soms is het al druk en dan 
wordt het moeilijker’. Geetje van Dijk is één van de vaste begeleiders 
van Reinaerde. ‘Altijd zijn er twee begeleiders aanwezig bij de Buurt-
boerderij, de vrijwilligers zijn dus niet alleen. We verwachten dat er in 
de zomermaanden met mooi weer best wel vijftien ouders met kinderen 
aanwezig kunnen zijn. Dat vraagt al wat organisatie en vrijwilligers 
kunnen dan net dat beetje aan extra hulp bieden. Daardoor blijft het 
voor onze deelnemers goed te behappen. Wij bieden de vrijwilliger een 
gezellige vrijetijdsbesteding, veel voldoening en heel veel waardering’. 

Meer informatie
Petra Overhand is coördinerend begeleider van Reinaerde en werkt al 
vele jaren bij de buurtboerderij. Mensen die meer informatie willen of 
zich willen aanmelden als vrijwilliger kunnen met haar contact opne-
men. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 06 51388530.

Mona (links) en Therese willen graag samen met een vrijwilliger het 
theehuisje van Buurtboerderij De Schaapskooi runnen.

Dank met Oranjebitter
Woensdag 27 mei ontving het College 
van Burgemeester en Wethouders van 
De Bilt de besturen van de Oranjever-
enigingen uit alle kernen, het Oranje-

Concours, het comité 4 mei herden-
king Maartensdijk en het Nederlandse 
Rode Kruis, afdeling De Bilt. Zij wer-
den bedankt voor de organisatie en 

begeleiding op Koningsdag, Doden-
herdenking en 5 mei-bijeenkomsten. 
Daarbij werd traditiegetrouw een glas 
oranjebitter geheven. [HvdB]

In de oude raadszaal werd gezamenlijk een film over de herdenking in Westbroek bekeken. [Foto Henk van de Bunt]
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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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

STOMEN
• 6 dagen per week
 doorlopend brengen
• snelle service
• vertrouwde Palthe kwaliteit

Speciale juni actie
25% korting

op de reiniging van uw 2e kostuum

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

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

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
 zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur

Tel: 035-5823009 E-mail: info@bojoscarwash.nl

Wassen zonder krassen
met lakvriendelijke borstels.
Ook voor grote bussen van max. 
2.80 meter hoog en 7.10 meter lang.

TERWIJL U GENIET VAN EEN GRATIS
KOPJE KOFFIE IN ONZE GEZELLIGE RECEPTIE, 

MAKEN WIJ UW AUTO WEER BLINKEND SCHOON!

SERVICE EN KWALITEIT
BIJ U IN DE BUURT!

 

 

OPENDAG  
6 JUNI 

10.00 u tot 17:00 u  
 

Loctie: Nieuwe Weteringseweg 139 
Te Groenekan 

 
Pure en (h)eerlijke (streek)producten. 

Daar is waar landwinkel voor staat.  
Een gezellige dag om  kennis te maken met 

onze leveranciers en hun  producten.  
 Leuke activiteiten voor de kinderen, 
heerlijk op het springkussen, of een 

rondjes op een van onze liefe pony’s.  
Kom proeven, beleven en nog veel meer...

 Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Dio drogisterij/parfumerie

20% korting
op alles wat in de zak

past die u heeft ontvangen.

Geldig van

1 t/m 6 juni 2015.

Ga voor deze actie naar
D.I.O. drogist van Rossum

in Maartensdijk.

Wegens groot succesDubbeldekkersper stuk € 1,50
Nieuw Twisters een
heerlijke Ciabattamet desem en oreganovan € 0,80

nu € 0,50

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

Rouwservice Nederland B.V. (RSN) is een dienstverlenend bedrijf voor 
de uitvaartbranche en is gespecialiseerd in het overbrengen, inkisten en 

verzorgen van overledenen, evenals het inzetten van staatsievervoer
en het leveren van dragers. 

Voor onze vestiging in Groenekan zijn wij op zoek naar een:

allround medewerker
(20 uur, met een uitloop naar 40 uur p/w)

Ga voor meer informatie naar 
www.rouwservice-nederland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.
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EEN AVOND MET 
HERMAN VAN VEEN

DINSDAGAVOND 9 JUNI: 
PRESENTATIE BOEK 

HERMAN VAN VEEN. 
PORTRET VAN EEN VEELZIJDIG 

KUNSTENAAR.

AUTEUR EMILE SCHRA GAAT IN GESPREK MET 

HERMAN VAN VEEN DIEPER IN OP DIENS 

‘MINSTENS ZEVEN LEVENS’. 

O.M. AANDACHT VOOR ZIJN 50-JARIGE 

THEATERCARRIÈRE, ZIJN NIEUWE ARTS CENTRE 

EN ZIJN WERK VOOR HET KIND.

HET GESPREK WORDT AFGEWISSELD MET 

KORTE MUZIKALE INTERMEZZI.

NA AFLOOP IS ER RUIMTE VOOR VRAGEN 

UIT HET PUBLIEK.

• 9 juni: aanvang 20.00 uur

• Locatie: Theaterzaal scholengemeenschap 

‘De Werkplaats’ Kees Boekelaan 12, Bilthoven

• Kaarten: 5 euro, uitsluitend vooraf bij de 

Bilthovense Boekhandel. 

T: 030-2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

Feestelijke opening  
stationsgebied Bilthoven

door Guus Geebel

Zaterdag 30 mei werd het stationsgebied Bilthoven met groot spektakel geopend.  
Het was ongekend druk en duidelijk was te zien dat Bilthoven een stationsplein  

met allure rijk is geworden. De officiële opening werd verricht door  
directeur Cees de Vries van ProRail en de Biltse wethouder Hans Mieras.

Het programma dat op een podium 
in de Julianalaan plaatsvond werd 
gepresenteerd door tv-presentator 
Bas Westerweel. Daar traden onder 
andere Algemeen Zangkoor Maar-
tensdijk, Valsch en Gemeen, Zang 
Veredelt en Bilthovens Kamerkoor 
op. De Historische Kring D’Oude 
School was aanwezig om verhalen 
te vertellen over het stationsgebied. 
De groene ‘ProRail sisters’ waren 
duidelijk herkenbaar aanwezig. 

Veranderingen
Cees de Vries van ProRail vindt het 
een bijzonder feestelijk moment. 
‘Ik wil alle inwoners van Bilthoven 

feliciteren dat het project nu klaar 
is. We hebben er drieënhalf jaar 
over gedaan en het is heel mooi 
geworden.’ Hij staat ook stil bij de 
vele ongelukken die in de loop van 
de jaren op de spoorwegovergang 
hebben plaatsgevonden. ’Het is 
een vreselijk ingewikkeld project 
geweest waar heel veel mensen 
hebben samengewerkt’, zegt wet-
houder Hans Mieras. ‘Omwonen-
den en winkeliers hebben drieën-
half jaar flink wat overlast gehad. 
Het is echt heel ingewikkeld ge-
weest. Ik dank iedereen voor het 
geduld en het meedenken bij alles 
wat hier gebeurd is.’

Brink
De onderdoorgangen en het Em-
maplein zijn klaar, maar er gaat 
nog heel veel gebeuren. ‘Het is als 
een open hartoperatie. De belang-
rijke kransslagader ligt er, de ver-
binding onder het spoor die mooi 
en veilig is, maar er gaat nog veel 
meer veranderen. Mensen die over 
drie jaar terugkomen zullen echt 
hun ogen uitkijken. Het Vinken-
plein wordt de groene Brink van 
het dorp, helemaal autovrij. Het 
wordt uiteindelijk prachtig’, aldus 
de wethouder. De prijswinnaars 
van de kleurwedstrijd krijgen ver-
volgens hun prijzen uitgereikt. 
Kaarten voor het spoorwegmu-
seum en de ProRail verkeerslei-
dingspost in Utrecht. 

Johan
Nadat in oktober 2013 de autotun-
nel geopend was, kon het station 
alleen via de nu gesloten tunnel be-
reikt worden. Sinds die tijd stond 
Johan met een gele jas waarop de 
tekst Kan ik u helpen dagelijks van 
8.30 tot 18.30 uur op het station om 
mensen te helpen. Op de vraag wat 
hij van Bilthoven vindt zegt hij: 
‘Ik hou van Bilthoven want waar 
je hart is voel je ook wat.’ Een uit-
gever heeft als afscheidscadeau 
een boekje over hem geschreven 

met als titel Kan ik u helpen. Het 
boekje gaat over Johan gedurende 
zijn tijd in Bilthoven met hoogte-
punten en dieptepunten en is bij 
de boekhandel verkrijgbaar. Leer-

lingen van de Julianaschool en De 
Werkplaats hebben als omliggende 
scholen kunstwerken gemaakt die 
in de plantenbakken bij het station 
worden geplaatst. 

Johan ontvangt het boekje Kan ik u helpen uit handen van Bas Westerweel.

In een stationsgebied hoort natuurlijk een trein.

Samen voor grindstroken
door Henk van de Bunt

In het gebiedsplan voor Hollandsche Rading worden door de bewoners allerlei activiteiten 
ontwikkeld en gezamenlijk met de gemeente uitgevoerd. Eén van die activiteiten is  

het verbeteren van de grindstroken aan de Spoorlaan.

In de loop van de jaren is op som-
mige plekken het grind nagenoeg 
verdwenen en is er veel onkruid 
ontstaan. Het bestrijden d.m.v. ver-
branden van het ongewenste groen 
gaf geen bevredigend resultaat. Be-
sloten is het grind af te graven, de 
bedding iets te verdiepen en daarna 
nieuw grind aan te brengen. Dit 
werk is afgelopen week door een 
aannemer uitgevoerd. Maar omdat 
de wortels van de bomen bescha-
digd zouden worden door de graaf-

machines, moest het grind een me-
ter rondom de bomen met de hand 
verwijderd worden en de bedding 
daaronder uitgediept. Dit werk is 
door de bewoners zelf gedaan. In 
drie avonden is met een aantal men-
sen deze klus geklaard. Een mooi 
staaltje ‘buurtwerk’. De grindstro-
ken liggen er weer mooi bij. Om ze 
mooi te houden wordt een beroep 
op de aanwonenden gedaan de stro-
ken onkruid-vrij te houden, zodat 
de bestrijding zoals die tot nu toe 

met gering succes werd uitgevoerd 
niet meer nodig is.

Samen
Deze actie is een mooi voorbeeld 
van hoe het gebiedsplan ‘Samen 
voor Hollandsche Rading’ functio-
neert: het plan is geopperd door de 
bewoners, de gemeente heeft er po-
sitief op gereageerd en in eendrach-
tige samenwerking is het gerea-
liseerd. Omdat dit een proef is, is 
tot dusverre alleen het doodlopende 
deel van de Spoorlaan gedaan. 
Na een jaar volgt een evaluatie en 
wordt gekeken of het lukt samen de 
grindstroken mooi te houden.

Aangenaam
Ook andere projecten worden uit-
gevoerd en ontwikkeld, allemaal 
bedoeld om het wonen in Holland-
sche Rading nog aangenamer te 
maken. ‘Samen voor Hollandsche 
Rading’ houdt op vrijdag 5 juni van 
17.00 tot 19.00 uur een dorpsavond 
bij het dorpshuis. Daar kunnen de 
inwoners onder het genot van een 
hapje en een drankje nader kennis 
maken met het gebiedsplan, ideeën 
opdoen, meedenken en meedoen 
aan ‘Samen voor Hollandsche Ra-
ding’.Het grind om de boom is door de bewoners aan de Spoorlaan verwijderd. 
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Voordeel

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

100

Geldig van donderdag 4  t/m zaterdag 6 juni 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

099

100

Jumbo cola,
sinas of lemon
2 � essen van 1,5 liter
van

€1,98

Jumbo
Satésaus
kant en klaar
emmer 500 ml
van

€1,89

IJsbergsla +
komkommer
van

€1,58
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Raad bespreekt Jaarrekening 2014 
door Guus Geebel

Op de agenda van de gemeenteraad stond donderdag 28 mei de vaststelling van  
de Jaarrekening 2014. Omdat de handtekening van de accountant nog ontbrak besloot  

de raad de Jaarrekening wel te bespreken maar nog niet vast te stellen.  
De vaststelling vindt plaats in de vergadering van 25 juni.

‘Het ontbreken van de accoun-
tantsverklaring hangt samen met 
de accountantsverklaring voor de 
belastingsamenwerking (BghU). Er 
is een voorbehoud gemaakt ten aan-
zien van het debiteurenbestand’, 
aldus wethouder Hans Mieras van 
Financiën. ‘De overige aspecten 
van de Jaarrekening zijn wel door 
de accountant beoordeeld.’ Een 
voorstel van Han IJssennagger 
(Bilts Belang) om de behandeling 
een maand uit te stellen krijgt on-
voldoende steun. 

Woningvoorraad
In het debat spreken alle fracties 
hun zorg uit over de financiële po-
sitie van de gemeente. Ebbe Rost 
van Tonningen (Beter De Bilt) stelt 
dat er meer bezuinigd moet worden 
om het weerstandsvermogen van de 
gemeente op peil te krijgen. Dolf 
Smolenaers (D66) ziet de schulden-
positie toenemen en de solvabiliteit 
afnemen. ‘Ook het weerstandsver-
mogen krijgt een deuk’. De druk op 
de woningvoorraad is voor D66 een 

zorgpunt. Erik van Esterik (PvdA) 
wil een meer samenhangende visie 
zien bij de volgende Jaarrekening. 
Bij werk en inkomen ziet hij een 
achteruitgang. De PvdA is niet en-
thousiast met de constatering dat 
er fors meer geld overgehouden is 
op de Wmo. Van Esterik vraagt een 
analyse van het college over wat de 
realisatie in 2014 zegt over wat we 
zien in 2015 en wat het betekent 
voor het beleid in 2016. 

Bezuinigen
Johan Slootweg (SGP) vraagt zich 
af of gelet op de trend de gemeen-
te met de juiste dingen bezig is. 
‘We zien in de Voorjaarsnota niet 
dat er iets gaat veranderen aan de 
schuldpositie of dat de reserves 
toenemen.’ Het baart hem zorgen 
dat er nog veel bezuinigingen niet 
gerealiseerd zijn. Han IJssennagger 
(Bilts Belang) wil bij de behande-
ling Kadernota voorstellen met de 
raad, het college of samen te gaan 
overleggen hoe we een bedrag van 
ongeveer zeven miljoen euro gaan 

bezuinigen. Anne de Boer (Groen-
Links) constateert aan de hand van 
de Jaarrekening dat De Bilt nog 
niet uit het zware weer is. Nico Jan-
sen (CU) is niet tevreden over het 
resultaat. Het minimabeleid heeft 
voor de CU hoge prioriteit, kunst-
voorwerpen hebben geen urgentie. 
Jansen pleit bij projecten voor pri-
oriteren. 

Perspectief
Martijn Koren (CDA) stelt dat de 
accountant in de auditcommissie 
heeft gezegd dat het primaire doel 
van de gemeente niet het creëren 
van reserves is. De accountant gaf 
aan dat we nu zoveel hebben voor-
zien dat het heel gek moet lopen 
willen de bestaande voorzieningen 
niet voldoende zijn. ‘We houden 
een ruimere marge aan dan vele 
andere gemeenten.’ Koren vindt 
dat we de verdere verslechtering in 
perspectief moeten zien. Het CDA 
koerst eerst aan op een herstel van 
het weerstandsvermogen naar de 
door de raad gestelde grens van 1. 

Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) wijst op wat met het uitge-
geven geld is gedaan.

Behoedzaam
Wethouder Hans Mieras ziet 
tweede orde effecten van de crisis 
ontstaan. Dat maakt het lastig om 
financieel bij te sturen. Hij vindt 
dat de accountant een genuanceerd 
beeld schetste van hoe we er nu 
voorstaan. ‘Aan de ene kant zegt hij 
dat er meer dan voldoende reden is 
om goed in de gaten te houden hoe 
we er voorstaan. We hebben meer 
schulden dan we zouden willen en 
de winstpotentie is gering. Tegelij-
kertijd geeft de accountant ook aan 
nog nooit een gemeente tegengeko-
men te zijn met zo’n doortimmerde 

en behoedzame paragraaf weer-
standsvermogen. Als je kijkt naar 
onze financiële situatie kunnen we 
de  vergelijking met andere ge-
meenten goed doorstaan. We lopen 
wel achter bij de doelstellingen die 
we onszelf gesteld hebben. Om de 
trend om te buigen gaan we struc-
turele meevallers in de reserve te 
storten. Verder gaan we strak sturen 
op de projecten. De opbrengsten 
moeten in de tijd naar voren en de 
kosten naar achteren.’ Wethouder 
Anne Brommersma bevestigt dat 
er in 2014 een forse onderbesteding 
was op de Wmo. Het geld blijft be-
schikbaar voor het sociale domein. 
Belangrijk vindt zij dat mensen die 
zorg nodig hebben die zorg ook 
krijgen en dat is het geval. 

De raadsvergadering eindigde weer na het middernachtelijk uur.

Fietstocht naar Santiago de 
Compostella voor Thomashuis

door Walter Eijnhoven

Dinsdag 26 mei werd in het Thomashuis in Maartensdijk het sponsorbedrag bekendgemaakt 
dat Rob Karstens en Tiny de Groot bij elkaar hadden gefietst tijdens hun tocht  

naar Santiago de Compostella. De 2.282,02 euro wordt besteed aan de bouw  
van een nieuwe tuinkas voor de bewoners van het Thomashuis.

‘Het was af en toe best zwaar, al dat 
gefiets over bergen en door dalen’. 
Aan het woord is Rob Karstens, 
fysiotherapeut in Maartensdijk. Sa-
men met Tiny de Groot, pedicure in 
Maartensdijk, heeft hij de Zilver-
route in Spanje gefietst. Karstens: 
‘Om geld in te zamelen voor een 
nieuwe tuinkas voor het Thomas-
huis heb ik, samen met Tiny, de 
fiets gepakt en zijn wij 10 april naar 
Spanje afgereisd’. 

Zilver
De Zilverroute loopt van Sevilla 
naar Santiago de Compostella. De 

Groot: ‘Totaal hebben wij er drie 
weken over gedaan en hebben zo’n 
1237 kilometer afgelegd, alles op de 
fiets. Onderweg hebben wij over-
nacht in herbergen, op campings, 
af en toe in een hotel en eenmaal 
in een politiecel’. Karstens vult 
direct aan: ‘Wij hebben niets fout 
gedaan ofzo hoor. In Spanje is het 
de gewoonte dat je als toerist in een 
politiecel kunt overnachten als je 
geen slaapplaats hebt kunnen vin-
den. Met een politiebusje werden 
wij naar het bureau gereden, daar 
wilden zij al onze gegevens heb-
ben en toen werden wij naar onze 

slaapplaats voor die nacht gereden. 
De volgende dag konden wij onze 
tocht weer voortzetten. Het was een 
bijzondere ervaring te mogen over-
nachten in een lege politiecel’. 

Weeromstandigheden
Omdat het nog vroeg in het voor-
jaar was, kregen de twee fietsers 
alle mogelijke weersomstandighe-
den te verduren. De Groot: ‘Af en 
toe was het best koud daar, hoog in 
de bergen. ‘s Nachts was het vaak 
rond nul graden, maar in het dal 
kon het overdag zomaar 27 graden 
worden. Maar gemiddeld was het 
zo’n 22 graden en dus fantastisch 
weer om te fietsen. De fietsen hiel-
den zich gelukkig ook goed, totaal 
hebben wij drie keer een lekke band 
gehad en een enkele keer materiaal-
pech. Na 1237 kilometer kwamen 
wij aan in Santiago de Compostella 
en konden onze sponsors ons felici-
teren met het behaalde doel’. Kar-
stens vervolgt: ‘Ondanks de soms 
slechte wegen was de reis meer dan 
de moeite waard. En als wij het een 
enkele keer niet meer zagen zitten, 
hadden wij een yell verzonnen: 
‘Tiny en Rob, zet ‘m op, geef nooit 
op!’. Dat gaf ons nieuwe kracht om 
verder te gaan’. 

Dinsdag 26 mei werd het bij elkaar 
gefietste bedrag bekendgemaakt in 
het Thomashuis in Maartensdijk: de 
twee fietsers hadden een totaalbe-
drag van 2.282,02 euro opgehaald 
voor een tuinkas, met dank aan alle 
80 sponsors. 

Beter De Bilt vertelt 
toekomstvisie

Beter De Bilt  heeft een half jaar gewerkt aan een eigen toekomstvisie 
voor de gemeente De Bilt. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van 
de gemeente De Bilt dat een politieke partij een alternatieve visie heeft 
geschreven. Beter de Bilt meent met deze nota de kwaliteit van het poli-
tieke debat te stimuleren. Op 18 juni worden de definitieve standpunten 
in het debat bekend gemaakt. [HvdB]. 

De partij hield donderdagavond 28 mei een presentatie bij Café van 
Miltenburg in Bilthoven, waarbij naast de voltallige fractie van Beter 
De Bilt ook vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig waren. 

De bewoners zijn blij met het opgehaalde bedrag voor een nieuwe tuinkas.

BETER DE BILT
Lees onze toekomstvisie op gemeente De Bilt: al-
ternatieve kadernota en financiële paragraaf.
Zie www.beterdebilt.nl
Voldoende financiën voor nieuw zwembad,
Vierstee, zorg, vrijwilligerswerk, cultuur e.a.

Spreekuren fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen: 
*Vrijdag 5 juni 11 uur cafetaria De Rooy, Planetenbaan Bilthoven, 
13 uur De Griffel De Bilt, *Zaterdag 6 juni 11 uur Grand café (postk) 
Bilthoven, 13 uur Mauritshoeve Maartensdijk, 15 uur tMoeke H. 
Rading. Bijeenkomst di 16 juni, 20.00 uur in WVT, Talinglaan 10 
Bilthoven. Info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

Bezuinigingen? Het kan en moet anders!



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

Niet iedereen weet het; 
de zevende zondag ná Pasen 
volgt Pinksteren. De tweede zon-
dag dáárna volgt altijd Bloem-
steren. Dan trekt iedereen naar 
‘t Vaarderhoogt in Soest vanwege 
de enorme zee aan bloeiend tuin-
goed, waarvan er een zeer groot 
aantal ook nog eens voorzien is van 
een fi kse Bloemsterkorting! 
Kortom genieten, genieten, 
genieten én profi teren!!!!

Nog één keer, op veler verzoek, onze 
rijk gevulde watergeefpotten. Voorzien 
van een slim watergeefsysteem en 
boordevol kleurrijke planten. 
De 27 cm versie
van 17,95 voor ............

SUPERBLOEMSTER AANBIEDING
Zondag 7 en maandag 8 juni

12,95

Kom kiezen uit de grootste rozen 
collectie in de regio. Bij aankoop
van 3 rozen krijgt u een zak
ROZEN AZ van ECOstyle

GRATIS

WEEKAANBIEDING
Tot en met dinsdag 9 juni

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

GRATIS

Openingstijden Bloemsteren:

Zondag van 12.00 tot 17.00 uur, 

maandag van 09.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 20 en 

zondag 21 juni Hoogt 

Zomer Tuinfeesten

BLACK ANGUS SUKADELAPJES
Op veler verzoek, voor de liefhebbers.
120 Dagen graan gevoerd. Ca 1½ uur stoven. 100 gram 1,49

SALTIMBOCCA ROLLADE
Iets aparts. Mals kalfsvlees, parmaham, basilicum & pesto
marinade. Heerlijke Italiaanse specialiteit. 100 gram 2,50

KALFS BLOEMSTUKLAPJES
Heerlijk mals & mager. Smelt op de tong: alleen zout & peper
toevoegen. Bereiden als rosbief. Ca 25 minuten. 500 gram 10,50

LAMS OSSE BUCCO
Voor de liefhebbers: Om te stoven, met een beentje erin.
Ca 2½ uur stoven. 100 gram 1,50

ARGENTIJNSE STEAKS
Bakken als biefstuk. Lekker gekruid & gemarineerd:
kan ook op de barbecue, “lekker” voordelig. 4 stuks 7,00

TIP:
RUSSISCHE TARTAAR

Heerlijk grof gemalen biefstuk met zout, peper & een uitje. 100 gram 1,45 
RUNDERBIEFBURGERS

Panklaar: 100% rundvlees! Lekker gekruid. Om kort te bakken. 3 stuks 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. Zetfouten voorbehouden.

KIPSHASLICKS & GEMARINEERDE FILETLAPJES
Voor als de zon schijnt. Een heel lekkere voordelige barbecue-
combinatie! Vergeet u de kolen niet? Van beide 4 stuks, samen 8,98
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Kijk voor meer info op

Wij helpen u graag!
Maak snel een afspraak en

we kijken samen naar de mogelijkheden.

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

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Wilt u een nieuwe website?

www.parelpromotie.nl

  Schitterende wijnaanbieding Overheerlijke  

Aardbeien Slof 

Per stuk 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

4.95 

  Schitterende wijnaanbieding Overheerlijke  

Aardbeien Slof 

Per stuk 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

4.95 

  Bij aankoop van 200 gram 

Tapenade   
Naar keuze 

Roomboter 

Appel kruimeltaart 
Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

3.95 Per stuk 100gram vanaf      € 2.50 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Gratis stokbrood 
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 9 juni

Voor alle merken auto’s:
- Verkoop nieuw en gebruikt
- APK reparatie service banden
- Schadeherstel / expertise

autocentrum maarssen
r. van der Linden Nijverheidsweg 7, 3606 AH Maarsen 

tel: 0346-562557, bij Boni, Lidl en Praxis

BMW 1 118D Corp BNS line 100KW 07-09 70.054 D grijsmet  € 13.650 
Citroen C1 1.0 12V 12-11 16.206 B zwartmet  € 7.250 
Fiat 500 Twinair 08-13 45.909 B grijs  €  9.950 
Ford Smax 2.0 16V 06-07 98.853  B blauwmet  € 11.950 
Hyundai I30 1.6I crosswagon station automaat 04-11 122.313  B antracietmet  € 11.950 
Mercedes A160 CDI Classic 08-07 164.945  D zwartmet  € 7.950 
Mitsubishi A S X 1.6 GDI 11-10 125.514  B zwartmet  € 13.950 
Opel Zafira 1.6 Enjoy 03-07 137.614  B blauw  € 7.950 
Opel Astra 1.4 turbo 05-12 78.475  B zilvermet  € 12.950 
Opel Astra 1.6 16V 02-08 149.359  B zilvermet  € 7.245 
Opel Meriva 1,3 CDTI business 04-08 80.381  D blauwmet  € 8.250 
Seat Altea 1.2 TSI Style 02-11 117.429  B antracietmet  € 11.750 
Seat Ibiza ST 1,4 85PK Copa Plus station 03-13 62.390  B wit  € 12.450 
Seat Ibiza 1.2 TSI 05-12 38.169  B zwartmet  € 10.650 
Seat Ibiza 1.2 TDI station 08-11 112.601 D zwartmet  € 8.700 
Skoda Fabia 1.2 TSI ambition automaat 03-12 89.517  B zilvermet  € 13.750 
Toyota Yaris 1.0 03-13 14.700  B antracietmet  € 9.950 
Volkswagen New Beetle 1.6 trend 10-08 88.595  B zwartmet  € 10.250 
Volkswagen Up 1.0 07-12 39.820  B wit  € 7.900 
Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 06-13 34.324  B antracietmet  € 15.950 
Volkswagen Golf 1.2 TSI BM 01-11 101.543 B zwartmet  € 11.350
Volkswagen Golf 1.4 TSI station automaat 08-10 119.921  B zilvermet  € 13.250 
Volkswagen Passat 1.6 TDI BM 01-11 118.105  D grijsmet  € 16.950 
Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline station 02-12 116.016  D grijsmet  € 17.750 
Volkswagen Polo 1.2 easyline 06-13 49.908  B antracietmet  € 10.950 
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI sport&Style 04-11 119.976  B zwartmet  € 17.750

50 occasions
op voorraad.

Welkom
in onze showroom.

Occasions vanaf € 4.500 inclusief 6 maanden Bovag garantie * Financiering en inruil mogelijk*
www.autocentrummaarssen.nl

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

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

Deze week zijn we aanwezig!

Minnetonka v.a. € 99,95

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort
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Begonia
Diverse kleuren. 
Potmaat 17 cm. 

VAN 5,49DVOOR 

3,49
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 23. Geldig van 04-06 t/m 10-06. OP=OP

Herman van Veen in Bilthoven
door Rascha Ravestein

‘Een oorspronkelijke geest met een ontembare werklust.’ Zo omschrijft Emile Schra  
de veelzijdige kunstenaar in zijn biografie ‘Herman van Veen’. Op 9 juni komt 

 Herman van Veen naar Bilthoven. Emile interviewt hem over zijn warme nest in  
de Utrechtse Kievitdwarsstraat, zijn leven en zijn 50-jarige theatercarrière.

De dorpelingen in Westbroek staan 
gek te kijken wanneer Herman van 
Veen met zijn trawanten in 1970 hun 
intrek nemen in het oude gemeente-
huis. Jonge muzikale honden, met 
lange haren en flinke bakkebaarden. 
Emile: ‘Het was een bloeiende pe-
riode voor Harlekijn Holland. Her-
man trad op met pianist Laurens van 
Rooyen, organist Erik van der Wurff 
en gitarist Harry Sacksioni.’ Ze zin-
gen ‘Suzanne neemt je mee naar 
een bank langs het water’. Over de 
vergeten held Jacob Olle. En over 
Liefde van Later. Onvergetelijke 
teksten van Rob Chrispijn. Volgens 
Emile was het één grote familie in 
die tijd. ‘Herman overwoog zelfs om 
een woon- en werkgemeenschap in 
Westbroek te beginnen met al zijn 
medewerkers.’ Pas in 1993 verlieten 
ze het pand.

Een spring-in-het-veld
In zijn jeugd bezoekt Emile Schra 
met zijn familie het oude gemeente-
huis. Bedeesd schudt hij de hand van 

Herman. ‘Mijn ouders waren hele-
maal idolaat van Herman en ze sleep-
ten ons mee naar al zijn shows. Zijn 
stem vond ik prachtig en zijn teksten 
heel gevoelig. En een spring-in-het-
veld op het podium.’ Emile, zelf dra-
maturg van beroep, is nieuwsgierig 
naar het vervolg van de loopbaan van 
Herman van Veen. Hij besluit in 2012 
een biografie te schrijven. In twee 
jaar tijd interviewt hij (oud-)mede-
werkers, collega’s, Hermans’ doch-
ters Babette en Anne en zijn (ex-)
vrouwen. Hij voert tien gesprekken 
met Herman zelf. Emile: ‘Ik heb hem 
leren kennen als een zachtaardige 
dichter, een man die zich kwetsbaar 
opstelt. Maar hij heeft ook een groot 
ego. Laurens van Rooyen schoof een 
keer zijn piano een stukje naar voren 
op het podium, richting publiek. Toen 
duwde Herman de piano weer terug.’ 

Zijden sok of held
Herman heeft altijd voor- en tegen-
standers gekend. Sommigen vinden 
hem een zijden sok. Maar in het nog 

communistische Oost-Duitsland was 
Herman een regelrechte held. Hij 
zong over staten, die muren rond 
mensen bouwen en over opgeslo-
ten zitten. Emile: ‘Bepaalde liedjes 
mocht hij niet zingen en dat deed hij 
toch. Zijn tourmanager werd dan op 
het matje geroepen bij de Stasi. Bij 
het inladen van de kisten met licht, 
geluid en rekwisieten controleerde 
de politie op mensensmokkel. En bij 
de grens gingen er spiegels onder de 
vrachtwagen.’

Van schreeuw naar fluister
Emile roemt Herman’s ontembare 
creativiteit en werklust. Hij schreef 
70 boeken en bracht 178 cd’s uit. 
Hij trad op in Duitsland, in Zuid-
Afrika, in Parijs en stond op Broad-
way. Inmiddels is hij 70. En ook al 
hink-stap-springt hij niet meer over 
stoelleuningen en laat hij zich niet 
meer omhoog takelen aan een brand-
scherm, hij is nog volop actief. Erik 
van der Wurff, 50 jaar zijn metgezel 
en overleden in 2014, zei over zijn 
ontwikkeling: ‘Veertig jaar terug zou 
hij geschreeuwd hebben. Nu fluistert-
ie. Hij is meer ingetogen.’ Tot eind 
2015 toert Herman nog langs Neder-
landse theaters. Van 3 tot en met 6 
juni is hij te zien in de Stadsschouw-
burg in Utrecht. 

Broedplaats voor jong talent
In 2012 stort hij zich in een nieuw 
project. Samen met gitarist Edith 
Leerkes koopt hij het landgoed De 
Paltz in Soestduinen, een natuur-
gebied van acht hectare. In de villa 
huist het kantoor, het (knipsel-)ar-
chief en een museum van Alfred Jo-
dokus Kwak. In de kapschuur komen 
kindervoorstellingen en wil hij jonge 
kunstenaars laten optreden, ‘zoals 
ook wij in onze jeugdjaren zijn ge-
holpen.’ Zo is de cirkel weer rond.

De Bilthovense journalist en biograaf Emile Schra gaat op 9 juni met 
Herman van Veen in gesprek over zijn warme nest in de Utrechtse 
Kievitdwarsstraat , zijn Harlekijnperiode in Westbroek en zijn 50-jarige 
theatercarrière.

Boekpresentatie
De feestelijke presentatie van de biografie ‘Herman van Veen, portret van 
een veelzijdig kunstenaar’ is op 9 juni om 20.00 uur. De locatie is de thea-
terzaal van de Werkplaats Kindergemeenschap op de Kees Boekelaan 12. 
Kaarten reserveren via 030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl. 

Open Dag Landwinkel Groenekan
door Henk van de Bunt

Op de Nieuweweteringseweg 139 is sinds 1 november 2011 Landwinkel de Groenekan gevestigd. 
Op ruim 90 vierkante meter wordt een ruim assortiment streekproducten  
aangeboden en inmiddels ook duurzaam varkensvlees van eigen boerderij.  

Op zaterdag 6 juni van 10.00 tot 17.00 uur is er Open dag.

Tijdens de open dag zullen er di-
verse stands aanwezig zijn. Sjaak 
Gresnigt van de Kersenhoeve met 
zo’n 250 bomen aan de Wieksloter-
weg in Soest is van de partij en uit 
Werkhoven komt fruitteler Jacco 
merkens om zijn nieuwe appelras 
‘Redlove’ te promoten. Verder is 
er Homemade, jam en koekjes in 
pot, en muffins in pot, honing uit 
Maartensdijk en zijn er barbecue-
producten van het eigen duurzame 
varkensvlees. Er kan lekker worden 
geluncht met een belegd boeren-
broodje uit de landwinkel. Verder 
zijn er producten uit Texel te vin-
den: crèmes en ehbo-zalf met een 
basis van wolvet en gesponnen 
Texelse schapenwol. Voor de jeugd 
is er een springkussen, kan er op de 
pony worden gereden en in de huif-
kar door een tractor voortbewogen. 

Eigenaar Willemieke van Maanen (rechts) en haar collega zijn er 
helemaal klaar voor. 

Creatief Repareren 
Bij WVT werd zaterdag het laatste Repair Café van dit seizoen gehou-
den. Zo’n 50 bezoekers kwamen langs op zoek naar hulp om hun ka-
potte spullen te repareren. De reparateurs bogen zich over koffiezetters, 
stofzuigers, lampjes, fietsen en bevrijdden ook een DVD van  biblio-
theek de Bilt uit een kapotte DVD speler. Het Repair Café Bilthoven 
wordt georganiseerd door Transition Town de Bilt in samenwerking 
met wijkvereniging WVT.  Het volgende Repair Café wordt gehouden 
op zaterdag 26 september. Meer info: www.vvsowvt.nl  (Sofie Bakker)

Reparatiedeskundige Tiny creatief aan het repareren met ijzer, lijm, 
naald en draad.

Informatieavond 
Burgemeester Huydecoperweg 

Donderdag 4 juni om 20.00 uur is er een informatieavond 
over de herinrichting van de Burgemeester 

Huydecoperweg in Westbroek in het dorpshuis aan de 
Prinses Christinastraat 2 te Westbroek. 

Ook bij de burgemeester Huydecoperweg is veiligheid een belangrijk 
onderwerp. Kwetsbare verkeersdeelnemers maken samen met auto  en 
zwaar verkeer gebruik van de weg en de ruimte is beperkt. De staat van 
onderhoud van de Burgemeester Huydecoperweg laat veel te wensen 
over. Het Dorpsberaad heeft dit al meerdere malen aangekaart bij de 
gemeente De Bilt. Bezuinigingen zorgden ervoor dat dergelijk onder-
houd bijna niet uit onderhouds-pot te betalen is. Oplossing is gezocht in 
het reserveren van een eenmalig bedrag binnen het wegenbeheersplan. 
Hierdoor wordt het mogelijk om zowel beschoeiing als bestrating te 
vervangen. Het Dorpsberaad is toegezegd dat het budget gerealiseerd 
en gereserveerd is en dat begin 2015 gestart zal worden. Naar verwach-
ting beginnen de werkzaamheden na de zomer. De nieuwe weg wordt 
in fasen aangelegd.

Toelichting
De informatieavond begint met een toelichting op het voorlopige ont-
werp, de planning en de bereikbaarheid. Er is volop gelegenheid om 
wensen en opmerkingen te bespreken met medewerkers van de ge-
meente. Hiermee wordt rekening gehouden bij het maken van een de-
finitief ontwerp. 
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FC De Bilt ME3 kampioen

De meiden van FC De Bilt ME3 
hebben donderdagavond, na een 
zeer spannende wedstrijd, het 
kampioenschap weten binnen te 
slepen. Dit seizoen werden maar 

liefst 12 van de 13 wedstrijden ge-
wonnen. Dat is extra knap als je 
bedenkt dat de meeste meiden uit 
dit team pas aan hun eerste voet-
balseizoen bezig zijn. Lijkt je zo’n 

gezellig meiden-team ook wel 
wat, dan kun je je aanmelden op 
meidenfcdebilt@gmail.com. Bij 
FC De Bilt is nog plaats in diverse 
teams.  (Annet Borgers)

Naar NK-schoolkorfbal
Zaterdag 30 Mei heeft op de velden 
van korfbalvereniging Tweemaal 
Zes het provinciale korfbaltoernooi 
voor basisscholen plaats gevon-
den. Dit toernooi werd gespeeld in 

twee categorieën; groep vijf en zes 
en groep zeven en acht. Groep 5/6 
van de Martin Luther Kingschool 
is kampioen geworden door de fi-
nale te winnen. Dit team gaat op 

zaterdag 13 juni deelnemen aan 
het Nederlands Kampioenschap 
Schoolkorfbal. Deze wedstrijden 
worden gespeeld bij DeetosSnel in 
Dordrecht. (Bram Hund)

De kampioenen Amy, Linde, Rosalina, Sanne, Marijn, Erik en Mees.

Gezocht

- Sportieve kinderen

- Onderzoekende kinderen
- Creatieve kinderen

  
- Alle kinderen uit Maartensdijk

Ken jij zo iemand?

- Nieuwsgierige kinderen

Blijf rustig, geen paniek.... Maar meld 
hem of haar aan op www.topkids.nl

www.topkids.nl       info@topkids.nl       0346-214323

Topkids Ontdekkings Bso is de plek waar je moet zijn!

Martin Luther Kingschool

Vanaf het nieuwe schooljaar
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Meester Ton gaat met pensioen.  
Wat zal hij worden gemist!

door Rob Klaassen

Ton van der Linden, beter bekend als meester Ton, gaat na 41 jaar als  
onderwijzer op de Biltse Michaëlschool te hebben gewerkt met pensioen.  

Op donderdag 11 juni neemt hij officieel afscheid op school.

We spraken met hem over diverse 
aspecten waarmee hij in zijn lange 
carrière in het onderwijs zoal mee 
te maken heeft gehad. Ook heb-
ben we met een afvaardiging van 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 
gesproken hoe zij het hebben erva-
ren om bij meester Ton in de klas te 
hebben gezeten

Afspraak is afspraak
Ton vertelt dat hij nog gewoon 
heeft gewerkt met een bord en een 
krijtje. ‘Ik was toen vaak uren bezig 
om een mooie tekening op het bord 
te maken, die ik de volgende dag 
bij m’n les zou kunnen gebruiken. 
Nu heb ik met een druk op de knop 
een volledig filmpje met alles erop 
en eraan. Maar het is en blijft een 
hulpmiddel. Niets meer, niets min-
der. Het vak van onderwijzer staat 
of valt met de relatie tussen de leer-
kracht en de kinderen. Hoe krijg ik 
de kinderen ergens enthousiast voor 
zodat ze er mee aan de slag gaan? 
Hoe kan ik ze ergens warm voor 
krijgen? Ik had het altijd in mijn 
klas leuk en gezellig, maar tegelij-
kertijd probeerde ik streng en con-
sequent te zijn. Soms kan er worden 
onderhandeld over bepaalde zaken, 
maar afspraak is afspraak. Iedereen 
weet precies wat ze aan mij hebben. 
Als die sfeer goed is, dan heb je een 
klimaat in je klas, dat zich leent 
voor kennisoverdracht. Wat dat be-
treft is er nooit iets veranderd. Ja, 
de kinderen zijn tegenwoordig wat 
meer visueel ingesteld dan vroeger. 
Hoe je het ook wendt of keert, je 
moet tegenwoordig meer uit de kast 
trekken dan vroeger het geval was 
om de kinderen letterlijk bij de les 

te houden. Waarschijnlijk komt dit 
toch door de invloed van TV, smart-
phones, IPads, e.d’. 

Gemotiveerd 
De 41 jaar zijn volgens Ton voorbij 
gevlogen. Onwaarschijnlijk snel. 
‘Ik heb het lesgeven en het wer-
ken met kinderen altijd fantastisch 
gevonden. Het leukste werk dat je 
kunt doen. Het is iedere dag weer 
anders. Je werkt met mensen en elk 
mens is verschillend. Mijn grootste 
motivatie is altijd geweest om met 
mijn onderwijs de kinderen letter-
lijk verder te helpen in dit leven. 
Vaak kreeg ik een kind in de klas 
dat onzeker, schrikachtig, terug-
getrokken was. Ik investeerde veel 
in zo’n kind om er achter te komen 
waarom zo’n kind zo’n houding 
had. Door aan zo’n kind extra aan-
dacht te schenken krijgt het meer 
zelfvertrouwen. Na verloop van 
tijd zie je zo’n kind opbloeien. Als 
je dan een jaar later datzelfde kind 
zelfbewust, rechtop door de school 
ziet lopen, dan kan ik m’n geluk niet 
op. M’n motivatie is dus de leerling 
als mens verder te helpen in dit le-
ven. Ze op weg te helpen, aan de 
hand nemen, zodat ze zelfbewuster 
in het leven komen te staan’. 

ADHD
Op de vraag hoe het nu komt dat 
er tegenwoordig zoveel kinderen 
worden geïndiceerd met ADHD 
heeft Ton een wat genuanceerd ver-
haal. ‘Wij zijn tegenwoordig beter 
in staat om precies na te gaan wat 
de belemmeringen van een kind in 
het leerproces zijn. Ik had vroeger 
ook al kinderen in mijn klas die 

nogal druk waren en die ook niet zo 
goed konden leren. Tegenwoordig 
zouden die het etiket ADHD opge-
plakt krijgen. Ik moest ook met die 
kinderen op een positieve manier 
omgaan en ze toch zoveel mogelijk 
zien bij te brengen. Ik probeerde 
dat vaak door er extra aandacht aan 
te besteden, wat vaak positief uit-
pakte. Tegenwoordig weet je dus 
veel beter wat er aan de hand is en 
hoe dat kunt aanpakken. Je kunt 
dus doelgerichter werken. Wat er 
tegenwoordig toch ook wel speelt is 
dat kinderen wel heel veel moeten. 
Ze hebben clubjes, naschoolse op-
vang, ze willen er graag bij horen. 
Ze hebben daar al een dagtaak aan. 
Het leren kan daardoor een onder-
geschoven kindje worden. En dan 
zwijg ik nog maar van sommige 
ouders die vinden dat hun kinderen 
per se succesnummers moeten wor-
den, waar alles voor moet wijken. 
Vind je het dan verwonderlijk dat 
sommige kinderen wat gestrest in 
het leven staan?’.

Adjunct
Ton is 1985 benoemd als adjunct-
directeur van de school. In 2006 is 
hij hiermee gestopt. ‘Ik heb toen be-
wust een stap terug gezet. Waarom? 
Omdat ik toen inzag dat er zoveel 
tijd in dat adjunct-directeurschap 
ging zitten dat dit ten koste zou 
gaan van mijn lesgeven in de klas. 
Ik wilde onderwijs blijven geven. 
Ik heb 40 jaar deel uitgemaakt van 
de gemeentelijke sportcommissie. 
Ik heb nog meegeholpen met het 
organiseren van de Biltse Sportda-
gen. Ik heb het altijd erg leuk ge-
vonden om dit te kunnen doen’.

‘Ik ben sedert enkele jaren contact-
persoon voor de Marnix PABO. Ik 
vind het ontzettend leuk om stagi-
aires te begeleiden om het onder-
wijsvak onder de knie te krijgen. 
Het is heel anders om echt voor de 
klas te staan, dan wat je leest in de 
boekjes. De praktijk is veel genu-
anceerder. Ze te leren consequent te 
zijn en te blijven en ze duidelijk te 
maken dat wat je geeft, je ook weer 
terugkrijgt’. 

Missen
Ton: ‘Allereerst het dagelijks con-
tact met de leerlingen en ook de 
sfeer op school. We hebben een 
fantastisch fijne school met fantas-
tische collega’s en ouders. Je voelt 
je hier als in een warm bad. Maar 
ook m’n dagelijkse contact met m’n 
collega Tom van Straalen. Ik ken 

Tom al vanaf de St. Joseph kweek-
school. Toen fietsten we al samen 
van Zeist naar Utrecht. We zijn bei-
den al 41 jaar onderwijzer hier op 
de Michaëlschool: meester Ton en 
meester Tom. Nu fietsen we bijna 
dagelijks samen van Houten naar 
De Bilt. We hebben altijd van alles 
te bespreken. De politiek, de sport, 
de school, situatie thuis. Soms zelfs 
zoveel dat we een extra rondje Bun-
nik nodig hebben om alles voor 
schooltijd besproken te hebben’. 
‘Ik ga thuis wat meer doen. Mijn 
vrouw, die ik hier als onderwijzeres 
heb leren kennen, geeft nog onder-
wijs in Houten. Ik ga het huishou-
den en het koken voor mijn reke-
ning nemen. Verder fotografie dat is 
al jarenlang mijn grote hobby. Ook 
hoop ik toch ook nog zo nu en dan 
hier te kunnen komen invallen’. 

Spekkie na een maand verkering

Groep 8: Gabriëlle (l), Sophie en Elfi (r) zeggen dat meester Ton zo 
fantastisch over geschiedenis kon vertellen: ‘Net of die er zelf bij was 
geweest. Hij kon erg goed orde houden. Hij was streng, maar toch heel 
gezellig. Iedereen vindt ‘m heel erg aardig . Tijdens iedere pauze ging 
hij voorlezen. Het was altijd spannend. Het leukste vonden wij dat je een 
spekkie kreeg als je een maand verkering had. Soms was het wel eens 
geen maand, maar dat zeiden we dan niet’.

Chaos en toch veel leren

Groep 7: Pleun, Sien en Pieter Jelle vertellen dat ze een erg drukke en 
chaotische klas zijn. Op de vraag waarom zeggen ze dat ze altijd overal 
commentaar op hebben, vragen stellen en moeilijk doen. ‘Het is altijd 
chaos bij ons. Maar meester Ton heeft een heel harde stem. Hij maakte 
altijd grapjes over ons en we konden het met hem allemaal bespreken. 
We hebben heel veel van ‘m geleerd. Het leukste was dat hij veel muziek 
maakte en zelf de liedjes schreef. Een heel erg aardige meester’. 

Lievelingsmeester

Groep 6: Rosa, Florien en Maud zeggen dat het altijd zo gezellig was in de 
klas met meester Ton. ‘Hij kon zo goed uitleggen. Jammer dat hij weggaat, 
maar ja het moet een keer gebeuren. 
Hij is onze lievelingsmeester. Hij is 
zo grappig. Hij maakte het leren 
zo leuk. Hij vertelde altijd wat hij 
meegemaakt. Bij voorbeeld toen 
hij in Barcelona was geweest’. Ze 
zeggen nog bij het weggaan: ‘Het 
was echt een topmeester meneer’. 

Nijepoort legt bloemen
De Stichting B-17 monument Groe-
nekan heeft zich ingezet om een 
monument te realiseren in Groene-
kan ter nagedachtenis aan de nood-
landing van een Amerikaanse B-17 
bommenwerper op 28 mei 1944 in 

de weilanden ten zuiden van Groe-
nekan. Dat monument is 70 jaar 
na dato, op 28 mei 2014 onthuld 
aan de Versteeglaan in Groenekan. 
Basisschool De Nijepoort in Groe-
nekan vindt het belangrijk om met 

hun leerlingen te praten over wat 
er gebeurd is. Generaal Ivo de Jong 
kwam vrijdagochtend 29 mei in de 
groepen 7 en 8 van de Nijepoort 
vertellen over de neergestorte B17. 
[HvdB]

Op donderdagochtend 28 mei liepen de leerlingen van groep 7 en 8 naar het monument, waar vervolgens 
bloemen werden gelegd. [foto Reyn Schuurman] 

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl
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De Bilt - Afslanken, wie wil het niet?
Maar honger lijden? Je moe en futloos voelen?
Nou nee. Gelukkig is dat ook niet nodig, want nu kunt u in De Bilt 
terecht bij Slim Figure Clinics. Met deze methode behaalt u uw 
streefgewicht zonder honger of minder energie. Zo wordt afslan-
ken leuk. 

Karin Kuhlemeier van Afslankkliniek Slim Figure Clinics legt uit hoe dat 
kan: `Naast een persoonlijk voedingsadvies werken wij namelijk met 
natuurlijke voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instand-
houding van de spiermassa, helpen bij een normale energieleverende 
stofwisseling en hebben een gunstige invloed op het verminderen van 
vermoeidheid.’ 

‘Wereld opengegaan’
Dat deze aanpak goed werkt, blijkt wel uit de ervaringen van klanten. 
Paul Verhaar, eigenaar van Kookwinkel Paul van Dillen uit Utrecht: 
`Ook ik kwam in de loop der jaren steeds een paar kilo per jaar bij, 
ieder voorjaar een maatje meer... Toen ik van collega-ondernemers 
hoorde hoe zij met hulp van Slim Figure Clinics hun optimale lichaams-
gewicht hadden behaald, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en 
een afspraak gemaakt met Karin Kuhlemeier. Er is een wereld voor me 
opengegaan. Zij heeft me geleerd hoe ik mijn leef- en eetpatroon sim-
pel kan veranderen zonder honger te lijden. Al snel kreeg ik meer ener-
gie en bleek het heel eenvoudig om af te vallen. Dat gaat geleidelijk, 
1 kilo per week, soms 1,5 kilo.De wekelijkse registratie op de weeg-
schaal geeft inzicht in de samenstelling van mijn lichaamsgewicht: vet, 
vocht, spiermassa. De meetgegevens ontvang ik thuis via e-mail.’

Kuhlemeier herkent het verhaal van Paul Verhaar bij al haar klanten. 
`De Slim Figure Clinics supplementen zorgen ervoor dat je afvalt op 
vetmassa, niet op spiermassa. Bovendien is deze methode voor ieder-
een geschikt, ook als een cliënt verhoogde bloeddruk heeft, diabetes 
type I of II, obesitas, een verhoogd cholesterol, nierproblemen, een 
lang lijnverleden achter de rug heeft, in de overgang is of intensief 
sport.’ 

Paul Verhaar voelt zich inmiddels al een heel stuk fitter: `Ook het spor-
ten gaat nu gemakkelijker. Het mes snijdt dus aan twee kanten: gezon-
der eten en gemakkelijker sporten! Het afslanken is echt prima te doen 
en met de vetblokkers en vetremmers kan ik zelfs zo nu en dan lekker 
gaan uit eten. Veel van het vet en de suikers worden dan namelijk uit 
het lichaam afgevoerd zonder dat ze door de stofwisseling worden 
opgenomen.’

Geen jojo-effect
En het zogeheten jojo-effect, kilo’s kwijtraken die er na afloop van het 
dieet in een mum weer aanzitten? `Na het behalen van het streefge-
wicht worden de supplementen heel langzaam afgebouwd. Tevens 
wordt het persoonlijk voedingsplan zo aangepast dat u weet hoe u op 
het streefgewicht moet blijven,’ licht Karin Kuhlemeier toe. 

‘Hele gezin doet autmatisch mee’
Paul Verhaar is in ieder geval niet bang voor het jojo-effect: `Als ik 
gewapend met mijn Slim Figure Clinics boodschappenlijst door de 
supermarkt loop, heb ik zoveel keus in lekkere en gezonde dingen. Ik 
varieer ook veel meer en nu de maaltijden zo lekker zijn, doet het hele 
gezin automatisch met me mee. Ik adviseer iedereen die van zijn of 
haar overgewicht af wil om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te 
maken!’

Slim Figure Clinics, nu ook in de Bilt!

Ook graag wat gewicht 
kwijt voor de zomer?

Maak een afspraak voor een gratis weegmoment 
en ontvang direct een handige to go salade beker.*
* Actie loopt tot 30 juni a.s. en op=op.

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

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

Voor 
hem en 
haar!

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

De ervaringen van Paul Verhaar bij Slim Figure Clinics.
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Wim Daniëls in een
speeltuin en toverpaleis

door Henk van de Bunt

Wim Daniëls is schrijver, spreker en toneelspeler. Hij schreef zo’n honderd boeken, waarvan 
het merendeel over taal gaat. In zijn nieuwste boek De taal achterna nam hij zijn gehoor bij 

Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt dinsdag 26 mei mee op zijn
jarenlange trektocht langs woorden en zinnen. 

Bij binnenkomst aan de Hessen-
weg begroet Daniëls  ieder hoogst 
persoonlijk: ‘Dat doe ik niet alleen, 
omdat ik vind dat dat zo hoort, 
maar ook omdat ik dan een ieders 
naam hoor. Ik heb iets met namen; 
dat begon toen ik ontdekte dat er 
steeds minder Wimmen zijn. Er 
worden in Nederland nog maar drie 
Wimmen per jaar geboren. Dat is 
een zorgelijke ontwikkeling’. Vol-
gens Daniëls  duikt de naam Wim 
rond 1915 voor het eerst in Neder-
land op vooral doordat de naam 
op het leesplankje voorkwam. De 
Wimmen-piek in Nederland lag 
rond de jaren zestig, toen er hon-
derden per jaar werden geboren 
– in België rond de jaren tachtig. 
Daarna ging het bergafwaarts – de 
naam Wim is nu bijna uitgestorven. 
Wim was ooit een populaire naam 
in Nederland en Vlaanderen. Maar 
die tijd is voorbij. Er lopen nog 
altijd aardig wat Wimmen rond, 
maar het merendeel is boven de 50. 
Erg veel jonge Wimmen zijn er niet 

meer. Zelden wordt een kind nog 
Wim genoemd. Wim Daniëls vindt 
het jammer dat Wim hierdoor op de 
achtergrond raakt. 

Achterna
Taal speelt een belangrijke rol in 
het leven van Wim Daniëls. De in 
Aarle-Rixtel geboren, en tegen-
woordig in Eindhoven woonach-
tige, schrijver heeft een omvang-
rijk oeuvre op zijn naam staan over 
taal; over de geschiedenis ervan, 
over bijzonderheden erin, over 
spelling, komma’s, tekstkwaliteit, 
enzovoort. In De taal achterna be-
schrijft Daniëls hij hoe zijn passie 
voor taal is ontstaan en zich heeft 
ontwikkeld. Het is een bijzondere 
en soms hilarische taaltrektocht 
geworden, waarbij Aarle-Rixtel en 
zijn moedertaal een belangrijk ver-
trekpunt zijn geweest. De taal ach-
terna leest als een roman, maar kan 
ook worden gezien als een soort 
van leerboek over taal. Daniëls is 
echter nimmer belerend en weet de 

juiste luchtige, humoristische toets 
aan te slaan zonder zichzelf daarbij 
te sparen. Zijn relaas bijvoorbeeld 
over een voorhuidvernauwing die 
hem als jongeling parten speelde, 
is dolkomisch.

Verwonderen
De taal achterna is een feest der 
herkenning. Niet alleen als het om 
dialect gaat, maar ook om perso-
nen en plaatsen die worden opge-
voerd in het boek. Wim Daniëls 
blijft zich verwonderen en verba-
zen over taalkwesties, en maakt er 
zijn lezers deelgenoot van. Het is 
een prachtig verslag van iemand 
die taalplezier combineert met de 
wens er alles van te weten en met 
de behoefte ook anderen enthousi-
ast te maken voor de wondere we-
reld van de taal. In het boek neemt 
hij je mee op zijn jarenlange trek-
tocht langs woorden en zinnen, in 
binnen- en buitenland. Op de vraag 
waar die passie voor taal vandaan 
komt volgt een al even gepassio-

neerd antwoord: ‘Op een zeker mo-
ment ontdekte ik – ik zal een jaar of 
14 zijn geweest – dat woorden alle-
maal een masker op hebben. Achter 
elk woord schuilt een ander woord 
of een hele woordgeschiedenis.  
 
‘Diploma’ bijvoorbeeld betekent in 
feite ‘twee keer gevouwen’. Het is 
het dubbele van iets wat één keer 
gevouwen is: eenvoudig. Iets later 
ontdekte ik dankzij de literatuur-

lessen van mijn docent Nederlands 
op de middelbare school dat taal 
enorm acrobatisch kan zijn en dat 
je er zelfs onzegbare dingen mee 
kunt zeggen. Daarbij kwam dan 
ook nog dat ik de klankrijkdom 
van mijn dialect ging zien. Dat al-
les maakte dat ik taal ging stude-
ren. En ik merkte meteen dat het 
een goede keuze was. Ik waande 
me in een speeltuin en toverpaleis 
tegelijkertijd’.

Wim Daniëls  bij Bouwman Boeken: ‘Wim is de eerste mens op het 
leesplankje. Je weet wel dat ding van Aap, Noot, Mies, Wim enzovoort. 
Mies is een poes’. 

Voorjaarsnota 2015
ongewijzigd vastgesteld

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 28 mei de Voorjaarsnota 2015 unaniem vast. Een 
amendement van de PvdA om de huidige subsidie voor de kinderboerderijen in Bilthoven en 
Maartensdijk alleen te korten met het bedrag van de alternatieve financiering en de nog te 

realiseren bezuiniging op de exploitatie af te voeren van de ombuigingslijst,
kreeg geen steun van de raad. 

In de Voorjaarsnota staat de stand 
van zaken van de lopende begro-
ting en geven B en W aan hoe een 
en ander financieel bijgesteld gaat 
worden. De Voorjaarsnota is be-
leidsmatig en financieel gebaseerd 
op de eerste twee maanden van 2015 
en toont een negatief saldo. Het 
ontstane extra tekort van 325.000 
euro stelt de PvdA-fractie teleur. 
Krischan Hagedoorn vraagt het col-
lege om nog voor de behandeling 
van de kadernota het voorgestelde 
dekkingsplan aan te leveren. Over 
het zwembad vraagt Hagedoorn of 
het college het ermee eens is dat 
de drie doorgerekende varianten in 
exploitatieresultaat  niet voldoen 
aan de door het college gestelde ei-
sen. De PvdA wil dat het plan van 
Stichting Water getoetst wordt op de 
wijze zoals dat in december 2013 is 
gedaan. Han IJssennagger (Bilts Be-
lang) is tegen het verhogen van de 
lasten voor de burger zolang er nog 
subsidies worden gegeven aan men-
sen die het gemakkelijk zelf kunnen 
betalen. In plaats van leges verhogen 
wil hij goedkoper werken.

Visie
Dolf Smolenaers (D66) vraagt hoe 
de onderbenutting bij de post wijk-
gericht werken zich verhoudt tot 
de ambitie die het college heeft ten 
aanzien van burgerparticipatie. Ver-
der vraagt hij of het bedrag dat is 
opgenomen voor snippengroen wel 
reëel is. Ebbe Rost van Tonningen 

(Beter De Bilt) maakt opmerkingen 
over urgentie, het gebrek aan visie, 
de coördinatie en de communicatie. 
Werner de Groot (CDA) stelt dat de 
Voorjaarsnota aangeeft dat er geen 
rek meer zit in onze gemeentelijke 
begroting. Het CDA ziet voor de 
toekomst een positieve wending. Hij 
noemt de bouwleges in De Bilt ver-
geleken met omliggende gemeenten 
aan de lage kant. 

Woningmarkt
Anne de Boer (GroenLinks) legt 
de nadruk op duurzaamheid en de 
mogelijkheden die dit biedt om te 
bezuinigen. Menno Boer (SP) wijst 
op een eerdere motie van de SP om 
ouderen die vanuit een grote woning 
willen verhuizen naar een passend 
appartement in huurprijs tegemoet 
te komen. Nico Jansen (CU) vraagt 
aandacht voor schrijnende gevallen 
bij de Wmo. Johan Slootweg (SGP) 

gaat ook in op de situatie op de wo-
ningmarkt. Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer (VVD) ziet met ver-
trouwen de financiële situatie van de 
gemeente tegemoet.

Leges
Wethouder Hans Mieras gaat in op 
de gestelde vragen. Over leges zegt 
Mieras dat de markt verandert. Hij 
wil kijken naar de hoogte van de le-
ges maar ook naar het versimpelen 
van de procedure. Wethouder Jolan-
da van Hulst zegt dat er bijna witte 
rook is voor zowel de kinderboerde-
rij Planetenbaan als Maartensdijk. 
Dat zal ertoe gaan leiden dat we 
bijna geen bijdrage hoeven te leve-
ren. Voor snippengroen bestaat bijna 
geen belangstelling. Via de voorzit-
ter van de raad heeft het college het 
verzoek doorgekregen over een toet-
sing van het zwembad. Dat gaat in 
het college besproken worden. 

Werner de Groot (CDA) ziet voor de toekomst een positieve wending.

Dagje Varen
met de Zonnebloem

Woensdag 20 mei gingen 46 gasten en 11 vrijwilligers van de afdeling 
Maartensdijk van de Zonnebloem een dagje varen vanaf de Utrechtse 
Nieuwe Kade. Nadat alles en iedereen geïnstalleerd was ging de boot 
richting Rhijnauwen. Na een oponthoud bij de Kromme Rijn (er lag 
een werkschuit dwars in de gracht), kwam de boot aan bij theehuis 
Rhijnauwen.  (Sofia Gijzen)

Zomerconcert 
Beerschoten 

Zondag 7 juni wordt het eerste Zomerconcert van 2015 gegeven. Het 
concert vindt plaats i.s.m. Elflandgoederenfietstocht op het gazon ach-
ter paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6a in De Bilt van 14.00 tot 16.00 
uur met een korte pauze.

Voor de pauze een optreden van het Shantykoor Nootdweer uit Zeist 
met gezellige meezingliederen. Na de pauze een optreden van het Klein 
Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. Arie Roe-
lofsen met een vlot repertoire. Stoelen aanwezig en de toegang is gratis 
(vrijwillige bijdrage). Zie ook www.zomerconcertendebilt.nl. Bij slecht 
weer wordt het concert verplaatst naar de Immanuëlkerk, Soestdijkse-
weg Zuid 49, in De Bilt.

Het zomerconcert op Beerschoten is bij mooi weer een extra feestje.



Beter lopen voor Parkinson

Inschrijfgeld: €6,- per persoon 
Afstanden: 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 km

Sluiting startlocatie: 17:00 uur
Starttijd: van 09:00 tot 13:00 uur (vanaf 20 km tot 11:00 uur)

Gespecialiseerd in:
wandelschoenen,

pasvormschoenen, podotherapie 
en steunzolen.

Zaterdag 6 juni 2015

Start en finish bij de George in der Maur 
Beterlopenwinkel

gratis

koffie
 en th

ee!

Medisch pedicure aanwezig.

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

Last van uw voeten?
kom naar ons

inloopspreekuur
voetklachten

van 8.30 - 15.00
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Aanstormend talent

De jeugd van TV Tautenburg kwam dit jaar met 4 teams uit in de Groene tenniscompetitie t/m 12 jaar. 
Frank van Breemen, Dennis van Woudenberg, Lars Morhrmann, Erik Top en Reinout van Breemen 
leverden daarbij een bijzondere prestatie door met grote overmacht kampioen te worden. Dat belooft wat 
voor de toekomst. (Jan Hoppenbrouwer)

Tautenburg behaalt 
kampioenschap Hoofdklasse

Het eerste gemengde team van Tautenburg is zaterdag kampioen geworden 
in de regionale hoofdklasse. Op de laatste competitiespeeldag werd met 4-1 
gewonnen van TC Weesp en dit bleek precies genoeg om het kampioenschap 
veilig te stellen. Volgend jaar mag het team zich gaan bewijzen in de op een 
na hoogste afdeling, de Overgangsklasse.

V.l.n.r. Paul de Bruin, Ronald van den Brink, Simone Mosterd, Warner 
Harmsen en Ilse van Woudenberg. Niet op de foto Marije Switters en Walter 
Mosterd.

Kangoeroetoernooi

Op vrijdag 22 mei vond voor de tweede keer het kangoeroetoernooi bij KV 
Nova plaats. De ruim 100 kinderen werden door Martine Kreuger en Tjitske 
Frank begeleid bij allerlei (korfbal-)spelletjes zoals lummelen, jagersbal e.d. 
Na afloop werd er nog met zijn allen gedanst met uiteindelijk een ijsje toe.  
(Annelies Kreuger) 

SVM B1 kampioen

Onlangs werd SVM B1 voor de tweede maal op rij kampioen. Spelers en 
leiders spreken de wens uit nog vele jaren met elkaar door te willen gaan. 
(Marcel de Graaf)
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Klimtijdrit P+R De Uithof
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 6 juni organiseert de Utrechtse Studenten Wieler Vereniging de Domrenner (UWSV) 
een klimtijdrit in de parkeergarage P+R De Uithof. Alvast een opwarmertje voor  

wat Utrecht straks echt te wachten staat, de proloog van de Tour de France.  
Naast de strijd tegen de klok, is er ook een afvalrace voor de deelnemers.

Nederland is al helemaal in de ban 
van de Tour de France, die zaterdag 
4 juli in Utrecht zal starten. Op za-
terdag 6 juni krijgt men alvast een 
voorproefje van dit spektakel. Mi-
chiel Sanders uit De Bilt is voor-
zitter van de USWV: ‘Voordat de 
deelnemers van start gaan, zal een 
richttijd worden neergezet door 
Thijs Zonneveld, een vroegere prof. 
Die tijd zal waarschijnlijk komen 
te liggen rond 1.45 minuut. Het is 
vervolgens aan de deelnemers deze 
tijd te verpulveren. Zoals het woord 
klimtijdrit al doet vermoeden, is het 
de bedoeling om zo snel mogelijk 
boven te komen’. Het totale par-
cours in de garage is ongeveer 900 
meter lang, en gaat gestaag om-
hoog, met maximaal 6,5% stijging 

en totaal 30 hoogtemeters. Op di-
verse plaatsen in de garage kan het 
publiek de fietsers aanmoedigen. 
Buiten de garage kunnen de deelne-
mers via camera’s worden gevolgd. 
Sanders: ‘Fietsers kunnen meedoen 
in twee categorieën: Stadsbarrel 
(zonder derailleur), en Racefiets/ 
Mountainbike (deelname in de ca-
tegorie racefietsen), ook Jeugd kan 
zich inschrijven (zonder licentie, 
tot en met 15 jaar)’. 

Laagdrempelig
De USWV is opgericht in 1997 en 
gericht op fietsliefhebbers. San-
ders: ‘Wij zijn een heel laagdrem-
pelige vereniging met zo’n 150 
leden. Voor iedereen wordt wel iets 
georganiseerd. Iedere week kunnen 

onze leden meedoen met toerrit-
ten, zowel voor de mountainbike, 
als voor de racefiets. Zo hadden 
wij afgelopen zondag een toertocht 
van Middelburg naar Utrecht. In de 
laatste week van mei hadden onze 
leden de keuze uit 57 ritten, met 
een totale lengte van ruim 5.700 
kilometer’. Natuurlijk is daar wel 
enige training voor nodig, maar 
ook daarin voorziet de Studenten 
Wieler Vereniging. Sanders ver-
volgt zijn verhaal: ‘Elke week or-
ganiseren wij trainingen voor onze 
leden. Zij kunnen iedere maandag-, 
woensdag- en donderdagavond te-
recht op ons terrein bij Olympos 
in De Uithof om aan hun conditie 
en techniek te werken. De eerste 
zaterdag van de maand maken wij 

een mooie tocht, tussen 11.00 en 
15.00 uur. In de wintermaanden 
worden alternatieve trainingen ge-
organiseerd, zoals spinning en cir-
cuittraining’. Naast het fietsen biedt 
USWV haar leden nog veel meer. 
Zo worden winterkampen georga-
niseerd en in september vindt een 
introductiekamp plaats, tijdens de 
Utrechtse Introductietijd (UIT). 

Zaterdag 4 juli vindt de proloog 
plaats in Utrecht, de eerste rit van 
de ‘Tour’. Sanders: ‘Door de mas-

sale belangstelling voor de renners, 
hopen wij dat veel nieuwe leden 
zich zullen aanmelden bij onze ver-
eniging. Wij hebben veel te bieden 
en wat is er nu leuker dan met een 
groep gelijkgezinden lekker te toe-
ren?’. 

Iedereen is zaterdag 6 juni van 
harte welkom in de P+R De Uithof 
om de deelnemers aan te moedi-
gen, vanaf 12.00 uur. De klimtijdrit 
begint vanaf 15.00 uur. Voor meer 
info: www.domrenner.nl/klimtijdrit

Zo hard mogelijk over de kasseien.

Irene meisjes naast podium
Op zaterdag 30 mei speelden de 
Irene volleybal meisjes A1 in het 
Indoor-Sportcentrum in Eindhoven 
een toernooi om het Nederlands 
Kampioenschap: de Final Four. ‘s 
Ochtends speelde het team in de 
poulefase drie wedstrijden. Irene 
haalde daarbij drie punten, te weinig 

om in de finale te komen, maar zij 
wonnen wel een set van de gedood-
verfde kampioenskandidaat. In de 
kleine finale is Lycurgus uit Gronin-
gen de tegenstander, van wie Irene in 
de poulefase met 2-0 won. Lycurgus 
haalde in de poulewedstrijden geen 
punten, maar blijkt nu wel degelijk 

over kwaliteiten te bezitten waar Ire-
ne niet tegen bestand is. Na een ge-
lijkopgaande eerste set, die uiteinde-
lijk naar Lycurgus gaat, is de koek op 
voor de Biltse meiden. Irene verliest 
met 2-0 en wordt daarmee vierde van 
Nederland; geen podiumplaats maar 
toch een enorme prestatie.

De volleybal meiden mogen als vierde van Nederland trots zijn op hun prestaties. (foto Artisjak). 

Jong Tautenburg-team kampioen
Het team van Tautenburg tot en met 17 jaar gemengd, bestaande uit 
Marlijn Mosterd, Sophie Sakkers, Max van de Berg en Didier Moggré 
is afgelopen zondag kampioen geworden. Zij speelden in de 3e klasse. 
Met zijn vieren echt een super team. Ze bleven ongeslagen tot voor 
de laatste wedstrijddag. Knap omdat regelmatig moest worden doorge-
speeld met blessures; vervanging was er niet altijd. Het team mocht op 
zondag 31 mei de laatste wedstrijd nog verliezen, maar nam ook deze 
horde met 5-1.  (Paul de Bruin)

De blije kampioenen van Jong Tautenburg.

Nova 1 kampioen
Nova 1 wist drie weken geleden het 
kampioenschap al binnen te halen 
door te winnen van Fiducia. Aange-
zien zij zes punten voorsprong had-
den en de nummer twee verloor, wist 

men twee ronden voor het einde van 
de competitie het kampioenschap 
met de daaraan verbonden promo-
tie naar de tweede klas al veilig te 
stellen. Afgelopen zaterdag was er 

dan ook een wedstrijd waarvoor bij 
Nova niets op het spel stond. Ook 
voor Koveni was er niets meer te 
behalen. Nova wist ook de laatste 
wedstrijd te winnen met 13-8. 

Nova 1 Promoveert naar 2de klasse.

Midzomer klaverjassen
Vandaag, 3 juni, begint in de kantine van SVM aan de Dierenriem te 
Maartensdijk gedurende de maanden juni en juli voor het derde jaar op 
rij een Midzomer-Klaverjas-Competitie op woensdagen. De kosten van 
deelname zijn 2,50 euro. Inlichtingen c.q. aanmelden: Karel Schouten 
(tel. 06 51832063) of Jan van Tricht (tel 0346 211437).



Nootjes
Te koop aangeboden

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

WANDMEUBEL wit, 
modern, 6 laden en 9 vakken 
als nieuw, zeer mooi. Breedte 
1.55 m, hoogte 2.18 m. Was 
€ 1.400,- nu € 250,-. Tel. 
06-28545758

Stihl motorheggenschaar 
€ 150,-. Tel. 0346-214668

2 witte hoeslakens 90 x 200 
cm € 5,-. 3 paar houten klom-
pen maat 35-38-39 € 5,- per 
paar. Tel. 030-2202996

Nieuwe rode damesblazer 
van H.M.C. Duits merk maat 
44 van € 99,- voor € 15,-. Tel. 
030-2202996

Douchestoel los of voor aan 
de muur € 50,-. Tel. 0346-
211930

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

Aluminium koekenpan Ø 28 
cm van BK, zware kwaliteit 
€ 10,-. 5 grote puzzels 1000 
st. € 15,- totaal of € 4,- per 
stuk. Tel. 030-2202996

6-pers gourmetstel rond Ø 
30 cm met 6 borden en 3 
kommetjes van aardewerk, 
eenmaal gebruikt, merk Tefal 
€ 25,-. Tel. 030-2202996

Nieuw poppenservies in een 
picknick mandje met beertjes 
€ 5,-. Tel. 0346-243758

Videobanden van Swiebertje, 
type VHS, 5-delig 1 t/m 5. Zit 
in een verzameling € 12,50. 
Tel. 0346-243758

Bruin houten bureau met 3 
laden, 60x125 cm € 10,-. Tel. 
030-2204505

Gratis af te halen een 
Twinny Load fietsendrager 
met 7-polige stekker. Tel. 
06-34401049

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horloge batterij-
tjes incl. inzetten. bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

I.g.st. JVC tv, zilverkleu-
rig, breed 0,85 cm. Breedte 
beeldbuis: 0,58 cm. I.g.st. 
een bijbehorende tv tafel, zil-
verkleurig. Alles bij elkaar 
€ 30,-. Tel. 06-28545758

Eettafel met donker glazen 
tafelblad, chroom poten, 
maat 160x90x76. 50 euro Tel. 
06-28545758

Klaptafel 60x60 cm met 2 
krukjes, z.g.a.n. € 7,50 voor 
alles. Tel. 06-28545758

Nieuw halbankje, lengte 1.17 
cm, diepte 0,57 cm € 15,-. 
Tel. 06-28545758

Rond houten kleuter tafel-
tje met 3 houten krukjes. 
Ingelegde dierenfiguurtjes 
€ 15,-. Tel. 06-28545758

Hocker (grote poef), kleur: 
antraciet, 90x60x40 cm 
€ 20,-. Tel. 06-28545758

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

Scarpa lederen dames berg-
schoenen, kleur mosgroen, 
prima conditie, maat 39 
€ 24,-. Tel. 030-2288994

Twee kleine boor- slijpkop-
pen, perslucht aangedreven 
€ 10,- per stuk. Tel. 030-
2288994

Antraciet fauteuil, zithoog-
te 0,40 cm, breedte 0,60cm 
€ 20,-. Tel. 06-28545758

Mooie agave plant in pot met 
wit- groengestreepte bladeren 
€ 6,-. Tel. 030-2205540

Stevig houten hobbelpaard 
merk Ikea € 10,-. Tel. 030-
2205540

Nieuw in doos: suikerspinma-
chine € 10,-. Zilverkleurige 
pogo stick, als nieuw € 7,50. 
Nieuw d. bruin wax-jasje, 
maat 134, merk Hunter van 
€ 99,95 nu € 25,-. Tel. na 
18.00 uur: 06-19691119

Hoogslaper voor 2 pers. 
€ 20,-. Grote voederkruiwa-
gen € 65,-. Tel. 035-6217629

Activiteiten
SNUFFELMARKT op 20 
juni van 10.00 tot 16.00 uur in 
de kas van boomkwekerij Jan 
van Vulpen Groenekanseweg 
250 in Groenekan! Een tafel 
huren voor € 20,-? Bel. 
06-30377688

Fietsen/ brommers
ELEKTRISCHE fiets merk 
Gazelle € 500,-. Tel. 030-
2287446

Personeel gevraagd
Liefhebber met verstand van 
TUINIEREN voor 2 á 3 uur 
per week. Tel. 030-2287738

Ben jij degene die: graag 
SCHOONMAAKT, ervaring 
heeft en goed Ned. spreekt, 
dan ben ik opzoek naar jou, 
graag hulp 1x14 dgn, De 
Leijen 06-46118328

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

Huishoudelijke HULP 
met ervaring heeft nog tijd 
over. Zoekt u iemand? Tel. 
06-30596446

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

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

BETTY’S CORNER is 
wegens vakantie gesloten van 
05 t/m 12 Juni. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

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

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

VERMIST sinds 27 mei: 
Siamese kat, Hollandsche 
Rading. Tel. 035-5771535

Gratis ophalen in 
Maartensdijk, stoeptegels 
met gekleurd patroon en 
grindtegels ongeveer 50 m. 
Tel. 06-15003496.

Gezocht STAGE-GEZIN 
voor mijn dochter op donder-
dag van 8.30 tot 15.00 uur in 
Westbroek ingaande augustus 
2015 niet in de schoolvakan-
ties. Tel. 06-19653294

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. LENTETIJD: ma, wo en vr: 16.00-20.00u 
en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voor-
raad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

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

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

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

Atec 2-paards trailer € 1500,-. Scootmobile Mercurius-3 
€ 1500,-. Div. ahw open en gesloten v.a. € 150,-. Tel. 035-
5771232

Te huur/ te koop 400m2 bedrijfsruimte aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 06-54623282

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

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Expositie Fotoclub  
in het Lichtruim

Leden van de Fotoclub Bilthoven e.o. 
exposeren hun werk van 3 juni t/m 8 

juli in het Lichtruim, Planetenplein 2, 
Bilthoven.

Elk jaar wordt door de club een jaarthema geko-
zen. Deze keer is dat ‘Verwarring’. Elk lid is vrij 
om zijn visie op het thema in een foto te laten zien. 
In december van elk jaar worden de foto's op een 
clubavond besproken. Doorgaans is iedereen vrij 
om foto's op clubavonden te laten zien, maar één 
thema geeft meer samenhorigheid en past geheel 
bij het motto van de club ‘sociaal contact door 
middel  van fotografie’.Het thema verwarring is 
niet eenvoudig en laat zich van veel kanten bena-
deren, hoe dat gedaan is kunt U zien op de exposi-
tie. Meer foto's zijn te zien op de site van de club: 
www.fotoclubbilthoven.nl (Evert ter Burg)

Amsterdam in verwarring. (foto Ton Bergmans)

Fietstocht MC de Slak 
Op zaterdag 6 juni organiseert MC de Slak weer een tocht 

voor antieke fietsen. Dit jaar is het alweer 32 jaar geleden dat 
dit plaatsvond in Maartensdijk. Naar aanleiding daarvan is er 

inmiddels een landelijke vereniging De Oude Fiets ontstaan  
met verschillende fietstochten door het land.

Dit keer wordt door het Noorderpark gefietst en een bezoek gebracht aan een 
streekmuseum. Deelname is gratis, oude fiets verplicht. Zelf zorgen voor entree 
museum en lunch. Voor de start kunt u de verzameling van Stichting De Oude 
Tweewieler bekijken op de Dr. J.J.F.Steijlingweg 10 in Maartensdijk vanaf 9.00 
uur. De start is om 10.30 uur vanaf daar. Voor inlichtingen of inschrijvingen: 
Koos Smits, tel. 0346 213721 of 06 27187024.

Koos Smits staat vaak 
met oude fietsen op een 
tentoonstelling.

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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Tweemaal Zes A1 blijft 
landelijk spelen

De A-ploeg van Tweemaal Zes speelde dit seizoen in de 
veldovergangsklasse. De start van de competitie was onder 

de maat, daardoor kwam de ploeg in degradatiezorgen. 
Pas in de laatste speelronde wist TZ zich te handhaven, 

ondanks verlies bij streekgenoot Victum.

De start was stroef, alsof de wetenschap dat handhaving op het spel stond 
de teams verlamde. Daarbij kwam nog dat het op het gladde veld van 
Houten lastig spelen was. In de loop van de eerste helft pakte Tweemaal 
Zes het initiatief. Met het windje in de rug liep de ploeg van invaller-
coach Marcel Bos uit naar een mooie 5-2 voorsprong. In de laatste mi-
nuten van het eerste bedrijf verslapte TZ, waardoor de thuisploeg kon 
terugkomen tot het kleinst mogelijke verschil: 5-4.

Billenknijpen
Na de korfwisseling startte TZ sterk, de 7-4 bracht de ploeg weer in win-
nende positie. Maar het pakte geheel anders uit. Victum speelde met 
meer branie en flair, als je het korfballend niet redt dan moet je het op 
basis van inzet doen. Omdat TZ in deze fase een te laag schotpercentage 
had en teveel rebounds verloor, kantelde de wedstrijd in het voordeel van 
de ploeg uit Houten. De A’s van Tweemaal Zes kwamen er eigenlijk niet 
meer aan te pas. De 13-10 uitslag bracht beide ploegen op gelijke hoogte 
in de competitiestand, nu was het wachten op de uitslag van de derde de-
gradatiekandidaat. Na een uurtje billenknijpen kwam het goede nieuws: 
Merwede had verloren, waardoor zowel Victum als Tweemaal Zes ook 
volgend seizoen op landelijk niveau spelen.  (Henry Valk)

TZ zorgde voor de nodige spanning.

DOS sluit seizoen als 
kampioen waardig af

De laatste wedstrijd van het seizoen stond er voor DOS niets meer op het spel maar voor 
tegenstander Atlantis des te meer. Zij streden nog volop voor lijfsbehoud. DOS deed  

haar sportieve plicht en behield zo haar ongeslagen thuisstatus van het seizoen.

Coach Steven Brink moest vooraf 
flink puzzelen aan de opstelling. 
Twee spelers hadden zich eerder 
afgemeld vanwege een feestje en 
Jeroen Groot kreeg een enkelbles-
sure. Nadat zij zelf eerder op de dag 
kampioen waren geworden, speel-
den Sara Nap, Bas Noordermeer 
en Frank Dijkstra twee uur later 
volop mee met het eerste team. Ze-
ker voor rust speelde DOS een hele 
goede partij. Met fris en wervelend 
spel werd Atlantis helemaal over-
lopen. Aan niets was te zien dat er 
drie nieuwe spelers meededen die 
ook al een wedstrijd in de benen 
hadden. Ook wethouder Madeleine 

Bakker van de gemeente De Bilt 
zag dit toen zij het kampioensteam 
met een kort bezoek vereerde. Na 
een snelle 4-0 start liep DOS verder 
uit naar een 12-2 ruststand.
De wedstrijd was halverwege al 
lang en breed gespeeld. De tweede 
helft was het aankijken toch nog 
meer dan waard. Toen tien minuten 
na rust Marjolein van Zijtveld met 
een knieblessure ook nog uitviel, 
stond er nog maar een half basis-
team binnen de lijnen. Marjolein 
werd vervangen door oud gediende 
Nienke IJtsma. DOS nam tegen het 
einde van de wedstrijd wat gas te-
rug en Atlantis maakte gebruik van 

de geboden ruimte en wist zo een 
aantal doelpunten te scoren. De 
laatste wedstrijd van het seizoen 
eindigde bij een 21-12 eindstand. 
Dit resultaat betekent degradatie 
voor Atlantis.

DOS sloot zo een geweldig seizoen 
af als een waardig kampioen. Met 
een mooi puntentotaal van 26 uit 14 
wedstrijden en slechts één verlies-
partij een meer dan terechte titel en 
promotie. Volgend seizoen kan de 
spelersgroep zich laten zien op het 
1e klasse niveau. De voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen starten 
op zaterdag 8 augustus.

Irenebeach teams goed  
op eigen terrein 

De mannenteams van Irene Beach(volleybal) presteerden dit weekend goed op het eerste 
divisietoernooi in het Bilthovense zand, gelegen achter het zwembad Brandenburg. Debutanten 
Sven de Koe en Alexander Kraan, die de afgelopen weken vanuit de derde, via de tweede, naar 
de eerste divisie promoveren, eindigen op de zevende plaats. De teams Agterberg/Uittenbosch 

en Kalmeijer/Niewold (ook Irene Beach) drongen door tot de halve finales.

Agterberg/Uittenbosch verloren 
helaas van de uiteindelijke toer-
nooiwinnaars Broekema/vd Schaaf, 
maar Kalmeijer/Niewold wonnen 
van Hagens/van Wijk. 

In de finale is het team Broekema/
vd Schaaf in drie sets te sterk voor 
het duo Kalmeijer/Niewold. Deze 
teams worden respectievelijk eer-
ste en tweede. Agterberg en Uit-

tenbosch winnen in drie sets van 
Hagens/van Wijk en bereikten de 
derde plaats. Het Irenebeach team 
Bruinier/Burgers eindigde op de 5e 
plaats. 

Winnaars 1ste divisie mannen. (Foto Bram van Aggelen)

SCHC-mannen  
naar Hoofdklasse

SCHC speelt komend seizoen in de Hoofdklasse. De ploeg 
uit Bilthoven won zaterdag dankzij een bizarre slotfase 
ook het tweede duel in de best-of-three van Tilburg: 3-4. 

SCHC was twee weken geleden in het eerste duel van 
de play-outs al te sterk na het nemen van shoot-outs.

Iedereen was het er bij Tilburg over eens. In de eerste, verloren ont-
moeting met SCHC waren de Brabanders veel te timide en krampachtig 
begonnen. Dat moest en zou anders in de return. Van die mooie voorne-
mens kwam echter bar weinig terecht: SCHC nam binnen zes minuten 
een 2-0 voorsprong, dankzij treffers van Luuk van Duren en Roderic 
Schwirtz. Tilburg had tien minuten nodig om zich te herstellen van deze 
mokerslagen. Maar een rake strafcorner van Tim Swaen – de eerste 
van de wedstrijd – bracht de Hoofdklasser terug in de race: 1-2. Het 
vertrouwen groeide zichtbaar bij de thuisploeg, die dominanter werd. 
Deze overmacht leidde tot de tweede corner, die opnieuw door Swaen 
werd benut.

Voorsprong
Vlak na het beginsignaal van de tweede helft kregen de gastheren een 
strafbal. Dat buitenkansje werd benut door specialist Jip Krens, waar-
door Tilburg voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong stond. Lange 
tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor Tilburg, dat zich leek te gaan 
opmaken voor een derde en beslissende wedstrijd. Echter, in de slotfase 
van het duel maakte Tilburg-doelman Van Emstede een overtreding. 
De scheidsrechter gaf niet alleen een strafbal aan SCHC, maar toonde 
ook Van Emstede de gele kaart. De goalie kon inrukken met een tijd-
straf van tien minuten, waarna Tilburg-aanvoerder Jan-Maarten Tacke 
op doel moest gaan staan. Hij was geen partij voor Floris Bakker, die 
de strafbal benutte. Enkele minuten later lag de bal opnieuw in het Til-
burgse doel. Met zijn tweede treffer besliste Schwirtz het duel en schoot 
hij zijn ploeg naar de Hoofdklasse. 

DOS A1 kampioen
Het A1 team van DOS won 
zaterdag de laatste wedstrijd 
van het seizoen met een 
onwaarschijnlijke uitslag van 
maar liefst 38-8 en behaalde 
hierdoor het kampioenschap. De 
titel geeft recht op promotie naar 
de Overgangsklasse, het op één 
na hoogste niveau van Nederland. 

Een geweldig mooi resultaat van 
het team dat onder leiding staat 
van Rowdy Hennipman, Danny 
Lam en Maarten van Brenk die 
zo een mooi afscheidscadeau van 
zijn team kreeg.
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Maand juni: In 't weekend maandmenu € 25,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
03-06
Do.

04-06
Vr.

05-06

Kalfssteak van de grill
met knoflooksaus

of
Italiaanse visschotel
met citroen-risotto

of
Tandoori van champignons

€ 9,50

Woe.
10-06
Do.

11-06
Vr.

12-06

Gekruide beenham met
honing-mosterdsaus

of
Gamba's op

Oosterse wijze
of

“Empanada” gevuld met maïs, 
tomaat, ei en koriander

€ 9,50

Bewoners van de Leijen
trots op nieuwe speelplaats

door Rob Klaassen

Zaterdag 6 juni uur wordt de speelplaats in de De Leijen om 15.00 uur officieel in gebruik 
genomen. Het is een schoolvoorbeeld van een burgerinitiatief. Een triest aandoend speelplaatsje 

achter de Geertgen tot St. Janslaan, Justus van Gentlaan en Rogier van der Weijdenlaan is, 
zoals de wijkraad schrijft, omgetoverd tot een speelparadijs.

Het zijn dus de bewoners zelf die 
hiertoe het initiatief hebben geno-
men. De trekker van het project, 
Imke van de Graaf, nam in oktober 
2012 het initiatief om te proberen 
om van een sterk verwaarloosd 
voormalig speelpleintje weer een 
totaal gerenoveerd nieuw speel-
plein te maken. Het was haar al 
jarenlang een doorn in het oog dat 
pal achter haar huis een verpauperd 
stuk grond lag dat ooit een speel-
plein was geweest. Het speelplein 
is verdwenen toen er allerlei vei-
ligheidseisen aan speelplaatsen en 
speelwerktuigen werden gesteld. 
Het speelpleintje voldeed niet aan 
die nieuwe eisen en de speeltoestel-
len moesten worden verwijderd. 

Door geldgebrek werd het nooit 
meer opgebouwd. Verloedering 
was het gevolg.

Ontstaan 
Na wat met haar buren te hebben 
gesproken werd het Imke duidelijk 
dat ook anderen zich ergerden aan 
deze verpaupering van hun buurt. 
Ook de medebuurtbewoners wilden 
graag dat er weer een totaal gereno-
veerde speelplaats zouden komen. 
Zij heeft daarom in mei 2013 een 
enquête in de buurt uitgezet met de-
zelfde vraag. Er werd tevens bij ge-
vraagd of men er iets voor zou voe-
len om hierbij ook zelf de handen 
wat uit de mouwen te steken. Het 
resultaat was dat er behoefte was 

om het plein meer recreatiewaarde 
te geven. De bewoners hebben sa-
men met een vertegenwoordiger 
van de Wijkraad vervolgens in een 
aantal bijeenkomsten een plan be-
dacht voor de herinrichting van het 
plein. Daarna mochten de kinderen 
stemmen over welke speeltoestel-
len ze wilden hebben. Ook werden 
de planten die in de belevingstuin 
moesten komen en nieuw aan te 
leggen struiken in de plannen op-
genomen.

Geld voor de plannen
Toen iedereen het over het plan eens 
was, brak voor Imke een volgende 
fase aan. Hoe nu verder? ‘Na o.a. 
advies van de wijkraad De Leijen 

kwam ik bij de gemeente terecht. 
Ik had bij de gemeente een prima 
contact met Albert Noorlander. De 
gemeente bleek in beginsel bereid 
om samen met ons dit plein te gaan 
aanpakken. Voorwaarde was wel, 
dat wij als bewoners ook zelf het 
nodige gingen doen en zelf een deel 
van de financiering voor onze reke-
ning zouden nemen. De gemeente 
was bereid de toestellen op het 
plein te betalen, maar dan moesten 
wij zelf wel de rest zien op te hoes-
ten. In ons plan wilden we een ver-
keersroute en een hinkelbaan op het 
plein schilderen, een belevingstuin 
aanleggen met o.a. aardbeien, bes-
sen en vlinderstruiken. 

Ook moesten er natuurpaden ko-
men met stompen van omgezaagde 
bomen. Voor dit alles was geld no-
dig. Ik vond dat eigenlijk de meest 
lastige klus. Hoe kom je aan geld? 
We hebben uiteindelijk geld kun-
nen krijgen van de Wijkraad, de 
SSW en een subsidie van Jantje 
Beton. Met dit geld en de inbreng 
van de eigen mensen hebben we 
het project in twee jaar voor elkaar 
kunnen boksen’. 

Feest voor iedereen
‘Vorig jaar hebben we dank zij de 
gemeente al de eerste speeltoestel-
len kunnen plaatsen waarbij wet-
houder Jolanda van Hulst aanwezig 
was. Nu zijn we zover, alle speel-
toestellen zijn geplaatst, straat-
schilderingen zijn af, natuurpaden 
aangelegd, struiken en heesters 
geplant, belevingstuin aangelegd. 
Dank zij de inzet en financiering 
van velen, maar vooral ook dank 
zij de gemeente, is dit alles voor el-
kaar gekomen. Op zaterdag 6 juni 
houden we 15.00 tot 17.00 uur een 
buurtfeest op ons totaal vernieuwde 
speelplein. We zijn als buurt trots 
dat we dit met z’n allen zo voor el-
kaar hebben weten te krijgen. Een 
echt burgerinitiatief’.

Bijzonder
Het is wel heel bijzonder dat de ini-
tiatiefneemster, Imke van de Graaf, 
die het allemaal zo goed voor el-
kaar heeft gekregen zelf thans niet 
meer aan het plein woont. Ze woont 
sedert een paar maanden een paar 
straten verder, maar ze belooft nog 
wel nauw betrokken te blijven bij 
het wel en wee van het plein.

Op zaterdag 6 september 2014 verrichtte wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel de officieuze opening al door 
het overhandigen van gebruikersmateriaal aan Imke van de Graaf.[foto Henk van de Bunt]

Overzicht van het nieuw ingerichte plein

Benefietconcert
Op dinsdag 9 juni om 20.00 uur vindt er in de muziekkamer van Hui-
ze Gaudeamus / Walter Maas Huis (Gerard Doulaan 21, Bilthoven) 
een bijzonder benefietconcert plaats ten bate van de renovatie van 
deze muziekkamer met z’n bijzondere geschiedenis. 

Dankzij dergelijke benefietconcerten, donaties en subsidies van de 
Stichting De Mens en Zijn Natuur, de Rotaryclub Bilthoven-Zand-
zegge en het Stimuleringsfonds van de Rabobank Utrechtse Heuvel-
rug was het al mogelijk een betere vleugel aan te schaffen. En begin 
september is de renovatie van de muziekkamer gepland. Betere ver-
lichting, verbetering van de akoestiek, schilderwerk e.d. 

Meesterviolist Kees Hülsmann zal samen met (zijn vrouw) cellist 
Mariëtte Landheer en pianist Marian Bolt muziek van vioolvirtuoos 
en componist Frits Kreisler ten gehore brengen waaronder het ver-
maarde Liebeslied en Liebesfreud. Kaarten kunnen vanaf 2 juni be-
steld worden via juul.van.trigt@planet.nl. Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen met 
de secretaris van het bestuur via 
pascalrijnders@par-partner.nl of 
06 55 104 302.

Zomervondwandeling in De Leijen 
De IVN-afdeling De Bilt e.o. or-
ganiseert vrijdagavond 5 juni een 
avondwandeling in De Leijen. De 
Leijen heeft een gevarieerde be-
planting, doorsneden door fraaie 
beuken- en eikenlanen en stuifwal-
len. Bij het vallen van de avond is 
de natuur veelal op zijn mooist. De 
ondergaande zon geeft een apart 
licht en de vogels zijn actiever dan 
midden op de dag. 

De start op vrijdag 5 juni is om 
20.00 uur vanaf de parkeerplaats 
van het recreatieterrein aan de 
Eijckensteinselaan (zijweg van de 
N234 ter hoogte van kilometerpaal 
2,3). De wandeling wordt geleid 
door ervaren natuurgidsen 

Meer info: Jaap Oskam 
(030-2211831) en 
Roel Maas-Bakker (030-2721611). 
Zie ook: www.ivndebilt.nl.

Wie een gebied kent van de vroege 
morgen zal verrast zijn in de 
zomeravond. Het zonlicht komt dan 
juist van de andere kant en alles 
lijkt weer anders. 
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