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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Vakantie
2015

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig. Al 5 jaar op rij de beste!

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

advertentie

Gele truidrager slaapt 
in Biltsche Hoek

Klaas van der Valk is er trots op dat de winnaar van de eerste etappe 
van de Tour de France sliep in zijn hotel. Rohan Dennis won zaterdag 
de tijdrit over 13,8 kilometer. 
Sinds 1 juli waren de drie wielerteams Française des Jeux (FDJ), Mo-
vistar en het winnende team van de tijdrit BMC te gast. ‘Ons team heeft 
alles uit de kast gehaald om de renners en hun teams een perfect verblijf 
in ons hotel te bezorgen tijdens de Grand Départ in Utrecht’, zo meldde 
Klaas van der Valk. ‘De teamkoks hebben in samenwerking met de keu-
kenbrigade heerlijke maaltijden bereid. Ook was onze bediening, waar-
onder een groot aantal wielerfans, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat in touw, om de teams de juiste service te bieden’. 

Het winnende BMC team arriveert bij hotel Van der Valk. 

Klankbordgroep
gaat voor dorps met allure

door Guus Geebel

Klankgroep Centrum Bilthoven gaf op 3 juli in de oude raadzaal van Jagtlust
aan belanghebbenden en lokale politici een presentatie over de Structuurschets Bilthoven 

Centrum Oost. De klankbordgroep heeft op eigen initiatief deze schets opgesteld.
Namens het college van B en W woonde wethouder Hans Mieras de bijeenkomst bij.

De klankbordgroep, waarin onder-
nemers, bewoners en maatschap-
pelijke groeperingen zijn verte-
genwoordigd, bestaat bijna acht 
jaar. De groep heeft zich intensief 
bemoeid met wat er in en rond het 
centrum is gebeurd en staat te ge-
beuren. De klankbordgroep mag 
gevraagd en ongevraagd advies uit-
brengen en bij besluitvorming gaat 
dit advies mee naar de raad. 

Advies
Voorzitter Coen Jager: ‘Eind vorig 
jaar hebben we het initiatief geno-
men voor een plan voor een goede 
afronding van de vernieuwing van 
het centrum. Dat werd een struc-
tuurschets voor een gebied waar-
van wij constateren dat er geen plan 
voor was. Voor het rommelige en 
deels verloederde gebied tussen de 
Julianalaan, Koperwieklaan, Sper-
werlaan en De Kwinkelier bestaat 
op dit moment geen ruimtelijke 
visie.’ De structuurschets is een 
ongevraagd advies. Aan de tot-
standkoming ervan heeft een aantal 
deskundigen uit de eigen gemeente 
op vrijwillige basis meegewerkt. 
‘De twee belangrijkste stakehol-
ders in het gebied, de gemeente en 
de nieuwe eigenaar van De Kwin-
kelier, hebben in het proces geparti-
cipeerd. Ook zijn de overige stake-
holders met belangen in het gebied 
betrokken geweest bij het opstellen 
van de structuurschets.’ Coen Jager 
ondervond medewerking van de 
gemeente. Met de eigenaar van De 
Kwinkelier hebben twee werkses-
sies plaatsgevonden. Daaruit kwam 

naar voren dat de basis van het plan 
wordt gedeeld en er belangrijke 
overeenkomsten zijn.

Uilenpad
Ellen Thier geeft vervolgens een 
toelichting op de structuurschets. 
‘Centrum Oost is een integraal on-
derdeel van het centrumgebied van 
Bilthoven en bestaat uit meer dan 
alleen winkels. Het is een dorps 
gebied maar er moet wel allure 
worden toegevoegd.’ In de schets 
is een samenhangend pakket van 
vijf uitgangspunten benoemd. Een 
compact winkelcentrum met sub-
regionale functie, toevoegen van 
woningen en maatschappelijke 
voorzieningen, ruimtelijke structu-
ren door zichtlijnen en veilige ver-
keersontsluiting, toekomstbesten-
dig door gefaseerde realisatie en het 
moet realistisch en haalbaar zijn. 

Een verlengd Uilenpad wordt in de 
schets de nieuwe verbindingsader 
tussen winkelgebied Julianalaan en 
De Kwinkelier. Op het Kwinkelier-
plein zou een publiekstrekker moe-
ten komen, zoals een versmarkt. De 
Julianakerk wordt het beeldicoon 

van centrum oost. De klankbord-
groep heeft ook aandacht besteed 
aan het imago van Bilthoven. Dat is 
groen, dorps en heeft allure. Kwali-
teit en service stellen wat voor. Het 
centrum straalt duurzaamheid en 
innovativiteit uit.

College
Wethouder Hans Mieras dankt ie-
dereen die aan de structuurschets 
heeft meegewerkt. ‘Na de onder-
tunneling ontstaat er een situatie 
die moeilijker is omdat je met zo-
veel particuliere partijen te maken 
hebt. We staan voor een aantal be-
langrijke keuzes in het centrum.’ 
De wethouder vindt het fi jn dat een 
groep burgers met een frisse blik 
naar het gebied heeft gekeken en 
een advies heeft neergelegd. ‘Dat 
helpt ons enorm bij het beoordelen 
van de plannen die er gaan komen.’ 
Hij is blij dat zoveel deskundigen 
uit het dorp zelf hebben bijgedra-
gen op een voor de gemeente cru-
ciaal moment. ‘Het  sluit voor een 
overgroot deel aan bij waar wij aan 
denken.’ Hij onderschrijft de visie 
maar is voorzichtig waar het raakt 
aan andermans vastgoed.

Onder toeziend oog van Ellen Thier krijgt wethouder Hans Mieras de 
structuurschets aangeboden door Coen Jager.  

Belanghebbenden en raadsleden van verschillende fracties woonden de 
presentatie bij.

Brugklas in zicht
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

12/7 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/7 • 9.30 en 18.30u - 

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/7 • 10.30u - Drs. F. Dijk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/7 • 10.00u - Dhr. H. Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/7 • 10.30u - Pastor A. van Kempen

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

12/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
12/7 • 17.00u - Ds. C. van de Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/7 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
12/7 • 19.00u - Ds. W.H. Th. Moehn

Pr. Gem. Immanuelkerk, 
gez. met Pr. Gem. Opstandingskerk
12/7 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
12/7 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
12/7 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

12/7 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
12/7 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 
12/7 • 18.30u - Kand. J.A. de Kruijf

Herst. Herv. Kerk
12/7 • 16.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
12/7 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/7 • 11.00u - Ds. B. Roolvink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
12/7 • 18.30u - Ds. R.W. van Mourik

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
12/7 • 9.30u - Ds. B. Roolvink

St. Maartenskerk
12/7 • 10.00u - 

Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
12/7 • 10.00u - Ds. A.C. Kortleve

12/7 • 18.30u - Ds. J. Boer
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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

& 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 

Bingo in De Bilt

Op donderdag 9 juli wordt in de 
foyer van appartementencomplex 
De Akker Soestdijkseweg-zuid 87 
een Zomer-Bingo middag geor-
ganiseerd van 14.00 uur tot 16.30 
uur. De kosten zijn 4 euro voor 5 
spelrondes. Er zijn mogelijk extra 
rondes, wanneer de tijd dat toelaat. 

Bazaar in Tienhoven

Op 11 juli is er bij de PKN-
gemeente Tienhoven bazaar/rom-
melmarkt bij de kerk op de Laan 
van Niftarlake 42 van 10.00 tot 
13.00 uur. De toegang is gratis. 
De opbrengst komt ten goede 
aan het restauratiefonds van de 
Protestantse Kerk Tienhoven die 
inmiddels al in volle gang is: de 
kerk staat rondom in de steigers.

Op deze rommelmarkt is van 
alles vinden. Alles is nauwkeu-
rig geselecteerd op netheid en 
kwaliteit. Geen rommel, maar 
bruikbaar tweedehands materi-
aal voor een schappelijke prijs. 
Goede bruikbare spullen worden 
nog graag in ontvangst genomen. 
Inleveren bij de achteringang van 
de kerk. 

VBW feest Westbroek
 
Dinsdag 18, woensdag 19 en 
donderdag 20 augustus staat de 
tent van de Vakantie Bijbel Week 
weer klaar voor een groot feest. 

Afhalen van De Vierklank
In de aankomende periode kan het voorkomen dat in 

verband met vakanties niet alle wijken bezorgd worden. 
Op de volgende adressen kunt u een krant afhalen:

De Bilt
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183 - Verzorgingshuis De Akker, 
Soestdijkseweg 87 - Zorgcentrum de Bilt, Burgemeester de Withstraat 
59 - Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1 - Boekhandel Bouwman, 
Hessenweg 168 - Mens, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

Bilthoven 
SSW, Waterman 45 - Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20 - 
Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12 - V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10 
- Radio Roulette, Grote Beer 33a - Spar, Bilderdijklaan - Schutsmantel 
‘Warande, Gregoriuslaan 35 - Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 
2 - Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan - Primera, Kwinkelier 29 - 
Gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 - De Bremhorst, Jan van Eicklaan 
31 - Plus, Donsvlinder 2.

Groenekan
van de Neut, Groenekanseweg 5 - Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 
1 - Fysio Fitness Visscher, Ruigenhoeksedijk 21 - Texaco Tankstation, Kon. 
Wilhelminaweg en bij ons op kantoor Kon. Wilhelminaweg 461.

Hollandsche Rading
Bungalowpark Kleine Bos, Graaf Floris V weg 36 - 
Groenrijk, Tolakkerweg 138 - Perron Peet.

Maartensdijk
Primera, Jumbo, Van Rossum en Dijckstate op het Maertensplein - 
Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30 - , Tankstation, 
Dorpsweg 134

Westbroek
Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2 - Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3

We proberen zoveel mogelijk vervanging te vinden. 
U kunt De Vierklank ook online lezen op www.vierklank.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 11 juli haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of in dozen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 11 juli oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Dit jaar is het thema: de bouw-
plaats. Dus alle kinderen die na 
de zomervakantie naar groep 
1 t/m brugklas gaan zijn van 
harte welkom om mee te ontwer-
pen, zingen, aansluiten, spelen, 
schilderen, luisteren naar Bijbel-
verhaal, repareren, kijken naar 
toneel, samenwerken, etc. 

Voor de jongeren vanaf 12 jaar 
is er op dinsdag 18 en woens-
dag 19 augustus een uitdagend 
avondprogramma. Zie ook www.
vbwwestbroek.weebly.com

Samen gedichten lezen 

Op woensdagmiddag 30 septem-
ber start onder leiding van Ceciel 
Boudewijn de leesgroep  ‘Samen 
gedichten lezen’ in Bibliotheek 
Idea Bilthoven. Samen gedichten 
lezen is een leesgroep voor ieder-
een die geïnteresseerd is in poëzie, 
om kennis te maken met dichters 
of om kennis te vernieuwen vanaf 
woensdagmiddag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via de website www.
ideacultuur.nl, e-mail: activitei-
ten@ideacultuur.nl of Biblio-
theek Idea. 

Schrijven over je leven

In september start Arianne Collee 
een nieuwe cursus schrijven over 
je leven: ‘De reis van je leven’ 
in Bibliotheek Idea Bilthoven. 
Iedereen kan eraan deelnemen, 
ook diegenen die eerder mee-
gedaan hebben met een ‘Reis-
van-je-leven-schrijfcursus’. De 
schrijfonderwerpen en –opdrach-
ten zijn nieuw.  Schrijfervaring is 
niet nodig.

De cursus start woensdagoch-
tend 30 september in Bibliotheek 
Idea Bilthoven, Planetenplein 2 
en kent daarna nog zeven ver-
volgdata. Men kan de eerste les 
als ‘proefles’ bijwonen. Meer 
informatie en aanmelden: www.
ideacultuur.nl, activiteiten@ide-
acultuur.nl of in de bibliotheek.

Kies bewust,
kies Parel Promotie 

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

ontwerp + print + druk
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Samen een mooier Mens maken
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week woensdag hebben Evelien Ribbens, directeur Mens De Bilt, en 6 vrijwilligers de 
samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad ondertekend. Een mooi moment waardoor 

vrijwilligers ook een stem krijgen in zaken die binnen Mens vrijwilligers betreffen.

Er zijn binnen Mens 250 vrijwilli-
gers actief. Er is voor de raad ge-

zocht naar een vertegenwoordiging 
vanuit verschillende hoeken en 

disciplines: wat nog gemist wordt 
is een vertegenwoordiger uit Maar-

tensdijk. In de samenwerkings-
overeenkomst is de doelstelling 
van de Vrijwilligersraad als volgt 
benoemd: - De Vrijwilligersraad 
behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de vrijwilligers. Zij 
vertegenwoordigt de vrijwilligers 
van de organisatie in het besluit- 
en beleidsvormingsproces van de 
organisatie, daar waar het vrijwil-
ligers betreft.- Iedereen die mini-
maal een half jaar als vrijwilligers 
actief is en minimaal een dagdeel 
per maand aan dit vrijwilligerswerk 
binnen de organisatie besteedt is 
verkiesbaar voor de raad.

Spreekbuis
Ingrid Huisman van Mens De Bilt 
is een half jaar geleden begonnen 
met het opstarten van de Vrijwilli-
gersraad. Er zijn mensen gevraagd 
en er is een aantal keren gebrain-
stormd. Met de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst is 
de Vrijwilligersraad officieel van 
start gegaan. 

Evelien Ribbens: ‘We zijn als orga-
nisatie ontzettend blij met de start 
van de Vrijwilligersraad. Ik ben 
altijd bereid om te luisteren en een 
mooier Mens te maken. We heb-
ben gekeken wat voor vrijwilligers 
we hebben en wat ze doen. Mens 

wil verbinden en met deze nieuwe 
raad verbinden we de vrijwilligers 
aan de organisatie. Voorheen had ’t 
Hoekie ook een Vrijwilligersraad 
en dat idee is verder uitgewerkt. In-
grid Huisman heeft haar schouders 
eronder gezet en het leuke is dat de 
mensen die we gevonden hebben 
ook gewoon aan de slag willen als 
vrijwilliger en daarnaast hun werk 
voor de Vrijwilligersraad doen. Zij 
zijn nu mijn spreekbuis richting de 
vele andere vrijwilligers’. 

Vragen of ideeën 
Daarna ondertekenden alle aan-
wezigen de samenwerkingsover-
eenkomst en volgde een gezellig 
samenzijn met een hapje en een 
drankje op het terras van wijkres-
taurant Bij de Tijd. Zoals eerder 
vermeld wordt er nog gezocht naar 
een vrijwilliger uit Maartensdijk 
die aan wil schuiven bij deze raad. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Ingrid Huisman. 
Zij is bereikbaar op telefoonnum-
mer 030-7440595 of via de mail 
i.huisman@mensdebilt.nl

Vrijwilligers die gelijk al vragen of 
ideeën hebben voor deze raad kun-
nen mailen naar Anneke van der 
Worp: annekevanderworp@gmail.
com

Evelien Ribbens tekende de samenwerkingsovereenkomst namens Mens De Bilt, vervolgens tekenden ook de 
nieuwe raadsleden Wigle Braaksma, Anneke van der Worp, Klaas-Bastiaan Touwen, John Hulst, Wim Zaal en 
Yvonne Stoelinga.

Jarenlange inzet
beloond met Chapeaupenning

door Guus Geebel

Toegankelijkheid voor iedereen’ staat er op de Chapeaupenning die wethouder Hans Mieras 
op 30 juni uitreikte aan Wilma Dijkstra. De wethouder had daarvoor een vergadering van de 

Klankbordgroep Centrum Bilthoven verstoord. Iedereen wist dat dit ging gebeuren, behalve de 
totaal verraste Wilma Dijkstra. 

‘Ik ben hier om je in het zonnetje 
te zetten voor wat je hebt gedaan, 
voor wat je hebt bereikt en voor wie 
je bent.’ De wethouder somt de vele 
activiteiten op die Wilma al ruim 
tien jaar heeft ondernomen voor het 
toegankelijk maken van de open-
bare ruimte en van gebouwen voor 
iedereen. ‘Je organiseert ervarings-
cursussen voor ambtenaren, poli-
tici en architecten door ze met een 
blinddoek of in een rolstoel te laten 
ervaren welke hindernissen je in de 
openbare ruimte kunt tegenkomen.’ 

Derde lift
Wilma Dijkstraat is lid van de 
werkgroep Toegankelijkheid van 
de Wmo Advies Raad. Zij legt con-
tacten met andere belangengroepen 
als de Fietsersbond, de Ouderen-
bond en Rover. Bij de herontwik-
keling van het station Bilthoven 
was het resultaat van de pleidooien 
voor de toegankelijkheid die Wilma 
gehouden heeft duidelijk zichtbaar. 
‘Dat was onder andere de perronbe-
geleiding door Johan, die iedereen 
in Bilthoven in het hart gesloten 
heeft, en taxidiensten voor mensen 
met een beperking’, zegt de wet-
houder. ‘Wij hebben geleerd om in 
de publieke ruimte altijd de toegan-
kelijkheid mee te nemen. Daar pro-
fiteert iedereen van. Het is intussen 
een vanzelfsprekendheid dat je daar 

naar moet kijken.’ Mieras noemt 
speciaal de derde lift die mede door 
de inspanningen van Wilma bij het 
station is gekomen. ‘Het maakt het 
station toegankelijk voor iedereen.’

Opgewekt en gedreven 
‘Jij hebt de gave om mensen op 
een andere manier te laten kijken. 
Dat heeft ook iets magisch.’ Mieras 
noemt een aantal eigenschappen 
die met die gave te maken hebben. 
‘Dat is volharding, uithoudingsver-
mogen en blijven gaan. Dat is ook 
deskundigheid en professionaliteit 

en misschien wel het belangrijk-
ste, dat is wie je bent. Opgewekt en 
gedreven, zonder drammerigheid. 
In een getuigschrift dat we kregen 
staat: de manier waarop je werkt is 
overtuigend, positief, altijd geïllus-
treerd met praktische voorbeelden 
en concrete acties, met charme, 
humor en bij tijd en wijle met de 
nodige relativering. Dat maakt het 
buitengewoon. Daarom overhandig 
ik je met gepaste trots namens het 
college van burgemeester en wet-
houders de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt.’

De totaal verraste Wilma Dijkstra zegt te hopen dit werk nog lang te 
kunnen blijven doen. 

Optreden
Ebbe Rost van Tonningen

door Henk van de Bunt

Zondag 5 juli trad Ebbe Rost van Tonningen
in Weltevreden als gevolg van een match op

de beursvloer van 2 juni. Rost van Tonningen
verzorgde een programma met evergreens.

Zo’n vijftig aanwezigen genoten volop en zongen bij echte ‘gouwe 
ouwe’ enthousiast mee. De mensen in Weltevreden waren net als een 
paar weken terug in Dijkstate erg blij om met elkaar te zingen. Diverse 
ouderen zeiden wederom genoten te hebben en één vrouw wilde zelfs 
gaan walsen. Ebbe: ‘Dat laatste is nog een ambitie van me om de oude-
ren ook via dansen in beweging te houden’. Ebbe Rost van Tonningen 
speelt op 29 juli (met zijn accordeon) in Westbroek voor een gezelschap 
van de Zonnebloem. Hij is bereid om ook op andere plaatsen mensen in 
de gemeente te begeleiden want niets is volgens hem zo verbindend als 
samen muziek maken. 

Ebbe Rost van Tonningen tovert gezellige meezingers uit zijn accordeon. 
[foto Henk van de Bunt] 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

MAGERE RUNDERLAPPEN
Extra donderdag voordeel:

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei-bieslook salade
Filet americain
Grillworst salade

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

Fricandeau
Rosbief
Boerenham

3 x 100
gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas-medaillon 
spiezen
naturel of gemarineerd

Livar speklappen

Lamsracks
naturel of gemarineerd

500
gram 7.98

100
gram 3.75

500
gram 5.98

500
gram 6.75

6
stuks 5.00

Kipschnitzels

gepaneerde 
gehaktballen

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 juli
t/m woensdag 15 juli

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

STOMPETOREN JONG

BOEREN BELEGEN

FLOORTJE 
FENEGRIEK

4.98250
gram

1.75100
gram

5.00500
gram

6.00500
gram

2.75100
gram

HUISMIX

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

Runderschnitzels
Gehaktschnitzels
Gepaneerde schnitzels

6 halen / 
   5 betalen!

12.-1 Kg. 22.-2 Kg.

KIPDIJTJES 
GEVULD MET KAAS EN 
OMWIKKELD MET HEERLIJK 
GEROOKT SPEK!

Special van de week:

Biologisch!

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
Japanse Biefstuk

• KIP • SCAMPI • ZALM • GROENTE
MET NOEDELS OF RIJST

_________________________100 GRAM 1,25
Alleen vrijdag en zaterdag

Verse Sushi
DIV. SOORTEN

__________________________ PER BAK 7,95

Nectarines of
Wilde perziken
500 GRAM

Vers gesneden

Ananas
EXTRA ZOET

Sperziebonen
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 13, DINSDAG 14
EN WOENSDAG 15 JULI

0,99 2,500,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Hollands zacht fruit, 
kersen, nectarines en 

wilde perziken!

EN... Hollandse AARDBEIEN
Scherpe dagprijzen!!

VERS GEWASSEN

Spinazie
____________________300 GRAM 0,79
40 SOORTEN

Tomaatjes
____________________ 500 GRAM1,99
KOUDE OF WARME

Macaroni
____________________100 GRAM 0,99

Mega bak!500 gram
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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

Verbundenheit in Traverse
door Henk van de Bunt

De stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld en het Gemeentebestuur van De Bilt organiseren
tot 18 augustus een jumelage trio-expositie in de Traverse van het gemeentehuis.

Op vrijdag 3 juli werd de expositie geopend door wethouder Hans Mieras. 

Meep van Kampen (sinds 2003 
voorzitter van Stedenband Coesfeld 
- De Bilt) vertelde in zijn openings-
woord: ‘Deze tentoonstelling is tot 
stand gekomen na een voorberei-
ding van ca. 2 jaar door de inzet 
van talloze mensen, zoals het ge-
meentebestuur en medewerkers, de 
werkgroep Art Traverse van Stich-
ting Kunst & Cultuur en de jume-
lagestichting. Als titel is gekozen 
voor Verbinding/Verbundenheit. 
De jumelage heeft tot taak verbin-
dingen tot stand te brengen in de 
hoop, dat daardoor verbondenheid 
ontstaat. Daarvoor worden fiets- en 
bustochten gehouden, uitwisseling 
van verschillende verenigingen, 
scholen en kunst. Zo hebben ver-
schillende Biltse kunstenaars in de 
Walkenbrückentor, de Alte Weberei 
en in 2013 Jits Bakker in de Spar-
kasse geëxposeerd. Hier hebben 
de Coesfeldse kunstenaars vaak 
deel genomen aan de exposities bij 
WVT en aan de kunstmarkt.

Deelnemers
Op deze tentoonstelling kan men 
kennis nemen van werk van Truus 
van den Heuvel uit De Bilt, Chris-
tian Tiepold en Burkhard Hoppe uit 
Coesfeld. 

Truus maakt verstild, ruimtelijk 
werk opgebouwd uit vormen die in 
de natuur en in de wiskunde voor-
komen. Als je langs haar installaties 
loopt, zie je het werk steeds veran-
deren omdat je perspectief steeds 
wisselt en de hangende vormen 
zachtjes bewegen op de luchtver-
plaatsing. De werking van ruimte, 
licht en beweging zorgen voor as-
sociaties met de natuur. 

Truus studeerde in 1990 als schil-
der af aan de Hoge School voor de 
Kunsten in Utrecht. Vanaf 2004 
werd haar werk steeds ruimtelijker. 
Ze exposeert in het hele land en 
daarbuiten. De laatste jaren maakt 
ze ook buitenbeelden die drijven 

in het water of waaien in de wind. 
In zijn schilderijen verwerkt Chris-
tian Tiepold zijn directe omgeving, 
zijn vrienden en familie; daarbij 
ontstaan overwegend grootse land-
schappen en portretten in olie en 
acryl. Christian werkte na zijn stu-
die aan de hoge school voor beel-
dende kunst in Braunschweig als 
gediplomeerd ontwerper voor uit-
geverijen en agentschappen. Sinds 
14 jaar is hij als zelfstandige bezig 
met illustraties en fotografie.

Het lievelingsthema van Burkhard 
Hoppe is het portretteren van inte-
ressante mensen. De persoonlijk-
heid en de individuele uitdrukking 
uit het steen te bevrijden ligt hem 
na aan het hart. Burkhard is steen-
houwer en leraar vormgeving aan 
een beroepscollege in Coesfeld. 
Hij geeft workshops, cursussen en 
maakt ook beelden in opdracht. De 
openingstijden zijn van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

V.l.n.r. Meep van Kampen, Hans Mieras, Burkhard Hoppe, Truus van den 
Heuvel en Christian Tiepold.

Voorlopig geen vergunningaanvragen 
inzake bouw De Timpe

door Henk van de Bunt

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de Wijkraad De Leijen stapten naar de
Raad van State om gezamenlijk een beroepschrift in te dienen tegen de massale 

bouwontwikkeling die het bestemmingsplan op de Rembrandtlaan toelaat.

Op 15 juni heeft de zitting bij de 
Raad van State plaats gevonden 
over de voorlopige voorziening. De 
uitspraak was op 24 juni. De Raad 
van State heeft het verzoek van de 
bewonersvereniging en de wijkraad 
om een voorlopige voorziening, af-
gewezen. Hanneke Brosi van Wijk-
raad De Leijen: ‘Deze uitspraak is 
gebaseerd op de toezegging van 
initiatiefnemer van de Timpe de 
heer van Eijkelenborg, dat hij tij-
dens de lopende beroepsprocedure 
geen vergunningen zal aanvragen. 
Deze toezegging is juridisch vast-
gelegd in de uitspraak en daarmee 
bindend. Tevens rekende de heer 
van Eijkelenborg tijdens de zitting 
de voorzitter van de Raad van State 
voor dat het zelfs nog zeker wel 
zo’n twee jaar zal duren voordat hij 
de eerste vergunningen kan aanvra-
gen. Daarmee was er voor de voor-
zitter van de Raad van State geen 
rechtsgrond meer om de voorlopige 
voorziening toe te kennen’.

Onvoldoende
Eind januari 2015 stelde de ge-
meenteraad van De Bilt het be-
stemmingsplan Rembrandtlaan, na 
enkele doorgevoerde wijzigingen 
vast. De wijzigingen waren voor 
de Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord en de Wijkraad De Leijen 
onvoldoende. Ank Schoorel van 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord licht toe ‘Immers, ook met 
de wijzigingen dreigt door de be-
oogde massale bouwontwikkeling 
van met name De Timpe nog altijd 
een onacceptabele verkeerstoe-
name en aanzienlijke parkeerpro-

blemen. Reden voor de bewoners-
vereniging en de wijkraad om bij 
de Raad van State een gezamenlijk 
beroepschrift in te dienen tegen de 
massale bouwontwikkeling die het 
bestemmingsplan toelaat. Omdat 
de afhandeling van een beroeps-
procedure door de Raad van State 
vele maanden in beslag kan nemen, 
hebben de bewonersvereniging en 
de wijkraad bij de Raad van State 
ook om een voorlopige voorziening 
gevraagd. Daarmee werd beoogd te 
voorkomen dat de initiatiefnemer al 
tijdens de beroepsprocedure de no-
dige sloop- en bouwvergunningen 
zou kunnen aanvragen’. 

Chaos
Wijkraadlid Martin van der Grift: 
‘Tijdens de behandeling van het be-
stemmingsplan Rembrandtlaan in 

de vergaderingen van de gemeen-
teraad hebben de bewonersvereni-
ging en de wijkraad aangedrongen 
op een transparante planning voor 
het vervolgproces van de planont-
wikkeling. Met name vanwege de 
verkeerschaos, die voorzien wordt 
als er met de bouw van De Timpe 
begonnen zou worden tijdens de 
afsluiting van de Leijenseweg. Met 
de onderbouwing van de uitspraak 
van de Raad van State geeft de ini-
tiatiefnemer van de beoogde bouw 
van De Timpe eindelijk de open-
heid van zaken waar de bewoners-
vereniging en de wijkraad in de 
contacten met de initiatiefnemer en 
de gemeente al vaker om gevraagd 
hebben. De inhoudelijke behande-
ling van het beroepschrift zelf is 
niet eerder te verwachten dan in no-
vember/december.

Elizabeth ter Meulen (lid Wijkraad De Leijen) en Martin van der Grift 
verwachten voorlopig nog geen activiteiten rondom De Timpe. 

Meer woningen
in de gemeente

Donderdag 18 juni is in de Biltse gemeenteraad de SP-motie aange-
nomen, waarin het College wordt opgeroepen het tekort aan (nieuwe 
sociale) huurwoningen in deze gemeente aan te pakken. De motie werd 
tijdens de behandeling van de Kadernota unaniem aangenomen; alle 
politieke partijen steunden deze. De wethouder omarmde de motie om-
dat de gemeente al jaren worstelt met het tekort aan huurwoningen. De 
motie vroeg om een inventarisatie van alle huurwoningen en een lijst 
van aanbevelingen tot aanpak van dit probleem. 

SP-fractievoorzitter Menno Boer: ‘De SP wil nu actie van de gemeente. 
Er staat al jaren in alle coalitieakkoorden, dat er meer huurwoningen 
moeten komen, maar ondanks alle goede bedoelingen is dit nauwelijks 
gerealiseerd. Door dit probleem breder aan te pakken – dus niet al-
leen samen met SSW maar ook met andere ontwikkelaars – kan de be-
schikbare ruimte beter worden gebruikt. Hierdoor verwacht ik, dat er 
uiteindelijk sneller en meer gebouwd kan gaan worden. De mensen die 
anders nog jaren moeten wachten op een huurwoning moeten hiervan 
gaan profiteren. De gemeente heeft van de provincie de ruimte gekre-
gen om tot 2028 ongeveer 680 woningen te bouwen. Die ruimte is er 
zeker in onze gemeente. Aan ons allen de taak om die ruimte te gaan 
gebruiken.’

Emballage actie Roparun

De afgelopen maanden hebben de klanten van Albert Heijn De Bilt 
meegeholpen door het doneren van de emballagebonnen voor het 
goede doel. De Roparun helpt mensen met kanker op diverse manieren 
in deze toch al zo zware periode van hun leven. Met deze actie werd 
er totaal € 560,- ingezameld waardoor Roparun Team 19 uiteindelijk 
29.330 euro kon overmaken naar Stichting Roparun. (Fred van Dijen)
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Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

In sommige landen is het 

verplicht om in de auto een 

reservebril op de juiste sterkte 

bij u te hebben. Zo voorkomt 

u vervelende boetes, maar 

nog belangrijker: zo kunt u 

bij een ongelukje met uw bril 

of lenzen altijd veilig verder 

op pad. Ook in eigen land is 

een reservebril onmisbaar. 

Kom daarom nu langs voor een 

goede reservebril. U kunt ook 

uw oude bril laten voorzien 

van nieuwe glazen. 

U heeft al een complete 

reservebril vanaf € 129,- 

Zo kunt u zorgeloos op pad 

deze zomer!

Een reservebril kan uw 
reis of vakantie redden! 

Hessenweg 186 

3731 JN - De Bilt 

030 220 37 95

Het Slot 25

3981 KA - Bunnik

030 656 77 08

Adv_reservebril_112x159.indd   1 03-07-15   14:56

Tegen wespen

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Sale! Voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Aardbeien 
tracteertaartje met 
Hollandse aardbeien 
en slagroom € 9,95
Turks breekbrood lekker bij de BBQ!

 € 2,10

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

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Showroom Sale
Korting 
tot 50% 
op diversen 
showroom
modellen

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

DIK 2 METER

Groot assortiment
telefoonaccessoires: 
hoesjes, opladers, 
kabels, oortjes
enzovoort..
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Ad van Zijl geridderd bij afscheid
door Guus Geebel

Onder overweldigende belangstelling nam op 2 juli in Fort Voordorp in Groenekan Ad van Zijl 
afscheid als directeur-bestuurder van Woonstichting SSW. Hoogtepunt van de bijeenkomst was 

de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Arjen Gerritsen.

Tijdens het officiële gedeelte sprak 
de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen de heer Ron de 
Haas. Hij prees de gedreven in-
zet van  Ad van Zijl, vooral voor 
de huurders van SSW. ‘Je laat een 
prachtige SSW achter. Een financi-
eel gezonde coöperatie. Je gaat nog 
onderzoek doen naar de gevolgen 
van de decentralisatie van de zorg 
en de gevolgen hiervan voor wo-
ningen in De Bilt’, aldus De Haas. 

Kracht van mensen
Marcel Jeths, manager Klant en 
Maatschappij van SSW, laat in een 
gevarieerde videopresentatie aan 
de hand van foto’s en filmfragmen-
ten een en ander zien van het werk-
zame leven van Ad Van Zijl. Hij is 

te zien met bestuurders en organi-
saties, maar vooral ook met mede-
werkers en huurders. Zijn maat-
schappelijke betrokkenheid komt 
in de presentatie duidelijk naar vo-
ren. Burgemeester Arjen Gerritsen 
en Ad van Zijl wisten elkaar altijd 
heel erg goed te vinden. ‘Bij moei-
lijke sociale kwesties van huurders 
boden we elkaar als voorman van 
de woningbouwstichting enerzijds 
en als burgervader anderzijds hulp. 
Je bent het gezicht geworden van 
de sociale volkshuisvesting in de 
hele gemeente De Bilt. SSW is 
onder jouw leiding van onschat-
bare betekenis gebleken voor de 
ruimtelijke en de sociale ontwik-
keling van alle kernen van onze 
gemeente.’  

Sociaal hart
Gerritsen noemt de verdiensten van 
Ad van Zijl vooral zijn geloof in de 
kracht van mensen en zijn vermo-
gen die kracht nuttig te maken. De 
burgemeester zegt dat SSW erin is 
geslaagd voorop te lopen in allerlei 
maatschappelijke vernieuwingen 
en vindt dat de verdienste van  Ad 
van Zijl. Hij noemt Het Lichtruim 
als een blijvende erfenis van zijn 
opvatting dat ook tegen de stroom 
in en soms ook zonder dat meteen 
alle gewenste zekerheden gevon-
den kunnen worden, een plan nage-
jaagd kan worden. ‘Iedereen prijst 
je niet alleen om je vindingrijkheid 
en je kwaliteiten als maatschappe-
lijk ontwikkelaar. Eerst en vooral 
wijzen mensen op je prettige ka-

rakter, je beschikbaarheid, je oplos-
singsgerichtheid en je sociale hart.’
 
Onderscheiding
‘Het zijn mensen die door hun in-
zet, door hun persoonlijkheid en 
door de uitstraling van hun activi-
teiten een voorbeeld zijn voor an-
deren. Jouw inzet verdient het om 
onderscheiden te worden en dat is 
wat vanmiddag gebeurt. Ik mag u 
met heel veel genoegen meede-
len dat Zijne Majesteit de Koning 
u ter gelegenheid van uw afscheid 
als directeur-bestuurder van Woon-
stichting SSW voor het brede sa-
menstel van uw verdiensten, voor 
de samenleving in het algemeen en 
de volkshuisvesting in het bijzon-
der, heeft benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.’

Eer
Ad van Zijl noemt de onderschei-
ding een hele eer. ‘Je ziet achterom 
en ziet wat je hebt achtergelaten. 
Duurzame betrokkenheid met onze 
huurders en oog voor de korte en 
langere termijn.’ Ad van Zijl zegt 
SSW nooit te hebben gezien als 
een eendimensionaal bedrijf. ‘Ze-
ker zo belangrijk is het werken aan 
de samenlevingsopbouw waar voor 
iedereen een plek onder de zon is.’ 

Als bestuurder heeft hij goed luis-
teren en goed antwoorden altijd 
van groot belang gevonden. De 
beeldvorming die rond corporaties 
is ontstaan betreurt hij. ‘Huurders 
lezen in de krant dat het vermogen 
bij corporaties toeneemt. Tegelij-
kertijd worden ze geconfronteerd 
met huurverhogingen en merken 
ze dat het onderhoudsniveau wordt 
teruggeschroefd. Het vermogen zit 
weliswaar in stenen, maar het gaat 
om de beeldvorming. Daar hebben 
we veel last van.’

Dankbaar
Van Zijl gaat ook in op de veelheid 
aan regelgeving waar woningcor-
poraties mee te maken hebben. ‘Re-
gelgeving krijgt daardoor de eigen-
schap van zelfrijzend bakmeel. Het 
wordt steeds groter.’ Hij dankt de 
mensen waar hij de afgelopen jaren 
mee heeft samengewerkt. De on-
derscheiding vindt hij zeer eervol 
en hij draagt die met respect. ‘Maar 
je doet het altijd met een team en 
ik wil deze onderscheiding ook op 
de mensen van SSW die mij daar-
bij hebben geholpen laten afstralen. 
Zijn echtgenote krijgt een bijzonder 
woord van dank. Ad van Zijl wenst 
zijn opvolger Jessie van Rooij veel 
wijsheid toe.

Ridder Ad van Zijl met zijn gezin.

Burgemeester Arjen Gerritsen feliciteert Ad van Zijl met zijn meer dan 
verdiende onderscheiding.

Rondleiding gemeentehuis 
Dinsdag 30 juni bood de gemeente De Bilt gastvrijheid aan ouderen in het gemeentehuis 
in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen. Burgemeester Arjen Gerritsen 

verwelkomde het gezelschap in de Oude Raadzaal, ingang Jaglust, waarna een rondleiding
met toelichting werd verzorgd door oud-wethouder Karel Beesemer.

De rondleiding werd afgesloten in de Mathildezaal van het nieuw aangebouwde gedeelte van het gemeentehuis. 
[foto Reyn Schuurman]

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Eindelijk zomer!
t/m 22 juli 20% korting 

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

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

Van 8 t/m 12 juli staan we op CDIO in Hagen, Duitsland

BotaBoots on tour!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

DUITSE BIEFSTUK TARTAAR
Malse biefstuk, � jn gemalen en lekker gekruid. Rosé te bakken!!
Kan bij de maaltijd of op een broodje. 100 gram 1,45

ENTRECOTE
Dit moet u proeven! Huis gerijpt, super mals en met klein vetje 
eraan. Kort bakken: alleen zout en pepertoevoegen!! 100 gram 2,25

PORC EYE
Smaakmaker op uw bord: kort te bakken in de pan of buiten
op de BBQ. Iets grof van draad. 100 gram 1,25

LAMSSATÉ
Van pure lamsbiefstuk gesneden, gemarineerd met
een Franse bistro marinade. Rosé te bakken. 100 gram 2,75

KIP OP STOK
Malse gemarineerde kip� let op een stokje geregen, lekker
makkelijk genieten. Op de BBQ of toch in de pan? 100 gram 1,10

TIP:
BEACH BURGERS

Heerlijke strand burgers: Puur rund uitdagend lekker. 3 stuks 4,50 
KIP KROKANT SCNITZELS

Pure kip� let in een krokant jasje: zachtjes braden. 100 gram 1,25

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 6 t/m zaterdag 11 juli 2015. Zetfouten voorbehouden.

FRANSE BIEFSTUK PANNETJES
Met o.a. gemarineerde biefstuk, lente ui en kastanje
champignons. Ca 8 min. 175°C i/d oven. 100 gram 1,95

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Zomeractiviteiten bij MENS De Bilt
Ook in de zomerperiode is er van alles te doen in de 
Service Centra in De Bilt en Maartensdijk.  Kijk op onze 
site of loop bij ons binnen voor  meer informatie. Wilt u 
zelf wat organiseren en heeft u een ruimte of wat hulp 
nodig? Ook dat kan bij en met ons. Wij vinden het leuk 
om mee te denken.

Meedoen en Samen 

Hulp of ondersteuning nodig?
Wilt u informatie over ondersteuningsmogelijkheden 
op gebied van welzijn,wonen,mobiliteit of zorg dan 
kunt u terecht bij onze servicecentra. Hebt u behoefte 
aan ondersteuning, dan doet u een Wmo-melding bij 
MENS op Maat. U doet dit bij de servicecentra, telefon-
isch of via www.mensdebilt.nl. Op werkdagen kunt u 
bellen tussen 9-12 uur  met 030-7271557.Nadat u een 
Wmo-melding hebt gedaan neemt een adviseur van 
MENS op Maat contact met u op om een afspraak te 
maken voor een huisbezoek.

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 
of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein,
0346-214161
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

 

 

Ik ga op vakantie en neem mee: 

John’s Vakantie pakket 

Per tas van € 15.90 voor: 

 

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” 

Daar zit in: 
 4 mini appelflappen 

 4 mini gevulde koeken 
 Zakje japanse Mix of nootjes 
 4 blikjes Coca cola of Sinas 

 Roomboter cake  9.99 

 

 

Ik ga op vakantie en neem mee: 

John’s Vakantie pakket 

Per tas van € 15.90 voor: 

 

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” 

Daar zit in: 
 4 mini appelflappen 

 4 mini gevulde koeken 
 Zakje japanse Mix of nootjes 
 4 blikjes Coca cola of Sinas 

 Roomboter cake  9.99 

  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 14 juli

Dag groep 8-ers

Groep 8 - School met de Bijbel
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Brugklas in zicht

Post-Citoperiode: 
‘Er zijn nog lessen te leren’ 
door Veroniek Clerx

Brugklascoördinator Roeland van Dis van ‘Het Nieuwe Lyceum’ in Bilthoven en Basisschooldirecteur Rob van 
Maanen van Algemeen Christelijke Basisschool ‘Martin Luther King’ in Maartensdijk zitten samen in het ge-
meentelijke overleg tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs (BOVO). De heren bezien de gevolgen van 
de wetsverandering rond cito en schooladvies in groep 8, van twee kanten. Beiden hebben dit jaar ervaring 
opgedaan en ieder heeft een advies aan de staatssecretaris. 

Vanaf dit jaar is niet meer de cito-uitslag 
maar het advies van de basisschool (op 
grond van leerlingvolgsysteem, werk-
houding, motivatie) wettelijk leidend 
voor middelbare scholen. 

Ouders hebben nog wel de keuze om 
de uitslag van de citotoets in de bren-
gen op de middelbare school van hun 
keuze. Tot verleden jaar werd de lande-
lijke citotoets basisonderwijs afgeno-
men in de maand februari. 

Citoverplichting
Rob van Maanen: ‘Het was niet ver-
plicht om de toets af te nemen. Dat 
is het nu wel. Ook nieuw is dat hij in 
april wordt afgenomen. Met het idee, 

dat een latere eindtoets een betrouw-
baarder beeld zou kunnen opleveren. 
Het belang van de citoverplichting is 
trouwens niet meer zo duidelijk. Want 
het schooladvies is al gegeven voordat 
de citotoets heeft plaatsgevonden.’ 

Rob van Maanen vreest dat in het ver-
volg de basisscholen worden verge-
leken op grond van de cito-uitslagen. 
Vergelijkingen met andere scholen 
gaan dus altijd mank.

Leerlingvolgsysteem
Roeland van Dis: ‘De nieuwe wet stelt 
dat het voortgezet onderwijs zich bij 
de toelating laat leiden door het ad-
vies van de basisschool. En daar zijn wij 
het ten volle mee eens. Verschillende 
studies hebben uitgewezen dat het 
advies van de basisschool een betere 
voorspeller is dan de cito. Wij merken 
gelukkig dat de betre� ende basis-
school het leerlingvolgsysteem ( groep 
6, 7 en 8) op de juiste wijze interpre-
teert en wij het Havo-kind of VWO- 
kind binnen krijgen dat ons is beloofd’.

Advies 
Roeland van Dis, brugklascoördinator 
Het Nieuwe Lyceum: ‘Ik ben er niet blij 
mee dat de wet voorschrijft, dat een 
hogere citoscore aanleiding kan zijn 
tot heroverweging van het schoolad-
vies. Een hoge score die het gevolg 
kan zijn van veel citotraining. Want dat 
geeft het risico, dat wij kinderen in de 
klas krijgen die op de lange duur het 

niveau toch niet aankunnen. Tweede 
probleem waar wij tegenaan lopen, 
is de plaatsingsruimte die de school 
biedt. Als school moeten wij tijdig 
onze informatie hebben en kunnen 
niet wachten tot eind mei om geschik-
te docenten te vinden. Ook over de 
verwachte aantallen leerlingen willen 
we duidelijkheid voor het einde van de 
meivakantie.’ 

‘De late cito heeft een onverwacht 
aantal hoge scores opgeleverd, met 
als gevolg een vijftal leerlingen op de 
wachtlijst, waar geen plek voor is. De 
brugklassen van 30 leerlingen zitten 
al zo goed als vol. Ik heb minimale 
speling want ik moet rekening hou-

den met een aantal doubleurs. Voor 
deze kinderen is het natuurlijk heel 
teleurstellend wanneer ze nergens in 
Utrecht en regio Zuid- Oost nog een 
plekje kunnen vinden. Als ik de staats-
secretaris zou mogen adviseren, dan 
zou ik zeggen, stop met het voorrang 
geven van die hogere citoscore en ba-
seer je uitsluitend op het schooladvies.’ 
Rob van Maanen, directeur Martin 

Luther Kingschool, herkent het plaat-
singsprobleem dat Van Dis krijgt wan-
neer de citoscore hoog uitvalt. Ook hij 
is er voorstander van om uitsluitend 
het leerlingvolgsysteem te hanteren. 
Daarnaast heeft hij nog een andere tip 
voor staatssecretaris Dekker: ‘stel een 
landelijk uniform plaatsingssysteem 

in’. Reden? Een aantal kinderen van 
zijn school gaat volgend jaar naar Het 
Nieuwe Lyceum. Het HNL maakt deel 
uit van regio Zuid Oost. In deze regio 
geldt de regel: basisschool meldt kind 
aan op middelbare school. 

Eén en ander wordt digitaal afge-
stemd tussen alle aangesloten scho-
len. ‘Maar ik heb ook kinderen die naar 

een school in Hilversum willen. Dat is 
Noord-Holland en daar geldt de regel 
dat de ouders de kinderen aanmelden. 
Kun je voorstellen wat allemaal over-
hoop wordt gehaald wanneer een kind 
in Utrecht Zuid-Oost wordt uitgeloot 
en een plaatsje in Hilversum moet zien 
te bemachtigen!’ 

‘Basisonderwijs is bedoeld om een kind 
voort te helpen in zijn ontwikkeling.’

Rob van Maanen geeft voorkeur aan 
een landelijk uniform plaatsings-
systeem.

Roeland van Dis vindt dat een hogere 
citoscore geen reden moet zijn voor 
heroverweging schooladvies.

Dag Basisschool
door Henk van de Bunt

Vanaf deze week nemen 567 leerlingen uit groep 8 van de Biltse ba-
sisscholen afscheid. Het zijn er 11 minder dan een jaar terug. Zoals 
gebruikelijk zwaait ook De Vierklank ze allemaal uit met de afscheid-
foto’s van de lager school. 

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de brugklas van 
het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 2014 578 en dit jaar dus 567. 
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; in 2013 was 
dat ruim 66 %. In 2014 was er alweer een daling (59 %) en die neerwaartse tendens 
zet zich ook in 2015 voort: bij aanvang van het nieuwe schooljaar meldt nog maar 
57% van de Biltse Basisschoolverlaters zich voor de brugklas van een Biltse school 
voor Voortgezet Onderwijs.

Bij het Groenhorst College in Maartensdijk en de Oranje Nassau School in Bilt-
hoven meldt zich een nagenoeg gelijk aantal leerlingen. Wat verder opvalt is 
opnieuw een forse toename van de uitstroom naar Christelijke scholen buiten de 
eigen Biltse gemeentegrenzen. Maartensdijk en Hollandsche Rading zien meer 
vertrekkers naar Hilversum, een toenemend aantal Bilthovense basisscholieren 
vervolgt hun schooltijd in Zeist en een gelijk blijvend aantal uit de Biltse kern meldt 
zich in Utrecht voor voortgezet onderwijs. Vanuit Groenekan en Westbroek gaat 
men ook in 2015 weer ‘alle kanten op’. 
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Studiesnack

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.

188

133

De allerslimste koop voor de allerslimste student/scholier

Appelsap 10 pakjes

Stroopwafels

Basisschool ’t Kompas:
Eigentijds onderwijs
in Westbroek
Wat is er mooier dan een basisschool midden in het dorp? Een school waar de directeur 
ieder kind (en zijn opvoeders) bij naam kent. En waar je zó even bij de juf binnenloopt...

Zo’n school is ‘t Kompas in Westbroek. Met honderd kinderen, vier combinatieklassen en een peu-
tergroep is de school kleinschalig en persoonlijk. Met onderwijs op een niveau waar ze in de 
stad alleen maar van kunnen dromen. ‘t Kompas is een eigentijdse christelijke school en biedt 
moderne lesmethoden, goede resultaten en veel individuele aandacht. 

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er 
twee keer in de week de Plusklas. Ook tijdens schooltijd worden veel leuke en leerzame activitei-
ten georganiseerd: speurtochten door de Westbroekse zodden, schaatsen bij de boer, kunstpro-
jecten, musicals en nog veel meer. 

Een speciaal plekje in het onderwijs heeft de groente- en bloementuin die in een paar jaar tot volle 
bloei is gekomen. En vanaf aankomend schooljaar is ook het schoolplein tussen de landerijen com-

pleet vernieuwd en groen. Ook fijn: 
‘t Kompas kent geen wachtlijst. 

Bel voor meer informatie of een
persoonlijke kennismaking naar:
Greetje Klein Gotink (directeur)

’t Kompas
Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek.
Tel 0346-281475
www.kompaswestbroek.nl

Brugpiepers krijgen een
waardig afscheid 
door Guus Geebel

Woensdag 8 juli neemt de Julianaschool in Bilthoven definitief afscheid van de groepen 8. Isa de Fijter en Jeroen 
Kieviet van groep 8a kijken verwachtingsvol uit naar de nieuwe periode in hun leven. Hun juf Judith van Dongen 
vertelt hoe de afscheidceremonie gaat plaatsvinden.

Isa en de nog maar halfuitgeslapen Je-
roen zijn nog maar net terug van het 
schoolkamp in Leusden. Ze komen al-
lebei uit Bilthoven en hebben altijd op 
de Julianaschool gezeten. Isa gaat naar 
de Werkplaats samen met een paar an-
dere leerlingen van haar klas. Ze heeft 
nog geen kennisgemaakt met de nieu-
we school. Isa zit op hockey bij SCHC. 
Haar team heeft dit jaar niet heel veel 
gewonnen, maar ze denkt dat het nu 
wel gaat gebeuren. Naar het zwembad 
gaan vindt ze ook leuk, maar ze zit niet 
bij een zwemclub. Isa heeft nog geen 
idee wat ze na de middelbare school 
wil gaan doen. Ze denkt wel dat ze naar 
de universiteit gaat, maar wat ze gaat 
studeren weet ze nog niet. Ze vindt het 
wel grappig om brugpieper genoemd 
te worden.

Grotere kinderen
Jeroen vond de Julianaschool een leuke 
school. Hij gaat naar het Christelijk Lyce-
um Zeist (CLZ) en is daar al op de Open 
Dag geweest. Hij gaat nu ook Latijn en 
Grieks doen. De grootste verandering 
vindt hij dat je daar in meerdere loka-
len van steeds andere leerkrachten les 
krijgt. Er gaan nog een paar leerlingen 
van de Julianaschool naar het CLZ, maar 
niet uit zijn groep. Hij kent wel een jon-
gen van basketbal die op het CLZ zit. 

‘Maar ik heb al een nieuwe vriend ge-
maakt bij het kennismakingsgesprek.’ 
Jeroen zal vooral juf Judith, juf Ella en de 
leerlingen van zijn groep missen. ‘Ik zat 
in een vriendengroepje en we deden al-
lemaal dingen met elkaar.’ Jeroen speelt 
basketbal bij Irene in competitiever-
band. Hij speelt bij twee teams. Na de 
middelbare school volgt hij misschien 
het advies op van zijn moeder om in 
Wageningen te gaan studeren. Dat lijkt 
hem wel wat. ‘Het is nogal raar om op-
eens allemaal grotere kinderen te zien 
op de andere school.’

Ceremonie
Juf Judith van Dongen vindt het voor 
de kinderen nogal wat om na acht 
jaar afscheid te nemen van de basis-
school. ‘Op maandag 6 en dinsdag 7 
juli organiseren de leerkrachten van de 
school voor de groepen 8 een diner in 
het schoolrestaurant. De leerlingen ko-
men dan mooi gekleed als gasten naar 
het restaurant en krijgen een heerlijke 
maaltijd voorgeschoteld. Leerkrachten 
treden daarbij op als bedienend perso-
neel. Tijdens het diner zal de leerkracht 
nog een woordje tot ze richten. Kinde-
ren kunnen dan zelf ook stukjes voor-
dragen of liedjes zingen. Verder wordt 
het lied van de afscheidsmusical nog 
een keer gezongen.’ 

Erehaag
De groep van Isa en Jeroen heeft het 
diner op 6 juli, de andere groep op 7 
juli. Woensdag 8 juli krijgen ze hun al-
lerlaatste rapport en geven ze het stokje 
door aan de groepen 7 die dan groep 
8 gaan worden. Dat gebeurt tijdens de 
maandopening. De groepen acht wor-
den dan naar voren gehaald en toege-
sproken. Daarna komen de groepen ze-
ven op het podium. Ze worden welkom 
geheten als nieuwe groep acht. Buiten 
vormen zij daarna een erehaag voor de 
afzwaaiende leerlingen.

Jeroen Kieviet en Isa de Fijter met juf 
Judith van Dongen. 

Julianalaan 282   www.midgetgolfbilthoven.nl

Gezellig (vakantie)-uitje 
of familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke
omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of
een drankje. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Wenst u vrolijk Pasen

Midgetgolfen op een mooie baan in een 
bosrijke omgeving. Ook gezellig terras 

voor alleen koffie of een drankje.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

030-22 81 154, b.g.g. 06 - 20 96 37 66

Training voor 
middelbare school
Onder leiding van Ellen Koning van Crown Coaching kregen leerlingen van 
de groepen 8 van de Julianaschool op 2 juli in vier groepen van vijftien leer-
lingen een training basisstudievaardigheden voor het middelbaar onderwijs. 
Er werd ze onder andere geleerd hoe ze hun huiswerk moeten plannen, de 
agenda moeten inrichten en een mindmap kunnen opstellen. Na afloop ont-
vingen de kinderen een certificaat. [GG]  

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

Voor je mooiste 

werkstuk

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

Kijk voor meer info op
www.parelpromotie.nl
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Blij om op de Nijepoort te zitten
door Rob Klaassen

We spraken met drie leerlingen van groep 8 van de Nijepoortschool in Groenekan: Sam, Thijmen en Yvo. Het 
bijzondere van deze drie leerlingen is, dat zij alle drie pas later bij de Nijepoort zijn begonnen. Sam en Yvo zijn 
er in groep 7 bij gekomen en Thijmen zit pas drie maanden in groep 8.

Sam, die in Overvecht woont, is eerst 
in Utrecht op school gegaan. Op de 
vraag wat nu het verschil is tussen haar 
oude school in Utrecht en de Nijepoort 
zegt ze: ‘Er is hier op de Nijepoort een 
heel andere lesmethode. Bij mijn oude 
school moest ik elke week m’n taken 
doen en dat ging vaak niet goed. Hier 
is duidelijk wat je moet doen. Je wordt 
daar bij geholpen. Je leert zo veel meer. 
Mijn oude school was heel groot, hier 
is het allemaal veel kleiner. Iedereen 
kent elkaar en dat vind ik erg fijn’. 

Drie maanden
Thijmen, die in een naburig dorp 
woont, zit pas drie maanden op de 
Nijepoort. Hij zegt dat de sfeer op de 
Nijepoort veel fijner en leuker is dan 
op z’n oude school. Gevraagd naar 
dat verschil in sfeer zegt hij: ‘Op m’n 
oude school had je allemaal groepjes 
en werd je vaak buitengesloten. Hier 
doet iedereen altijd mee en er wordt 
niemand buiten gesloten. Ik had op 
m’n oude school maar vier vrienden, 
hier heb ik er nu al meer dan tien. 
Ook is verschillend dat er hier met ta-
blets wordt gerekend en op m’n oude 
school nog met schriften. Daarom gaat 
het hier veel sneller. Ik moest daar wel 
aan wennen. Bij m’n oude school had 
ik altijd bijles, hier heb ik dat niet meer 
nodig. Alles wordt hier op school erg 
goed uitgelegd. Heel erg fijn’.

Pesten
Yvo zegt dat er in zijn oude school in 
Utrecht veel werd gepest: ‘Ik heb er 
daar zelf weinig last van gehad, maar 
het pesten gaf wel een enorm verve-
lende sfeer in de klas. Een soort van 
vijandschap’. Sam valt hem bij. Ook bij 
haar was er door het pesten een verve-
lende sfeer in de klas. Alle drie stellen 
ze, dat het ontzettend fijn is dat er op 
de Nijepoort helemaal niet wordt ge-
pest en dat het allemaal zo vriendelijk 
is. Thijmen zegt: ‘Door het pesten heb 
je veel ruzie en ellende. Het leren gaat 
dan ook niet zo lekker. Hij vervolgt met: 
‘De Nijepoort is gewoon een goede 
school. Er wordt hier ook veel gelachen 
en er is veel humor. Er wordt hier niet 
gepest, maar wel veel geplaagd’. Sam, 
Thijmen en Yvo gaan alle drie naar de 
middelbare school. Alle drie in een 
andere plaats: Hilversum, Zeist en Bilt-
hoven. Thijmen zegt: ‘Ik heb hier zo’n 
goede CITO toets gemaakt, dat ik naar 
een hogere middelbare school kan 
gaan dan ik eerder verwachtte’. 

‘Gezonde school’
Directeur van de Nijepoort, Jacobien 
Flier vindt niet dat ze echt iets bijzon-
der anders doen op De Nijepoort: ‘We 
geven hier ouderwets klassikaal les met 
een snufje moderne methoden. Zo 
hebben we tablets, passen de nieuw-
ste lesmethoden toe en proberen in 

didactief opzicht vooraan te staan. 
Dit doen we door cursussen te volgen 
en te volgen didactiek onderling af te 
stemmen. We doen veel aan bewegen 
en investeren in oefeningen, die het 
onderling vertrouwen versterken. Alles 
is erop gebaseerd, dat de kinderen zich 
hier fijn en veilig voelen. We kennen 
hier op de Nijepoort geen anti-pest-
programma. We proberen er voor te 
zorgen dat het pesten hier geen kans 
krijgt. Elke dag hebben we daarom tijd 
ingeruimd om met elkaar over van al-
les te praten en eventuele problemen 
met elkaar te bespreken. We heb-
ben daarvoor het vignet ‘de gezonde 
school’ gekregen. Dit is met name ge-
komen door onze planmatige aanpak 
op het gebied van de ‘sociaal-emoti-
onele ontwikkeling’ van de leerling.  

Als dat allemaal goed zit komen de 
goede resultaten min of meer van-
zelf. De score van onze CITO-toets 
was dit jaar geweldig goed’. Jacobien 
zegt dat de Nijepoort streeft naar 150 
leerlingen. Groenekanse leerlingen 
gaan voor. Daarnaast is er nog beperkt 
ruimte voor extra instroom van buiten 
Groenekan. Dit jaar zijn er in groep 7 
tien kinderen ingestroomd en in groep 
8 waren dat er twee. ‘We denken dat 
we door onze manier van werken ook 
op de langere termijn een stabiele ba-
sisschool in Groenekan zullen hebben’.

V.l.n.r. Yvo, Thijmen en Sam

Rommelmarkt 
Patioschool

Zaterdag 27 juni was de jaarlijkse rommelmarkt op de Patioschool in De 
Bilt. Het was een gezellige markt. De opbrengst van de rommelmarkt was 
2050 euro. Hiervan gaat 1000 euro naar de straatkinderen van Nepal. De 
andere helft is voor de werkweek van groep 8 en het kamp van groep 7.

Klaar voor de brugklas

Laptops v.a. € 350,00
Refurbished HP / Dell / Toshiba e.d.

Inclusief:
Gratis beveiligingssoftware
Open Office
Adobe Reader
Zip

of

Huidige Laptop
Opschonen en upgraden
Spy & viruscheck

Computerhulp
Midden-Nederland

Service aan Huis
tel. 06 - 24 807 945

 0346 - 79 51 04

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar MAARTENSDIJK

Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Back to school
over 7 weken starten de scholen weer.

Zorg dat je op tijd de leukste spullen bij elkaar 
hebt om het schooljaar weer fris te beginnen.

Bij Primera vind je een groot assortiment.

• agenda’s
• kaftpapier
• Rekenmachines
• Pennen
• Potloden
• Gummen
• Etuis
• schriften
• Ringbanden
• Mappen
• Enzovoort...

En vergeet niet een beschermhoesje
voor je telefoon te kopen!
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Basisschool De Nijepoort: 
Zelfstandigheid troef
De Nijepoort in Groenekan is een ‘bijzonder neutrale’ basisschool. ‘Bijzonder’ geeft aan 
dat de school bestuurd wordt door een oudervereniging. Ouders hebben een belangrijke 
stem in de te maken keuzes van de school. ‘Neutraal’ betekent dat iedereen welkom is, 
ongeacht religieuze richting of maatschappelijke levensbeschouwing.

De dorpsschool huisvest momenteel 6 groepen met een gemiddelde grootte van 23 leerlingen; in 
een aantal groepen is plaats voor nieuwe leerlingen. De Nijepoort heeft er bewust voor gekozen 
een onafhankelijke school te blijven. Het behouden van de eigen identiteit en zelfstandigheid op 
alle beleidsterreinen zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

De Nijepoort kent opmerkelijke schoolresultaten, een 
gemoedelijke sfeer en veel aandacht voor de individuele 
leerling. Dankzij de kleinschaligheid kan het team soepel 
omgaan met verschillen. 

De school combineert uitstekende schoolresultaten met 
een positief en prettig leerklimaat. Moeder Peggy: “Daar 
mogen ze wel eens wat minder bescheiden over zijn!”. 
Naast de cognitieve ontwikkeling is er ook veel aandacht 
voor bijvoorbeeld zelfstandig werken, natuur, kunst, 
toneel, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De klassen zijn verdeeld
over twee gebouwen:

Het Nijepoortje (groep 1-5)
Groenekanseweg 32
3737 AG Groenekan
0346-210252

De Nijepoort (groep 6-8)
Groenekanseweg 21
3737 AA Groenekan

Op deze nieuwe BSO zijn alle schoolkinderen uit 
Maartensdijk welkom om mee te doen met het veelzij-
dige en uitdagende programma dat Topkids aanbiedt. 
Iedere maand worden er verschillende workshops en 
activiteiten aangeboden, iedere keer vanuit een an-
der thema. Thema’s die worden aangeboden hebben 
betrekking op bijvoorbeeld sport, creativiteit, natuur, 
techniek, musical, muziek en koken. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het thema komt aan bod. 

“Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in Maar-
tensdijk iets te kiezen hebben en uitgedaagd worden 

om hun interesses te verbreden.” aldus Gilbert en Mi-
rella Saffrie, eigenaren van Topkids Kinderopvang. 
“Wij hebben zelf drie kinderen op school zitten in 
Maartensdijk en wij zien wat een mogelijkheden er lig-
gen om iets neer te zetten wat echt toegevoegde waarde 
heeft in het dorp.”

Dat kinderen wat te kiezen hebben is voor Topkids een 
belangrijk onderwerp. Kinderparticipatie zal daarom 
een grote rol krijgen bij de invulling van het program-
ma. Mirella: “Door kinderen te vragen wat ze graag 
zouden willen doen op de BSO en door hen de work-
shops mee te laten organiseren kunnen wij een pro-
gramma op maat maken waarin kinderen echt gehoord 
worden.”Niet alleen na schooltijd kunnen de kinderen 
bij Topkids terecht, maar ook voordat de school begint 
wordt er voorschoolse opvang aangeboden. Hiermee 
hoopt Topkids een veel voorkomend probleem op te 
lossen. Gilbert: “Voorschoolse opvang wordt op dit 
moment nog niet aangeboden in Maartensdijk. Er zijn 
echter veel ouders die ’s ochtend al eerder dan 8:30 uur 
de deur uit moeten om op tijd op hun werk te zijn. 
Daar helpen wij graag bij!”

Topkids is geen onbekende voor de meeste inwoners 
van Maartensdijk. In juni 2012 opende de organisa-
tie het kinderdagverblijf aan de Prinses Marijkelaan 

waar dagelijks 24 kinderen een hoge kwaliteit kinder-
opvang aangeboden krijgen. Ook daar biedt Topkids 
uitdagende, leeftijdsgerichte activiteiten in verschil-
lende thema’s. Daarnaast heeft Topkids vestigingen in 
Utrecht en Soest.

De BSO zal worden gevestigd in de Martin Luther 
Kingschool aan de Nachtegaallaan 38, maar is er na-
tuurlijk ook voor kinderen van de andere scholen in 
Maartensdijk. In de school zullen twee lokalen wor-
den omgetoverd tot knusse en uitdagende ruimtes 
voor jong en oud. In de woonkeuken kunnen kinderen 
even bijkomen van hun schooldag en met elkaar wat 
eten en drinken. Daarnaast zal er een ruimte worden 
ingericht voor de verschillende workshops en clinics 
die gegeven zullen gaan worden. De workshops die 
worden aangeboden zijn gratis voor alle kinderen die 
aangemeld zijn bij de BSO. Maar ook als je niet naar 
de BSO gaat is het gewoon mogelijk deel te nemen aan 
het brede en uitdagende aanbod van Topkids. Met een 
strippenkaart kunnen alle kinderen zich aanmelden 
voor de workshop van hun keuze. 

Wil je je alvast aanmelden voor de BSO of wil je meer 
informatie? Ga dan naar www.topkids.nl, mail naar 
info@topkids.nl of bel 0346-214323.

Topkids opent Ontdekkings-BSO
in Maartensdijk

Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven de kinderen in Maartensdijk zich nooit meer te vervelen 
na schooltijd. Topkids Kinderopvang komt namelijk met een nieuw concept: 

de Ontdekkings-BSO.

Noor kiest voor UNIC
door Marijke Drieenhuizen

Noor Proost weet het zeker, ze gaat naar UNIC, een eigentijdse havo-vwo in Utrecht. Eerst 
nog even de musical goed instuderen op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk, dan 
vakantie en dan de middelbare school. Ze heeft er ‘enorm’ veel zin in.

Noor weet wat ze wil: leren en samenwerken. Met 
een cito scoren van 548 punten, staat alles voor 
haar open. Haar keuze viel op de Werkplaats, he-
laas werd ze daar uitgeloot. Andere scholen in de 
omgeving spraken haar onvoldoende aan of had-
den na de uitloting geen plek meer, totdat ze ge-
tipt werd voor een school in Utrecht vergelijkbaar 
met de Werkplaats. Een eigentijdse school met 
een andere manier van lesgeven, maar met nog 
maar 9 plekken voor vwo. Gelukkig heeft ze een 
plek gekregen.

Wiskunde en Smarties
Voor de eerste Open Dag was ze te laat. Daarom 
is ze met haar moeder gewoon langs gegaan. ‘We 
kregen folders en raakten toevallig met twee meis-
jes uit de bovenbouw in gesprek. Ze vertelden veel 
en wij mochten alles vragen. Ze waren heel eerlijk 
en vertelden hoe leuk de school is en dat iedereen 
één is met de klas. Ook vertelden ze dat je altijd bij 
iedereen kan aankloppen als je vragen hebt. Het 
klonk helemaal leuk’. Naar de tweede Open Dag is 
Noor wel geweest. ‘Ik kreeg een proefles wiskunde. 
We kregen Smarties en moesten verschillende din-
gen berekenen: over kleurverschillen, gemiddelde 
kleur en nog veel meer. Heel anders maar wel leuk’. 
Ook volgde Noor een proefles Engels. ‘We leerden 
een zinnetje zoals in het Nederlands ‘Leentje leer-
de Lotje lopen langs de lange Lindenlaan’. Ik weet 
hem niet meer maar het lukte ons allemaal om 
de zin te leren. Daarna moesten we hem steeds 
sneller opzeggen, dat was grappig. Het is spelend 
leren en dat vind ik nu al leuk’. 

Samen werken
Noor zocht een school waar veel samengewerkt 
mag worden. Op UNIC is dit gewoon. ‘Je krijgt 

eerst les en dan leggen ze de stof uit. Daarna ga je 
naar een grote ruimte met veel plekken om samen 
te werken. Dat doe je dan in je Maatjeskring. Dat 
is een groepje van vijf kinderen. Daarmee maak je 
samen opdrachten en huiswerk. Soms moet je zelf 
iets maken, maar ik denk dat je vaker samenwerkt. 
Dat vind ik leuk. Ik denk dat ik dat ook wel goed 
kan’. Noor is de enige uit haar klas, die voor UNIC 
heeft gekozen. ‘Ja, dat klopt, maar we hebben 
nu een klassen-app en zo houd ik toch nog wel 
contact. Maar ik denk dat ik ook wel snel vriendin-
nen heb op mijn nieuwe school. Ik denk de eerste 
week al wel’.

Misschien Pabo
Wat ze later wil gaan doen: ze denkt nu de Pabo. 
‘Maar ik weet niet hoe ik mij ga ontwikkelen en 
waar ik goed in word. Daarom kan het ook zomaar 
iets anders worden’. Noor heeft er zin in en dat ze 
straks bijna een uur moet fietsen om naar school 
te gaan vindt ze niet belangrijk. Ik kan ook met de 
bus maar dan doe je er ook een uur over. We zien 
het wel’. 
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Profile Soest, de fietsspecialist voor (elektrische) fietsen, heeft al vele klanten woonachtig 
in Maartensdijk, Bilthoven en Zeist. Graag verwelkomen wij ook u als klant. Speciaal voor 
u tot eind dit jaar onze haal- en brengservice voor reparaties:  
slechts 9,95 (normaal 12,95; excl. reparatiekosten).

Dé fietsspecialist  
voor Maartensdijk  
en omstreken!

e 1.899,-
Inruil: e   -378,-

e 1.749,-

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

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

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

mat zwart,  
rood

e 419,-
Inruil: e   -90,-

e 329,-

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

Exclusief bij  
Profile Soest

Exclusief bij  
Profile Soest

e 734,- nu

e 699,-

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

damesmodel  
in wit e 849,- nu

e 779,-

Profile Soest B.V., ‘De fietsspecialist’
Nieuweweg 97, 3765 GC Soest
T 035 - 588 04 72, E info@profile-soest.nl

Openingstijden winkel/showroom: 
dinsdag t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

webshop met 1.200 aanbiedingen: profile-soest.nl

LEESTIPS 
VOOR BRUGKLASSERS!

SPANNENDE

BILTHOVENSE BOEKHANDEL  -  JULIANALAAN 1  -  BILTHOVEN  -  WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL  

BOUWMAN BOEKEN  -  HESSENWEG 168  -  DE BILT  -  WWW.BOUWMANBOEKEN.NL

Zeeverkenner in de bossen 
door Walter Eijndhoven

Middenin het bosrijke dorp Hollandsche Rading staat de Bosbergschool, een leuke basis-
school voor scholieren uit het dorp zelf, maar ook van buiten Hollandsche Rading weet men 
deze school wel te vinden. Eén leerling uit groep acht valt hier wel heel erg op. Hij is namelijk 
gek op water, iets dat in Hollandsche Rading maar sporadisch te vinden is. 

Stijn de Ronde (12) uit Nieuw-Loosdrecht legt uit: 
‘Al sinds mijn vroege jeugd ben ik op en rond het 
water te vinden. Ik kom uit Nieuw-Loosdrecht en 
heb altijd op een woonboot gewoond. Vandaar 
dat mijn liefde voor het water zo sterk is’. Natuurlijk 
bleef het hier niet bij. Al snel wilde De Ronde zich 
aansluiten bij een watersportclub en werd hij lid 
van Scouting Niftarlake, een vereniging die een 
leuke en spannende vrijetijdsbesteding aanbiedt 
aan de jeugd van gemeente Stichtse Vecht. 

De Ronde: ‘Binnen de scouting kun je kiezen tus-
sen de ‘landverkenners’ en de ‘zeeverkenners’. Je 
weet natuurlijk al waar ik voor heb gekozen, hè? 
Als zeeverkenners zijn wij, in de zomer, elk week-
end op het water te vinden. Lekker zeilen, roeien, 
zwemmen, als wij maar op en in het water kunnen 
zijn’. 

Regels
Natuurlijk hebben wij ons wel aan een aantal re-
gels te houden, zo worden broers niet op eenzelf-
de boot ingedeeld, omdat het anders ‘te gezellig’ 
wordt. Ook tweelingen worden niet bij elkaar in-
gedeeld op één boot. Jammer, want mijn broer en 
ik zijn twee-eiïg...’. 

Natuurlijk is het niet alleen ‘lang leve de lol’. De bo-
ten van de club moeten ook worden onderhou-
den. De Ronde: ‘Tijdens de wintermaanden doen 
wij alle onderhoudswerkzaamheden aan de bo-
ten, maar ook de schuren en de loods krijgen een 
opknapbeurt, zodat alles netjes blijft’. Zelf heeft 
De Ronde ook een aantal boten, twee optimistjes 
(een soort zeilboot), drie motorbootjes en twee 

roeiboten. Kortom, hij is altijd op het water te vin-
den. En als dat eens niet het geval mocht zijn, is hij 
aan het paardrijden of speelt hij viool.

Toekomst
Stijn gaat nu eerst vakantie vieren. Vervolgon-
derwijs zoekt hij in Hilversum: ‘Eerst maar eens 
gewoon naar school. Ik heb nog alle tijd om er 
over na te denken, wat ik straks echt wil worden 
of ga doen. Eigenlijk weet ik het nog niet, hoewel 
ik wel hoop dat het iets met water of watersport 
van doen heeft; maar wat precies, dat weet ik echt 
nog niet!.  

Stijn de Ronde is altijd bij het water te vinden.

Dag groep 8-ers

Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 B - Julianaschool



 De Vierklank 14 8 juli 2015

Dag groep 8-ers

Groep 8 - De Regenboog

Groep 8A- Wereldwijs

Groep 8B - Wereldwijs

Groep 8 - Montessorischool

Remedial Teaching en 
Citotraining in Westbroek
Sinds 2012 bied ik Remedial Teaching op particuliere 
basis aan. Hiervoor heb ik de opleiding Special Edu-
cational Needs gedaan aan de Hoge School Utrecht 
en ben ik gediplomeerd Remedial Teacher.

In mijn praktijk Hoek 11 help 
ik basisschoolkinderen om 
hun leerachterstand weg 
te werken én leerstof mak-
kelijker op te nemen. Vooral 
bij Lezen, Taal en Rekenen 
hebben kinderen baat bij 
remedial teaching. Maar 

ook voor de vakken Spelling, Technisch en begrijpend le-
zen, Studievaardigheden en het oefenen van toetsen kan 
tijdelijke ondersteuning en hulp zinvol zijn.

Tegenvallende Cito-resultaten
in groep 5 of 6 ?

•	 	Wil	je	met	een	gerust	gevoel	beginnen	aan	je 
Cito-toets-entree in groep 7 of andere Cito-toetsen ? 

•	 	Wil	je	extra	uitleg	en	oefening	van	vakken	of	onderde-
len die je moeilijk vindt ?

 
Kom dan naar Hoek 11 - Praktijk voor Remedial 
Teaching in Westbroek - www.hoek11.nl

•	 	Goede	voorbereiding	op	(Cito)toetsen,	zodat	je	weet	
wat je te wachten staat, en je met een gerust gevoel 
aan  toetsen kan beginnen. 

•	 	Goede	uitleg	van	de	leerstof	in	alle	vakken	van	de	
basisschool : automatiseren, rekenen, taal, spelling, 
werkwoordspelling, studievaardigheden, technisch 
lezen en begrijpend lezen.

•	 	Bijles	voor	 
basisschoolleerlingen

•	 		Slechts	10	min. 
van Utrecht Noord, 
Maarssen en Hilversum

•	 	Gratis	parkeren 
voor de deur

•	 	Wachtruimte	voor	ouders	
met koffie/thee/krant

06 - 55 80 61 20
info@hoek11.nl
www.hoek11.nl

Pak nu uw 
voordeel

Pro� le Rene
Hessenweg 131
3731 JG De Bilt 

Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl

De kinderen gaan weer naar school,
een dure tijd breekt aan!

Dus ook voor  vader of moeder
die een e-bike willen...

Coupon geldig tot 31 juli 2015 en niet op aanbiedingen

Tegen inlevering van deze coupon

15%
 KORTING
op een artikel naar keuze
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Als je bij Kok Stomerij en lederwaren aan de Dorpsweg 44 
in Maartensdijk de winkel binnen stapt, word je omgeven 
door een waar eldorado aan tassen en nog eens tassen, vooral 
ook schooltassen.
Winkelier/eigenaar Wijnand Kok vertelt enthousiast over 
het enorme aanbod schooltassen die op de schappen staan 
te wachten op hun baasje.
Het gaat er om dat de jongen of het meisje een klik heeft 
met de tas waar ze per slot van rekening de komende jaren 
samen mee op trekken. Dat is bijna altijd wel het geval, hier 
is echt voor ieder wat wils.
Trendy Eastpak rugtassen voor meiden met van die frivole 
frisse kleuren of A4 schouderbandtassen van Converse in 
alle soorten en maten. Jongens kiezen vaak voor wat sober-
der kleuren met een stoere uitstraling. Wil je een tas hebben 
die er toe doet, dan ben je hier op het juiste adres.
We hebben ze in allerlei merken: Eastpak - Converse - 
Enrico Benetti - Mic Mac - Aoking enz. en in alle prijs-
klassen van € 14,95 tot ongeveer € 100,-.
Ook voor mbo- en hbo ers hebben we een ruim aanbod, die 
kiezen vaak voor een serieuzere tas, maar dan wel weer met 
een bijvoorbeeld wat stoere country look.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Oók een nieuwe collectie
TASSEN en
SCHOOLTASSEN

KINDERBEENMODE

De nieuwe
voorjaarscollectie 
is binnen!

i

EN

GOED GEREEDSCHAP
is het HALVE WERK!

Leuker kunnen we het
voor onze brugpiepers niet maken.

WEL MAKKELIJKER!

KIES DE TAS
DIE BIJ JE PAST

Dag groep 8-ers

Groep 8A en 8B - St. Theresiaschool

Groep 8 - De Rietakker

Groep 8 - St. Michaelschool

Groep 8 - Het Zonnewiel
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de we-
reld. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat waar ieder kind tot 
zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen 
worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje 
beter moet dan de vorige dag. We vinden het belangrijk dat leer-
krachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benut-
ten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders 
van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. 
Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stichting Delta en 
onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op ie-
dere school te verbeteren. Iedere school heeft een eigen identiteit, 
profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta in de gemeente 
De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Algemeen Christelijke school.
De school waar onze dromen
werkelijkheid worden.

Michaelschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen 
ernaar streven, dat alle kinderen op 
onze school met veel plezier willen 
leren in een positieve en gezellige 
sfeer en dat zij zich daarin op hun 
eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat kin-
deren leren denken, doen en beleven.
Op Wereldwijs is heel veel mogelijk met 
onze partners in Het Lichtruim: samen 
met de Bibliotheek, Theater, Het Kun-
stenhuis/Muziekschool, Kinderboerderij, 
Sportzaal en nog veel meer maken we 
van het leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke basisschool.
Onze missie: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschool.info

De Julianaschool zoekt naar 
verbinding in de eigen organisatie.
Tevens staat samenwerken met 
lokale organisaties in de zes kernen 
hoog in het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede 
schoolgemeenschap waarin 
we met en van elkaar willen 
leren rekening houdend met de 
behoeften en mogelijkheden van 
ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed 
zien”

Stichting Delta De Bilt

p/a Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030-2211552
www.deltadebilt.nl

Stichting Delta De Bilt

p/a Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030-2211552
www.deltadebilt.nl
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Wiskunde aan Huis biedt zo-
wel individuele bijles als bijles in 
groepjes voor wiskunde. Ieder-
een kan er terecht, op elk niveau, 
van VMBO tot bovenbouw VWO. 
Jamie: ‘Veel leerlingen zijn bang 
voor het vak wiskunde en eigenlijk 
is dat nergens voor nodig. Met 
logisch nadenken kom je een 
heel eind. Hier, in huis, heb ik 
een stapel boeken liggen van wel 
twee meter hoog, boeken van alle 
schooltypen in Nederland, van 
VMBO tot VWO. In de populaire 
methodes zoals Getal en Ruimte 
en Moderne Wiskunde zitten voor 
ons geen verrassingen meer. De 
uitdaging is om het zo uit te leg-
gen dat de leerling het begrijpt 
en aangezien dat steeds verschilt 
blijft het leuk.’

Op tijd
Een terugkerend fenomeen bij 
bijlesinstituten is dat er sprake 
is van piekvorming. Jamie: ‘Vaak 
wordt er pas aan de bel getrok-
ken als het eigenlijk al te laat is. 
Na de eerste rapporten en rond 
kerst is het altijd “bal”, net als 
aan het einde van het schooljaar 
en voor de examens. Ik snap het 

wel, maar pleit toch voor een eer-
dere aanpak van de problemen. 
Ik merk dat de leerlingen waar-
mee ik de stof van tevoren kan 
doornemen veel beter op school 
mee kunnen komen. Ze zitten 
daardoor lekkerder in hun vel, 
voelen zich meer zelfverzekerd en 
dat komt de cijfers nog meer ten 
goede. Kortom, begin met bijles 
aan het begin van het jaar. Daar-
mee voorkom je veel stress en 
qua kosten scheelt het eigenlijk 
niets omdat de frequentie minder 
hoog ligt. In plaats van door te 
moeten blokken in de vakanties, 
hebben ze dan ook echt even tijd 
om bij te tanken.’

Thuis
Wiskunde Aan Huis komt, zoals 
de naam al vermoedt, bij de leer-
ling thuis. Een win-win situatie die 
in de prijs tot uiting komt, maar 
waar ook qua veiligheid wat voor 
te zeggen is. De veelal jonge leer-
lingen hoeven de deur niet uit en 
presteren in de vertrouwde om-
geving over het algemeen goed. 
Jamie:’Ik vind communicatie met 
ouders en leerling belangrijk. 
Doordat we aan huis komen is 

dat contact ook gemakkelijk en 
persoonlijk te leggen. De ouders 
en de leerling krijgen elke bijles 
een evaluatie. Hierin staat wat 
er de afgelopen bijles is gedaan 
en wat de planning is voor de vol-
gende les. Ook eventuele opmer-
kingen komen hier aan bod. Het 
werkt. Leerlingen die met een 
gemiddelde van 4,8 begonnen, 
scoorden uiteindelijk gemiddeld 
7,1. Hoe leuk is dat.’

Meer voordeel
De leraren van Wiskunde aan 
Huis zijn jong en veelal student. 
Jamie: ‘Wij kunnen ons dus goed 
inleven in de leerling, we zijn im-
mers maar een paar jaar ouder 
dan zij. Je communiceert dan 
toch op een andere manier en 
krijgt ze snel gemotiveerd.’ Com-
municatie kan overigens op ieder 
tijdstip van de dag. Bij problemen 
met opgaven kan er altijd ge-
beld of gemaild worden. Ook via 
WhatsApp verloopt de communi-
catie gemakkelijk en worden re-
gelmatig leerlingen met tekst en 
beeld op weg geholpen.’ Kortom, 
slechte cijfers voor wiskunde zijn 
niet meer nodig.

Wiskunde Aan Huis Helpt
‘Wacht niet te lang met bijles’

Iedereen kan voldoendes halen voor wiskunde, stelt Jamie Schuller. Jamie, 24-jarige student 
Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is eigenaar van het bedrijf ‘Wiskunde 
aan Huis’, uit Maartensdijk.

Thomas wordt prof
door Henk van de Bunt

Wanneer je Thomas Thiadens (groep 8 Theresiaschool in Bilthoven) vraagt, wat hij later wil worden is het 
antwoord direct, spontaan, luid en duidelijk: ‘Profvoetballer’. En als het dan misschien niet lukt? 
‘Dan wel iets met topvoetbal, iets met transfers of zo’. 

Thomas weet het: ‘Vanaf het moment, 
dat ik bij de F12 van DOSC uit den Dol-
der met voetballen begon, wist ik dat ik 
met voetballen verder wilde. Ik speelde 
daar, omdat de afstand naar Den Dolder 
vanuit Bilthoven korter was dan naar 
bijv. FC De Bilt of SVM. Ik ben in de F1 
van DOSC in Den Dolder gescout. Ik 
ben daar blijven spelen (tot en met de 
E1) en vorig jaar ben ik in de D-groep 
bij FC Utrecht gaan spelen (zgn. O12 
dat is tot en met basisschool groep 8) 
en straks ga ik spelen in O13; dat is voor 
de middelbare school’. 

Busje
Met ingang van het komende seizoen 
wordt Thomas iedere dag rond 7.15 uur 
in Bilthoven opgehaald zodat hij rond 
8.15 uur op school is. De trainingen van 
de jeugdelftallen van FC Utrecht begin-
nen na 14.00 uur op Sportcomplex Zou-
denbalch. Dit multifunctionele complex 
beschikt over diverse (kunst)grasvelden, 
kleedkamers, medische ruimten en 
studieruimten. Aan het einde van de 
middag wordt Thomas dan weer thuis 
gebracht.

Onderwijs
De FC Utrecht Academie leidt jeugd-
voetballers breed op, waarbij topsport 
en onderwijs hand in hand gaan. Om 
de balans tussen topsport en studie te 
vinden en te bewaken, werkt FC Utrecht 
samen met partnerscholen, zoals het 
Oosterlicht College in Nieuwegein, 

waar Thomas straks zijn vervolgoplei-
ding Atheneum gaat ‘doen. Een stu-
diecoördinator van FC Utrecht is elke 
week een dagdeel aanwezig op het 
Oosterlicht College om met spelers en 
docenten te spreken. Houding, gedrag 
en studieresultaten zijn hierbij een vast 
item. Daarnaast heeft ieder team een 
studiebegeleider, die het contact on-
derhoudt tussen speler, ouders en men-
tor van de school. Het is belangrijk dat 
de jeugdspelers van FC Utrecht school 
en voetbal goed moeten zien te combi-
neren: FC Utrecht vindt de kwaliteit van 
onderwijs erg belangrijk. 

Analyse
De elftallen binnen FC Utrecht zijn on-
derverdeeld in een aantal categorieën 
die elk hun eigen subdoelen kennen, 
ook als het gaat om voeding en ge-
zondheid. Eén groep bestaat uit de 
teams O9 t/m O13 (O staat voor ‘onder 
de’). Thomas gaat het nieuwe seizoen 
spelen in O13. De subdoelen van deze 
groep zijn het aanleren van de basis-
principes van voeding en gezondheid 
en de basisprincipes van een goede 
dagindeling. Daarbij wordt gesproken 
over het verminderen van de kans op 
ziekten en blessures. FC Utrecht werkt 
met een voedingsplan voor alle elftal-
len van de club; van FC Utrecht O12 tot 
en met het eerste elftal. 
De FC Utrecht Academie maakt ook ge-
bruik van video-analyse. Alle thuiswed-
strijden van FC Utrecht O12 tot en met 

Jong FC Utrecht worden met behulp 
van professionele apparatuur opgeno-
men. Thomas: ‘Met deze (wedstrijd-)
beelden worden alle momenten uit de 
wedstrijd bijgehouden; live tijdens de 
wedstrijd. Later wordt dat allemaal zo-
wel individueel als met het hele team 
besproken. Ik vind het allemaal reuze 
spannend’. 

Thomas Thiadens in actie voor FC 
Utrecht. (foto Ron van Dongen, Rij-
13Sportfotgra� e)

Sponsorloop Martin 
Luther King-school
door Henk van de Bunt

Het schoolplein van basisschool Martin Luther King in Maartensdijk 
is een beetje saai. Het plein is een unieke plaats in het dorp, waar 
veel kinderen kunnen spelen en ook buiten schooluren om wordt het 
plein veelvuldig gebruikt. 

Vandaar dat de school een verzoek heeft gedaan bij de gemeente De Bilt 
om het plein gezelliger en aantrekkelijker te maken door één, of meerdere 
speeltoestellen op het plein te realiseren. De school levert een bijdrage in 
de kosten. 

Kostbaar
Op basis van geldende veiligheidsnormen is een speeltoestel behoorlijk kost-
baar. Om een bijdrage te kunnen leveren heeft de oudervereniging van de 
Martin Luther Kingschool op 10 juli een sponsorloop georganiseerd voor een 
nieuw speeltoestel. Hiervoor gaan alle groepen van de Martin Luther King-
school met een sponsorformulier langs de deuren bij buren, vrienden en fa-
milie. De sponsorloop is op het plein van de school en daar zal een parcours 
worden afgelegd. De groepen worden verdeeld en er wordt vanaf 9.30 uur 
door  de allerkleinsten gestart, omstreeks 11.30 uur zullen de laatste groepen 
de � nish passeren en kan de opbrengst bekend worden gemaakt.

Groep 7 oefent alvast met groep 1 en 2.
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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.

149

1+1
Gratis

1+1
Gratis

329

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 juli 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo Shuttles 
waterijs
2 pakken van 

€2,78 
voor 

€1,39

Wij wensen

onze klanten een � jne 

zomervakantie.

Superdeal 
shoarmareepjes
bak 880 gram
van

€5,00 

Goudeerlijk 
witte of tarwe 
bollen
zak 8 stuks
van

€2,29

Jumbo friet
zak 1 kilo van 

€1,78 
voor 

€0,89
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Afslanken
zonder honger lijden

Sinds kort is in De Bilt een vestiging van Slim Figure Clinics 
gevestigd. De afslankkliniek hanteert een methode waarmee 

afslanken leuk wordt en zonder honger, moe of futloos te 
worden het gewenste streefgewicht wordt bereikt.

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. Slim Figure Clinics is geen dieet, maar een aanpassing 
van levensstijl.’

De 44-jarige Joke heeft ervaring met Slim Figure Clinics. ‘Ik heb een 
partner, 2 pubers in huis en binnenkort een andere leuke maar inten-
sieve parttime baan. Ik heb een druk leven en als ik moe was nam ik uit 
gewoonte heel vaak koekjes of chocola met suiker omdat ik daar ener-
gie van dacht te krijgen, maar even later sloeg de vermoeidheid dubbel 
toe en voelde ik me constant opgeblazen. Afgezien van het gebrek aan 
positieve energie en levenslust nam mijn gewicht toe en veel kleren 
kon ik eind vorig jaar niet meer aan. Bij het passen van mijn skibroek 
schrok ik verschrikkelijk. Ik moest er echt iets aan doen, maar wat? De 
deur platlopen bij de sportschool is niets meer voor mij en een crashdi-
eet of maaltijdvervangers spreken mij helemaal niet aan en toen kwam 
ik in contact met Slim Figure Clinics op de Hessenweg in de Bilt.’

Joke’s wens om op een gezonde manier nu eens blijvend af te vallen 
had een intakegesprek met Karin Kuhlemeier tot gevolg. Daarbij werd 
haar metabolische leeftijd 8 jaar hoger vastgesteld. Karin vertelde hoe 
ze haar eetpatroon kon veranderen zodat zij, met kleine aanpassingen, 
alles kan doen en ik niet dubbel hoeft te koken. 
Joke: ‘Omdat ik best veel mag eten, heb ik nooit honger en voel me 
top. De begeleidende supplementen zorgen er mede voor dat ik op een 
gezonde manier afval en dat alleen mijn vetmassa en niet mijn spier-
massa aangesproken wordt. Ik pak weer vaak de fiets, ben gestart met 
yoga, doe klusjes en ga heel regelmatig rennen in het bos omdat ik me 
fit voel. Ik krijg al geregeld te horen dat ik er goed uitzie. Ik ben er nog 
niet, maar ik weet zeker dat ik mijn streefgewicht ga halen en zal er al-
les aan doen om het te behouden.’ 

Joke is blij met de hulp van Slim Figure Clinics.

Biltse Ondernemers en Organisaties Bedankt
Namens alle kinderen, die op 24 juni in de gemeente De Bilt hebben geroefeld, bedankt het 
organisatieteam alle onderstaande bedrijven en instellingen voor hun medewerking, tijd en 

inzet waardoor de Roefeldag De Bilt 2015 wederom een succes is geworden. 

Door hun organisatie die middag 
open te stellen voor kinderen in de 
leeftijd van 8-12 jaar, hebben veel 
kinderen ook dit jaar weer de unie-
ke gelegenheid gekregen om ken-
nis te maken met de (werk-)wereld 
van volwassenen. Verspreid over 
totaal bijna 40 roefelplaatsen heb-
ben ruim 200 kinderen een actief 
kennismakingsprogramma gevolgd 
van anderhalf uur. 

Met het oplaten van ballonnen werd de Roefeldag ingeluid. [foto Walter Eijndhoven]

Centrumfonds
door en voor ondernemers
De Biltsche Ondernemers Federatie (BOF) en de winkeliersverenigingen

in de winkelgebieden Hessenweg-Looydijk en Bilthoven-Centrum hebben afspraken
gemaakt met de gemeente De Bilt voor het oprichten van twee centrumfondsen.

Hiermee kunnen de verenigingen 
zelf investeren in projecten, die het 
lokale ondernemersklimaat in beide 
winkelcentra ten goede komen. Op 
vrijdag 3 juli ondertekende wet-
houder Jolanda van Hulst namens 
het college van burgemeester en 
wethouders het convenant met 
de bestuursleden van de speciaal 
hiervoor opgerichte Stichting Cen-

trumfonds De Bilt. De oprichting 
van een centrumfonds was een na-
drukkelijk verzoek van de winke-
liers. Met de gemeente werken zij 
op deze manier samen aan verdere 
kwaliteitsverbetering van beide 
winkelcentra. 

De winkeliersverenigingen zullen 
vanuit de fondsen onder andere 

investeren in activiteiten die de 
aantrekkingskracht voor het win-
kelend publiek verhogen, de leven-
digheid van beide winkelgebieden 
verhogen en de samenhang tussen 
ondernemers versterken. De cen-
trumfondsen stellen de winkeliers 
verder beter in staat om eenduidige 
campagnes te organiseren, te wer-
ken aan de eigen professionaliteit, 
de veiligheid te verbeteren en geza-
menlijk in te kopen. 

De centrumfondsen worden gevoed 
door een afdracht, die gebaseerd is 
op de WOZ-waarde van de winkel-
panden binnen de twee afgebaken-
de winkelcentra. De winkeliersver-
enigingen krijgen het zelfstandige 
beheer over de fondsen en leggen 
daarover jaarlijks verantwoording 
af aan de gemeente. De gemeente 
laat de verenigingen inhoudelijk 
vrij in het vaststellen van de be-
stemmingen. Het beheer van beide 
centrumfondsen is ondergebracht 
bij de Stichting Centrumfonds De 
Bilt, die de winkeliersverenigingen 
en de BOF hiervoor speciaal heb-
ben opgericht. Winkeliers en on-
dernemers in beide winkelgebieden 
ontvangen later dit jaar de aanslag 
via de BghU, inclusief een schrifte-
lijke toelichting.

Wethouder Jolanda van Hulst en van links naar rechts de bestuursleden 
van de Stichting Centrumfonds De Bilt, de heren Peter van Eijken 
(secretaris), Evert ten Kate (voorzitter) en Peter Dapper (penningmeester)  
heffen het glas.

Deelnemende bedrijven en instellingen waren:
Apotheek Maertensplein, Autobedrijf De Rooij, Brandweer Bilthoven, 
Brandweer Maartensdijk, Bruna, Buurtboerderij De Schaapskooi, Cyu 
Optiek Meijer, De Schutsmantel, Dierenkliniek De Bilt, Fysio Fitness Vis-
scher, Fysiotherapie De Bilt, Gemeente De Bilt (facilitair), Gemeente De 
Bilt (Raadsgriffie), Griftenstein en zorg, Grontmij Nederland BV, HEMA, 
K.N.M.I, Kluswijs, Midgetgolf Bilthoven, Qbuild de Jong bouw, R & B 
motoren, Restaurant Mauritshoeve, Stal Arends, Steunpunt vluchtelin-
gen, Tuincentrum Groenrijk, Verkeerspolitie, Weltevreden, Wereldwinkel 
De Bilt, Woonstichting SSW, WVT, Wijkrestaurant Bij de Tijd.

In een plantsoen zeiden twee coniferen
ze gaan ons misschien adopteren
want als openbaar groen
kunnen ze dat met ons doen
en dat zullen we graag accepteren

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

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

Acties zijn geldig van woensdag 8 t/m dinsdag 14 juli 2015

Alleen geldig op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,
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 Roomboterkoek 
300 gram

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
13.69

 Kipfi let 
Kilo

per krat

Per liter 1.25

kilo

Roomboterkoek 
1.49

Per kilo 4.97
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Bezorgheld van de week

Sam Geus besteedde zijn vrije dag aan het bezorgen van kranten. Naast 
zijn eigen wijken bezorgde hij de kranten van 5 andere bezorgers die 
verhinderd waren. Het gevolg was ’s ochtends een dikke 1100 kranten 
op de stoep. Vorige week liep het kwik op tot zo’n 32 graden. Sam 
vond het fijn om buiten bezig te zijn en wij zijn trots op hem. Ook een 
(vakantie)wijkje bezorgen? Meld je aan via info@vierklank.nl of bel 
0346 211992.

Peutergroep ‘t Kompas 

Om het schooljaar af te sluiten is de peutergroep van ‘t Kompas uit 
Westbroek naar de speeltuin geweest. Het was heerlijk weer en de 
peuters hebben zich uitstekend vermaakt in speeltuin de Pan in Utrecht.  
Ze konden heerlijk spelen, rennen, klimmen en in een draaimolen.

(Ingrid Stekelenburg) 

Eindpresentatie Talentenklas 
Zondag 5 juli presenteerden de leerlingen van de Talentenklas van de 
Biltse Muziekschool een gevarieerd programma met stukken van be-
kende en minder bekende componisten. 11 leerlingen, in de leeftijd van 
10 tot 17 jaar, bespeelden met zichtbaar plezier hun instrument; solo, al 
of niet begeleid door een docent of een andere leerling. 
Het is altijd weer hartverwarmend te zien hoe jonge mensen vol over-
gave in de muziek opgaan. De muziekschool biedt jeugdige talenten 
hiermee een kans verder te groeien in hun vaardigheden. De Biltse Mu-
ziekschool heeft op deze manier al meerdere talenten klaargestoomd 
voor een conservatorium- of andere muziekopleiding. Deze eindpre-
sentatie maakte weer eens duidelijk dat er volop muzikaal talent in deze 
gemeente is. (Frans Poot)

De leerlingen van de talentenklas, nagenietend van en trots op hun 
bijzondere presentatie.

Dag groep 8-ers

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Groep 8 - Patioschool De Kleine Prins

Groep 8 - De Nijepoort

Groep 8 A - Julianaschool
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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 Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

H O E K B U R E A U 
200x120x80cm. Incl. 
bureaustoel, 4-ladenblok 
en accessoires € 70,-. Tel. 
06-52113474

Gratis! Nike Air Jordan bas-
ketbalschoenen, kort gebruikt, 
maar al snel te klein. Maat 
38,5. Zien er nog keurig uit, 
wel met wat kleine slijtage 
plekken. Tel. 0346-214011 

Tafelmodel koelkast € 35,-. 
Tel. 0346-213469

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

2 staande tuinlantaarns, 
hoogte 1,80 meter € 40,- en 
1,05 meter € 20,-. Tel. 0346-
212950

Witte betonnen tuinlaars. 
Leuk voor plantjes € 25,-. Tel. 
0346-243758

Diverse jaargangen van 
maandblad "Mijn creatieve 
Hobby" € 10,- per jaar. Tel. 
0346-243758

Goed werkende cd-speler 
voor een stereotoren. Spelend 
te zien € 20,-. Tel. 0346-
243758

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

200 handvormstenen. € 30,-. 
Zelf afhalen. Tel. 030-
2203075. J. Vermeulen, 1e 
Brandenburgerweg 51 in 
Bilthoven

Z.g.a.n. ronde tuintafel, wit 
met mooie stevige afneem-
bare voet, gemakkelijk op te 
bergen bladdoorsnee 1 meter 
€ 30,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. 4 stapelbare bijzet-
stoelen met aluminium poten, 
gemakkelijk hanteerbaar en 
op te bergen € 25,-. Tel. 030-
2205540

Grote insecten werende plant 
in grote stenen pot, hoogte 
pot 40 cm, hoogte plant 50 
cm, geheel 90 cm € 10,-. Tel. 
030-2205540

Personeel aangeboden

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030- 2716800

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

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

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig! 
Elke woensdag en vrij-
dag bij “ Kapper Hans” in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en 
renovatie van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Snoei- zaag- straatwerk, tuinverandering en erfafschei-
dingen Voor al uw voorkomende werkzaamheden in uw tuin 
en rond het huis. Tuinservice van Vliet. Tel. 06-54751296

Cursussen/ trainingen 
Teken & schilder zomer-3-daagse. Reis door 3 oude cultu-
ren: symboliek en vlechtwerk à la de Kelten, pointilleren als 
Aboriginals en mozaïeken van islamitische kunst. 3 dagen en 
2 overnachtingen op bijzondere locatie: Priorij Emmaus in 
Maarssen op 8, 9 en 10 augustus. Nog enkele plaatsen vrij.
Aanmelden via: www.ontmoetjezelfmettekenen.nl of bel 
Truus Kreeft 030-2541174. 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automo-
bilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 17 juli 
en 21 augustus in Servicecentrum De Bilt, Prof. Debeijeweg 
1. Tarief: € 30,- voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauf-
feurs met rijbewijs C/D/E. Voor info en een afspraak belt u 
tijdens kantooruren naar 088-2323300. Zelf een datum plan-
nen kan via www.regelzorg.nl

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt, cursussen

S C H O O LTA S S E N 
merken o.a. Eastpak, 
Converse en Enrico 
Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

KOFFERS en nog 
een KOFFERS bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Op ’t bankje
Een moeder komt met haar puberdochter bij me 
op het bankje zitten. Erg vrolijk zien ze er niet uit. 
Het meisje kijkt wat apathisch voor zich uit en de 
moeder lijkt er geen raad mee te weten. ‘Was het 
leuk op school’, vraagt ze. De dochter haalt on-
verschillig haar schouders op. ‘Gewoon’, zegt ze. 
Je ziet de moeder bijna denken wat ze moet doen 
om contact met haar kind te krijgen. ‘Wat zal ik 
koken vanavond‘, zegt ze kennelijk in de hoop dat 
ze haar daarmee aan de praat krijgt, maar ook dat 
helpt niet. ‘Je ziet maar, ik vind alles goed’, zegt ze 
verveeld naar de grond kijkend. ‘Zullen we mor-
gen gaan shoppen’, probeert ze nog een keer, maar 
opnieuw is er geen reactie. ‘Het is moeilijk met pu-
bermeisjes,’ zegt de moeder tegen mij. Ik knik maar 
zeg niets. 

Mijn nichtje was volgens mijn zus wel een gemak-
kelijke puber. Maar die had een pony waar ze altijd 
druk mee was. Omdat het mij waarschijnlijk ook 
niet zal lukken het meisje aan de praat te krijgen 
vraag ik aan de moeder of ze geen leuke hobby 
heeft. ‘Ja, chillen op een hangplek’, zegt ze op een 
toon die verraadt dat ze daar niet gelukkig mee is. 
Het blijft een tijdje stil, maar dat verandert als er 
een vrolijk ogend meisje op ze afkomt. ‘Hoi Frouk-
je, hoe is het. Ik heb je alweer een tijd niet gezien. 
Ze geven elkaar een high five en er is opeens een 
heel andere sfeer. ‘U bent zeker haar moeder’, zegt 
ze tegen de vrouw. ‘Ik ben Anne en Froukje was 
altijd aan het opscheppen over u, daarom ben ik blij 
u een keer te zien. Mijn moeder heeft een drukke 
baan en heeft nooit veel tijd voor mij. Ze stuurde 
net een berichtje dat het weer laat gaat worden. Als 
ik Froukje hoor bent u er altijd voor haar.’ 

Ik kijk opzij naar de verbaasd kijkende vrouw naast 
me. Anne en Froukje blijken elkaar van de basis-
school te kennen, maar nu ze allebei op een andere 

school zitten is er minder contact. De moeder wil 
dit moment zo te merken wat langer vasthouden en 
zegt tegen Anne: ‘Als je wilt kun je bij ons komen 
eten. Ik heb Froukje net gevraagd wat ze wilde eten, 
maar ze heeft me geen antwoord gegeven.’ Anne 
lijkt het aanbod heel aantrekkelijk te vinden en zegt 
graag mee te komen eten. Froukje blijkt opeens een 
andere dochter. ‘Mam kan heel goed koken en wat 
ze maakt is altijd lekker.’ 

Anne zegt dat uit de verhalen van Froukje al begre-
pen te hebben. De moeder lijkt duidelijk het ijzer 
te willen smeden nu het heet is en nodigt Anne uit 
om de volgende dag met z’n drieën in Utrecht te 
gaan shoppen. Omdat Anne enthousiast reageert 
is Froukje dat nu ook. Verbaasd heb ik de meta-
morfose van een puberdochter gadegeslagen. Op-
eens zitten daar een gelukkige moeder en dochter 
die dankzij een vriendin veel om elkaar blijken te 
geven. Anne stuurt een berichtje aan haar moeder 
dat ze bij Froukje thuis gaat eten. Al gauw krijgt ze 
een berichtje terug. De moeder van Anne vindt het 
goed. Froukjes moeder is opgetogen nu er eindelijk 
een normale sfeer is ontstaan. Ze vraagt ook nog of 
Anne wil blijven slapen, maar dat wil ze toch niet. 
‘Als we morgen gaan shoppen moet ik natuurlijk 
wel wat geld hebben dus ga ik na het eten liever 
naar huis. Dat vindt mijn moeder ook prettiger. 
Maar morgen ben ik om half tien bij jullie.’ Gezel-
lig keuvelend stappen ze op.

Maerten

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

Gevonden sleutelbos. 4 huis-
sleutels en 2 kleine sleutels. 
Molenweg Maartensdijk. Tel. 
0346-212929

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

Dag groep 8-ers

Groep 8 - Martin Luther King



Biltse in Carbage Run

The Carbage Run is de ultieme 
5-daagse rally door Europa in 
een auto van max. 500 euro. The 
Carbage Run is de grootste en 
gekste straatrally van Europa. 
Een jaar geleden zei Peggy ‘met 
een gekke bek’ tegen Patrick dat 
als er een plekje vrij was zij wel 
wilde navigeren. 

Deze race gaat niet om snelheid, 
wel om handigheid en creativi-
teit. Haar creativiteit is ook terug 
te zien aan de ‘gepimpte’ auto. Ze 
is er helemaal klaar voor en gaat 
een mooi avontuur tegemoet. 
Van 6 tot en met 10 juli wordt 
het links rijden door Engeland en 
Schotland in de Carbage Run.

(Nelly Oelderik)
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl
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‘Het doet veel pijn
geen Weergod meer te zijn’

door Rob Klaassen

Rijk van Zanten is 47 jaar betrokken geweest bij Carnavalsvereniging De Weergodden.
De opheffing van de vereniging gaat hem aan het hart, 

maar vormt tevens een moment van reflectie.

Rijk: ‘We hebben 47 jaar een prima 
vereniging gehad. Veel meege-
maakt, veel gelachen, maar ook ge-
huild. Fantastische feesten gevierd 
en ook veel voor anderen kunnen 
betekenen. De Weergodden hadden 
dit nooit zo voor elkaar gekregen 
als we niet de financiële steun ge-
had zouden hebben van onze Hofle-
veranciers en Sponsors. Zonder hun 
steun was er nooit een carnavals-
stichting geweest in de gemeente 
De Bilt’. Voor wie het niet weet. 
De naam van de Carnavalsvereni-
ging ‘De Weergodden’ komt door 
de aanwezigheid van het KNMI in 
De Bilt. De naam ‘Het Speikerrijk’ 
is gerelateerd aan de vorm van het 
gebouw van het KNMI, dat in de 
volksmond ‘de spijker’ wordt ge-
noemd.
 
Gemis
Op de vraag, wat Rijk nu het mees-
te mist, zegt hij dat dit de jaarlijkse 
bijeenkomsten met bejaarden, ver-
standelijk gehandicapten en de kin-
dermiddagen betreft. ‘Je deed dat 
om te kunnen helpen. De polonaises 
met rolstoelen waren toch prachtig. 
Heel fijn om te kunnen doen. We 
hebben, zoals reeds eerder gezegd, 
vaak veel plezier gehad. Ook mijn 
familie zal de Weergodden missen. 
Zo is mijn zoon Jeugdprins Barn 
de 20e geweest en mijn kleinzoon 
Jeugdprins Barn de 37e. Zelf ben ik 
in het seizoen 2004-2005 Prins Car-
naval Prins RA de Eerste geweest. 
(red. jeugdprinsen heten altijd Prins 
Barn, terwijl de Prins Carnaval zelf 

zijn naam mag verzinnen). Mijn 
dochter was in de tijd toen mijn 
zoon jeugdprins was page bij hem. 
Wat ik natuurlijk ook zal missen 
zijn de onderlinge vriendschap en 
contacten, met name gedurende 
de wintermaanden. Na de herfst-
vakantie begonnen we elk jaar met 
de voorbereidingen van het carna-
val. We waren ’s winters maanden 
bezig om de praalwagens voor de 
optocht gereed te maken. We deden 
dat in de oude brandweerkazerne in 
Bilthoven. Ik kan me nog goed her-
inneren dat we, na maanden te zijn 

bezig geweest met een praalwagen, 
we deze op het ‘moment suprême’ 
niet uit de brandweergarage kon-
den krijgen omdat die wagen veel 
te hoog opgebouwd was. We waren 
gedwongen die praalwagen uitein-
delijk wat te verlagen Jarenlang 
hebben hier lol over gehad.’

Huidig bestuur
Rijk wijst erop dat het huidige be-
stuur heel goed werk heeft gedaan 
en nog steeds doet. Terwijl in feite 
de boel al op opheffen stond, heb-
ben zij toch kans gezien om vorig 
seizoen nog een 44-jarig jeugdju-
bileum te organiseren. Ook doet 
het bestuur enorm veel om allerlei 
zaken, die met de opheffing sa-
menhangen, netjes af te werken. 
Ze verricht veel werk dat niemand 
eigenlijk ziet. Volgens Rijk heeft de 
economische crisis de nekslag voor 
de vereniging betekend. Het geld 
ontbrak gewoon om nog iets van 
de Stichting te kunnen maken. ‘De 
geldstromen vielen droog. Daar-
naast zien we dat de jeugd liever 
iets met de computer doet dan om 
tijd te investeren in een vereniging 
c.q. stichting. Je ziet dat overal om 
je heen. Bij vergaderingen en bij-
eenkomsten van verenigingen zie je 
vrijwel uitsluitend nog grijze kop-
pen. Wat toch ook een rol speelt, is 
dat de gemeente De Bilt geen echte 
voedingsbodem is voor een gezon-
de carnavalsvereniging. Bilthoven-
Noord was dat al nooit en na het 
samengaan met de gemeente Maar-
tensdijk zijn er ook geen potentiële 
carnavalsvierders zijn bijgekomen. 
Dit alles bij elkaar heeft volgens 
mij gemaakt, dat de carnavalsver-
eniging ter ziele is gegaan’.
Rijk benadrukt nog eens dat ‘ eens 
een Weergod altijd een Weergod’ 
onverminderd van kracht blijft. 
‘Persoonlijk raakt mij dit heel diep. 
Iets dat 47 jaar deel heeft uitge-
maakt van je leven plotseling is 
weggevallen. Het doet heel veel 
pijn om geen Weergod meer te 
zijn’.

Rijk van Zanten was in het seizoen 2004-2005 Prins Carnaval Prins RA 
de Eerste. 

Peggy van den Berg uit De Bilt; samen met Patrick Devick, Rudy 
Dierdorp en Kees Stolkman op het gepimpte barrel. 

Carnavalsvierders hechten aan het getal 11 bijzondere waarde. Zo heeft 
Prins Carnaval altijd een groep van 11 naaste medewerkers, de Raad van 
Elf en zo werd in 1990 het twee-en-twintig jarig bestaan (2 X 11) gevierd.

Ruim veertig jaar 
scheidsrechter

Afgelopen week is Gijsbert de Rooij door de korfbalbond gehuldigd. 
Al meer dan veertig jaar is het Tweemaal Zes-lid actief als 
bondsscheidsrechter. De laatste jaren fluit komt hij tot zo’n 25 
wedstrijden per jaar. Wat Gijsbert betreft blijft het hier niet bij, hij 
heeft zich ook voor het komende seizoen beschikbaar gesteld als 
korfbalarbiter. (Henry Valk)

Zomerbridge in Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de vijfde avond Zomer-
bridge in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 2 juli. 
Er werd in één lijn gespeeld. Aan de opkomst was te merken, dat een 
aantal bridgeliefhebbers het deze keer ‘het echt te warm vond’. Vier 
paren wisten de vijftig procent norm te halen: 1 Jan Berk + Nans Lelie 
(62,08), 2 Frans van Eck + Hans Hoogeveen (56,25), 3 Trees van Doorn 
+ Jan van der Heide (54,17) en 4 Henk van de Bunt + Wout van Dron-
kelaar met 50,83%.
De eerstvolgende avond is donderdag 9 juli. Bij voorkeur vooraf aan-
melden via bchollandscherading@gmail.com en anders tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. Aanvang bridgen om 19.45 uur. Kosten per avond 
bedragen 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 
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Fietsen in Coesfeld
De stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld organiseert ook dit jaar weer uitwisselingen met de 

jumelagestad Coesfeld in Duitsland. Zaterdag 18 juli is er een fietstocht in Coesfeld.

De stichting zet zich in voor het 
tot stand brengen van meer con-
tacten tussen burgers van De Bilt 
en Coesfeld. Dit in het kader 
van de Europese gedachte. Het 
bestuur organiseert elk jaar een 
aantal ontmoetingen voor de in-
woners van beide gemeenten en 
geeft ondersteuning aan initiatie-
ven die door lokale groepen wor-
den georganiseerd. Men komt bij 
elkaar voor activiteiten als sport, 
kunst, cultuur en onderwijs. Zo 
wil de stichting Jumelage De Bilt-
Coesfeld een bijdrage leveren aan 
het bevorderen van meer onder-
ling begrip en waardering bij de 
inwoners van beide gemeenten 

voor elkaars cultuur en leefwe-
reld.

Fietsen
Het Jumelagecomité De Bilt-
Coesfeld nodigt belangstellenden 
van harte uit voor een fietstocht in 
Coesfeld op zaterdag 18 juli. Tij-
dens de fietstocht bezoekt men het 
IJsfabriekje ‘Gelatomio’ met ijs-
proeverij en is er een rondleiding in 
het Openluchttheater van Coesfeld. 
Ontvangst met klein ontbijt en af-
sluiting met grillen vindt plaats in 
de Pulverturm (14de eeuw). 

Reizen en aanmelden
Het vertrek is om 8.45 uur vanaf 

het Biltse gemeentehuis Jagtlust 
en om 19.00 uur is de terugreis. 
U kunt met eigen vervoer reizen 
en ook met een eigen fiets aan de 
tocht deelnemen. Er zijn ook mo-
gelijkheden in Coesfeld een fiets 
te huren en/of met iemand mee te 
rijden. De kosten voor de fiets-
tochten zijn ongeveer 10 euro ex-
clusief de fietshuur. Bij gezamen-
lijk vervoer deelt men uiteraard 
de benzinekosten. Aanmelden kan 
via Meep van Kampen (voorzit-
ter Stichting), bij voorkeur via e-
mail: meepvankampen@casema.
nl, tel. 030 2201849 of bij secre-
taris Joke Nederhof, nederhofj@
gmail.com. 

Op bezoek bij een imker
In het weekend van 11 en 12 juli opent een aantal Nederlandse 

imkers hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde 
Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen 

in het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere 
wereld van de bijen-houderij: ook in deze regio. Enthousiaste 

imkers vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en 
demonstreren graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000 – 50.000 bijen in 
een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van 
de gewonnen honing, het vangen van of voorkomen van zwermen en 
inspelen op het weer en de natuur. Tijdens de Landelijke Open Imke-
rijdag Vers gewonnen honing is te proeven, men kan in een bijenvolk 
kijken en misschien laat de bijenkoningin zich zien. Het is vast wel 
wennen aan al dat gezoem om u heen, maar veilig in een bijenpak zult 
u merken dat bijen helemaal niet eng zijn. 

Moeilijk
Honingbijen en vele soorten solitaire bijen en hommels maken moei-
lijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de 
aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Daarom besteden im-
kers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde 
bijen in Nederland. Ze geven voorlichting over het maken van bijenho-
tels en over wat geschikte bloemen zijn en waarom. 

Welkom
Op zaterdag 11 juli is men welkom bij:
Bijenstand Mellinde, Aart van der Linden, Koningin Julianalaan 63 in 
Maartensdijk van 10.00 tot 16.00 uur. Imkerij met museum en educa-
tieve ruimte. Voor info: www.mellinde.nl

Bijen en bedrijf, Sonja Copijn, 
Groenekanseweg 90a in Groe-
nekan van 11.00 tot 16.00 uur; 
met om 12.00 en om 14.00 uur 
het Theaterverhaal ‘Door het oog 
van de Bijen’ . Voor info www.
bijen-en-bedrijf.nl en www.bij-
enbloemenlintdebilt.nl

Op zondag 12 juli is men wel-
kom bij:
Bijenstand ’t Eiland, Eugène en 
Christien Broecheler, Kastanjel-
aan 1, Groenekan van 10.00 tot 
16.00 uur. www.debijenwij.nl

Voor andere deelnemers in de re-
gio: zie Landelijke open imkerij-
dagen of op  www.bijenhouders.
nl//landelijke-open-imkerijdag 

In 2013 telde de fietstocht 22 deelnemers. Het zonnige weer en de fijne contacten tussen de Biltse en Coesfeldse 
deelnemers maakten het ook toen tot een zeer geslaagde dag.

Sterk Spul bijt de spits af bij het Zomerconcert. [foto Henk van de Bunt]

Concert bij Beerschoten

Zondag 5 juli was er een Zomer-
concert bij het informatiecentrum 
Beerschoten, georganiseerd door 
de Stichting Zomerconcerten De 

Bilt in samenwerking met Utrechts 
Landschap. Het concert begon met 
een optreden van Smartlappenkoor 
Sterk Spul en er was een optreden 

van de Melodie Percussiegroep van 
de Koninklijke Biltse Harmonie. 
Op 23 augustus is het eerstvolgende 
Zomerconcert.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-07
Do.

09-07
Vr.

10-07

Biefstuk van de grill
met knoflooksaus

of
Scholfilet met

romige dragonsaus
of

Spinazie-prei quiche
met Emmentaler kaas

€ 9,50

Woe.
15-07
Do.

16-07
Vr.

17-07

Verse gekookte Zeeuwse mosselen, 
frietjes, sla en remouladesaus 

of
Italiaans gehaktbrood 
met groenten pasta

of
Artisjok met kruiden crème, 

rozemarijn-aardappel en bloemkool

€ 14,50

€ 9,50

€ 9,50

Iedere dag “PLAT DU JOUR” € 15,-

Foto: Wim Westland.

Foto: Wim Westland.


