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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Het Biltse Museumplein
door Floris Bijlsma

Op zaterdagavond 5 juli keken op de Julianalaan in Bilthoven enkele honderden mensen op 

groot scherm in de open lucht naar de kwartinale van het WK voetbal, Nederland tegen 
Costa Rica. Eerder was daar nog de tweede editie van het Biltse Poppodium.

Bij evenementen verandert de Ju-

lianalaan altijd in de Biltse variant 

van het Amsterdamse Museumplein. 

Een plaats waar mensen samen-

komen als er iets is. Niet omgeven 

door landelijke musea maar door de 

plaatselijke apotheek, de banketbak-

ker en een sushirestuarant.

Saai voetbal
Op het afgezette stuk straat voor het 

podium met het grote scherm staan 

mensen bij elkaar. Ouderen, mid-

delbaren en dan een tijd niets. De 

meeste Biltse studenten zullen wel 

in Utrecht of een andere stad zitten. 

En ouders met kleine kinderen zijn 

vast thuis. Verder zijn er veel tieners 

die misschien nog niet in Utrecht uit 

mogen gaan van hun ouders. Som-

migen van hen zijn wel oranje ge-

kleed maar staan meer met elkaar te 

praten dan dat zij oog hebben voor 

de wedstrijd. Pas als er gejoel op-

stijgt uit de beschaafde menigte voor 

het scherm, draaien zij zich om en 

kijken wat er gebeurt. Maar op het 

speelveld gebeurt niet zo gek veel 

want Costa Rica heeft een muur van 

tien spelers als defensie opgebouwd 

en daar is geen doorkomen aan voor 

Oranje. Het is erg saai voetbal om 

naar te kijken. De sfeer onder het 

publiek is dan ook gelaten. 

Beveiliging

Er zijn diverse beveiligers aanwe-

zig die een oogje in het zeil hou-

den, maar zij hebben nauwelijks 

wat te doen. Of toch: een klein 

opstootje tussen een paar jongeren. 

Gaat het om een meisje? Heeft ie-

mand een ietsband leeg laten lo-

pen? Nog voordat de beveiligers 

kunnen overleggen met minister 

Hennis-Plasschaert van Defensie 

of er militairen uit Mali moeten 

worden teruggetrokken om te in-

terveniëren op de Julianalaan, zijn 

de jongens al uit elkaar gehaald 

door eigen vrienden. 

Regels

Het Nederlands elftal heeft Costa 

Rica al lang op de rug liggen, maar 

weet niet tot scoren te komen. Het 

wordt almaar pijnlijker om te zien, 

een gênante vertoning en vooral 

saai. Er zijn nog maar weinig 

mensen die aandachtig de wed-

strijd volgen. Tussen de reguliere 

speeltijd en de verlenging klimt 

een man van de organisatie op 

het podium voor het scherm. Hij 

beleeft zijn inest moment als hij 
mag melden dat om twaalf uur de 

verkoop van consumptiemuntjes 

stopt. Voetbalhappening of niet, 

verlenging of niet, de gemeente 

heeft regels vastgesteld voor het 

evenement en daar hebben we het 

mee te doen.

Roem

Na de verlenging staat het nog 

steeds nul-nul en is de fascinatie 

groot hoe het Nederland steeds 

weer lukt om niet te scoren. Het 

worden penalty’s. Nu is eindelijk 

echte spanning voelbaar onder het 

publiek, want Nederland en penal-

ty’s... Maar daar is de man van de 

organisatie weer die op het podium 

klimt. Nu hij aan roem heeft gero-

ken, wil hij meer: hij doet nog een 

mededeling. Volgens de gemeente-

regels zal om half één de tap slui-

ten. Hij had het ook liever anders 

gezien, maar regels zijn regels. 

Prettige wedstrijd verder.

Verwarring maakt zich meester 

van het Biltse publiek. Wat moeten 

zij doen? Naar de penalty’s kijken 

of hun laatste muntjes inwisselen 

voordat de tap sluit? De wereld-

economie trekt dan wel bij, maar 

consumptiemuntjes ongebruikt 

mee naar huis nemen, dat is ook 

weer zo wat. Sommigen zien de 

eerste penalty’s vanaf de rij bij de 

tap. Wisselkeeper Tim Krul haalt de 

Costa Ricanen uit hun concentratie 

voordat zij hun strafschop nemen. 

Het ontgaat velen. Maar de stand is 

duidelijk: Nederland staat voor en 

hoeft nog maar één strafschop te 

stoppen en dan zijn ‘we’ door naar 

de halve inale.

Krul doet het en dan ontglipt aan het 

Biltse publiek een spaarzame maar 

oprecht passionele hartenkreet. Een 

Hollands hoempa pa-liedje schalt 

over het Biltse Museumplein en het 

publiek maakt een vrolijke dans met 

elkaar. De tap is dicht dus nu maken 

die consumptiemuntjes toch niet 

meer uit. Dan gaat snel de stekker 

uit de installatie, doven de lichten 

en wordt het Biltse Museumplein 

weer wat het was: de Julianalaan 

met de apotheek, de banketbakker 

en het sushirestaurant.

Vreugde bij de toeschouwers op het Biltse Museumplein.         (foto: Ellen Brakman)

Kogel door de kerk

Vrijdag 4 juli om 9.00 uur begon de sloop van de Laurenskerk aan de Melkweg. Sloop was onvermijdelijk 

omdat het onderhoud van het gebouw door de krimpende Laurens-parochie niet meer was op te brengen. Op 

het terrein komt een complex van 56 appartementen. [HvdB]              foto Reyn Schuurman

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
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Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

13/7 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

13/7 •   9.30 en 18.30u - Ds. R .W. de 
Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

13/7 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

13/7 • 10.00u - Dhr. Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw

13/7 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

13/7 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/7 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

13/7 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
13/7 • 19.00u - Ds. M.P.D. Barth

Pr. Gem. Immanuelkerk

13/7 • 10.00u – Mevr. ds. E. H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

13/7 • 10.00u - Ds. A. Le Cocq

R.K. St. Michaelkerk

13/7 • 10.30u - Communieviering
13/7 • 11.30u - Kleuterkerk

Volle Evangelie Gemeente

13/7 • 10.00u - Dhr. Frank van den Akker

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

13/7 • 10.30u - Dhr. Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 

13/7 • 10.00u - Ds. J. Vis 
13/7 • 18.30u - Ds. G. Mulder

Onderwegkerk Blauwkapel

13/7 • 10.30u - Prof. Dr. B. Smalhout

Herst. Herv. Kerk

13/7 • 10.30u - Ds. R. v/d Kamp
13/7 • 18.00u - Dhr. Stuurman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

13/7 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

13/7 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/7 • 18.30u - Ds. C. van Sliedrecht

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

13/7 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

13/7 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

13/7 • 10.00u - Gezinsviering/Woord- en 
Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

13/7 • 10.00 en 18.30u -  ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

13/7 • 10.00u - Ds. E. Kroon
13/7 • 18.30u - Ds. P.B. Verspuij
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Oud papier
Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 juli oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten

Groenekan

Op zaterdag 12 juli haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 9.00 
uur aan de weg te zetten.

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

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

Gevestigd te Maartensdijk

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

Bruids- en rouwBloemwerk

www.gebloemd.com 

06 - 103 92 836

Groenekan

Rommelmarkt voor Demeter

Op zaterdag 12 juli van 10.00 
tot 13.00 uur organiseert de 
Patioschool ‘De Kleine Prins’, 
Weltevreden 8 in De Bilt haar 
jaarlijkse rommelmarkt. De kin-
deren van groep 8 hebben het 
Hospice gekozen als goed doel 
voor de rommelmarkt. Het Hos-
pice ligt tegenover de school. In 
hospice Demeter werken zo’n 
100 vrijwilligers en ongeveer 
30 professionals. Ze hebben een 
heel mooie tuin en een prachtig 
huis uit de 19e eeuw. Het huis 
is verbouwd en speciaal inge-
richt voor de patiënten, maar 
daar heb je wel geld voor nodig 
om het te onderhouden en om 
nieuwe dingen aan te schaffen. 
Het geld van de rommelmarkt 
gaan de mensen van het Hos-
pice besteden aan keukenspul-
len. Heeft u nog spullen voor 
deze rommelmarkt, dan kunt u 
deze op schooldagen tot 17.00 
uur. brengen. Er is geen ruimte 
voor grote spullen als kasten, 
stoelen, witgoed e.d. Natuurlijk 
kunt u ook altijd even bellen: 
tel. 030 2203945.

Wandelexcursie

Op zondag 13 juli organiseert 
Utrechts Landschap een natuur-
wandeling over het natuurgebied 
‘Het Panbos’. De gids vertelt 
over de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren in dit natuurge-
bied. Aan de orde komen het rea-
liseren van meer heidegebieden 
op de Utrechtse Heuvelrug en de 
invloed daarvan op de ontwikke-
ling van flora en fauna. 
De wandeling begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Deelname is gratis. Het 
startpunt van de wandeling is 
bij de parkeerplaats aan de Jozef 
Israëlslaan in Bosch en Duin.

Concert 

Zondag 13 juli is er een Zomer-
concert op landgoed Beerschoten 
(voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf) met een 
optreden van Countryband Trea-
sure en Weathertown Bigband 
Koninklijke Biltse Harmonie. 
Dit concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Zomerconcer-
ten De Bilt in samenwerking met 
Utrechts Landschap. Het concert 
begint om 14.00 uur en duurt ca. 
2 uur. 
Toegang is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

SDO bezoekt Streekmuseum

Donderdag 17 juli om 14.00 uur 
brengt de Stichting Dag voor 
de Ouderen een bezoek aan het 
Streekmuseum Vredegoed in 
Tienhoven/Oud-Maarsseveen. 
De kosten bedragen € 5,-per per-
soon. De aanvangstijd is 14.00 
uur. Aanmelding vanuit alle ker-
nen kan bij: Mw. Henny Ock-
huijsen, tel. 030 2202458 (De 
Bilt), Mw. Jo Buitenhuis, tel. 
0346 212390 (Maartensdijk) en 
bij Mw, Bep Franken, tel. 0346 
282002 (Westbroek).

Klassiek pianoconcert  

in Dijckstate

Mrs. Carol Carley Stein uit Cali-
fornië, klassiek concertpianiste, 
geeft een concert op zaterdag 12 
juli 2014 in Dijckstate, Maartens-
dijk. Vorig jaar hebben veel men-
sen in deze regio genoten van de 
virtuositeit van haar spelen van 
tijdloze klassieke pianomuziek. 
Nu is Carol terug en ze geeft 
opnieuw een pianoconcert ter ere 
van haar familie in Maartensdijk. 
Tussen 13.00 en 13.45 uur is er 
voor iedereen de mogelijkheid de 

schilderijen van de Maartensdijk-
se kunstenares Laara Rhine, die 
de muren zullen sieren, te bekij-
ken. Het concert begint 14.00 
uur met een korte introductie 
en duurt ongeveer een uur. Uw 
aanwezigheid uiterlijk 13.45 uur 
wordt op prijs gesteld; evenals 
een donatie van vijf euro (incl. 
koffie/thee).

Mozartlezingen

Muziekhistorisch Bureau Musica 
Docet geeft maandag 14 juli de 
laatste lezingen over het ongrijp-
bare genie Mozart met verhel-
derende muziekvoorbeelden 
en verrassende perspectieven. 
VEG-gebouw, Nieuwstraat 47 
De Bilt op 14 juli en in Biltho-
ven (Noorderkerk, Laurillardlaan 
6) op 10 en 17 juli steeds van 
10.00 – 12.00. Meer informa-
tie: www.musicadocet.nl of bel 
06-50626934

Met Bibliotheek de zomer in

De zomervakantie staat voor de 
deur. Voor veel mensen is dit het 
ideale moment om te genieten 
met een spannend, mooi, of ont-
spannend boek. De Biltse biblio-
theek maakt dit extra gemak-
kelijk door tot en met zondag 
17 augustus de leentermijn auto-
matisch op zes weken te stellen. 
Zo kan men boeken zorgeloos 
meenemen op vakantie. De ver-
lengde leentermijn geldt voor 
alle materialen, ook voor dvd’s 
en luisterboeken. Met een stan-
daard abonnement betaalt men 
niets extra’s voor het lenen van 
dvd’s. De gehele zomer blijft 
de vestiging Bilthoven open op 
de reguliere openingstijden. De 
vestiging Maartensdijk heeft van 
28 juli tot en met 24 augustus wel 
aangepaste openingstijden. 

Frederic vertolkt Frederic

Componist, dirigent en pianist 
Frederic Voorn verzorgt  op 13 

juli a.s. het zondagmiddagcon-
cert in Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 in Bilthoven. Achter de 
piano zal hij werken vertolken 
van Joseph Haydn, Wolfgang 
Amadeus Mozart en Frederic 
Chopin. De zaal is open vanaf 
14.00 uur en de aanvang van het 
concert is 15.00 uur. De toegang 
is gratis.

Fietsgilde

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 
12 juli de dagtocht ‘Buitenplaat-
sen Baarn’, vertrek om 10.00 
uur vanaf Parkeerplaats Anna’s 
Hoeve, op zondag 13 juli de 
middagtocht ‘Omroepgeschiede-
nis’, vertrek om 13.30 uur vanaf 
het Mediapark, Beeld en Geluid 
en op woensdag 16 juli de mid-
dagtocht ‘Grensroute Bussum’, 
vertrek om 13.30 uur vanaf Sta-
tion Bussum Zuid (hotelzijde). 
Kosten: € 3,00 p.p. Bij een dag-
tocht dient u zelf zorg te dragen 
voor een lunchpakket. Voor meer 
informatie over deze en de overi-
ge tochten van Fietsgilde ’t Gooi, 
zie www.fietsgilde.nl

Auto wassen voor Roemenië

De jaarlijkse autowas-actie in 
Maartensdijk wordt gehouden op 
donderdag 10 juli. Deze actie 
wordt georganiseerd door de 
Commissie Oost-Europa van 
de Hersteld Hervormde Kerk 
in Maartensdijk, die projecten 
ondersteunt in Bacau (Roeme-
nië). Deze projecten variëren van 
gehandicaptenzorg, dagopvang 
en behandeling van kinderen met 
autisme tot het geven van (nood-)
hulp aan mensen in sloppenwij-
ken zodat o.a. hun kinderen weer 
naar school kunnen. De autowas-
actie wordt gehouden bij Zorg-
boerderij Nieuw Toutenburg, 
Dorpsweg 85 in Maartensdijk 
van 19.00 tot 21.30 uur. De auto 
kan daarna verzorgd de zomer in: 
Wassen kost 7,50 euro en uitzui-
gen kan voor 5 euro.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Ook Coesfeld is nu 
‘Fairtrade Stadt’

In aanwezigheid van de Biltse burgemeester Arjen Gerritsen en 

twee leden van de Fairtrade-werkgroep kreeg de gemeente Coesfeld 

1 juli de titel ‘Fairtrade-Stadt’ uitgereikt. Het initiatief daartoe 

werd nog geen jaar geleden genomen door de gemeenteraadsfractie 

van de Grünen. Sindsdien is er regelmatig contact geweest met de 

werkgroep Fairtrade De Bilt die ervoor zorgde dat De Bilt al in 

oktober 2011 deze titel verwierf.

De bijeenkomst vond plaats op het stedelijke Heriburg Gymnasium 

waar leerlingen een tentoonstelling over eerlijke handel hadden inge-

richt. Een van de leerlingen had daarnaast een ‘app’ gemaakt waarmee 

je op je smartphone kunt zien in welke winkels welke fairtrade-produc-

ten te koop zijn. 

(Henk Zandvliet)

Veel fairtrade producten zijn herkenbaar aan het Max Havelaarlogo 
en daarom overhandigde burgemeester Gerritsen enkele exemplaren 
van het beroemde boek van Multatuli aan zijn Duitse collega Öhmann 
(oranje stropdas). Öhmann zelf, die een cursus Nederlands volgt, 
ontving ter aanmoediging een Nederlandstalige versie.

Marianne Knape - van Sante en Hans Meerding op de tuin van Hans.

Het kropje sla bij de voedselbank kan zomaar van de Kloosterparktuinder komen.

Moestuinvereniging
Het Kloosterpark teelt ook

voor Voedselbank
door Henk van de Bunt

De Amateurtuindersvereniging ‘Het Kloosterpark’ vierde zaterdag 5 juli haar vijfendertigste 

verjaardag. Het feest ter gelegenheid van dit jubileum vond plaats op het complex dat  een 

kleine driehonderd tuinen telt. Slagerij van Loo tekende voor een prima verzorgde barbecue. 

De Amateur Tuindersvereniging 

Het Kloosterpark noemt zichzelf 

een gezonde moestuinvereniging 

met veel enthousiaste leden die met 

veel plezier in hun tuin op allerlei 

verschillende manieren actief zijn. 

Voorzitter Marianne Knape - van 

Santen: ‘Een mooie tuin is voor 

veel mensen een uitbreiding van 

hun huis. De ATV Het Klooster-

park is een ideale plek om aan die 

wensen te voldoen. Onze leden tui-

nieren met hart en ziel en beschik-

ken over een eindeloze kennis van 

bloemen en groenten op de tuin.

Have

De vereniging werd opgericht op 1 

juni 1979 en heeft een kleine drie-

honderd tuinen. Marianne Knape: 

‘Op dit moment hanteren we een 

wachtlijst, zo populair zijn ze. In 

ons contract met de gemeente De 

Bilt, die tegenwoordig eigenaar 

is van de grond, staat bepaald dat 

mensen uit de gehele gemeente De 

Bilt voorrang krijgen bij het toewij-

zen van de tuinen.’ Dat de vereni-

ging Het Kloosterpark heet, komt 

omdat zich vroeger op de grond 

waar nu het hoofdgebouw van het 

KNMI staat een nonnenklooster 

bevond. Oorspronkelijk was het 

eigendom van Baron van Boetze-

laer. Zijn personeel mocht er tuinie-

ren en levende have houden. Later 

schonk hij het aan de gemeente. 

In het contract van de tuindersver-

eniging met de gemeente staat dat 

degenen die bij de overdracht nog 

levende have hielden, dat tot hun 

overlijden mochten blijven doen. 

Ook is er nog een stukje grasveld 

dat niet door de tuinders mag wor-

den benut. Het KNMI heeft een 

servituut op dat terrein. Ze gebrui-

ken het voor meetapparatuur, maar 

tuinders mogen daar weer wel een 

imkerij hebben, die elders op het 

terrein is verboden.

Rondgang

Op dit moment zijn er ongeveer 

5 tuinen niet verhuurd, maar de 

wachtlijst van plm. 40 aanvragen 

uit alle kernen van de gemeente kan 

daar op korte termijn verandering 

in aanbrengen. Met andere moes-

tuinverenigingen in de kernen is 

nagenoeg geen contact. Marianne 

Knape noemt de schouwcommis-

sie (die op 10 criteria schouwt) 

het belangrijkste orgaan van de 

vereniging; hierdoor is volgens de 

voorzitter het aantal ‘overtreders’ 

in de hand te houden. De inrichting 

van de tuinen is divers te noemen.  

 

Het type amateur tuinder is de 

laatste jaren veranderd. Volgens 

de voorzitter leggen steeds meer 

mensen een grasveldje aan en zet-

ten er een schommeltje op voor de 

kinderen. En veel moestuinen zijn 

nu gemengde tuinen, met zowel 

groenten en fruit als bloemen: ‘De 

schouwcommissie beoordeelt re-

gelmatig of een tuin aan de crite-

ria voldoet die de vereniging heeft 

opgesteld. Zo niet, dan volgt een 

pittig gesprek met de huurder. De 

vereniging zorgt goed voor haar 

leden: zaden en tuinbenodigdheden 

worden centraal ingekocht met een 

mooie korting. Het is een ieder vrij 

om daar al dan niet gebruik van te 

maken. Ook kunnen tuinders een 

aanhangwagen lenen om tuinafval 

mee af te voeren. Om aan water te 

komen hoeven de tuinders niet ver 

te lopen. Aan drie kanten en mid-

den over het terrein lopen sloten en 

er zijn ook enkele pompen gesla-

gen. Honden zijn toegestaan, mits 

aangelijnd en mogen in de eigen 

tuin loslopen. 

Oliebollen

Na genoten te hebben van een 

prachtige bloementuin wippen we 

even aan bij Hans Meerding. Hans 

is iedere dag op het complex te vin-

den: ‘Ik woon in De Bilt op een lat; 
dan is het iedere dag toch een uitje 

om hier te mogen zijn’. Bij minder 

goed weer is er in zijn schuurtje nog 

steeds meer dan genoeg te doen. 

Hij vindt bij zijn dochter en zoon 

goede ‘aleveradressen’. ‘Ik heb 
hier voor eigen gebruik veel te veel 

aan’. Hij heeft zijn keurig verzorgde 

tuin al een jaar of vijf volledig over-

kapt met aardbeiennetten. Rond de 

jaarwisseling zorgt Hans ook voor 

de ‘sociale’ oliebollen.

Adrie Ummels is lid van de Tech-

nische Commissie. De oud-mede-

werker van Inventum ‘verbouwt’ 

al sinds 1977 zijn ‘kroppie sla’ 

en mooie bloemkolen. Hij bekent 

eerlijk van zijn prachtig bloeiende 

aardappels alleen maar te weten 

dat zij ‘biologisch’ zijn, maar niet 

of het ‘vroege’ of ‘late’ zijn; Er zijn 

vroege, half-vroege, half-late en 

late aardappelrassen. Vroege aard-

appels zijn al na 3 maanden klaar 

om te worden geoogst, de late doen 

er wat langer over. Vroege aardap-

pels kun je extra vroeg poten om 

nog wat eerder te kunnen genieten 

van je eigen oogst. Het bestuur van 

ATV Het Kloosterpark is dringend 

op zoek naar leden die zich be-

schikbaar willen stellen als lid van 

de Technische Commissie of, af en 

toe, eens willen helpen bij een aan-

tal te verrichten werkzaamheden.

Voedselbank

De leden Will Jacobse en Peter 

Zondag initieerden de contacten 

met De Voedselbank: ‘Het is eigen-

lijk heel simpel: wij tuinders heb-

ben nog wel eens groenten of fruit 

teveel die de voedselbank graag on-

der haar cliënten verdeelt. Het soci-

ale, maar vooral duurzame, karak-

ter van deze wisselwerking spreekt 

aan. Concreet heeft dit ertoe geleid 

om het teveel ‘geteelde’ wekelijks 

op donderdag(-middag) verzameld 

wordt en op vrijdagochtend bij de 

Voedselbank afgeleverd. 

T.C.-lid Adrie Ummels tussen zijn biologische aardappels.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Livar Entrecôte

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd

Biefstukspies

Kipfilet met brie

100
gram 0.90

100
gram 1.75

100
gram 1.75

100
gram 1.20

Kip-tomaat-mozzarella salade

Grilworst salade

Filet Americain
3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebakken boterhamworst 

Gerookte ribeye 

Schouderham
3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 juli
t/m woensdag 16 juli

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Huisgemaakte grillworst naturel
kaasgrillworst
piri-pirigrillworst 
satégrillworst
kipgrillworst
Gebraden gehakt

schouderham
boerenmetworst
leverworst
gekookte worst
paardenworst
cervelaat

HEERLIJKE OLIJVEN 
EN TAPENADES 
VOOR DE LATE 
ZOMERAVONDEN!

STOMPETOREN 
BELEGEN

ROOMBRIE

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

GEKARAMELLISEERDE 
PECANNOTEN!
EEN WAAR GENOT!

100
gram 2.490.99100

gram

100
gram 1.494.98500

gram

VOOR DE LATE 
ZOMERAVONDEN!

Kipschnitzels 
Runderschnitzels 
Varkensschnitzels 
Gehaktschnitzels

5 halen / 
   4 betalen

Extra donderdag voordeel!

6 HAMBURGERS
5.-

VLEESWAREN-TRIO

Heerlijke boerenkaas met italiaanse 
kruiden 100

gram 0.99

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

Superstunt

Pitloze druiven
_______________________ BAK 500 GRAM  0,99 

Volop Hollandse aardbeien,
kersen, opal pruimen 

en zacht fruit!

Vers van de Traiteur
Kapucijnerschotel
____________________________ 100 GRAM 0,99 

Varkenshaas in champ.roomsaus
+ GEBAKKEN AARDAPPELEN __ 100 GRAM 0,99 

Japanse kip
MET RIJST OF NOEDELS  ______ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi

Vers gewassen

Spinazie
2 x 300 GRAM

Vers gesneden

Meloenmix
VOLLE BAK

Nectarines of

Wilde perziken
500 GRAM

Vers gesneden

Bietjes
___________________  500 GRAM 0,99
Hollandse

Trostomaten
___________________  HEEL KILO  0,99

Moussaka

___________________ 100 GRAM  1,25

ALLEEN MAANDAG 14,

DINSDAG 15 EN WOENSDAG 16 JULI

0,99 0,990,99

Div. specialiteiten uit Brussel

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

KOOPJE!!
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De makers van de producten in de opruiming

blijven gewoon hun fair loon krijgen!

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur
heeft Wereldwinkel Maartensdijk een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Eén grote KWF afdeling De Bilt
door Marijke Drieenhuizen

Op verzoek van de KWF Kankerbestrijding ontstaat er in de gemeente De Bilt één grote afdeling. 

De Maartensdijkse afdeling gaat op in die van De Bilt. Alle 78 trouwe collectanten hebben een 

uitnodiging ontvangen om als afdeling nog éénmaal samen te komen. Adrie van Egdom stopt 

ook om alles te regelen en neemt zitting in het bestuur van de KWF afdeling De Bilt. 

De KWF Kankerbestrijding is in 

1949 opgericht als Stichting Ko-

ningin Wilhelmina Fonds. Dat jaar 

vierde de koningin haar gouden 

regeringsjubileum en ontving zij 

een Nationaal geschenk dat omge-

rekend in euro’s acht miljoen euro 

bedroeg. Voor het beheren van dat 

geld heeft zij de Stichting opge-

richt. In dat zelfde jaar richtten een 

aantal notabelen de Vereniging tot 

Steun aan het Koningin Wilhelmi-

na Fonds op om geld in te zamelen 

zodat de stichting door zou kunnen 

gaan met zijn werk. In 2007 zijn 

de stichting en de vereniging gefu-

seerd tot KWF Kankerbestrijding. 

Zij ontvangen geld door de jaarlijk-

se huis-aan-huiscollecte, donaties 

vanuit landelijke loterijen en ruim 

40% van de inkomsten komt uit na-

latenschappen. In 2013 werd 148,1 

miljoen euro ingezameld.

Collecteren is schooien

Sinds 1980 loopt Adrie van Egdom 

jaarlijks de KWF collecte, vanaf 

1990 regelt zij dat de collecte wordt 

gelopen in Maartensdijk, Holland-

sche Rading, Westbroek en Groene-

kan. Hoewel het in het laatste dorp 

lang niet altijd lukte om collectanten 

te vinden. Sinds 2002 wordt zij bij 

dit werk geholpen door de wijkhoof-

den. Samen haalden zij tussen de 

5000 en 6000 euro per collecte bij-

een. Adrie van Egdom: ‘Het brengt 

dus best veel geld op en dat is ook 

nodig om wetenschappelijk onder-

zoek te doen’. Mooie verhalen kan 

zij vertellen over het inleveren van 

het geld bij de bank. ‘Dat gaat niet zo 

gemakkelijk. Weinig banken zijn blij 

als je met zoveel kleingeld aankomt. 

Soms deed ik het in delen, een beetje 

bij die bank en een beetje bij een an-

dere. Tegenwoordig wil de KWF dat 

het bij de Rabobank gestort wordt, 

maar zij bieden maar één mogelijk-

heid aan: op maandag om half 11. Zo 

wordt het er allemaal niet gemakke-

lijker op. Het is ook mooi geweest 

na zoveel jaren’. Dat collecteren niet 

altijd leuk is blijkt uit de verhalen. 

‘Collecteren is schooien. Welliswaar 

niet voor jezelf maar voor anderen, 

maar toch. Gelukkig wordt de KWF 

collecte altijd in de eerste week van 

september gehouden. Dat is de eerste 

collecte en mensen zijn dan nog niet 

collecte moe. Toch zijn er mensen, 

in het verleden maar nu ook, die je 

geen ijn gevoel geven als je aanbelt. 
Sommige kijken je vanuit de kamer 

recht in je ogen aan maar lopen niet 

naar de deur om open te doen, ook 

zijn er mensen die op een absoluut 

niet vriendelijke manier laten weten 

dat zij niet geven aan collectanten. 

Maar er is ook eens iemand geweest 

die een cheque van 500 gulden in 

de bus deed. Dan is het mooi. Toch 

blijft het schooien’. 

Trouwe collectanten

Van de 78 collectanten zijn er 22 

die al langer dan 12 ½ jaar collec-

teren, 5 die het al 25 jaar doen en 

Hennie Mulder spant de kroon: zij 

loopt al 40 jaar met de collecte-

bus door Maartensdijk. De jubi-

larissen hebben een attentie ont-

vangen. Adrie van Egdom heeft 

al eens een speltje ontvangen en 

heeft daarvan een hangertje laten 

maken. Zij is trots op al het werk 

dat zij heeft verricht. ‘Ik doe lie-

ver dingen dan dat ik vergader. 

Dus ik stop als voorzitter en hou 

mij ook niet meer bezig als pen-

ningmeester. Verder gaan we ge-

woon door met de wijkhoofden. 

In Groenekan gaan Laurens en 

Annelies Huisman de taak van 

wijkhooefd op zich nemen. Zij 

zijn op zoek naar collectanten’. 

Zij vertelt nog dat het ook steeds 

moeilijker wordt om collectan-

ten te vinden. ‘In grote plaatsen 

wordt al geëxperimenteerd met 

lijsten waarop je aan kunt kruisen 

aan welke collecte je geld wilt 

overmaken. ‘We gaan het zien. Ik 

wens de nieuwe afdeling oprecht 

veel succes en ga door met het 

werk wat ik leuk vind’. 

Hennie Mulder (links) ontvangt uit handen van Adrie van Egdom een 

mooi klein collectebusje en een grote bos bloemen als dank voor 40 jaar 

collecteren voor de KWF Kankerbestrijding.

Chapeaupenning voor Gert Aelbers
door Guus Geebel

Met een feestje bij Stichting Mens in het gemeentehuis werd maandag 7 juli afscheid genomen 

van de vrijwilligers Gert Aelbers van Cees Stol. Ingrid van Maarschalkerweerd, manager 

participatie bij MENS schetste in een toespraak hun grote verdiensten. Burgemeester Arjen 

Gerritsen kwam plotseling binnen en verraste de heer Gert Aelbers door hem voor zijn 

activiteiten de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit te reiken.

‘In 2007 zijn Gert en Cees bij het 

Meldpunt Vrijwilligerswerk aan de 

slag gegaan met de vacaturebank, 

die heel primitief was’, vertelt In-

grid van Maarschalkerweerd. ‘Met 

de enorme ICT kennis van Gert 

hebben zij die up-to-date gemaakt.’ 

In de gemeente De Bilt bestond al 

lang de behoefte aan een vrijwil-

ligerssteunpunt. ‘Daarmee werd 

in 2011 begonnen waarbij Cees en 

Gert over kwamen. Jullie hadden er 

een goede kijk op en in maart 2012 

ging de vacaturebank in de lucht.’ 

‘Er zijn veel mensen gekomen om 

uw beider afscheid bij te wonen in 

het gemeentehuis. Dat is best een 

belangrijke plek, omdat daarmee 

de relatie tussen de activiteiten van 

Stichting Mens en het gemeente-

bestuur worden onderstreept’, al-

dus burgemeester Arjen Gerritsen. 

‘We hebben heel veel met elkaar 

te maken. Daarachter beweegt zich 

een samenleving waarin veel men-

sen ondersteuning nodig hebben. 

Daar zijn ambtenaren en zorgpro-

fessionals voor nodig, maar in een 

gemeente kan dat alleen als er ook 

vrijwilligers zijn die de zorg voor 

hun naasten willen oppakken. Eén 

van de mensen in de motor van het 

vrijwilligerswerk is de heer Gert 

Aelbers. Wat u heeft gedaan voor de 

vacaturebank is een goed voorbeeld 

voor onze gemeenschap. Goede 

voorbeelden willen we graag laten 

zien en onderscheiden van wat an-

deren doen.’  

Gert Aelbers  met de 

Chapeaupenning van de gemeente 

De Bilt. 

De aanwezige jubilarissen.

advertentie



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)

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Haal de kortingspas en 
ontvang maar liefst 

8 weken lang 
20% korting
op de Telegraaf
of je favoriete tijdschrift

Tijdschriften zomerpas

8 weken
20% korting

20%
korting

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

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

Voor onze opruiming

komt u uw 
bed uit!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 

gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw 

en  renovaie. Ter uitbreiding van ons 

team zijn wij op zoek naar een: 

Meewerkend Uitvoerder/Voorman* 
 

en een 

Timmerman 
 

 

Fullime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 

klantvriendelijkheid en collegialiteit 

voorop. 

Heb jij:  

� Minimaal MBO-niveau 4 door 

kennis en/of ervaring*  

� een B-E rijbewijs 

� Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovaie 

Dan bieden wij jou: 

� Een preige werksfeer 

� Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 

CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in een van de 

boven omschreven funcie s ?  

Email jouw C.V. voor 23 juli naar 

info@bouwbedrijfnagel.nl t.a.v. Egbert 

Nagel of stuur het naar: 

Bouwbedrijf Nagel BV 

Kerkdijk 66     

3615 BG  Westbroek . 

Voor meer informaie kun je ook contact 

opnemen met Egbert Nagel, 

telefoonnummer 06-150 316 38. 

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering

Parel Promotie

Kijk op 

www.parelpromotie.nl 
voor de mogelijkheden 

            of bel 0346 211215

Toe aan een nieuwe

website
die aansluit bij je 

Huisstijl?
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Aardbeienslof van 8,25
nu slechts € 6,95
Waldkornpuntjes

3 + 1 gratis
Er zijn nog volop oranje tompoucen en andere oranjetaartjes

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 

verhalen en recepten van 

inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 

• Primera Maartensdijk 



 De Vierklank 7 9 juli 2014

Zomeropera Bilthoven gaat 
liefhebbers verrassen

door Guus Geebel

Op 7 juli ging in de Noorderkerk in Bilthoven het eerste deel van een aantal cursussen van start 

die moeten leiden tot de opvoering van de opera Die Verkaufte Braut. Dit eerste deel duurt tot 

en met 15 juli. Het tweede deel wordt van 18 tot en met 29 augustus in Het Lichtruim 

gehouden. De voorstellingen vinden daarna in verschillende theaters in Nederland 

plaats. Op zondag 7 september in Het Lichtruim in Bilthoven. 

‘De International Belcanto Aca-

demy organiseert onder de naam 

Zomeropera Bilthoven haar jaar-

lijkse Summer Academy dit jaar 

voor het eerst in Bilthoven‘, aldus 

Peter Schlamilch. Hij verzorgt in 

de Noorderkerk het eerste deel de 

orkesttraining. ‘Ik train de zangers 

om met een orkest te leren zingen.’ 

De vocale training wordt gehou-

den door de internationaal bekende 

operazanger Raymond Modesti en 

het theatergedeelte door regisseuse 

Nelly Vogler. ‘De Noorderkerk 

heeft verschillende ruimten die het 

mogelijk maakt drie cursussen te-

gelijk te geven’, vertelt Schlamilch. 

‘Met Zomeropera Bilthoven willen 

we zo’n 15 jonge afgestudeerde 

conservatoriumzangers een zetje in 

de rug geven door ze podiumerva-

ring op te laten doen.’

Medewerking

‘Tijdens de trainingen wordt ge-

werkt aan de rollen van de indi-

viduele zangers in Die Verkaufte 

Braut. De deelnemers, waaronder 

enkelen uit het buitenland, hebben 

om in aanmerking te komen auditie 

gedaan onder leiding van Raymond 

Modesti.’ Schlamilch is blij met de 

medewerking van de gemeente in 

de vorm van subsidie en facilite-

ring. ‘Voor de tweede periode van 

18 tot en met 29 augustus hebben 

we ruimten in Het Lichtruim ter 

beschikking gekregen. Dan wordt 

de opera Die Verkaufte Braut ver-

der voorbereid.’ Schlamilch vertelt 

dat bij de uitvoering van de opera 

in Het Lichtruim een aantal dans- 

en toneelleerlingen van jeugdthe-

aterschool Masquerade een gastrol 

gaan vervullen. ‘Ik hoor dat er veel 

belangstelling voor is.’

Bijwonen

Schlamilch roept opera- en muziek-

liefhebbers op om de cursussen en 

masterclasses bij te wonen. Zij kun-

nen zich daarvoor aanmelden via: 

zomeropera@schlamilch.nl

Gemeenteraadslid Peter Schlamilch 

(1966) is operadirigent. Hij be-

haalde de einddiploma’s solozang 

aan het Utrechts Conservatorium 

en orkestdirectie aan het Konink-

lijk Conservatorium te Den Haag. 

Schlamilch is geboren en getogen 

in Amsterdam. Hij kwam in Utrecht 

wonen vanwege zijn studie aan het 

conservatorium.  ‘We verhuisden 

tien jaar geleden naar Bilthoven 

omdat we in De Bilt een mooie 

school voor de kinderen vonden.’

Uitvoeringen 
Kunstenhuis Biltse 

Muziekschool
Het eerste seizoen in het nieuwe onderkomen wordt door Kunsten-

huis Biltse Muziekschool feestelijk afgesloten met een Leerlingen-

uitvoering waarbij ensembles en solisten voor het voetlicht treden 

in de theaterzaal van Het Lichtruim.

Bijna alle ensembles laten donderdag 3 juli a.s. vanaf 19.30 uur horen 

wat zij kunnen. Het geheel wordt afgewisseld met enkele solisten op 

fl uit, accordeon, trombone en saxofoon, met als bijzonderheid Merijn 
Martens (11 jaar), die op accordeon een eigen compositie speelt. Verder 

zijn er onder meer optredens van het saxofoonkwartet, het schoolorkest, 
het kamerorkest en een barokensemble. Na afl oop is er een after-party 
in de foyer met muzikale medewerking van de bigband. Kaarten zijn 

verkrijgbaar via de ticketshop van www.kunstenhuis.nl en aan de zaal.

Daarna

Op zaterdag 5 juli zijn er twee presentaties van de muziekschool: een 

slagwerkpresentatie om 14.15 uur waarbij de slagwerkleerlingen van 

Harry Oosterbroek en Patrick Onderweegs met veel geweld laten horen 

wat ze geleerd hebben dit jaar bij de drumlessen en om 16.00 uur is er 

de ‘Gitaar & Drum’ presentatie van de leerlingen van Dick Kaan, Marijn 

Vlijm en Patrick Onderweegs. Bijzonder aan deze presentatie is dat er 

negen bandjes gaan optreden. Een genot om deze jonge popmuzikanten 

in wording te zien spelen. De toegang van deze presentaties is gratis.

Expositie Kunstkring BeeKk 
in Het Lichtruim

door Henk van de Bunt

Beeldend kunstenares Bartje van Doorn opende vrijdag 4 juli de expositie van Kunstkring BeeKk 

in het Lichtruim in Bilthoven. Zij adviseerde bezoekers meerdere keren van kunst te gaan genieten: 

‘Wanneer je als kunstenaar zoiets maakt als hier te zien is, laat je iets van je innerlijk, je ziel zien.’

Van Doorn: ‘Dat vergt van de toe-

schouwer ook een openheid, noem 

het kwetsbaarheid om het te begrij-

pen, om verrast, verwonderd, ge-

emotioneerd of geïnspireerd te ra-

ken, om oog in oog te staan met iets 

bijzonders waar iemand tot de grens 

is gegaan in haar of zijn onderzoek. 

Daarom wil ik iedereen aanbevelen 

de komende tijd meerdere keren te-

rug te komen en in alle rust, met de 

handen op de rug, een onbevangen 

blik en een zee van tijd nog eens te 

kijken en te zien wat het met je doet 

en of het je verwondert, behaagt, 

raakt, boeit of emotioneert. En om 

vervolgens dan gelaafd, geheeld, 

bevredigd, verfrist, opgekikkerd of 

geïnspireerd uw weg te vervolgen’. 

Van Doorn is zelf ook lid van 

BeeKk: ‘En misschien beste kunst-

liefhebbers besluit u dan, dat prach-

tige sieraad, dat markante beeld, 

of dat gevoelige schilderij dat u 

niet loslaat aan te schaffen, zodat u 

er thuis in uw eigen omgeving zo 

vaak van kunt genieten als u maar 

wilt. Neemt u dan gerust contact 

op met een van de deelnemende 

kunstenaars: Renske Dussel, Cathy 

Worrell, Helene van der Reijden of 

Gerrit van Esterik, bv. via de site 

van Kunstkring BeeKk’. Bartje 

bedankte tenslotte de vier kunste-

naars voor het werk dat zij in het 

Lichtruim tentoonstellen en voor 

de inspiratie die zij daardoor aan 

anderen geven. De expositie duurt 
tot dinsdag 2 september.

Countrymuziek op 
Beerschoten 

Tussen al het voetbalgeweld is zondag 13 juli a.s. achter paviljoen 

Beerschoten het derde zomerconcert met voor de pauze een optreden 

van Countryband Treasure. Zij spelen prettig in het gehoor liggende 

muziek. De bezetting bestaat uit gitaar, bas, steelgitarist en zang. 

Na de pauze is er een optreden van de Weathertown Bigband van de 

Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. dirigent Marc van den Bosch. De 

band bestaat uit enthousiaste jonge mensen met een passie voor muziek. 

Bij minder goede weersomstandigheden wordt het concert verplaatst 

naar gebouw ‘de harmonie’ aan de Jasmijnstraat 6b in De Bilt. Aanvang: 

14.00 uur, einde 16.00 uur. Toegang gratis: om de concerten in stand te 

kunnen houden wordt na afl oop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het 
laatste zomerconcert van dit seizoen is op zondag 31 augustus m.m.v. 

vrouwenkoor Kokkels en Mokkels en het Senioren Harmonie Orkest 

Provincie Utrecht. Zie ook www.zomerconcertendebilt.nl.

      (Jan Meeuwsen)

Peter Schlamilch hoopt er met Zomeropera Bilthoven een nieuwe traditie 

bij te krijgen.

De tentoonstelling werd op vrijdag 4 juli geopend door Bartje van Doorn(links) beeldend kunstenaar en lid van 

Kunstkring BeeKk. Naast haar v.l.n.r. Cathy Worrell (schilderijen, gemengde technieken), Gerrit van Esterik 

(schilderijen, diverse technieken), Hélène van der Reijden (acryl, schilderijen) en Renske Dussel (sieraden). 

Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

advertentie

Saxofoonkwartet UltraSax verzorgde de opening van de expositie



Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Fauteuils op maat, Relax fauteuils 

en Sta-op-fauteuils en heeft meer 

dan 80 jaar meubelervaring. Wij bieden 

kwaliteit, service  en betrouwbaarheid. 

Bezoek onze winkel en showroom met  ca. 

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

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931  www.raaijeninterieurs.nl

elektRotecHnIscH InstallatIeBeDRIjf
WaaRBoRgInstallateuR

J. BOSHUIS
uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Vestigingen in De Bilt,

Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 

Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800

www.noordanuspartners.nl

Deskundig

op uw erf,

thuis in 

uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

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

KALFSKOTELETJES 
Voor de kenners. Voor in de pan of op de barbecue;

kort bakken als entrecote 100 gram 2,55

LAMSFILET
Iets aparts. Bakken als biefstuk. Heerlijk mals en mager;

een ware lams delicatesse 100 gram 3,75

DE ROBBE STEAKS 
Bakken als biefstuk. Super mals en lekker gemarineerd en

héél (snel) kort bakken!!              4 stuks 7,00

DUITSE BIEFSTUK 
Met o.a. gemalen biefstuk met kruiden en een

topping van bieslook en gesnipperde uitjes 100 gram 1,45

GEVULDE KIPFILET
Met o.a. kip� let, kruidencrème, marinade & rauwe ham;

ca 12 tot 15 min. braden 100 gram 1,35

LAMSBURGERS
Uit onze specialiteitenhoek. Mooi mager &

lekker gekruid van puur lamsvlees gemaakt 100 gram  1,75

TIP: maandag 14 juli t/m woensdag 16 juli

BLINDE VINKEN

 
100 gram 1,25

PEPER BURGERS

 
3 stuks 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 7 juli t/m zaterdag 12 juli 2014. Zetfouten voorbehouden.

 
 
 
 

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 

Opbrengst voor Syrië

Het Beneietconcert voor hulpgoederen aan Syrië heeft € 1100,- opgebracht. 
Andrea Hessing organiseerde dit concert in de Patioschool De Bilt op 22 juni. 
Andrea: ‘Er was een ijne, intieme sfeer van saamhorigheid. En de verhalen 
van Jenita en Chris, die de hulpgoederen naar Syrië brengen, dwongen veel 
bewondering af.’ Alle vrijwilligers, sponsors en gulle gevers worden hartelijk 
bedankt. [RR]

Laadstroom in onze wijken

gaat de hele gemeente bestrijken

gebruik helpt mee

aan minder CO2

en dat is wat we willen bereiken

Guus Geebel
Limerick

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

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

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht:
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan,
  de Genestetlaan, Laurillardlaan,
  ten Katelaan 
Vaste wijk per SEPTEMBER bezorgers gezocht:
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)

Voor de zomervakantie zoeken wij ook invallers.
Heb jij zin om in je vakantie tijdelijk wat bij te verdienen? 
Mail dan naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

Vergunningaanvragen voor een omgevingsvergunning:
• Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 1A, vervangen en verplaatsen trappen en uitbouwen begane grond (19-06-2014)
• Bilthoven, Koppellaan 9, uitbouw zijgevel t.b.v. realiseren berging (22-06-2014)
• Bilthoven, Kruisbeklaan 1, gevelrenovatie kopgevels (19-06-2014)
• Bilthoven, Steenen Camer 38, uitbouw badkamer achterzijde 1e verdieping (18-06-2014)
•  Bilthoven, Zorgcentrum d’Amandelhof, Noord-Houdringelaan 82, herindelen parkeerplaatsen, weghalen bomen, 

vernieuwen en uitbreiden verlichting (19-06-2014)
• De Bilt, Utrechtseweg (N237), verplaatsen 3 bomen (Eiken) naar achterliggend weiland (17-06-2014)
• De Bilt, Waterweg 73, plaatsen dakkapel (20-06-2014)
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 96, kappen Japanse kers en herplanten nieuwe (21-06-2014)
• Maartensdijk, Nachtegaallaan 30, plaatsen mobiele unit t.b.v. bevolkingsonderzoek (13-06-2014)
• Westbroek, Dr. Wel.erweg 98, plaatsen van een uitbouw (20-06-2014)

Verleende omgevingsvergunning regulier
• Bilthoven, Diepenbrocklaan 18A, plaatsen dakkapel voorzijde (23-06-2014)
• Bilthoven, Julianalaan 42, verbouwen en uitbreiden van de bestaande kerk (23-06-2014)
• Bilthoven, Ockeghemlaan 20, uitbreiden woning (19-06-2014)
• De Bilt, Ds. Sanderuslaan 27, plaatsen schutting (25-06-2014)

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Verse Zeeuwse mosselen

met frietjes, sla en sausjes

€ 17,50

Weekspecial
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Brugklas in zicht

De basisschool geeft veelal een advies 

voor het voortgezet onderwijs vooraf-

gaand aan de Cito-toets. Het advies licht 

men toe in een gesprek met de ouders. 

Als er een goed contact is tussen school 

en ouders, dan zal het advies meestal 

niet als een verrassing komen. Het over-

drachtsgesprek is een gesprek tussen 

de basisschool en de school voor Voort-

gezet Onderwijs. Het is vooral bedoeld 

om de schriftelijke informatie over de 

leerlingen verder aan te vullen en meer 

gevoel te krijgen bij de leerlingen. Dit 

wordt ‘warme overdacht’ genoemd. 

Zakelijk
Tegenwoordig is de overgang naar 

het voortgezet onderwijs verzakelijkt, 

geformaliseerd. Het samen onderweg 

zijn om het kind op de juiste plek te 

krijgen door een mondelinge toelich-

ting behoort dei nitief tot het verleden. 

Het top-down beleid heeft haar plaats 

gekregen. Dat is althans de mening 

van een aantal schooldirecteuren. Ella 

en Jan Prins van de Julianaschool in 

Bilthoven: ‘Het rectorenoverleg van de 

VO-scholen Zeist/De Bilt-Bilthoven zet 

nu de koers uit en het basisonderwijs 

moet zich schikken in de gedicteerde 

aannamenormen. De standpunten van 

de basisschool staan aan de horizon ge-

parkeerd. Gelukkig vormen de 4 scho-

len van voortgezet onderwijs in De Bilt 

daar een uitzondering op. Zij hebben 

zich uiteraard aan de gemaakte afspra-

ken te houden. Op dit lokale niveau 

is er namelijk wel degelijk overleg en 

worden de routes op elkaar afgestemd. 

Goed voorbeeld doet volgen. Geen dic-

taat maar een open mind voor elkaars 

gedachtengoed over het aannamebe-

leid PO/VO. 

Warme overdracht
Rob van Maanen vertelt: ‘De indruk 

bestaat dat er een verschuiving plaats-

vindt van een warme overdracht naar 

een cijfermatige overdracht. Voorheen 

was het ‘warme’ advies van de basis-

school leidend voor een verwijzing naar 

het VO. De VO scholen richtten zich ver-

volgens op het advies. Bij de aanmel-

ding dit schooljaar merken we dat de 

VO scholen het accent leggen op de cij-

fers van het LVS (LeerlingVolgSysteem) 

en niet meer op de warme overdracht. 

De gegevens van het CITO-LVS vanaf 

groep 6 worden meegestuurd, waarbij 

we merken, dat wanneer het warme 

advies niet aansluit bij de cijfers, de cij-

fers de doorslag geven en niet meer de 

argumenten van de basisschool om de 

kinderen op de plek te krijgen waar ze 

horen. Dit frustreert de scholen in het 

basisonderwijs behoorlijk. Alles heeft 

ook te maken met het aantal meldin-

gen op de VO scholen; scholen die te 

weinig aanmeldingen hebben zijn een 

stuk soepeler in hun aannamebeleid. 

Op de Martin Luther King hebben we 

te maken met twee soorten overdracht: 

De aanmelding voor VO scholen in de 

regio De Bilt en Zeist gebeurt middels 

een geheel digitale overdracht. De aan-

melding voor de scholen in de regio Hil-

versum gebeurt deels digitaal en kent 

ook deels een andere procedure. 

Over de koude en de warme 
overgang naar de brugklas
door Henk van de Bunt

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een 

belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen 

en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen 

dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat de basisschool en het voortgezet onder-

wijs aandacht besteden aan de afstemming tussen beide onderwijssoorten.

Groep 8 van ’t Kompas waaiert als toekomstige brugklasser meestal meerdere richtingen uit (Maartensdijk, Bilthoven, 

Utrecht of Maarssen).

Ella Prins (l): ‘Het samen onderweg zijn om de (toekomstige) brugklasser op de 

juiste plek te krijgen, is een proces waar ook de ouder achter moet staan’. 

‘ De indruk bestaat dat er een verschuiving plaatsvindt 

van een warme overdracht naar een cijfermatige 

overdracht. Voorheen was het ‘warme’ advies van de 

basisschool leidend voor een verwijzing naar het VO. ‘

Lees verder op de volgende pagina
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Basisschool ’t Kompas: 
Samen sterk voor uw kind
In Westbroek is één basisschool: ‘t Kompas. Hier brengen ouders hun kinderen al 

generaties in het volste vertrouwen naartoe. Natuurlijk is er door de jaren heen veel 

veranderd in het onderwijs. De school  is met haar tijd meegegaan. Het is een moderne 

school met vier combinatieklassen. Kwaliteit staat voorop en iedereen is er welkom.

 Nog altijd is ‘t Kompas een kleinschalige en persoonlijke school; een echte dorpsschool waar de 

directeur elk kind en zijn of haar opvoeders bij naam kent. En waar christelijke waarden nog tellen. 

Of kinderen nu van huis uit naar de kerk gaan of niet: we bidden samen, lezen de bijbel en vieren 

samen feestdagen. 

Bovenal is onze school een veilige plek, waar we met z’n allen actief proberen om pesten te voor-

komen en ieder kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Kinderen die minder goed meeko-

men, maar ook kinderen die zich in 

de klas vervelen omdat de lesstof erg 

makkelijk voor ze is. Voor hen is er de 

plusklas, waar ze op een leuke manier 

worden uitgedaagd. 

Trots zijn we op onze enthousiaste 

club ouders die elke activiteit weer 

tot een groot succes maken. Een 

speciaal plekje heeft de prachtige 

groente- en bloementuin die in een 

paar jaar tot volle bloei is gekomen.

’t Kompas

Prinses Christinastraat 4

3615 AG Westbroek.

Tel 0346-281475

www.kompaswestbroek.nl

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

Ook voor het

TUSSENDOORTJE 

tijdens je studie ga je naar c1000

Vervolg van pagina 9

Bij de overdracht richting regio Hilversum wordt de ‘warme overdracht’ meer 

op waarde geschat, zo is de indruk’.

Belang
Een mening, die bevestigd lijkt te worden door de woorden van Ronald de 

Moor, directeur van de Bosbergschool in Hollandsche Rading: ‘Vorig school-

jaar was er een aantal afwijzingen op de Werkplaats. Deze leerlingen moesten 

toen met hun ouders alsnog naar Hilversum. Ouders waren blijkbaar bang 

ook in 2014 afgewezen te worden en  het lijkt erop dat dit schooljaar ouders 

voor zekerheid hebben gekozen. Dit gaf ons als resultaat een 100% score; 

dat wil zeggen, dat alle kinderen zijn geplaatst op basis van “de warme over-

dracht”. Dat is natuurlijk perfect voor de kinderen, ouders en geeft ook rust en 

waarderende erkenning voor de collega’s.’ 

Kompas
Gerdien Sterrenburg is groep 8 leerkracht van ’t Kompas in Westbroek: ‘Ik kan 

wel merken dat er door de jaren heen wat minder direct contact is met de ver-

volgscholen, maar dat is ook per school verschillend. Een paar jaar terug zat je 

bij veel scholen nog om de tafel om de kinderen ‘warm’ over te dragen, wat 

soms ook betekende dat je een pleidooi hield voor een bepaald kind als je er 

van overtuigd was dat hij/zij toch echt wel op die school hoorde. Iedere leerling 

werd daarin kort ook even besproken, ook als er geen twijfels waren. Tegen-

woordig is het alleen nog even een telefoontje als er over een bepaald kind nog 

vragen zijn. Ik weet niet of dat ook meteen slechter is. De informatie die ik voor 

een vervolgschool van belang vind, geef ik nog steeds door. In de aanmelding 

via internet kan ik deze gegevens niet altijd kwijt, dus stuur ik altijd als bijlage 

nog een “ouderwets” eindverslag mee, waar ik een kind en zijn/haar resultaten, 

opvallend-heden en bijzonderheden gewoon in woorden kan beschrijven, in 

plaats van door middel van een kruisje op een voorgedrukt formulier. Misschien 

dubbel, maar ik vind het wel belangrijk dat ze die dingen over een kind weten. 

Wat een vervolgschool daar vervolgens mee doet, is aan hen. 

 

Nieuwelingen
Douwe Bilder en Karin Braskamp vormen samen de directie van De Regenboog: 

de nieuwste school van de Stichting Delta De Bilt. Na de start in 2006 is het 

snel gegaan. Sindsdien is de school met één groep per jaar gegroeid. In 2009 

werd de 100ste leerling verwelkomd en op dit moment heeft de school 220 

leerlingen verdeeld over de groep 1 t/m 8. Ook is er in 2014 een ander hoog-

tepunt: het voor de eerste keer aleveren van een groep acht van maar liefst 21 

‘bruggers’. Het directeurs-duo vertelt, dat het thema hen wel bezighoudt: ‘Wij 

zien ook een verandering de afgelopen jaren (met zo z’n voor- en nadelen)’. De 

voorkeur gaat er naar uit om rechtstreeks met het VO erover in gesprek te gaan. 

Theresiaschool in Schutsmantel
Het is al jarenlang 

traditie dat steeds twee 

leerlingen van groep 8 

van de St. Theresia(basis)

school op dinsdag en 

op vrijdagochtend ko

men helpen bij de 

beweegactiviteiten in 

Schutsmantel. Zij helpen 

bewoners met het vinden 

van een plekje om te gaan 

zitten, zetten rollators 

aan de kant en geven ze 

weer aan als dat nodig 

is. Ze doen mee met de 

oefeningen en helpen het 

materiaal uitdelen en na 

aloop met het schenken 

van de koie en ze gaan 

rond met de koekjes. Ze 

leren hoe ze veilig met 

een rolstoel om moeten gaan en een keer per jaar wordt er met de gehele klas geholpen om met alle bewoners een 

wandeling door de wijk te maken. Ook komen ze de liedjes van de musical zingen als afsluiting van het jaar dat ze 

geholpen hebben. (Marlies Dijkkamp)

Leerlingenvoer gemeente De Bilt
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 juni de Verordening tot wijziging van de Verordening 

leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2014 vastgesteld. Deze verordening treedt op 1 augustus 2014 in wer-

king. De Verordening bevat gewijzigde regels naar aanleiding van de invoering van de Wet passend onder-

wijs. Tevens is deze gelegenheid aangegrepen om de Biltse verordening in overeenstemming te brengen 

met het landelijke model.

Om de consequenties van deze wijziging zo goed 

mogelijk in te bedden geldt er een overgangsregeling 

voor het schooljaar 2014-2015. Aanvragen die vanaf 

het schooljaar 2015-2016 worden ingediend worden 

getoetst aan de nieuwe verordening.

Ter inzage

De verordening ligt tijdens kantooruren gedurende zes 

weken (van 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014) ter 

inzage bij het informatiecentrum van het gemeente-

huis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. Tegen be-

taling van een legesbedrag kan men een kopie krijgen.
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Tijd voor iets heel anders 
‘Brugpieper’, ik vind het maar een raar woord’, zegt Merel Bos Waaldijk. Ze zit in groep 8 van de 

St Theresiaschool in Bilthoven. ‘Iedereen is toch een keer in de brugklas begonnen?’ Alsof ze wil zeggen 

dat het niet zó bijzonder is, dat na de zomervakantie een groot aantal kinderen in onze gemeente de 

vertrouwde basisschool verwisselt voor de compleet andere wereld van het voortgezet onderwijs. En wat 

staat hen te wachten in die brugklas Havo/VWO. Veroniek Clerx praatte met vier 

basisschoolverlaters; twee jongens en twee meisjes, uit vier verschillende Biltse 

kernen. Ieder van hen kiest voor een voortgezette opleiding buiten de gemeente. 

Nou ja ‘kiest’… Soms heb je de pech dat je gewoon bent uitgeloot. 

Menno Akkerman is 

synoniem voor sport en 

nog eens sport. Op de 

atletiekbaan, voetbalveld 

en voor de buis, vaak met 

de laptop op schoot. Slaat 

geen WK-wedstrijd over 

wat ertoe leidt dat hij 

deze laatste weken van 

zijn basisschoolcarrière 

veelvuldig te laat in bed 

ligt. Het zijn drukke, ver-

moeide dagen die laatste 

weken op de Groen van 

Prinstererschool in De 

Bilt. Spreekbeurt (over 

Wielrennen en de ‘Belkin’ - ploeg), musical, schoolhockey en dan ook nog de Ronde van 

Zwitserland volgen op Eurosport. ‘Ik weet als sinds groep 7 dat ik naar het Gerrit Riet-

veld College wil in Blauwcapel,’ vertelt hij. Het ‘Gerrit Rietveld’ betrekt hopelijk toch na 

de zomer een nagelnieuw gebouw en is helemaal klaar voor de digitale toekomst. ‘Daar 

hebben ze een Technasium’ (specialisatie onderzoek en ontwerp), weet de toekomstige 

Havo/VWO-brugklasser. Nieuwe klas, nieuwe vrienden? ‘Jammer dat er niemand van m’n 

oude klas mee gaat maar dat kan ook z’n voordelen hebben. Het zal natuurlijk wel anders 

worden. Elk uur een nieuwe leraar is in het begin ook wel een beetje gek. Pas hadden we 

kennismaking op de nieuwe school en toen zag ik wie er bij me in de klas kwam. Heb ik 

al twee jongens ontmoet. We gingen samen in ons Domein kijken. Was gezellig.’ Wat hij 

wil worden? ‘Ik denk architect.’ Menno heeft zich op zijn nieuwe school aangemeld voor 

de Theater Kunstklas. Want toneelspelen en muziek maken vindt hij leuk. Dat weet hij 

sinds hij meedoet aan de eindmusical van Groep 8. ‘Het zal wel zwaar worden met al dat 

huiswerk’ verwacht hij. Nu valt het nog wel mee maar volgend jaar wordt dat wel anders. 

Plannen is ook niet m’n beste kant, maar dat went wel. Het zal ook moeilijk te combineren 

zijn met het wielrennen volgend jaar, maar ik ga er m’n best voor doen.’ M
e
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Merel Bos Waaldijk zal 

als elj arige de St The-

resiaschool in Biltho-

ven verlaten. Ze had de 

pech om tot tweemaal 

toe uitgeloot te worden. 

Voor de Werkplaats en 

het Herman Jordan Ly-

ceum. En toen bleek op 

de Vrije School in Zeist 

geen plaats meer te zijn. 

Maar gelukkig heeft ze 

tóch nog een school van 

haar keuze gevonden in 

de UniC, spreek uit ‘joenik’ 

in Utrecht. Daar hoefde 

ze niet eens te loten. ‘Elke leerling is uniek’ stelt de UniC-website, daarom stimuleren wij 

de ontwikkeling van de unieke talenten, interesses en vaardigheden.’ Merel: Mijn vader 

vond deze school heel geschikt voor mij. Ik heb er twee dagen kennis mogen maken. 

Mij spreekt het aan dat ik veel met de laptop ga werken en dat er veel ruimte is voor 

zelfontplooiing. Dat vind ik altijd i jn’. Ook Merel is de enige leerling van haar school die 

de overstap naar de UniC maakt. Weet al heel goed wat ze te verwachten heeft: ‘Heel 

veel nieuwe lessen hè. Frans, Engels. Ik ben er allemaal heel benieuwd naar. Ook naar 

Wiskunde? Ja ook wel, maar ik vind rekenen al zo moeilijk.’ Zou Merel weten dat ze op deze 

school zelfs Chinees kan leren? Nu woont ze heel dicht bij de Theresiaschool. ‘Alles is hier 

heel vertrouwd en dat ga ik allemaal achterlaten’, bedenkt ze. Ze gaat nu wel een eindje 

reizen: ‘In het begin ga ik met de i ets naar Den Dolder en dan met de trein naar Utrecht.’ 

Opvallend is, dat Merel al heel goed weet wat ze wil worden: een restaurant beginnen in 

Engeland. ‘Ja, want ik vind koken heel leuk en Engeland vind ik een mooi land. En als dat 

niet uiteindelijk niet lukt, dan word ik kunstenares. Net als mijn oma in Groningen. Want ik 

vind tekenen ook heel leuk.’ En ter illustratie tekent Merel EVEN een cello, want ze heeft al 

vier jaar cello-les op de Muziekschool. M
e
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David Zhu van de Bos-

bergschool heeft de 

school van zijn keuze 

aan de andere kant van 

de gemeente De Bilt ge-

vonden. Hij woont in Hol-

landsche Rading en dan 

is het Alberdingk Thijm-

college in Hilversum een 

logische keuze. ‘Leerlin-

gen op het Alberdingk 

Thijm College bereiden 

zich voor op de maat-

schappij van morgen’, 

belooft het ATC. ‘Ons on-

derwijs is er dan ook op gericht om je de wereld om je heen te laten begrijpen. In een om-

geving waarin je jezelf kan zijn en samenwerkt met anderen. Iedere leerling heeft een ei-

gen laptop, waardoor het onderwijs digitaal, interactief en actueel is.’ En dát ziet David, die 

in één van de drie VWO-brugklassen is geplaatst, helemaal zitten. ‘Je hebt dus geen losse 

boeken meer nodig.’ Davids ouders zijn eigenaren van het plaatselijke Chinese restaurant 

‘Memories of China’. Vandaar de vraag of Davids toekomst misschien in de horeca ligt? Als 

reactie haalt hij zijn schouders op. Zover heeft hij nog niet gedacht. Vertelt dat hij soms 

meehelpt in de zaak. Tafels dekken en zo. Ja hij is wel eens in China geweest om familie 

op te zoeken. ‘Het is heel anders dan Nederland en niet echt schoon’, zegt hij nadrukkelijk. 

‘Mijn zusje zag er kinderen met gaten in de kleren. Nee, ik zou er niet echt willen wonen’. 

David is een computerliefhebber. Sporten? ‘Neuh. Ik heb het op tennis geprobeerd, maar 

ik vind gamen leuker en buitenspelen ook.’ David is een type dat observeert en wacht wat 

er op hem afkomt. ‘Het is allemaal fris’, en dat bevalt hem wel. Nieuwe vrienden maken? 

‘Dat doe je toch makkelijker als je nog klein bent, denkt hij. ‘Dan heb je minder last van 

schaamte’. Davids lievelingsvak is rekenen. Met taal heeft hij minder; ‘begrijpend lezen’ is 

lastig. Huiswerk? Dat betekent plannen, en nee dat hebben ze nog niet echt geoefend 

op de Bosbergschool. Wat David tijdens de vakantie gaat doen weet hij nog niet. Wat hij 

wil worden als hij groot is ook niet. Daarvoor heeft hij een heel logische verklaring: ‘op de 

nieuwe school kom ik er vast wel achter wat ik leuk vind.’D
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Carolien Smits verruilt 

de Nijepoort in Groene-

kan voor het Leidsche 

Rijn College in Utrecht-

West. Vijfentwintig mi-

nuten i etsen verderop. 

Waarom een school zover 

weg? Caroline: omdat dit 

een LOOTSchool is. LOOT 

staat voor Landelijke Or-

ganisatie Onderwijs en 

Topsport. Het Leidsche 

Rijncollege is een Top-

sport Talentschool, waar 

het grote tennistalent van Carolien in combinatie met regulier onderwijs verder kan wor-

den ontwikkeld. Want topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral rei-

zen. Dat merkt ze ook al op de basisschool. De nieuwe school zal haar maatwerk bieden 

die is aangepast aan haar tennis. ‘Ik hoef bijvoorbeeld niet mee te doen met gymnastiek, 

tekenen of drama.’ Carolien speelt al sinds haar 7e jaar. Tennist bij tennisclub Atalanta in 

Houten en staat 30e op de Nederlandse ranglijst tot 12 jaar. Traint viermaal per week, 

afwisselend tennis en conditietraining. De gewone basisschoolvakken kunnen haar niet 

heel erg boeien. ‘Ja, gymnastiek, dat is altijd leuk.’ Op het schoolplein van de Nijepoort 

hoef je niet ver te zoeken naar Carolien. Want ze is druk met ‘tafelen’ (= ‘tafeltennis’ met je 

handen en een gewone bal). Ze heeft er rode wangen van. ‘Buitenspelen is altijd gezellig’ 

Maar rekenen vindt ze ‘saai’ en taal, is ‘wel interessant’. ’t Is niet geheel onverwacht dat ze 

als enige van haar klas naar Leidsche Rijn gaat. Met de i ets. Dat vindt ze toch wel jammer. 

‘Ik ga wel proberen contact te houden met mijn klasgenoten.’ Je weet niet wat er allemaal 

te gebeuren staat hè. Het is allemaal zo nieuw. Maar ik denk wel dat je het met zijn allen 

gezellig kunt maken in zo’n nieuwe groep’.C
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DE BOSBERGSCHOOL IN 

HOLLANDSCHE RADING

Na 8 leerzame en gezellige jaren zijn we helemaal klaar voor de middelbare school!

      > leerzaam  > natuurochtenden

> gezellig en knus  > native speaker Engels

  > tutor lezen  > IPC  > groen schoolplein  

       > vertrouwd  > vriendschappen  > tablets

  > excursies > moestuin > zelf onderzoeken

> meester  > juf  > cultuur  > keten op kamp  > lol   

        > sportief  > bos  > Vreedzame School

DE BOSBERGSCHOOL  >  DENNENLAAN 59-61  >  3739 KM HOLLANDSCHE RADING  >  035 - 5771660  >  info@debosbergschool.nl  >  www.debosbergschool.nl

“Kennis is essentieel, maar in de moderne samenleving zijn sociale vaardigheden, creativiteit, sportiviteit en aandacht voor elkaar en 

voor de natuur ook belangrijk. De Bosbergschool biedt een mooie mix. Er zijn veel redenen om bewust te kiezen voor de Bosbergschool. 

Zo bieden wij per schooljaar 5 flexibele vakantiedagen aan en hebben we een continurooster van 08.30 - 14:00 uur. Aansluitend kunnen 

de kinderen naar BSO ‘het Buitenbos’ dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. Kom gerust eens kijken.” Ronald de Moor, directeur 

Groep 8, 2013-2014

De Van Dijckschool maakt onderdeel uit 

van de Stichting Wereldkidz waar twin-

tig scholen in de regio bij zijn aange-

sloten. Twee jaar geleden is binnen de 

stichting met een pilot gestart om apart 

aandacht te besteden aan hoogbe-

gaafde kinderen (met een IQ boven de 

130). Dat gebeurt met het zogeheten 

‘verdiepte arrangement’ waarbij binnen 

de reguliere klas hoogbegaafde kinde-

ren extra en moeilijkere taken krijgen 

die meer aansluiten bij hun leerniveau. 

Die pilot is succesvol verlopen en dat 

was reden om het project uit te breiden 

naar een voltijds leertraject voor hoog-

begaafde kinderen, de topklas.

Baat
Susanne Waal, coördinator van de top-

klas: ‘Daar zijn deze kinderen bij gebaat, 

want zij leren sneller en anders dan an-

dere kinderen.’ Als reguliere kinderen 

zich in een nieuw onderwerp verdie-

pen, doen zij dat stap voor stap tot zij 

het begrijpen. Zij bouwen als het ware 

een huis, bouwsteen voor bouwsteen, 

totdat zij het dak erop zetten: dan heb-

ben zij zich het onderwerp eigen ge-

maakt. Hoogbegaafden kinderen gaan 

anders te werk. Zij beginnen door het 

nieuwe onderwerp van bovenaf te be-

kijken en verdiepen zich er dan in door 

het steeds verder te ontrafelen. Dat is 

een omgekeerde leerbeweging. Regu-

liere kinderen van beneden naar boven, 

hoogbegaafde kinderen van boven 

naar beneden. 

Waal: ‘Op dat verschil in leerstijl willen 

wij inspelen als school.’ Er zijn diverse 

gevolgen mogelijk als met de leerme-

thode niet goed wordt aangesloten op 

de leerstijl van hoogbegaafde kinderen. 

Zij kunnen een minder ontwikkelde 

leerhouding krijgen, omdat zij zich niet 

leren in te spannen op school. Dat is 

juist een belangrijke vaardigheid die 

een kind op school hoort te ontwikke-

len: grenzen aftasten en opzoeken, uit-

dagingen aangaan, uit de comfortzone 

stappen.

Dyslexie
Ook kan juist een tegenovergestelde 

houding ontstaan, namelijk perfectio-

nisme en faalangst, omdat het kind niet 

heeft geleerd dat het niet erg is als je 

dingen even niet weet of kunt. Gericht 

aansluiten op de leerstijl van een hoog-

begaafd kind, is dus van groot belang 

voor zijn of haar geestelijke en sociale 

ontwikkeling. Waal: ‘We kiezen voor een 

voltijds leertraject waarbij de kinderen 

onderdeel uitmaken van het reguliere 

basisleertraject, normaal met alle ande-

re kinderen omgaan en ook aparte les-

sen volgen die speciaal zijn afgestemd 

op hoogbegaafden.’

Dat kinderen af en toe aparte lessen vol-

gen, is al een bekend verschijnsel op de 

Van Dijckschool, want er is ook aparte 

aandacht voor kinderen met dyslexie 

en spraakproblemen. De aparte klas zal 

de hoogbegaafde kinderen dus geen 

geïsoleerde groep op school maken. 

Om vast te stellen of kinderen voor de 

topklas in aanmerking komen, wordt 

een IQ-test afgenomen. Dat gebeurt al-

leen bij de kinderen van wie al bekend 

is dat zij een bovengemiddeld IQ heb-

ben waardoor zij deelnemen aan het 

‘verdiepte arrangement’. 

De topklas zal starten in september 

voor groep 4 tot 7. Op 15 juli om 20.00 

uur is er een informatieavond op de 

Van Dijckschool waarbij Susanne Waal 

aanwezig zal zijn. Zij is ook per e-mail te 

bereiken susannewaal@wereldkidz.nl of 

telefonisch 030-2282736.

Topklas voor 

hoogbegaafde kinderen
door Floris Bijlsma

Onderwijsprogramma’s voor moeilijk lerende kinderen zijn er in allerlei soorten en maten. Speciale leermetho-

des voor hoogbegaafde kinderen zijn minder gebruikelijk. Maar vanaf september begint op de Van Dijckschool 

in Bilthoven de topklas, een fulltime leertraject voor juist deze groep kinderen.

Coördinator van de topklas, Susanne Waal met enkele (willekeurige) scholieren.

Dat kinderen af en toe aparte lessen volgen, is al een 

bekend verschijnsel op de Van Dijckschool, want er is 

ook aparte aandacht voor kinderen met dyslexie en 

spraakproblemen. De aparte klas zal de hoogbegaafde 

kinderen dus geen geïsoleerde groep op school maken.
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Na een welkom van de voorzitter van 

Raad van Toezicht, Yvonne Schers, bijt 

directeur Tineke Plessen het spits af. Zij 

vertelt onder andere over de opening in 

1988 van het eerste kinderdagverblijf in 

de gemeente, De Bosuiltjes op het ter-

rein van Berg en Bosch. Het initiatief van 

arts Riekje de Muinck en econome Fien 

van der Heijde blijft niet onopgemerkt.

Belang
Grote werkgevers in de gemeente, zo-

als het KNMI en RIVM, zien het belang 

in van goede kinderopvang. Zij inves-

teren daarom in verdere ontwikkeling 

van het initiatief. Dat resulteert in 1991 

in de opening van een tweede kinder-

dagverblijf, De Steenuiltjes, destijds op 

de Planetenbaan. De opening werd ver-

richt door toenmalig minister van WVC 

(tegenwoordig WVS), Hedy d’Ancona. 

Zij is aanwezig in Het Lichtruim en ver-

zorgt de tweede lezing waarin zij ingaat 

op het maatschappelijke belang van 

kinderopvang.

Achilleshiel
D’Ancona vertelt hoe in de Tweede We-

reldoorlog veel mannen naar oorlogs-

gebieden gingen en vrouwen hun werk 

in fabrieken overnamen. Na de oorlog 

namen mannen hun oude plekken in 

het arbeidsproces weer in en keerden 

vrouwen terug naar het huiselijke le-

ven. D’Ancona: ‘Hierbij werden vrou-

wen veelal geraakt op hun achilleshiel, 

namelijk de kinderen. Die zouden hun 

moeder nodig hebben thuis.’ 

Dat betekende een stap terug voor 

vrouwen die meer waren gaan partici-

peren in de samenleving, waar zowel de 

vrouwen als de hele samenleving baat 

bij had. Tegelijk met het groeiende fe-

minisme nam ook de behoefte toe om 

alle kinderen een gelijke start te bieden. 

Het moest niet meer afhankelijk zijn van 

geboorte in een rijke familie of kinde-

ren gestimuleerd zouden worden zich 

actief te ontwikkelen. Kinderdagverblij-

ven en buitenschoolse opvang zouden 

daar een actieve bijdrage aan kunnen 

leveren. Daarnaast zou het vrouwen de 

mogelijkheid bieden zich professioneel 

en persoonlijk te ontplooien door actief 

deel te nemen aan het arbeidsproces 

en daarmee bij te dragen aan de sa-

menleving. Bij de opzet van kinderdag-

verblijven, zoals Kinderopvang De Bilt 

komen daarom meerdere ambities sa-

men. Dat idee is volgens d’Ancona niet 

van begin af aan enthousiast omarmd. 

Zij herinnert zich hoe er in de beginja-

ren neerbuigend over kinderdagverblij-

ven werd gesproken alsof moeders daar 

hun kinderen ‘dumpen’.

Stimuleren
Kinderopvang De Bilt heeft zich in 25 

jaar sterk ontwikkeld tot een professi-

onele organisatie die veel meer is dan 

een plek waar kinderen alleen maar tijd 

doorbrengen. Kinderen worden op tal 

van manieren actief gestimuleerd in 

hun ontwikkeling. Daarbij wordt geke-

ken naar de lange ontwikkelingslijn van 

een kind die ook aansluit op de ontwik-

keling die op school plaatsvindt. 

Ontwikkelingspsycholoog en gezins-

therapeut Steven Pont, die de derde 

en laatste lezing houdt, vertelt wat de 

focus is bij dat actieve stimuleren van 

kinderen. Een kind zoekt erkenning en 

veiligheid. Het wil zich gehoord en ge-

zien voelen. Dat lukt alleen door echt 

contact te maken (pedagogiek). Pas als 

een medewerker van een kinderdag-

verblijf dat weet te bereiken zal een 

kind zich willen en kunnen openstellen 

voor ontwikkeling met diverse leerme-

thodes (didactiek). 

Het centrale uitgangspunt is wat betreft 

Pont daarom vooral pedagogiek en pas 

dan didactiek. Want hoeveel kennis van 

didactiek een medewerker ook heeft, 

die zal bij voorbaat tot niets leiden als 

het kind zich niet veilig en gezien voelt 

bij hem. Dan zal het kind zich niet open 

kunnen en willen stellen van alle kennis 

die de medewerker heeft.

25 jaar Kinderopvang De Bilt
door Floris Bijlsma

Met vier kinderdagverblijven, acht vestigingen voor buitenschoolse opvang en drie peutergroepen is Kinder-

opvang De Bilt stevig verankerd in de gemeente. Op 17 juni is met drie interessante lezingen en een borrel in  

Het Lichtruim het 25-jarig bestaan gevierd. Kinderopvang De Bilt is energiek, trots en vol ambities die zelfs  

verder reiken dan de ontwikkeling van kinderen alleen.

V.l.n.r. Yvonne Schers, Hedy d’Ancona, Tineke Plessen en Steven Pont. Op de achtergrond een schilderij dat symboliseert 

waar Kinderopvang De Bilt voor staat: klimmen/bouwen naar een hoger niveau.

Pak nu
uw voordeel

De kinderen gaan 

weer naar school, 

een dure tijd

breekt aan!

TEGEN INLEVERING 

VAN DEZE COUPON 

15%
KORTING

OP EEN ARTIKEL

NAAR KEUZE 

Dus ook voor

vader of moeder

die een e-bike willen...

Coupon geldig tot 31 augustus 2014

en niet op aanbiedingen.

Pro� le Rene
Hessenweg 131, 3731 JG De Bilt 
Tel: 030-2200782
www.pro� lerene.nl
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Scholieren van uit Utrecht
Ieder jaar komen er ook weer nieuwe Utrechtse 

brugklassers naar de scholen voor voortgezet 

onderwijs in De Bilt. Volgens Het Nieuwe Lyce-

um, WP Kees Boeke en de Oranje Nassau School 

ONS) is zo’n 20 % van de aanmeldingen bij hun 

scholen afkomstig uit Utrecht. Het betreft leer-

lingen (in aantal sterk wisselend) uit Rijnsweerd, 

Hoograven, Abstede, Wittevrouwen, Tuindorp, 

Voordorp, Overvecht tot en met Zuilen. Dit jaar 

zijn er meer leerlingen uit Utrecht aangemeld 

dan de vorige jaren. Getalsmatig komt dit over-

een met plm. 100 leerlingen. Een groot deel van 

deze leerlingen ietst dagelijks langs de nieuwe 

rotonde op de Groenekanseweg. [HvdB]

Een obstakel meer of minder deert de jeugd op weg naar school niet.

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

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 koie/thee/krant

06 - 55 80 61 20

info@hoek11.nl

www.hoek11.nl

Op ’t bankje
Twee sprekend op elkaar lijkende pubermeisjes komen  

bij me op het bankje zitten. Ik vraag me af of ze tweeling 

zijn. Ze hebben elkaar veel te vertellen, maar het gaat 

nergens over. Ik begrijp uit hun verhaal dat ze na de va-

kantie naar de brugklas gaan, maar allebei naar een an-

dere school. ‘Jullie zijn vast een tweeling’, zeg ik wanneer 

er even een stilte valt. Ze beginnen meteen te giechelen. 

‘Dat zegt bijna iedereen, maar we zijn nichtjes van elkaar. Onze moeders zijn wel tweelingen en die 

lijken echt sprekend op elkaar.’ Ik kijk ze nog eens goed aan en zie toch wel wat verschillen die je 

bij eeneiige tweelingen meestal niet ziet. ‘Maar dan zijn jullie in ieder geval even oud’, concludeer 

ik dan maar. Dat is inderdaad het geval. Ze schelen maar een maand van elkaar. ‘Ik ben de oudste’, 

zegt het ene meisje dat Kim heet trots. Het andere meisje heet Merel. ‘Maar we zijn al ons hele leven 

niet alleen nichtjes maar ook vriendinnen. We hebben altijd bij elkaar op school gezeten en speel-

den veel samen. Dat wordt na de vakantie vast minder nu we niet meer naar dezelfde school gaan. 

Maar we blijven elkaar vast nog wel vaak zien, want onze moeders zijn zo close, die kunnen geen 

dag zonder elkaar.’ Ze vertellen dat ze de basisschool wel zullen gaan missen, vooral hun vaste juf. 

‘Nu krijg je allemaal verschillende leerkrachten.’ Kim is al naar de open dag van haar nieuwe school 

geweest en vond het best spannend. ‘Ik hoorde wel dat je veel huiswerk gaat krijgen. Als we maar 

tijd overhouden om te sporten, want we zitten allebei op hockey. Maar ik zie wel hoe het gaat. We 

gaan eerst met z’n allen op vakantie naar Spanje, want dat doen we ook altijd samen.’ Wanneer het 

weer even stil valt vraag ik of ze al plannen voor de toekomst hebben. De meisjes beginnen met-

een te stralen. ‘Ja hoor, we gaan samen een bedrijf beginnen met ingerfood.’ Ik kijk wat verbaasd 

want ik versta vingervoet, maar krijg meteen uitleg. ‘Dat zijn kleine hapjes die je met je handen eet. 

Maar we gaan dan wel vegetarische hapjes maken. We zijn van plan om een cateringbedrijje op 

te gaan zetten. Met verjaardagen in de familie maken we nu al vaak lekkere hapjes en daar krijgen 

we best leuke reacties op. Maar eerst moeten we de middelbare school afmaken en dan zoeken 

we een opleiding die bij dit concept past.’ Aan het taalgebruik hoor ik dat ze zich al behoorlijk 

hebben voorbereid. Ik wil wel weten hoe ze op het idee zijn gekomen. Kim vertelt dat haar vader 

een eigen bedrijf heeft opgezet waar ze wel eens gaan helpen. ‘Toen zeiden wij tegen elkaar, dat 

gaan we later ook doen. Mijn vader vindt wel dat we dan eerst een goede opleiding moesten gaan 

volgen en dat zijn we ook van plan. Het leuke van een eigen bedrijf is dat je dan je eigen ideeën 

kan uitvoeren. Omdat we allebei vegetarisch zijn lijkt ons dit een bedrijf dat bij ons past.’ Ik moet 

lachen om de serieusheid van de pubers. Ze vertellen ook nog dat ze af en toe bij hun oma gaan 

logeren, de moeder van hun moeders. ‘Ze was vroeger onze oppasoma. Volgende week komt ze 

naar onze afscheidsmusical van school. Ze zit op een toneelclub en geeft ons vaak goede tips voor 

de musical.’ Ik wens de meisjes veel succes met het vervolg van hun opleiding en een ijne vakantie 

in Spanje. Giechelend en huppelend stappen ze op, een lange toekomst tegemoet.

Maerten
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De Pabo was een duidelijke keuze. Hij 

wilde voor de klas staan. Zijn eerste 

baan kreeg hij als leerkracht op een 

Binnenstadschool in Den Haag. Wel 

95% van de leerlingen was van van bui-

tenlandse afkomst, het overgrote deel 

kwam uit Suriname. Omdat in die tijd 

ook de zelfstandigheid van Suriname 

speelde gebeurde er ook in De Haag 

veel. Na tien jaar was het tijd voor iets 

anders. Een advertentie van de ge-

meente Maartensdijk voor een leer-

kracht/directeur sprak hem aan. Vervol-

gens is hij drieёndertig jaar verbonden 

geweest aan de Openbare Basisschool 

De Kievit in Maartensdijk.

Op de iets
Wim van den Hemel: ‘Het was zeker niet 

onze bedoeling om langer dan maxi-

maal 15 jaar in Maartensdijk te blijven. 

Maar ons en zeker ook onze kinderen 

beviel het hier goed. Met plezier woon 

ik in Maartensdijk en al die jaren ben ik 

ook met plezier op de iets naar mijn 

werk gegaan. Eigenlijk ben ik maar heel 

sporadisch eens een keer ziek geweest, 

dat zegt toch wat!’. Hij vertelt verder het 

geen bezwaar te vinden om te werken 

waar je ook woont. ‘Ik moet zeggen dat 

ik geluk heb gehad met de ouders van 

onze leerlingen. Natuurlijk kwam ik ze in 

het dorp tegen, maar nooit werden bij 

bijvoorbeeld de C1000 problemen aan-

gekaart. Dat deden ze op school. Als we 

elkaar ergens tegen kwamen groeten 

we elkaar’.

Onderwijs veranderd
In al die jaren heeft hij het onderwijs 

zien veranderen, maar de kinderen niet. 

‘Kinderen waren toen leuk en zijn nog 

steeds leuk. Elk kind is een individu op 

zich. In de loop der jaren is er wel veel 

meer zorg bij gekomen. Alles moet 

worden herkend en er moet meer zorg 

komen. Dat willen we ook, zowel het 

team als de ouders’. Veel verwijzingen 

naar het speciaal onderwijs zijn er niet 

geweest. ‘Wij vinden dat kinderen zo 

lang mogelijk in het dorp naar school 

moeten, alleen in extreme gevallen is 

speciaal onderwijs een goede stap. Het 

sociale aspect is heel erg belangrijk’. Zijn 

interesses liggen bij het vak geschiede-

nis. ‘Ik heb daar destijds mijn MO graad 

in behaald en zou les mogen geven op 

het gymnasium. Geschiedenis is echt 

mijn ding. Ik vertel met enthousiasme 

hoe zaken van nu zich verhouden tot 

zaken in het verleden. De kinderen le-

ren dan verbanden zien. Dat vinden ze 

ijn, maar ook het feit dat het met en-

thousiasme gebracht wordt maakt ze 

geïnteresseerd. De algemene ontwik-

keling van leerkrachten is zo belangrijk. 

Het is goed om kinderen kennis mee te 

geven over het leven van alle dag. Wat 

gebeurt er in de wereld en hoe komt 

dat. Samen naar een verklaring zoeken 

dat is een goede manier om hier mee 

bezig te zijn’. Passend onderwijs, op dit 

moment in het nieuws, omdat het op 1 

augustus a.s. ingaat, zal in een dorp als 

Maartensdijk niet veel nieuwe dingen 

met zich meebrengen. ‘Wij zorgen nu 

voor de kinderen die zich bij ons aan-

melden en willen hen zo lang mogelijk 

binnen het dorp houden. In grote ste-

den zullen wel per school veranderin-

gen te zien zijn. Zij zullen zich wellicht 

gaan specialiseren, maar dat kan niet in 

een dorp’.

Altijd voor de klas
Naast het directeurschap is Wim van 

den Hemel ook altijd meester geweest. 

‘Daarvoor heb ik destijds gekozen voor 

het onderwijs. Ik ben onderwijzer. Op 

deze manier ben ik echt verbonden 

met kinderen en het team. De plannen 

die we samen maken, daarvan zie ik zelf 

ook direct de uitwerking. Ik ben blij dat 

we een aantal jaren geleden overge-

stapt zijn op het Daltononderwijs. Dat is 

een mooi format met duidelijke kaders. 

Wij leren kinderen bepaald gedrag aan, 

gericht op zelfstandigheid en verant-

woordelijkheid en van het voortgezet 

onderwijs krijgen wij daarover positieve 

reacties’. Een gemiddeld kind dat de 

Kievitschool doorloopt, stroomt uit op 

HAVO-niveau. ‘Al wordt dat wel iets las-

tiger. Scholen worden bekostigd mede 

op basis van het aantal uitvallers. Daar-

om leggen die scholen voor voortgezet 

onderwijs de lat hoger. Wij zien dat echt 

gebeuren’.

Toekomst
Het bestuur van de overkoepelende 

stichting is aan het reorganiseren. ‘Er 

zijn volgend schooljaar geen directeu-

ren meer, maar er komen op elke school 

nieuwe locatieleiders. Daarboven staat 

dan een clustermanager met zo’n ze-

ven scholen. Mijn baan verdwijnt, dus. 

net een jaar te vroeg. Ik was graag nog 

een jaar doorgegaan om hier alles af te 

sluiten. Jammer, maar het is niet anders. 

Ik ga volgend schooljaar binnen de 

stichting mij bezig houden met beleid 

en begeleiding van de nieuwe cluster-

managers’. 

Maar eerst volgt nog het afscheid. ‘Tot 

de Pinkstervakantie was ik er nog niet 

zo mee bezig. Nu wel. Het komt nu 

echt dichtbij. Natuurlijk blijft het goed 

gaan met deze school. Wij samen, team, 

kinderen en ouders, hebben de school 

gemaakt tot wat het is. Dat verandert 

echt niet als ik weg ga. Ik krijg nu elke 

dag drie kaarten met lieve woorden en 

wensen van de kinderen en het team. 

Er wordt een grote muur voor vrijge-

maakt thuis. Hartverwarmend. De ja-

ren zijn omgevlogen maar het eindigt. 

Hobby’s moet ik nog gaan ontwikkelen, 

daar heb ik nooit tijd voor vrijgemaakt, 

maar ik hou van zingen, sporten en zo-

als eerder gezegd geschiedenis. Daar-

naast krijg ik meer tijd voor mijn gezin 

en inmiddels zes kleinkinderen. Het zal 

raar zijn, niet meer op de iets stappen 

om naar school te gaan, mijn sleutels 

inleveren’. 

Wim van den Hemel

gaat schoolsleutel inleveren
door Marijke Drieenhuizen

Nog een paar weken en dan levert Wim van den Hemel zijn sleutel van de Kievitschool in Maartensdijk in.  

Hij sluit daarmee een periode van 33 jaar af. Al die jaren was hij directeur van deze school en stond hij daarnaast 

ook een aantal dagen voor een groep. Wegens reorganisaties zal hij niet tot aan zijn pensioen door kunnen 

gaan. Voor hem wacht nog een jaar een andere baan binnen de overkoepelende stichting.

Wim van den Hemel nog één keer op de foto met zijn laatste klas met kinderen.

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

GOED GEREEDSCHAP
is het HALVE WERK!

Leuker kunnen we het
voor onze brugpiepers niet maken.

WEL MAKKELIJKER!

KIES DE TAS
DIE BIJ JE PAST
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Stichting Delta De Bilt voor primair on-

derwijs is ontstaan uit de samenwerking 

tussen vijf schoolbesturen. De stichting 

beheert en bestuurt negen basisscholen 

in de gemeente De Bilt. 

Deze scholen zijn katholiek, protestants 

of algemeen christelijk. Wij streven naar 

kwalitatief uitstekend onderwijs dat ge-

geven wordt door uitstekend personeel 

in een professionele organisatie en … 

Samenwerken brengt ons verder.

Iedereen binnen onze stichting is overtuigd van het voordeel 

van samenwerking.

Innoveren als een uitdaging zien.

Alle medewerkers en leerlingen staan open voor nieuwe ont-

wikkelingen.

E� ectief en doelgericht werken.

Tijd en geld kun je maar een keer uitgeven.

Erkennen en ontwikkelen van ieders talenten.

Ieder mens is anders.

Met plezier werken en leren.

Als je iets met plezier doet dan gaat het meestal beter.

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 nieuwe gebouw: 

samen met de Bibliotheek, 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 

- 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 geïnspireerddoor 

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
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Boekje over veehouderij rond 1950
door Marijke Drieenhuizen

Cor Lam, zoon van Goijert en Annie Lam, heeft een boekje geschreven over het boerenleven 

rond de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het is speciaal toegespitst op het leven in en om Oud 

Loosdrecht, de plek waar de boerderij van zijn vader stond. Met dit boekje hoopt hij dat niet 

vergeten wordt hoe boerenbedrijven destijds gerund werden en wie deze boeren waren. Het is 

ook een ode aan zijn vader geworden.

Cor Lam schrijft enthousiast over 

het boerenleven. Hij begint kort 

over de lagere schooltijd van zijn 

vader en met name de genoemde 

juffrouw en meester, maar ook po-

litieagent Kniggen wordt genoemd 

als de jeugd hem weer eens te slim 

af is en de tienerjaren met daarin 

een plek voor de Christelijke Jon-

gemannenvereniging Fraternistas 

wordt genoemd. Ook staat er infor-

matie uit de oorlog in opgetekend, 

met verhalen die Cor stiekem af-

luisterde als zijn vader daarover 

met anderen sprak, hoe zijn vader 

boer werd en trouwde, over hand-

melken en melkklanten en dat het 

melken al om zeven uur ’s morgens 

gedaan moest zijn, omdat de boer-

derij van zijn vader de eerste was 

waar de melk werd opgehaald.

Het is een verzameling van bijna 

vergeten herinneringen die het 

waard zijn om juist niet vergeten te 

worden. Het boekje is te koop bij 

Primera Maartensdijk.

Thrillerdebuut uit Groenekan
De Groenekanse ingenieur en ondernemer 

Kees van Wouw heeft met zijn boek Hamer 

een stevig thrillerdebuut op de boekenmarkt 

gezet. Hij verweeft op een slimme manier de 

machteloosheid van een ondernemer na het 

faillissement van zijn bedrijf met een, in eerste 

instantie onduidelijke, serie moorden. 

Het resultaat is een 386 pagina’s tellende vlot 

geschreven pageturner waarin Patrick Hamer 

zijn succesvolle bedrijf ten onder ziet gaan, 

verdacht wordt van moord op de curator die 

het faillissement afhandelt, zich gekoppeld ziet 

aan een reeks gruwelijke moorden en op het 

oog toevallige gebeurtenissen. Maar ‘toeval’ 

wordt in het begin van het boek al omschre-

ven als ‘een samenloop van omstandigheden 

die achteraf logisch te verklaren is’. Vandaar 

waarschijnlijk dat de soms wat ongeloofwaar-

dige toevalligheden uiteindelijk als puzzel-

stukjes in elkaar vallen.

Groenekan heeft met Kees van Wouw er weer 

een schrijver bij.

Jacques Brinkman bij 
Bilthovense Boekhandel

Jacques Brinkman is voormalig 

tophockeyer. Tussen 1987 en 2000 

speelde hij 337 interlands en kwam 

viermaal uit voor Nederland op de 

olympische spelen. Tijden het WK 

hockey in Den Haag van 31 mei t/m 

15 juni was hij de vaste analist van 

NOS Studio Sport en De Telegraaf. 

[HvdB]

Woensdag 2 juli organiseerde 

Ike Bekking van de Bilthovense 

Boekhandel voor een uitverkochte 

zaal een avond met de Bilthovense 

hockeylegende Jacques Brinkman 

(links) en de auteur van zijn boek 

Jos Frijters. 

(foto Reyn Schuurman) 

WOC trots op 
ondernemersportaal

Donderdag 26 juni is tijdens de bijeenkomst van de Westbroekse On-

dernemers Club (WOC) het ondernemersportaal geopend. Dit portaal 

is een enorme ipad/touchscreen waarop alle ondernemers uit het dorp 

zich digitaal kunnen presenteren. Er is een permanent aanwezig ‘knop-

penscherm’ op de zuil zichtbaar. Door middel van het aanraken van een 

knop op dit scherm (Touch screen) komt een paneel in beeld, dat infor-

matie over de betreffende ondernemer toont. Het portaal heeft een vaste 

plek gekregen in het Dorpshuis en is geinancierd door de Rabobank en 
de Gemeente De Bilt. Zie voor meer informatie over de zuil en over de 

WOC: www.woc-westbroek.nl. 

Informatieavond voor 
ZZP-ers in de zorg

Voor ZZP-ers in de Zorg is er op 14 juli van 19.30 tot 21.00 uur een 

speciale informatiebijeenkomst. Aan de groep ZZP-ers, die begeleiding 

verzorgt aan inwoners van De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk 

bij Duurstede en Zeist zal voorlichting worden gegeven over de ma-

nier waarop deze gemeenten voor 2015 deze zorg gaan inkopen. De 

gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht gaan de begeleiding die vanuit 

de AWBZ naar de gemeente wordt overgeheveld samen inkopen door 

middel van ‘bestuurlijke aanbesteding’, een methodiek waarbij de ge-

meente langdurige, lexibele contracten sluit. 

Aan ZZP-er in de zorg zal op deze informatieve bijeenkomst toe- en 

voorlichting worden gegeven over onderwerpen als bestuurlijk aanbe-

steden, de procedure hiervan bij gemeenten en de relatie hiermee voor 

ZZP-ers. Er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeen-

komst is in het cultuurhuis Doorn, Kerkplein 12 te Doorn. Aanmelding 

vooraf is mogelijk via samenvoorelkaar@heuvelrug.nl

Cor Lam is jarenlang leerkracht geweest (al wel met pensioen, maar nog 

wel bezig met ‘zijn’ examenkandidaten) aan het Groenhorst College en 

regelde daar het Hanenkraaifeest.

Dorpsborrel 
Westbroek verplaatst

Op vrijdag 11 juli is er in de foyer van het Dorpshuis in Westbroek weer 

een dorpsborrel voor iedereen uit Westbroek en allen die wat hebben 

met Westbroek.

Een mooi moment om bijvoorbeeld vakantieplannen te delen. De dorps-

borrel was oorspronkelijk gepland op zaterdag 12 juli maar er bestaat 

een kleine kans dat Nederland dan de troostinale van het WK moet 
spelen. Daarom is de borrel voor alle zekerheid een dag vervroegd naar 

de vrijdag.

De organisatie van de Wielerronde van Westbroek zal tijdens de borrel 

op eigen wijze op het podium verschijnen om de komende ronde te 

promoten. Maar ook het wandel- en ietsteam ‘Westdijk’, dat voor het 
MS Fonds het hele jaar geld heeft ingezameld in Westbroek, geeft een 

sfeerverslag van hun beklimming van de Mont Ventoux. Hiermee wil-
len ze het dorp iets teruggeven als dank voor alle gulle giften.

Natuurlijk is op deze avond ook het ‘ondernemersportaal’ te bewon-

deren van de WOC (Westbroekse Ondernemers Club) dat onlangs is 

onthuld. Dit portaal is een enorm I-pad/touchscreen waarop alle on-

dernemers uit het dorp zich digitaal kunnen presenteren. Het portaal 

heeft een vaste plek gekregen in het Dorpshuis en is geinancierd door 
de Rabobank en de Gemeente De Bilt. Er is dus van alles te zien en te 
horen op deze avond die begint om 20.30 uur. [MN]
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in de Hoogvliet winkel aan de 
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Hier vindt u ons!

Naast zwembad 
Brandenburg en Action

Heineken 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
13.59

9.-
Per liter 1.25

 Hollandse komkommer 
2 stuks

Wagner Big Pizza   
Alle soorten
3 stuks
7.05

5.-
3 stuks

0.80
2 stuks

 Artikelen vindt u in de diepvries
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Studente Nynke Willemsen gaat 
naar Suriname

door Martijn Nekkers

Op 18 september stapt de Utrechtse studente Nynke Willemsen (21) in het vliegtuig naar 

Suriname voor een stage van een half jaar in Paramaribo. Gasten van ‘Dorpsbistro Naast de 

Buren’ in Groenekan kennen haar ook want daar werkt ze regelmatig als serveerster.

Met een collega organiseerde ze 

daar in maart een ‘Egyptische 

avond’ voor een goed doel in dat 

land. Die bracht maar liefst €4500 

op. Een mooi resultaat maar zoiets 

organiseren kan ze dan ook goed. 

Door studie ‘Advanced Busi-

ness Creation’ aan de Hogeschool 

van den Bosch is ze er op gericht 

nieuwe ideeën te bedenken voor 

bedrijven en ondernemers. Steek-

woorden daarbij zijn creativiteit, 

innovatie en ontwikkeling. Met 

die opleiding is het mogelijk om 

hierna zelf een bedrijf op te zetten. 

Veel studenten doen dat ook nadat 

ze hun opleiding hebben afgerond. 

Het is ook mogelijk om als consul-

tant te gaan functioneren en onder-

nemers, overheid of instellingen 

te adviseren op dat gebied. De 

opleiding duurt vier jaar. Nynke is 

nu toe aan een stage die ze dus in 

Paramaribo wil gaan doen.

Maatschappelijk ondernemen

Is Suriname wel de meest logische 

plek om naar toe te gaan voor een 

stage als je het hebt over innova-

tie en ontwikkeling? Nynke: ‘Dat 

lijkt misschien niet zo. Ik zelf heb 

echter ook gekozen voor de rich-

ting maatschappelijk ondernemen. 

Daarom ga ik daar werken bij Bu-

reau The Backlot, een onafhanke-

lijke organisatie die campagnes or-

ganiseert op het gebied van sociale 

en culturele aangelegenheden. Zo 

werken ze bijvoorbeeld ook mee 

aan het Surinaamse Jeugdjournaal. 

Ik ga onder meer meehelpen om 

een campagne op te zetten tegen 

het gebruik van kwik in de mijn-

bouw. Dat kwik is een zwaar gif en 

een bedreiging voor mens en na-

tuur.’ Haar studie is daar een goede 

basis voor. Bijkomend voordeel is 

dat de voertaal er Nederlands is. 

Nynke is er van overtuigd dat het 

meer ontwikkelde deel van de we-

reld ook veel kan leren van men-

sen in ontwikkelingslanden. Ook 

op het gebied van innovatie en 

creativiteit. Oplossingen die daar 

voor sommige problemen worden 

bedacht kunnen wij hier soms ook 

toepassen in onze situatie, is haar 

opvatting. Ze hoopt in 2016 af te 

studeren als ‘business-creator’. 

Vernieuwing

Haar studie is voor een groot ge-

deelte een gewone economie 

opleiding met elementen als be-

drijfsvoering, marketing budget-

tering en communicatie. Daarnaast 

zijn er andere elementen zoals 

externe oriëntatie, analyseren en 

interpreteren, creatief vermogen, 

onderzoeken en analyseren, con-

ceptontwikkeling, relectie en per-
soonlijke ontwikkeling. De nadruk 

ligt echter toch voor het grootste 

gedeelte op het vermogen tot ver-

nieuwing. Nynke: ‘Samenwerking 

en creativiteit zijn twee belangrijke 

bouwstenen voor innovatie. Daar-

bij is een open mind dé succesfac-

tor voor nieuwe ideeën! Hoe krijg 

je een open mind? Door in het bui-

tenland te wonen en te werken!’ Ze 

is daarom ook heilig overtuigd van 

de meerwaarde om stage te lopen 

in het buitenland. Dat geldt voor 

alle studierichtingen. Zelf heeft ze 

al ervaring opgedaan bij kort lo-

pende ontwikkelingsprojecten in 

Kenia en Uganda. Ook was ze na 

haar middelbare schoolopleiding 

een half jaar au pair in Schotland 

waar ze de zorg had voor de drie 

kleine kinderen in een gezin.

Crowdfunding

Op naar Suriname dus. Om daar-

voor de benodigde inanciële mid-

delen te verkrijgen is Nynke met 

een ‘crowdfunding project’ begon-

nen via de sociale media. Zo’n pro-

ject is ook weer heel geschikt om 

een netwerk op te zetten, weet ze. 

Ondertussen werkt ze zelf al hard 

om het benodigde geld te verdie-

nen. Als serveerster bij ‘Naast de 

buren’ maar daarnaast ook nog in 

de thuiszorg. Voor haar ‘crowd-

funding project’ heeft ze nog meer 

potten op het vuur. Met haar ach-

tergrond biedt zij wat ze noemt een 

‘creatieve sessie aan die een ver-

frissende blik geeft op uw bedrijf’. 

Een online marketing advies is ook 

mogelijk. Ze kan met bestaand 

materiaal een videoklankbeeld sa-

menstellen voor een merk of een 

bedrijf. Maar er zijn nog andere en 

wellicht ook leukere mogelijkhe-

den. U kunt bij haar thuis komen 

eten en ze wil best graag een avond 

op uw kinderen passen. Nynke 

neemt u graag een avond mee naar 

een grote dansschool in Utrecht 

waar ze zelf ook vaak komt. ‘Zelf 

houd ik erg van hip-hop’, bekent 

ze. Maar salsa, house, breakdance 

en andere stijlen zijn daar ook mo-

gelijk. Wie belangstelling heeft 

en er meer over wil weten kan 

Nynke bereiken onder nummer 06 

14169612. Mailen naar nynke-wil-

lemsen@hotmail.com kan natuur-

lijk ook.

Nynke Willemsen wil de wereld innoveren en verbeteren.

Westbroekse
Kompas-activiteiten

Afgelopen donderdag was het een gezellige boel bij school met de bijbel ’t Kompas in 

Westbroek. Op het schoolplein had jong en oud zich verzameld voor een bbq voor het goede 

doel. De school wil graag een nieuw, groen schoolplein en daar is een hoop geld voor nodig.

Eerder is al een deel van de op-

brengst van de projectmarkt apart 

gelegd voor dit doel en ook de kin-

deren van de school hebben zelf 

al allerlei karweitjes gedaan om 

zo hieraan bij te dragen. Ook heb-

ben de kinderen van groep 7/8 een 

ilmclip gemaakt over het groene 
schoolplein en met de optocht op 

koningsdag heeft de school door 

middel van een versierde wagen de 

plannen voor het plein bekend ge-

maakt. Er wordt dus druk gewerkt 

om het doel te realiseren en deze 

barbecue was een van de activitei-

ten die in dit kader worden georga-

niseerd. Mede door het fantastische 

weer kan teruggekeken worden op 

een geslaagde actie, die ruim 2200 

euro heeft opgeleverd voor het 

nieuwe plein.

Musical

Vrijdag 11 juli, zet School met de 

Bijbel ’t Kompas haar deuren open 

voor ouderen uit Westbroek en om-

geving, wanneer de kinderen van 

groep 8 hun eerste uitvoering op-

voeren van de musical waar zij de 

afgelopen maanden hard voor ge-

oefend hebben. Enkele jaren terug 

is dat voor het eerst gedaan, toen 

De Zonnebloem te gast was bij de 

generale repetitie die vooraf ging 

aan de afscheidsavond. Dat bleek 

bij zowel oud en jong goed aan te 

slaan. Vandaar dat er ook dit jaar 

weer een extra voorstelling wordt 

georganiseerd. Vanaf 13.30 uur 

voeren de kinderen de musical ‘De 

Trein’ op. In de musical maken we 

kennis met verschillende passagiers 

in de trein. Een gestolen diamant en 

een ontsnapte slang zorgen voor de 

nodige sensatie tijdens deze trein-

reis. De toegang is gratis, en voor 

kofie/thee wordt gezorgd. De deu-

ren van de school aan de prinses 

Christinastraat in Westbroek gaan 

om 13.15 uur open. 

(Gerdien Sterrenburg)

Vossenjacht

Op 2 juli stond de Hessenweg en omgeving in De Bilt op zijn kop. 

Overal waar je keek zag je juffen en meesters van Daltonschool De Rie-

takker in circustenue. Een koorddansers, een circusdirecteur, een leeu-

wentemmer en ook zelfs een leeuw! De kinderen van de school gingen 

in circustenue op zoek naar deze iguren in het kader van de jaarlijkse 
meesters- en juffendag op hun school.

(Maaike Top en Geertje van Genderen)

Ruth Nagel (l) in gesprek met juffrouw Greetje Klein Gotink-van Rijn, 

directeur van School met de Bijbel ’t Kompas.



Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:
JAAR

Stam Opel www.stamopel.nl

 

 

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km 7,6 – 3,2; kms/liter 13,2 – 31,3; CO

2
 gr/km 178 – 85.

Kijk voor  nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

Geheel rijklaar.
Totaal voordeel € 4.483,-

Wij bestaan 100 jaar en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben wij de 
Stam 100 Limited Edition voor u klaar staan. Van deze unieke Corsa zijn slechts 100 exemplaren 
beschikbaar met een actieprijs van slechts € 14.395,-. Bovendien kunt u tijdelijk pro teren van de 
50/50 deal. Dan betaalt u nu de helft en de andere helft in 2016. Graag tot ziens in onze showroom.

ÉÉN CORSA VOOR ELK JAAR DAT WIJ BESTAAN!

DE CORSA STAM 100 LIMITED EDITION

Unieke actie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Stam.

Nu van € 16.058,- voor slechts:

€ 14.395
DE CORSA STAM 100 LIMITED EDITION

Inclusief o.a.:
• Stam 100 Limited Edition striping, 
 badge met uniek volgnummer, matten
• Touchscreen navigatie met Bluetooth
• Climate control
• Lederen stuurwiel
• 16" lichtmetalen velgen
• Standaard geleverd in Briljant lak
• Voor slechts € 995,- voorzien van
 volledig lederen interieur

Meer info: zie www.stamopel.nl

‘Mijn vader wist
precies wat hij wilde.’

“Hij zou dit jaar 71 zijn gewor-
den en hij wilde nog zo veel 
uit het leven halen. Hij maakte 
muziek en bespeelde de baryton 
(een uniek strijkinstrument), 
hij reed graag op zijn motor en 
had een grote vriendenkring. 
Maar plotseling bleek dat dat hij 
nog maar enkele weken te leven 
had” vertelde Alice, de enige 
dochter, me op de dag dat haar 
vader overleed. “Mijn vader wist 
precies wat hij wilde, want direct 
nadat hij het slechte nieuws ge-
hoord had begon hij zijn leven 
aan mij over te dragen.”

Schrij� lok

Met een schrij� lok had Alice 
aan zijn bed gezeten en samen 
namen ze alles door: verzeke-
ringspapieren, zijn wachtwoord 
van internetbankieren en de 
mailtjes naar zijn familie, vrien-
den en kennissen om zijn eigen 
situatie kenbaar te maken. “Hij 
hee�  me ook mailtjes gedicteerd 
waarin hij met enkele mensen 
schoon schip wilde maken.” 

Twee weken geleden hoorde Alice dat haar vader niet meer beter zou worden en vorige week nam 

ze de� nitief afscheid van hem in het kerkje in zijn woonplaats. Vanaf het moment van het slechte 

nieuws zat ze aan zijn bed in het hospice in Houten om samen zijn uitvaart voor te bereiden.

Voor Alice was het emotioneel: 
“Ik kreeg met zaken te maken 
die zo persoonlijk waren...”

Afscheidsbijeenkomst

Ik mocht de uitvaart voor de fa-
milie regelen en die was bijzon-
der omdat werd afgeweken van 
de traditionele volgorde: eerst 
was er een afscheidsbijeenkomst 
en condoleance in een kerkje 
in zijn woonplaats en tenslotte 
was er een persoonlijk afscheid 
in het crematorium. De plech-
tigheid was met levende muziek 
(een barytontrio), met foto’s en 
met sprekers uit familie- en ken-
nissenkring. Aansluitend was in 
hetzelfde kerkje de condoleance, 
“met goede ko�  e, heerlijke 
hapjes en lekkere wijn”, want zo 
wilde hij het zelf.

Crematorium

Anderhalf uur later reed Alice 
met haar man en kinderen 
achter de rouwauto aan naar het 
crematorium, waar ze nog een 
half uur samen zijn geweest in 

door Koop Geersing

de familiekamer, rondom vader/
opa. Ze luisterden naar muziek 
en deelden samen herinnerin-
gen. Het was goed zo: ze namen 
afscheid van hun vader en opa 
op een manier die bij hén paste. 

Hebt u vragen? U kunt mij dag en 
nacht bereiken op 06-51 24 77 43.

Dit verhaal is met toestemming van de
betrokkenen gepubliceerd.

was er een persoonlijk afscheid 

tigheid was met levende muziek 
(een barytontrio), met foto’s en 
met sprekers uit familie- en ken-
nissenkring. Aansluitend was in 
hetzelfde kerkje de condoleance, 

hapjes en lekkere wijn”, want zo 

achter de rouwauto aan naar het 

*  Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

*  Onderhoud, reparatie en APK voor alle merken

*  Schadeherstel voor alle merken

*  Zomerbanden/winterbanden wissel én opslag

*  Airco service

*  Gratis leenauto

Autobedrijf van Woudenberg 
Dorpsweg 134

3738 CJ   Maartensdijk

(T) 0346-213144

www.ford-vanwoudenberg.nl

ONDERHOUD EN REPARATIE

VAN ALLE MERKEN
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De Vierstee: van oplossing naar probleem
door Rob Klaassen

In 2009 trokken de Maartensdijkse sportverenigingen bij het college van B&W aan de bel. Zij 

maakten zich zorgen over De Vierstee. Hun belangrijkste zorg betrof het feit dat de uit 1978 

daterende Vierstee niet meer voldeed aan de richtlijnen van NOC*NSF. Dit gold vooral voor de 

afmetingen die speelvelden vandaag de dag moeten hebben. 

Daarnaast was er te weinig ruimte 

beschikbaar, waardoor sommige 

verenigingen buiten Maartensdijk 

moesten gaan trainen. Ook de staat 

van onderhoud liet te wensen over. 

Bovendien had het Groenhorst-

college als wens dat zij graag een 

sport/gymlocatie direct naast hun 

school aan de Dierenriem wilden 

te hebben. Plannen werden ontwik-

keld om sporthallen te creëren naast 

het Groenhorstcollege.

De gedachte oplossing

In 2011 kwam een raadsbesluit tot 

stand waar werd ingestemd met 

nieuwbouw van de sporthallen 

naast het Groenhorstcollege aan 

de Dierenriem. Na dit raadsbesluit 

werd geprobeerd dit plan zo snel 

mogelijk uit te voeren. 

Knelpunten werden geïnventa-

riseerd, overleg met omwonen-

den werd gevoerd en er werd 

inanciering gezocht en gevon-

den. Besloten werd dat het ge-

heel niet door de gemeente, 

maar door middel van private  

inanciering te realiseren. Dit leidde 
ertoe dat er in oktober 2013 met de 

irma Vaessen een intentieverkla-

ring werd ondertekend.

Niet iedereen gelukkig

Na de ondertekening van de in-

tentieverklaring bleek dat in de 

Maartensdijkse samenleving be-

paald niet iedereen even gelukkig 

was met deze nieuwbouwplannen 

aan de Dierenriem. Dit gold voor 

verschillende verenigingen, zo-

wel sport- als culturele verenigin-

gen, alsmede ook diverse burgers. 

Bij menigeen brak er een besef 

door dat men eigenlijk De Vierstee 

een gunstiger locatie vond dan de 

Dierenriem. Ook kwam door de 

nieuwbouw de bibliotheek in de 

knel, omdat deze niet mee kon gaan 

in de nieuwbouwplannen.

Burgerinitiatief

Dit leidde er uiteindelijk toe dat 

er een burgerinitiatief, geïnitieerd 

door Edwin Plug en Henny van 

der Heijden, van de grond kwam. 

Dit initiatief heeft als uitgangspunt 

dat, samen met alle gebruikers en 

de gemeente De Bilt, bekeken gaat 

worden of het mogelijk is de hui-

dige Vierstee grondig te renove-

ren. De diverse gebruiksfuncties 

van De Vierstee worden aangepast 

aan de huidige tijd door ze zo-

wel te verbeteren als te vergroten. 

Door middel van een ‘plusvari-

ant’ zal vooral worden ingezet op  

duurzaamheidsaspecten (zonnecol-

lectoren, warmtekracht koppelin-

gen e.d.)

De gemeentepolitiek

Het burgerinitiatief heeft tot gevolg 

gehad dat voorjaar 2014 zowel in 

het coalitieakkoord van het nieuwe 

college als ook in een motie van de 

gemeenteraad het burgerinitiatief 

werd gevolgd. 

Naast onderzoek naar nieuw-

bouw werd toegezegd dat er een 

nieuw overleg zou worden op-

gestart met alle gebruikers van 

De Vierstee. Dit overleg zou er 

uiteindelijk toe moeten leiden 

dat er in het najaar van 2014 vol-

ledige duidelijkheid komt wat er 

met De Vierstee zal gaan gebeu-

ren. Ofwel nieuwbouw ofwel een  

renovatie.

Henny van der Heijden en Edwin Plug willen met het burgerinitiatief een brug slaan naar welke

Vierstee dan ook. [foto: Henk van de Bunt]

Bezoek renovatieproject sporthal 
door Rob Klaassen 

Zaterdag 11 juni heeft een delegatie uit Maartensdijk, waaronder

gemeenteraadsledenen - ambtenaren de gerenoveerde multifunctionele accommodatie

‘De Dreef’ in Aarle-Rixtel (NB) bezocht. Reden hiertoe, was dat dit een vergelijkbaar 

renovatieproject kan zijn als De Vierstee in Maartensdijk.

Ook deze accommodatie bleek niet 

meer te voldoen aan de eisen van 

2014. Ook hier was de accommo-

datie oud en versleten. Een renova-

tie maakte dit gebouw weer geheel 

‘up to date’. Door er bijvoorbeeld 

een twee meter brede glaswand 

voor te zetten kon daglicht opti-

maal binnentreden en dat maakte 

letterlijk qua atmosfeer een verschil 

van dag en nacht. Het gebouw werd 

er open en transparant door. Door 

het aanbrengen van 100% geluid-

dichte lexibele wanden kunnen nu 

zalen, al naar gelang de behoefte, 

worden verkleind of vergroot. Ook 

door de aanleg van nieuwe vloer-

systemen kon aan de geluideisen 

van NOC*NSF worden voldaan. 

Tijdens de rondleiding bleken er 

veel punten van overeenstemming 

met De Vierstee te zijn. De Dreef 

bleek na de renovatie veel meer een 

‘huiskamerfunctie’ te kunnen ver-

vullen dan ervoor mogelijk was.

Verschillen 

Er waren ook belangrijke verschil-

len met Maartensdijk. De renovatie 

is daar door de gemeente Laarbeek 

geinancierd. In Maartensdijk moet 
voor een renovatie de inanciering 
nog worden gezocht. Het beheer 

wordt bij De Dreef al 25 jaar uitge-

voerd door een particulier beheer-

der. Hij pacht de accommodatie 

van de gemeente. Vervolgens ver-

huurt hij die weer voor eigen geld 

en risico aan de verenigingen.De 

gemeente bepaalt hierbij wel zelf 

de tarieven van de sporthal. Met 

de culturele verenigingen maakt 

hij zelf eigen afspraken, waarbij er 

niet te veel kan worden gevraagd, 

omdat verenigingen wellicht dan 

naar elders zouden gaan uitwijken.  

 

Het is een systeem dat al decennia 

op deze manier naar alle tevreden-

heid in Aarle-Rixtel draait. De re-

novatie heeft daar tot een prachtige 

en aantrekkelijke, maar vooral ook 

duurzame accommodatie geleid.

De gerenoveerde accommodatie heeft een ontmoetingsfunctie gekregen

Fietstocht langs 
Utrechtse forten

Op zaterdag 12 juli om 13.00 uur kan er met gildegids Joke Keijmel 

door het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden ge-

ietst. De middag begint met het verhaal van de linie en een rondleiding 
op Fort De Bilt. De tocht voert vervolgens langs groepsschuilplaatsen, 

een loopgraaf, tankversperringen, inundatiegebieden en natuurlijk for-

ten.De inish is om ongeveer 16.30 uur op Fort aan de Klop.

Aanmelden kan op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde Utrecht, 
Lange Smeestraat 7, tel. 030 2343252 of per e-mail met vermelding 

van tel.nr. aan post@gildeutrecht.nl . Verzamelpunt hoort u bij aanmel-

ding. Informatie over alle mogelijke rondleidingen vindt u op www.

gildeutrecht.nl. Graag vooraf overleg als u kinderen mee wilt nemen.

De tocht voert o.a. langs groepsschuilplaatsen.

De gerenoveerde multifunctionele accommodatie ‘De Dreef’ in Aarle-Rixtel ontving een gemêleerd gezelschap 

uit de gemeente De Bilt.



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Elektrische poffertjespan 
“Princess”. € 15,-. Tel. 030-
2205750

HOME CAR racer 45 sunset. 
Bj. 2005, 1e eigenaar, incl. 
voortent en in staat van nieuw 
€ 6950,-. Tel. 06-54325338

Ruim 2 weken oude kriel-
kuikens. € 3,50 per stuk. Tel. 
06-30077128

Nieuwe kinder wc-bril. 
€ 2,50. Tel. 0346-214065

Eiken, staande lectuurbak, 
ziet er netjes uit. € 7,50. Tel. 
0346-214084

Aparte kunststof vijver-
bak voor in de tuin. Afm. 
190x90x60cm. € 40,-. Tel. 
0346 214084

`AutoVisie` jaargang 2012. 
Kaft licht beschadigd. € 8,-. 
Tel. 0346-214084

Laat u verrassen door onze 
TASSEN,  keuze uit ruim 800 
modellen bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Gebruikte, in goede condi-
tie keuken mengkraan van 
`Grohe`. € 20,-. Tel. 035 
5771263

Balans gymschoenen van 
Human Nature (ANWB) 
kleur zwart, z.g.a.nieuw. 
Tijdens het lopen stimuleer 
je de bloedsomloop in de 
benen. Maat 39. € 25,-. Tel. 
06 16276013

Knalpaarse imitatiebontjas 
voor stoere dames of een leuk 
feestje, kort model. 
Nieuwstaat. € 45,-. Tel. 
06-16276013

4x z.g.a.n. stapelbare witte 
tuinstoelen met kussens, 
merk Hartman,  samen € 35,-. 
Z.g.a.n. ronde witte tuin-
tafel, bladdoorsnee 1 meter, 
metalen voet, onverslijtbaar. 
€ 35,-. Tel. 030-2205540

KOFFERS en nog eens kof-
fers bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nieuwe 'My Basket' kunst-
stof fietsmand voor aan het 
stuur, geen drager of id.nodig. 
€ 10,-. Verzameling van 42  
klassieke Lp's  voor € 20,-. 
Campingbedje merk Hauck 
matrasmaat 120x0.60. Bedje 
heeft wel wat reparatie nodig. 
Gratis ophalen. Tel. 030- 
2292791

Donzen paarse slaapzak 
mummy model. Vulgewicht 
1000 gram In goede staat. 
Binnenzijde groen. € 30,-. Tel 
030- 2120560 

Verzameling kikkers (onge-
veer 60) van diverse materia-
len. € 35,-. Houten speelgoed 
trein met diverse treintjes. 
€ 25,-. Diepvries met 3 laden 
(tafelmodel; Bosch; gebruikt). 
€ 40,-. Tel. 030-2281128

Activiteiten

À.s. zaterdag 12 juli gezel-
lige GARAGEVERKOOP. 
Van 10-14uur op Doprsweg 
6, M'dijk. Welkom!

Grote GARAGEVERKOOP 
zaterdag 29 juli van 10-15uur 
met nieuwe en gebruikte 
spullen. Prijs v.a. € 1,-. 
Ruigenhoekse Dijk 43 in 
Groenekan

Personeel gevraagd

HUISHOUDELIJKE hulp 
met referenties, uitbetaling 
via eigen PGB-budget. Tel. 
06 19347769

Bouwbedrijf Nagel zoekt een 
meewerkend voorman en een 
timmerman. Zie pag. 8

Op zoek naar een parttime 
BIJBAANTJE? Kom dan bij 
www.inkt-online.com wer-
ken. Werken kan naast je stu-
die of op je vrije dagen. Het 
betreft verschillende lichte 
werkzaamheden. Basis ken-
nis van computers is een pre. 
Voor vragen & inlichtingen 
neem contact op met: Dennis 
Verhoef, 0346-282235 

Diversen

TE HUUR loods(en) in 
Westbroek. Stuur een sms 
naar: 06-51157688

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! JUWELIER 
POOT UURWERKMAKER. 
Tel. 0346 212120 ( v.d. Top )

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

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

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

PIANO- en ZANGLESSEN,  
alle niveaus en stijlen. 
V.a.  € 55,- per maand. 
Gediplomeerde en ervaren 
docente. Tel. 06-13715245 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Adverteren in 

De Vierklank!

Bel dan 

0346 21 19 92

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

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

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

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

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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. 

Tel. 06-54967985

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

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Voor al uw tuinplanten-bomen etc. en al 
uw voorkomende tuinwerkzaamheden van klein snoeiwerk 
t/m complete tuinveranderingen zoals weg halen van kleine- 
en grote bomen

Klassiek pianoconcert op zat. 12 juli  om 14.00u door 
Carol Carley Stein uit Californië. Tevens worden schilderijen 
van de Maartensdijkse kunstenares Laara Rhine in de zaal 
tentoongesteld. Ontvangst met koffie/thee van 13-16-30u. 
Concert entree: Een donatie van €5,- incl. koffie/thee, wordt 
zeer op prijs gesteld. Locatie Dijckstate, Maertensplein te 
Maartensdijk. Info: rainbowbridge@planet.nl

Ik mis, samen met mijn honden, onze kater zo erg. Hij is vanaf 1 mei, in stress 

de weg kwijt geraakt, tijdens het hooien. Gelukkig leeft hij nog, hij is nog gezien.  

Het kan zijn dat zijn rode tuigje inmiddels verwijderd is. De eerlijke tipgever kan een 

forse beloning verwachten. Bel 06 30 11 30 21

Beloning

Zaterdag 5 juli was er weer een poppodi-
um in het centrum van Bilthoven, dit keer 
met een talentenjacht voor veelbelovende 
jeugdbands. Rotary Club De Bilt Biltho-
ven organiseerde dit evenement in 2014 
voor de tweede keer. Het poppodium is 

een verbindende activiteit voor jeugd en 
jongeren in onze gemeente en wordt door 
een grote groep bedrijven en organisaties 
gesponsord. De Roteryclub beoogt een 
eventuele	 inanciële	 opbrengst	 ten	 goede	
te laten komen aan een belangrijk project 

waaraan wordt deelgenomen met internati-
onale zusterclubs uit België, Verenigd Ko-
ninkrijk en Duitsland. Dat project biedt on-
dersteuning aan kinderen in Tanzania die 
wees zijn geworden doordat hun ouders 
zijn overleden aan de ziekte aids. [HvdB]

Poppodium De Bilt 
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Open toernooi TV 
Tautenburg

Het Tautenburg Open Tennistoernooi wordt gespeeld van 2 t/m 10 au-

gustus. De inschrijving sluit 21 juli en tot die tijd kunnen alle tennissers 

uit de regio en ook daarbuiten inschrijven in alle disciplines van het 

tennis. Voor de categorie 5-6-7 en 8 kunnen zowel in de singles, de mix 

als de dubbels worden ingeschreven.

De meeste deelnemers komen uit de zes kernen van deze gemeente, 

maar ook veel deelnemers uit Loosdrecht, Hilversum en Utrecht weten 

al jaren de weg naar het gezellige Maartensdijkse sportpark te vinden. 

 

Op vrijdagavond 8 augustus is er weer een feestavond waar diverse 

deelnemers na het potje tennis het laatste stukje energie op de dansvloer 

kwijt proberen te raken. Inschrijven kan via www.toernooi.nl

Hengelsport vraagt aandacht
door Henk van de Bunt

In 2012, vlak voor het 40 jarig bestaan van de HSV De Bilt zag het er voor de Biltse 

Hengelsportvereniging (HSV) niet best uit. Er werd zelfs gedacht aan een fusie. Een nieuw 

bestuur o.l.v. oud-voorzitter Ton Sluijters stelde orde op zaken en de vereniging bloeide op. 

Die herleving werd niet alleen 

zichtbaar bij de jubileumviering, 

maar kwam ook tot uiting door een 

verdubbeling van het ledental van 

170 naar 350. Ton Sluijters: ‘Een 

nieuwe inanciële administratie, een 
nieuwe website, een nieuwe (uitbe-

stede) ledenadministratie, diverse 

activiteiten en sportieve prestaties 

dragen ertoe bij dat de vereniging 

bloeit als nooit tevoren. Nog steeds 

melden zich nieuwe leden aan’.

Ontspanning

Van waar die opleving? HSV-be-

stuurder Hans Nieuwenhuijs: ‘De 

organisatie en administratie van de 

vereniging is op de orde. Maar be-

langrijker is dat steeds meer men-

sen rust en ontspanning zoeken. De 

hengelsport biedt de mogelijkheid 

fysiek in de natuur bezig te zijn en 

daarbij tot rust te komen. Het idee 

dat de hengelsport een passieve be-

zigheid is, is compleet achterhaald. 

Onderzoek laat zien dat de hengel-

sport als een plezierige en sociale 

vorm van lichaamsbeweging wordt 

ervaren en een positieve invloed 

heeft op lichamelijke en psychische 

gezondheid. Zo blijkt dat sportvis-

sen bij de jeugd een belangrijke 

bijdrage kan leveren aan de ontwik-

keling van sociaal gedrag. Vissen 

ontmoedigt antisociaal gedrag en 

bevordert vriendschappen buiten 

de school. Hyperactieve kinderen 

kunnen nu rustig langs de water-

kant zitten en juist meer communi-

ceren. Ook bij mindervaliden blijkt 

de hengelsport de sociale relatie en 

eigenwaarde te verbeteren’. 

Water

De hengelsport vraagt wel om een 

goed water- en visstandbeheer. 

De georganiseerde hengelsport en 

dus ook de HSV De Bilt zet zich 

in voor verbetering van en behoud 

van een gezonde visstand. Samen 

met de HRSR doet de hengelsport-

verenging geregeld onderzoek 

naar de waterkwaliteit en visstand. 

Het is volgens Nieuwenhuijs en 

Sluijters helaas jammer, dat de 

gemeente De Bilt deze aspecten 

van de hengelsport niet weet te 

waarderen: ‘HSV De Bilt heeft de 

zorg voor het visbeheer in de o.a. 

De Biltse Grift, maar de gemeente 

heeft de toegang tot dit water zon-

der overleg onmogelijk gemaakt. 

De hobby van 350 leden wordt 

genegeerd onder het mom dat de 

milieuzone aan de Biltse Grift 

in stand moet blijven. Terwijl de 

HSV De Bilt nu juist investeert in 

een goed milieu. Jarenlang kon on-

gestoord op de voormalige loswal 

tegenover de Biltse Hoek gevist 

worden en de natuur werd geres-

pecteerd. Het voormalige College 

zag de hengelsport niet zitten. De 

voormalige loswal werd afgeslo-

ten en ter beschikking gesteld aan 

het Utrechts Landschap, waar-

door dit water niet langer voor de 

hengelsport bereikbaar was. Een 

oplosbaar probleem want met het 

beschikbaar stellen van een paar 

meter grond kan er gevist worden. 

De angst van een grote toeloop is 

ongegrond, want het gaat om wat 

jeugd en een ouderen die direct in 

de buurt woonachtig zijn’.

Wethouder

De Hengelsportvereniging hoopt 

dat de (nieuwe) wethouder sport 

Madeleine Bakker-Smit (CDA) 

oog heeft voor de belangen van 350 

hengelsportliefhebbers en de Bilt-

sche hengelaars niet alleen weer 

de mogelijkheid krijgen langs de 

Biltse Grift te vissen, maar ook in 

andere wateren binnen de gemeen-

te. Wethouder Bakker: ‘Ik kan op 

dit moment even geen commentaar 

geven, omdat deze situatie mij niet 

bekend is. Als daar aanleiding voor 

is, kan dat natuurlijk altijd bespro-

ken worden’. 

Geslaagd jeugdtoernooi 
Meijenhagen

De prijswinnaars van het 41e Open Jeugdtoernooi van tennisvereniging Meijenhagen die een week met tal 

van mooie en spannende wedstrijden beleefde. De deelnemers hadden veel geluk met het weer, want er kwam 

weliswaar een enorme plensbui, maar die viel net na de laatste inalepartijen. Dit jaar kon ook de jongste jeugd 
meedoen met een tenniskids event: partijtjes op een klein veld om zo op een speelse manier kennis te maken met 

het wedstrijdtennis.        (Henk Zandvliet)

Hans Nieuwenhuijs langs de Biltse Grift.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Donderdag 3 juli was alweer de vijfde ronde van het vrij toegankelijke 

Zomerbridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het Dorpshuis aan 

de Dennenlaan. Er werd in twee lijnen gespeeld: in de A-lijn zegevier-

den Elly Akkerman + Erik Polders (63,75%), werden Henk van de Bunt 

+ Cora van de Linden tweede met 56,25% en was het brons voor Job 

Broers + Jan Pauwels met 55,42%. In de B-lijn was de eerste plaats 

voor Frits van Schendel + Henk Theebe (67,86%), het zilver voor Frans 

van Eck + Hans Hoogeveen (63,75%) en bereikten Dave + Jet van Beek 

Calkoen met 60,87 de derde plaats.

Het Zomerbridge gaat door t/m donderdag 28 augustus. Vanaf 19.00 

uur is men welkom en de aanvang van het bridgen is om 19.30 uur. 

De eerstvolgende avond is donderdag 10 juli a.s. Voor niet leden van 

Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van deelname € 2,- per 

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

per paar is gewenst en kan bij voorkeur per e-mail naar bchollandscher-

ading@gmail.com of telefonisch naar Trees van Doorn (030 2292078). 

Op de betreffende donderdag kan inschrijven ter plaatse per paar nog 

tot 19.00 uur, mits het maximaal mogelijke aantal nog niet is bereikt.

ANBO zoekt 
versterking

Sinds begin dit jaar heeft de afdeling De Bilt van de ANBO geen eigen 

bestuur meer. Het oude bestuur is afgetreden, omdat deze mensen te 

oud werden, waardoor de taken te zwaar werden.

Het bestuur in de Bilt wordt nu een half jaar waargenomen door Henk 

Donker en Hans Moller uit Houten. Zij hebben er voor gezorgd, dat 

alle administratieve zaken doorgang hebben gevonden. Tevens is er ge-

zorgd, dat de belasting invulhulp ook dit jaar door kon gaan. De leden 

krijgen ook regelmatig nog een nieuwsbrief en diverse activiteiten gaan 

gewoon door.

Anders

Toch kan het niet zo blijven. Een afdeling met 800 leden moet toch zelf 

een bestuur kunnen leveren. Daarom een dringende oproep om je te 

melden als toekomstig bestuurslid. Iedereen boven de 50 jaar is welkom 

en het is dankbaar werk. Heb je interesse of wil je meer weten, neem 

dan contact op met Henk Donker, (donker0@xs4all.nl of 0652729426.
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Woe Nl-Arg live op groot scherm v.a. 22.00 

Woe.
09-07

Gebakken zalmfilet 
met kruidensaus

of
Gebakken varkenshaas 

met brie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
10-07
Vrij.

11-07
Woe.
16-07

Gebakken eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
Kabeljauwfilet met

Italiaanse kruidenolie

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
17-07
Vrij.

18-07

Imkerijdagen in Maartensdijk
en Groenekan

door Rob Klaassen

Zaterdag 12 en zondag 13 juli zijn er ook in deze regio weer Imkerijdagen, bedoeld om de 

belangstelling voor de imkerij te vergroten door het publiek van alles te laten zien wat er zich 

allemaal in en rond de bijen-houderij afspeelt. In deze regio is het mogelijk op zaterdag in 

Maartensdijk en op zondag in Groenekan een kijkje op een imkerij te nemen. 

Aart van der Linden uit Maar-

tensdijk is al 35 jaar de imker op 

‘Mellinde’. Toen Aart zo’n 35 jaar 

geleden langs de Vecht bij Breuke-

len ietste zag hij dat een imkerij 
voor het publiek was opengesteld. 

Tijdens dit bezoek raakte hij zo 

gefascineerd door het hele bijen-

gebeuren dat hij vanaf toen zich in 

het vak van imker heeft bekwaamd. 

Aart vertelt, dat je als je imker bent, 

je dat dan ook voor de volle 100% 

bent. Je kunt de imkerij er niet zo’n 

beetje bij doen. Het beroep van im-

ker vraagt gedurende het hele jaar 

veel van je. Vooral in de zomer. Zo 

kunnen bijen gaan zwermen, moet 

honing geslingerd (gewonnen) wor-

den, moeten bijenvolken worden 

geplaatst in gebieden waar honing 

wordt aangetroffen e.d. Aart brengt 

zijn bijen in het voorjaar naar ge-

bieden met veel wilgen, om daar 

aan te sterken, daarna gaan ze naar 

de boomgaarden en andere fruit-

teelt; vervolgens komen de acacia- 

en lindenbomen om in het najaar bij 

de heidevelden te eindigen. 

Volken

De honingbij is essentieel in de 

voedselketen en zorgt voor de be-

stuiving en vruchtzetting. De bij 

vliegt van de ene bloem naar de an-

dere om nectar te verzamelen, die 

dan in de vorm van honing in de 

raat wordt opgeslagen. Bij het ver-

zamelen van nectar blijft stuifmeel 

aan de haren van de bij hangen. Bij 

het bezoek aan een volgende bloem 

wordt dit stuifmeel daar achterge-

laten op de stamper van die bloem 

waardoor er een vruchtbeginsel 

wordt gevormd. Aart heeft globaal 

zo’n 40 volken (kasten). Z’n bijen 

staan in een bijenschuur elders in 

de gemeente. In zo’n bijenkast zit 

een volk van doorgaans 50.000 tot 

80.000 bijen en één koningin. In de 

zomer is het dus een heen en weer 

verplaatsen en controleren van bij-

enkasten en is het ook de tijd om 

honing te winnen. Aart doet dat 

slingeren overigens sinds kort niet 

meer met de hand, maar mecha-

nisch: ‘Je blijft anders maar slinge-

ren en komt dan tot weinig anders’. 

De toptijd is mei, juni, juli. Volgens 

Aart is alles dit jaar door de zachte 

winter en warm voorjaar zo’n drie 

weken eerder dan normaal’.In de 

winter sterft een belangrijk deel 

van het volk. Behalve de Koningin 

blijven er nog zo’n 10.000 bijen 

over. Voor de imker betekent het 

winterseizoen, dat wordt gewerkt 

aan het onderhouden, herstellen en 

vernieuwen van de diverse spullen. 

Ook is het schimmelvrij maken van 

de diverse kasten en onderdelen 

daarvan essentieel. In het voorjaar 

kunnen dan gezonde bijenvolken 

de kasten bevolken.

Zien

Bij een bezoek a.s. zaterdag aan de 

imkerij van Aart zal iedereen ver-

baasd staan over wat er daar al zo 

wordt aangetroffen. Naast diverse 

soorten honingslingers, bijenkasten 

is er een enorme hoeveelheid aar-

dewerk honingpotten van over de 

hele wereld. Maar minstens zo leuk 

is het heden: een observatiekast, 

waarbij je de bijen in levende lijve 

aan het werk ziet, het slingeren van 

honing etc. etc. Er wordt zelfs voor 

kofie en thee gezorgd. Een dag la-

ter in Groenekan worden bezoekers 

door de tuin geleid langs de bijen-

stand met een kijkje in een bijen-

kast en bij het honing slingeren. In 

de observatiekast achter glas is een 

koningin en haar volk te zien. Ook 

wordt een korte ilm vertoond ‘de 
bij en wij’, die gaat over bijenhou-

den en eventueel kunnen ook nog 

kaarsen worden gerold. Ook ligt er 

voor iedereen de brochure ‘Hoe bij-

vriendelijk is uw tuin’ klaar. Ook 

hier alles onder het genot van kof-

ie, thee of limonade. 

Tips

Tips voor een bezoek aan de im-

kerij op zaterdag of zondag kun-

nen zijn: Draag geen geurtjes met 

u mee (deodorant, aftershave, par-

fum); armen en benen met kleding 

bedekken en stop de broekspijpen 

in de sokken.De Imkerijdagen zijn 

komend weekeinde in Maartensdijk 

en Groenekan. Op zaterdag 12 juli 

is imkerij Mellinde van Aart van 

der Linden, Kon Julianalaan 63 in 

Maartensdijk geopend en op zon-

dag 13 juli de imkerij ‘t Eiland van 

Eugène en Christien Broecheler, 

Kastanjelaan 1 in Groenekan open-

gesteld voor het publiek. Beide da-

gen van 10.00 tot 16.00 uur.Aart van der Linden bij een observatiekast.

Zondag kunt u de imkerij ‘t Eiland in Groenekan bezoeken.

Avontuurlijke avondwandeling door 
Westbroekse Zoddengebied 

Vrijdagavond 28 juni vond weer 

een avontuurlijke avond-natuur-

wandeling door het Zoddengebied 

plaats, georganiseerd door de Agra-

rische Natuur Vereniging Land-

schap Noorderpark [ANV].  Onder 

leiding van agrarisch natuurdes-

kundige Bert van der Tol en Henk 

van Zijtveld werd een groep van 

zo’n 25 geïnteresseerden door het 

Zoddengebied rondgeleid.

(Charlotte Nijsten)

Op pad tijdens de 

avondwandeling door 

het Zoddengebied op 

vrijdagavond 28 juni.

Bert van der Tol vertelt over 

de lora en fauna in het 
Zoddengebied.


