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Om te voorkomen dat De Bilt dicht-
slibt, organiseerden Samen voor De 
Bilt en U15 (een netwerk van ruim 
200 werkgevers), een bijeenkomst 
bij Sweco, om met elkaar te spreken 
over problemen als bereikbaarheid, 
veiligheid en gezondheid binnen De 
Bilt.

Dichtslibben
Uit de reacties blijkt dat veel bedrij-
ven en maatschappelijke organisa-
ties hun verantwoording al nemen 
met betrekking tot het dichtslibben 
van De Bilt. ‘Bij Sweco zijn wij al 
langer bezig met het ontwerpen en 
ontwikkelen van duurzame steden 

van de toekomst’, vertelt Jeroen 
Quee, expert Duurzame Mobiliteit 
bij Sweco. ‘Onze doelstelling is om 
in 2035 volledig CO2-vrij te zijn en 
voor 100% mee te doen aan de cir-
culaire economie. Dit bereiken wij 
door onder andere samen te werken 
met BENG!, en zelf allerlei initia-
tieven te ontplooien. Verder zijn wij 
lid van U15’. Sweco stimuleert haar 
werknemers met de fiets te komen 
of zoveel mogelijk gebruik te maken 
van het Openbaar Vervoer. Quee: 
‘Werknemers die met de trein ko-
men en uitstappen in Bilthoven, bie-
den wij een deelfiets aan, zodat zij 
fietsend hun weg kunnen vervolgen. 

Reacties
Ook vanuit andere organisaties ko-
men reacties. ‘Probeer zoveel moge-

lijk voorzieningen binnen de wijk te 
krijgen (dus niet meer met de auto 
naar de winkel of supermarkt, twee 
kilometer verderop). Op de Uithof 
is men hiermee al bezig. Een andere 
optie: 

In Amersfoort werven bedrijven 
eerst lokaal, als dit niet lukt, pas 
buiten de regio’, vult Marjolein van 
der Stok, projectleider Duurzame 
Mobiliteit Utrecht-Oost, aan. ‘Berg 
en Bosch kampt met het probleem 
van slechte bereikbaarheid’, aldus 
Cindy Thépass, facility-manager 
bij Berg en Bosch. ‘Er rijden te wei-
nig bussen tussen station Bilthoven 
en Berg en Bosch. Als de frequen-
tie omhoog kan, zijn wij al erg ge-
holpen. Ook kunnen medewerkers 
gebruik maken van campusfietsen’. 

Maatregelen
U15 wil graag iets doen aan deze 
problemen. ‘Door werkzaamhe-
den in en rond Utrecht, ontstaat 
een steeds grotere filedruk, met 
meer uitstoot van CO2 en fijnstof 
tot gevolg’, vertelt Martijn Elting 
van U15. ‘Dankzij onze mobiliteit 

ontstaat een slechte luchtkwaliteit 
en beseffen wij ons veel te weinig 
dat dit gevolgen heeft voor onze 
gezondheid. Vandaag hebben wij 
de middelen om te veranderen, dit 
is het moment om ook echt iets 
te gaan doen’. Gemeente De Bilt 
pleit voor een gezamenlijk optre-
den om alle problemen het hoofd 
te bieden. ‘Samen moeten wij iets 
doen om maatregelen te treffen 
voor een gezond leefmilieu’, aldus 
Ronald Huijssen van de gemeente 
De Bilt.

Geslaagd
Stichting Samen voor De Bilt blikt 
terug op een geslaagde middag. 
‘Deze bijeenkomst is een mooi 
voorbeeld van het werk van Samen 
voor De Bilt. Wij verbinden, inspi-
reren en stimuleren mensen een 
positieve bijdrage te leveren aan 
de Biltse samenleving. Duidelijk 
kwam naar voren dat samenwer-
king op langere termijn essentieel 
is om de Biltse samenleving be-
reikbaar te houden’, vertelt Joan-
ne Penning, directeur van Samen 
voor De Bilt. Penning is dan ook 
verheugd dat vandaag de intentie 
is uitgesproken om samen te wer-
ken aan een goede toekomst.

Bewateren

Door de tropische temperaturen van het afgelopen weekend moest er 
heel wat water gesproeid worden bij de asfalteringswerkzaamheden 
rond de ovonde in Groenekan. (zie ook pag. 5)

Vertegenwoordigers van diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties in discussie met het panel.

Heel gemeente De Bilt

kleurt BLAUW
Record Automatische Deuren B.V.
Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen
www.recordbv.nl

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Leverbaar
vanaf

50 stuks
Een feestje zonder ballonnen is geen feestje.
Maak het feest compleet met een ballonnenboom 
voor maar liefst 40 ballonnen.
- Meerdere formaten leverbaar
- Keuze uit 30 kleuren of assorti
- Met of zonder stokjes
- 1 of 2 zijden bedrukt

Wij adviseren u graag in wat
het beste bij uw onderneming past!

Ballonnen nodig?

De Bilt werkt samen voor duurzame mobiliteit
door Walter Eijndhoven

Meer dan veertig vertegenwoordigers van Biltse bedrijven/ maatschappelijke organisaties waren donderdag 24 mei aanwezig
bij Sweco, op een bijeenkomst over Duurzame Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond De Bilt,

daarom slaan bedrijven de handen ineen, om samen tot een oplossing te komen. 

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

03/06 • 10.30u - Ds. A. Plantinga 

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/06 • 09.30u en 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer 
In de ochtenddienst Viering en in 
de avonddienst Dankzegging en 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
03/06 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

03/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove, 
Pinksterviering

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
03/06 • 10.30u - Meditatieve Viering, 

verzorgd door werkgroep Liturgie

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

03/06 • 10.15u - Ds. J. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

03/06 • 10.00u - Ds. W.G. van den Top
03/06 • 19.00u - Ds. H. E. Dankers

Pr. Gem. Immanuelkerk
03/06 • 10.30u - Kerkgebouw gesloten. 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
03/06 • 10.30u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
03/06 • 10.00u - Hoogfeest van het 

Heilig Sacrament Eerste Communie; 
Celebrant Mauricio Meneses

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
03/06 10.00u - spreker Adri van der 

Mast, tevens viering Heilig Avondmaal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

03/06 • 10.30u - Mevr. W. Dijkstra

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/06 • 10.00u - Ds. C. Oorschot
03/06 • 18.30u - Ds. J. Koppelaar

Onderwegkerk Blauwkapel
03/06 • 10.30u - Mevr. ds. E. de Boom 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

03/06 • 11.00u - ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
03/06 • 18.30u - Ds. J. Bogert 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/06 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
03/06 • 09.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
03/06 • 10.00 u - Woord en Communie- 

c.q. Open huisviering Lectoren

Ned. Ger. Kerk
03/06 • 10.00u - dhr. Anton Doornebal

03/06 • 18.30u - dhr. Hans Bijl
 

PKN - Herv. Kerk
03/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
03/06 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Lezing door 
Martien Brinkman

In zijn nieuwste boek Dichtbij het 
onuitsprekelijke schudt de Biltse 
theoloog Martien Brinkman zijn 
professorale veren af. Op vrijdag 
1 juni presenteert Brinkman dit 
boek bij boekhandel Bouwman, 
Hessenweg 168 in De Bilt. Vanaf 
19.30 uur inloop met koffie. Om 
20.00 uur is de aanvang van het 
programma met korte teksten van 
de auteur afgewisseld met decla-
matie en muziek van het saxo-
foonkwartet Xasaxa. [HvdB]

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 
1 juni om 19.30 uur in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. Bij een ontmoe-
tingsdienst is er eerst een (korte) 
viering. De voorganger in deze 
dienst is Jan Grootendorst Na 
de viering is er gelegenheid om 
koffie te drinken en met elkaar 
te praten. Jan Grootendorst is 
telefonisch te bereiken (0346 
212904), ook als u om vervoer 
verlegen zit. 

Smartlappenkoor 
in Dijckstate

Smartlappenkoor Hopeloos ver-
zorgt op dinsdag 12 juni om 
19.30 uur een gratis toegankelijk 
optreden in Dijckstate, Maer-
tensplein 98 te Maartensdijk.
Het optreden wordt aangebo-
den door één van de koorle-
den, wiens moeder in Dijckstate 
woont.

Fietsclub

De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers die dagtochten maken 
in de omgeving van Maartens-
dijk. De start is om 9.45 uur 
met een kopje koffie/thee in de 
‘Ontmoetingsruimte’ van het 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk. 
Lunchpakket meebrengen. Op 
dinsdag 5 juni wordt een Rondje 
Naardermeer gefietst. Voor meer 
informatie en aanmeldingen Ser-
vicecentrum Maartensdijk, tel: 
0346 214161 of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl 

Collecteweek Epilepsiefonds

2018 is een jubileumjaar voor 
het epilepsiefonds ‘De macht 
van het kleine’. In de week van 
4 tot en met 9 juni gaan collec-
tanten voor de 125e keer op pad 
voor Nederlands oudste goede 
doelenfonds. 

Concert in Michaelkerk

Op zondag 10 juni, om 15.00 
uur, is er een concert in de H. 
Michaëlkerk van een kwartet 

studenten van het Utrechts Con-
seratorium. Het thema is Music 
from around the world .De toe-
gang is vrij. 

Duo Spinoza in Schutsmantel

Op zondag 3 juni geeft het 
ensemble Duo Spinoza een con-
cert in zorgcentrum Schutsman-
tel. Het concert begint om 15.00 
uur. Adres: Gregoriuslaan 35, 
Bilthoven. Toegang is gratis. 
Vanaf 14.30 uur wordt koffie en 
thee geschonken. Het program-
ma duurt één uur, zonder pauze. 

Wij zijn diep getroffen door het toch nog plotseling overlijden van 
onze zeer dierbare en net “oud” collega op leeftijd van 66 jaar.

Betty Kooij-Boshuis
Betty was sinds 1991 tot november 2017 werkzaam in De Vierstee 
te Maartensdijk. Wij hebben Betty leren kennen als zeer warme
en enthousiaste collega die altijd een luisterend oor had voor
collega’s en gasten van De Vierstee. 

Wij wensen Wim, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

“Oud” Collega’s De Vierstee Maartensdijk

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn 
bespaard is gebleven, laten wij u weten dat na een 
kortstondige ziekte is overleden mijn lieve vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder en oma

Betty Kooij - Boshuis
Elisabeth Maria Catharina

Maartensdijk, 26 februari 1952        Maartensdijk, 24 mei 2018

Wim Kooij

Diane en Henk
Lars, Marit

Sylvia en Hans

René en Jeichina
Noah

Linda en Johnny
Joy

Jan-Willem en Enida

Correspondentieadres:
Tap Dela uitvaartzorg, t.a.v. Familie Kooij
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op donderdag
31 mei om 10.45 uur in de aula van Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de Algemeen Bijzondere Begraafplaats 
Maartensdijk aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Het 
Koetshuis, Maartensdijkseweg 9 te Bilthoven.

Betty hield van bloemen.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Wilhelmine Janna Johanna van der Heide-Smaling

zeggen wij u hartelijk dank.
Uw betrokkenheid heeft ons goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maartensdijk, mei 2018
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Even het hoofd leegmaken

Joke was vanmorgen te gast in 
het radioprogramma ‘Waar-
heen, Waarvoor?’, dat ik iedere 
zondagochtend vroeg voor een 
regionale omroep presenteer. 
Dieptepunt in haar leven was 
het verlies van haar jongere
broer en zes weken daarna over-
lijdt haar zoon Maarten aan een 
hersenbloeding, 21 jaar jong. Ze 
vertelt in de uitzending  over 
haar leven en hoe ze met dat 
verlies omgaat. ‘Verwerken’ 
vindt Joke geen goed woord, 
‘afval verwerk je, ik noem het 
liever ‘verweven’. Ik probeer 
verdriet naar iets positiefs te 
maken’.

Fietsen geeft me rust en over-
zicht. Ik kom uit het bos en rijd 
linksaf de Krakelingweg op rich-
ting Huis ter Heide. Het verhaal 
van Joke laat me niet los. Ze zou 
op de dag van zijn overlijden bij 
Maarten koffie gaan drinken. In 
plaats daarvan kwam ze terecht 
in een nachtmerriescenario: 
overal politie, een schouwarts: 
haar zoon bleek te zijn over-
leden. Dezelfde dag vond een 

Het is zondagochtend, 11 uur. Warm, een beetje drukkend. Ik vind het nodig om iets aan 
beweging te doen op deze lome dag. Een paar jaar geleden heb ik een fiets, een zogenaamde 
‘road bike’, aangeschaft om iets aan sport te doen. Tegenover mijn woning in Zeist rijd ik zo 
het bos in, richting Austerlitz. Inspanning is goed voor mijn lichaam en ook voor mijn geest: 
al fietsend gaan mijn gedachten uit naar die mensen die ik als uitvaartverzorger de afgelopen 
tijd heb ontmoet. Zoals Joke Spanjaard.

gesprek plaats met een uitvaart-
verzorger. ‘Ik moest die middag 
een kist uitzoeken uit een boek’. 
Vandaag is precies het zestien 
jaar geleden dat de uitvaart van 
Maarten plaatsvond.

Ik merk dat ik er vol van ben.
Aangekomen bij de Amerfoortse-
weg ga ik linksaf. Ik ben nat van 
het zweet. Ik vraag me af hoe je 
als moeder verder kunt leven na 
het verlies van een kind. Joke 
vertelt hoe ze haar verdriet nu 
inzet om anderen te helpen. Ze 
zit in het bestuur van een kring-
loopwinkel, waar ze minimaal 
één middag per week achter 
de kassa staat. En namens de 
vereniging Ouders Overleden 
Kind (OOK) geeft ze als gastdo-
cent voorlichting op de politie-
academie aan agenten in oplei-
ding. Politieagenten moeten 
vaak slecht nieuws brengen 
en zogenaamde familierecher-
cheurs begeleiden ouders na 
het overlijden van een kind. 
Met haar ervaring draagt Joke 
bij aan begrip voor ouders 
die een kind hebben verloren. 

OOK is een zelfhulporganisatie. 
Allemaal ouders die een kind 
verloren hebben. Zij helpen 
elkaar bij dit immense verdriet. 
Herkenning, troost en perspec-
tief vormen het uitgangspunt. 
www.oudersoverledenkind.nl.

Dankjewel Joke, voor je verhaal. 
En voor je inzet om anderen te 
helpen. Al fietsend heb ik een 
aardig tempo te pakken. Ik sla 
linksaf de Utrechtseweg op, 
weer richting huis. 

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Lohmanorgel:
één van de Utrechtse 
monumentale orgels

door Henk van de Bunt

Vrijdag 1 juni presenteert Stichting Utrecht Orgelland in de Oude Kerk 
te Soest een kleurenbrochure over monumentale, historische orgels in 
de provincie Utrecht. De eerste exemplaren zullen aangeboden worden 
aan de Utrechtse Commissaris van de Koning, de heer W.I.I. van Beek, 
en aan de Burgemeester van Soest, de heer R.T. Metz.

Han Siemons (Maartensdijk) is secretaris van de organiserende Stich-
ting: ‘ Deze brochure is de laatste in een reeks over orgelfronten en 
beschrijft de periode 1800 - 1850. In woord en beeld passeren zo’n 40 
grote en kleine orgels binnen de provincie Utrecht de revue, waaronder 
het begin dit jaar in gebruik genomen ‘nieuwe’ orgel van de Oude Kerk 
van Soest. Ook het Lohmanorgel uit de Biltse Dorpskerk komt in de 
brochure voor’.

Lohmanorgel
Jan Bulk is vaste organist en bespeler van het Lohman Orgel: ‘In de 
Dorpskerk heeft bijna 200 jaar geen orgel gestaan. In die tijd was er een 
voor- zanger. In 1843 werd aan de orgelbouwers G.W. en H.B. Lohman 
de opdracht voor de bouw van een orgel gegeven. De prijs voor het 
orgel kwam op ƒ2950,-. Op 31 augustus 1845 werd het orgel voor het 
eerste gebruikt in een eredienst. In 1908 werden herstelwerkzaamhe-
den en klankwijzigingen uitgevoerd. Er werden ook enkele stemmen 
vervangen. In 1920 brak er brand uit in de kerk waardoor ook het orgel 
werd beschadigd. Het orgel werd opnieuw gerestaureerd opnieuw. In 
1963/1964 werd aan het orgel nogmaals een technisch herstel uitge-
voerd. Aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd 
het orgel door een andere firma gerestaureerd. Met deze restauratie is 
getracht het oorspronkelijke Lohman-klankbeeld weer zoveel mogelijk 
terug te brengen. Het in 1908 toegevoegde pedaal is gehandhaafd. Te-
vens kreeg het orgel zijn lichte kleur weer terug’.

In te spelen
Voelt een organist in 2018 zich nog steeds gewaardeerd? ’Ik krijg vaak 
positieve reacties vanuit de gemeente’, vertelt de Biltse organist. Hij 
denkt ook dat het orgel altijd wel zal blijven als begeleiding van de 
samenzang en zeker als concertinstrument. ‘Alleen bij de jongere ge-
neratie is het instrument -uitzonderingen daargelaten- de laatste tijd he-
laas minder in de belangstelling. Men is blijkbaar toch een beetje ‘uit-
geluisterd’ op het kerkorgel’, constateert hij met enige spijt. Er wordt 
op dit gebied ook naar nieuwe wegen gezocht. Er ontstaan moderne 
geestelijke liederen, die ook de jeugd aanspreken en waarbij andere 
begeleidingsinstrumenten beter tot hun recht komen. Het hoort bij de 
vernieuwingen van deze tijd die langzaam kerken binnen komen’. Jan 
Bulk vindt het fijn om met bepaalde melodieën in te spelen op bijvoor-
beeld de inhoud van de verkondiging. Die gelegenheid is er soms op 
bepaalde momenten in de eredienst. Dat vraagt naast improvisatietalent 
ook kennis van het oude en nieuwe kerklied.

Muzikaal afscheid 
Wie op korte termijn het Lohmanorgel eens buiten een Kerkdienst om 
wil beluisteren kan dat doen op zaterdag 2 juni tijdens het afscheids-
concert van een andere bespeler van het orgel in de Dorpskerk: Kees 
Geluk. Voor de familie Geluk naar Costa Rica vertrekt, zal Kees op 2 
juni een afscheidsconcert geven. Het concert begint om 20.00 uur. Het 
concert duurt ca.1 uur. 

In 1845 werd dit orgel gebouwd; een vijfdelig front met drie ronde 
torens en licht gebogen horizontaal gedeelde tussenvelden (foto Jan 
Bulk).

Wereldwijs in Gouden Eeuw sfeer
Het is bijna niet te missen; wanneer je basisschool Wereldwijs (in Het Lichtruim) binnenstapt, 

zie je versierde deuren, gedekte tafels en allerlei kunstwerken. De afgelopen weken heeft 
Wereldwijs met de gehele school en in alle vakken aandacht

besteed aan het thema Gouden Eeuw. 

De beeldend kunstdocenten van 
KunstenHuis De Bilt ondersteun-
den hen daarbij. Het resultaat is 
een themaproject, waarin samen 
werken en samen leren centraal 
staat, mogelijk gemaakt dankzij 
de landelijke subsidieregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Creatief leren
Cultuureducatie met Kwaliteit 
staat voor verbinding, verdieping 
en co-teaching. Leerkrachten en 
kunstdocenten werken nauw sa-
men in een programma waarin 
creative learning centraal staat. 
Dat betekent samen voorbereiden, 

samen lesgeven en samen evalu-
eren. Wereldwijs heeft gekozen 
voor het thema ‘Gouden Eeuw’, 
omdat het zowel op het gebied 
van kunst en cultuur als op ge-
schiedkundig gebied veel te bie-
den heeft. 

Licht en donker
Zo hebben de leerlingen in groep 
1 en 2 zich bezig gehouden met 
piraten, het maken van medail-
lons en het vormgeven van een 
schatkaart. In de groepen 3, 4 en 
7 stond het dagelijks leven in de 
Gouden Eeuw centraal: Delfts 
Blauw porselein en tafellakens 

beschilderd met stillevens uit de 
Gouden Eeuw. Op zo’n prachtig 
gedekte tafel mochten de rijk-
gedecoreerde centerpieces niet 
ontbreken. In de groepen 5 en 6 
hebben de leerlingen portretten 
geschilderd, met speciale aan-
dacht voor licht en donker, net als 
Rembrandt. En in groep 8 schil-
derden de leerlingen samen een 
groots schilderij van een uitzicht 
op zee. De schepen werden ge-
gutst in linoleum en vervolgens in 
de zee afgedrukt. Op donderdag 
24 mei werd het project met een 
feestelijke kijkavond afgesloten.

(Corinne Weeda)

Groep 5 toont hun zelfportretten. (foto Vicky Pronk)
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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 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 31 mei
t/m woensdag 6 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Hammousse
Filet Americain

Gegrilde kipfilet
Gegrilde honingham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Lamsspiesjes 100
GRAM 3.49

100
GRAM 2.49

500
GRAM 4.98Procureurlapjes

naturel of gemarineerd

100
GRAM 3.99Bavette spiesjes

Dry-aged burger
Nieuw!

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, runderworstjes,
hamburgers etc… 4 + 1 

GRATIS

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

1
KILO 9.98

SATÉVLEES

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.50

KRUIDENKAAS 500
GRAM 6.98 

3 BBQ WORSTJES
3 HAMBURGERS
3 KIPDIJSATEETJES 9.99

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Mango-Passie
Taart

Nu € 14,95

•  Aspergeschotel € 1,25
100 gram

•  Luxe Hollandse pluksla € 1,98
zak 150 gram

•  Pitloze watermeloen € 1,25
per partAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Rustique
meergranen bol
Nu € 2,99
Tip: heerlijk bij onze
eigengemaakte aspergesoep
Deze week eenmalig € 4,95 per liter

Gezond snoepen
• Frambozen
• Blauwe bessen

- Megabak 250/300 gram - 

Nu € 2,99

Alleen donderdag Vers
Gewassen
Hollandse 
Spinazie

Zak 300 gram € 0,79

Vers van de traiteur

•  Pasta bressola € 1,49
100 gram

•  Koude Macaroni schotel € 0,99
100 gram

Nieuw! 
Diverse zomerse salades

verrassend, lekker en gezond!
VOLOP ZOMERFRUIT 

BESCHIKBAAR
O.A. WILDE PERZIKEN, 

ABRIKOZEN, AARDBEIEN, 
KERSEN, SMAAK MELOENEN

VOLOP VITAMINES!

HOLLANDSE ASPERGES
VAN ONZE EIGEN TELER,

DE BESTE KWALITEIT,
GRATIS GESCHILD!



Nuttige koffiepauze 
tijdens werkochtend

Zaterdag 26 mei, tijdens de 
maandelijkse werkochtend in het 

Van Boetzelaerpark in De Bilt, 
vertelde Wigle Braaksma van de 

Vogelwacht, over de resultaten 
van het plaatsen van

vogelhuisjes in het park.
(Frans Poot)
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advertentie

Twee weekenden stil op A27
Dit en komend weekeinde werkt aannemerscombinatie 3Angle aan de laatste grote klus 

op de A27 (en A1). Over het gehele traject wordt een nieuwe laag dubbellaags stiller asfalt 
aangebracht. Een veelomvattende klus, waarbij alle tijd en menskracht

optimaal benut moest worden.

Johan de Ruiter, realisatieleider 
verhardingen bij 3Angle vertelt 
voor aanvang van de werkzaam-
heden: ‘In de asfaltweekenden 
gaan we van het wegdek weer een 
gladde ‘deken’ maken. Dit gebeurt 
in een zogenoemde asfalttrein. Dat 
wil zeggen dat alle handelingen 
nauw op elkaar aansluiten. Van 
frezen en het reinigen van het be-
staande wegdek tot de productie 
en verwerking van het dubbellaags 
asfalt. 

Eerst frezen we de oude bovenste 
laag van het asfalt af. Dit asfalt 
wordt direct afgevoerd met vracht-
wagens. Tegelijkertijd wordt het 
bestaande wegdek gereinigd en 
voorzien van een kleeflaag om het 
nieuwe asfalt op aan te brengen. 

Daarna starten we met het aanbren-
gen van de nieuwe lagen asfalt: 
met 2 of 3 asfalt-spreidmachines 
naast elkaar om de onderlaag aan 
te brengen op het gefreesde asfalt. 
Daarna wordt de deklaag direct 
daarachteraan met 4 asfaltmachi-
nes over de gehele breedte van de 
weg ‘warm tegen warm’ aange-
bracht. Zo wordt de deklaag in een 
geheel aangebracht zonder naad. 
Maar dan zijn we er nog niet. De 
signalering, markeringen en voe-
gen voor de viaducten moeten dan 
tot slot ook nog worden aange-
bracht’.

24 uur
Johan: ‘In korte tijd moeten we veel 
verschillende stappen zetten. Dat 
vraagt volledige inzet van ons en al 

onze onderaannemers. We werken 
in zo’n weekend met 250 personen 
aan de weg. Daarnaast zetten we al 
onze asfalt-spreidmachines in en 
draaien er meerdere asfaltcentrales 
op volle toeren. Om een indruk te 
geven: we kunnen maximaal 240 
meter per uur asfalteren, voor 6 ki-
lometer ben je dus 24 uur bezig.’ Er 
mag niks uitlopen of misgaan. Voor 
ons spannende weekenden dus.’

Minder onderhoud
Maar waarom asfalteren jullie zo’n 
groot stuk dan in één keer? Johan: 
‘Ja, je zou denken: sluit gewoon 
een rijstrook per keer af. Maar 
voor de kwaliteit van het asfalt is 
het beter om het in één stuk aan te 
brengen. Door asfalt warm tegen 
warm aan te brengen, is minder 
onderhoud nodig en gaat de asfalt-
deklaag langer mee. Minder onder-
houd betekent ook minder hinder 
voor de weggebruiker. En, niet ge-
heel onbelangrijk, is het voor ons 
veiliger en sneller werken wanneer 
de weg volledig afgesloten is.’

Ovonde
Tijdens dit weekend werden de 
dekken van de oude aansluiting 
Bilthoven gesloopt. Tevens werd 
de nieuwe situatie van de aanslui-
ting Bilthoven gerealiseerd. Hier-
voor werden de huidige toe- en 
afritten gefreesd en opnieuw ge-
asfalteerd, zodat deze aansluiten 
op de nieuwe situatie. Daarnaast 

werden de verkeersregelinstallaties 
aangebracht. Op het eind van het 
weekend werd de nieuwe belijning 
aangebracht. 

Klaar
Is de verbreding van de A27/A1 
daarna klaar? Johan: ‘Je kunt zeg-
gen dat dit de laatste grote aanpas-

singen zijn. Wel moeten we voor 
oplevering nog diverse werkzaam-
heden verrichten. Denk aan bermen 
inzaaien en bomen aanplanten, de 
laatste geluidsschermen plaatsen, 
markeringen aanbrengen en natuur-
lijk het bouwterrein opruimen.’

(Jorinka Vos)

Tijdens de sloop van het de oude aansluiting Bilthoven was er de 
mogelijkheid om te komen kijken bij de werkzaamheden.

[foto Henk van de Bunt]

De A27 was dit weekend in beide richtingen afgesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes.
Vanuit Bilthoven liep het ‘dood’op de N234. [foto Henk van de Bunt] 

Zaterdag werd het oude viaduct bij Bilthoven gesloopt en vernieuwd en 
ditzelfde gebeurde in Hilversum. [foto Henk van de Bunt]

Eco-tuindagen in De Bilt 
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) 
is een van oorsprong Belgische vereniging voor wie 
milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. 
Inmiddels zijn er ook in Nederland meerdere afdelin-
gen. Op zaterdag 2 juni is er een aantal inspirerende 
eco-tuinen geopend:

• Tuin Aan het Laantje, particuliere tuin, 
Dr. Welfferweg 42, Westbroek

• Bijenkans, biologische bijen en vlinderplanten, 
Groenekanseweg 142, Groenekan

• Tuinderij Eyckenstein, biologische groenten, 
Dorpsweg 264, Maartensdijk

• Agnes Kruiden, biologische kruiden, 
Dorpsweg 264, Maartensdijk

 
Tijdens rondleidingen, demonstraties of workshops 
leer je van de tuineigenaar zelf hoe je zonder gebruik 
te maken van pesticiden en kunstmest, tuiniert met 
respect voor mens en dier en kun je met al je vragen 
terecht.
Iedereen die meer wil weten over hoe je een gezonde 
eetbare en diervriendelijke tuin kunt inrichten en
beheren op ecologische wijze, is op zaterdag 2 juni 
welkom. Zie voor route, info en openingstijden
www.velt.nu

Er valt weer volop te genieten
van vogels tussen de sprieten
bij de Hooge Kampse Plas
zie je in oevergras
weer veel van je favorieten

Guus Geebel Limerick

advertentie

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

Uw lokale
drukwerkspecialistdrukwerkspecialist
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Mail naar ons:

info@vierklank.nl
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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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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)
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D
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renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Pita, het vorige asieldier 
van de maand, zit helaas 
nog bij ons in het asiel.

Ras (groep): Onherleidbare bastaard/kruising
Geslacht: Reu
Geboren: 11-03-2014
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto:  Ja

Helaas is Dorus weer bij ons terug gekomen, maar we weten nu wel veel meer 
over hem dan toen hij de eerste keer als zwerver bij ons binnen kwam. 
Dorus is een jonge knul van ongeveer 3 jaar. Thuis is Dorus een huismus die 
lekker wilt bankhangen en tv kijken. Dorus leert graag nieuwe 
dingen en wilt werken voor zijn baas. Het nadeel is dat hij zijn 
baas verdedigd, dat ziet hij als zijn taak. Visite of op visite gaan 
zit er de eerste periode nog niet in. Dorus gelooft namelijk heilig 
in een monogame relatie. Dit moet langzaam opgebouwd 
worden. Wat best apart is, want hier op het asiel wandelt hij met 
iedereen mee. Mocht zijn nieuwe baas toch even de deur uit 
moeten om andere mensen te ontmoeten, kan Dorus prima 
alleen thuis blijven. Hij is gewend om dan in zijn bench te bivak-
keren. Ook kan hij goed mee in de auto en zelfs een stukje varen 
is geen probleem. Dorus is speels en is gek op zijn kong, die 
moet overal mee naartoe. Inmiddels hebben wij Dorus muilkorf 
training gegeven. Hiermee laten wij hem dan ook uit. Wij zetten 
Dorus soms met kleine hondjes op de wei en dit doet hij erg 
goed. Wij denken daarom dat we hem best kunnen plaatsen 
met een kleine hond. Heeft Dorus uw interesse gewekt?

Dier van de maand: Dorus

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK

Zoekt nieuwe collega’s voor de volgende 
afdelingen (ook vakantiekrachten):

 • BEDIENING  •
• KEUKEN, DIVERSE FUNCTIES  •

• SPOELKEUKEN/ZALENZETTEN  •

Wil je solliciteren? Stuur een mail, liefst 
met C.V., naar roel@biltschehoek.valk.com

of bel naar 030 – 2205811 
en vraag naar Roel van Beekhoff.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030–2205811 - BILTSCHEHOEK@VALK.COM

SVM
speelt nacompetitie

Tegen het op de 2e plaats staande Focus 07 speelde SVM in Culemborg 
z’n laatste competitiewedstrijd in de jaargang 2017- 2018. Rechtstreekse 
degradatie dreigde bij verlies met winst van FC Driebergen tegen Lopik. 

Lopik liet het niet zover komen, won met 2-0, duwde FC Driebergen per-
soonlijk naar de vierde klas en maakte indirect de wedstrijd van de Maar-
tensdijkers (4-2) tot een ontmoeting om des keizers baard. Veel belang-
rijker werd het daarbij dat SVM nu nacompetitie moet gaan spelen om in 
de 3e klasse te blijven. Aanstaande zaterdag komt de periodekampioen uit 
de 4e klasse (DVSA uit Amerongen) op bezoek. SVM moet 3 wedstrijden 
winnen om in de 3e klasse te blijven. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

WITTE BOLLEN
2e zak slechts €1,-

HEERLIJKE
BOTERKOEK
van €4,95 nu

€ 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

advertentie

Geschiedenis herleeft in kleurrijke kunst
Tunnel met kunst past in de omgeving
Beeldend kunstenaar Eline Janssens (Utrecht) kreeg de eervolle opdracht om kunst te 

ontwerpen voor in de onderdoorgang van de verbrede A27 bij Groenekan en Maartensdijk.
‘De omwonenden kozen zelf voor kunst. Dat is toch geweldig. En voor mij

een extra motivatie om iets moois voor deze omgeving maken. 

Meer dan 30 jaar maakt Janssens 
kunst voor in de openbare ruimte. Zo 
ontwierp ze tegels voor de tunnels bij 
De Berenkuil, Het Rietveldhuis, De 
Marnixbrug en het kunstwerk voor 
voormalig burgemeester Annie Brou-
wer. Dat 3Angle haar de opdracht 
gunt om zowel voor de verbrede on-
derdoorgang in Groenekan als Maar-
tensdijk kunst te maken, vindt ze een 
eer.

Omwonenden
Rijkswaterstaat daagde 3Angle uit 
om de wensen van de stakeholders 
zo goed mogelijk mee te nemen in 
de uitvoering. Dit deden ze door de 
omgeving te betrekken bij de in-
richting van de onderdoorgangen bij 
Maartensdijk, Hollandsche Rading 
en Groenekan. Bewoners van Hol-

landsche Rading kozen voor extra 
parkeerplekken en een ondergrondse 
container. In Maartensdijk en Groe-
nekan gaf men de voorkeur aan 
kunst. Zij werden betrokken bij het 
eindresultaat. In de bijeenkomsten 
met de projectgroep uit Groenekan 
werden de wensen, onderwerpen en 
mogelijke kleuren besproken. ‘De 
bewoners weten goed wat ze willen 
en kunnen hun wensen helder ver-
duidelijken’. Vrij snel werd duidelijk 
dat de tunnel door de kunsttoepassing 
gaat veranderen van een anonieme 
grijze onderdoorgang in een aange-
name, vrolijke en bijzondere onder-
doorgang. Om de tunnel met kunst 
meer in de omgeving te laten passen 
is de natuur rondom Groenekan en 
met name de leilinde als inspiratie-
bron gekozen.

Gideon Loten
Janssens dook in de geschiedenis 
van het gebied. Wat is er specifiek 
voor Groenekan? Wie heeft er ge-
woond en wat is de historie? ‘Zon-
der een verhaal kan ik niets. Na zo’n 
3 weken onderzoek kwam ik op het 
juiste spoor. De heer Gideon Loten 
was in de achttiende eeuw een be-
langrijke gouverneur en natuuron-
derzoeker. Hij is geboren in Groene-
kan. Tijdens zijn verblijf in Ceylon 
heeft hij prachtige natuurhistorische 
tekeningen laten maken. De ma-
nier waarop die planten, vogels en 
vlinders zijn opgetekend werd mijn 
inspiratie voor de kunst in deze on-
derdoorgang.’

Alles met de hand
In deze stijl ging Janssens aan de 
slag. Ze tekende en selecteerde ver-
schillende prenten van bloemen en 
vogels en maakte er collages van. 
Een zoekwerk waar geen computer 
aan te pas kwam. ‘Het is een knip- en 
plakwerk, waarbij ik veel moet kun-
nen rangschikken. Wat hoort er bij 
elkaar? Soms knip ik er een stuk af, 
of schuif ik twee tekeningen over el-
kaar. Dat is het leuke aan handwerk. 
Tijdens de eerste presentatie aan de 
projectgroep viel het ontwerp in de 
smaak. Van tevoren had ik wel ge-
zegd: ‘Houd er rekening mee dat het 
anders kan worden dan je verwacht. 
De input van bewoners gebruikte ik 

om het ontwerp aan te passen. 
Zo werd de wens uitgesproken om 
meer samenhang tussen de ‘losse’ 
onderdelen te creëren, alsook de 
voorkeur voor de kleur.’

Gevoel 
Het nieuwe ontwerp legde de kun-
stenaar opnieuw aan de projectgroep 
voor. ‘Een spannend moment, al is 
het natuurlijk niet zomaar een ‘luc-
ky shot’. Zelf voelde ik al wel dat 
het klopte. Maar: zien zij dat ook? 
Zij vonden bijvoorbeeld de kleur 
groen mooi, maar ik had gezien dat 
dit niet werkte als achtergrondkleur. 
Dus ik koos in het tweede ontwerp 
voor geel. Gelukkig vonden ze het 
prachtig. De goedgekeurde ontwer-
pen zijn met een technische camera 
gefotografeerd en zo gereed ge-
maakt voor het drukken/printen op 
aluminiumplaten. Het uiteindelijke 
kunstwerk bestaat uit een drieluik 
van 49 m lang. Ik verheug me op het 
moment in juni 2018 dat de werken 
worden opgehangen. Op zo’n enorm 
formaat komt het ontwerp pas goed 
tot zijn recht.’

Maartensdijk
Parallel aan de kunst voor Groene-
kan, werkt Janssens ook aan kunst 
voor op de pilaren onder het via-
duct in Maartensdijk. Ook hier is 
de natuurlijke omgeving de inspi-
ratiebron; het zal ‘iets met dieren’ 
worden, maar verder verschilt de 
opdracht compleet. ‘Hier werk ik 
samen met studenten van het Aeres 
college (voorheen Groenhorst). 

En: We moeten een ontwerp ma-
ken voor 24 pilaren. Dat is een 
lastige vorm, die weer heel andere 
uitdagingen met zich meebrengt. 
We organiseerden twee middagen 
om de studenten mee te laten den-
ken en ontwerpen. Op grote vellen 
papier gingen ze met silhouetten 
van dieren aan de slag. Heel leuk 
om te zien dat jongeren al hun 
eigen ‘tekenhandschrift’ kunnen 
hebben. Hun ontwerpen neem ik 
mee in mijn uiteindelijke ontwerp. 
Zo zetten we hier samen iets moois 
neer’. 

(Jorinke Vos)Het uiteindelijke beeld wordt met knip- en plakwerk vormgegeven. 

Eline Janssens tekende en selecteerde verschillende prenten van bloemen 
en vogels voor de tunnelkunst in Groenekan.

Gevarieerde kunstroute
Kunstkring BeeKk

door Guus Geebel

Op zaterdag 26 mei opende cultuurwethouder Hans Mieras in Het Lichtruim de 21ste 
kunstroute van Kunstkring BeeKk. Aan dit tweedaagse evenement dat op 24 locaties werd 

gehouden werkten 41 kunstenaars mee. De opening werd
muzikaal omlijst door Another Jacket.

‘Kunst komt pas echt tot leven als de confrontatie 
plaatsvindt met degenen die er naar komen kijken’, 
aldus wethouder Mieras in zijn openingswoord. 
’Het is goud waard dat BeeKk dit evenement elke 
keer organiseert.’ Het thema van de kunstroute is dit 
jaar water en Mieras gaat in op dat thema. ‘Water 
en kunst lijken in zekere zin op elkaar. Water is een 
eerste levensbehoefte waar je niet zonder kunt. Dat 
geldt voor kunst ook. De essentiële behoefte die wij 
nodig hebben om overeind te blijven in deze inge-
wikkelde wereld is dat we daar betekenis uit weten 
te halen. Kunst is het lesmateriaal dat we nodig heb-
ben in onze zoektocht naar betekenis en daarmee 
een eerste levensbehoefte.’ 

Exposities
Hier een kleine greep uit het ruime aanbod van 
kunstuitingen. In Kunst & Licht & Glas aan de 
Dorpsstraat in De Bilt exposeerden Jozé ten Have 
en Ineka Croon met schilderijen en Sascha Hacska 
met glaswerk. In haar atelier VoorDeDijk aan de 
Voordorpsedijk in Groenekan exposeerde Corry van 
der Sluys keramiek en Corry de Rooij schilderijen. 
Annemieke Keijzer exposeerde foto’s in haar atelier 
aan de Burgemeester Huydekoperweg in Westbroek. 
In Lugtensteyn, aan de Orionlaan in Bilthoven was 
in de gemeenschappelijke ruimte beeldhouwwerk 
te zien van Martin Visser, schilderwerk van Willy 
Roggeveen en waren aquarellen van Hannie van 
Wijngaarden tentoongesteld.

Annemieke Keijzer exposeerde foto’s in Westbroek.

Ineka Croon, Jozé ten Have en Sascha Hacska (rechts) in De Bilt.

Aan de Voordorpsedijk in Groenekan Corry van der 
Sluys en Corry de Rooij (rechts).
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Voor de beste service én altijd lage prijzen.

Elke € 10,- aan 
boodschappen   
      = één gratis   
      glazenzegel. 

Sparen kan van 
wo 30 mei t/m 
di 28 augustus 

2018.

Vijftien
glazenzegels

= een volle
spaarkaart.

Volle spaarkaart + 
bijbetaling van € 3,99 

of € 4,99 = een set 
glazen naar keuze. 

Inleveren van je 
volle spaarkaart 

kan t/m di 11 
september 2018.
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Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen
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Wandelen voor de tijger
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 26 mei organiseerde een groep vrijwilligers van WNF-Regioteam Gooi- en 
Vechtstreek de 15e WNF-Walkathon in de bossen rond Lage Vuursche. Deelnemers aan de 
Walkathon konden zich vooraf inschrijven voor diverse afstanden en zodoende aandacht 

vragen voor de actie ‘Geef de tijger een toekomst’.

Op dit moment leven nog slechts 
3.900 tijgers in het wild. Een klein 
restant van de ooit 100.000 dieren 
die begin vorige eeuw nog in lan-
den als Rusland, India, China, Viet-
nam en Indonesië leefden. ‘Daarom 
voeren wij in de maanden maart 
tot juni actie voor de bescherming 
van de tijger’, legt Patricia Berk, 
vrijwilligster bij het regioteam uit. 
‘Om de tijger van de ondergang 
te redden, moet hun aantal op zijn 
minst worden verdubbeld. In 2022 
hopen wij dat het zover is. In China 
is 2022 namelijk het jaar van de tij-
ger’. 

Bedreigd
Door verschillende oorzaken holt 
het aantal tijgers achteruit. Eén van 
de grootste bedreigingen vormen 
de stroperij en de trofeejacht. Rijke 
jagers uit het westen schieten graag 
een tijger. Voor veel geld mogen zij 
het dier, of een gedeelte daarvan, 
meenemen naar huis om het te la-
ten opzetten. Naast jagers zijn ook 
stropers actief in de nog overgeble-
ven natuur. Onderdelen van de ge-

stroopte dieren worden verkocht op 
allerlei markten in landen als China 
en Vietnam. Hier worden diverse 
onderdelen van de tijger gebruikt 
als medicijn, vaak zijn dit middelen 
die berusten op bijgeloof. 

Voedselketen
Tijgers staan aan de top van de 
voedselketen, daarom hebben zij 
grote gebieden nodig om te kunnen 
jagen en hun jongen groot te bren-
gen. Ook hun prooidieren hebben 
veel ruimte nodig. Door de toename 
van de bevolking, wordt de vraag 
naar land steeds groter. Bossen 
worden gekapt en/of platgebrand 
voor huizen, wegen, fabrieken en 
plantages, zodat er steeds minder 
natuur overblijft voor de tijger en 
zijn prooidieren. Doordat tijgers 
steeds minder voedsel en ruimte 
hebben, zien deze dieren zich ge-
noodzaakt op zoek te gaan naar 
voedsel in de bewoonde gebieden. 
Een koe of een geit is dan een ge-
makkelijke prooi. Ook de kans op 
een ontmoeting met de mens wordt 
steeds groter, wat gevaarlijke situa-

ties oplevert voor beide. Uit angst 
voor het roofdier wordt de tijger 
daardoor steeds vaker vervolgd. 

Educatie
Gelukkig krijgen steeds meer men-
sen oog voor de schoonheid van de 
tijger in zijn omgeving. ‘Dankzij 
onze donateurs kunnen wij veel 
doen aan de bescherming van die 
mooie natuur. Wij leiden anti-stro-
perijeenheden op en voorzien hen 
van een goede uitrusting en doua-
niers zijn getraind in het herkennen 
van illegale handel. Verder doen 
wij veel aan educatie en voorlich-
ting, ook op scholen’, vertelt Berk. 
Inmiddels is het aantal tijgers ge-
stegen van 3.200 in 2010 tot 3.900 
dieren nu. ‘Om meer bekendheid te 
genereren, voerden wij vandaag de 
actie ‘Geef de tijger een toekomst’, 
vervolgt Berk. ‘Via diverse routes 
van 5, 10, 15, 21 (halve marathon) 
en 25 km konden de 350 deelne-
mers een mooie wandeling maken 
door de bossen van Lage Vuursche. 
Bij start en finish stonden kraam-
pjes met allerlei WNF-artikelen’.

File
Niet iedereen wist dat vandaag kon 
worden gewandeld voor de tijger. 
Leden van de Wandelvereniging 
Prinses Marijke uit Geldermalsen 
kwamen bij toeval langs. Nolly: 
‘Wij wandelen eenmaal in de twee 
weken op zaterdag met elkaar. Dat 
kan overal zijn, als het maar binnen 

één uur rijafstand ligt. De organisa-
tor stuurde ons hierheen. Onderweg 
merkten wij dat de A27 was afge-
sloten, dus moesten wij omrijden 
en stonden wij steeds in de file. Wij 
hebben er 2,5 uur over gedaan om 
hier te komen. Gelukkig zijn wij er 
nu en kunnen wij onze wandeling 
van tien kilometer beginnen’. 

In de diverse stands waren boeken, folders en pandabeertjes te koop.

Kunstroute in Lage Vuursche en 
Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De Kunstroute 2018 vond plaats in het weekend van 26 en 27 mei en werd alweer voor de 23ste 
keer georganiseerd. Ruim 40 kunstenaars, het merendeel leden van Kunstkring BeeKk, zetten 

hun ateliers open in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Lage Vuursche,
Maartensdijk en Westbroek. 

In totaal waren er 23 te bezoeken 
adressen met schilderijen, beel-
den, textielwerk, glaskunst, leer-
bewerking, kleding, fotografie, 
keramiek, grafkunst, gemengde 
technieken, etc. Daaronder ook 
Ine de Charro (Lage Vuursche). 
Zij schildert sinds de jaren ’80 en 
het is haar lust en leven; niet ge-
heel onbegrijpelijk, want ook haar 
vader, oom en nichtjes schilder(d)
en. Thema’s in haar werk zijn 
Vrouwen, Dans, Verlaten Ruimtes 
maar ook Autowrakken. Daarnaast 
schildert Ine portretten. Ze zegt 
daarover: ‘De thema’s variëren 
nogal. Ik houd van afwisseling en 

de ene keer staat mijn pet anders 
dan de andere keer”. Ze heeft geen 
voorkeur voor olieverf, aquarel, of 
acrylverf, maar kiest wel duidelijk 
voor kleur. Hoewel ook daarin een 
ontwikkeling is te zien. De laatste 
jaren worden haar kleuren rustiger 
en haar vormen abstracter. 

Water
Ook Haro Schäfer uit Maartens-
dijk was een van de exposanten. 
Hij wordt al zijn hele leven getrof-
fen door het spel van licht op wa-
ter, met name op stromend water. 
Pas na zijn pensionering is Haro 
in 2009 begonnen deze fascinatie 

vorm te geven met verf. Schäfer: 
‘Ik ben voornamelijk autodidact 
maar heb veel geleerd van de sti-
mulerende adviezen van anderen. 
Ik werk met olieverf op linnen. 
Ik zou mijn werk willen karakte-
riseren als romantisch realistisch. 
In de buitenlucht geef ik met een 
schets het onderwerp enigszins 
weer in perspectief en maak en-
kele foto’s voor het vastleggen van 
het bepalende speciale lichteffect. 
Ik werk daarna het geheel uit in 
mijn atelier, waar ik probeer mijn 
gevoel, dat ik buiten had ervaren, 
weer terug te vinden en op het 
doek uit te drukken. 

Ine de Charro in haar atelier.

Haro Schäfer heeft iets met water en licht.

Debatteren over 
integreren

Donderdag 24 mei gaf Prof. dr. Sawitri Saharso, verbonden aan de 
Universiteit van Humanistiek en de Vrije Universiteit in Amsterdam, in 
Het Lichtruim een lezing over integratie. Aansluitend was er een door 
Frans Poot geleid debat over het omgaan met waardeverschillen tussen 
de ongeveer vijftig belangstellenden. [foto Walter Eijndhoven]
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Van Ginkel Landbouw- en tuinmachines is al sinds 1975 een begrip in de regio.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf met een breed aanbod

aan tractoren, landbouw- en tuinmachines. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste

MONTEUR / VERKOOPMEDEWERKER
TUIN- EN PARKMACHINES

Het verkopen van een kettingzaag tot een compacttrekker zie je als een uitdaging.
Ook voor het repareren van deze machines draai jij je hand niet om. Je bent klantgericht 
en hebt een gemotiveerde werkhouding. Heb je goed technisch inzicht en ervaring met 
sleutelen? Ben je klantvriendelijk en servicegericht? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij bieden:
Werken in een gezellig, enthousiast en gedreven team. Een uitdagende baan waarbij je 
veel verantwoordelijkheid krijgt en ruimte voor eigen inbreng. Daarnaast bieden wij een 
marktconform salaris, mogelijkheden voor ontwikkeling en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur een brief met CV, onder vermelding van ‘Vacature monteur’ naar:
m.klein@lmbvanginkel.nl of bel met Maarten Klein (06-83441153) voor meer informatie.
Ben je nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf? Maak een afspraak en kom langs!

HOU U VAST, WE HEBBEN VAST EEN PAAR 
NIEUWE LAGE PRIJZEN VASTGESTELD!!

Het wordt dus, vast en zeker,  giga-druk deze week (vertaling voor onze Belgische klanten: zeker en 
vast). Dus ... alle remmen los, riemen vast en linea recta (Voor de Belgen subiet Sjef) naar 
             ‘t Vaarderhoogt in Soest.

OP ALLE VASTE PLANTEN

Uit de serie basis alfabet en extra  

alfabet (zie de borden op het 

terrein) een 

kassakorting

van.................... 25%
Geldt voor vierkante 

potmaten 9 x 9 cm én 11 x 11 cm.

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

OOK ZONDAGS GEOPEND 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Aanbieding geldig t/m 

dinsdag 5 juni

Vacature penningmeester

Over Sti chti ng Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt treedt op als belangenbeharti ger van vluchtelingen en helpt hen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt biedt daartoe maat-
schappelijke en juridische begeleiding en taalondersteuning aan vluchtelingen die in de gemeente De 
Bilt wonen. De periode van begeleiding duurt ongeveer 2 jaar, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen 
functi oneren in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de vluchteling ook Nederlandse taallessen 
en zijn er mogelijkheden voor (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar vrijwilligerswerk.
Voor vluchtelingen is de eerste ti jd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en
verwarrend. Vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpen de nieuwkomers in de gemeente 
door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te begeleiden en te onder-
steunen als taalcoach. De organisati e bestaat uit zo’n 140 vrijwilligers. De dagelijkse leiding van het 
Steunpunt berust bij twee coördinatoren. Samen met de coördinator taalcoaches en een secretaresse 
zijn zij de enige medewerkers in dienst bij de sti chti ng. Het bestuur van de sti chti ng bestaat uit 5 leden 
(vrijwilligers) en is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken penningmeester
• Draagt als bestuurslid zorg voor de fi nanciële verantwoording van de sti chti ng. 
• Controleert de door de administrateur verzorgde fi nanciële administrati e.
• Voert ieder kwartaal overleg met de administrateur en de coördinator van de sti chti ng over de 

fi nanciële situati e en geeft  sturing aan de administrati eve organisati e.
• Is contactpersoon voor de gemeente inzake subsidiering. Verzorgt de subsidieaanvraag.
• Draagt zorg voor de jaarrekening, in samenwerking met de externe accountant.
• Is als fi nancieel verantwoordelijke onderdeel van het bestuur en neemt deel aan

de bestuursvergaderingen, normaal gesproken 6 keer per jaar.
• De penningmeester heeft  tevens de verzekeringen van de sti chti ng in portefeuille. 

De ti jdsbesteding bedraagt gemiddeld 2 dagen per maand. Bestuursvergaderingen vinden in de regel 
aan het eind van de middag plaats, maar ’s avonds is ook mogelijk..

Functi e-eisen
• Affi  niteit met non profi t organisati es in het algemeen en vluchtelingenwerk in het bijzonder.
• Financiële achtergrond; heeft  affi  niteit met fi nanciële besturing van organisati es.
• Maatschappelijk betrokken en ondernemend.
• Vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn.
• Communicati ef sterk, in staat goede contacten te onderhouden met zowel interne stakeholders 

(vooral coördinator, administrateur en bestuur) als externe stakeholders
(vooral gemeente en externe accountant).

• Begrijpt de maatschappelijke functi e en context van het werk van de sti chti ng;
weet deze te vertalen naar maatschappelijk verantwoord beleid.

Noot: de huidige penningmeester blijft  tot eind 2018 verbonden aan de sti chti ng en is derhalve ruim 
beschikbaar om overdracht van kennis, werkwijzen en contacten te verzorgen.

Interesse of behoeft e aan meer informati e?
Meer informati e over het Steunpunt, zoals ons Beleidsplan 2018-2020, is te vinden op onze website:
www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl. Voor mondelinge informati e kunt u contact opnemen met de 
huidige penningmeester Maarten Koster: 06-55 820 581, m.koster@steunpuntvluchtelingendebilt.nl. 
Uw belangstelling kunt u voor 10 juni a.s. kenbaar maken aan Manuella Nering Bögel:
(secretaris bestuur): m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl. 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DE DIAMANT HAASJES

Super kwaliteit. Bakken als biefstuk. Super mals!! 

Naturel of met een zwarte peper marinade
100 gram 2,35

RUNDER ENGELSE WORSTJES

Zeer kindvriendelijk. 100% rundvlees, licht gekruid; 

kort rosé te bakken dus.....
100 gram 1,35

LAMS SATÉ SPIESJES

Voor de lamsliefhebbers. Lekker gemarineerd & 

gekruid. Super voor op de barbecue
100 gram 2,95

ONZE GEPANEERDE SCHNITZELS

Malse lekker gepaneerde; Smaakt bij alles! Kort 

braden in ruim boter, lekker met ietsje citroen
4 stuks 6,00

RUNDER RIBEYE

Heerlijk gemarmerd; super op de barbecue. kort 

bakken als biefstuk om en om!!
100 gram 2,50

GYROSVLEES

Lekker om kort en fel te wokken. Naar Grieks recept. 

Verrukkelijk met onze tzazikisaus!!
100 gram 1,00

Z

O

M

E

R

S

E

 
T

I
P

S

:

R

U

N

D

E

R

 
M

E

G

A

 
B

U

R

G

E

R

S

1
0
0
%

 r
u
n
d

v
le

e
s
. 
H

e
e
rl
ij
k
 v

o
o
r 

o
p

 d
e
 b

a
rb

e
c
u
e

3
 s

tu
k
s

3

,
7

5

K

I
P

D

I
J
F

I
L

E

T

S
u
p

e
rk

w
a
li
te

it
; 
v
ri
je

 u
it
lo

o
p

1
0
0
 g

ra
m

0

,
9

5

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 28 mei t/m zaterdag 2 juni. Zetfouten voorbehouden.
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“Dit is mijn vijfde Audi,” vervolgt 
Remko Hooijer. “Daarvoor reed ik 
Frans. Toen ik een keer in een Audi 
reed was ik direct om. Rijdt en 
stuurt geweldig en de afwerking 
staat op eenzaam hoog niveau. 
Een Audi voelt vertrouwd en ik 
ben gewoon een Audi-fan gewor-
den! Verder vind ik de service van 
Autobedrijf De Rooij heel goed 
en kan ik met de mensen prima 
opschieten.”

Eric de Rooij: “Zoals deze Audi A7 
rijdt er niet een in de wereld! Door 
de samenstelling van de inge-
bouwde accessoires kom je tot 
een unieke auto. Wij vinden het 
natuurlijk erg leuk dat wij een van 
de eerste vernieuwde Audi’s A7 
mogen afleveren.”
Waarom Zwart? “Ik bel altijd een 
Audi-techneut voor de kleur. Tot 
nog toe heeft zijn keuze me nog 
nooit teleurgesteld. Nee, het is niet 
altijd zwart geweest,” lachte Remco. 

Na de taart, die toepasselijk was 
versierd met 7 kaarsjes, gingen 
we naar de auto. Patrick Ramkema 
van het after sales team stond al 
klaar om Audi A7 uit te leggen. 
Dat ging hem overigens goed af. 
“De Audi A7 heeft een plezierige 
bediening die intuïtief werkt,” aldus 
Patrick. Remko is in ieder geval heel 
enthousiast over zijn aankoop.

Onlangs was het feest in de showroom van Autobedrijf De Rooij. Daar werd de eerste 

vernieuwde Audi A7 overhandigd aan de trotse eigenaar Remko Hooijer. “Toen ik de auto 

voor het eerst zag, twijfelde ik geen moment,” vertelt Remko. “Die wil ik hebben! Ik was al 

een poosje toe aan een nieuwe auto. De Audi A7 is voor mij dé auto. In deze auto heb ik het 

gevoel dat ik nog zélf aan het stuur zit.”

Autobedrijf De Rooij

Autobedrijf De Rooij
C. de Haasweg 12
3721 TK Bilthoven 
(bij de Herbie-rotonde in De Bilt)
030-2204836
info@derooijauto.nl
www.derooijauto.nl

Remko weer helemaal blij met zijn nieuwe Audi A7

Remko wordt door Patrick bijgepraat over de bediening

Eric de Rooij feliciteert Remko Hooijer met zijn nieuwe Audi A7

TEKST EN FOTO:
HANS LEBBE / HLP IMAGES

Bastiaan poetst heilige koeien
Voor de een is een auto gewoon een vervoermiddel, een schuur op wielen of een noodzakelijk kwaad, 
maar voor een ander is het een prestige object, succesformule of verwezenlijkt het de ultieme droom. 

Wat voor motivatie er aan het bezit van een auto ten grondslag ligt doet niet ter zake, allemaal hebben 
ze onderhoud nodig. Naast het onderhoud in de garage kan een grondige was- en poetsbeurt een wereld 

van verschil maken. En dat is nu precies waar Bastiaan van Vliet reuze goed in is.

Van Vliet AutoPerfect is sinds enige 
tijd gevestigd op het terrein van de 
Landwinkel aan de Nieuwe Wete-
ringseweg in Groenekan. De 19-ja-
rige student monteur/machinebouw 
werkt 2 dagen per week aan de 
opbouw van zijn eigen bedrijf. ‘Ik 
heb een kloppend autohart’, vertelt 
Bastiaan. 

‘Ik wordt er helemaal blij van als 
ik een auto van binnen en van bui-
ten weer helemaal spik en span 
heb. Alle verdiensten heb ik tot 

nu toe steeds weer geïnvesteerd in 
materialen en in apparatuur voor 
mijn werkplaats zodat ik de beste 
service kan verlenen. Inmiddels 
vinden naast particulieren ook au-
tobedrijven de weg naar mij. Als 
ik klaar ben met mijn studie hoop 
ik de werkzaamheden nog verder 
uit te kunnen breiden. Auto laten 
poetsen, bel voor een afspraak 06-
25173342.

Bastiaan is net klaar
met het poetsen van een Volvo.

Informatieavond Warmtepompen
in Maartensdijk

De CV-ketel heeft zijn beste tijd gehad nu besloten is om op termijn te stoppen met de winning 
van aardgas in Groningen. Warmtepompen, vooral lucht-water warmtepompen zijn het 
elektrische alternatief voor de centrale verwarming op aardgas. Is uw huis geschikt voor 

overschakeling op een warmtepomp? 

Dat is de centrale vraag op deze in-
formatieavond van de Biltse ener-
giecoöperatie BENG!. Op 31 mei 
wordt deze (gratis toegankelijke) 
bijeenkomst gehouden door de 
energieambassadeurs van BENG!. 

Ditmaal zijn inwoners van gemeen-
te De Bilt welkom in De Vierstee, 
Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk, 

inloop om 19.00 uur, start 19.30 
uur. Vooraf aanmelden via info@
beng2030.nl. Ook dit jaar is er nog 
subsidie mogelijk voor huiseige-
naren die een elektrische warmte-
pomp aanschaffen. Maar hoe maak 
je daar een goede keuze in? Op de 
informatieavond wordt onder meer 
ingegaan op de verschillende soor-
ten warmtepompen. Om te verwar-

men met een warmtepomp moet de 
woning goed geïsoleerd zijn. Na 
isolatie wordt duidelijk welke ca-
paciteit nodig is voor verwarming 
en warm water. Op de bijeenkomst 
wordt dit duidelijk aan de hand van 
een fictieve woning. 

Meer informatie op de website: 
www.beng2030.nl.

Actie voor Voedselbank 
Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk houdt 

samen met leerlingen van Aeres VMBO Maartensdijk op 
vrijdag 1 juni een actie voor Voedselbank De Bilt. 

Klanten wordt gevraagd of zij iets willen kopen voor hun ‘dorpsgeno-
ten in nood’. Het gaat met name om lang-houdbare producten, die te 
vinden zijn op een speciale stelling in de supermarkt. Na het afrekenen 
van de boodschappen kunnen klanten de gekochte artikelen achterlaten 
bij een van de leerlingen van Ares VMBO Maartensdijk die namens 
de Voedselbank de artikelen in ontvangst nemen. Met de gedoneerde 
producten kunnen de circa 80 voedselpakketten (voor 240 personen) 
weer worden aangevuld. 

‘Echt Gebeurd’ verhalen 
Op vrijdag 1 juni om 20.30 uur zijn er weer de 

‘Echt gebeurd’ verhalen in het Weeshuis van de kunst, 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. Na de succesvolle 

avond in april over ‘Oorlog en vrede’ volgt de laatste 
Echt gebeurd van dit seizoen. Deze avond is het thema: 

Dagelijks brood (met beleg).

‘Echt gebeurd’ is een vertelavond met echt gebeurde verhalen, verteld 
door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. naar aanleiding 
van een thema vertellen mensen grappige, ontroerende en spannende 
verhalen. 

Thema’s die eerder aanbod kwamen zijn macht, familie, spijt en 
broers en zussen. En vanavond Dagelijks brood. We hebben het 
allemaal nodig maar hoe komen we eraan? Wat doen we om ons brood 
te verdienen en lukt het ook om er nog wat beleg op te krijgen? 

Een onderdeel bij ‘Echt gebeurd’ is het voorlezen uit een puberdagboek. 
De vertellers op deze avond zijn onder andere: Noorse visser Nathan, 
cabaretier Josien Rutten en storyteller Petra Oudenaerde. Allen met 
hun eigen echt gebeurde verhaal over dit thema. De avond wordt 
omlijst door live muziek. 

Voor meer informatie info@hetweeshuisvandekunst.nl 
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50%
KORTING 50%

KORTING

++

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Bewezen de
goedkoopste!

4.99 
VANAF

1.99 
PER PAK

Geldig van woensdag 30 mei t/m dinsdag 5 juni 2018

Hollandse 
aardbeien
Doos van 400 gram   

Hoogvliet 
boeren- 
aspergekaas
Stuk van 500 gram 

 1.99 
400 GRAM

 Per kilo 
4.98 

WEEKENDDEALS ZA ZOVR 1, 2 & 3 juni

 5.- 
SAMEN

 2.99 
2 PAKKEN

4.99 
500 GRAM

Zet- en drukfouten voorbehouden

Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP

 Hoeslaken 
Voor bedden met een matrashoogte tot 25 cm. 
In diverse kleuren, 100% katoen. 
Verkrijgbaar in 90 x 200 cm of 180 x 200 cm
Van /9.99 - /15.99 
Voor 4.99 - 7.99

Stofzuigerzakken
Voor Miele F/J/M of G/H/N, Bosch, Siemens 
D/E/F/G/H, Philips S-bag of Uni bag
Van /3.99

Broodje Unox, 
Calvé Unox 
saus en g’woon 
pistolets
Van /6.09

 Calippo ijs 
 2 pakken met 5 stuks 
Van /5.70
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Drukte op Lentemarkt
Nieuw Toutenburg

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen zaterdag was er volop drukte tijdens de Lentemarkt op het erf van Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. De markt werd samen met Stichting HCR georganiseerd. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan deze stichting die projecten realiseerd voor 
hulpbehoevenden in Roemenië. 

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
biedt momenteel dagbesteding voor 
25 mensen. Gewoon werk is voor 
deze groep niet (meer) realistisch. 
Op de zorgboerderij, waar huise-
lijkheid, gezelligheid en wisselende 
werktempi voorop staan, worden 
producten van het land verwerkt 
en verkocht in de bijbehorende 
boerderijwinkel. Ook de aanwezige 
dieren, waaronder kippen, schapen, 
geiten, Limousin koeien en kalfjes 
worden verzorgd door de deelne-
mers. Tevens is er tegenwoordig de 

mogelijkheid tot houtbewerking en 
creatief bezig zijn. 

Goede sfeer
Alles draait volgens de eigenaren 
Wouter en Marjolein van Oostrum 
en om een goede sfeer. Wouter van 
Oostrum: ‘Wij zitten niet aan het 
maximale aantal deelnemers, maar 
voor ons staat de goede sfeer voor-
op. Elke nieuwe deelnemer moet 
goed in de groep passen. Dat geldt 
ook voor het aantrekken van vrij-
willigers, we hebben nu een groep 

van 10 personen waar we blij mee 
zijn’. De zorgboerderij biedt niet al-
leen dagbesteding aan voor mensen 
met een verstandelijke beperking 
maar ook voor mensen met psy-
chische problemen of beginnende 
dementie. ‘ Zeker bij de groep van 
mensen met beginnende dementie 
zie je dat er een grote behoefte is 
om nog wat te ondernemen. Hier 
kan dat’. 

Educatie en kinderfeestjes
Marjolein van Oostrum richt zich 
op educatie en kinderfeestjes. Bo-
ven de open stal is een zolder ge-
realiseerd waar zij met regelmaat 
groepen ontvangt. De boerderijles-
sen worden georganiseerd voor de 
groepen 3 tot en met 8 van de basis-
school. Voor het speciaal onderwijs 
wordt maatwerk geleverd. Wouter 
van Oostrum: ‘We hebben de eerste 
keren goed gekeken welke invloed 
deze groepen hebben op onze dage-
lijkse deelnemers. Dat bleek alleen 
maar positief, vandaar dat het nu 
ook een mooie tak van ons bedrijf 
is. Hier leren we kinderen waar 
hun voedsel vandaan komt en wat 
daarvoor gedaan moet worden. Ook 
voor kinderfeestjes kunnen ouders 
hier terecht’. 

Gezellige drukte bij de Lentemarkt van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg.

Volière Koperwiek heeft meer 
verzorgers nodig

door Kees Diepeveen

Woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven heeft in de binnentuin een prachtige volière 
met zeer kleurige tropische vogels; drie parkietensoorten en enkele krielkippen.

Piet van Regteren en Freek Adelerhof doen de dagelijkse verzorging.
Zij willen graag uitbreiding van het team om de

verzorging meer te kunnen spreiden.

Piet van Regteren is 88 jaar en doet 
al zeven jaar de verzorging van de 
vogels. Zijn kompaan Freek Ade-
lerhof is 95 jaar en doet dit al ne-
gen jaar. Piet: ’Vroeger deden we 
het met vier man maar er zijn twee 
man weggevallen. Freek en ik doen 
nu om de week de verzorging. Dat is 
minimaal 4 dagen per week. Vat gaat 
voornamelijk om water geven, bakjes 
schoonmaken en nieuw voer geven. 

Als je daar 10 minuten mee bezig 
bent is het veel’. Wanneer meer men-
sen ons willen helpen dan kunnen we 
de verzorging spreiden en zijn we 
minder aan de beurt’. 

Coördinatie
De coördinatie van de verzorging van 
de vogels is en blijft in handen van 
Piet van Regteren. ‘Het voordeel van 
de verzorging is dat het niet aan een 

vast tijdstip gebonden is. Je kunt het 
doen wanneer het je uitkomt op die 
dagen. Alles wat je nodig hebt voor 
de verzorging is in de volière aanwe-
zig’. Mensen die belangstelling heb-
ben om mede de vogels te verzorgen 
kunnen informatie verkrijgen bij Lie-
dewij Roor, Activiteitenbegeleiding 
De Koperwiek. Mailadres: abkoper-
wiek@debilthuysen.nl, telefoon: 030 
2296700.

Freek Adelerhof (l) en Piet van Regteren (r) willen graag hulp bij het verzorgen van de prachtige volière bij 
Verzorgingshuis De Koperwiek in Bilthoven.

Taalles op 
Landgoed Beerschoten

Parallel lopend aan het schooljaar wordt door Mens De Bilt Nederlandse 
les aangeboden aan iedereen vanaf 18 jaar die de Nederlandse taal 
beter wil leren. De wijze van lesgeven is laagdrempelig en wordt twee 
keer in de week op dinsdag- en donderdagochtend verzorgd door een 
10-tal enthousiaste vrijwilligers.

Dinsdag 22 mei organiseerden de vrijwilligers van De Taalgroep een 
educatieve buiten-les. Onder leiding van IVN-gids Christ Jan Neder-
lof kregen de docenten en hun cursisten een rondleiding op Landgoed 
Beerschoten. In een voor iedereen begrijpelijk Nederlands werden de 
bijzonderheden die het Landgoed te bieden heeft aan de cursisten ver-
teld. Zo kwam het nut van grote rododendronstruiken ter sprake maar 
kwam ook hoeveel vocht een boom van circa 35 meter hoogte per dag 
tot zich neemt. Ook kwam men meer te weten over de dieren die hier 
leven. Voor de meesten was het nieuws dat er ook dassen en ringslan-
gen leven. Het was voor velen een eerste kennismaking met dit mooie 
stukje natuur niet ver van hun (nieuwe) huis. 

Nederlandse les in de natuur.

Uitslag Wedvluchten 
PV De Bilt hield dit weekeinde twee wedvluchten: vanuit Pont Sainte 
Maxence (gemiddelde afstand 360 km.) kwamen de vogels van de le-
den als volgt binnen: Peter van Bunnik 1, 3, 5, 6, 7 en 9. W. de Ruiter 
werd 2 en 4, Ron Miltenburg 8 en L. Snel 10. Vanuit Orleans kwamen 
de vogels na plm. 520 km vliegen, binnen: M.J.J. van Zelst 1 en 3, Ron 
Miltenburg 2 en 6, Combinatie Steenbeek & Zn. 4, 7 en 9, G.M. Turk 5 
en 8 en Peter van Bunnik 10.

Kwinkelier pakt uit 
met Super Sale

Tot groot genoegen van de winkeliers is de renovatie
van de Kwinkelier is druk gaande. Ondanks de onrust 

vinden de ondernemers het een prima aanleiding
om wat extra’s te organiseren.

Op 1 en 2 juni bundelen zij hun 
krachten en houden zij een aan-
trekkelijke Super Sale. In en rond 
de locatie van het kleine nieuwe 
pleintje wordt een Pop-Up store 
ingericht; een mini-warenhuis met 
een gevarieerd aanbod en speciaal 
geprijsde artikelen.

Renovatie
Na jaren van voorbereiding wor-
den nu eindelijk spijkers met kop-
pen geslagen in de Kwinkelier. 
Nog voor het eind van het jaar 
zal er een Lidl geopend worden. 
Daarna gaat aansluitend de ont-
wikkeling door in het kronkel-
straatje tot aan het Vinkenplein. Ook het grote plein wordt aangepakt 
en zal een metamorfose ondergaan. Daarna volgt de rest. De komende 
twee jaar staan in het teken van renoveren én bouwen. Daarna staat er 
een winkelcentrum waar Bilthoven trots op kan zijn. Op vrijdag 1 juni 
van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag 2 juni van 10.00 tot 17.00 uur kunt 
u profiteren van de Super Sale in de Kwinkelier.

Pop Up MegaSale in De Kwinkelier.
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Als je 

flexibel 

niet flexibel 

genoeg vindt.
Actuele vacatures op:

happynurse.nl/bilthoven

HAPPYNURSE. BETER
Maak kennis met HappyNurse. Hét uitzendbureau 

voor  verzorgenden en verpleegkundigen. HappyNurse 

wil het beter doen. Want daar worden onze klanten 

blij van. Hoe wij dat doen? Met onze verzorgenden en 

verpleegkundigen. Want als zij blij zijn, dan leveren zij 

de beste zorg, binnen de VVT, de ziekenhuizen, justitie, 

alsmede de psychiatrie- als verslavingszorg.

Bij HappyNurse staan onze mensen voorop. Wij werken 

vanuit hun werkelijke behoeften: van betekenis zijn 

voor andere mensen, vakkundige en persoonlijke groei, 

professionele autonomie en horen bij een sterk merk en 

team van gelijkgestemden. We zijn een organisatie voor 

en door zorgprofessionals. We komen allemaal uit de 

zorg en spreken de taal. Onze passie voor het vak en ons 

ondernemerschap maken HappyNurse tot een inspirerend 

netwerk van professionele zorgverleners. Daar willen de 

beste verzorgenden en verpleegkundigen graag werken 

omdat ze er kunnen kiezen voor het werk waar ze het 

beste in zijn en waar ze de meeste voldoening van krijgen. 

Waar ze happy van worden. En tegelijk houden zij de 

ruimte om ook goed voor zichzelf te zorgen. En die energie 

ervaren onze klanten direct. Happy Nurse, Happy Patiënt.
Stuur je sollicitatie en CV naar

bilthoven@happynurse.nl

HappyNurse Bilthoven
T:  088 070 0201
E:  bilthoven@happynurse.nl 

Wij zoeken Helpenden, 
Verzorgenden en Verpleegkundigen
• Verdiensten conform CAO
• Brede ervaring opdoen
• Zowel vast als tijdelijk werk
• In verschillende zorginstellingen werken?
• Werken wanneer het jou uitkomt
• mogelijkheden voor een auto
• Specialiseren? Wij bieden mogelijkheden 

voor opleidingen (zowel MBO als HBO)

VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 JUNI

Super Sale Market
Op De Kwinkelier
Locatie: ‘Kleine Plein’
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Anno 2018 zwaait Aard-Jan de scepter over de winkel aan het Maerten-

splein. ‘Ik ben er toentertijd niet heel nauw bij betrokken geweest, want ik 

werkte hier toen net’, vertelt hij. ‘Mijn broer Andries heeft dat toen allemaal 

geregeld. Maar ik zie de deuren nu inmiddels al jaren perfect functioneren. 

Onlangs werd er een onderhoudsbeurt aan de deuren uitgevoerd. De mon-

teur kon precies uitlezen hoe vaak ze inmiddels open en dicht zijn gegaan. 

Toen ik hoorde dat ze al dik een miljoen keer heen en weer geschoven zijn 

viel mijn mond wel even open. We hebben namelijk nog nooit een storing 

gehad. Eén keer eerder hebben we er iemand bijgehad om te kijken of de 

sensor iets anders afgesteld kon worden. De toonbank is eigenlijk een beetje 

onhandig geplaatst ten opzichte van de deur. Het pinapparaat zit daar ook 

precies op het hoekje dus als de klanten té snel wegliepen was de deur nog 

niet open. Dat is nu wat strakker afgesteld.’

TOONBANK
Andries die zich inmiddels op het Industrieterrein in Maartensdijk alleen 

nog met de groothandel bezighoudt en niet meer dagelijks bij de gang van 

zaken in de winkel is betrokken, weet het zich nog goed te herinneren. ‘In 

eerste instantie hebben we de oude toegang al een keer door moeten zagen 

omdat we anders de nieuwe toonbank niet naar binnen kregen. Dat komt de 

werking van zo’n deur natuurlijk niet ten goede’, lacht hij. 

‘Daarna ging hij ook niet geheel geluidloos meer open en dicht en toen die 

inbraak er nog overheen kwam, waren we er klaar mee. Met één telefoontje 

naar Record was het geregeld en binnen een week hadden we een prachti-

ge nieuwe entree. Ik heb er eigenlijk niet eens bij nagedacht want ik wist dat 

als ik Hans belde, het zeker goed zou komen. Niet alleen qua uitvoering, 

maar ook prijstechnisch had ik er alle vertrouwen in.’

NIEUW PUI
Hans Wijnstekers: ‘Het is fijn als je klanten zo’n grenzeloos vertrouwen in je 

hebben. Ik probeer ze dan ook zo goed mogelijk te adviseren. Regelmatig 

moeten we ook snel kunnen schakelen, zoals bij Zweistra. De winkel moet 

toch doordraaien en die nieuwe pui moet er zo snel mogelijk in. Inmiddels 

zitten er inbraakwerende deuren in. ‘s Avonds worden de deuren elektro- 

mechanisch vergrendeld, daar komt geen sleutel aan te pas. Daarvoor 

is ook de speciale verzonken RVS vloerrail aangebracht die, als prettige  

bijkomstigheid, ook uitermate rollator vriendelijk is.’

NIEUWE DEUREN
NA INBRAAK
VOOR ZWEISTRA
NA DE LAATSTE INBRAAK BIJ ZWEISTRA WAS DE MAAT VOL EN WERD BESLO-

TEN OM OVER TE GAAN TOT AANSCHAF VAN NIEUWE TOEGANGSDEUREN. 

MET EEN WINKELENTREE DIE VOLLEDIG ONTZET WAS EN DE POLITIE NOG OVER 

DE VLOER PLEEGDE ANDRIES ZWEISTRA 1 TELEFOONTJE OM DAT TE REGELEN. 

VASTE KLANT HANS WIJNSTEKERS - DIRECTEUR VAN RECORD AUTOMATISCHE 

DEUREN - WERD VERZOCHT OM DAT ‘EFFE SNEL’ TE REGELEN.

Aard-Jan vindt het mooi dat de toegangsdeuren al meer dan een miljoen 

keer probleemloos open en dicht zijn gegaan.

www.recordbv.nl

Veel belangstelling voor 
beroepenmarkt 

Op 23 mei werd op het Aeres VMBO in Maartensdijk (v/h Groenhorstcollege) 
een beroepenmarkt georganiseerd voor leerlingen van het 2e en 3e leerjaar 

om hen te ordersteunen in hun vervolgkeuze.

Voor deze markt was het de school gelukt veel verschillende beroepen aan te bieden. Dit was 
mede mogelijk geworden door de medewerking van veel beoefenaren van technische beroe-
pen na een oproep zich te melden vanwege het grote arbeidstekort in de techniek. [HvdB]

Dierbare spullen gerepareerd 
bij Repair Café Bilthoven

Zo’n vijftig bezoekers kozen er voor om op deze zonnige zaterdag toch even 
binnen te zijn om hun dierbare spullen te repareren. Naaister Magda hielp 
bijvoorbeeld een mevrouw uit Syrië met de reparatie van een heel oude jas 

waar zij zeer aan gehecht was door wat zij erin had meegemaakt. 

Meneer Veldman woont vlakbij de WVT en 
kwam zaterdag langs om te vragen of er kans 
was zijn 2 jaar oude heggenschaar te repa-
reren. Samen met reparateur Kees Stein uit 
Bilthoven maakte hij het apparaat open. Er 
bleek heel wat roest tussen de bladen te zijn 
ontstaan wat het functioneren belemmerde. 
Samen waren ze zo’n anderhalf uur bezig 
de roest te verwijderen. En toen....knipte de 
schaar weer alsof ie zo nieuw uit de doos 

vandaan kwam! Een tip van reparateur Kees: 
‘Zet een heggenschaar nooit weg met vocht 
tussen de bladen, maar spuit er ietsjes olie 
tussen, dat is genoeg om roest te voorko-
men’. Meneer Veldman stapte verheugd de 
WVT weer uit om van het mooie weer te 
gaan genieten. 

Voor de zomer is er nog een keer Repair Café 
in Bilthoven, op zaterdag 30 juni. 

Brandweerlieden (zoon) 
en (vader) Freek de Graaf 
(rechts) vertellen alles over de 
Maartensdijkse brandweer.

[foto Reyn Schuurnan]

Van Oostrum Westbroek voert infra- en cultuurtechnische werkzaamheden uit en beschikt 
over een uitgebreid verhuurprogramma van grondverzetmachines. [foto Reyn Schuurnan] De vrijwilliger en de eigenares genieten ervan dat het apparaat weer werkt.
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Afscheid leraar Ton van den Dungen 

door Walter Eijndhoven

Donderdag 31 mei nemen collega's en leerlingen afscheid van teamleider Ton van den Dungen, 
na een arbeidzaam leven van meer dan veertig jaar aan de Aeres mavo in Bilthoven. Per 1 juni 

legt hij zijn taken neer om te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. 

Zijn hele leven heeft Ton van den 
Dungen in het onderwijs gezeten, in 
het begin als leraar Nederlands en 
de laatste jaren ook als teamleider. 
'Ik ben in 1953 in Tiel geboren en 
al snel naar Culemborg verhuisd', 
vertelt Van den Dungen. 'Tot mijn 
twaalfde jaar zat ik op een Rooms-
Katholieke jongensschool en daar-
na vervolgde ik mijn opleiding aan 
de Mulo (B), ging vervolgens naar 

de Havo en behaalde daarna nog 
mijn onderwijsaktes Nederlands 
MO A en MO B', vervolgt Van den 
Dungen. Later, terwijl hij al werkte, 
ging Van den Dungen naar de Uni-
versiteit Utrecht, om Nederlandse 
taal en letteren te studeren. 

Gedichten
Van den Dungen was altijd al geïn-
teresseerd in een baan in het onder-

wijs. Toen hij van een medestudent 
hoorde dat de Aeres mavo (toen: 
ONS) een leraar Nederlands zocht, 
besloot hij direct te solliciteren. 

Van den Dungen: 'In het begin 
gaf ik alleen Nederlands, maar ik 
wilde ook graag lesgeven in an-
dere vakken, dus besloot ik mijn 
2e graads onderwijsakten Biologie 
en Verzorging te gaan halen, bij 

de toenmalige Stichting Opleiding 
Leraren (SOL)'. Ondanks al deze 
vakken ging de grootste interesse 
van Van den Dungen toch uit naar 
de Nederlandse taal. 'Ik heb altijd 
een grote liefde gehad voor gedich-
ten. Op school kon ik mijn ei daar-
in goed kwijt. Wat wil een dichter 
vertellen? Waarom schrijft hij dit 
gedicht? Vragen die ik vaak stelde 
aan de leerlingen. Iedereen legt 
een gedicht op z'n eigen wijze uit. 
Je kunt niet elk gedicht begrijpen, 
maar ik laat een leerling er wel met 
een open mind naar kijken'. 

In de jaren '90 werd Van den Dun-
gen coördinator, om vervolgens 
door te stromen naar de functie van 

teamleider. Door het vele werk, 
kreeg hij minder tijd om lessen 
te geven. 'In mijn nieuwe functie 
kreeg ik te maken met organisatie-
werk. Daar zat uiteindelijk zoveel 
tijd in, dat ik gewoon minder toe-
kwam aan lesgeven'. 

Veranderingen
Van den Dungen kijkt terug op 
een mooie tijd op ‘zijn’ school. 'In 
mijn begintijd als leraar had onze 
school 500 leerlingen, nu hebben 
wij er zo'n 250 op school zitten', 
vertelt Van den Dungen. 'De tijden 
zijn wel erg veranderd. Ouders en 
leerlingen zijn veel mondiger ge-
worden. Het is goed om naar hen 
te luisteren. Wat ik wel jammer 
vind, is dat veel leerlingen te hoog 
worden ingeschaald. Veel ouders 
denken dat hun kinderen Havo of 
VWO-niveau aankunnen. Vaak 
blijkt dat niet het geval en worden 
zij teruggezet naar een VMBO- of 
Mavoschool. Waarom kunnen kin-
deren niet beginnen op de Mavo, 
om vervolgens door te stromen 
naar Havo of MBO? Wel ben ik 
voorstander om lessen aan te bie-
den op verschillende niveaus, bij-
voorbeeld Engels of wiskunde op 
Havo-niveau en de rest van de vak-
ken op Mavo-niveau. Waarschijn-
lijk zullen nog veel meer veran-
deringen plaatsvinden, binnen het 
onderwijs, maar daarmee hoef ik 
mij vanaf 1 juni niet meer bezig te 
houden'.

Vervelen hoeft Van den Dungen 
zich niet. Nu hij het rustiger krijgt 
kan hij zich storten op zijn tuin, het 
huishouden en zijn kleinkinderen.

Na meer dan veertig jaar werken, neemt Ton van den Dungen afscheid van ‘zijn’ school.

De wereldwijde partner in toegangsoplossingen. Met ca. 240 medewerkers 

verdeeld over 4 vestigingen in Nederland waaronder 1 in MAARTENSDIJK.

SERVICEMONTEUR

ACCOUNTMANAGER

VERKOOP BINNENDIENST

ONDERHOUDSMONTEUR

NIEUWSGIERIG?
Kijk op www.recordbv.nl en maak gebruik van het sollicitatieformulier.

Aanvragen voor afstudeeropdrachten, stageplaatsen
of open sollicitaties zijn altijd welkom.
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DOS geeft winst uit handen
Na twee winstpartijen had DOS het zaterdag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen lastig 

tegen Rohda. De Amsterdammers kennen een goed tweede seizoenshelft
en bleven zaterdag ook Dos de baas.

Rhoda, de nummer drie van de 
ranglijst wilde duidelijk een goed 
resultaat neerzetten. Voor rust wa-
ren het toch de Westbroekers die 
de boventoon voerde. Een 9-6 
voorsprong halverwege de eerste 
speelhelft, was bij rust alweer bijna 
teniet gedaan. Dos speelde onrustig 
en slordig zowel in de aanval als 
in de verdediging. Hierdoor bood 
het Rohda de kans om in het West-
broekse spoor te blijven. Halverwe-
ge bedroeg de voorsprong voor de 
thuisclub slechts één doelpunt.

Dit slordige spel brak de thuis-
ploeg na rust op. Er werd te wei-
nig gescoord waardoor men een 
moeizame wedstrijd speelde. De 
overtuiging die er de afgelopen 
wedstrijden juist wel weer was, 
sloop langzaam maar zeker weg 
uit de ploeg. Vaak komt dit als 
eerste tot uiting in de afronding. 
Dat was ook zaterdag het geval. 
Slechts acht doelpunten na rust is 
te weinig op dit niveau. De 18-22 
nederlaag was dan ook logisch 
gezien het spel na rust. Doordat 

concurrent OVVO ook verloor, is 
handhaving in de hoofdklasse nog 
steeds mogelijk.

Volgende week speelt DOS de 
laatste wedstrijd ook nog eens te-
gen OVVO. Om in de Hoofdklasse 
te blijven moet de ploeg met mini-
maal vijf doelpunten verschil win-
nen. Dat zou een geweldige, maar 
zeker geen onmogelijke prestatie 
zijn: OVVO heeft na de zaal nog 
geen punt gepakt. De wedstrijd be-
gint om 15.30 uur.

Rhoda maakt het DOS moeilijk.

Nova A1 Kampioen 
Met nog één laatste wedstrijd als jeugdteam op het programma en door het verlies van 

de naaste concurrent Odik werd afgelopen weekend, na de zaal, wederom op het veld het 
kampioenschap behaald en promotie naar de overgangsklasse veiliggesteld.

De wedstrijd tegen de Meeuwen 
uit Putten startte moeizaam en 
bleef ondanks de warme weers-
omstandigheden tot het laatste 
kwartier spannend. Toen scha-
kelde Nova A1 nog éénmaal bij 
en werd met 20 -15 het kampioen-
schap veiliggesteld.

Een meer dan bijzonder prestatie 
voor een team dat 10 jaar gelden 

als E-junioren haar eerste stap-
pen op de Korfbalvelden zette en 
komend jaar haar talenten gaan 
vertonen bij de senioren. In alle 
jeugdjaren werd wel een kampi-
oenschap gevierd in de zaal, op 
het veld of beide. Met als hoog-
tepunt in 2016 deelname aan het 
NK Veld Korfbal. Na 10 jaar 
lijkt er door studies en stages een 
einde te komen aan dit meer dan 

succesvolle team, dat de laatste 
twee jaar met heel veel passie en 
enthousiasme werd getraind en 
gecoacht door Maarten van Brenk 
en Andreas Schippers. KV Nova 
mag trots zijn, om naast hun suc-
cesvolle 1e seniorenteam, zoveel 
talent binnen haar vereniging te 
hebben spelen. Hierdoor lijkt een 
succesvolle en sportieve toekomst 
te zijn veilig gesteld. 

Het kampioensteam van Nova.

Kampioen bij TZ

Zaterdag 26 mei is TZ3 kampioen geworden; er moest echt gewonnen 
om kampioen te worden dus ondanks de warmte moesten ze flink aan 
de bak. Coach Diana Monincx zegt erover: ‘In dit team zit een mix 
van spelers, die samen een echt team vormen. Er is door een ieder 
voor gewerkt om dit te bereiken. Als coach ben ik super trots dat ze dit 
gepresteerd hebben’.

(Hester Ploeg)

Helios Open vanaf 16 juni
Tennisvereniging Helios ligt aan de Kees Boekelaan in Bilthoven. He-
lios is een kleine vereniging met vier gravelbanen in alle rust gelegen 
tussen hoge bomen. De vereniging organiseert tussen 16 en 24 juni haar 
tiende open toernooi. 

De inschrijving staat open voor leden van alle tennisverenigingen, die 
verbonden zijn aan de tennisbond, de KNLTB. Spelers met speelsterkte 
4/5/6/7/8 kunnen inschrijven voor de categorieën damesdubbel, heren-
dubbel en gemengd-dubbel wedstrijden.
De inschrijving sluit op 5 juni.

Beachvolleybalheld
bij Irene Beach

Hij is niet de beste Braziliaanse beachvolleyballer ooit, maar qua popu-
lariteit zijn er weinig volleyballers groter in Brazilië dan Harley. Zijn 
enthousiasme, zijn looks en zijn spectaculaire acties op het zand maak-
ten van Harley Marques Silva een speler waar het beachvolleybalpu-
bliek jarenlang voor warm liep. 

De komende maand is Harley een paar dagen in Nederland om deel te 
nemen aan de Nederlandse eredivisie in Utrecht. Irene Beach is er in 
geslaagd om Harley op dinsdagavond 5 juni te strikken voor een aan-
tal gasttrainingen op de beachvolleybalvelden op Sportpark Larenstein. 
Van 18.00 tot 21.30 uur heeft een aantal groepen van Irene Beach het 
geluk om aan een beachvolleybalclinic van Harley te mogen deelne-
men. Publiek is van harte welkom en misschien heb je het geluk zelf 
ook een balletje te mogen slaan. (Michel Everaert)

Beachvolleyballer Harley geeft gasttrainingen bij Irene.
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Te koop aangeboden
PUPPY`S Beauceron - 
Mechelse Herder. Geb. 20-03-
18,  gevaccineerd gechipt en 
ontwormd. Zijn goed gesoci-
aliseerd en goed met kinde-
ren. Mogen weg. €300,- Tel: 
0622369773 / 0655582437

Antieke KAPTAFEL €175,-. 
Tel. 06-29144915

Esprit sneakers nieuw creme 
met grijze accenten maat 37 
€25,-. Tel. 0346-213501

Rollator nieuw met mandje, 
dienblad en stokhouder €25,-. 
Tel. 06-10042332

Nieuwe Karlsson kinder-
wandklok. Afbeelding: var-
kentje met beweegbare snuit. 
€7, 50 Tel. 06-19691119

Donkerbruin waxjasje mt134, 
nieuw. Merk Hunter. €20,-. 
Tel. 06-19691119

2 bureaustoelen, samen €40,-. 
Tel. 06-19691119

Schilderijen: Hollands win-
terlandschap; 3-grachtenhuis 
Amsterdam; Balinese dan-
seres. Per stuk €16,-. Tel. 
0302288994

Gebruikt fietsenrek voor 
2 fietsen, achterop de auto, 
€45,-. Tel. 06-53441095

4 cd box met de muziek uit de 
jaren ’70. Ziet er nog netjes 
uit €5,-. Tel. 0346-243758

Zwarte opbergtas voor schoe-
nen is nieuw zit nog in de 
verpakking €10,-. Tel. 0346-
243758

Tractor puzzel is compleet. 
300 stukjes. €5,-. Tel. 0346-
243758

Verwarmings ventilator 2000 
watt €12,50 Tel. 0346-211011

Nieuwe broodbakmachine met 
geb. aanwijzing en div. recep-
ten. €45,-. Merk Inventum. 
Tel. 0346-211011

Nieuwe beige damesregen-
mantel mt 38/40 rugl. 105 cm 
€30,-. Tel. 0346-211011

Ouderwetse fietspomp met 
houten plank. I.g.st. €5,-. Tel. 
06-29506849

Philips sneso touch 3d scheer 
apparaat met tondeuse, 
oplaadbaar. i.z.g.st. €30,-. Tel. 
06-29506849

Oud houten gewichtenblok 
met 14 gewichten i.z.g.st. 
€50,-. Tel. 06-29506849

Voor caravan in de voortent 
kleed grijs €15,-. Spiegels o.a. 
Opel €35,-. Tel. 0346-212436

Activiteiten
Grote ROMMELMARKT 
Zaterdag 2 juni van 10.00-
15.00uur op het plein tussen 
de Fazantlaan en Gruttolaan 
in Maartensdijk

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 

tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht; Bent u op zoek naar 
mooi en zinvol vrijwilligers-
werk in een gemotiveerd 
team, denk dan eens aan 
ons. Wij zoeken Vrijwillige 
Chauffeurs m/v, in het bezit 
van een 4-deursauto. Dit 
voor het vervoer van oude-
ren naar ons dagcentrum in 
Groenekan. Vanzelfsprekend 
ontvangt U hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. 
Wilt u meer weten? kijk dan 
eens op www.bethshamar.nl 
Grothelaan 1a in Groenekan 
of bel ons op tel. nr. 0346-
211755

Wij zijn op zoek naar een 
betrouwbare hulp in de 
HUISHOUDING! 1 keer in de 
14 dagen, 3 uurtjes. Uurloon 
en dag in overleg. 0653611215

Voor de woensdagochtend van 
7.00 tot ca. 10.00 uur zijn we op 
zoek naar een CHAUFFEUR 
die mee helpt de kranten bij 
onze bezorgers af te leveren. In 
bezit van auto. Bel voor meer 
info met De Vierklank 0346-
211992 of stuur een mail naar 
info@vierklank.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

STALLINGSPLEK gezocht 
voor camper met mogelijk-
heid om te overnachten. 
Eventueel als bewaking. Tel. 
06-19203705

Gratis op te halen buxus haag. 
H60cm , B40 cm, L50m. Moet 
in overleg uit de tuin gehaald 
worden te Holl.Rading. Tel. 
035-6217629

Gratis thuisbezorgd wegens 
overlijden plus €50 extra. 
Goed tehuis per direct 
gezocht voor moeder poes 
zwart/wit en 2 baby’s van 1 
week, ze zijn erg lief. Tel. 
06-54941521

Te huur: Ruime GARAGEBOX 
centrum Bilthoven. €115 
p-m. info: 035-6560764 of 
06-24760212 

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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk Gediplomeerd 
en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel 
naar 0346-745355

Cursussen/ trainingen 
Schrijven op Eyckenstein
Een zomercursus ‘Schrijven over je Leven’ op Landgoed 
Eyckenstein in Maartensdijk. Zes vrijdagochtenden in juli en 
augustus van 10.00 tot 12.30. Bij mooi weer onder de bomen 
tussen geurende munt en dille; bij slecht weer in de sfeervolle 
Oranjerie. Ervaring is niet nodig. Het gaat om het plezier. 
Kosten 150 euro. Informatie: Elly Rijnbeek (06 27457980 of 
ellyrijnbeek@gmail.com of www.ellyrijnbeek.nl).

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles cello in 
ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners 
en volwassenen. Tevens Cursus: 4 weken opstap cursus met 
leen cello, €20 zomer korting. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes / melodie instrument. 
Bel: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-
franklinschoten.nl. kunstenhuis.nl

BEZORGERS GEZOCHT voor het huis-aan-huis 
verspreiden van De Vierklank. Een gezellig rondje 
buiten op woensdag op een tijdstip dat jou schikt.
Wil jij ook een vakantie baan?
Bel 0346 211992 of mail: info@vierklank.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Workshop Ouders Vitaal 

Ouders Lokaal organiseert een gratis workshop 
voor ouders op donderdag 14 juni van 20.00 
- 22.00 uur. Daarin wordt stilgestaan bij de vol-
gende vragen: Hoe blijf je krachtig en energiek 
wanneer er veel op je afkomt? Waar loop je tegen-
aan als het om ouderschap gaat? Hoe leer je kiezen 
voor jezelf en ‘nee’ zeggen? Na afloop krijg je tips 
mee over veerkracht en meebewegen, grenzen en 
liefdevol naar jezelf en je kinderen (en anderen) 
blijven. Voor meer informatie en aanmelden: 
www.ouderslokaal.nl 

Inzamelavond marktdag

De laatste inzamelavond voor de Biltse Markt-
dag is donderdag 31 mei. Tussen 19.00 en 20.00 
uur kan goed herbruikbare tweedehands spullen 
(ook dames- en kinderkleding, sieraden, boeken) 
ingeleverd worden bij De Voorhof, naast de Biltse 
Dorpskerk.

Varen door de Molenpolder

Op 2 juni kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een 
gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. Het oude veengebied 
heeft een rijke historie. Samen met de gids speurt 
u naar de dieren en planten in dit gebied, zoals 
ringslang, purperreiger en zonnedauw, en onder-
weg kunt u een stukje lopen op het ‘drijvend land’. 

Voor meer informatie en het boeken:
www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten.
Deze excursie is ook met een groep te boeken 
(maximaal 12 personen). Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Ontspannen 
uitzwaaiduel voor TZ

De een na laatste speelronde stond voor TZ in het teken van afscheid 
nemen. De Maartensdijkers kennen een goede tweede seizoenshelft en 
hoefden zich zodoende niet meer druk te maken om degradatie. Een 
mooie prestatie in de Hoofdklasse. 

Het duel stond zodoende in het teken van het afscheid van trainer Iwan Ha-
zendonk en de spelers Joep Gerritsen en Bart Drost. Voor de tegenstander 
OVVO was het belang groter. Er was nog niet gewonnen de tweede seizoens-
helft en de degradatieplaatsen komen zodoende steeds dichterbij.

Op het warme sportpark floot de scheidsrechter om 16.00 uur voor het begin 
van de wedstrijd. TZ begon deze wedstrijd zonder de geblesseerde dames Ri-
anne Kruit en Milenka Meering. Op hun plaatsen speelden Nawal Legouit en 
Anne van Kouterik. In de eerste helft blonk Randy Bruintjes uit en het was 
aan de ervaren doelpuntenmaker te danken dat de thuisploeg met een 8 - 6 
voorsprong de kleedkamer opzocht. Beide ploegen hadden moeite om echt 
tempo te maken en de doelpunten waren duur.

In de tweede helft ging de wedstrijd aanvankelijk verder in het tempo van de 
eerste helft. TZ behield de kleine voorsprong. Bij 14 - 15 kwam OVVO echter 
voor het eerst op voorsprong. Het was misschien het signaal dat TZ nodig had 
om deze laatste thuiswedstrijd in stijl af te sluiten. Het tempo ging omhoog en 
de thuisploeg kwam weer langszij. Nu werd er doorgezet en even later stond 
er weer een voorsprong op het bord. De voorsprong werd vergroot en bij 21 
- 14 konden Joep Gerritsen en Bart Drost onder applaus naar de kant gehaald 
worden. Even later floot de scheidsrechter af bij 21 – 15.

TZ resteert nog een wedstrijd tegen het Amsterdamse Rohda. Bij een positief 
resultaat kunnen ze nog op de tweede plaats belanden. De ploeg eindigt so-
wieso in de top vier en kan tevreden terugkijken op het veldseizoen. 
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NOVA-speler Maarten van Brenk 
op NK 1-1

Afgelopen zondag vond voor de 19e keer het NK 1-1 plaats in ‘s Gravenzande.
Met 16 deelnemers, verdeeld over 4 poules van 4 spelers, werd er gestreden voor de titel 1-1 

speler van het jaar. Diverse toppers, waaronder vele uit de korfballeague moesten tegen elkaar
45 seconden aanvallen en verdedigen. Nova-speler Maarten van Brenk

deed voor de 5e keer mee aan dit evenement. 

Het ruim 1500 man aanwezige 
publiek genoot van de vele acties. 
Doelpunten binnen de 6 meter cir-
kel werden beloond met 2 punten 
en doelpunten daarbuiten met 1 
punt. 

Fysiek is het een aanslag op je li-
chaam. 45 seconden lang gas geven 
en geen moment verzwakken. Met 
als aangever Tim Houtman (Nova 
A1) was ook Nova van de partij. 
Bijzonder om als speler van Nova 

mee te maken dat er niet werd on-
der gedaan tegen de meer fitte spe-
lers op hoger niveau.

Finale
Maarten kwam na een moeizaam 
begin langzaam op gang met als 
resultaat uiteindelijk groepswin-
naar van poule A en kwam in de 
kwartfinale tegen de nummer 2 
op  de topscorerslijst uit de korf-
balleague, Christiaan Dekkers van 
KCC. Maarten en aangever Tim 

raakten steeds meer op elkaar inge-
speeld met als resultaat een knappe 
4-2 overwinning. Van Nik van der 
Steen werd door Maarten met 8-4 
gewonnen. De daarop volgende fi-
nale was helaas een brug te ver deze 
werd gepeeld tegen Alwin Out van 
KZ. Met zijn 21 jaar en lengte kon 
Maarten niet voorkomen dat Alwin 
een prima afstandsschot kon note-
ren een paar seconden voor de fluit, 
wat tevens de winnende bleek te 
zijn.               (Renske van Kempen)

Nova-speler Maarten van Brenk deed voor de 5e keer mee aan dit evenement. 

Teams van
Nova winnen

Het was de beurt aan het tweede nadat Nova A1 kampioen was 
geworden. Het tweede seniorenteam van Nova is nog in de race voor 
het kampioenschap, maar daarvoor moest eerst gewonnen worden 
van Juventa uit Harderberg.

De eerste paar minuten begon Juventa erg scherp aan de wedstrijd en 
even leek het Nova van de wijs te brengen, maar daarna begonnen de 
aanvallen van het tweede te draaien. Juventa zakte daarna flink in en 
wist in de hele wedstrijd maar 7 doelpunten te scoren. Nova wist er 
maar liefst 20 te maken en kon hierdoor gemakkelijk twee punten bij-
schrijven. 

Overklast
Na deze mooie overwinningen was het de beurt aan het eerste. Nova 
1 speelde tegen het eerste team van Juventa. Voor Nova stond er niets 
meer op het spel en Juventa speelt aan het einde van het seizoen so-
wieso een degradatiewedstrijd. Vanaf de eerste minuut werd Juventa 
overklast en kwam het er eigenlijk niet aan te pas. Er werden wel veel 
schoten gelost aan de kant van de tegenstander, maar zij haalden een 
laag percentage. Er werden veel ballen gestolen, waardoor Nova vaak 
kon aanvallen. De kleedkamers werden opgezocht met een stand van 
11-4. Na de rust ging het team steeds lekkerder spelen. Er werden lange 
aanvallen gedraaid en mooie kansen genomen. De junioren kregen deze 
wedstrijd veel speelminuten en lieten zien dat zij klaar zijn voor de vol-
gende uitdaging. De wedstrijd werd gewonnen met 23-12.

(Job Paauw)

Nova 1 kon zonder druk de wedstrijd spelen.

M015-1 bereikt bekerfinale
Woensdag 23 mei speelde de MO15-
1 van FC De Bilt in Huizen de halve 
finale van het bekertoernooi tegen 
de plaatselijke meiden van de Zuid-
vogels. Vorig jaar was de halve fina-
le nog het eindstation voor de Biltse 
meiden. Dit jaar waren ze gebrand 
om de finale wel te halen. De span-

ning was de hele wedstrijd voelbaar. 
De harde wind maakte het allemaal 
nog lastiger. In de eerste helft ont-
snapten de meiden aan een achter-
stand toen een bal onderkant lat het 
veld weer in kwam. De tweede helft 
waren de meiden uit De Bilt sterker. 
Dit overwicht werd uiteindelijk be-

loond met een doelpunt van Maud. 
Deze 0-1 bleek de eindstand. Daar-
mee plaatste de MO15-1 zich voor 
de finale van het bekertoernooi. Op 
2 juni nemen de meiden het op tegen 
JVC MO15 bij Legmeervogels in 
Uithoorn om 13.15 uur. 

(Jesse ’t Lam)

De vreugde is groot bij het behalen van de bekerfinale.

55 jaar lid

Atie v Grevengoed werd op 11 mei 1963 lid van Zang Veredelt en was 
afgelopen 11 mei 55 jaar lid van de vereniging. Dit werd 24 mei gevierd. 
Alt Atie werd in het zonnetje gezet met een toespraakje, bloemen en een 
mooi kettinkje als aandenken. (Henriette Duyster)



Wandeling
op Beerschoten

Op zondag 3 juni organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort 
tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. 

In het gebied komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals 
de raaf. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie 
van dit landgoed. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. De 
start is vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
in De Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. 

Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is nodig in verband met het 
maximaal aantal deelnemers. Dit kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. 
Deelname is gratis.
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Utrechts Landschap
presenteert beleid 

Utrechts Landschap presenteerde 25 mei een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar. 
Afgelopen februari deed de stichting een oproep aan haar achterban om door middel van een 

enquête mee te denken over het beleid dat verwerkt is in het nieuwe beleidsplan.

Utrechts Landschap betrok al in 
2016 de achterban om zijn ambi-
ties aan te scherpen. Bij de ontwik-
keling van het nieuwe beleidsplan 
vroeg Utrechts Landschap opnieuw 
zijn Beschermers (donateurs), Be-
drijfsvrienden, vrijwilligers en za-
kelijke relaties om advies. Dit keer 
via een enquête. Van Dockum: ‘De 
respons op onze enquête was boven 
verwachting hoog. Met de input 
van bijna 1.000 relaties hebben wij 
onze speerpunten voor de komende 
vijf jaar bepaald.’ 

Ambitie
In de periode 2018-2023 wil 
Utrechts Landschap het eigen na-
tuur- en erfgoednetwerk uitbreiden 
met 500 hectare. ‘We dragen bij 
aan de afronding van het Natuur 
Netwerk en onderzoeken samen-
werking in het veenweidegebied, 
waar we kansen voor natuur zien en 
geven onze bestaande natuurgebie-
den, buitenplaatsen en landgoede-
ren een kwaliteitsimpuls.’ 

Andere speerpunten zijn het be-
waken van de balans tussen be-
schermen en beleven in een drukke 

provincie, het verder vergroten van 
de achterban en het actief betrek-
ken van de Utrechtse samenleving. 
Het groene en militaire erfgoed 
van Utrechts Landschap krijgt deze 
beleidsperiode speciale aandacht, 
net als de samenwerking met pro-
vinciale en lokale relaties. Ook wil 
Utrechts Landschap de interne or-

ganisatie verduurzamen. Alle deze 
uitdagingen wil de stichting graag 
samen met de inwoners van de pro-
vincie aangaan.

Het nieuwe beleidsplan dat te lezen 
is op: www.utrechtslandschap.nl/
beleidsplan. 

(Kim Slaats). 
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KOM JIJ ONS TEAM 
VERSTERKEN?

Per direct zijn wij op zoek naar:

MEDEWERK(ST)ERS - BEDIENING 

Wij hebben ook plek voor gemotiveerde 
vakantiekrachten vanaf 16 jaar oud.

Ervaring is niet belangrijk, maar een pre.

Wat wij wel belangrijk vinden is dat je:
gastvriendelijk, ijverig, flexibel

en een teamplayer bent.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel dan gerust even met:

Ted van der Ham 06 - 12 36 87 55
of mail naar: info@naastdeburen.nl

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijke asperges voor slechts € 15,-

Woe.
30-05
Do.

31-05
Vr.

01-06
Za.

02-06
Zo.

03-06

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Viskoekjes met 
rémouladesaus

of
Artisjok met 

Provençaalse groenten en 
kruidenmayonaise

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
06-06
Do.

07-06
Vr.

08-06
Za.

09-06
Zo.

10-06

Kalfssteak v.d. grill
met truffeljus

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet
met kreeftensaus

of
Groentenloempia`s

met mihoen en soyasaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Utrechts Landschap wil de komende vijf jaar haar natuur- en 
erfgoednetwerk verder uitbreiden. (foto Renk Ruiter)

Nieuwe fietsroutes Biltsheerlijk 
door Walter Eijndhoven 

Zaterdag 2 juni opent wethouder Madeleine Bakker-Smit vier nieuwe fietsroutes in de 
gemeente De Bilt. Deze routes voeren de fietser door de mooiste Biltse landschappen, langs 
diverse boerderijen, imkerijen, tuinderijen en molens. Voor degene die trek heeft in lokaal 

geproduceerde lekkernijen, kan langs de route zijn fietstas tot de nok toe vullen. 

Willy Douma, voorzitter van Bilts-
heerlijk is trots op de nieuwe fiets-
routes in gemeente De Bilt. ‘Aan-
staande zaterdag opent de wethouder 
onze vier nieuwe fietsroutes. Deze 
laten je niet alleen zien hoe mooi de 
gemeente is, maar brengen je ook 
langs lokale voedselhelden’, vertelt 
zij. ‘Rustig freewheelend op je fiets, 
door het gevarieerde landschap, kom 
je langs producenten die biologisch 
boeren hoog in het vaandel hebben 
staan met biologische zuivel, vers 
geoogste groenten, kruiden, prachtig 
vlees en zoete honing’. 

Fietsroutes
De fietsroutes zijn beschikbaar voor 
jong en oud en variëren van acht tot 

achttien kilometer, met verschil-
lende stop- en rustpunten. Natuur-
lijk kan de fietser onderweg overal 
afstappen, want De Bilt heeft heel 
wat moois te bieden. Alle fietsrou-
tes kunnen met elkaar worden ver-
bonden. 

‘Als je geen app hebt, kun je de rou-
te direct van onze website (www.
biltsheerlijk.nl/fietsroutes) printen’, 
legt Douma uit, ‘maar natuurlijk 
hebben wij ook een digitale versie 
van alle vier fietsroutes in de IZI 
Travel app. Deze app is te down-
loaden via diverse app-stores’. Op 
zaterdag 2 juni zijn alle 27 bedrij-
ven langs de fietsroutes geopend, 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

De officiële opening door wethouder Madeleine Bakker-Smit
vindt plaats om 12.00 uur bij boerderij De Bonte Parels, aan de Korssesteeg 3 in Westbroek.

Ringslangen broeden 
massaal op Beerschoten

220 eierschalen ontdekt 
Recentelijk organiseerde vrijwilliger Christ-Jan Nederlof met andere 
vrijwilligers van Utrechts Landschap een activiteit voor kinderen: het 
onderhouden van broeihopen voor ringslangen. Jaarlijks worden broei-
hopen op Beerschoten gemonitord. Het was tijd de vorig jaar opgezette 
broeihopen te onderzoeken en opnieuw op te bouwen.

Voor kinderen is het onderzoeken van een broeihoop best een span-
nende activiteit. Bij het voorzichtig afgraven van de broeihoop ontdek 
je of er eierschalen in zitten van uitgekomen ringslangetjes. Vorig jaar 
werd er slechts één ei van een legsel aangetroffen. Na het onderzoeken 
van de broeihopen moesten deze weer opgebouwd worden: Eerst een 
laag bladeren dan veel paardenmest en takken en zo verder tot er een 
nieuwe broeihoep is voor het volgende seizoen. 

(Judith van de Vlekkert)

Kinderen zijn druk in de weer met de broeihoop.
(foto Christ-Jan Nederlof).

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur
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