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Groep 7 neemt adoptietaak 
oorlogsmonument over

door Guus Geebel

De Groen van Prinstererschool in De Bilt heeft het oorlogsmonument bij gemeentehuis Jagtlust 
geadopteerd. Leerlingen van groep 8 ontsteken bij het monument tijdens de dodenherdenking 
op 4 mei altijd het herdenkingsvuur. Aan het eind van het schooljaar dragen zij die taak over 

over aan groep 7. Dat gebeurde nu op dinsdag 27 juni. 

De leerlingen waren met juf Saskia 
Wiegeraard en enkele ouders op 
de fiets naar gemeentehuis Jagtlust 
gekomen. Daar werden zij door 
burgemeester Sjoerd Potters ver-

welkomt in de oude raadzaal. De 
heer Ben de Wolf vertelt het ver-
haal over zijn vader die in de oorlog 
thuis in Bilthoven was ondergedo-
ken op zolder. ‘Hij zat in het verzet 

en kon als fotograaf heel goed iden-
titeitsbewijzen vervalsen. Op een 
gegeven moment zag ik een Duitse 
soldaat met een geweer bij de keu-
kendeur staan en toen mijn moeder 

opendeed kwamen er meerdere sol-
daten binnen. Het was een overval 
en mijn vader heeft toen een Duitse 
soldaat neergeschoten. Die viel met 
een gat in zijn hoofd dood voor 
mijn voeten neer.’ Ben de Wolf 
was toen zeven en hij mocht in die 
tijd niet zeggen dat het zijn vader 
was, maar dat waren ze door ver-
raad al te weten gekomen. Zijn va-
der en moeder werden weggevoerd. 
‘Mijn vader werd met zeven ande-
ren doodgeschoten en mijn moeder 
kwam na drie maanden thuis uit de 
gevangenis.’ Ben de Wolf vertelt de 
kinderen dat zo’n aangrijpende ge-
beurtenis altijd bij je blijft. Hij ziet 
het nu nog regelmatig voor zich en 
citeert in dit verband de slogan die 
War Child gebruikt: ‘Je kunt een 
kind wel uit de oorlog halen, maar 
hoe haal je een oorlog uit een kind’. 
De naam van zijn vader die 36 jaar 
werd staat op het oorlogsmonu-
ment. 

Jappenkampen
Jeanne Hildering vertelt over de 
Tweede Wereldoorlog in Azië. 
Die eindigde op 15 augustus 1945 
met de capitulatie van Japan, dat 
Nederlands Indië bezet had. ‘Het 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
is dus niet in mei maar in augus-
tus.’ Ze vertelt hoe in 1942 Japan 
Nederlands Indië binnenviel. De 
Nederlandse mannen werden on-
dergebracht in kampen, werden ge-
dwongen in Japanse mijnen te wer-
ken of in Birma een spoorlijn aan 
te leggen. De vader van Jeanne Hil-
dering was dominee en werd ook 

opgepakt. Voor Japanners moest 
je buigen, maar dat deed haar va-
der niet. Hij zei, ik ben dominee en 
buig alleen voor de Heer. Hij werd 
in de gevangenis gemarteld en toen 
hij na vier jaar terugkwam zei hij: 
‘Ik ben verschrikkelijk gemarteld, 
maar ze hebben me nooit klein ge-
kregen.’ Jeanne Hildering vertelt 
over de ontberingen die ze als jong 
meisje in de Jappenkampen moest 
doorstaan. Hard werken en heel 
weinig eten, dat nog het meest op 
behangstijfsel leek. En dat allemaal 
in de tropische hitte. 

Quiz
Salma en Binita van groep 8 van de 
Groen van Prinstererschool houden 
een heldere presentatie over het 
oorlogsmonument en de herden-
king op 4 mei. Het monument is 
een ontwerp van de beeldhouwer 
Jaap Kaas en is vervaardigd van 
Franse kalksteen. De quiz die Sal-
ma en Binita na de presentatie hou-
den levert veel goede antwoorden 
op. Jeanne Hildering vertelt nog 
over de plaquette die in 2010 bij het 
monument is aangebracht ter na-
gedachtenis aan de slachtoffers in 
Nederlands Indië. Ook is grond van 
een Erebegraafplaats in Indonesië 
bij het monument vermengd met 
Bilthovense aarde. De overdracht 
van het monument aan groep 8 
van de Groen van Prinstererschool 
wordt daarna bij het monument 
bekrachtigd, waarbij burgemeester 
Sjoers Potters de namen opnoemt 
van de elf omgekomen Biltse ver-
zetstrijders.De burgemeester bij de overdracht van het monument.

Twee dakbranden Vierstee hebben 
geen gevolgen voor renovatie

door Kees Diepeveen

In dezelfde week heeft er tweemaal brand gewoed op het dak van De Vierstee. Het vlamvatten 
van oud isolatiemateriaal bij het aanbrengen van nieuwe dakbedekking was hiervan de 

oorzaak. Op dinsdag 27 juni en op vrijdag 30 juni moest de brandweer hiervoor uitrukken.

Op dinsdag ontstond de brand op 
het hoge dak aan de achterzijde 
ter hoogte van de juryruimte. Het 
oude isolatiemateriaal, dat in de af-
gelopen warme periode kurkdroog 
was geworden had vlam gevat en 
ging gepaard met behoorlijke rook-
ontwikkeling. De dakdekkers en 
een medewerker van De Vierstee 
zijn direct met bluswerkzaamhe-
den gestart. Gelijktijdig is ook de 
brandweer gealarmeerd die met een 
bluswagen ter plekke kwam, di-
rect gevolgd door een ladderwagen 
vanwege de brand op het dak. De 
brandweer was de brand die groten-
deels al was geblust, snel meester. 
Uit voorzorg heeft de brandweer 
een deel van de nieuwe dakbedek-
king en de isolatie gedemonteerd. 
De sporthal was tot een meter bo-
ven de vloer geheel gevuld met 
rook. Om deze rook te verwijderen 
en om de hal droog te maken zijn 
er ventilatoren geplaatst. Het dak is 
woensdag hersteld waarna de aan-
nemer zijn werkzaamheden weer 
kon vervolgen. De schade is zeer 

beperkt gebleven. De constructie 
en de opgeslagen materialen op het 
dak hebben geen schade opgelopen. 

Vrijdag
Op vrijdag werd de brandweer 
opnieuw gealarmeerd. Wederom 
heeft oude dakisolatie vlam gevat 
bij het aanbrengen van dakbe-
dekking. Ditmaal op het lage dak 
van De Vierstee. Er ontrolde zich 
vrijwel hetzelfde scenario als op 
dinsdag. Het vuur kon direct wor-
den gedoofd door de dakbedekkers 
maar gelijktijdig is de brandweer 
gealarmeerd. Ook hier heeft de 
brandweer uit voorzorg weer een 

groot deel van de nieuwe dakbe-
dekking verwijderd De aanne-
mer heeft ook na deze calamiteit 
verklaard dat het renovatietraject 
geen vertraging oploopt en dat de 
geplande oplevering van de gere-
noveerde Vierstee eind augustus 
niet in gevaar komt.

Nadat de brandweer enkele geveldelen had verwijderd kon de brand 
dinsdag op het hoge dak snel geblust worden.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

09/07 • 10.30u - Mevr. Ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/07 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/07 • 10.30u - Mevr. drs. F. van Dijk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

09/07 • 10.00u - de heer Herman 
Kesting, Oost Europa Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
09/07 • 10.30u - Voorganger Pastor 

Annelies v.d. Boogaard 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

09/07 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
09/07 • 16.30u - ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
09/07 • 10.00u - Ds. C. van Andel

09/07 • 19.00u - Ds. N. de Boo 

Pr. Gem. Immanuelkerk
09/07 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
09/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
09/07 • 10.00u - Communieviering; 

voorganger W. Sarot 

V.E.G. De Bilt e.o.
09/07 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

09/07 • 10.30u - Ds. G.M. Landman

Herv. gemeente Groenekan 
09/07 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan
09/07 • 10.00u - Preeklezen

09/07 • 18.30u - de heer J. de Boer 

Onderwegkerk Blauwkapel
09/07 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/07 • 11.00u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
09/07 • 18.30u - Ds. L. de Wit 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/07 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
09/07 • 11.00 - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
09/07 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Frans Zwarts

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/07 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal      
09/07 • 18.30u - de heer P. Snoek 

PKN - Herv. Kerk
09/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

09/07 • 18.30u - Ds. P. Nagel
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Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 juli oud pa-
pier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 8 juli haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringse-
weg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de 
papierkliko vóór 8.00 uur aan de 
weg te zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Voor altijd in ons hart.

Rob van der Kam
Arnhem Maartensdijk
07-04-1936 03-07-2017

 Anneke van der Kam - ten Broek
 Monique van der Kam
 Annemarie en Maarten van der Kam-van Witzenburg
 Tess 

Prins Bernhardlaan 102
3738 DS  Maartensdijk

De crematieplechtigheid vindt zaterdag 8 juli plaats om 15.30 uur
in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27, 3723 EA Bilthoven.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
I.p.v. bloemen is een donatie aan het KWF welkom.

Bazaar op de Koperwiek

Op de Koperwiek, Koperwie-
klaan 3, in Bilthoven wordt op 
8 juli van 10.00 tot 16.00 uur 
een bazaar gehouden, georga-
niseerd door bewoners van de 
Koperwiek en Zideris. Er is een 
rommelmarkt, rad van fortuin rad 
met loterij en Zideris verkoopt 
zelfgemaakte producten. Er is 
een ijskraam en een verkoop van 
lekkere hapjes.

Kennismaken met
burgemeester 

Burgemeester Sjoerd Potters wil 
graag kennismaken met de inwo-
ners van de gemeente De Bilt. 
Nu alle dossiers doorgespit zijn is 
het tijd om kennis te maken met 
de inwoners en de kleine onder-
nemers. De burgemeester geeft 
aan graag te willen weten wie 
in zijn gemeente wonen en wer-
ken en vooral ook waarom. Hij 
wil dat doen tijdens een bezoek 
met een kopje koffie. Geïnteres-
seerden kunnen een e-mail sturen 
naar communicatie@debilt.nl en 
aangeven waarom het leuk lijkt om 
de burgemeester op bezoek te krij-
gen. Uit de inzendingen worden er 
30 gekozen waar de burgemeester 
langsgaat.

Dorpskerk open op zaterdag

Dorpskerk De Bilt opent zaterdag 
8 juli de deuren van de kerk van 
11.00 tot 15.00 uur. Buurtbewo-
ners en andere belangstellenden 
kunnen dan een kijkje nemen in de 
kerk en ook toevallige passanten 
zijn dan van harte welkom om het 
monumentale pand te bekijken. 
Het adres is Dorpsstraat vanouds 
Steenstraat 70 te De Bilt. Des-
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw en de kerkgemeen-
schap. Er is een boekenstand met 
documentatie, folders, e.d. aanwe-
zig.

Fietstocht in Coesfeld

Op zaterdag 8 juli is er een fiets-
tocht in en rond partnergemeente 
Coesfeld. Deze rit wordt georga-
niseerd in het kader van de steden-
band tussen De Bilt en Coesfeld. 
De rit van ongeveer 25 tot 30 
kilometer in een rustig tempo zal 
gaan door een landschappelijk 
mooie omgeving. Het vertrek met 
eigen auto’s vanaf Gemeentehuis 
Jagtlust is om 9.00 uur en de ont-
vangst in Coesfeld door de Hei-
matverein is na verwachting om 
11.00 uur De terugreis is om plm. 
17.00 uur. Deelnemers kunnen de 
eigen fiets meenemen of gebruik 
maken van een rijwiel in Coesfeld. 
Aanmelden kan via
info@jumelage-debilt-coesfeld.nl. 

Graag vermelden of van eigen ver-
voer (ook een fiets) gebruik wordt 
gemaakt etc. Nader informatie via 
030 2292573 (Dick Verburg).

Vaartocht Molenpolder

Op 8 juli organiseert Staatsbosbe-
heer weer een vaartocht door de 
Molenpolder. In een stille fluister-
boot kom je tot rust, en geniet je 
van het uitzicht over de petgaten 

en legakkers van dit oude veen-
landschap. Speur samen met de 
gids naar de dieren in dit gebied, 
zoals ringslang en purperreiger, 
en loop onderweg een stukje op 
het “drijvend land”. Aanvang 
10.00 uur, duur ca. 2 uur. 
Meer info en reserveren via 
www.staatsbosbeheer.nl. Met je 
eigen groep een vaartocht doen? 
Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Interpellatiedebat over persbericht 
geluidsschermen

door Guus Geebel

Een verzoek van Peter Schlamich (Fractie Schlamilch) om tijdens de raadsvergadering van 
29 juni een interpellatiedebat te houden wordt ingewilligd. Hij heeft 21 vragen op schrift 

gesteld naar aanleiding van een persbericht van de gemeente De Bilt over geluidsschermen 
in Maartensdijk. Wethouder Rost van Tonningen zegt dat het persbericht onder zijn 

verantwoordelijkheid valt, maar dat het college met één mond spreekt.

De wethouder gaat in op de gestelde 
vragen. ‘Ik constateer dat er maat-
schappelijke onrust dreigde te ont-
staan, doordat inwoners van Maar-
tensdijk essentiële informatie over de 
voorgeschiedenis van de geluidswe-
rende maatregelen werd onthouden 
of er niet van wisten. Als de geluids-
schermen zijn geplaatst kan gekeken 
worden wat de effecten ervan zijn 
en kunnen indien nodig maatregelen 
worden genomen.’ Rost van Ton-
ningen zegt dat de dynamiek in de 
publieke opinie is ontstaan waarop 
hij heeft gereageerd. Het in het pers-
bericht gebruikte woord populisme 
had achterwege kunnen blijven, maar 
hij zegt niet de bedoeling te hebben 
gehad om wie dan ook te beledigen. 
‘Mijn intentie was maatschappelijke 
onrust weg te nemen. Hij acht een 
rectificatie van het persbericht niet 
nodig. Peter Schlamilch dient daarop 
een motie van afkeuring in.

Plastic worst
Krischan Hagedoorn (PvdA) gaat 
in op de aanleiding van de discus-
sie. ‘Mogelijkheden om nu nog wat 
te doen aan geluidswerende maat-
regelen zijn er niet.’ Het persbericht 
vindt hij niet kunnen want daarmee 
bedrijft de wethouder politiek. De 
PvdA vindt zowel het optreden van 
de wethouder als van Fractie Schla-
milch afkeurenswaardig. Han IJssen-

nagger (Bilts Belang) valt erover dat 
de wethouder nadat het raadsdebat 
heeft plaatsgevonden met het pers-
bericht komt. Hij dient een motie 
van wantrouwen in. Johan Slootweg 
(SGP) vindt het niet verstandig en 
niet passen om met een politiek ge-
laden persbericht te komen. Met de 
inhoud is hij het wel eens. Werner de 
Groot (CDA) vindt het jammer dat 
het over andere zaken gaat dan de ge-
luidsoverlast. Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) vindt dat Fractie Schlamilch 
mensen een plastic worst voorhoudt. 
Dolf Smolenaers (D66) stelt dat de 
indiener van de motie zich met de-
zelfde maat moet meten waarmee hij 
anderen meet en dan ook een motie 
van afkeuring tegen zichzelf moet 
indienen. 

Rijkswaterstaat
Menno Boer (SP) vindt de reactie 
van de wethouder principieel niet 
kunnen. Anne de Boer (GroenLinks) 
zegt het jammer te vinden dat de 
belangen van de inwoners niet cen-
traal staan. ‘Deze interpellatie is op 
de procedure, te persoonlijk en te 
weinig op de inhoud.’ Nico Jansen 
(CU) heeft in het persbericht alleen 
gelezen wat in de raad gezegd is. Kri-
schan Hagedoorn vraagt Peter Schla-
milch of hij bereid is de mail te sturen 
waarin Rijkswaterstaat zegt met één 
lid van de gemeenteraad van de ge-

meente De Bilt zaken te willen doen, 
zonder daarbij het college te consul-
teren en waarbij Rijkswaterstaat zegt 
regelt u het geld maar dan realiseren 
we dat wel. Hagedoorn wil dat open-
baar hebben en verzoekt de mail aan 
de raad door te sturen. Dan kunnen 
we dat op zijn merites beoordelen, 
omdat u met uw uitspraak wederom 
hoop laat zweven.’ Schlamilch zegt 
daar geen moeite mee te hebben en 
dat de raadsleden de mail bij hem 
thuis kunnen inzien. Als Rijkswater-
staat dat toestaat zal hij de mail ook 
aan de raad toesturen. De motie van 
wantrouwen van IJssennagger wordt 
verworpen evenals de motie van af-
keuring van Schllamilch.

Wethouder Rost van Tonningen ligt 
onder vuur.

Elektrische deelauto op weg
naar De Bilt

Een elektrische auto, die rijdt op zonnestroom en vanuit de accu stroom levert aan het gebouw. 
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn maar het kan binnen een jaar

geregeld zijn volgens stichting We Drive Solar.

In de Utrechtse wijk Lombok waar 
het project startte, nam het aantal 
elektrische deelauto’s op zonne-
stroom in korte tijd rap toe. Een pri-
meur die veel aandacht kreeg in de 
media. Energiecoöperatie BENG! 
organiseerde samen met vereniging 
WVT een informatieavond. Gaat De 
Bilt binnenkort instappen in de all-
electric Renault Zoe? ‘We zoeken 
een partner die het wil gaan uitrollen 
met ons’, zegt Wijnand Jonkers van 
We Drive Solar.

Nieuwsgierig
Ruim 20 mensen kwamen op de re-
genachtige avond van 28 juni naar het 
WVT-gebouw in Bilthoven. Ze lieten 
zich informeren over de elektrische 
deelauto. Bezoekers gaven aan erg 
nieuwsgierig te zijn naar het concept. 
We Drive Solar werkt met een vier-
tal abonnementen, je least de auto 
met een aantal buren bijvoorbeeld. 
Enkele bezoekers gaven aan hier al 
concrete ideeën over te hebben. ‘Het 
liefst wil ik natuurlijk een laadpaal 

bij mij voor de deur.’, aldus één van 
de bezoekers. We Drive Solar kan dit 
mogelijk maken indien er voldoende 
zicht is op het plaatsen van een aantal 
auto’s in de wijk.

Zonnepanelen
Christoph Buter bestuurslid van 
BENG! gaf aan dat deze avond niet 
voor niets samen met vereniging 
WVT wordt georganiseerd. WVT 
is één van de organisaties in De Bilt 
die plannen heeft voor zonnepane-
len. ‘Het besluit om zonnepanelen 
te plaatsen op het dak, is inmiddels 
genomen’, aldus Michiel van Weele, 
bestuurslid WVT, ‘binnenkort beslis-
sen we welke offerte het gaat wor-
den.’ Jonkers gaf een indruk van de 
mogelijkheden: ‘Stel dat het dak hier 
helemaal vol ligt dan heb je genoeg 
stroom voor het gebouw en 10 elek-
trische auto’s. Overigens, de netbe-
heerder is ook blij met elektrische 
auto’s die piekmomenten opvangen 
met de accu. Die hoeft dan minder 
grote kabels aan te leggen.’ Belang-
stellenden kunnen zich melden via 
www.wedrivesolar.nl en
www.beng2030.nl.

(Jenny Senhorst)

De avond wordt afgesloten met een bezichtiging van de auto. 

Repair Café in 
Dorpshuis Westbroek

Zaterdag 24 juni organiseerde ’Westbroek Doet’ wederom een succesvol 
en gezellig Repair Café. Westbroek bruiste die zaterdag van de activiteiten. 
Muziekvereniging de Vriendenkring was druk met het opbouwen van de 
podia voor het pleinfeest dat ‘s middags los zou gaan. Het 50-jarig jubile-
um van DOS was al in volle gang. Niet zo gek dat er wat minder Westbroe-

kers naar het Repair Café kwamen.

Toch bleek dat de meeste kapotte 
spullen dankzij de hulp van de vrij-
willigers weer ‘als nieuw’ met de ei-
genaren mee naar huis konden. Dat 
was lang niet altijd eenvoudig, en 
soms kon de reparatie niet direct uit-
gevoerd worden. Reparateurs Theo 
en Koos vonden bijvoorbeeld na 
grondige inspectie de oorzaak van 
een kapot stoomstrijkijzer. En kon-
den precies vertellen welk onder-
deel besteld moest worden om ‘m 
weer aan de praat te krijgen. Daar 
was de eigenaar ook blij mee: ‘Dan 
hoef ik toch geen nieuwe te kopen’.

Bij het Repair Café in Westbroek 
gingen weer tal van mensen 
tevreden huiswaarts.

Zomerconcert met KBH
Zondag gaf het Groot Harmonie Orkest van de KBH haar eerste concert 
met de nieuwe dirigent, Vincent van den Bijlaard. Het veelvuldig toege-
stroomde publiek genoot van het spel van het orkest, waarin de hand van 
de nieuwe dirigent al hoorbaar was. Het mooie weer en de inspirerende 
omgeving van de Beeldentuin vormden daarbij een extra dimensie. Voor 
de pauze trad de Melodie Percussie Groep van de KBH op, onder leiding 
van Arie Roelofsen.  (Frans Poot)

Het Groot Harmonie Orkest met op de voorgrond de trompetspeler van de 
op 6 juli 1937 geboren en op 5 juni 2014 overleden kunstenaar Jits Bakker.

Repair Café Bilthoven
Het was een drukke bedoening bij het Repair Cafe op zaterdag
1 juli. Ruim zestig mensen kwamen langs bij de WVT met hun 

kapotte lampen, strijkijzers, koffiezetters, fietsen, naaimachines en 
broeken. Ook werden er een laptop en een flipover gerepareerd.

Willem Lageweg uit Bilthoven had in maart bij het Repair Café zijn bu-
reaustoel gerepareerd en kwam nu terug.  Naaister Tiny Erkelens had hem 
namelijk verteld dat het ook mogelijk was de kapotte bekleding te vervan-
gen. Dus had Willem een mooie lap stof gekocht en de stoel weer meege-
nomen. Dat was even spannend voor Tiny, want hoe moest dat ook al weer 
een stoel bekleden? Dat was toch wel even geleden. Gelukkig lukte het 
samen prima en heeft het Repair café zo weer een nieuwe vaardigheid aan 
het lijstje toegevoegd. Het Repair café 
Bilthoven wordt georganiseerd door 
Transition Town de Bilt in samenwer-
king met welzijnsorganisatie WVT. Bin-
nenkort worden de nieuwe data bekend 
gemaakt op: https://repaircafebilthoven.
wordpress.com/	 (Sofie	Bakker)

Stoel bekleden bij het Repair Café.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Hammousse
Filet americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

1
KILO 7.98

SCHARREL 
KIPDIJFILET 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 juli
t/m woensdag  juli

    VOORDEEL HELE WEEK

Procureur lapjes

Varkensschnitzels
Gepaneerd of naturel

Gemarineerde 
biefstukjes 

Duitse braadworsten 

Riblappen

500
GRAM 4.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 7.98

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHE NOTEN 

IN DOP

Noten & pinda's

Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecôte 
Beenham

4 + 1 
GRATIS

Slavinken, rundervinken en 
gehaktstaven

6 HALEN= 5 BETALEN

STOMPETOREN 
ROMIG JONGE KAAS

500
GRAM 5.25

OUDE BROKKEL KAAS 500
GRAM 7.98 

2
STUKS 10.-

GEGRILDE KIP

Lekker voor het weekend!

Wij vacumeren met alle plezier uw  kaas 
voor op vakantie!

Heerlijke

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

HONING ZOETE

Galia meloen 0.99

VOORGEKOOKTE

Bistro-krieltjes
500 GRAM

0.99

HOLLANDSE

Bramen
2 DOZEN

2.99

Geldig op maandag 10/7, dinsdag 11/7 en woensdag 12/7

VERS GESNEDEN

Spitskool
400 GRAM 

0.99

HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR 

0.99

Moussaka
100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Kapucijnersschotel
100 GRAM

0.99

Ravioli
MET SPINAZIE RICOTTA OF
MET TOMAAT EN GEHAKT

100 GRAM

1.49

Varkenshaas
IN CHAMP. ROOMSAUS MET
PROVENCAALSE AARDAPPELS

100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Kersen - Pistache
taart

NU

12.50
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advertentie

Uit de gemeenteraad van 29 juni
door Guus Geebel

Kwinkelier
De raad besloot een ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen af 
te geven voor het afwijken van de 
ruimtelijke regels om het bouwplan 
voor het uitbreiden van De Kwin-
kelier in Bilthoven te kunnen reali-
seren. Tevens werd besloten de be-
slissing over de verklaring van geen 
bedenkingen, na zienswijzen op de 
ontwerpverklaring, aan het college 
te delegeren.Krischan Hagedoorn 
(PvdA) en Tiny Middleton (Bilts 
Belang) willen door middel van een 
amendement de delegatie aan B en 
W alleen toestaan wanneer er geen 
zienswijzen worden ingediend. ‘We 
willen het vertrouwen graag geven 
maar willen gezien eerdere ervarin-
gen niet al onze instrumenten om in 
te kunnen grijpen uit handen geven.’ 
Het amendement krijgt geen steun 
van de raad. Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer (VVD) wil in de eer-
ste fase snel aan de slag, evenals 
Frans Poot (D66). Johan Slootweg 
(SGP) steunt het delegatiebesluit. 
Hij ziet het als een test van de ont-
wikkelaar.  Wethouder Hans Mieras 
ontraadt het amendement van PvdA 

en Bilts Belang met klem. ‘De be-
langrijkste reden is de haast die 
we hebben. De ondernemers in De 
Kwinkelier zitten echt heel moeilijk 
op dit moment. Twee maanden uit-
stel kan voor sommige winkeliers 
dramatisch zijn. Ook de winkelende 
mensen hebben er recht op dat er 
echt een keer wat gebeurt.’ De wet-
houder blijft aandacht vragen voor 
een ontsluiting in de parkeergarage 
richting het Vinkenplein. Hij schetst 
de procedure. ‘Zes weken nadat wij 
een besluit nemen treedt de vergun-
ning pas in werking. In het meest 
gunstige scenario, als er geen ziens-
wijzen worden ingediend, loopt de 
zes-weken-termijn af op 9 novem-
ber en treedt de omgevingsvergun-
ning in werking. Zijn er zienswijzen 
die het college kan afdoen dan zal 
dat rond 30 november zijn en als de 
raad de zienswijzen terug wil zien 
wordt het eind januari. 

Winkeltijden
De wijziging die het college naar 
aanleiding van een raadsbesluit van 
18 mei jl. in de Verordening win-
keltijden De Bilt heeft aangebracht 

werd na hoofdelijke stemming met 
15 tegen 11 stemmen aangenomen. 
De mogelijkheid voor zondagope-
ning is hiermee een feit. Er wer-
den vijf amendementen ingediend 
die allemaal zijn verworpen. Johan 
Stekelenburg (SP) wilde toevoegen 
dat bakkerijen hun winkel van 8.00 
tot 12.00 uur open mogen hebben. 
Johan Slootweg (SGP) wilde de 
regeling alleen voor de kernen De 
Bilt en Bilthoven mogelijk maken 
en laden en lossen die dagen ver-
bieden. Han IJssennagger (Bilts Be-
lang) stelde met een amendement 
voor het laden en lossen te verbie-
den vóór 11.00 uur en na 18.00 uur. 
Peter Schlamilch wil maximaal 13 
zondagopenstellingen per jaar. Wet-
houder Rost van Tonningen merkt 
op dat dit een voorstel is dat door 
de raad zelf gemaakt is en dat nu is 
verwerkt in de verordening.

Evaluatie transitie Wmo
Het college heeft op 27 november 
2014 de Transitienota Wmo 2015 
vastgesteld. Die is geëvalueerd en 
op basis hiervan zijn 17 actiepunten 
geformuleerd, waarvan het meren-

deel is gerealiseerd. Erik van Este-
rik (PvdA) wil de evaluatie vooral 
gebruiken om vooruit te kijken. Hij 
stelt dat de Wmo redelijk positief 
verloopt. De Anbo-checklist  heeft 
veel verbeteringen opgeleverd. In 
een motie stellen alle fracties de 
evaluatie vast en geven zij het ver-
volg aan. Wethouder Anne Brom-
mersma constateert dat de unaniem 
aangenomen motie niets aan het 

college vraagt. Het lijkt haar niet 
verstandig om de evaluatie van de 
transformatieagenda naar voren te 
halen omdat je dan een kwart van de 
periode mist. De wethouder zegt om 
ten behoeve van de ontwikkeling 
van die strategische Wmo-agenda 
in het najaar een voortgangsrappor-
tage voor de Wmo-onderdelen van 
die transformatieagenda te kunnen 
leveren. 

Krischan Hagedoorn en Tiny Middleton krijgen geen steun voor hun 
amendement over De Kwinkelier.

Wonen in Hollandsche Rading 
maakt blij

door Henk van de Bunt

Bij de opening van de tentoonstelling over het heden en verleden van Hollandsche Rading op 
zaterdag 1 juli vertelde Rob Klaassen het ontbreken van voorzieningen

in het dorp niet als storend te ervaren. 

‘Er is daar weliswaar geen enkele 
winkel, maar je leert ermee om te 
gaan. Bovendien is er nog steeds 
een rijdende winkel en in noodge-
vallen kun je tegenwoordig altijd 
nog terecht bij perron Peet voor 
een half brood of een liter melk’, 
verduidelijkt Klaassen.

Uitje
‘Dat de inwoners van Hollandsche 
Rading dit niet zo erg vinden komt 
vooral door het feit, dat zij dit al 
min of meer van oudsher gewend 
zijn; zij zijn op de stad georiën-
teerd. Ik weet niet anders, dan dat 
er voor bv. kleding of het kopen 
van vis naar Hilversum of Utrecht 
moest worden gegaan. Mijn moe-
der ging altijd op woensdag en 
zaterdag met de trein of op de 
fiets naar de markt in Hilversum 
om groenten, vis en textiel e.d. te 
kopen. Niemand vond dat erg. Er 
werd nooit over gesproken. Je wist 

niet beter. Het was ook een uitje. 
Er werd in Hilversum, Utrecht of 
Bilthoven naar school gegaan’. 

Winkels
‘Dat er geen winkels meer zijn, 
dateert pas vanaf begin jaren ’90 
van de vorige eeuw. In het socio-
grafisch rapport van de gemeente 
Maartensdijk lezen we dat er in 
1958 in Hollandsche Rading 4 
kruideniers, 2 bakkers, 2 fotogra-
fen, 2 sigarenwinkels, 2 melkhan-
dels, 2 rijwielherstellers, 1 drogist, 
1 slager, 1 schoenmakerij, 1 kolen-
handel, 3 aannemers, 1 hotel en 1 
expediteur waren. Ook waren er 
nog een postkantoor, een bank, een 
school, een balletstudio en niet te 
vergeten een kerk. Ik weet nog als 
kind, dat er in een woonhuis mid-
den op de Spoorlaan ene meneer 
Dirks woonde, die in de voorkamer 
een sigarenzaak had en daar tevens 
het beroep van fotograaf uitoe-

fende. In de achterkamer, dus ach-
ter de schuifdeuren en achter een 
gordijn, had hij een kapsalon. On-
denkbaar in de huidige tijd, maar 
toen heel normaal. Er was ook een 
zeer actieve winkeliersvereniging 
‘Radings bloei’ genaamd, die de 
jaarlijkse Sinterklaasviering orga-
niseerde en ook op Koninginnedag 
en 5 mei actief was. O.a. kan ik me 
uit mijn kindertijd nog levendig 
herinneren dat er enkele jaren door 
hen voedseldroppingen werden uit-
gevoerd boven de weilanden van 
wat tegenwoordig de Schaapsdrift 
heet. In die tijd was Hollandsche 
Rading een samenleving die iets 
weg had wat op een dorp lijkt. 
Mensen kwamen elkaar tegen in de 
diverse winkels’. 

Dames Pieck
In 1919 bouwden de later zo beken-
de Gooise schilders Adri en Gretha 
Pieck hun huis aan de Tolakker-

weg. Rond 1920 stonden er zo’n 
20 huizen en pas 5 jaar later kwam 
aarzelend de bebouwing aan de 
Tolakkerweg op gang. Vanaf 1927 
werd er een aantal nieuwe straten 
op de kaart gezet nl. Spoorlaan, 
Oosterspoorlaan en Sparrenlaan. 
Verder had de gemeente Maar-
tensdijk voor Hollandsche Rading 
bepaald, dat er uitsluitend villa’s 
en enkele en dubbele woonhuizen 
mochten worden gebouwd. Kort na 
de Tweede Wereldoorlog, toen er 
grote woningnood was, zijn er in 
Hollandsche Rading woningen ge-
bouwd in de sociale sector, o.a. het 
rondje aan de Tolakkerweg’.

Houden van
‘De grootste momenten van geluk 
ken ik, wanneer ik ’s avonds vanuit 
Utrecht in Hollandsche Rading uit 
de trein stap. Alsof ik als het ware 
een andere wereld binnenstap. Ik 
besef dagelijks dat het hier op-
gegroeid zijn en hier te leven een 
geprivilegieerd iets is. Toen ik hier 
opgroeide waren er weinig tot geen 
kinderen in m’n omgeving. Dat 
vormt je. Ik heb altijd veel gele-
zen en in m’n jeugd heel erg veel 
geschaakt. Je kon dat alleen doen. 
Ik heb nooit teamsporten beoefend 
en ook nooit de behoefte er aan ge-
had. Wat ik ook aantrekkelijk vind 
aan Hollandsche Rading is, dat het 
geen echt dorp is. Er is weinig soci-

ale controle. Je kunt, als je dat wilt, 
je individualisme ten volle uitle-
ven. Maar ook kun je, als je dat wilt 
altijd een beroep op je buren doen. 
Maar laat er geen misverstand over 
bestaan: ik juich de initiatieven 
als van ‘Samen voor Hollandsche 
Rading’ van harte toe. Het is fei-
telijk weinig anders dan om van 
Hollandsche Rading een echt dorp 
te maken. Kortom, ik vind het fan-
tastisch dat je hier zoveel kunt zien 
en beleven in zo’n prachtige histo-
risch rijke omgeving. Het daarin 
te mogen en kunnen vertoeven is 
voor mij het allermooiste wat er is. 
Ik word hiervan nog dagelijks blij’. 

Rob Klaassen bij de unieke spoorbogen, die opgenomen zijn als 
rijksmonument.

Tolakkerweg 81-117: deel van het ronde rondje uit 1963 (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema).
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Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

WITTE BOLLEN
6 STUKS

per stuk

€ 1,50

APPELKANJERS

€ 1,20

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Sporten voor kinderen
in de zomervakantie
In de zomervakantie organiseren de buurtsport-
coaches van MENS De Bilt een aantal sport-
dagen. Deze dagen zijn voor kinderen van
6-12 jaar. De kosten voor een hele dag bedragen 
€ 20,- inclusief lunch en voor een dagdeel € 15,- 
zonder lunch. Zie voor volledig overzicht onze 
website, button zomerprogramma 2017.

Zomerprogramma MENS De Bilt
Veel vaste activiteiten/sporten stoppen tijdelijk 
in de zomer. MENS De Bilt motiveert thuis-
blijvende inwoners van gemeente De Bilt om 
iets met elkaar te ondernemen. De activiteiten 
zijn meestal gratis maar kosten nooit meer dan 
€ 5,-. Zie voor alle activiteiten onze website, 
button zomerprogramma 2017.

Wijkwinkel in de zomer open
De wijkwinkel is ook in de zomermaanden open. 
U kunt hier terecht met al uw vragen op
administratief en financieel gebied. 
Inloopspreekuur: dinsdag, woensdag en 
vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Op woensdag 
en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur ook op 
afspraak. Maandag alleen belastingzaken op 
afspraak (tussen 13.00 - 16.00 uur)

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

VOOR EEN HEG IN TOPVORM

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR HSE 42

€ 99
i.p.v. € 146

VAN GINKEL LMB MAARTENSDIJK BV
Dorpsweg 47 b • 0346-212602 • 06-83441153 • www.lmbvanginkel.nl
Komt u eens langs voor een bezoek aan onze Stihl showroom!

Zeer lichte en handige elektrische 
heggenschaar om twijgen en dunne takken 
geruisloos te trimmen en te snoeien. 
Tweehandsbediening met slothendel. 

Deze actie is nog geldig t/m 12 juli 2017

Uitdagende vakantiebaan

Veldhuizen Dakopbouwen zoekt gemotiveerde 
medewerkers die het leuk vinden om in een klein 
team te werken aan de mooiste dakopbouwen 
van Utrecht! Hou je van techniek en steek je 
graag je handen uit je mouwen dan hebben we 
voor jou een uitdagende vakantiebaan met een 
prima salaris en doorgroeimogelijkheden.
Eventueel via een leer/werk traject van SBB.
Meer informatie over ons vind je op:
www.dakopbouw.nu.

Interesse?
Mail je cv en motivatie naar:
info@geertveldhuizen.nl of bel: 030-275 1756.

Veldhuizen Dakopbouwen
P.C. Staalweg 40

3721 TJ Bilthoven

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

SALE
OP ALLE GESELECTEERDE ARTIKELEN

30%
OF

50%
KORTING*

 
*M.U.V. HOOGZOMER- EN NIEUWE COLLECTIE EN BASISARTIKELEN

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

UW CADEAU

Bij besteding vanaf € 65,-
aan Lancôme producten ontvang 

u een cadeau naar keuze.

U kunt kiezen uit:
Dagcreme: Visionnaire of Renergie (15 ml),
Bi-Facil (30 ml) of Mr. Big mini-mascara

25% KORTING
OP ALLE PRODUCTEN VAN

Gezocht voor de
zomervakantie
in De Bilt en Bilthoven

Tijdelijke bezorgers voor
De Vierklank.

Neem contact op voor de
openstaande wijken:

info@vierklank.nl
of 0346-211992
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Het Rode Kruis afdeling De Bilt zoekt op korte termijn een 
Beheerder(s) voor het Rode Kruis gebouw Rinnebeek,

aan de st Laurensweg nr 13 in De Bilt.

Onze huidige beheerders gaan verhuizen, dus moeten we op 
zoek naar een nieuwe beheerder. Maar zij willen heel graag de 
nieuwe beheerder wegwijs maken. Het gaat om vrijwilligers 
werk waarvan zij hopen dat er vrijwilligers zijn die dit met net 
zo veel plezier en inzet van hen over willen nemen.
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het openen en 
sluiten van het gebouw alsmede het verzorgen van koffie en 
thee, bij diverse activiteiten zoals cursussen, vergaderingen en 
sociale activiteiten. De mogelijkheid bestaat om de schoon-
maakwerkzaamheden van het gebouw te verzorgen, dit tegen 
een financiële vergoeding.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert en /of 
Nel 0621941704. Ook kunt u reageren op e-mail sondervan@
ziggo.nl.

advertorial

Platformavond campagne
‘Hallo Buur’ 

door Walter Eijndhoven

Donderdagavond 29 juni organiseerde Platform Respectvol Samenleven in de Centrumkerk in 
Bilthoven een terugblik op de campagne ‘Hallo Buur’. De zestien aanwezige deelnemers waren 

erg tevreden over het verloop van de campagne tot nu toe en hopen op een verder vervolg 
komende jaren, met als doel elkaar, als burger te inspireren, verbinden en ondersteunen.

‘Iedere vriendschap of liefde is 
ooit begonnen met die eerste sim-
pele ‘Hallo’‘, bedenk dat voordat 
je iemand achteloos op straat pas-
seert. Want dat ene knikje of lachje 
bezorgt je ‘micro-momentjes’ van 
geluk, aldus geluksprofessor Patrick 
van Hees.

Campagne
‘En daar heeft hij helemaal ge-
lijk in’, vertelt Heleen André de la 
Porte, lid van het campagneteam. 
Zij vervolgt: ‘Als je ziet dat men-
sen staan te bellen tijdens het af-
rekenen van de boodschappen aan 
de kassa, zonder de caissière maar 
een blik waardig te gunnen, dat kan 
toch niet. Daarom zijn wij vorig jaar 
november met deze actie begon-
nen’. Via deze campagne hoopt het 
Platform een klimaat te scheppen, 
waarin mensen onderling, maar ook 
bevolkingsgroepen dichter bij el-
kaar komen te staan, zodat zij elkaar 
beter leren kennen, meer waarderen 
en zich willen inzetten voor respect-
vol samenleven. 

Aftrap
In april was de aftrap van de cam-
pagne, met 100 belangstellenden, 
pers en diverse bijdragen vanuit 

het Platform. ‘Om continuïteit van 
dit project te waarborgen maakten 
wij een activiteitenkaart met daarop 
alle activiteiten voor dit jaar’, vult 
voorzitter Gert Landman aan. ‘Van-
af eind april verschijnt elke twee 
weken een column van Julia Hou-
ben in De Vierklank met een mooi 
voorbeeld van een buurtinitiatief in 
de gemeente. Wij hebben gratis an-
sichtkaarten ‘Hallo Buur’ beschik-
baar, een laagdrempelige manier 
om contacten in de buurt te leggen 
en vrijdag 29 september aanstaande 
draait de film ‘Down to earth’ in de 
Centrumkerk’, vertelt Landman ver-
der. 

Ambssadeursfunctie
Alle leden van het Platform, ver-
tegenwoordigers uit alle maat-
schappelijke organisaties binnen 
gemeente De Bilt, zoals scholen, 
sportverenigingen, kerken, wel-
zijnsorganisaties en de gemeente 
hebben een ambassadeursfunctie 
binnen de campagne en dragen ei-
gen activiteiten voor. Helaas is niet 
ieder lid even betrokken bij de cam-
pagne. Landman: ‘Ja, dat is erg jam-
mer. Wij hebben onlangs naar alle 
leden een enquête gestuurd, maar 
de respons was erg laag. Van de to-

taal 110 aangeschrevenen, stuurden 
slechts zes respondenten de enquête 
terug. Hieruit kwam naar voren dat 
de helft (van de zes!) verder wil met 
een jaarthema’, (dat dít thema niet 
erg leeft was ook te merken aan het 
aantal aanwezigen op deze avond, 
16 geïnteresseerden). Ook onder 
jongeren, vooral tieners, valt weinig 
interesse te bespeuren bij het thema 
‘Hallo Buur’. Een paar scholen 
binnen de gemeente (Groenhorst/ 
Werkplaats/ ONS) doen wel een 
project met hun leerlingen. Allerlei 
ideeën voor 2018 kwamen alweer 
naar voren tijdens deze Platform-
avond: ‘Samen Sporten’, ‘Oog-Oor 
voor elkaar’, ‘Dialoog moslims-
niet-moslims naar aanleiding van 
de opening moskee (verkenning 
elkaar leren kennen)’, ‘Samen’, ‘Bij 
problemen drink je toch samen op-
loskoffie’ (‘Loesje’) en natuurlijk de 
voortzetting van het huidige thema 
‘Hallo Buur’. 

Het bestuur van het Platform beraadt 
zich nog over hoe andere groepen te 
betrekken bij de Biltse samenleving 
(in De Bilt wonen 87 nationalitei-
ten). Moet het platform diverser? 
Zo ja, hoe betrek je hen dan bij Plat-
form Respectvol Samenleven?

Slechts zestien belangstellenden waren aanwezig tijdens de avond.

Lukkie Duck Race 
Op zaterdag 1 juli was er op het Maertensplein in Maartensdijk de Lukkie Duck Race: een 

spektakel, waarbij 4000 race-eenden tegen elkaar de strijd aanbonden om als eerste de finish 
van een 40 meter lang wedstrijd-bad te passeren. In vier races konden de deelnemers mooie 

prijzen winnen. Het raceprogramma werd omlijst door optredens van Harmonieorkest
Kunst en Genoegen, de band De Gasten en lokale DJ’s.

De Lukkie Duck Race werd geor-
ganiseerd door Lions Club de Bilt-
Bilthoven. De opbrengst komt ten 
goede aan twee goede doelen: reno-
vatie van De Vierstee in Maartens-
dijk en Fight for Sight, oogopera-
ties in Nepal en India.

Regenen
In de middag dromden de toeschou-
wers samen op het plein. Gelukkig 
hield het op met regenen, waardoor 
het evenement nog leuker werd om 
bij de wonen. De eerste heat werd 
gezamenlijk afgeteld, onder leiding 
van wethouder Madeleine Bakker. 
Enthousiast werden de 4.000 een-

den aangemoedigd en al snel was 
bekend wie de prijzen had gewon-
nen. Er waren prachtige prijzen te 
winnen: vier schoonheidsbehan-
delingen bij DIO drogisterij van 
Rossum op het Maertensplein, 
vier wijnpakketten van Whisky- en 
Wijnhandel Verhaar, twee bomen 
van Copijn, maar liefst 25 prach-
tige boodschappenpakketten van de 
Jumbo, en nog veel meer moois.

Renovatie
Vierstee 2.0 kreeg een sponsor-
bijdrage uitgereikt van maar liefst 
2.500 euro van de TVM Founda-
tion. Een prachtige bijdrage aan de 

inrichting van het te renoveren mul-
tifunctionele centrum. Na de twee-
de heat speelde het harmonieorkest 
Kunst en Genoegen leuke populaire 
muziek. Voor de gelegenheid had-
den ze hun kleding versierd met 
leuke eendjes.

Hoofdprijs
De bedrijfs-eenden-race werd ge-
wonnen door Apotheek Maertens-
plein. Zij streden met veel andere 
ondernemende eenden voor de 
prachtige hoofdprijs: een heerlijke 
barbecue voor 11 personen, aan-
geboden door Kwaliteitsslagerij 
Zweistra. De finale was extra span-
nend omdat hier de hoofprijs zou 
vallen: een E-bike t.w.v. € 1.750,-
, ter beschikking gesteld door de 
Bike Shop Loosdrecht met een 
mooie bijdrage van de Rabobank. 
Na de finale maakten velen gebruik 
van de gelegenheid om lekker na te 
praten met hamburgers, saté en een 
lekker drankje. Samen genoten de 
mensen van de gezellige muziek 
van De Gasten’ die, samen met alle 
vrijwilligers, er een prachtige mid-
dag van hebben gemaakt.

De winnaars staan op www.lions-
clubdebiltbilthoven.nl. Binnenkort 
wordt bekend wat de opbrengst van 
het evenement is voor De Vierstee 
en voor Fight for Sight. [HvdB]

Alle eendjes zwemmen - onder grote belangstelling - in het water.
(foto Hans Lebbe / HLP images)

KBH ook zuiver in
de buitenlucht

Afgelopen vrijdagavond speelde de muzikale trots van het dorp 
De Bilt, het groot orkest van de Koninklijke Biltse Harmonie,

op het Planetenplein in Bilthoven. In de buitenlucht dus,
die voor menige harmonie intonatieproblemen met zich

meebrengt vanwege de luchtvochtigheid en de 
temperatuurswisselingen.

De KBH musiceerde onverstoord en zuiver als altijd, gezien de om-
standigheden dus een knappe prestatie. Het eerste concert onder leiding 
van de nieuwe dirigent, Vincent van den Bijlaard, die de nummers niet 
alleen humoristisch aankondigde, maar het orkest ook met energiek ve-
rende bewegingen aanstuurde.

De prestaties van het orkest lieten niets te wensen over: de als van-
ouds prima trompetsectie schetterde dat het een lieve lust was, de eerste 
trompettist gaf een mooie en gevoelige solo weg, de bastuba’s alert en 
in de maat, de talrijke klarinetsoli mooi verzorgd, net als die van de 
fluiten. Een leuk publieksconcert waarvan genoten werd.

(Peter Schlamilch) 

Onder de noemer ‘De Biltse Blaast Buiten’ laat het orkest buiten horen 
waar het op vrijdagavond binnen aan repeteert. En dat is op dit moment 
een zomers programma vol lichte muziek. [foto Henk van de Bunt]
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Dier van de maand:
Lex
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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.

Broer en zus,
de vorige 
asieldieren van 
de maand, zijn 
helaas nog niet 
geplaatst.

Lex is een hele lieve kater die in huis de perfecte kat is.
Echter, als hij buiten komt en andere katten ziet,
dan verandert hij in de schrik van de buurt. Hij valt de andere 
katten aan. Wij kunnen hem niet plaatsen als binnenkat want 
hij wil heel erg graag naar buiten. Daarom zoeken we voor 
hem een huis met een volledig afgezette tuin.

Ras: Europese Korthaar
Leeftijd: 9 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

Lex is een mooie zwarte kater van 9 jaar oud. Helaas is het 
niet de eerste keer dat Lex bij ons in het asiel zit. Lex is
namelijk binnenshuis de liefste kat die je je maar kunt 
wensen. Hij klets, hij geeft kopjes, komt lekker bij je zitten 
knuffelen en geeft je gratis een oormassage. 

Maar…als Lex buiten rond gaat lopen is hij een heel andere 
kat. Dan is hij een heel dominante kater die geen ander dier 
in zijn territorium duldt. Dit heeft al tot diverse vechtpartijen 
geleid. Wij denken dat we Lex het beste kunnen plaatsen bij 
mensen met een volledig afgezette tuin waar hij écht niet uit 
kan want Lex wil wel graag naar buiten kunnen. Bijvoorbeeld 
bij mensen die wat afgelegen wonen zodat er geen andere 
katten in de buurt zijn. We hopen dat bovenstaand verhaal 
jullie niet afschrikt om toch vooral een bezoek te brengen aan 
deze lieve kater.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KORTE VARKENS KOPHAASJES

Heerlijk mals voor saté of om zo te braden aan één 

stuk of door uw pastasaus
1 kilo nu 9,99

BLACK ANGUS BURGERS

De nummer "1" van De Bilt; met een beetje mosterd, 

peper, zout en bieslook; de allerlekkerste!
100 gram 1,45

LAMSBOUTSCHIJVEN

Uit Nieuw Zeeland, puur natuur, met een klein beentje 

erin, top gemarineerd en kort rosé bakken
100 gram 1,95

KUIKENDRUMSTICKS

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden in de pan of 

oven en natuurlijk op de barbecue
1 kilo 5,50

BLACK ANGUS RIBEYE

Topper voor de liefhebbers. 120 dagen graan 

gevoerd; super smaakvolle delicatesse
100 gram 4,25

KIP GORDONBLEU'S

Malse kipfilet gevuld met ham & kaas; lekker 

gepaneerd; zachtjes braden ca. 12 minuten
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 3 juli t/m zaterdag 8 juli. Zetfouten voorbehouden.

Sportgala van de 
Jeugdkampioenen

Woensdag 28 juni was op het terrein van Nova in 
Bilthoven het eerste BSF Sportgala voor jeugdkam-
pioenen. Het evenement bestond uit een Zeskamp 
(met een gigantische stormbaan), lekkere hapjes, 

drankjes en een medaille voor de jeugdkampioenen. 
Verenigingen waren uitgenodigd jeugdteams, welke 
kampioen geworden waren, hiervoor aan te melden. 
Er waren circa 200 aanmeldingen. [HvdB]

Meer dan 200 kinderen wonen de eerste medaille uitreiking van de Biltse Sport Federatie bij.
[foto Walter Eijndhoven]

De medaillewinnaars onthalen elkaar met een 
erehaag. [foto Walter Eijndhoven] 

Sportwethouder traint spierballen met al die uit te 
reiken medailles. [foto Walter Eijndhoven] 

Geslaagd op de ONS
Drie weken geleden hebben de meeste leerlingen al gehoord of zij geslaagd waren 

voor hun VMBO TL examen. Afgelopen week kregen ook de leerlingen die
herexamen moesten doen te horen of zij geslaagd waren en de leerlingen die hun 

cijfer wilden verhogen kregen hun verbeterde resultaten te horen. Op de ONS
kregen bijna 100 kinderen te horen dat zij geslaagd waren voor hun VMBO TL

examen. Het laatste jaar dat de leerlingen een diploma van de ONS krijgen,
vanaf volgend jaar studeren leerlingen af op de Aeres Mavo. Dezelfde veilige

kleinschalige school maar dan met extra mogelijkheden en kansen voor leerlingen. 
Voor de ONS gediplomeerden nu vakantie en volgend jaar beginnen op een

MBO of Havo. Hieronder een lijst van alle geslaagden op de ONS.

Estée Ammerlaan, Roy Besamusca, Christie de Bie, Joshua de Bruin, Anne Dielessen, 
Sam Hesp, Stefano Hogervorst, Sam Jasper, Djoeke van Kimmenaede, Casper Martens, 
Sebastiaan Mol, Tom Petersen, Loïs Querido, Simon Ruighaver, Souhailla Tabitte, Dana 
Taylor, Maria Tilro, Nour al Ubaidy, Hugo Werner, Bjorn Ziegler, Jesse Agterberg, Linthe 
van den Beemd, Merle Boelens, Wiecher Bolk, Kevin Bosma, Pien Budding, Anna van 
Doesburg,Yara van Eijden, Nika van den Einden, Lotte van de Flier, Marin van der Gaag, 
Anne Gardenier, Emma Geerts, Jim de Graan, Gillermo de Groot, Bent Hak, Nina van 
Hellemondt, Niek van den Hijligenberg, Jurre Kalmeijer, Tessa de Klerk, Floor Leferink, 
Billie Letsch, Marit van Lierop, Marinke Oosterom, Victor Petit, Ilse Ploeg, Lars Savenije, 
Sanne Spronk, Birte Twigt, Marieke de Vor, Anis Zemmouri, Chaimae Allali, Davey Arts, 
Jaïr Assaad, Sanne van Baaren, Dieuwke van den Berg, Merel Bosman, Judith de Bruin, 
Danny Castein, Stan van Harselaar, Anastasia Hoepman, Floor van Hu� elen, Sylvie van 
Hugten, Sven van de Kaa, Collin Kemp, Tirza Koele, Semmy Mehdi, Mohammed Mo-
hammed, Jip Mulder, Zara Odolphy, Joris Steeman, Coen Straver, Suzanne Versmissen, 
David van der Waal, Max van der Werve, Ingmar van Wijk, Dorris Woudenberg, Abde-
nasser Bachiri, Demi van Beerschoten, Imane Bouhali, Sharon Butselaar, Jim Cruijs, Inez 
Dogterom, Victor Goossens, Frank Groot, Esmeralda Gutic, Laura Jansze, Hester Kok, 
Robin de Kruij� , Julie van der Linden, Daan Olthuis, Angela de Ridder, Shivany Sadhoe, 
Noor Smit, Sam Splint, Nahom Tedla, Sarah Verkerk, Nick Verweij, Anne Voest.
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Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

Nu alles 
50% 

korting*

Laatste verkoopdag zaterdag 15 juli
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Gelato Burano genomineerd
door Henk van de Bunt

Vrijdag 30 juni is bekend gemaakt dat Gelato Burano namens de provincie Utrecht 
genomineerd is  voor de RTL4 productie Beste ijssalon van Nederland. 16 juli zal de uitzending 
op RTL4 voor categorie ijssalons plaatsvinden. Hiervoor hebben de teams in de beide vestingen 

zelf een vlog gemaakt. Men kan tot 2 augustus een stem uitbrengen.

Friso Hennings Backer is eigenaar 
en oprichter van Gelato Burano: 
‘Wij hebben een ijssalon in De Bilt 
en een ijssalon/pastabar in Utrecht 
(Oog in Al). We bestaan nu 4 jaar en 
maken een sterke groei door. Naast 
ons heerlijke ijs en andere produc-
ten zijn wij zeer actief in de lokale 
gemeenschap. Zo werkt bij ons 
sinds dit jaar een Syrische vluchte-
ling, sponsoren wij de jeugdsport 
en steunen goede doelen. Wij heb-
ben onze winkels bewust in wijken 
geplaatst om de levendigheid en 
onderlinge betrokkenheid terug te 
brengen. Een ijsje eten is een mo-
ment van geluk, waardoor mensen 
elkaar op een positief moment ont-
moeten. 

Dit is ook de reden van onze nomi-
natie. Het is alleen niet een nomina-
tie voor het beste ijs (wel erg goed 
uiteraard), maar vooral voor alles 
wat we erom heen doen. Wij bou-
wen aan een ijssalon+ concept, met 
pasta, panini, goede koffie’s (eigen 
merk), andere zoetigheden. Eigen-
lijk een trattoria (Italiaanse eetgele-
genheid)  met als basis het ijs, i.p.v. 
andersom. Verder zetten we ons in 
op allerlei manieren in onze directe 
omgeving en hebben de maatschap-
pelijke drive om mensen dichter bij 
elkaar te brengen onder het genot 
van een ijsje’. Meer info vindt men 
via: www.gelatoburano.nl.

Beste
Vanaf zondag 2 juli presenteert 
RTL 4 het nieuwe seizoen van 
‘De beste van Nederland’. In dit 
tv-programma gaat ondernemend 
Nederland de strijd met elkaar aan 
om deze felbegeerde titel. Verschil-
lende beroepsgroepen passeren de 
revue, waarin de twaalf provincies 
het steeds opnieuw tegen elkaar op-
nemen. De kijker thuis bepaalt per 
categorie wie als branchewinnaars 
uit de bus komen. Met leuke, per-
soonlijke en hier en daar (te) gekke 
en opvallende vlogs, gooien de on-
dernemers alles in de strijd om de 

meeste stemmen binnen te halen. 
Een vlog is een blog in videovorm. 
Je kunt zo’n vlog snel en makkelijk 
in elkaar zetten. In de eerste afle-
vering is het de beurt aan de beste 
rijscholen van Nederland. 

Vervolgens komen onder meer de 
leukste kinderopvangen en de leuk-
ste ijssalons (op 16 juli) van het 
land aan bod. Op de website van 
De Beste van Nederland: www.rtl.
nl/debestevannederland stemt men 
voor beide vestigingen, die geza-
menlijk en als enige in de provincie 
Utrecht zijn genomineerd.

Een ijsje eten is een moment van geluk volgens Gelato Burano.

Kok gaat de markt op
Kok Stomerij en Lederwaren aan de Dorpsweg in Maartensdijk sluit de deuren per 1 augustus. 

De afgelopen vijf jaar was het pand een herkenbaar verkooppunt voor tassen, koffers, 
lederwaren, afgiftepunt voor schoenreparaties en zelfs een stomerijservice. 

Wijnand Kok, eigenaar, heeft het 
inmiddels zo druk dat de combina-
tie met de winkel in Maartensdijk 
niet meer te maken is. Kok is 4 da-
gen per week op de markt te vinden 
met zijn enorme assortiment en is 
daarnaast nog tot laat bezig met het 
afhandelen van de orders die via de 
webshop binnenkomen. En hoewel 
hij de persoonlijke contacten in het 
dorp als bijzonder prettig ervaart 
kiest hij er toch voor om de winkel-
deur te sluiten. Kok: ‘We hadden 

hier echt een band met de klanten 
en er is heel wat lief en leed ge-
deeld. die contacten gaan we zeker 
missen.’ Eén serviceartikel blijft op 
de Dorpsweg beschikbaar. Bij de 
ook daar gevestigde boekbinderij 
kunnen klanten nog steeds terecht 
voor het vervangen van een horlo-
gebatterij. Voor overige zaken dient 
u af te reizen naar Alblasserdam 
(maandag), Genemuiden (dinsdag), 
Staphorst (woensdag), Rijssen (za-
terdag) of te bestellen via www.

kerktas.nl. Gedurende de gehele 
maand juli blijft de winkel gewoon 
geopend op de gebruikelijke tijden 
en kunt u daar nog terecht om voor 
de vakantie een koffer te scoren of 
ter voorbereiding op het komende 
schooljaar een praktische rugzak. 

Het assortiment blijft tot de sluiting 
volledig up-to-date. Als dank voor 
het vertrouwen zijn er de komende 
weken nog wel verrassende aanbie-
dingen te verwachten.

Wijnand Kok is voortaan op de markt te vinden.

Zomerkriebels Event
Twee actieve onderneemsters in Loosdrecht organiseren samen 
weer een evenement. Rilana Venneman van Linnerie Annelies 

Bedden en Ellen de Wit van Dorothy Dress organiseren op zondag 
9 juli voor de tweede keer het zomerevent Zomerkriebels.

Op de ruime binnen- en buitenlocatie aan de Rading 46a van Linne-
rie Annelies Bedden zal van 12.00 - 17.00 uur weer veel aantrekke-
lijks te zien en proeven zijn. Uiteraard zijn er die dag aantrekkelijke 
aanbiedingen te vinden bij de linnerie. Naast kwaliteits dekbedover-
trekken in de meest uiteenlopende uitvoeringen kunt u er ook terecht 
voor een professioneel slaapadvies dat de basis vormt voor een goe-
de nachtrust. Rilana: ‘Bij ons in de zaak vindt de klant zowel mooie 
producten als service en advies. Zomerkriebels vindt weliswaar bij 
ons op het terrein plaats, maar op dit evenement presenteren tal van 
collega’s uit de omgeving zich met hun producten, valt er van alles 
te proeven en te bekijken voor jong en oud. Er valt kaas en heerlijke 
specialiteiten te proeven, er is wijn, vis en er zijn grillspecialiteiten, 

cadeaus en woonaccessoires, 
kleding, sieraden en het is zelfs 
mogelijk om een proefrit te ma-
ken in een van de nieuwe auto’s 
die tentoongesteld worden.’

Ellen en Rilana hebben ervaren 
dat door samen met ondernemers 
uit de omgeving zich te presen-
teren er een mooi event ontstaat. 
De dames bruisen van de ideeën 
en staan al weer in de startblok-
ken om nog meer leuke dingen 
te ondernemen. Maar eerst Zo-
merkriebels op zondag 9 juli van 
12.00 - 17.00 uur aan de Rading 
46a in Loosdrecht.

Receptie Agnes en 
Frans Poot

Met een drukbezochte receptie op vrijdag 30 juni in gebouw De Schakel 
in De Bilt namen Agnes en Frans Poot-van Gerwen na een lange 
carrière afscheid als fysiotherapeuten. Op de gezellige bijeenkomst 
zorgde het trio Wouter Poot voor de muzikale omlijsting. [GG]

Ellen en Rilana organiseren samen
Zomerkriebels in Loosdrecht.
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Voordeel

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

600

200 200

2e
 halve

prijs

Geldig van donderdag 6 t/m zaterdag 8 juli 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
Gehakt
Cordon blue

2 pakken
4 stuks

Campina vla

Diverse soorten
2 pakken

Appel� appen

Vers uit
eigen oven
4 stuks

Jumbo Shuttles

2 pakken
van €2,38
voor

€1,79
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Zestig jaar huwelijk
begon met een dansje 

door Guus Geebel

Dinsdag 27 juni was het zestig jaar geleden dat Simon Buitenhuis en Lies Leeman in het 
huwelijk traden. Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar woensdag 28 juni thuis 

feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum.

Toen ze trouwden was Simon 27 
en Lies 25 jaar oud. De trouwdag 
was een sombere dag en Simon 
was bang dat het zou gaan rege-
nen want dan zou zijn hoge hoed 
nat worden. Het huwelijk vond 
plaats in Utrecht en werd voltrok-
ken door een oom van Simon die 
referendaris bij de gemeente was. 

Het kerkelijk huwelijk was in de 
Jacobikerk. Beiden groeiden op in 
Utrecht. Simon Buitenhuis is wel 
in De Bilt geboren, maar zijn ou-
ders verhuisden naar de stad toen 

hij een jaar was. Later verhuisde 
het gezin naar de Spoorlaan in 
Bilthoven.

Reisvereniging
Lies en Simon hebben elkaar voor 
het eerst ontmoet in de houten 
nood-Tivoli die van 1955 tot 1979 
in park Lepelenburg in Utrecht 
stond. ’We waren allebei lid van 
de Nederlandse Reisvereniging 
die hele goedkope reizen organi-
seerde. Simon was dat jaar naar 
Zwitserland geweest en ik naar 
Oostenrijk’, vertelt Lies. In ok-

tober organiseerde de reisvereni-
ging altijd een gezellige avond 
voor mensen die dat jaar op reis 
geweest waren. Er werd ook ge-
danst en Simon vroeg Lies die 
avond ten dans. Ze raakten aan de 
praat en maakten een afspraakje. 
Het klikte en zo kwam de ver-
kering tot stand. Twee jaar later 
trouwden ze. 

Woning
Er was grote woningnood in die 
tijd en via een kennis van haar 
vader konden ze een gedeelte van 
een boerderij aan de Nieuwe We-
teringseweg in Groenekan huren. 
‘We hadden alleen een kamer met 
een serre waar we sliepen. Na een 
jaar kregen ze een woning aange-
boden in de Beatrixlaan in Bilt-
hoven. Ze woonden daar dertien 
jaar en verhuisden toen naar hun 
huidige woning in de Lijsterlaan 
in Bilthoven. Na enkele jaren bij 
het Fysisch laboratorium Utrecht 
gewerkt te hebben begon Simon 
Buitenhuis zijn loopbaan bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid aan de Catharijnesingel in 
Utrecht, de voorloper van het 
RIVM. Hij deed heel veel oplei-
dingen en eindigde zijn carrière 
bij het RIVM als hoofdlaborant. 
Daarnaast hebben ze samen vele 

jaren in de avonduren bij het 
sorteercentrum van de PTT in 
Utrecht gewerkt. Lies heeft voor 
ze trouwde verschillende kantoor-
banen gehad. 

Dansen
Het echtpaar heeft twee zonen en 
een dochter. Er zijn zeven klein-
kinderen en twee achterkleinkin-
deren. Ze hielden altijd veel van 
reizen en hebben ook een caravan 
gehad. Na Simons pensionering 
maakten ze lange fietstochten 
door het hele land. Ze gaan nu nog 
regelmatig met de auto naar Kle-

ve in Duitsland om te winkelen. 
Dansen, waar het mee begonnen 
is, is altijd hun passie gebleven. 
Heel lang hebben ze dat bij een 
dansschool gedaan. ‘We dansten 
de cha cha cha, de rumba, jive en 
al die leuke dansen’, vertelt Lies 
stralend. Het diamanten huwe-
lijksjubileum hebben ze met een 
lunch gevierd in café-restaurant 
De Engel in Wijk bij Duurstede. 

De gemeente stuurde bloemen 
en er waren felicitaties namens 
Koning Willem-Alexander en de 
commissaris van de Koning.

Burgemeester Potters op bezoek bij het jubilerende bruidspaar. 

Dineren tussen de weilanden
‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. In een tweewekelijkse 

column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt. 
Deze week: SOOS in Kloosterpark.

Dertig buurtbewoners aan een 
lange mooi gedekte tafel midden 
tussen de weilanden. Jong en oud 
door elkaar, zonder kinderen, zodat 
je echt met elkaar in gesprek kunt. 
De oudere buurtbewoonster die de 
aankondigingsmail gemist heeft, 
krijgt spontaan een stoel aangebo-
den als ze nietsvermoedend langs-
loopt. “Het was geweldig”, vertelt 
Wilna. Eén van de vier initiatiefne-
mers van SOOS, waar het een jaar 
geleden allemaal mee begon.

Tuinideeën opdoen
In de kleine wijk Kloosterpark bij 
het KNMI weten ze wel hoe je bu-
rencontact organiseert. Vier buurt-
bewoners richtten in mei 2016 
SOOS op, om onderling contact in 
de wijk te bevorderen. Een brain-
stormavond met buurtbewoners 
leverde een aantal concrete plannen 
op. ‘Dineren tussen de weilanden’ 
was er een van. “Wat zo leuk is”, 

vertelt Wilna, “Je ontdekt ook din-
gen die je gemeen hebt. Zo bleken 
vijf mensen tijdens het diner van 
tuinieren te houden. We zijn daarna 
meteen bij elkaar in de tuin gaan 
kijken om ideeën op te doen. Kom 
je opeens bij mensen achter het 
huis. Echt bijzonder.”

Meer thuis in de buurt
Ook de ‘Aanschuiftafel’ is een suc-
ces. Iemand prikt een datum waar-
op hij of zij een maaltijd kookt en 
mensen kunnen aanschuiven. Mar-
lies, mede-oprichtster van SOOS, is 
blij met de ontwikkelingen. “Vroe-

ger kende ik niet zoveel mensen in 
de wijk. Nu lijkt het of ik iedereen 
ken. Ik voel me veel meer thuis in 
de buurt.”

Digitaal platform
Ook is er een groepje digitaal actief 
voor meer burencontact. Ze over-
wegen Kloosterpark aan te mel-
den bij het gratis digitale platform 
www.mijnbuurtwelzijn.nl. Dit plat-
form maakt onderling contact nog 
gemakkelijker. 
Ook een buurtinitiatief dat aan-
dacht verdient? Neem contact op 
met info@hallobuur.nl

Buurtbewoners samen aan tafel in het weiland.

Herdenken van Jits
door Henk van de Bunt

Jits Bakker zou op 6 juli 2017 80 jaar zijn geworden. Om dit 
bijzondere moment te herdenken is zijn atelier ‘de kooi’ en 

beeldentuin geopend van 6 tot en met 9 juli 2017 alle
dagen van 12.00 tot 18.00 uur. 

Kunstenaar Jits Bakker is 40 jaar werkzaam geweest in De Bilt. In 2014 
is hij overleden. Tijdens de vier open middagen is zijn atelier ‘de kooi’, 
waar de sporen van de kunstenaar nog overal zichtbaar zijn, openge-
steld. Jits’ atelier ´de kooi´ werd in 1974 door acteur Ton van Duinho-
ven geopend en ook in dat jaar begonnen de jaarlijkse kerstexposities in 
het atelier en beeldentuin aan de Holle Bilt 16-18. Op het woonerf en in 
de tuin naast het atelier staat een groot aantal beelden. 

Jits Bakker heeft een omvangrijke en veelzijdige kunstcollectie nage-
laten. De Stichting Jits Bakker Collectie, opgericht door de kunstenaar 
zelf, heeft als belangrijkste taak het beheren, tentoonstellen en voor het 
publiek toegankelijk maken van het veelomvattende levenswerk van de 
kunstenaar. Ook het in stand houden van het historische atelier, woon-
huis en de beeldentuin aan de Holle Bilt 16-18 te De Bilt - waar de 
kunstenaar ruim 50 jaar heeft gewoond en gewerkt - vormt een belang-
rijk speerpunt van de Stichting.  Zoon Tibo van de Zand: ‘We willen 
proberen hier die gastvrijheid van Jits weer te doen laten herleven. Er is 
een basisscholenproject en ook voor andere groepen is er ruimte’. 

Stichting Jits Bakker Collectie nodigt belangstellenden van harte uit 
om met Tibo van der Zand en anderen het bijzondere leven en oeuvre 
van Jits Bakker te herdenken.

Musical ook voor ouderen

Vrijdag 30 juni zette School met de Bijbel ’t Kompas in Westbroek haar 
deuren weer open voor ouderen uit Westbroek en omgeving. Tijdens de 
generale repetitie van de eindmusical waren de ouderen uit Westbroek 
weer van harte welkom. De toegang was gratis en voor koffie/thee werd 
gezorgd. [tekst en foto Henk van de Bunt]. 
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OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Kampioenenhuldiging Voordaan
 

Op hockeyclub Voordaan vond vorig weekend de Kampioenenhuldiging plaats. Voorzitster 
Patricia van den Broek reikte elk team de kampioensmedaille uit.

 
Bij de Dames wisten Dames 3 en Dames 11 kam-
pioen te worden. Dames 3 promoveerde daarmee 
naar de Overgangsklasse. Bij de heren werd Heren 
2 met coach Johan van den Biggelaar kampioen. 
Ook zij promoveren naar de Overgangsklasse. He-
ren 6 en 7 werden beide kampioen in de vierde 
klasse evenals Veteranen D. Opmerkelijk was de 
prestatie van Veteren L (50 plus). Na het kam-
pioenschap in het district werden de Veteranen 
onder leiding van oud voorzitter Frans Levert af-
gelopen weekend in Eindhoven zelfs Landskam-
pioen Veteranen L.

Jeugdteams
Bij de jeugd waren er dit seizoen opmerkelijk veel 
kampioenen in de veldcompetitie, met name in de 
C-D klasse. Bij de meisjes werden Meisjes A2, 
B5, D1 en D7 kampioen. Bij de jongens waren de 

kampioenen Jongens C1, C2, C4 en D1. Vooral de 
prestatie van Jongens C1 was uitzonderlijk. Zowel 
in de zaal als op het veld werd het team kampioen.

Verdienste 
Tot slot werden afgelopen week op de ledenverga-
dering een aantal leden van verdienste benoemd. 
Marco van der Padt, Anne Goorkate, Auke Bos 
en Sanne de Jong, Tjerk Hobma en Bart Bernink 
vielen deze eer te beurt. Het bord van verdienste 
werd aan Anton Merkens uitgereikt aangezien hij 
al jaren met zorg alle hockey- en trainingsmateri-
alen binnen de club coördineert. Komende zomer 
wordt op Voordaan met subsidie van de gemeente 
de Bilt een nieuwe toplaag voor een semi- water-
veld gelegd. Tevens komt er een klein extra speel-
veld voor de jeugd. 

(Erik Versnel)

Kampioen Voordaan Jongens C1 wist dit jaar drie bekers te veroveren

Wilco de Rooij erelid DOS
Bij aanvang van de feestavond ter afsluiting van een succesvol 50-jarig jubileumfeest 

ontving Wilco de Rooij uit handen van voorzitter Cornel Boere de onderscheiding ‘erelid’. 
Wilco was totaal verrast door deze blijk van waardering van ‘zijn’ korfbalclub.
In zijn dankwoord gaf hij aan dat het geen moeite kost wanneer je met plezier

deze dingen doet. Op deze manier kun je het lang volhouden.

Wilco is al heel veel jaren één van de dragende 
krachten van korfbalvereniging DOS. Hij is al 
24 jaar bestuurslid, waarvan 22 jaar secretaris. 
Hiernaast behartigt hij de technische zaken en 
sponsorzaken en is ook als scheidsrechter actief. 
In de 43 jaar dat Wilco lid is was hij o.a. trainer 
van diverse jeugdteams en het 1e seniorenteam, 
wedstrijdsecretaris jeugd en senioren, materi-
aalbeheerder en redacteur van het weekbulletin. 
Voldoende reden om erelid van korfbalvereniging 
DOS te worden en in de voetsporen te treden van 
zijn vader, die bij het 25-jarig jubileum van DOS 
tot erelid werd benoemd.

Wilco de Rooij (links) is erelid van DOS.

Feestje bij DOS

Op zaterdag 24 juni liet de zon zich niet zien en was het de hele dag regenachtig 
weer. Maar de leden en oud-leden van DOS Westbroek lieten zich ondanks het 
ontbreken van een zonnetje niet uit het veld slaan en vierden het 50 jarig 
jubileum van hun club met veel plezier. Een onderdeel van de feestelijke 
activiteiten was de Limbodans. De spelregel dat de knieën de grond niet 
mogen raken was voor deze gelegenheid nietig verklaard.[Kees Diepeveen]

Varen in de Molenpolder
Op 12 juli kunt u samen met een gids mee op de fluister-
boot van het staatsbosbeheer. U kunt meevaren door het 
natuurgebied van de Molenpolder en bijzondere planten 
en dieren ontdekken. Verrekijker, laarzen of waterdichte 
schoenen worden aanbevolen. Kijk voor meer info op 
www.staatsbosbeheer.nl Met een eigen groep een rondlei-
ding boeken? Dat kan ook. Informeer via utrechtwest@
staatsbosbeheer.nl naar de mogelijkheden.

Let op!
THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Zonnige kamstreepjes
of high lights door je 
haar maakt je kleur 
weer wat frisser!
Vanaf € 17,95
 
Let op:
wij zijn gesloten
van 1 t/m 14 augustus
Maak daarom tijdig een afspraak!



 De Vierklank 13 5 juli 2017

Huldigingen op slotfeest
door Guus Geebel

Aan het begin van het slotfeest van de Julianaschool op vrijdag 30 juni werd het 
meisjesvoetbalteam van de school dat zaterdag 24 juni in Enschede tweede werd

bij landelijk finale van het Cruyff Courts-toernooi uitbundig gehuldigd.

De meisjes op hun beurt zetten hun 
trainers meester Jan Prins en gym-
leraar Erik Matherus in het zonne-
tje. Die kregen allebei uit handen 
van aanvoerder Sarah Zwambach 
een bal waarop de meisjes teksten 
geschreven hadden en daarnaast 
nog rode rozen. 

Talent
Het was niet de enige huldiging. 
De voorzitter van de schoolcom-
missie Peter Knape merkt dat er 
elk jaar weer talenten op school 
komen bovendrijven. Hij haalt 

Isis Bendel naar voren en noemt 
haar een inspiratiebron voor alle 
kinderen. Isis is 12 jaar en haar 
zangprestaties oogsten landelijk 
bewondering. Toen radio-dj en 
televisiepresentator Gerard Ek-
dom haar zelfgeschreven lied I am 
hoorde was hij helemaal onderste-
boven. Peter Knape wil Isis daar-
om huldigen. ‘De Julianaschool 
wil voortaan elk jaar met het slot-
feest een podium voor een talent 
creëren en dit jaar mag Isis daarop 
staan. Volgend jaar mag zij de Isis 
Bendelprijs uitreiken aan een ta-

lent dat dan op de Julianaschool is 
komen bovendrijven.’ Namens de 
school en de ouders overhandigt 
Peter haar de eerste Isis Bendel-
prijs, een trofee in de vorm van een 
zilverkleurige schaal. 

Hij dankt Isis voor de voorbeeldrol 
die ze vervult voor heel veel kin-
deren. ‘Heel erg bedankt voor de 
prijs’, zegt Isis en zij zingt daarna 
met een prachtige stem een zelfge-
schreven lied dat met een daverend 
applaus wordt beloond. Daarna 
barst het slotfeest los.

Het voetbalteam zet de coaches Jan Prins en Erik Matherus in het zonnetje.

Dankdienst bij afscheid
door Henk van de Bunt

Na 44 jaar verbonden te zijn aan School met de Bijbel t Kompas in Westbroek, gaat juf 
Greetje Klein Gotink uit Maarssen met pensioen. En dat lieten zowel team, kinderen als ouders 

natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 

De laatste jaren was juf Greetje als 
directeur verbonden aan de dorps-
school, waar zij vele jaren geleden 
begon als kleuterjuf. Menig ouder, 
die nu zijn of haar kind op deze 
school heeft, heeft ook zelf les 
gehad van juf Greetje en bewaart 
daar ook goede en warme herinne-
ringen aan. Hoewel het de school 
aan het hart gaat dat juf Greetje 
nu echt de leeftijd heeft bereikt 
om de school te verlaten, wordt er 

de laatste schoolweek uitbundig 
feest gevierd. Om hun waardering 
voor juf Greetje, en voor alles wat 
zij voor de school betekend heeft 
te laten blijken organiseren leer-
krachten en ouders samen met en 
voor de kinderen een feestweek, 
die bol staat van de activiteiten. 
De opening van de feestweek 
startte zondag met een openlucht-
viering op het schoolplein. Zo’n 
150 belangstellenden volgende de 

themaviering ‘In Goede Handen. 
De feestweek wordt op donderdag-
avond afgesloten met een gezellige 
feestvond voor de huidige leerlin-
gen en hun ouders. Oud- leerlin-
gen die juf Greetje graag nog even 
de hand willen schudden, worden 
daarvoor op donderdagmiddag 
in de gelegenheid gesteld, tijdens 
de receptie die dan van 16.00 tot 
18.00 voor genodigden wordt ge-
houden.

Opening van de feestweek op zondagmiddag 2 juli met een dankdienst.

Werkplaats haalt geld 
op voor goede doelen

Een heel jaar lang hebben leerlingen van de Werkplaats Kindergemeen-
schap zich ingezet voor het Helen Dowling Instituut (HDI) en Stichting 
Red een Kind. Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische zorg 
aan kankerpatiënten en hun naasten. Red een Kind geeft toekomst aan 
kinderen in armoede in verschillende landen in Azië en Afrika. 

Van de verkoop van wafels in de schoolkantine tot een heel diner, van 
alles werd er georganiseerd om geld in te zamelen voor de beide goede 
doelen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bedrag van rond de 4500 
euro per doel. Woensdag 28 juni zijn de bedragen in feestelijke stem-
ming onthuld onder aanwezigheid van Karlijn Bouts, fondsenwerver 
van het HDI. ‘Prachtig om getuige te zijn van de enorme inzet van de 
ambassadeurs. We zijn hen en alle sponsoren die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt ontzettend dankbaar’.

(Megan van Barneveld en Loes ter Horst)

4479 euro voor het HDI en 4532 euro voor Red een Kind; beide een 
mooi resultaat.

Julianaschool doneert aan 
Diakonessenziekenhuis

 
De Stroopwafelactie, gehouden door leerlingen van de Julianaschool 
in Bilthoven is een succesvolle sponsoractie geworden. Vrijdag 30 juni 
werd op het slotfeest van de Julianaschool symbolisch de cheque van 
3020 euro overhandigd aan Roparun Team 19 van het Diakonessenzie-
kenhuis. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 520 kilometer 
van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen, in teamver-
band, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen 
voor mensen met kanker. De leerlingen van de Julianaschool hebben 
met z’n allen ervoor gezorgd dat dit fantastische bedrag kon worden 
gedoneerd. Totaal zijn er door de Julianaschool met deze actie ruim 
2.000 pakjes stroopwafels verkocht. (Fred van Dijen)

Iedere leerling, die meer dan 27 pakjes had verkocht werd in het 
zonnetje gezet met een oorkonde en ontving mede namens FIGI Zeist 2 
vrijkaartjes voor de bioscoop. 

Neem in de zon en op stranden
je huid extra goed onder handen
smeer je in is de raad
want het is gauw te laat
en dan kun je behoorlijk verbranden

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

BANKSTEL 2½-zits leer, oker 
geel. (gebruikt) €150,-. Tel. 
030-2285889

Twee STA-TAFELS incl. luxe 
bordeaux rode rok bekleding, 
spotprijs per stuk €45,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Een persoons spiraal bed inclu-
sief ubica matras 80 x 200 
cm. €47,50 Tel. 06-28643352 
Bilthoven

Grote Samsonite vliegtuigkof-
fer d.groen i.z.g.st. mt 55h 68b 
25d met binnenvak, €25,- Tel. 
0346-212436

Verhuisdoos vol met speel-
goed (35 st.) meeste nog in 
verp. €22,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083. 

Grastrimmer Gardena €25,- Tel. 
035-8200359/06-16641083

Kookboeken ca. 40 stuks, zeer 
oude en nieuwe. €24,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Antieke Handzeis 65 cm. 
€18,-. Tel. 035-8200359/ 
06-16641083

Antieke handboomzaag 150 
cm. €30,-. Tel. 035-8200359/ 
06-16641083

Hoog 2 pers. Luchtmatras met 
ingeb. motorpomp . €35,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Kampeer kinderbedje + extra 
matras €40,-. Tel. 030-2285889

Maxi cosi Autostoeltje 
(peuter/kleuter) €35,-. Tel. 030-
2285889

Antieke weegschaal met 
messing bak €30,-. Tel. 
06-29506849

Blauwe glazen vis 45 cm €20,-. 
Tel. 06-29506849

Zwaar verzilverd melk-
busje met lepe €12,50 Tel. 
06-29506849

Oude gele brombeer 70 cm 
i.g.st €25,-. Tel. 06-29506849

In goede staat vier barkruk-
ken met hoge leuning €25,-. 
Of €7,50 per stuk. Tel. 030-
2204699

Witte betonnen ronde pilaar 
hoogte ± 54 cm voor water 
bak of planten bak €30,-. Tel. 
0346-243758

Achter fietsstoeltje merk Clio 
€12,50 Tel. 0346-212352

2 hangolielampen elektr. €50,-. 
Tel. 0346-212938

Één persoonsbed mt. 90x200 
mtr. Kl. Houtkleur met beige + 
matras+ nachtkastje €50,-. Tel. 
06-12295769

Mijn brother printer is stuk. Ik 
heb cartidges in de aanbieding. 
2 x set LC970/1000 en twee-
maal zwart LC-970/1000BK. 
Ruilen voor een bos bloemen?

Buggy met regenhoes blauw-
zwart z.g.a.n. €20,-. Tel. 
06-19929961

Maxi cosi xp autostoel (peuter) 
z.g.a.n. €35,-. Tel. 06-19929961

Glasplaatjes 40x40 cm 3 mm 
dik om kubusjes te maken 34 
stuk €30,-. Tel. 06-19929961

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Ten behoeve van onze assem-
blage werkzaamheden zijn 
wij op zoek naar een parttime 
MAGAZIJNMEDEWERKER 
voor ca. 3 middagen per week 
(bv. naast school en tijdens 
vakanties). Gezien de werk-
zaamheden is gevoel voor en/of 
affiniteit met techniek gewenst. 
Ben je geïnteresseerd, bel of 
schrijf naar VCE techniek 
B.V., P.C. Staalweg 94, 3721 
TJ Bilthoven tel. 030-2761420 
– directie@vcetechniek.com

VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op zoek 
naar schoolverlaters/vakantie-
werkers in het grondwerk of 
in de groenvoorziening (hand-
werk of chauffeur). Voor info: 
06-47150210

Hulp in het HUISHOUDING 
gezocht. 4 uur per week 
Hollandsche Rading Tel. 
06-13385121

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t 
Veld ‘The Green Man’ is op zoek 
naar een enthousiaste oproep-/
VAKANTIEKRACHT. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 06-27480128 of mailen 
naar info@green-man.nl

Jongen voor lichte werkjes in 
TUIN. Werktijden zelf bepalen. 
Spoed! Tel. 0346830120

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

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689. www.tuinexclu-
sief.com

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

Ervaren huishoudelijke HULP. 
Bel me gerust: 06-84291804 
Referenties? Ja, dat kan!

OPPAS nodig in Mdijk, Gkan, 
Holl Rading? Bel Julia (15 
jr, betrouwbaar, muzikaal, 
creatief, enthousiast): 0346-
214322.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Nieuw in Maartensdijk de Kringloop open vanaf 15 juli. 
Gevraagd spullen geen meubilair open dinsdag tot zaterdag 
10.00 tot 16.00 uur. Industrieweg 11 IV Maartensdijk tel. 
0346-243758

Ivm vakantie is Jopie’s Wonen gesloten van 7 juli t/m 15 juli.
Na de vakantie geven we 20% korting op alle kasten die in de 
winkel staan om ons 1-jarig bestaan te vieren. Deze actie is tot 
eind augustus. Graag tot ziens!

Ouder en kind yoga.
In de zomervakantie iedere zaterdagochtend in KDV Vriendjes 
De Bilt www.yogavoorvrouwenkind.nl Swaentje van Parys 
Tel. 06-42519679

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)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

Te huur grote GARAGEBOX 
115pm. Centrum Bilthoven 
info na 17.00uur 035-6560764 
of 0624760212

Nieuw in maartensdijk. De 
KRINGLOOP vraagt spul-
len. Geen meubilair. Open van 
10.00 tot 16.00 uur vanaf 15 
juli Tel. 0346-243758

WESTBROEK
De kringloopwinkel in de 
molen wordt geopend op D.V. 
vrijdagavond 7 juli. Tevens 
wordt bekend gemaakt wie 
zijn/haar ballon het verst is 
gekomen. Allen van harte wel-
kom..!!

Om ervaring op te doen voor 
m'n opleiding Coachen met 
PAARDEN, zoek ik in M'dijk 
e.o. een paard/pony op een rus-
tige locatie. Tel. 06-15342319

Aankomend student zoekt 
met spoed KAMER/
WOONRUIMTE in Utrecht 
of directe omgeving. Meer 
weten? Bel Mayra Albers 
06-51491412.

Bedrijfsruimte 400m2 
en kantoorruimte 
200m2, Industrieweg 
Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

Kindervakantieweek bij WVT

Van 10 t/m 14 juli vindt de kindervakantieweek bij 
WVT plaats. Een kleine 400 kinderen krijgen dan 
een week vól leuke activiteiten aangeboden. Het 
thema van deze week is ‘Superhelden’. De orga-
nisatie is nog op zoek naar enthousiaste groeps-
leiders. Ben je of ken je iemand die (qua leeftijd) 
minstens naar het voortgezet onderwijs gaat en het 
leuk vindt om een week leiding te geven aan een 
groep kinderen? 

Dan hebben zij je superhard nodig. Meer informa-
tie en aanmelden kan bij Gert-Jan via gj.poppink@
vvsowvt.nl. Bellen kan ook: 030 2284973.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Op 8 juli kunt u het fort met de gids van Staatsbos-
beheer verkennen. Daarbij komt u alles te weten 
over de geschiedenis en struint u door de natuur 
rondom het fort. Ingang op de Ruigenhoeksedijk 
t.o. 125a, Groenekan. Aanvang: 13.30 (tot 15.00), 
de gids wacht bij het hek. Aan de rondleiding 
zijn kosten verbonden. Kijk voor meer info op 
www.staatsbosbeheer.nl Met een eigen groep een 
rondleiding boeken? Dat kan ook. Informeer via 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl naar de moge-
lijkheden.

Werkzaamheden 
Amersfoortseweg De Bilt

Van 28 juni tot 14 juli legt de provin-
cie Utrecht een nieuwe in-/uitrit aan 
langs de Amersfoortseweg (N237) 
in De Bilt. De werkzaamheden zijn 
een vervolg op de reconstructie van 
het kruispunt met de Utrechtseweg 
nabij Landgoed Vollenhoven. Het 
verkeer zal weinig hinder ondervin-
den van de uitvoering. De nieuwe 
in-/uitrit zorgt voor een betere en 
veilige ontsluiting van de panden 

langs de Amersfoortseweg. Om 
de werkzaamheden te kunnen uit-
voeren, zijn er rijstrookafzettingen 
op de rijbaan richting Amersfoort 
en op de rijbaan richting Utrecht, 
over een lengte van 100 meter. 
Het verkeer kan gewoon passeren. 
Ter plekke van de afzetting is er 
voor het verkeer per rijrichting één 
rijstrook beschikbaar in plaats van 
twee. Wilt u op de hoogte blij-
ven van alle werkzaamheden aan 
Utrechtse provinciale wegen? Volg 
@werkaandewegutr dan op Twitter.

Groenteman verkast

Voor de laatste keer staat de groenteman deze week onder het viaduct in 
Groenekan in verband met de werkzaamheden aan de A27. De gemeente 
heeft in overleg met de kraamhouder en meedenkende bewoners een goed 
tijdelijk alternatief gevonden. Per 15 juli zal de groentekraam in het straatje 
naast Groenekanseweg 40 staan. Wanneer dit goed bevalt zal dit de nieuwe 
tijdelijke plek worden.



24 uursactie bij DOS 
voor G-korfbal

Als onderdeel van de jubileum 
activiteiten organiseerde DOS 
een 24-uurs actie. Vanaf vrijdag 
17.00 uur werd er onafgebroken 
met 2-tallen op de korf gescho-
ten. Elk uur werden de spelers af-
gelost. Met deze actie werd geld 
ingezameld voor het G-korfbal.

Op zaterdagmiddag werd deze ac-
tie afgesloten waarbij het laatste 
uur werd geschoten tussen een G-
team van OVVO uit Maarssen en 
een team van DOS bestaande uit 
erelid Adrie de Graaf en de leden 
van verdienste Bert de Graaf, Jaap 
Kalisvaart en Wilco de Rooij. Tij-
dens dit uur werden maar liefst 
103 doelpunten gescoord.

advertentie
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Jubileumweekend tennisvereniging 
FAK geslaagd

door Kees Diepeveen

Vrijdag 30 juni opende voorzitter Frans Heim onder het genot van een hapje en een drankje 
het jubileumweekend van tennisvereniging FAK in De Bilt. De vereniging bestaat 20 jaar en 
dat wordt groots gevierd. De start van het jubileum was een demonstratie rolstoeltennis op 

topniveau verzorgd door tweevoudig paralympisch kampioen Jiske Griffioen. 

Voorzitter Frans Heim kijkt trots 
naar de vrijwilligers, de sponsoren 
en de gemeente De Bilt die het met 
elkaar mogelijk gemaakt hebben dit 
jubileumweekend te organiseren. 
De vereniging bestaat uit 600 leden 
maar de voorzitter hoopt dat vooral 
de jeugd de weg naar het tennispark 
zal weten te vinden. Met de demon-
stratie rolstoeltennis hoopt FAK dat 
belangstelling wordt gewekt voor 
de ontwikkeling van een afdeling 

rolstoeltennis. Het tennispark is er 
al op ingericht. Wethouder sport 
Madeleine Bakker benadrukte nog 
eens het grote belang van vrijwil-
ligers. ‘Zonder vrijwilligers is een 
vereniging niet levensvatbaar’ al-
dus de wethouder. 
Zij wees er ook op, dat FAK (Flink 
Aanpakken Kameraden) zijn naam 
flink eer heeft aangedaan met de 
realisatie van het prachtige tennis-
park. 

Demonstratie
Met Jiske Griffioen heeft FAK de 
huidige nummer 1 van de wereld 
in huis die samen met twee talent-
volle rolstoeltennissers de 21 jarige 
Carlos Anker en de 18 jarige Ruben 
Spaargaren een mooie demonstratie 
verzorgt. Jiske Griffioen treedt op 
als lady speaker en scheidsrech-
ter bij het onderlinge demonstratie 
duel dat door Carlos Anker wordt 
gewonnen. Tijdens het duel ver-
telt Jiske over haar sport en beant-
woordt zij vragen van de toeschou-
wers. Dat rolstoeltennis een sport is 
met een hoge moeilijkheidsfactor 
wordt duidelijk, wanneer vijf FAK-
leden en burgemeester Sjoerd Pot-
ters - niet in functie aanwezig - in 
een rolstoel plaatsnemen om een 
balletje mee te slaan.

Hoge moeilijkheidsgraad
Allereerst moeten de deelnemers 
enige beheersing opdoen van de 
rolstoel. Hiervoor laten de trai-
ners Carlos en Ruben enkele mo-
biliteitsoefeningen uitvoeren. De 
deelnemers moeten slalom rijden 
in de rolstoel met de tennisracket 
in de hand. Vervolgens een balle-
tje hooghouden met het racket om 
daarna de ballen terug te slaan die 

door de trainers worden aangesla-
gen. Hierbij werd al direct duidelijk 
dat tijdig naar de juiste slagpositie 
rijden om vervolgens de bal goed 
te raken een enorme opgave is. On-
danks de hoge moeilijkheidsfactor 
hadden alle deelnemers er zichtbaar 
plezier in. Daarna speelden de deel-
nemers een partijtje tegen elkaar 
met Carlos en Ruben als ondersteu-
ning wanneer dat het spel ten goede 
kwam. 
Vervolgens werd op twee velden 
door twee spelers van FAK tegen de 
echte rolstoeltennissers gespeeld. 
Tot groot genoegen van de talrijke 
toeschouwers die hun clubleden 
Toon Leenaarts (trainer) Petra van 
der Waals, Sandra de Ron, Marleen 
van der Waals, Joke Huussen en 
natuurlijk ook Sjoerd Potters volop 
aanmoedigden.

Obstakels
Na de demonstratie nam olympisch 
kampioene Jiske Griffioen het 
woord en schetste in 30 minuten 
haar tenniscarrière en alle obstakels 
die zij heeft moeten overwinnen 
om uiteindelijk tot olympisch kam-
pioene gekroond te mogen worden. 
Zij ondersteunde haar verhaal met 
beelden op een groot scherm. Dui-
delijk werd hoeveel moeite, inspan-
ning en doorzettingsvermogen zij 
gehad heeft om nu tot de wereldtop 
te kunnen horen. Ook beantwoordt 
zij vragen van de talrijke aanwezi-
gen. Nu maar hopen dat de wens die 
voorzitter Frans Heim in zijn ope-
ningstoespraak uitsprak uitkomt en 
dat (aanstaande) rolstoeltennissers 
hun weg naar het tennispark aan de 
Voordorpsedijk in De Bilt weten te 
vinden.Voorafgaand aan de wedstrijd leggen burgemeester Sjoerd Potters, Petra 

van der Waals en Marleen van der Waals onder het toeziend oog van 
Carlos Anker een slalom af om de rolstoel onder controle te krijgen.

Olympisch kampioene Jiske Griffioen geeft commentaar op de 
demonstratiewedstrijd en beantwoordt alle vragen van de talrijke 
toeschouwers. 

Irene Beachers op het podium
Het was een goed weekend voor Irene Beach; bij de eredivisie beachvolleybal in Groningen 

stonden er bij zowel de mannen als de vrouwen Irene Beachers op het podium. 

Esmee Priem verraste vriend en 
vijand door samen met Kirsten van 
der Lecq een bronzen medaille te 
veroveren. Priem en van der Lecq 
haalden de laatste weken al meer 
goede resultaten in de eredivisie 
maar dat ze klaar waren voor een 
podiumplaats had toch niemand 
verwacht. De laatste wedstrijd op 
zaterdag was een soort Bilts onder-
onsje waarin toch wel verrassend 
gewonnen werd van Daphne Katan 
en Pleun Ypma. Zondag lieten Es-
mee en Kisten zich inspireren door 
de fantastische sfeer op de Gro-

ningse Grote Markt waardoor ze 
misschien wel beter speelden dan 
ooit met als resultaat de allereerste 
podiumplaats voor dit jonge Irene 
Beach team.

Mannen
Bij de mannen was oer-Irene Bea-
cher Bas Verpoorten al een paar 
keer dicht bij het podium. Een po-
diumplaats zat er dus aan te komen, 
maar dat het in Groningen zou ge-
beuren had niemand gedacht. Zeker 
niet omdat voor het brons gespeeld 
moest worden tegen oud Neder-

lands kampioen Sven Vismans, die 
dit jaar al regelmatig op de hoogste 
trede van het podium stond. ‘Wat 
een fantastisch publiek in Gronin-
gen, in deze sfeer wilden we echt 
niet verliezen’ zei Bas Verpoorten 
nadat ze in een zinderende wed-
strijd het brons binnenhaalden. 
‘Een prestatie om trots op te zijn’ 
zegt Irene Beach voorzitten Derk-
Jan Meyer. ‘Prachtig toch dat spe-
lers uit onze eigen jeugdopleiding 
inmiddels zo dicht tegen de Neder-
landse top zitten’. 

(Michel Everaert)

Goed gevuld podium in Groningen.

Enthousiasme over het mooie bedrag van 800 euro dat de actie heeft 
opgebracht. De cheque werd uitgereikt aan Dolf Nijbroek van het 
KNKV die hier erg blij mee was. 



Insect in beeld

De stokroossnuitkever is een insect uit de familie van de snuitkevers en 
wordt ongeveer 3 tot 4 millimeter groot. De vrouwtjes hebben een snuit 
die bijna zo lang is als hun lijfje zelf. Bij de mannetjes is die kleiner. 
Eigenlijk is die snuit is een verlenging van de mond en de kaken. Ze 
hebben een zwart lijf dat door 
de haartjes eerder grijs lijkt. De 
poten zijn licht tot donkerrood 
met zwarte voetjes.

(foto Wim Westland) 
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Opening Zoddenpad en 
Vredevoetpad

door Henk van de Bunt

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. 
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad.

En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. 

De officiële opening van de rou-
tes werd verricht door Mirjam 
Maasdam-Hoevers (gedeputeerde 
provincie Utrecht), Ivo Brauti-
gam (directeur Landschap Erf-
goed Utrecht) en Arjenne Bak 
(Gebiedsmanager Vechtplassen, 
Natuurmonumenten. Wethouder 
Madeleine Bakker en mevrouw 
van Dort (wethouder Stichtse 
Vecht). Samen met de Gedepu-
teerde en vertegenwoordigers van 
Landschap Erfgoed Utrecht en 
Natuurmonumenten verrichtten 

zij de openingshandeling van het 
Klompenpad. Beide routes starten 
bij Streekmuseum Vredegoed In 
Tienhoven. De startpanelen van 
het Zoddenpad (Klompenpad) en 
het Vredevoetpad (pad van Na-
tuurmonumenten dat in de polder 
ligt) staan bij het Streekmuseum 
Vredegoed.

Vredevoetpad
Het Vredevoetpad is een wandel-
route van Natuurmonumenten die 
deels over een nieuw wandelpad 

in de Taartpunt (het noordelijk 
deel van de polder Maarsseveen 
in Tienhoven) loopt. Dit pad is 
aangelegd in combinatie met een 
natuurontwikkelingsproject waar-
bij nat schraalland is ontwikkeld. 

Een mooie route waarmee de 
nieuwe natuur in dit gebied opti-
maal beleefbaar is. De naam van 
de nieuwe wandelroute is bedacht 
door Willem Klap uit Tienhoven, 
die de meest passende naam voor 
het pad heeft ingezonden. Dit project is gefinancierd door de 

provincie Utrecht. 

Zoddenpad
Het Zoddenpad is het 101e Klom-
penpad. Klompenpaden zijn wan-
delroutes door het boerenland, 
over onverharde paadjes en ver-
geten doorsteekjes. Samen met 
gemeenten, vrijwilligers en met 
medewerking van grondeigenaren 
is het onder regie van Landschap 
Erfgoed Utrecht gelukt het Zod-
denpad te ontwikkelen. Het Zod-
denpad is ongeveer 13 km lang en 
leidt door het mooie buitengebied 
van Tienhoven en Westbroek. De 
route kan ook langer gemaakt 
worden en is dan 18 km. Wande-
len over laagveen, langs petgaten 

en door bos en boerenland. Voor 
het Zoddenpad is een folder be-
schikbaar. Als je het Zoddenpad 
loopt met de bijbehorende folders 
leer je meer over de natuur en de 
cultuur in de omgeving. De folder 
is onder andere verkrijgbaar bij 
het startpunt. Ook is er een app 
ontwikkeld voor de route. Met de 
smartphone in de hand ontdek je 
bijzondere plekjes en hoort u in-
teressante achtergrondverhalen 
van het gebied. Een kaart is over-
bodig, want de app wijst de weg.
Meer informatie over het Zod-
denpad en andere Klompenpaden 
staat op www.klompenpaden.nl.

Klompen aan,
rugzak op en gaan!

V.l.n.r. Arjenne Bak (gebiedsmanager Vechtplassen, Natuurmonumenten), 
Madeleine Bakker (wethouder De Bilt), Linda van Dort (wethouder 
Stichtse Vecht), Mirjam Maasdam-Hoevers (gedeputeerde provincie 
Utrecht) en Ivo Brautigam (directeur LEU) (foto Natalie Joosten)

Opheffing recreatieschap heeft geen gevolgen voor het recreatiegebied. (foto Recreatie Midden-Nederland)

Opheffen recreatieschap kost regio 
5,4 miljoen euro

door Henk van de Bunt

Het opheffen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied kost 
de elf deelnemende gemeenten en provincie Utrechtveel geld. Eerder had het algemeen bestuur 

van het recreatieschap al besloten dat het schap eind van dit jaar
zou worden geliquideerd en dat de voorzieningen elders

zouden worden ondergebracht. 

Het samenwerkingsverband had in 
de ogen van de bestuurders geen 
toegevoegde waarde. Het geld dat 
de gemeenten en provincie moeten 
neertellen wordt gebruikt om de 
medewerkers te laten afvloeien. De 
deelnemende gemeenten in het re-
creatieschap zijn Amersfoort, Bun-
nik, De Bilt, Leusden, Renswoude, 
Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heu-
velrug, Veenendaal, Woudenberg, 
Wijk bij Duurstede, Zeist en pro-
vincie Utrecht. Zij betalen naar rato 
mee aan de liquidatie. 

2014
Communicatieadviseur Barry 
Smits van de gemeente De Bilt re-
ageert, afgestemd met portefeuille 
houdend wethouder Madeleine 

Bakker: ‘Over de liquidatie van het 
recreatieschap Utrechtse Heuvel-
rug, Vallei- en Kromme Rijngebied 
(UHVK) is al begin 2014 in de ge-
meenteraad een besluit genomen. 

De uiteindelijke liquidatiesom valt 
nu weliswaar lager uit dan destijds 
geraamd, maar bedraagt nog altijd 
naar huidige verwachting 5,4 mil-
joen euro voor het volledige samen-
werkingsverband, waarvan 1,9 mil-
joen euro een voorschotbetaling is. 
De gemeente De Bilt heeft in deze 
voorschotbetaling een financieel 
aandeel van 5,42%: qua voorschot 
komt dat dus neer op net iets meer 
dan 1 ton. In onze gemeentelijke 
begroting hebben we hierin voor-
zien’.

Voortzetting
‘Er is afgesproken met betrekking 
tot een aantal gemeentegrens-over-
stijgende onderdelen de samen-
werking in een andere vorm voort 
te zetten. Denk aan toezicht, hand-
having, beheer en onderhoud van 
fysieke paden en het gezamenlijk 
lidmaatschap van het routebureau. 

Over onze rol in de voortgezette 
samenwerking voeren we verken-
nende gesprekken met Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug. Overi-
gens is onze gemeente nu nog deel-
nemer in twee recreatieschappen. 
Naast recreatieschap UHVK is dat 
Stichtse Groenlanden, dat feitelijk 
een groter recreatiegebied in onze 
gemeente omvat’. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
05-07
Do.

06-07
Vr.

07-07

‘KLIEKJESDAGEN"
 

Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

€ 11,-

Woe.
12-07
Do.

13-07
Vr.

14-07

Verse Zeeuwse mosselen, 
frietjes en sla 

of
Zomerse carpaccio
met frietjes en sla

of
Courgette salade
met ei en spinazie

€ 14,50

€ 11,-

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!


	VK-M_05-07-17_01fc
	VK-M_05-07-17_02fc
	VK-M_05-07-17_03fc
	VK-M_05-07-17_04fc
	VK-M_05-07-17_05fc
	VK-M_05-07-17_06fc
	VK-M_05-07-17_07fc
	VK-M_05-07-17_08fc
	VK-M_05-07-17_09fc
	VK-M_05-07-17_10fc
	VK-M_05-07-17_11fc
	VK-M_05-07-17_12fc
	VK-M_05-07-17_13fc
	VK-M_05-07-17_14fc
	VK-M_05-07-17_15fc
	VK-M_05-07-17_16fc

