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Act Now haalt recordbedrag op
door Walter Eijndhoven

Act Now is inmiddels een begrip in Bilthoven en omgeving. Alweer voor het negende jaar organiseerde 
Rotary Club Groot Bilthoven, op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni een spetterend tweedaags 

evenement, in een opvallende en stijlvolle tent op het terrein voor Jagtlust in Bilthoven. 
Doel van Act Now is zoveel mogelijk geld inzamelen voor goede doelen.

Vrijdagavond stroomde de tent al 
snel vol met leden van de overige 
serviceclubs in gemeente De Bilt. 
Volgens traditie staat de vrijdag-
avond in het teken van de lokale 
gemeenschap. Tijdens deze gezel-
lige avond speelden de leden een 
‘foute bingo’. 

Nightclub
Zaterdagavond was echter dé 
avond voor de Rotaryleden met hun 
genodigden. Zo’n 320 gasten gaven 
acte de présence op deze geweldige 

avond, met als thema: ‘Nightclub in 
Ibiza-stijl’. ‘Onze tent is dit jaar an-
ders ingedeeld, zoals je ziet’, vertelt 
Rotary-lid Stephan Bosman. ‘Soms 
moet je verandering aanbrengen en 
wij bieden onze gasten nu een ver-
nieuwd concept met veel beleving: 
entertainment, speeltafels, cocktails 
en lekker eten’. 
Luchtig uitgedost stroomde het pu-
bliek vanuit de wijde omgeving toe, 
om te genieten van goede muziek, 
lekker eten en drinken en te kunnen 
bieden op de vele kavels, waarvan 

de opbrengst bestemd is voor twee 
goede doelen. ‘Onze goede doe-
len zijn dit jaar het Mauritshuys in 
Hospice Demeter en Kinderhospice 
Zonnacare in Den Dolder’, vertelt 
Rotary-voorzitter Robert Hoop-
man. 

Kavel
En geboden werd er voor deze twee 
doelen. De ene na de andere kavel 
werd bij opbod verkocht. Er was 
dan ook van alles om op te bieden: 
een vakantie voor 9 personen in een 
luxe villa in Moughins en privéjet 
(ging van de hand voor meer dan 
16.000 euro), een zweefvliegclinic 
voor 20 personen (2.000 euro), een 
IWC Petit Prince wisselde van eige-
naar voor 5.500 euro, kaartjes voor 
6 personen naar Guus Meeuwis (di-
rect de volgende dag), een Pomella-
to ring voor de dames (1.600 euro) , 
een mountainbike voor 2.400 euro, 
een 1 op 1 training van wereldkam-
pioen K1 Remy Bonjaski, een rij-
vaardigheidstraining in een Porsche 
bij Pon Leusden en heliskieën in de 
bergen. En nog veel en veel meer. 
Vorig jaar leverde Act Now 50.500 

Op muziek van de Hermes House 
Band gaat het feest nog lang door.

Na de veiling gaat iedereen de dansvloer op.

Regenjassen en laarzen voor 
zorgboerderij 

Griftenstein & Zorg is een zorgboerderij in De Bilt, waar jongeren en ouderen met een 
achterstand of beperking begeleid worden. In het zorgprogramma staat beweging centraal. Ook 

wordt er veel gebruik gemaakt van de paarden die op de boerderij aanwezig zijn.

De omgang met paarden heeft een 
positief effect op mensen met ge-
dragsproblemen of een ontwikke-
lingsachterstand. Om de paarden 
zo vaak mogelijk in te kunnen zet-
ten draagt de Lions Club De Bilt 
- Bilthoven bij aan regenjassen en 

laarzen voor de berijders.’Ik vind 
het fantastisch, dat onze deelne-
mers met deze goede jassen droog 
blijven als het regent. Dan kunnen 
we de paarden zo vaak mogelijk 
gebruiken’, zegt Suzanne Baan 
van de zorgboerderij. De Lions 

brengen hun donaties bijeen met 
de opbrengst van door henzelf ge-
kloofd haardhout uit de bossen in 
onze gemeente, te bestellen via li-
onshout.nl. Ze noemen het ‘hout 
met een beetje extra warmte’. 
                             (Hans van Driel)

TV of wasmachine
kapot?

Wij repareren!
030 - 207 4 204

HESSENWEG 194 D-E DE BILT

De Lions overhandigen een cheque aan zorgboerderij Griftenstein & Zorg. 

euro op en het jaar daarvoor bijna 
60.000 euro, dus de verwachtingen 
waren weer hoog gespannen. Ver-
tegenwoordigers van beide goede 
doelen waren uiteraard op deze 
avond aanwezig. 

Goede doelen
Het eerste goede doel voor dit jaar 
is het Mauritshuys, een voorzie-
ning bedoeld voor mensen met 
ALS of mensen in een vergelijkba-
re situatie en voor hun mantelzor-
gers uit de omgeving van Biltho-
ven. Dit pand wordt gebouwd op 
het terrein van Academisch Hos-
pice Demeter. De initiator/ naam-
gever is Maurits van den Brandeler 
uit Bilthoven. Vorig jaar overleed 

hij aan de gevolgen van ALS. 
Het tweede goede doel voor dit jaar 
is KinderHospice ZonnaCare uit 
Den Dolder. Dit gespecialiseerde 
kinderzorghuis biedt zorgintensie-
ve kinderen een zorgeloos verblijf. 
De focus van kinderhospice Zon-
naCare is ontspannen logeren voor 
kinderen, die door hun aandoening 
normaal gesproken nergens naartoe 
kunnen. Het verblijf is huislijk van 
aard, voorzien van vele faciliteiten, 
ligt in een bosrijke omgeving en 
wordt gerund door Annemieke Ber-
nard en Matthijs van der Beek. 
Tussen de acts door werd het uit-
eindelijk opgehaalde bedrag be-
kendgemaakt: 80.150 euro. Een 
gigantisch bedrag waar beide goe-
de doelen veel mee kunnen doen. 
Inmiddels zat de feeststemming er 
goed in en op de muziek van de 
Hermes House Band swingde het 
publiek de avond uit. 
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque
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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

Midzomer avond concert

Op de langste en lichtste dag van 
het jaar vrijdag 21 juni wordt 
er op Boerderij Eyckenstein 
Eikensteeg 13 in Maartensdijk 
een klassiek midzomeravondcon-
cert georganiseerd, met klassieke 
muziek uit Europa. Er wordt live 
piano gespeeld. Een muziekpro-
gramma zonder opsmuk. Het 
concert is op inschrijving. Aan-
vang 19.45 uur. Kinderen zijn 
tevens welkom. Informatie www.
boerderijeyckenstein.nl.

Tutti-Festival 

Op zaterdag 22 juni om 16.00 
uur treden muziekleerlingen van 
KunstenHuis Muziekschool De 
Bilt-Zeist op in Het Lichtruim in 
De Bilt tijdens het Tutti-Festival. 
Er zijn presentaties te beluis-
teren van onder andere: zang, 
harp, accordeon, piano, het kin-
derorkest en het Muzaiekorkest. 
Entree is gratis. Meer informatie: 
https://kunstenhuis.nl/agenda/
tutti-festival/

Open tuinen Groei en Bloei  

Op zaterdag 22 juni is van 11.00 
tot 16.00 uur de tuin te bewonde-
ren bij Atie van Huis, Ockeghem-
laan 11 te Bilthoven.

Benefietavond

Soroptimistclub De Bilt-Bilt-
hoven organiseert een bene-
fietavond ten bate van stichting 
‘Connect by Music‘ op zaterdag 
22 juni om 20.00 uur in De 

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.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
23/06 • 10.30u - 

Mevr. Ds. V.H. van Ginkel

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/06 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 
23/06 • 17.00u - Ds. R. W. de Koeijer, 

afscheidsdienst

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
23/06 • 10.30u - Dienst met Rob Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

23/06 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
23/06 • 10.30u - Voorganger Astrid 

Veldhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

23/06 • 10.15u - Ds. J. J. Poutsma
23/06 • 16.30u - Ds. P. Boonstra 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
23/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering en dankzegging Heilig 
Avondmaal 

23/06 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Oosterlichtkerk 
23/06 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
23/06 • 10.00u - Communieviering, 

W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/06 • 10.00u - spreker Wiert Douglas 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/06 • 10.00u - Kandidaat H. Roelofsen
23/06 • 18.30u - Kandidaat H. Roelofsen

Onderwegkerk Blauwkapel
23/06 • 10.30u - Pastor C.J.Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/06 • 09.30u - Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
23/06 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
23/06 • 18.30u - Ds. A. J. Sonneveld 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
23/06 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra
In ochtenddienst Viering en Dankzegging 

Heilig Avondmaal 
In avonddienst Nabetrachting Heilig 

Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
23/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
23/06 • 09.30 uur - Eucharistieviering 

Pastor Patrick Kuijpers 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/06 • 10.00u - Ds. L. Kraak
23/06 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
23/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/06 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Collectenieuws

De collecteweek van het Epilep-
siefonds van 3 t/m 8 juni heeft 
in Maartensdijk € 1393,14 opge-
bracht. Dank aan gevers en col-
lectanten.

Netwerkmeeting 

Het project We ∞ Match coacht 
statushouders en bijstandsge-
rechtigden uit gemeente De Bilt 
om hun toekomst in gemeente De 
Bilt vorm te geven en jobready 
te worden. Op donderdag 20 
juni vindt in het gemeentehuis  
van 16.00 - 18.00 uur een net-
werkmeeting plaats waarbij de 
deelnemende vrouwen zichzelf 
voorstellen. De netwerkmeeting 
bijwonen? Meld je aan bij Wille-
ke Colenbrander: willeke@kun-
stenhuis.nl.  Nieuwe buddy’s die 
het leuk vinden om hun steentje 
bij te dragen aan het project zijn 
nog steeds welkom. 

Expositie Bea Blauwendraat 

Van 8 juni tot en met 13 juli 
exposeert Bea Blauwendraat in 
Ruimte voor Kunst op de Dorps-
straat 42 in De Bilt met haar foto- 
en modecreaties. Op het gebied 
van fotografie zijn dat portretten, 
fotokunst en vrij werk, daarnaast 
diverse kledingcreaties en acces-
soires.  Omdat haar werk zo uit-
gebreid is en de ruimte beperkt, 
zal er steeds iets nieuws te zien 
zijn. Meer informatie op www.
beablauwendraat.com.

Zomerbingo

Vrijdag 21 juni wordt er van 
19.30 - 22.00 bingo gespeeld 
bij WVT, Talinglaan 10 te Bilt-
hoven. Er zijn 5 rondes (voor 
€3,50) en in de pauze wordt er 
een hapje verzorgd. 

Zomermarkt op Maertensplein  
 
Vrijdag 21 juni van 17.00 tot 
21.00 uur vindt voor de eerste 
keer in Maartensdijk een zomer-
markt plaats op het Maertens-
plein met een deelnemersveld 
van 22 standhouders. Op één na 
zijn het allemaal Maartensdijkse 
bedrijven die hun producten of 
bedrijf willen promoten.

Woudkapel, Beethovenlaan 21 te 
Bilthoven. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De avond staat in het 
teken van de Griekse Oudheid. 
Kaarten via soroptimistdebilt-
bilthoven@gmail.com of bij De 
Bilthovense boekhandel, Juliana-
laan 1, Bilthoven, Kooklust, Hes-
senweg 155, De Bilt of aan de 
kassa bij De Woudkapel.

Concert in De Woudkapel

Het Domstad Blazers Ensem-
ble geeft op zondag 23 juni 
een concert in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. 
Voor dit concert heeft dit al 30 
jaar bestaande enthousiaste bla-
zersensemble een programma 
samengesteld met aansprekende 
werken voor dubbel blaaskwin-
tet, versterkt met contrabas. De 
aanvang is om 15.00 uur. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. 

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 23 juni het Fort de Rui-
genhoekse Dijk ontdekken. De 
gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroeger 
leefden. Maar ook over de bomen 
en planten rond het fort, en hoe 
die een rol speelden bij de ver-
dediging ervan. Aanvang 13.30, 
duur ca. 1,5 uur, kosten € 5,00, 
kinderen € 2,50 contant. Aanmel-
den bij het hek van het fort.. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken. Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

Workshop verantwoord gamen

Maandag 24 juni van 20.00 uur 
tot 22.00 uur krijg je tijdens een 
interactieve workshop van Stich-
ting Verantwoord Gamen infor-
matie over mogelijke effecten 
van gamen, zowel positief als 
negatief. Neem zelf plaats achter 
een console en krijg de mogelijk-
heid om al je vragen over het 

game-gedrag van je kind en hoe 
daarmee om te gaan, te stellen. 
Deelname gratis na aanmelding 
via debilt.ouderslokaal.nl. Inloop 
is vanaf 19.45 uur, locatie het 
Lichtruim, hal Wereldwijs, Pla-
netenplein 2 te Bilthoven.

Koffieochtend op Nieuwstraat

Woensdag 26 juni is de maan-
delijkse koffieochtend op de 
Nieuwstraat 47 in De Bilt met een 
kopje koffie of thee en een goed 
gesprek. De deur is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor 
meer info op www.vegdebilt.net.

Voetreflexmassage bij Mama 
Lokaal

Tijdens het Mama Lokaal in 
bibliotheek Bilthoven van 10.00 
- 11.30 uur op woensdag 26 juni 
komt, na het voorleeskwartier-
tje, voetreflexologie aan de orde. 
Antine Breimer vertelt er alles 
over deze ochtend. Onderwer-
pen die aan de orde komen zijn 
kinderwens, klachten tijdens en 
na de zwangerschap, ondersteu-
nen van de bevalling rond de 40 
weken en herstel en hervinden 
hormonale balans na de beval-
ling. Aan het eind van deze infor-
matieochtend zullen er een aantal 
praktische massagegrepen voor 
zowel ouder als kind worden 
gedemonstreerd.

Kunst en cultuurgroep 

Na een succesvolle kennisma-
kingsbijeenkomst is er op don-
derdag 27 juni om 15.00 uur in 
de zaal van Mens De Bilt (Prof. 
Dr. P.J.W. Debijeweg 1) een vol-
gende bijeenkomst, waar infor-
matie wordt gegeven over de 
kunst en cultuurgroep en waarbij 
het de bedoeling is in ieder geval 
drie groepjes (resp. film, theater 
en museum) te gaan vormen. De 
toegang is gratis. Info per e-mail 
elma.gilissen@kpnmail.nl of tel. 
06 10090105. 

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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.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
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60 jarig huwelijksjubileum
door Henk van de Bunt

Op 17 juni feliciteerde locoburgemeester André Landwehr de heer en mevrouw Hans en Pim 
Gieling-Lutters met hun 60 jarig huwelijksjubileum. De dag ervoor had het bruidspaar dit 

heuglijke feit met kinderen, klein- en achterkleinkinderen gevierd.

Sinds 1984 woont het in Utrecht 
geboren echtpaar in Maartens-
dijk na een zwerftocht, die voer-
de langs Roermond, Sittard en 
Scherpenzeel. Velen kennen Hans 
Gieling van de toentertijd aan zijn 
achtertuin grenzende tennisver-
eniging Tautenburg, waar hij 10 
jaar les gaf. Pim was in Scher-
penzeel bij politieke activiteiten 
betrokken en vond het ‘een rustig’ 
idee in Maartensdijk iets meer 
ruimte te krijgen voor andere din-
gen. 

Zestig
De meeste mensen beginnen 
rond hun zestigste (al) na te den-
ken over een rustiger leven: niet 
meer keihard werken, maar met 
de kleinkinderen wandelen, schil-
deren of al vissend van de natuur 
en stilte genieten. Zo niet Hans 
Gieling uit Maartensdijk die op 
58-jarige leeftijd naast zijn werk 
en gezin begon met een studie 
neuropsychologie. Begin septem-
ber 2001 studeerde hij op 63-jari-
ge leeftijd cum laude af. Hij wilde 
altijd al iets op het medische vlak 
doen en bekwaamde zich in eer-
der in sportmassage en Japanse 
massagetechnieken als Shiatsu. 
In Doorn volgde hij de opleiding 
tot craniosacraal therapeut en had 

een eigen praktijk in Bilthoven. 
Een universitaire studie medicij-
nen leek hem toch het mooiste 
wat er was. Die studie valt echter 
moeilijk te combineren met een 
werkzaam leven. Neuropsycho-
logie kwam er nog het dichtstbij. 
Een goede planning stelde hem 
in de gelegenheid om zijn patiën-
ten - in Bilthoven - (Pim werkte 
ook in de praktijk mee) te kunnen 
behandelen en soms overdag en 
soms ’s avonds college te volgen. 
Hij was weliswaar de oudste van 
zijn groep, maar vond het leuk om 
tussen jongeren te zitten: 

Schilderen
Toen hij ging afbouwen ging hij 
weer tijd besteden aan schilderen, 
lezen en eindelijk weer eens pia-
nospelen. Het instrument stond 
in de woonkamer, werd welis-
waar elk jaar gestemd maar stond 
al lange tijd werkloos. Ook ging 
meer tijd naar de (klein-)kinde-
ren. Met zijn vrouw Pim had hij, 
voordat hij met de studie begon, 
de afspraak gemaakt dat ze wel 
altijd naar de verjaardagen van de 
kinderen en kleinkinderen zouden 
gaan. Pim: ‘Dat is ook bijna altijd 
gebeurd. Ik had weinig proble-
men met zijn studie. Ik had en heb 
mijn eigen leven en kan mezelf 

goed vermaken; ik ben daarvoor 
niet afhankelijk van hem.

Kunstroute
De Kunstroute 2018 vond plaats 
in het weekend van 26 en 27 mei 
en ruim 40 kunstenaars (het me-
rendeel leden van Kunstkring 
BeeKk) zetten hun ateliers open 
in de gemeente. Ook Haro Schäfer 
(pseudoniem van Hans Gieling) 
uit Maartensdijk was een van de 
exposanten. Hans: ‘Voor al mijn 
‘kunst-gebonden activiteiten ge-
bruik ik de achternaam van mijn 
moeder en een eigen voornaam’. 
Pas na zijn pensionering in 2009 
is Haro begonnen deze fascinatie 
vorm te geven met verf. ‘Ik ben 
voornamelijk autodidact maar 
heb veel geleerd van de stimule-
rende adviezen van anderen. Ik 
werk met olieverf op linnen. In de 
buitenlucht geef ik met een schets 
het onderwerp enigszins weer in 
perspectief en maak enkele foto’s 
voor het vastleggen van het bepa-
lende speciale lichteffect. Ik werk 
daarna het geheel uit in mijn ate-
lier, waar ik probeer mijn gevoel, 
dat ik buiten had ervaren, weer 
terug te vinden en op het doek uit 
te drukken’. 

Start zomerconcerten Beerschoten 
door Henk van de Bunt

Zondag 16 juni startte het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten De Bilt op het gazon van de 
beeldentuin achter paviljoen Beerschoten in De Bilt. Deze concerten worden al voor het 

18de jaar georganiseerd en zijn bijna niet meer weg te denken uit De Bilt. 

Het eerste zomerconcert werd ge-
opend door de Jazzband Count 
Who bestaande uit Anna Son-
nemans (zang); Rik Bogers (gitaar); 
Lex Hemels (keyboards); Martijn 
Jordans (bas) en Peter Lingmont 
(drums). Het repertoire bevatte een 
mengeling van klassieke jazz en 
blues. Na de pauze was er een op-
treden van Harmonie ‘Aurora’ uit 
Driebergen o.l.v. van Hans Boom. 
Harmonie Aurora verleent veel me-
dewerkingen aan plaatselijke en 
regionale activiteiten zoals Avond-
vierdaagse; Koningsdag; intocht St. 
Nicolaas en Kerstvieringen. 

De volgende concerten zijn op de 
zondagen 14 juli (saxofoonensem-
ble KBH en Shantykoor Noodtweer 
uit Zeist) en 8 september ( Melodie 
Percussiegroep, KBH en Groot 
Harmonieorkest).
 
Budget
Om budgettaire redenen kunnen er 
dit seizoen maar 3 concerten geor-
ganiseerd worden. Het bestuur is 
daarom op zoek naar sponsors, die 
enige verlichting in de kosten kun-
nen brengen waardoor de traditie 
van de Zomerconcerten gewaar-
borgd kan worden; bijvoorbeeld 

in de vorm van een bijdrage in de 
kosten van de stoelen of website-
kosten. De opzet blijft om de con-
certen gratis toegankelijk te hou-
den. Voor inlichtingen sponsoring 
of aanmelding optredens tel. 06 
51229733. 
De concerten worden georgani-
seerd door de Stichting Zomercon-
certen De Bilt i.s.m. Stichting Het 
Utrechts Landschap. Stoelen zijn 
aanwezig en de toegang is gratis 
(vrijwillige bijdrage). De concer-
ten zijn gratis; Na afloop hoopt de 
organisatie op een vrijwillige bij-
drage is de aanwezige ‘bastuba’. 

Het programma werd geopend door Count Who; een echt jazz/blues combo. De naam Count Who is met een 
knipoog een verwijzing naar Jazz grootheid Count (of Jazz) Basie. 

Bij de Tijd sluit aan 
bij Samen voor

Restaurant Bij de Tijd is partner geworden van Samen voor De 
Bilt: het netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties in 
gemeente De Bilt. Voor Restaurant Bij de Tijd betekent dit verster-
king van de banden met het lokale bedrijfsleven. 

Restaurantmanager Ed Bandsma: ‘Ons restaurant is een maatschappe-
lijk betrokken organisatie. Zo werken wij met vrijwilligers, mensen met 
een beperking en participanten. Daarom noemen wij ons restaurant ̀ bij-
zonder gewoon`. Aansluiting bij Samen voor De Bilt betekent dat we 
onze betrokkenheid in gemeente De Bilt verder kunnen uitbreiden. En 
dat we de samenwerking met Samen voor De Bilt kunnen intensiveren. 
Dat biedt ons nieuwe mogelijkheden’. 

Teamuitjes
Ook Samen voor De Bilt is blij met de samenwerking. Voor bedrijven 
organiseren zij namelijk veel maatschappelijk betrokken teamuitjes. 
Medewerkers van een bedrijf werken dan bijvoorbeeld een middag bij 
de plaatselijke kinderboerderij, of ze gaan met ouderen wandelen of 
spelletjes doen. Het sociale karakter van Restaurant Bij de Tijd leent 
zich uitstekend om na zo`n sociale activiteit een hapje te eten met el-
kaar, voor groepen tot ca. 100 personen. Restaurant Bij de Tijd en Sa-
men voor De Bilt werkten de afgelopen jaren al samen. Deze samen-
werking is nu bezegeld met een partnerschap.

Maatschappelijk 
Samen voor De Bilt stimuleert ontmoetingen tussen lokale bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Wilt u met uw organisatie ook maat-
schappelijk betrokken zijn in de Biltse samenleving? Neem daarvoor 
contact op met Samen voor De Bilt via judith@samenvoordebilt.nl of 
tel. 06 11564957. [HvdB]

Judith Boezewinkel en Ed Brandsma bij Bij de Tijd. [foto HvdB]

Locoburgemeester André Landwehr kwam het echtpaar Hans en Pim 
Gieling-Lutters gelukwensen.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 juni
t/m woensdag 26 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Grillworst salade 
Kipwalnoot salade

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Rookvlees
Boeren achterham 

    VOORDEEL HELE WEEK

Speciaal voor het weekend
Vrijdag & zaterdag

Aangepaste openingstijden! 500
GRAM 7.98

Biefstuk spiesjes

500 
GRAM 5.50

Entrecote

Bavette spies

Livar bbq worstjes 

4 + 1
GRATIS

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES 

KIP TORTILLA’S 
GEHAKT TORTILLA’S  

2 
VOOR 7.-

100
GRAM 2.25

100
GRAM 2.49

Gemarineerde 
filet lapjes

GEGRILDE 
SPARERIBS 

EXTRA BELEGEN KAAS

ZOMER MELANGE 

500
GRAM 6.99

500
GRAM 6.75

500
GRAM 6.98

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of 
4 schnitzels

6.-

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag Vers van de traiteur
Spaghetti carbonara

€ 5,95
per portie 

Spaghetti bolognese
Spaghetti Scampi
Zomer spaghetti (vega)

Kantonese Kip schotel
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Pasta
met gevulde kip

€ 1,25
100 gram 

Vers gesneden 
Bietjes

€ 0,99
400 gram 

Hollandse 
Komkommers

€ 0,99
3 voor 

Suprieur 
Roerbakgroente 
400 gram € 2,99
Pitloze
Watermeloen
heel/parten per kilo

 € 1,25

Heerlijke sappige
Wilde Perziken
Of 
Nectarines

500 gram € 1,49

Desem

Kaasbol
nu € 2,99

Onze bekende
Fruitwaartjes
Boordevol zomerfruit, 
in 3 smaken: aardbeien, 
frambozen of bosvruchten

(4pers). € 7,95
Kokos makronen
Per zak € 2,99

Volop
Hollandse asperges,

GRATIS geschild.

Hollandse kersen, 
tuinbonen,doperwten

en capucijners

Heerlijke zoete
Galia en Charantais 

meloenen
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Muurgedichten kunnen overrompelen
door Henk van de Bunt

Gedichten en schilderingen op muren: sommige plaatsen barsten ervan. Ook De Bilt heeft er nu 
(tenminste) één; Het siert de gevel van een hoekhuis aan Laan 1813. 

In veel plaatsen in Nederland, zo-
als bijvoorbeeld in Leiden, Rot-
terdam maar ook Utrecht, maken 
gedichten onderdeel uit van het 
straatbeeld. Op muren, in de ste-
nen van de straat. Anne Marie 
Hart bewoont het pand aan Laan 
1813: ‘Een gedicht in de openbare 
ruimte kan je overrompelen. Je 
loopt er letterlijk tegen aan of over 
heen. Het schudt je even wakker 
uit je dagdroom, het laat je even 
stilstaan en zet je aan het denken 
of laat je iets voelen, voor je weer 
door gaat. Eigenlijk geeft de straat 
je daarmee en knipoog, ze spreekt 
tegen je. Poëzie is belangrijk voor 
een mens, alleen ga je misschien 
niet snel bij het raam zitten met 
een gedichtenbundel’.

Gemis
‘In De Bilt, waar wij in 2015 naar 
toe verhuisden, kwam ik de gedich-
ten niet meer tegen en ik miste ze 
eigenlijk een beetje. Ons jaren-vijf-
tig-huis aan Laan 1813 heeft een 
hoge, ongezellige blinde muur en 
een klein beetje gebrek aan karak-
ter. Ik wilde die heel graag verste-
vigen met een gedicht. In 2017 heb 
ik daarom uitgezocht wat er kon 
en mogelijk was. Toen ik vervol-
gens kunstenares en dorpsgenoot 
Iris van Haaren leerde kennen wist 
ik dat ik een gedicht van háár op 
onze muur wilde. Iris schreef een 
prachtig gedicht over Bilthoven en 
ontwierp dit jaar een kunstwerk ter 
ere van 100 jaar kiesrecht. Ze heeft 

twee wondermooie boeken met 
kunst en gedichten gepubliceerd en 
maakt prachtige schilderijen. Daar-
naast betekent ze veel voor de Oude 
Theresiaschool in Bilthoven; haar 
boodschap zou iedereen daarom 
mogen lezen en aanschouwen wat 
mij betreft’. 

Straatkunst
Anne Marie verduidelijkt ook de 
vraag of ‘gevels ergens aan moeten 
voldoen?’: De gemeente De Bilt 
heeft nu geen actief beleid op straat-
kunst zoals muurgedichten, maar er 
gebeurt al wel van alles. Bijvoor-
beeld het viaduct in Maartensdijk, 
dat door scholieren is beschilderd. 
Ons gedicht is door een vakman 
aangebracht, het is heel lastig zulke 
nette letters te schilderen op grove 
bakstenen. Dirk Gentenaar heeft 
dat prachtig gedaan. Ik heb van de 
gemeente begrepen dat een schilde-
ring/gedicht niet in strijd mag zijn 

met de openbare orde. Verder is het 
natuurlijk netjes als je je buren om 
toestemming vraagt’. 

Gilde
‘Dit muurgedicht is een eigen initi-
atief’, antwoordt Anne Marie op de 
vraag, of zoiets ook van toepassing 
in andere kernen kan zijn. Eerder 
wees zij al op het Maartensdijkse 
viaduct en noemde ook de onder-
doorgang van de verkeersbrug in 
Groenekan. ‘Wie gaat straks be-
palen welke tekst waar komt’? ’t 
Hart: ‘Het zou leuk zijn om eens na 
te denken over die vraag en of we 
in De Bilt meer kunst op straat zou-
den willen en ook of de gemeente 
daar een beetje in wil ondersteunen. 
In Utrecht heb je bijvoorbeeld het 
Stadsdichtersgilde, dat kan worden 
ingeschakeld, wanneer iemand een 
gedicht op zijn gevel wil. Wie weet 
zouden we een Biltse variant op 
kunnen richten?’ 

Hoog op een blinde muur in Laan 1813 zijn een paar zinnen van een 
gedicht van kunstenares Iris van Haaren geland.

Expositie Groeten uit…
De cursisten van Studio Dioni uit 
Bilthoven exposeren ieder jaar aan 
het einde van het cursusseizoen hun 
mooiste werken. Dit jaar vindt deze 
expositie plaats bij galerie Kunstin-
deKelder (Julianalaan 1) onder het 
thema ‘Groeten uit…’.

Beeldend kunstenaar Dioni ten 
Busschen geeft reeds 5 jaar schil-
dercursussen en masterclasses. In-
middels heeft zij ruim 40 cursisten 
in haar studio, waardoor haar stu-
dioruimte te beperkt is geworden 
voor een slotexpositie. De keuze is 

gemaakt om uit te wijken naar gale-
rie KunstindeKelder.

Opening
De overzichtsexpositie ‘Groeten 
uit…’ werd vrijdag 14 juni geopend 
door wethouder Madeleine Bakker. 

Het geheel werd 
o p g e l u i s t e r d 
door Doon van 
de Ven en Chris 
de Boer van 
Double Acous-
tic uit Den Dol-
der. De exposi-
tie loopt t/m 29 
juni 2019. De 
openingstijden 
galerie Kunstin-
deKelder zijn 
donderdag, vrij-
dag en zaterdag 
van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Madeleine Bakker complimenteert Dioni ten Busschen en daarmee alle 40 cursisten.

Zonnebloemboottocht 

Op 11 juni heeft de Zonnebloem afdeling De Bilt - Bilthoven een 
boottocht in de Biesbosch georganiseerd voor 37 gasten, samen met 8 
vrijwilligers. Wie ook wil helpen bij activiteiten kan contact opnemen 
via zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com, of tel. 030 2080211. 
(Lout Bracke)

Sponsorloop Kievitschool
door Kees Diepeveen

Openbare basisschool Kievit uit Maartensdijk heeft een sponsor-
loop gehouden voor het wandelteam van de plaatselijke Sint Maar-
tenskerk, dat op 28 en 29 juni deelneemt aan de 24uurs wandel
estafette SamenLoop voor Hoop in De Bilt.

Na een warming up op het schoolplein gingen de kinderen, aangemoe-
digd door de ouders, van start, om binnen 24 minuten zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te lopen. Het parcours lag rond de Maartenskerk. De 
sponsorloop heeft het mooie bedrag van € 1591 opgebracht. Dit bedrag 
komt samen met de opbrengsten van andere acties van de Sint Maar-
tenskerk ten goede aan het KWF voor onderzoek naar kanker. 

De oudere kinderen helpen de jongste kinderen om de sponsorloop van 
24 minuten te volbrengen.

Actie voor Voedselbank 
Supermarkt Jumbo in Maartens-
dijk houdt samen met leerlingen 
van  Aeres VMBO Maartensdijk op 
vrijdag 21 juni een actie voor Voed-
selbank De Bilt. Klanten wordt ge-
vraagd of zij iets willen kopen voor 
hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het 
gaat met name om lang-houdbare 

producten, die te vinden zijn op een 
speciale stelling in de supermarkt. 
Producten die deze keer op de 
‘boodschappenlijst’ staan, zijn on-
der meer groenten in pot of blik, 
bloem en broodbeleg zoals choco-
pasta en honing. Na het afrekenen 
van de boodschappen kunnen klan-

ten de gekochte artikelen achterla-
ten bij leerlingen van Aeres VMBO 
Maartensdijk, die namens de Voed-
selbank de artikelen in ontvangst 
nemen. De verwachting is dat met 
de gedoneerde producten de circa 
80 voedselpakketten (voor 240 per-
sonen) kunnen worden aangevuld. 

advertentie

Zaterdag 22 juni – 9:30 tot 16:00

Met: José van Emmerik, Klaas-Jan Bakker, 
Petra Hogenboom, Willem Zitman, 
Peter Huijs, Hannie te Grotenhuis + 

videopresentatie van Corina Zuiderduin.

Inschrijven www.stichtingrozenkruis.nl

Conferentiecentrum Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

SYMPOSION OVER DE MYSTERIËN

TEMPELS, 
MENS EN 
MAGIEEGYPTE
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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.

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]

van 
€ 5,25 
nu 

€ 4,25

MAISBROODJE

KANEELKOEK

NU  
€ 1,40

Lekker zomers

Heerlijke

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

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

OP GESELECTEERDE ARTIKELEN

KORTING
SALE

50%20
%

30
%

M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN HOOGZOMER COLLECTIE

Voor oranje haar 
moet je bij Kapper 

Hans zijn!
Bel 212455

‘Sinds die dames 
op TV zijn, 

houdt mijn man 
van voetballen

en is hij
niet meer

voor de buis
weg te slaan!‘
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Koos Smits bij herdenking 
D-Day in Normandië

door Guus Geebel

Op zondag 2 juni vertrok Koos Smits uit Maartensdijk met drie vrienden en twee auto’s, met 
aanhangers om hun vier motorfietsen te vervoeren, naar Normandië. Ze waren enkelen 

van de vele duizenden mensen die overal vandaan waren gekomen om de 75ste 
herdenking van de invasie in Normandië mee te maken.

‘De landing in Normandië heeft 
plaatsgevonden over een afstand 
van 80 tot 90 kilometer’, ver-
telt Koos Smits. ‘Er liggen overal 
campings langs de zee, die alle-
maal werden bevolkt door mensen 
met materiaal en uniformen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Van daaruit 
gingen ze naar evenementen die 
betrekking hadden op de invasie 
en die in alle plaatsen werden ge-
houden. Het was overal ontzettend 
druk met heel veel oud legermate-
riaal. Wij hadden op een camping 
twee huisjes gehuurd waar we En-
gelsen met motoren uit de Tweede 
Wereldoorlog als buren hadden. 
Daar hadden we goed contact mee. 
Mijn kameraden hadden motoren 
uit de tijd van de Tweede Wereld-
oorlog. Een reed op een Harley Da-
vidson uit 1942, een op een BSA 
500cc uit 1941 en de andere een 
Metzeler uit 1940. Van ons groepje 
was ik de enige zonder legermotor-
fiets. Ik reed op een Franse Gnome 
et Rhône uit 1927.‘ 

Pegasusbrug
‘Vanuit onze camping gingen we 

onder meer naar de Pegasusbrug. 
Deze brug over het Kanaal van 
Caen was voorafgaand aan de lan-
dingen in Normandië een belang-
rijk in te nemen doel voor de Britse 
6e Luchtlandingsdivisie. De brug 
kreeg de naam Pegasus omdat de 
Britse luchtlandingstroepen als em-
bleem het vliegende paard Pegasus 
hadden. Toen wij er waren zou er 
een Spitfire overkomen, een Engels 
jachtvliegtuig. Het zag er leger-
groen van de mensen en iedereen 
liep in oude uniformen. Om niet 
buiten de boot te vallen had ik van 
tevoren bij de dump wat legerkle-
ding gekocht. Mijn vrienden had-
den ook wat legerspullen. Bij die 
brug zagen we een Spitfire een paar 
duizelingwekkende duikvluchten 
maken en ik kan begrijpen dat de 
Duitsers er toen bang voor waren.’

Ooggetuige
Van de officiële herdenking met 
regeringsleiders hebben ze niets 
meegekregen. ‘Wel zagen we der-
tien Dakota’s in formatie laag over-
vliegen, wat heel indrukwekkend 
was. We hebben ook grote Chinook 

legerhelikopters over zien komen.’ 
Koos Smits vertelt dat uit heel 
Frankrijk gendarmes en politie-
agenten op motoren naar het gebied 
gekomen waren. ‘Op 6 juni hebben 
ze het hele strand in blokken ver-
deeld. Als je ging rijden kwam je 
niet verder dan één blok. Dat waren 
veiligheidsmaatregelen en daardoor 
konden we vanuit onze camping 
niet verder dan de eerstvolgende 
plaats. Het indrukwekkendste wat 
we meegemaakt hebben was bij 
een strand waar op een betonnen 
voetstuk een Sherman tank van de 
Amerikanen stond. Daar hebben we 
een oude man van 94 ontmoet die 
daar met zijn familie stond. De man 
was onder generaal Patton korpo-
raal geweest op een Sherman tank. 
We hebben dus nog gesproken met 
iemand die daar geland is. Hij was 
ook nog uitgenodigd geweest door 
Macron en Trump. Een zeldzaam-
heid want er zijn er niet zoveel 
meer.’ 

Naar huis
Het verbaasde Koos dat er zo-
veel militair materieel was. ‘Ik 
heb mensen gezien met militaire 
spullen overal vandaan. Uit Italië, 
Hongarije, Tsjechië, Denemarken, 
Noorwegen, Nederland en heel 
veel uit Engeland. We hebben er 
ook veel bekenden uit Nederland 
gezien want je kent natuurlijk heel 
veel mensen in de motorwereld. Op 
veel plaatsen werden legerspullen 
verkocht, originele en replica, maar 
geen wapens. Opvallend was dat er 
bijna geen Duitse spullen en voer-
tuigen waren.’ Koos en zijn vrien-
den vertrokken vrijdagmorgen 7 
juni weer naar huis. Ze hebben in 
totaal 680 kilometer afgelegd. ‘Het 
was een mooie belevenis, alleen 
jammer dat we veel regen gehad 
hebben.’ 

Koos Smits met de motor waarmee hij in Normandië rondreed.

Koos Smits demonstreert op Koninginnedag 2012 een oude tweewieler 
uit zijn collectie.

Openingstijden
Koos Smits heeft altijd al interesse 
in de Tweede Wereldoorlog gehad. 
‘Eigenlijk algemene interesse in 
geschiedenis, zowel van de omge-
ving als van Nederland.’ Hij ver-
zamelt zijn leven lang al alles op 
het gebied van fietsen, bromfiet-
sen, motoren en reclame-uitingen 
die in de loop van de jaren werden 
uitgebracht. Koos laat deskundig 
zien hoe vroeger vernuftig en de-
gelijk dingen werden vervaardigd. 
Hij richtte in 2005 Stichting De 
Oude Tweewieler op. De stichting 
verzamelt, restaureert en promoot 
oude motorfietsen, bromfietsen en 
fietsen, en geeft voorlichting over 
onder meer oud verzameld recla-
memateriaal. De indrukwekkende 
collectie is te bekijken bij Koos 
in de schuur waarbij hij gedetail-

leerde en deskundige uitleg geeft. 
Over de openingstijden zegt hij: 
‘Die zijn gelijk aan de tijd dat ik 
thuis ben.’ Koos staat jaarlijks met 
Koningsdag op de braderie in Lage 
Vuursche.

Rondrit
Motorrijders weten elkaar steeds 
weer te vinden. Op zaterdag 13 
juli vertrekt Koos Smits rond 
twaalf uur met een vrienden-
groepje en ongeveer 15 motor-
fietsen vanaf zijn huis Dr. J.J.F. 
Steijlingweg 10 in Maartensdijk 
voor een rit van ongeveer 50 kilo-
meter door de omgeving. De oud-
ste motorfietsen die dan meerij-
den zijn uit 1903, 1904. De route 
wordt nog bepaald. Vanaf half elf 
kunnen belangstellenden komen 
kijken en het vertrek meemaken.  

Neon Ensemble speelt Rachmaninov 
Het Neon Ensemble, onder leiding van Roland Kieft, speelde vrijdag de 

Tweede Symfonie van Rachmaninov in de Oosterlichtkerk.

Deze componist bracht een groot 
deel van zijn leven in Zwitserland, 
Duitsland en Amerika door. Hij 
was vooral bekend door zijn wer-
ken voor piano. Na zijn slecht ont-
vangen Eerste Symfonie, wachtte 
hij met spanning af hoe deze sym-
fonie ontvangen werd. De kritie-
ken waren vooral lovend.

Applaus
Het eerste deel is vooral donker 
en mysterieus, wellicht een herin-
nering aan de Russische wouden. 
Het tweede deel is heftig. Te horen 
is hoe alle emoties losbarsten. Het 
derde deel liet een diepe melan-
cholie horen, wellicht verwijzend 
naar zijn heimwee naar zijn vader-
land. In het vierde deel kwamen de 
thema’s uit de vorige delen weer 
samen. Het hele stuk is geschreven 
in de traditie van de Russische Ro-
mantiek. De uitvoering was over-

tuigend en van bijzondere kwaliteit. 
Het massaal toegestroomde publiek 
gaf het orkest en de dirigent een 
warm en langdurig applaus.

Het Neon Ensemble treedt maar 
enkele keren per jaar op en bestaat 

vooral uit voormalige leden van 
het Nationaal Jeugdorkest. Het 
was daarom bijzonder dat dit hun 
derde optreden was in deze kerk. 
De bijzondere akoestiek was voor 
hen mede een reden om hier weer 
te spelen.          (Frans Poot)

Het Neon Ensemble trad voor de derde keer op in de Oosterlichtkerk.

Heidetuin op stap
Zaterdag 1 juni gingen cliënten van de afdeling Heidetuin van De 
Biltse Hof met medewerkers en 
vrijwilligers op stap voor een 
boottocht op de Linge. Wanneer 
de drie busjes zich opstellen bij 
het vertrek, houdt koe Bella vanaf 
het gazon een zorgzaam oogje in 
het zeil. (foto Desiree de Vor)

Pizza voor Roparunners 

Het Bilts-georiënteerde Roparunteam 19 van het Diakonessenziekenhuis 
(Utrecht) liep tijdens het Pinksterweekend in estafette van Parijs naar 
Rotterdam, met als doel geld op te halen voor mensen met kanker; niet 
zozeer om de ziekte te bestrijden, maar meer om ‘leven toe te voegen 
aan dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het 
leven’.       (Fred van Dijen) 

advertentie
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KIES EN MIX FRUIT
3 bakken pitloze rode of witte druiven 
à 500 gram, blauwe bessen à 125 gram 
of nectarines of wilde perziken à 1 kilo

 3 VOOR

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 19 juni t/m di 16 juli 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DESPERADOS 
OF CIDER
Alle soorten
2 blikken of flessen à 23-50cl 
of 2 multipacks

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

OPTIMEL YOGHURT 
OF DRINKYOGHURT
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

200

JUMBO 
GESNEDEN FRUIT
2 bakken à 175–250 gram

 2 VOOR

350

HOLLANDSE AARDBEIEN 
OF KERSEN
2 bakken Hollandse aardbeien 
à 400 gram of kersen à 500 gram

 2 VOOR

450

ZALMFILET OF 
GEROOKTE ZALM
Zalmfilet met huid of 
warm gerookte zalmfilet
Schaal 250-270 gram

500

HOLLANDSE 
NIEUWE
Schaal 4 haringen

299

PAMPERS BABY DRY 
MAXIPACK LUIERS
Alle soorten
Per pak

2500
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Op 22 juni van 14:00 tot 17:00 uur wordt er een reünie 
georganiseerd. Op deze reünie zijn de oud- leerkrachten, 
oud-leerlingen en oud-ouders van harte welkom. 

Aanmelden kan via de website van de school onder het 
kopje reünie: www.pati oschool.nl

Aankondiging reünie Pati oschool De Kleine Prins

advertentie

Markt Samen Leuke Dingen Doen 
en Repair Café bij WVT

door Walter Eijndhoven

Wie nieuwe, sociale contacten wil opdoen, kan zaterdag 22 juni zijn hart ophalen tijdens de ‘Markt 
Samen Leuke Dingen Doen’. Tegelijkertijd vindt ook het ‘Repair Café’ plaats. Dus als u iets te 

repareren heeft of gelijkgestemden wil ontmoeten, ga dan naar WVT. En wie weet 
gaat u met nieuwe vrienden en gerepareerde spullen naar huis. 

‘Tijdens de markt in de gymzaal 
van WVT wordt iedereen ontvan-
gen door medewerkers en vrijwilli-
gers van Mens De Bilt, met een kop 
koffie en iets lekkers’, vertelt soci-
aal werker Wilma van Poelgeest. 
‘Het doel van deze markt is men-
sen met eenzelfde interesse met el-
kaar in contact te laten komen, op 
een informele manier. Natuurlijk 
mag je ook je buurman/ buurvrouw 
meenemen, graag zelfs. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Kom ge-
zellig met elkaar, zodat de drempel 
wellicht iets lager is. Het is vooral 
een gezellige ochtend’.

Voor ieder wat wils
Om het bezoekers makkelijk te 
maken, staan (sta)tafels opgesteld 
voor geïnteresseerden met eenzelf-
de hobby of sport. De kans is dus 
redelijk groot hier iemand tegen te 
komen met dezelfde belangstelling 
op het gebied van ‘Culinair’ (sa-
men eten/ koffie drinken/ terrasje), 
‘Bewegen’ (wandelen/ sporten/ 
fietsen), ‘Spel’ (schaken/ kaartspel/ 

sjoelen), ‘Cultureel’ (film/ theater/ 
concert/museum), ‘Creatief’ (knut-
selen/ schilderen/ sieraden maken) 
of een zelf ingebrachte activiteit. 
Van Poelgeest: ‘Wij zorgen voor 
een diverse samenstelling, zodat 
er voor iedereen wel iets te vinden 
is. En wie weet volgt er wel een af-
spraak om samen iets te gaan doen. 
En als je toevalligerwijs niemand 
tegenkomt met dezelfde interesse, 
is het de volgende keer misschien 
wel raak, want deze markt organi-
seren wij meerdere keren per jaar, 
ook bij mijn collega’s in Service-
centrum Maartensdijk en diverse 
andere locaties binnen onze ge-
meente. 

Mens De Bilt hoopt dat de markt 
uiteindelijk een begrip wordt bin-
nen de gemeente en dat op meer-
dere plaatsen binnen de zes ker-
nen markten ontstaan. Samen met 
vrijwilligers hoopt Van Poelgeest 
uiteindelijk velen met elkaar in 
contact te brengen en eenzaamheid 
binnen De Bilt terug te dringen.

Buurtkamer
Dit jaar organiseert Mens De Bilt 
iedere maand een ‘Markt Samen 
Leuke Dingen Doen’. Diverse data 
zijn al bekend: zaterdag 13 juli bij 
de Buurtkamer in Bilthoven, zater-
dag 28 september bij Eetcafé Bui-
ten in De Bilt, donderdag 10 okto-
ber bij De Vierstee in Maartensdijk 
en zaterdag 9 november bij de Spar 
in Bilthoven-Noord. Mens De Bilt 
zoekt nog ondernemers, verenigin-
gen en buurtcommissies die hun 
ruimte willen aanbieden voor deze 
markt. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met sociaal wer-
ker Wilma van Poelgeest. 

Prikbord
Van Poelgeest: ‘Natuurlijk kan het 
voorkomen dat je niet direct ie-
mand vindt. Als je niet kunt wach-
ten tot de volgende markt, kun je 
gebruik maken van ons prikbord’. 
Zowel in Servicecentrum De Bilt 
als in De Vierstee in Maartensdijk 
hangt permanent een bord, waarop 
iemand kan aangeven wat hij leuk 

vindt en contact zoekt met andere 
geïnteresseerden en wie weet rea-
geert iemand daar wel op. 

Repair Café
Voor de eerste keer organiseren 
vrijwilligers van Mens De Bilt 
enTransition Town De Bilt in sa-
menwerking met WVT de ‘Markt 
Samen Leuke Dingen Doen’ en het 
‘Repair Café’ tegelijkertijd. ‘Het 
leek ons een goed idee om Repair 
Café samen te organiseren met 
de Markt Samen Leuke Dingen 
Doen’, vertelt vrijwilligster Sofie 
Bakker. ‘Wij staan in de hal van 
WVT en hopen weer op veel pu-
bliek. Gereedschap en materialen 
zijn aanwezig om alle mogelijke 
reparaties zelf uit te voeren, onder 
deskundige begeleiding. Daarna 

kunt u weer met uw gerepareerde 
meubels, kleding, electrische ap-
paraten, fietsen, serviesgoed, ge-
bruiksvoorwerpen of speelgoed 
huiswaarts. En als een bezoeker 
klaar is met een eventuele repara-
tie, kan hij ook nog doorlopen naar 
de gymzaal, om zomaar nieuwe 
contacten op te doen’. 
Wie interesse heeft om anderen 
te ontmoeten en/of iets te repare-
ren heeft, is zaterdag 22 juni van 
11.00 uur tot 13.00 uur (Markt sa-
men Leuke Dingen Doen) en van 
11.00 uur tot 14.30 uur (Repair 
Café) welkom bij WVT, aan de Ta-
linglaan 10 in Bilthoven. 

Contactgegevens Wilma van Poel-
geest: w.vanpoelgeest@mensde-
bilt.nl of tel. 06 47296337

De eerste samenwerking tussen Markt Samen Leuke Dingen Doen en 
Repair Café is een feit: Wilma van Poelgeest (Mens) en Sofie Bakker. 

Schuilen bij de boer
Het jaarlijkse wandelfeest van zorgcentrum d’Amandelboom (Bilthoven) was dit keer op de 

regenachtige dagen 12 en 13 juni. Het vergde wat aanpassing aan het programma.

Op woensdag was er in plaats van 
de wandeling een grote sjoelcom-
petitie. De ‘knokkers’ hebben ge-
wonnen; zij scoorden de meeste 
punten en vonden het hoogste aan-
tal spreekwoorden die waren uit-
gebeeld op de Zoektekening. Het 
weer op de donderdag leek beter 
te zijn. Na een droge start kwam 

er plotseling toch regen. Op dat 
moment was de lange stoet bij de 
aspergeboerderij van de familie 
Buijs. De boer aarzelde geen mo-
ment en deed de deuren van zijn 
grote schuur open. Het was een 
vrolijke stoet door al die gekleurde 
regenkleding. De 28 vrijwilligers 
zorgden voor een onvergetelijke 

middag. Een aantal medewerkers 
van de gemeente De Bilt heeft op 
beide dagen mee geholpen. Een 
van hen vertelde: ‘Het is mooi om 
op deze manier iets voor de men-
sen in de gemeente De Bilt te doen 
en we leren een andere organisatie 
kennen’. 
             (Tina Bolks)

Het wandelfeest beleeft een onderbreking in de grote schuur van de familie Buijs. (foto Mirjam den Hertog)

SeniorenWeb zoekt vrijwilligers
SeniorWeb is een landelijke ver-
eniging met 150.000 leden, 410 
leslocaties en 2.900 vrijwilligers 
in het hele land; actief sinds 1996 
met als doel de digitale wereld be-
grijpelijk te maken, zodat iedereen 
het gemak en het plezier van com-
puter en internet kan ervaren. Van-
af het begin wordt samengewerkt 

met vrijwilligers die actief zijn in 
verschillende functies. 

Binnen Idea zijn er o.a. leslocaties 
in Bilthoven en Maartensdijk. In 
totaal zijn er ca. 35 vrijwilligers 
in verschillende functies en in de 
verschillende leslocaties actief. 
Voor veel leslocaties worden nog 

enthousiaste en deskundige vrij-
willigers gezocht. 
Belangstellenden kunnen vrijblij-
vend één van de informatiebijeen-
komsten bezoeken; deze wordt o.a. 
gehouden in Bilthoven op 3 juli; 
neem hiervoor contact op met Car-
la Heerschop (cheerschop@ide-
acultuur.nl) of tel. 030 2299003. 

Feestje voor 100-jarige

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Biltenaar Marten 
Mobach werd zaterdag 15 juni  in het Koetshuis van Eyckenstein een 
receptie gehouden. Onder de vele aanwezigen was ook burgemeester 
Sjoerd Potters. [foto Henk van de Bunt]



Adverteren in De Vierklank? Dat kan! 
Mail naar: info@vierklank.nl
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Wij zijn op zoek naar parttime krachten:

– keukenhulp / kok                     
– bediening medewerker            

Graag je reactie naar info@floris.rest 
of kom gezellig langs

Graaf Floris V weg 32
3739 NB  Hollandsche Rading

www.floris.rest 

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

VINK GAAT VOOR

www.vinkwitgoed.nlwww.vinkwitgoed.nl Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459

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

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

SCHOUDERFILET ROLLADE
Van ons bekende varkensvlees. Authentiek gekruid!
Wordt niet droog en heerlijke malse structuur...
Braadtijd ± 90 min. op 150 °C 100 gram 1,25

CHEESE BURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden & met kaas gevuld
net even anders en net even lekkerder! Kan bij de
maaltijd, op een broodje tussendoor.... 3 stuks 4,50

LAMS BIEFSTUK SPIESJES
Lekker gemarineerde malse blokjes lams biefstukjes,
gekruid & gemarnieerd en hand geregen. Super voor
op de barbecue of in de oven. Heerlijk mals! 100 gram 2,98

RUNDER RIBLAPJES
Van de Utrechtse heuvelrug. Om ± 2 ½ uur ouderwets
te sudderen. Met een randje vet eraan en licht 
gemarmerd; puur lokaal natuurproduct!! 500 gram 7,00

DUITSE BIEFSTUKJES
Van pure biefstuk met lekkere kruiden & een hoedje van
uitjes & bieslook en een heerlijke eitje erdoor!
ca. 5 tot 7 min. fel bakken!! 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomerse tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 juni t/m zaterdag 22 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

GEHAKT TORTILLA'S
Met o.a. gehakt, sla, tomaat & gegarneerd met kaas 2 stuks 5,50
DIAMANT HAASJES
Een delicatesse voor de liefhebbers. Heerlijk mals 100 gram 2,98

KALFSKARBONADE
Voor de kenners; kalfsentrecote met een beentje. 
Voor op de barbecue of in de pan....
Mag lekker kort rosé gebakken worden 100 gram 2,75

MENS is ook…
Samen 
Leuke Dingen Doen
Iedere maand wordt 
er een Samen Leuke 
Dingen Doen markt 
gehouden.
De eerstvolgende markt 
is op zaterdag 22 juni, 
VVSO WVT Bilthoven 
(samen met Repair 
Café), 11.00-13.00 uur. 
Kom langs en ontmoet 
mensen met dezelfde 
interesses om samen iets 
leuks te gaan doen. Voor 
de overige data kunt u 
op onze website kijken 
bij activiteiten.

Zomerprogramma
In juli en augustus wor-
den er leuke activiteiten 
en workshops georga-
niseerd voor iedereen 
die in de zomer thuis 
is. Er zijn een zevental 
categorieën met acti-
viteiten: Amusement/
Samen Leuke Dingen 
Doen, Bewegen, Creatief, 
Culinair, Ontspanning, 
Samen leren/bezinning, 
Workshops.
Een overzicht staat op 
onze website (gele but-
ton op onze homepage). 

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Vrijdag  21  juni zomermarkt 
op het Maertensplein 
van 17.00-21.00 uur

In de winkel kunt u terecht voor een 
professionele huidanalyse en 
make-up laten aanbrengen 

door Karin en Manon. 

Op onze kraam vindt u o.a. de 
woonaccessoires van Rivièra Maison 

met 25 tot 70% korting

Out� ts Boots Accessories
Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)
showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

KORTINGSAKTIE 

vrijdag en zaterdag

15% korting
op de gehele

nieuwe collectie

Blessed by
Comfort

  Er is al een plissé 
hordeur vanaf  142.-

PLISSÉ HORDEUR 
Type Allure. Kan in vrijwel alle deuren 
gemonteerd worden. Het geplisseerde 
gaas is slijtvast, windbestendig en in 
beperkte mate zonwerend. De zeer platte 
ondergeleiding zorgt voor een hindervrije 
doorloop naar je tuin of terras. 

EEN PERFECT 
SLUITENDE 

HORDEUR 
Hubo doet het voor je

HUBO ADVISEERT, 
MEET, MAAKT EN 
MONTEERT

Horendol van al die 
insecten? De Hubo-
vakman helpt je graag 
met het monteren van 
je plissé hordeur.

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 t/m zondag 17 april 2016

HUBO XL

* niet geldig i.c.m. andere acties.* niet geldig i.c.m. andere acties.

50% 
KORTING

OP MONTAGE 
BIJ AANKOOP VAN 

PLISSÉ HORDEUR ALLURE*

MontageserviceOpmeetservice

25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

EEN PERFECT
SLUITENDE HORDEUR
Hubo doet het voor je

PLISSÉ HORDEUR
Type Allure. Kan in vrijwel alle 
deuren gemonteerd worden. 
Het geplisseerde gaas is slijtvast, 
windbestendig en in beperkte 
mate zonwerend. De zeer platte 
ondergeleiding zorgt voor een 
hindervrije doorloop naar je tuin 
of terras.

Er is al een plissé hordeur 
vanaf 178.-
133.50

* niet geldig i.c.m. andere acties

25%
KORTING*
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Uitbreiding op 
Larenstein omstreden

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt organiseert een informatieavond over de procedure van een bestemmings-
planwijziging om een mogelijke uitbreiding van Schoonderwoerd op bedrijventerrein Larenstein 
mogelijk te maken p 19 juni om 19.30 uur in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 

in De Bilt. Tijdens deze avond krijgt men een toelichting op het proces, de huidige stand 
van zaken en het vervolg. Tevens is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Bij navraag bij de gemeente blijkt, 
dat een uitnodiging hiervoor is ver-
stuurd aan 460 adressen rondom 
Larenstein; vrijwel exact hetzelfde 
aantal, dat voor eerdere avonden 
over dit onderwerp was benaderd. 
Tevens zijn alle belanghebbende 
verenigingen, die in 2017 waren 
uitgenodigd nu ook weer uitgeno-
digd. Ook raadsleden hebben de 
uitnodiging gekregen. Volgens de 
gemeente is de avond openbaar en 
vooral ook gericht aan belangheb-
benden en omwonenden.

Geschiedenis
De mogelijke uitbreiding van 
Schoonderwoerd op Larenstein 
kent een lange geschiedenis. De 
Firma Schoonderwoerd is een 
vleesverwerkend familiebedrijf (3e 
generatie) uit De Bilt dat sinds ja-
nuari 2012 gevestigd is op Bedrijfs-
park Larenstein. In januari 2016 
heeft de onderneming een principe-
verzoek ingediend ten behoeve van 
een gewenste uitbreiding van het 
bedrijf, zowel ten aanzien van pro-
ductiecapaciteit, logistiek als op-
slagruimtecapaciteit. Hierdoor zou 
het bedrijf worden vergroot en zou 
er groen dienen te worden gerooid. 

Groen
Schoonderwoerd vestigde inder-
tijd zijn bedrijf op een boskavel 
in de groene rand aan de west-
zijde van Larenstein. Schoonder-
woerd bezet één van de drie zgn. 
‘boskamers’, destijds ontstaan 
door afbraak van gebouwen van 
het leger. Bij oplevering van het 

bedrijventerrein Larenstein be-
loofde de gemeente de aantasting 
van de groengordel te beperken 
tot deze drie kamers, ook vanuit 
de gedachte dat Larenstein een 
groen bedrijvenpark moest wor-
den. Schoonderwoerd wist dat, 
toen hij hier zijn bedrijf vestigde. 
De westelijke bosrand vormt een 
oude cultuurhistorische eikenbos-
rand, met talrijke oude eiken en 
vleermuizenwoonplaatsen. Niet 
voor niets was dit de grens van 
de Ecologische Hoofd-structuur. 
De groenzone vormt een buffer 
tussen het bedrijventerrein Laren-
stein en het oostelijke landelijk 
gebied; een verbindingszone tus-
sen het Noorderpark, de Leyen en 
de Ridderoordse bossen.

Grondhouding
In juni 2016 besloot het toenmali-
ge College geen positieve grond-
houding aan te willen nemen ten 
aanzien van de beoogde uitbrei-
ding, te meer het niet passend is in 
het bestemmingsplan. In de peri-
ode die volgde zijn verschillende 
alternatieven (verplaatsing, aan-
koop 2e kavel, overname bedrijf 
van derde reeds gevestigde partij, 
etc.) op Larenstein onderzocht. In 
april 2017 heeft de firma Schoon-
derwoerd wederom het initiatief 
genomen om de uitbreidingsplan-
nen toe te lichten aan de gemeen-
teraad, wat heeft geleid tot een 
Raadsmotie op 18 mei 2017 om 
‘vanuit een positieve grondhou-
ding voortvarend mee te werken 
aan de beoogde uitbreiding’ en 

‘de compensatie voor groen (dat 
verdwijnt ten gevolge van de uit-
breiding) bij voorkeur buiten La-
renstein te zoeken’. 

Motie
Vervolgens is invulling gegeven 
aan deze motie en ter uitvoering 
ervan heeft de gemeente intussen 
de ruimtelijke randvoorwaarden 
waaronder de uitbreiding moge-
lijkerwijs zou kunnen worden ge-
realiseerd, in beeld gebracht en 
de belanghebbende ondernemers 
en bewoners geïnformeerd over 
de uitbreidingsplannen. Daarnaast 
heeft de gemeente vooruitlopend 
en anticiperend op een mogelijke 
aanpassing van het bestemmings-
plan, een ecologisch onderzoek la-
ten uitvoeren. Ook is men met de 
initiatiefnemer in gesprek over de 
financiële consequenties van de te 
volgen procedure. 

Herziening
Gelet op de motie en de economische 
belangen van het behoud van bedrijf 
voor De Bilt is een belangenafwe-
ging geweest in het college. Het col-
lege heeft besloten om in te zetten op 
een gedeeltelijke herziening van het 
bestemmingsplan Larenstein. Wel is 
mede bij informatiebijeenkomsten 
gebleken, dat er belangengroepen 
een andere mening hebben over de 
beoogde uitbreiding. Mede daarom 
wordt gekeken op welke wijze het 
groen op een zorgvuldige manier 
kan worden gecompenseerd. Om 
de uitbreiding mogelijk te maken 
is besloten door het college om een 

Schoonderwoerd vestigde indertijd het bedrijf op één van de drie zgn. 
‘boskamers’, destijds ontstaan door afbraak van gebouwen van het leger.

Netwerkmeeting We ∞ Match 
Donderdag 20 juni vindt een netwerkmeeting plaats van het project We ∞ Match, dat 
statushouders en bijstandsgerechtigden uit De Bilt coacht. De deelnemende vrouwen 

komen deze dag graag met andere inwoners van De Bilt in contact en 
willen zichzelf en hun talent laten zien. 

De meeting vindt plaats in de Oude 
Raadzaal van het gemeentehuis in 
De Bilt en duurt van 16.00-18.00 
uur. Iedereen is van harte welkom 
om deze bijeenkomst bij te wonen 

en kennis te maken met deze po-
wervrouwen uit de gemeente.

We ∞ Match K!X Works
Het project We ∞ Match coacht 

statushouders en bijstandsgerech-
tigden uit gemeente De Bilt om 
hun toekomst in De Bilt vorm 
te geven en jobready te worden. 
Hierbij zijn buddy’s, inwoners uit 
de gemeente, ingezet die zijn ge-
koppeld aan de deelnemers. Sa-
men worden nieuwe stappen gezet 
op weg naar een nieuwe toekomst 
in De Bilt.
De derde editie van We ∞ Match is 
van start gegaan met een speciaal 
traject voor vrouwen, in samenwer-
king met Movisie: We Match K!X 
Works. De afgelopen weken zijn 
de vrouwen aan de slag gegaan met 
hun talenten, hun ambitie en hun 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
Ze zijn er klaar voor om zichzelf te 
laten zien aan de buitenwereld.
Nieuwe buddy’s die het leuk vin-
den om hun steentje bij te dragen 
aan het project zijn welkom. Aan-
melden om de netwerkmeeting bij 
te kunnen wonen: Willeke Colen-
brander: willeke@kunstenhuis.nl / 
06 11168409. Enthousiasme tijdens de Kick Off van het project.

Zomermarkt in 
Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 21 juni vindt de eerste Zomermarkt plaats op het Maer-
tensplein in Maartensdijk. Alle ondernemers aan het Maertens-
plein zijn van de partij en pakken extra uit voor hun bezoekers.

Het idee een zomermarkt te organiseren, komt van Jannie van Rossum, 
van de DA drogist in Maartensdijk. ‘Het leek mij erg leuk om, vlak 
voor de zomervakantie, nog iets te organiseren voor alle ondernemers 
in Maartensdijk en hun klanten’, vertelt zij. ‘Het idee van een zomer-
markt sloeg aan bij de winkeliers. Vrijdag 21 juni, tussen 17.00 uur en 
21.00 uur zijn alle winkels open, staan er stands en is er van alles te 
doen op het plein’. 

Betty Koudenburg en haar toetsenist John Hogenkamp, beide hebben in 
Maartensdijk gewoond, is er met live-muziek, kramen met tassen, boe-
ken, sieraden, aparte horloges, speelgoed, aloë vera- en honingproducten, 
over voeding en beweging. En natuurlijk is ook aan de kids gedacht: 
schminken, pijltjes gooien, een springkussen en haren laten vlechten. 
Jannie: ‘Vanuit onze eigen winkel kunnen klanten een huidanalyse on-
dergaan en krijgen zij advies over make-up’. 
Er is ook gelegenheid om een hapje te eten en te drinken. De zomermarkt 
vindt plaats op vrijdag 21 juni van 17.00-21.00 uur, op het Maertensplein 
in Maartensdijjk.

Jannie van Rossum, Laura van Dordt en Natasja Jonkhart zien uit naar 
een gezellige zomermarkt 

ontwerpbestemmingsplan op te stel-
len. Essentieel daarbij is een goede 
afstemming met de omgeving, en de 
belangen ten behoeve van flora en 
fauna op een consciëntieuze wijze in 
beeld te brengen en op een adequate 
manier te compenseren. 

Bezwaar
Omwonenden maken primair ern-
stig bezwaar tegen het kappen van 
het meest waardevolle groen op La-
renstein. De belangrijke ecologische 
waarde is in het verleden rond de 
komst van Bedrijvenpark Larenstein 
al vastgesteld. De uitbreiding vindt 
plaats op een deelplan met zeer 
oude bomen. Het huidige bestem-
mingsplan is in 2008  na procedures 
vastgesteld. Nu wordt door omwo-
nenden bezwaar  gemaakt tegen het 
voorgenomen overschrijden van dit 

compromis. De gemeente verwoordt 
haar voornemen als volgt: ‘Bedrij-
venpark Larenstein is een aantal 
jaar geleden ontwikkeld om een 
plek te bieden aan bedrijven die het 
gemeentebestuur liever uit woonge-
bieden wilde halen, zoals bijvoor-
beeld tankstations en autobedrijven. 
De achterblijvende locaties konden 
ontwikkeld worden voor woondoel-
einden. De verkoop van kavels gaat 
vooralsnog voorspoedig. Voor alle 
resterende kavels is belangstelling 
van één of meer bedrijven. Dit zijn 
bedrijven die al zijn gevestigd op 
Larenstein, uit de gemeente komen, 
of uit de directe regio.’. 

Alle belanghebbenden zijn van 
harte welkom om woensdagavond 
19 juni te komen in het HF Witte-
centrum.
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Kinderdagverblijf De Melkfabriek 
zoekt medewerkers

door Walter Eijndhoven

Vindt u het leuk om met kinderen te werken? Dan krijgt u nu wellicht een mooie kans gehoor te 
geven aan uw droom. KDV De Melkfabriek zoekt vijf medewerkers voor haar vestiging 

in Groenekan en elf medewerkers voor haar nieuwe dependance in De Bilt. 

In het oude pand van de vroegere 
apotheek Bogaert aan de Biltstraat 
in Utrecht, startte pedagoog en ei-
genaresse Noëlle van den Bergh 
in 2010 haar eerste vestiging van 
De Melkfabriek, een kinderdag-
verblijf in de wijk Wittevrouwen. 
Een gewaagde sprong, middenin 
de crisisjaren rond 2010. Voor Van 
den Bergh was deze stap er echter 
ééntje van vele. 

Ontwikkeling
‘Al sinds mijn jeugdjaren wist ik 
één ding zeker. Ik wil zelfstandig 
zijn’, vertelt Van den Bergh. ‘Niet 
in loondienst bij een werkgever, 

maar zelf ondernemen en verant-
woordelijk zijn voor mijn eigen 
daden’. Van den Bergh studeerde 
Pedagogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam, dus het was niet zo 
vreemd dat zij uiteindelijk een kin-
derdagverblijf begon. ‘Vanuit mijn 

studie vind ik de ontwikkeling van 
kinderen tot vier jaar erg interes-
sant. In de eerste jaren van hun le-
ven leren zij heel veel’. Veel ouders 
werken beiden en kinderdagverblij-
ven schieten als paddenstoelen uit 
de grond. 

Tweede
Ook bij De Melkfabriek liepen de 
zaken goed en drie jaar later startte 
Van den Bergh, samen met haar 
man Daan, een tweede kinderdag-
verblijf aan de Ridderschapstraat, 
middenin de stad. In 2016 volgde 
nog een derde vestiging aan de 
Raiffeisenlaan in Tuindorp. Op 

al haar locaties streeft De Melk-
fabriek naar een goede opvang. 
‘In de eerste vier jaar gebeurt er 
erg veel’, vertelt Van den Bergh. 
‘Dan wordt de gehele basis ge-
vormd voor verdere ontwikke-
ling. Ieder kind krijgt bij ons vol-

doende beweging, zowel binnen 
als buiten en voor kinderen vanaf 
twee jaar wordt ter bevordering 
van de lichamelijke ontwikkeling 
kinderyoga gegeven. Uitgevoerd 
met behulp van matten, ballen en 
ander yogamateriaal. Naast yoga 
wordt muziekles gegeven aan de 
kinderen, kunnen zij buitenspelen 
in de moestuin en krijgen zij bio-
logische voeding. Ook taal is erg 
belangrijk. Kinderen kunnen in de 
eerste vier levensjaren een taal van 
nature makkelijk aanleren. Om 
hierop in te spelen, bieden wij En-
gels als tweede taal’. 

Personeel gezocht
Het kinderdagverblijf groeide 
snel en er werd uitgekeken naar 
een nieuwe locatie. Vorige maand 
kwam gemeente De Bilt in zicht, 
met een vestiging aan de Koningin 
Wilheminaweg 469 in Groenekan 
en in augustus komt nog een ves-
tiging aan de Sint Laurensweg 13 
in De Bilt. ‘In deze tijd is het lastig 
om aan personeel te komen’, legt 
Van den Bergh uit. ‘Dus via deze 
weg hoop ik geïnteresseerden te 
vinden. Wij zoeken vijf medewer-
kers voor onze vestiging in Groe-
nekan en 11 medewerkers voor 
onze vestiging in De Bilt. 

De Melkfabriek zoekt niet alleen 
pedagogisch medewerkers op 
mbo- en hbo-niveau, maar ook sta-
giaires vanuit BOL/BBL leerweg. 
Ook belangstellenden die zich 
graag willen omscholen kunnen 
solliciteren op een functie bij De 
Melkfabriek. Voor meer informa-
tie, zie www.kdvdemelkfabriek.nl

Kinderen tot vier jaar kunnen op ontdekkingsreis in de moestuin van De 
Melkfabriek. 

Fakkel van hoop en passie 
bij flamencovoorstelling

Echte flamenco hoort pijn te doen, volgens de kenners, en pijn werd er geleden, afgelopen zondagavond.

In de zinderende finale van een lan-
ge, gepassioneerde en altijd oprechte 
ontmoeting tussen het extreem-vrou-
welijke en het radicaal-manlijke, 
bekroonde flamencolerares Heleen 
Jansen haar voorstelling Antorcha 
(fakkel) met de ultieme afwijzing 
van haar eeuwige geliefde, erbij kij-
kend alsof ze had overwonnen, zich 
wellicht niet realiserende wat ze zo-
juist had verstoten.

Bij flamenco gaat het niet om de 
schoonheid, maar om de durf om 
emoties te tonen en ziel en zalig-
heid in bewegingen om te zetten. 
Een kunstvorm die alle lef eruit 
gooit en weigert zich te verbergen 
achter het masker van de schoon-
heid: dat is echte flamenco. Of, in 
de woorden van de grote ‘aficio-
nado’ Félix Grande: ‘De kracht van 
de dood kan het leven vernietigen, 
maar heeft de dood meer kracht 
dan het herrezene? Wij herrijzen, 
in de ernstige warmte van de cante 
(zang). Dat wat er aan ons gestor-
ven is, herrijst en kijkt ons aan. En 
dan stroomt ons leven weer, het 

leven dat naar zichzelf kijkt tot in 
zijn diepste innerlijk, vol, heel zijn 
herinnering komt naar boven: in al 
zijn ongeluk en heel zijn wonder-
baarlijkheid. En één moment lang 
is het alsof het universum, de tijd, 
en ons wezen elkaar kussen op de 
wang: en er glijdt een traan langs. 
Een traan die niet slechts vertwijfe-
ling is: hij is onstuimige levenslust 
vol mededogen.’

Deze prachtige voorstelling van 

Heleen Jansen en haar leerlingen, 
afgelopen zondag in het H.F. Wit-
tecentrum, vol liefde, erotiek en 
wanhoop, deed elke toeschouwer 
even boven zichzelf uitzweven, zich 
groter en beter voelen dan hij eigen-
lijk is, en terugdenkend aan verloren 
liefdes die wellicht ten onder gingen 
in de agressieve strijd van passie en 
emotie, waarin ook de flamenco, 
met al zijn woedende gestamp, ge-
klap en getik zo uitmunt.
                    (Peter Schlamilch)

Heleen Jansen danst te midden van haar leerlingen.

Een bijzondere avond 
in Bilthovense kelder

Dinsdag 11 juni waren schrijver Arnon Grunberg en lithograaf/
schilder Jeroen Hermkens in Galerie KunstindeKelder van de Bilt-
hovense Boekhandel van om te vertellen over hun bibliofiele editie 
’Het model, de schilder en de schrijver’. 

Dit kunstboek, bestaande uit 5 teksten en 6 kleurlitho’s, was in maart en 
april in de kunstkelder te zien tijdens de expositie ‘Ode aan de Vrouw’. 
Ria Rosinga ging met de makers van het boek in gesprek. 

Spanning
Vanaf half acht druppelden de bezoekers binnen. Het interview vond 
plaats in de kelder, een inspirerende ruimte met gekleurde litho’s van 
Hermkens aan de muur en boeken van Grunberg op een tafel. Voor 
de gasten was er koffie en thee. De sfeer was ongedwongen, maar er 
was ook iets van spanning voelbaar, alsof de aanwezigen wisten dat 
Grunberg nog maar zelden in een boekhandel voor een vraaggesprek 
aanschuift en signeert.

Bevragen
Na een inleiding over de grote bekendheid van de heren, de vele toe-
gekende prijzen en hun enorme productiviteit beet Hermkens de spits 
af en vertelde hoe hij na jaren van stadsgezichten schilderen zich had 
toegelegd op het vrouwelijk naakt. Een uitzonderlijke editie wilde hij 
maken. Met vrouwelijke naakten uit verschillende landen en diverse 
continenten. Het verhaal van de modellen moest centraal staan. Herm-
kens dacht hierbij ‘direct aan Grunberg’. ’Een mooi experiment’, vond 
Grunberg, mits hij de modellen zou kunnen bevragen tijdens de schil-
dersessies. Zo ontstond een unieke samenwerking.

Humor
Zowel Grunberg als Hermkens vertelden met passie en humor. Anek-
dotes over Grunbergs aarzeling of hij zich wel of niet zou uitkleden om 
solidair te zijn met de modellen die hij interviewde. Over zijn schaamte 
tijdens het douchen met de soldaten in Afghanistan met wie hij ooit 
‘embedded’ was. Opmerkingen van Hermkens over zijn chagrijn als hij 
te lang niet kan schilderen of over het effect van een doktersjas voor 
zijn UMC project. ‘Iedereen noemt me daar dokter’. Het publiek voelde 
de humor van de sprekers aan en was betrokken. 

Openhartig
Tijdens het gesprek kwamen interessante vragen naar voren waarop 
openhartig geantwoord werd. Hermkens’ antwoord op de vraag waar-
om hij zich niet had uitgekleed tijdens een bepaalde schildersessie ter-
wijl Grunberg wel ‘naakt was gegaan’ kwam tijdens het vragenkwartier 
terug en gaf ruimte voor een levendige discussie.
Arnon Grunberg en Jeroen Hermkens hebben een mooie uitleg gege-
ven over hun bibliofiele editie ‘Het model, de schilder en de schrij-
ver’. Galerie KunstindeKelder heeft haar naam met recht eer aange-
daan. 
       (Jeroen de Jong)

Hermkens (l) en Grundberg waren onlangs (ook) in Kiev (Oekraïne) om 
een model uit het Kunstboek te interviewen. Hierover vertelden zij 11 
juni ook tijdens de bijzondere avond in Bilthoven.
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Enquête kapbeleid
Klimaatverandering, het groene karakter van 
wijken en afvoer van regenwater zijn actuele 
thema’s waar de gemeente zich mee bezig-
houdt. Bomen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Met het kapbeleid bepaalt de gemeente 
of een boom gekapt mag worden. Graag ho-
ren wij uw mening over het kapbeleid. Doet 
u mee aan de enquête? 
Zie www.debilt.nl/bomen voor meer info.

Gewijzigde  
openingstijden
Gedurende de zomervakantie is er van 22 juli 
tot en met 1 september geen avondopen-
stelling. Het gemeentehuis is in deze periode 
op de dinsdagen dus tot 17.00 uur geopend. 
Een afspraak maken kan via 
www.debilt.nl/afspraak.

Toegankelijkheid  
sportaccommodaties
Gemeente De Bilt heeft sportverenigingen op-
geroepen ideeën in te dienen om hun accom-
modaties beter toegankelijk te maken. Om 
toegankelijkheidsproblemen in beeld te krij-
gen vragen we u om de sportaccommodaties 
hierop te beoordelen. Dit helpt de verenigin-
gen mogelijk bij het indienen van ideeën. Be-
oordelen kan via app en site: unieksporten.nl.

Kadernota 2020 – 2024
Voer voor discussie

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: 	 	Overboslaan,	 Parklaan,	 Korte	 Boslaan,	 Hoflaan	 en	 Noord-
Houdringelaan, rioolwegen reconstructie tot 21 juni 2019.

Bilthoven:   Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden tot  
6 december 2019.

Bilthoven:  Melkweg, rioolrenovatiewerkzaamheden tot 31 oktober 2019.
Hollandsche Rading:  Vuurse Dreef, Herstraten voetpaden tot 21 juni 2019.
Groenekan en De Bilt:   diverse locaties, bomenonderhoud (snoeien grote bomen); 

matige hinder voor verkeer tot 30 augustus 2019.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

De jaarrekening over 2018 toont een positief 
saldo.	Toch	is	de	teneur	over	de	financiën	de	
laatste tijd negatief; we zouden een arme ge-
meente zijn. Hoe zit dat nu?
“Net	als	in	voorgaande	jaren	krijgen	we	niet	
genoeg middelen van het Rijk om de opnieuw 
stijgende zorgkosten op te vangen. Jeugdzorg 
wordt duurder, er maken steeds meer men-
sen gebruik van en er was al stevig bezuinigd 
op de middelen die we ervoor kregen van het 
Rijk. Bovendien hebben we bijzonder weinig 
beleidsruimte als gemeente om te sturen op 
de jeugdzorg: we mogen mensen niet belas-
ten naar inkomen en we kunnen natuurlijk 
ook niet zomaar beslissen dat iemand geen 

zorg krijgt. We hebben die tekorten op jeugd-
zorg tot op heden steeds uit reserves voor het 
sociaal domein kunnen opvangen, maar zoals 
in vele gemeenten is de bodem van die spaar-
pot ook in De Bilt zichtbaar geworden. Maar 
onze	financiële	positie	zou	ook	zonder	het	so-
ciaal domein problematisch zijn: we hebben 
in deze gemeente historisch erg veel betaald 
met geleend geld.”

Hoe vertaalt zich dat in de kadernota voor de 
komende jaren?
“De kadernota gaat nu uit van een negatief 
saldo van ruim 2,3 miljoen euro voor 2020 en 
ook de jaren daarna is het beeld somber. Kos-
ten nemen toe en baten blijven achter. We 
weten dat de compensatie van het Rijk onvol-
doende is om de tekorten in de jeugdzorg op 
te vangen. 
Gezien	deze	financiële	positie	hebben	we	er	
voor gekozen geen nieuw beleid in de kader-
nota op te nemen. Sterker nog: we zullen 
moeten kijken wat we nu het belangrijkst vin-
den en wat er mogelijk is. Daar gaan we een 
goede discussie over voeren in de raad rond 
de begroting in november.”

Van welke ontwikkelingen gaan inwoners de 
komende tijd iets merken?
“Iedereen die in het centrum van Bilthoven 
komt ziet dat er druk gebouwd wordt. Het 
nieuwe	Vinkenplein	krijgt	vorm.	Na	voltooiing	
is de omgeving van het station aan de beurt, 
waar wij de kans hebben meer woningen te 
bouwen dichtbij openbaar vervoer.
Ook De Bilt gaat zijn bijdrage leveren aan het 
klimaat.	 De	 komende	 jaren	 gaat	 Nederland	
van het aardas af. De gemeente moet dit sa-
men zien te realiseren met inwoners, onder-
nemers en de provincie.
Een ander voorbeeld is het nieuwe participa-
tiebeleid dat afgelopen april is vastgesteld. 
We	zijn	al	gestart	met	het	instrument	flitspei-
lingen via online enquêtes, maar er zal ook 
een digitaal inwonerpanel worden ingericht. 
We gaan inwoners dus intensiever betrekken, 
maar liefst ook zo vroeg mogelijk. Zulke ont-
wikkelingen gaan ondanks de beperkte mid-
delen natuurlijk gewoon door!”

Wethouder Smolenaers

In de raadsvergadering van donderdag 
20 juni worden de Jaarrekening 2018 
en de Kadernota 2020-2024 besproken. 
De gemeenteraad controleert de jaarre-
kening en stelt deze vast. De kadernota 
geeft de speerpunten van het beleid in 
de komende jaren weer en is kaderstel-
lend voor de begroting voor 2020 en 
daarna. Wethouder Dolf Smolenaers 
(Financiën) blikt vooruit.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Reisdocumenten nodig voor uw vakantie? 
Maak op tijd een afspraak
In deze tijd besluiten veel mensen nieuwe 
reisdocumenten zoals paspoort en identi-
teitskaart aan te vragen of rijbewijzen te ver-
lengen. We adviseren hiervoor op tijd een 
afspraak te maken. Het is in deze periode 
namelijk drukker dan in de rest van het jaar. 
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 

via www.debilt.nl/afspraak online een af-
spraak maken. Doet u dit ruim van tevoren, 
dan heeft u meer kans dat u hiervoor een 
tijdstip kunt kiezen dat u goed uitkomt. U 
ontvangt per e-mail een bevestiging en een 
dag van tevoren een herinnering. Geen in-
ternet? Maak dan telefonisch uw afspraak 
via: 030 - 228 94 11.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal van 
het	gemeentehuis	in	Bilthoven.	Naast	het	Vragenhalfuur,	de	Lijst	Ingekomen	Stukken	en	
eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):
• Vaststellen bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017
• Beslissen op bezwaar tegen voorkeursrecht op terrein bij HF Wittecentrum
• Vaststellen Duurzaamheidsagenda De Bilt 2019 – 2022
• Vaststellen Huisvestingsverordening Regio Utrecht, gemeente De Bilt 
• Verlenen toestemming voor wijzigen Gemeenschappelijke Regeling RDWI
Ook vergadert de gemeenteraad op 20 juni a.s. over de Jaarrekening en de Kadernota. 
De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt  
u op debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u alle raads- en commissievergaderingen live 
volgen.
Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan 
voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies  
op	 2	 en	 4	 juli.	 Dat	 kan	 door	 een	 e-mail	 te	 sturen	 naar	 raadsgriffie@debilt.nl	 of	 bel	 
(030)	228	91	64.	Ook	met	vragen	over	de	agenda	of	de	stukken	kunt	u	bij	de	griffie	 
terecht. 
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TASSEN
& KOFFERS

VANAF

7.99

TOT

62%
KORTING

Deze acties zijn geldig van woensdag 19 t/m dinsdag 25 juni 2019. Kijk voor de actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Omo wasmiddel 
grootverpakking 
 Alle fl essen van 1295 ml 
Van /9.49

 3.99 
PER FLES

 Hollandse 
aardbeien 
Schaal van 400 gram

 2.29 
 PER SCHAAL 

 Per kilo 
5.73 

58%
KORTING

SPAAR NU VOOR 
KORTING OP WRLD 
 TASSEN & KOFFERS.
BIJ IEDERE 10.- EEN STEMPEL
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Wie wordt de eerste Biltse 
kinderburgemeester

De gemeente De Bilt is op zoek naar een kinderburgemeester tussen de 10 en 14 jaar oud die op wil 
komen voor het belang van de jeugd. De afgelopen weken konden kinderen hiervoor solliciteren 

met een filmpje. Maar liefst negen kandidaten hebben zich gemeld voor de functie. Vanaf 
maandag 17 juni, kunnen inwoners van de gemeente stemmen op hun ideale kandidaat. 

Vijf jongens en vier meiden heb-
ben interesse getoond voor de func-
tie. De jury met daarin Madeleine 
Bakker (wethouder jeugd), Johan 
Slootweg (plaatsvervangend voor-
zitter gemeenteraad), Ella Prins 
(directeur Julianaschool) en Niels 
van Veelen (buurtsportcoach Mens 
De Bilt), heeft alle sollicitaties be-
keken en uiteindelijk drie kandida-
ten gekozen, die door zijn naar de 
volgende ronde. Zij sprongen er net 
bovenuit en wisten de jury te over-
tuigen door een goede presentatie, 
een duidelijke motivatie en een 
concreet thema waar ze zich voor 
in willen zetten als kinderburge-
meester. 

Kandidaten
De jury heeft gekozen voor Bodile 
Paans (11 jaar, Maartensdijk), Bram 
Schepers (10 jaar, De Bilt) en Car-
men Braak (10 jaar, Bilthoven). 
Zij hebben afgelopen week op het 
gemeentehuis kennis met elkaar 
gemaakt en een kort filmpje opge-
nomen waarin zij vertellen wie ze 
zijn, waarom ze kinderburgemeester 
willen worden en wat ze willen gaan 
doen als ze kinderburgemeester zijn. 

Campagne
Vanaf maandag 17 juni zijn deze 
filmpjes te zien op www.debilt.
nl/kinderburgemeester en gaan de 
kandidaten campagne voeren. Op 

diezelfde website kunnen inwoners 
van de gemeente (ook als je nog 
geen 18 bent) hun stem uitbrengen 
op hun favoriete kandidaat. Stem-
men kan tot maandag 1 juli. Daar-
na worden de stemmen geteld en 
wordt nog voor de zomervakantie 
de eerste Biltse kinderburgemeester 
bekend gemaakt. De kinderburge-
meester wordt tijdens de raadsver-
gadering op 26 september officieel 
geïnstalleerd en krijgt dan ook de 
speciale ambtsketen omgehangen. 

Biltse kinderburgemeester
In 2019 wordt voor de eerste keer 
de Biltse kinderburgemeester ge-
installeerd. De kinderburgemeester 
is allereerst een vertegenwoordiger 
van de kinderen, die wonen in alle 
dorpen van de gemeente De Bilt. 
Daarnaast zal hij/zij met de bur-
gemeester mee gaan naar officiële 
gelegenheden zoals Koningsdag, 
Mathildedag, de intocht van Sinter-
klaas en de herdenking op 4 mei. De 
kinderburgemeester zal ook aan de 
slag gaan (met ondersteuning van 
de gemeente) met een zelfgekozen 
thema, dat leeft onder de jeugd. Het 
ambt is voor een heel schooljaar. 

V.l.n.r. Bodile, Bram en Carmen.

Leerlingen ontwerpen 
Kommerbijbad voor jong en oud

door Guus Geebel

Vrijdag 14 juni presenteerden leerlingen van groep 6 van de Julianaschool een ontwerp voor een 
verblijfsgebied met zwembad op het voormalig Akotehterrein aan de Sperwerlaan in 

Bilthoven. De presentatie vond plaats in het oude infocentrum in de Kwinkelier 
voor klasgenoten en een aantal medewerkers die betrokken zijn bij de 

bouwontwikkelingen in Bilthoven Centrum en de Kwinkelier. 

Het fictieve bouwplan werd ge-
maakt in het kader van Dag van de 
Bouw en onderzoekend en ontwer-
pend leren. Samen met techniekjuf 
Marjolein Mak waren Matthijs, 
Roos, Nicolaas, Kirstie, Maaike, 
Anne-Sophie, Louise en Bas op 23 
mei begonnen met het uitwerken 
van het plan, dat als naam Kom-
merbijbad kreeg. Eerst werd een lo-
catie gezocht en daarna maakten ze 
een maquette. Aan de hand daarvan 
verzorgden ze hun presentatie. De 
kinderen vertellen dat ze eerst een 

plattegrond gemaakt hebben waar-
op hun ideeën werden ingevuld. 
Daarbij speelde duurzaamheid een 
grote rol. Zo worden voor het ver-
plaatsbare dak bladeren gebruikt 
en ook andere gebruikte materialen 
zijn passend bij de omgeving. 

De leerlingen hebben voor een 
zwembad gekozen omdat zwem-
bad Brandenburg eigenlijk alleen 
maar binnen is. ‘Daarom is het 
leuk om ook een buitenbad te heb-
ben. Toen we begonnen wisten 

we eigenlijk al gauw dat het een 
zwembad voor zo’n 65 mensen 
moest worden voor jong en oud.’ 
De oppervlakte die voor het pro-
ject gebruikt kon worden bedraagt 
2079 vierkante meter. De kinderen 
vinden dat de gemeente de kavel 
eigenlijk niet moet verkopen en 
zelf het beheer moet hebben. Het 
project heeft enkele leerlingen zo 
geboeid dat ze aangeven best ar-
chitect te willen worden. Na de 
presentatie werd een champagne-
toost uitgebracht.

De ontwerpers van het Kommerbijbad met medewerkers van de bouwontwikkelingen in Bilthoven.

Jubileum Patioschool
Patioschool De Kleine Prins viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. 
Met de kinderen en ouders van de school wordt dit de komende met 

feestelijke activiteiten op- en rondom de school gevierd. 

De Patioschool is een begrip in De Bilt. Vele generaties kinderen zijn 
dagelijks door het tunneltje naar de Weltevreden gelopen en gefietst om 
les te krijgen van leerkrachten als meester Rob, juf Miriam en juf Ni-
cole. Met schoolhoofden als Piet Zonneveld en Corry de Rooij heeft de 
school mooie tijden beleefd; van een kleine school die op de grens van 
opheffing balanceerde door het kleine leerlingaantal tot de bloeiende 
school die het nu is met ruim 200 leerlingen en 8 groepen. In de begin-
jaren was de Patioschool, samen met de Michaelschool onderdeel van 
een Katholieke stichting. Ruim tien jaar geleden werd de Patioschool 
onderdeel van Stichting Delta De Bilt.

Activiteiten 
In de week van 24 juni tot en met 28 juni wordt het jubileum groots ge-
vierd. Daarbij horen natuurlijk feestelijke activiteiten voor de kinderen 
en ouders van de school met activiteiten als een voorstelling van De 
Kleine Prins in het HF-Witte, gezamenlijk muziek maken met de ‘vuil-
nismannen’, een vossenjacht en op vrijdag wordt de week afgesloten 
met het Patiofestival.

Reünie
Bij een 50-jarig bestaan wordt er ook teruggekeken op de rijke geschie-
denis van de Patioschool. Op 22 juni van 14.00 tot 17.00 wordt er een 
reünie georganiseerd. Op deze reünie zijn de oud- leerkrachten, oud-
leerlingen en oud-ouders aanwezig. Heeft u een geschiedenis op de Pa-
tioschool, kijk dan op de website van de school onder het kopje reünie 
en geef u op: www.patioschool.nl

Patioschool 2019.

Patioschool 1978.

Vlinders
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 26 juni is in en bij Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6, De 
Bilt het thema ‘Vlinders’. Ze hebben schitterende en vaak ook bijzon-
dere namen. Wel eens gehoord van Oranjetip, Icarusblauwtje, Dag-
pauwoog, Huismoeder of Rood weeskind? Ze fladderen in het rond en 
ze zijn mooi van kleur en vorm en het lijkt of ze niet stil kunnen zitten. 

Aanmelden
Op die dag kom je het nodige te weten over vlinders zodat je in ieder 
geval de meest voorkomende leert kennen. Nu nog even duimen voor 
mooi weer want dan zijn ze lekker actief. Nadat je heerlijk buiten bent 
geweest mag je zelf een fantasievlinder knutselen. Aanmelden voor 26 
juni (van 14.30 tot 16.30 uur) kan tot en met zaterdag 22 juni per e-
mail: kindernatuuractiviteiten@gmail.com
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Streek melk, karnemelk 
of drinkyoghurt 

1.49 
PER DOOS

 0.99 
2 STUKS

2 FLESSEN

Doos met 6 stuks
 Van /2.05

Streek 
scharreleieren

2 fl essen van 0.5 - 1 liter
 Van /2.26 - /2.86

Hollandse groene, rode, 
gele of oranje paprika

Alle pakken van 200 gram 
Van /2.76  - /2.98 

Streek
boerenkaasplakken 

1.99  2.49 
200 GRAM
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Spannende derby
In de laatste wedstrijd van het 
seizoen 2018/2019 werd er in de 
tweede klasse in De Bilt de derby 
gespeeld tussen Nova A1 en Twee-
maal Zes A1 uit Maartensdijk. 
Het was een spannende wedstrijd 
tot aan het laatste fluitsignaal.

Het eerste kwartier was een gelijk 
opgaande wedstrijd. Daarna was 
Nova goed op schot en stond er met 
de rust een 10-6 stand op het score-
bord. Na de thee en de peptalk van 
de trainer, herpakten de bezoekers 
zich. De bal werd bij TZ sneller 
rond gespeeld en er werd gerich-
ter geschoten. Dit leidde al snel tot 
een 10-10 gelijke stand. Uiteinde-
lijk stond er na een uur korfbal een 
12-14 stand op het scorebord in het 
voordeel van Tweemaal Zes. 
(Bram Hund) Nova en TZ zorgen voor een spannende wedstrijd.

Bridge in de Zomer
Tijdens de zomermaanden kan er op dinsdag-, woensdag- 

en donderdagavonden in deze gemeente bridgen 
gespeeld worden. 

BridgeClub Bilthoven organiseert op de dinsdagen t/m 16 juli in het 
H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt vrij toeganke-
lijk Zomerbridgeavonden. Aanvang 19.30 uur. Aanmelding dinsdags 
tot 19.20 uur in de zaal of vóór 17.30 uur via e-mail ADNijdam@t-
mobilethuis.nl of tel. Bert Nijdam (06 19387746)

Woensdag
Bridge Combinatie Concordia-86 houdt deze zomer op de woens-
dagen tot en met 17 juli vrij toegankelijke zomerdrives. De speel-
locatie is het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. 
Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden dienen uiterlijk 19.15 uur aan-
wezig te zijn. 

Beginners
Iedere beginnende bridger c.q. ex-cursist is tot en met 17 juli op 
woensdagen om 19.30 uur welkom in het HF Witte centrum Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt om in een eigen groep uitgezochte spellen 
te komen spelen. De spellen (+ commentaar) worden daarna per e-
mail toegezonden. Voor iedere avond dient u zich 24 uur vooraf - bij 
voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoefenbridge@ziggo.nl.

Donderdag
Belangstellenden zijn welkom om op donderdagavonden tot en met 
29 augustus te bridgen in het Dorpshuis van Hollandsche Rading. 
Aanmelding als bridgepaar bij voorkeur voor de betreffende donder-
dag om 17.00 uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com 
of eventueel ter plaatse voor 19.15 uur.  [HvdB]

Uitslag Wedvlucht 
De 62 postduiven van 9 leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde 
terug van een vlucht vanuit Andrezel (Melun); een gemeente in het 
Franse departement Seine-et-Marne met 365 inwoners. 

De vogels dienden een afstand van gemiddeld 420 km te overbruggen. 
De uitslag (van de eerste 10 winnaars) was: Edith Muller: 1 en 7, Ron 
Miltenburg 2, 5 en 10, M.J.J. van Zelst 3, Peter van Bunnik 4, Michel 
van Putten 6 en W. de Ruiter 8 en 9.

Samenwerking verlengd

De samenwerking tussen 
SVM en FC Utrecht 
werd onlangs met een 
schriftelijke overeenkomst 
verlengd. V.l.n.r. zetten 
Bas van Noordwijk (FC 
Utrecht), Frans van der Tol 
en Wout van Dronkelaar 
(beiden SVM) en Bas van 
den Brink (FC Utrecht) 
hun handtekening. 

(Hans Nauta)

Voetballen bij 
FC Utrecht

Een verrassing was het zeker toen de SVM meisjes te horen kregen 
dat ze vorige week een wedstrijd mochten spelen bij FC Utrecht 
tegen SVM JO 8-1.Na afloop ervan kregen de talentjes ook een 
rondleiding. Ook de beide sponsoren van dit team genoten volop.
 (Hans Nauta)

Dos E2 
kampioen

 
De wedstrijd van DOS E2 
tegen De Corvers uit Hilversum 
werd met 9-5 gewonnen, 
waardoor DOS E2 zaterdag het 
kampioenschap veroverde. Op 
de foto staan de spelers met hun 
coaches Linda Nap en Amber de 
Jong.

Afsluiting Rugby
Als afsluiting van het rugby 
seizoen 2019 ging de Sticht-
sche Rugby Football Club 
afgelopen weekend met een 
U10 team naar het Scheve-
ningen Beach Stadion. Hier 
wordt jaarlijks een internati-
onaal rugby beach toernooi 
gespeeld waar ook jeugd-
teams uitkomen. 
De Stichtsche eindigde in 
de middenmoot. Een mooie 
prestatie voor een eerste 
beach toernooi. Na een harde 
Squeeze yell werd het rugby 
jaar afgesloten met een duik 
in de zee.
(Toine van der Poel) U10 team op het Scheveningse strand.
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Stevige beige BANKSTEL. 
Tel.0346-213063

Exel WANDELROLSTOEL 
2014 12 inch wielen licht-
gewicht opvouwbaar €150,-. 
Tel: 030-2290390

Espresso KOFFIEMACH. 
volautomaat Siemens, door 
omstandigheden heel weinig 
gebruikt € 175,-. (Nieuw € 
450,00) Tel. 06-16641083

Betonstenen Excluton 
Colorline geel/zwart. 
15x15x6cm, gebruikt. Ruim 
15 m2. Deel ligt nog. €15,- 
totaal. Tel. 030-2288994

Arzberg aardewerk vaatwas-
bestendig schaal diameter 
21cm + 1 schaal diameter 
16,5cm. Samen €2,. Tel: 
06-14040516

Arzberger aardewerk vaat-
wasbestendig 2 dessertschaal-
tjes diameter 16,5cm. Samen 
€1,-. Tel: 06-14040516

21 boeken van de meesters 
der vertelkunst o.a. Russische, 
Chinese, Ierse en Zweedse 
vertelkunst. Samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Ligbed stretcher 190x60x30 
€15,- Tel. 035-6241475

Camping TV + antenne 
(Philips beeldbuis 35cm.) 
€15,-. Tel. 035-6241475

Wit lamellengordijn rail-leng-
te 4m, lengte lamellen 2,15m 
bedienbaar met koorden €15,-
. Tel 06-48850620

Aluminium Rolhor hoogte 
2,05m breedte 1,10m €15,-. 
Tel. 06-48850620

Wit bovenkastje hoogglans 
(hang) 160x30cm. €35,- zo 
goed als nieuw. Tel. 030-
6331609

Wit hoogglans kastje 
180x40cm met 2 laden en in 
midden 2 planken laag model 
40cm hoog €50,-. Tel. 030-
6331609

Seniorenbed electrice €50,- 
Tel. 030-2211865

Geel dik zonschermdoek 
met ringen om op te hangen 
190x300cm izgs €50,-. Tel. 
06-29506849

Nieuwe Riverdale beer 
60cm €17,50. Ouderwets 
pop kinderstoeltje €5,-. Tel. 
06-29506849

Zwenkwielen set, ongebruikt; 
125 mm wielen; 2x geremd; 
2x ongeremd; montageplaat 
64x92mm. €12,-. voor de set. 
Tel: 0302288994

Betonstenen Excluton 
Colorline geel/zwart. 
15x15x6cm, gebruikt. Ruim 
15m2. Deel ligt nog. €15,-. 
030-2288994

Gardena struikenschaar type 
100. Artikel 8825-200.. Mes 
200 mm. Incl. verlengsteel 
instelbaar 800 tot 1200 mm. 
Compleet met lader en hand-
leiding. In prima conditie. 
Samen € 50,-. Tel 0302288994

Rollator/ook te maken als rol-
stoel 2 x gebr. bord.rood Nw 
155,00 NU 50,00 met aan-
koopbon Bilth. 06-44560743

Grote subwoofer voor in de 
auto zwart, zonder bekabe-
ling. Nw ca €109,00 nu €15,-.
Bilth. Tel. 06-44560743

Master select Access  Lock 
sleutelkluis (voor o.a.gebr 
zorgorganisaties) montage bv 
buiten.
type 5415D Nw prijs 
€54,50 Nu €20,-.  Bilth. Tel. 
06-44560743

Witte verstelbare kunststof 
(terras) zit- ligstoel met kus-
sen en voetensteun, €25,-.. 
Tel. 06-16641083   

Koelbox 40x38x28cm. met 
twee koelelementen. €12,-.
Tel. 06-16641083

Bedplaat hardboard 90 x 200 
cm. € 9,-. Tel. 06-16641083

Mooi wollen Desso tafello-
per 46 x 90 cm. €10,-.Tel. 
06-16641083

Antiverblindingslicht op 
de zonneklep van de auto 
voor ontspannen autorijden 
bij tegenlicht, €19,-, Tel. 
06-16641083

Hoge Rubberlaarzen (Hevea) 
maat 47/48 kleur groen. € 
9,50,-. Tel. 06-16641083 

2 nieuwe Vegan-tshirts met 
opdruk: Powered by Plants. 
Maat M,  lichtgrijs. Samen 
voor €30,-. Tel. 0619691119

2 nieuwe plafondlampen,  
Ikea,  voor kinderkamer,  
kleurrijke bijen en vissen, drie 
fittingen. Samen €10,-.  Tel. 
0619691119

Grote zwarte koffer op wie-
len. €5,-.  Tel. 06-19691119

Oude crèmekleurige 
Brabantia broodtrommel, 
in prima staat. €15,-. Tel. 
06-19691119

Zoef zoef dierentuin complete 
set, tweedehands, inclusief 
drietal zoef zoef dieren, €15,- 
Tel. 06-16658304

Zoef zoef boomhut, complete 
set, tweedehands, inclusief 
drietal zoef zoef dieren, €15,- 
Tel.06-16658304

Activiteiten
A.s. vrijdagavond 
V O O R J A A R S M A R K T 
Maertensplein. Kok Tassen 
Groot Assortiment. 

Personeel gevraagd
Parttime SECRETARESSE 
gezocht. 16 – 24 uur per week. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden 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. Tel. 
06- 50897262

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het hebt 
ontvangen en het zal geschieden! Evangelische Gemeente, zon-
dag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Let op! vanaf deze week gewijzigde openingstijden. 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13u-17u. Of op afspraak. 
Jopie’s Wonen, Dorpsweg 91, Maartensdijk. Tel.0630405694 
FB: Jopie’s Wonen

Cursussen/ trainingen 
 Ontspannend bewegen bewegend ontspannen
Tai Chi Tao in Hollandsche Rading  Iedere vrijdagochtend vanaf 
10.00 uur in het Dorpshuis Dennenlaan 57 
Tai Chi Tao buiten Majellapark te Utrecht vanaf 21 juli t/m 25 
augustus iedere zondag vanaf 12.30 uur. Voor meer informatie 
Jannie Mulder 06 54 93 77 23 www.taichitaostichtsevecht.nl

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ontspannen 
sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en volwassenen. 
Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus met instrument. 
De cello heeft een mooie warme zangerige klank en is een 
liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 06 19067441: Frank 
Linschoten cello docent. celloles-franklinschoten.nl en kunsten-
huis.nl/cello

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

   Mogen we u even voorstellen .. de

WONDERROOS

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

Het wemelt bij ons van de wonderrozen, in talloze soorten, maten en kleuren. 
Grootbloemige rozen, trosrozen, miniatuurrozen, heesterrozen, Engelse rozen, 
klimrozen, Ramblers, rozen op stam etc. etc. Allemaal afkomstig van de beste 
rozenkwekers in Europa, allemaal superkwaliteit, wonderschoon en in topconditie.

En wat is er nu zo wonderlijk aan 
onze rozen?? Ze hebben allemaal de 
eigenschap om bij de kassa pardoes 

flink voordeliger te zijn dan op het 
prijskaartje staat vermeld.

Kassakorting op
alle rozen

20%
Aanbieding geldig t/m dinsdag 25 juni

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar erva-
ring. Voor al uw voetproble-
men. Ik kom graag bij u thuis, 
ook ‘s avonds. Bel voor info 
of een afspraak met Janet de 
Lange 06-29060003

ERVAREN docent verzorgt 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 06-34892915

Diversen
Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €120,65 
p.m. Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212 fahw.
hellmann@online.nl

PAARDENMEST gra-
tis 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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Aangeboden mogelijkheid 
WOONRUIMTE voor een 
persoon met slaapkamer ook 
mogelijk voor kantoorruimte. 
Inl. 06-23455040

Verloren in Maartensdijk op 5 
juni een zwart etui met sleutels 
en verschillende pasjes

Maarssen te huur 
S L A A P P L A AT S / k a m e r 
met gebruik van enz. Tel. 
06-54941521

Gezocht
Leuke verkoopster 
voor de vrijdagmorgen op het 

Maertensplein van 09.00 tot 13.00 u.
Info 0612299967

Repair café Hollandsche Rading 

Op zaterdag 29 juni van 10.00 uur tot 14.00 uur is er 
een Repair Cafe in Hollandsche Rading. Een enthou-
siast team vrijwilligers staat klaar om van alles te 
repareren zoals elektrische apparaten, kleding etc. 
De locatie is Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading.

Zomeravondconcert in Groenekan

‘Oefening en Stichting’ en Kamerkoor 'Pro Musica' 
verzorgen op zaterdag 29 juni een zomeravondcon-
cert in het kerkgebouw aan de Groenekanseweg 66 
in Groenekan. Er wordt een afwisselend programma 
gebracht met lofliederen en nieuw bewerkte psal-
men. Ook zal er samenzang zijn. De toegang is vrij; 
er is een collecte ter bestrijding van de onkosten en 
de aanvang is om 19.30 uur.

Stapels 
prentenboeken 

cadeau
De jaarlijkse campagne ´Geef een prentenboek ca-
deau’ in april was weer een groot succes. Het boek 
Kikker is kikker van Max Velthuijs lag voor slechts 
2 euro in de boekhandel. 
Bij de Bilthovense Boekhandel nemen ze de mis-
sie van de campagne, namelijk om alle kinderen 
te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de 
jeugdliteratuur, heel serieus. Er werd dan ook weer 
opgeroepen om één of meer exemplaren van het 
prentenboek te doneren aan de Voedselbank.

Overladen
De medewerkers van de boekhandel zijn overladen 
met positieve reacties en natuurlijk met gedoneerde 
boeken. Het was hen een eer om stapels prentenboe-
ken aan de Voedselbanken te mogen overhandigen. 

Slagerij Terlouw 
zoekt:

voor de 
vers vlees- / vleeswarenafdeling 

in de Hoogvliet supermarkt 
te Hilversum een gezellige 

verkoopmedewerker 
of

leerling slager 
m/v

Werktijden in overleg
Fulltime of parttime

Goede verdienste

Tevens behoort het volgen van een 
opleiding tot de mogelijkheden.

Bel of app bij interesse met 
Pieter Terlouw 06 13740709
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Maartensdijkers organiseren 
bijzondere zeilwedstrijd

door Henk van de Bunt

Al vele jaren is de ‘6 uur van Loosdrecht’ een begrip binnen de watersportwereld van de 
Loosdrechtse Plassen. Sinds dit jaar wordt deze bijzondere zeilwedstrijd 

georganiseerd door drie Maartensdijkers. 

Frans en Natasha de Wit hebben sa-
men met Edwin Plug de wedstrijd 
al heel wat keren met groot plezier 
gevaren. Nadat de organiserende 
watersportvereniging aangegeven 
had deze niet meer te kunnen orga-
niseren, groeide al snel het idee om 
het hele concept van de wedstrijd 
en de organisatie over te nemen. 

Parcours
Zaterdag 22 juni gaat de eerste 
‘6 uur van Loosdrecht’, georga-
niseerd door het Maartensdijkse 
drietal; van start om 18.30 uur bij 
watersportvereniging Het Witte 
Huis in Loosdrecht. Frans de Wit 
vertelt: ‘De 6 uur is niet zomaar 
een zeilwedstrijd. Waar het bij an-
dere wedstrijden gaat om welke 
schipper er als eerste over de fi-
nish komt na het afleggen van een 
vooraf bepaald parcours, moet een 
schipper bij deze wedstrijd in de 6 
uur dat de wedstrijd duurt zijn ei-
gen parcours bepalen. Hij (of zij) 
doet dit aan de hand van een groot 
aantal rakken (banen) welke tussen 
de vaste boeien van Loosdrecht 
gevaren kunnen worden. Degene 
die in de 6 uur de grootste afstand 
heeft afgelegd wint de wedstrijd’. 
Natasha vult aan: ‘In deze wed-
strijd speelt tactiek, inzicht in het 
weer en je schip een hele grote 
rol. Je zeilt dus niet zozeer direct 
tegen een tegenstander, maar meer 
‘tegen jezelf’ en ‘tegen de klok’. 
Via een zogenaamde ‘handicap be-

rekening’ kan een langzaam schip 
het ook nog eens winnen van een 
snel schip. Open huurboot of snel 
jacht, degene die met zijn schip en 
bemanning zo slim mogelijk de 6 
uur zeilt wint. Daarom vonden we 
het zelf ook altijd zo leuk om mee 
te doen’. 

Voorbereiding
In de voorbereiding zitten al weer 
heel wat uren werk. Natasha: ‘Al 
die uren werk vinden we niet erg, 
de 6 uur van Loosdrecht is een echt 
unieke wedstrijd op de plassen. We 
zijn dan ook blij dat die wedstrijd 
dit jaar weer gevaren kan worden. 
Daarnaast wonen we alle drie in 

Maartensdijk, dat werkt handig’. 
Vanuit Alphen aan de Rijn wordt 
het drietal voor de organisatie aan-
gevuld door Rob de Richemont, 
ook een fanatiek zeiler. Frans ver-
volgt: ’We hebben om de wedstrijd 
nog leuker te maken een paar din-
gentjes veranderd en vernieuwd. 
Daarmee denken wij dat de wed-
strijd nog spannender en leuker 
wordt voor alle deelnemers’. Kort-
om; het gaat 22 juni dankzij alle 
Maartensdijkse inspanningen weer 
een bijzondere editie van de 6 uur 
van Loosdrecht. Inschrijven staat 
open voor alle zeilboten. Meer in-
formatie of inschrijven via www.
wsv-hetwittehuis.nl.

V.l.n.r. Edwin Plug, Natasha de Wit en Frans de Wit op de boot van 
Natasha: De inschrijving staat open voor kajuit- en open zeilboten. 

Voordaan Veteranen naar 
Landskampioenschap 

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben de Veteranen van hockeyclub Voordaan zich 
geplaatst voor het landskampioenschap. Na een solide 4-2 overwinning op 

Amsterdam is het team tweede geworden in de Hoofdklasse Veteranen 
in het district Noord/Zuid Holland Midden Nederland. 

Voordaan werd eerder in 2007 en 
2008 landskampioen en zelfs in 2010 
Europees kampioen maar greep 
de laatste jaren steeds net naast de 
hoofdprijs. Aanvoerder Michiel van 
IJzendoorn: ‘Ons team is de laatste 
jaren behoorlijk verjongd en heeft 
nu 7 spelers die ooit met Heren 1 

naar de Hoofdklasse zijn gepromo-
veerd. De jonkies hebben o.a. door 
mijn blessure na de winterstop het 
goed opgepakt en we zijn terecht 
tweede geworden’. Van IJzendoorn 
die persoonlijk met enkele fraaie sli-
dings ex-international Floris Evers 
van Amsterdam afstopte, neemt na 

dit seizoen afscheid en gaat naar de 
50 plus Veteranen. 

De tegenstanders op het landskam-
pioenschap op 23 juni op Tilburg 
zijn Oranje Rood, Tilburg, Nijme-
gen, Quick Stick en Klein Zwitser-
land.          (Erik Versnel)

Voordaan is één van de zes ploegen die gaan strijden om het landskampioenschap boven de 35 jaar.

Alle competitieteams 
TC Voordaan kampioen

Vorig competitieweekend was een spannend weekend voor TC 
Voordaan. Met name de vrijdagavond was een spannende competi-
tieavond, waarbij twee teams thuis speelden.

Al snel werd duidelijk dat TC Voordaan binnen alle drie de competitie-
poules van de vrijdagavond de overhand had. Deze overwinning werd 
natuurlijk uitgebreid gevierd op de club. De aansluitende zaterdag was 
wat minder spannend in de zin dat de zaterdag heren zich al verzekerd 
hadden van een kampioensplek, zij lieten met negen punten verschil de 
nummer 2 van hun poule ruimschoots achter zich. 

Het vrijdag dames dubbel-
team 35+ derde klasse won 
vrijdag met 4-0 van De Bon-
gerd-Beusichem 2 en haalde 
daarmee, met 2 punten voor-
sprong op Hercules, de eerste 
plaats in de poule. Ook het 
vrijdag heren dubbelteam 
35+ vierde klasse won vrij-
dag met 3-1 van Hoogerhei-
de1 en werden met 4 punten 
voorspong op Gooiland 3 
kampioen.

Het vrijdag dames dubbelteam 35+ 

De zaterdag heren 35+ 2e eindigde met overmacht op de eerste plaats.

Het vrijdag gemengd 
dubbelteam 35+ 
won vrijdag met 
4-0 van Baarn 3 
en eindigden met 
maar liefst 5 punten 
voorsprong op de 
nummer 2 Tautenberg 
als overweldigende 
kampioen

Oproep aan 
sportverenigingen en 

cultuuraanbieders 
Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten dit schooljaar veel basis-
schoolkinderen kennismaken met diverse sportieve en culturele ac-
tiviteiten binnen onze gemeente. Door ‘Sjors’ krijgen de kinderen 
de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met naschoolse 
activiteiten binnen de gemeente.

Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten 
in het kleurrijke Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens digitaal 
voor kunnen inschrijven. Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvan-
gen aan het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje en mogen 
één (of meerdere) cursussen uitkiezen, waar zij enkele naschoolse in-
troductielessen kunnen volgen op locatie van sport- of cultuurvereni-
gingen. Vaak krijgen zij kosteloos de kans een kijkje in de keuken te 
nemen bij de activiteit waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cul-
tuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. 
 
Aanmelden
Voor Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn aanbieders nodig. Het Sjors-
boekje wordt in het nieuwe schooljaar op alle basisscholen van de ge-
meente De Bilt verspreid. Aanmelden kan op www.sportstimulering.nl. 
Voor vragen over Sjors in de gemeente De Bilt: Niels van Veelen via 
n.vanveelen@mensdebilt.nl.                  (Merije Brouwer)



Zomeravond wandeling 
op Beerschoten 

Vrijdag 21 juni om 20.30 uur or-
ganiseert IVN De Bilt e.o. een 
avondwandeling op landgoed 
Beerschoten. Het afwisselende 
parklandschap van het landgoed 
leent zich uitstekend voor  een 
wandeling op een zomerse avond. 
In de imposante bomenlanen voe-
len spechten, boomklevers en de 
bosuil zich prima thuis. Er zal 
(ook) worden stil gestaan bij het 
verschijnsel van de zonnewende. 

De start is bij het paviljoen op 
landgoed Beerschoten aan de 
toegangsweg vanaf de Holle Bilt 
in De Bilt. Deelname is gratis 
en vooraf aanmelden niet nodig. 
Honden kunnen niet mee. Verre-
kijker en goede schoenen worden 
aanbevolen. Nadere info bij Jaap 
Oskam  (tel 030 2211831) of Roel 
Maas-Bakker (tel 030 2721611). 
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Verandering van spijs doet eten
door Henk van de Bunt

Hoeveel spreekwoorden en gezegden met eten in de hoofdrol zijn er eigenlijk. Op internet 
zijn er tal van sites, waar men alles (of heel veel) op allerlei samengestelde rijtjes 

heeft gezet; alles afhankelijk van wat men wil uitdragen.

‘Je mag wel alles eten, maar niet al-
les weten’ (Ik hoef je niet alles te 
vertellen) wordt vaak gebruikt om 
de nieuwsgierigheid aan banden te 
leggen en ‘De liefde van een man 
gaat door de maag’ (Je kunt een man 
veroveren met goede kookkunst en 
lekker eten) werd (of wordt) als ad-
vies aan de ene helft van een stel 
meegegeven, met als enig doel die 
andere helft te blijven behagen. 

Verandering
Twee weken geleden kon met in 
De Vierklank lezen: ‘Verande-
ring is de enige constante in het 
leven’; een tegeltjeswijsheid, die 
universeel van toepassing lijkt te 
zijn.’Verandering van spijs doet 
eten’ (betekenis: door nu en dan 
eens te veranderen van spijs, be-
houdt men eetlust; bij overdracht: 
door verandering van werkzaam-

heid, van uitspanning enz. verliest 
men den lust, het genoegen daarin 
niet) is een al meer dan 100 jaar oud 
gezegde, dat gebaseerd is op werk 
van een nog oudere rijmelaar:
Veranderingh van praet en kout,
De menschen in vermaecking houdt.
De nieuwe spijs tot sausse streckt,
Die ons den appetijd verweckt.

Voedselbank
Enige tijd geleden heeft de Voed-
selbank in De Bilt gevraagd om 
aan een kale wand foto’s te hangen. 
Yvonne Müller en Nathalie van der 
Poel van Fotoclub Bilthoven be-
dachten toen foto’s te gaan maken 
over spreekwoorden en gezegden 
met voedsel als onderwerp. Inmid-
dels is het een reizende tentoonstel-
ling geworden. Na de Voedselbank, 
bejaardenhuizen en gezondheids-
zorgpraktijken hangen de foto’s nu 
tot en met 30 sept. in de Stichtse 
Apotheek in de Burg. de Withstraat, 
De Bilt. De vaak grappige foto’s 
zijn vaak aanleiding tot enthousias-
te gesprekken over de betekenis en 
taalgebruik van spreekwoorden. De 
foto’s zijn tijdens openingstijden 
van de Apotheek te bezichtigen. Ergens een slaatje uitslaan.

Informatiebijeenkomst 
goed bezocht 

Woensdag 12 juni konden belangstellenden kennisnemen van de 
plannen, die de Vrienden Van het van Boetzelaerspark in samen-
spraak met de gemeente De Bilt hebben opgesteld voor de herin-
richting van het entreegebied van het park.

Enkele tientallen mensen bezochten de informatiestand, die bij de in-
gang was opgesteld. Met name bewoners uit De Bilt, die gebruik ma-
ken van een rolstoel of scootmobiel waren geïnteresseerd kennis te ne-
men van de plannen. 

Waardering
Naast een bredere, voor rolstoelen en scootmobiels toegankelijke in-
gang, maken het cirkelplantsoen en de replica van de Moerkoertvaas, 
deel uit van het plan. Wethouder Anne Brommersma, ook aanwezig, 
kon vaststellen dat er alom belangstelling en waardering was voor het 
omvangrijke herstelproject. Het werven van fondsen kan nu in gang 
gezet worden. Wanneer de financiën rondkomen, hopen de Vrienden 
dat het project in het voorjaar van 2020 afgerond kan worden.  [HvdB]

Ben Verwiel (voorzitter Vrienden van het Van Boetzelaerspark) licht 
nader toe. [foto Henk van de Bunt]

Beerschoten bij avond levert prachtige beelden op. 

Jonge bonte spechten in het 
Leijense bos

In het Leijense bos zijn de afgelopen weken in diverse bomen nesten van de grote bonte specht 
te zien geweest. Ook in een dode boom langs het fietspad. Als de jongen wat groter zijn 

steken ze kun kopje naar buiten als ze gevoerd willen worden. 

Ze hebben in tegenstelling tot hun 
ouders een rode kop. Elke paar mi-

nuten komen dan zowel moeder als 
vader specht met insecten in hun 
bek aanvliegen. De vader heeft een 

rode vlek achter op zijn kop, de 
moeder heeft een volledige zwarte 
kop. Soms gaan ze ook naar bin-
nen om rommel op te ruimen. En-
kelen dagen later blijken de jonge 
spechten te zijn uitgevlogen en is 
er geen activiteit meer waar te ne-
men rond het nest. Ook de jonge 
spechten vliegen er niet meer rond.

Een week later echter verschijnt 
moeder specht in de tuin om 
pinda’s uit een netje te pikken en 
aan haar jong te voeren die in een 
naastgelegen struik zit te wachten. 
De vader is dan niet meer aan-
wezig. Na enkele dagen heeft de 
jonge specht door hoe het werkt en 
kan zelf de pinda’s bemachtigen 
hoewel zijn moeder nog wel in de 
buurt blijft.

  Eugène Jansen, Bilthoven

Om de beurt komen de ouders met 
voedsel aanvliegen.

De jonge specht is al bijna net zo groot is al zijn moeder.

De jonge specht weet inmiddels hoe hij een pinda moet bemachtigen.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Juni special: Heel gebakken tarbot!

Woe.
19-06
Do.

20-06
Vr.

21-06
Za.

22-06
Zo.

23-06

Biefstuk met 
champignonsaus

of
Gebakken zeewolffilet 

met spekjes
of

Champignonragoût 
met rijst

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
26-06
Do.

27-06
Vr.

28-06
Za.

29-06
Zo.

30-06

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis- 
en vegetarische 

gerechten.

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

advertentie
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