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Uw lokale
drukwerkspecialist

U wilt een nieuwe website of uw 

website kan een opfrisbeurt gebruiken? 

En u weet niet waar te beginnen?

Wij helpen u! Maak een afspraak

en we kijken samen naar

de mogelijkheden.

Website nodig?

Heel gemeente De Bilt

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

KOM ZATERDAG 16 JUNI TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR  
NAAR HOOGVLIET BILTHOVEN!

Leyenseweg 127, Bilthoven

advertentie

Opening fietstocht
Amersfoort - Utrecht

door Henk van de Bunt

Tussen Amersfoort en Utrecht worden op zondag 24 juni tien beelden onthuld met een feestelijk 
fietsevenement. De beelden van de hedendaagse kunstenaar Boris Tellegen (1968) symboliseren 

een ontmoeting tussen de Utrechtse Gerrit Rietveld en de Amersfoortse Piet Mondriaan.
De 6,5 meter hoge zuilen staan langs De Stijl fietsroute. Ter ere van de opening is er 24 juni

een fietstocht van Amersfoort naar Utrecht langs alle beelden met leuke activiteiten en prijzen.

Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld 
werden op fietsafstand van elkaar 
geboren. Ondanks dat hebben deze 
leden van kunstbeweging De Stijl 
elkaar nooit ontmoet. Hedendaags 
kunstenaar Boris Tellegen creëerde 
10 beelden tussen Amersfoort en 
Utrecht langs deze De Stijl fietsrou-
te van ongeveer 20 kilometer. Tel-
legen verwijst in zijn monumentale 
kunstwerken duidelijk naar het ab-
stracte werk van leden van De Stijl 
Rietveld en Mondriaan. De sculp-
turen markeren ook de bijzondere 
band tussen de twee steden. Deze 
fietsroute zal de komende jaren 

verder ontwikkeld worden tot een 
fietsroute die nog aantrekkelijker is 
voor fietsende forensen en elektri-
sche fietsen.

Tellegen
Projectleider Ella Derksen vertelt: 
‘Tellegen creëerde alternatieve 
grenspalen tussen de verschillende 
landschappen op de route: De Bilt 
bestaat uit meerdere dorpskernen. 
Rond 1900 verschenen de eerste 
villa’s rond het station. In 1917 
kreeg dit dorp de naam Bilthoven. 
In deze omgeving vond Tellegen 
een klassieke sculptuur passend: 

een sokkel met een figuur erop, 
in een zandsteen-achtige uitstra-
ling. Tellegen zette deze klassieke 
benadering uiteraard wel naar zijn 
hand. Sinds zijn jeugd is hij een 
verwoed verzamelaar van robots, 
poppetjes en totems. Het geabstra-
heerde mannetje bovenop de sokkel 
aan de Paltzerweg kan op verschil-
lende manieren worden bekeken. 
Communicatie-coördinator Marije 
Lieuwens vult aan: ‘Het beeld aan 
het Beukenlaantje is in de primaire 
kleuren van De Stijl uitgevoerd en 
draagt het jaartal 1917. Terwijl de 
Eerste Wereldoorlog nog woedde in 
de omringende landen, hielden en-
kele Nederlandse kunstenaars zich 
bezig met abstractie. Zij wilden een 
radicale hervorming van de kunst. 
Het ging hen niet alleen om vorm 
en kleur. Hun modernistisch project 
streefde naar een andere en betere 
maatschappij. Rietvelds meubel-
maker Gerard van de Groenekan 
heeft jarenlang zijn werkplaats ge-
had aan de Utrechtseweg 315 in De 
Bilt. Vele rood-blauwe stoelen, die 
symbool zijn geworden voor De 
Stijl, zijn daar vervaardigd. Ger-
rit Rietveld werd aanvankelijk op 
Den en Rust in 1964 begraven; de 
familie van Rietveld was hier niet 
blij mee en heeft Rietveld (in 1994) 
herbegraven in Utrecht.[

Fietstocht
Op zondag 24 juni start om 13.00 
uur in Amersfoort bij het Mondri-

aanhuis een fietstocht van ongeveer 
20 kilometer naar Utrecht langs de 
beelden. Het eindpunt is het Cen-
traal Museum. Deelname aan het 
openingsevent op 24 juni is gratis 
maar de capaciteit bij de start is 
beperkt. Aanmelden kan tot en met 
maandag 18 juni door een mail te 
sturen naar: Fiets@DeStijlUtrecht-
Amersfoort.nl. De fietsroute kan 
ook op eigen gelegenheid worden 
gereden. De routekaart is spoedig 
te downloaden op www.destijlu-
trechtamersfoort.nl. Het gaat deze 
dag niet om wie het snelste kan fiet-
sen, maar om het plezier van fietsen 
langs verschillende landschappen 
en beelden door vijf gemeentes; 
Amersfoort, Soest, Den Dolder, De 
Bilt en Utrecht. De deelnemende 
fietsers worden uitgedaagd om het 
traject van ongeveer 20 kilome-
ter extra goed te observeren. Bij 
verschillende beelden kunnen de 
deelnemers punten verzamelen en 
vragen beantwoorden waarmee ze 
kans maken op leuke prijzen. De 
tocht eindigt bij het Centraal Mu-
seum waar om 16.00 uur de prijs-
uitreiking is en onder alle officiële 

deelnemers wordt een mooie fiets 
verloot.

Rietveld
De opening van deze beelden is 
ook de start van de eerste nationale 
Rietvelddag. Op zondag 24 juni 
1888, 130 jaar geleden, werd Gerrit 
Rietveld geboren in Utrecht. In het 
Centraal Museum en onder andere 
het Rietveld Schröderhuis zijn deze 
zondag daarom extra activiteiten. 
De Rietvelddag wordt een jaarlijks 
event.

De Stijl
Door verbeteringen aan de fietsin-
frastructuur zal de ‘De Stijl fiets-
route’ de komende jaren een nog 
snellere fietsverbinding tussen 
Utrecht en Amersfoort worden. 
Woon-werkverkeer op de (elektri-
sche)fiets wordt zo aantrekkelijker. 
De route kan uiteraard ook gefietst 
worden als recreatieve tocht. Fiet-
sers kunnen na het zien van de 
kunstwerken doorrijden naar het 
Centraal Museum in Utrecht of het 
Mondriaanhuis in Amersfoort en 
zich verder te verdiepen in De Stijl.

Plaatsing begin mei van de ‘grenspaal’ aan de Paltzerweg.
[foto Reyn Schuurman]

Plaatsing van het kunstwerk aan 
het Beukenlaantje.
[foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/06 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer + 

ds. E. Foley over Christen 
in Noord-Korea

17/06 • 18.30u - Ds. C.J. Barth 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/06 • 10.30u - Esseldien Wennink

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
17/06 • 10.30u - Voorgangers

Astrid Veldhuis en Hyleco Nauta

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
17/06 • 10.15u - Ds. P. Schelling

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
17/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering+ Dankzegging Heilig Avondmaal
17/06 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
17/06 • Kerkgebouw gesloten; 

Samendienst in en met Opstandingskerk  

Pr. Gem. Opstandingskerk
17/06 • Mevr. ds. G. Morsink; 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
17/06 • 10.00u - Communieviering

J. Vroom en J. Bosboom, Gezinsviering 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/06 10.00u - spreker Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
17/06 • 10.30u - Dhr. M.Jonker 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

17/06 • 15.30u - Ds. P. Molenaar 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

17/06 • 10.00u - Kandidaat K. den Boer
17/06 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
17/06 • 10.30u - Ds. H. Oechies

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/06 • 11.00u – Ds. R. Alkema,
Viering Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering Heilig Avondmaal

17/06 • 18.30u - Ds. K. Hage, 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
17/06 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
17/06 • 09.30u - de heer R. Alkema, 

St. Maartenskerk
17/06 • 10.00 u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Ned. Ger. Kerk
17/06 • 10.00u - ds. L. Kraak

17/06 • 18.30u - ds. M. Ezinga
 

PKN - Herv. Kerk
17 /06 • 10.00u + 18/06 • 18.30u -

Ds. M. van der Zwan

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Gerdien Jansen

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

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

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Mijn lieve man, onze vader en schoonvader is thuisgehaald.
Wij zijn verdrietig, maar opgelucht dat aan zijn lijden een einde is 
gekomen.

Joop Uppelschoten
- Johannes Gijsbertus -

* 9 april 1938  † 8 juni 2018

Henny Uppelschoten - de Groot

Gerard
Erica
Boudewijn en Martin

Miltenburg Uitvaartverzorging
t.a.v. Familie Uppelschoten
Burgweg 2, 3984 LK  Odijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Rust zacht lieve pappa 

Op dinsdag 19 juni nemen wij afscheid van mijn man, 

onze pappa en opa  

Wim Both 

* 2 augustus 1941                          † 9 juni 2018  

Rotterdam                           Soest  

Els Both-Voskuil 

Evert & Judith, Noah, Robin, Sam  

Stefan & Kyra, Izzy, Oscar  

Correspondentie:  

Merellaan 49  

3738 ED  Maartensdijk  

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats om 10.45 uur in 

crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.  

Na afloop komen we graag samen in de koffiekamer.  

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad.

Psalm 119:105

Als we naar de hemel kijken en de wolken zien jagen,  
denken we met veel liefde terug aan jou. 

We missen je! 

Gerardardus Wilhelmus de Geest
weduwnaar van Lieneke de Geest-Nugteren

De Bilt, 8 augustus 1948 De Bilt, 10 juni 2018

 Helma en Rob
  Roam en Méwe

 Mirjam en Peter
  Chiel en Elize

 Arina en Heidi
  Bjorn

Correspondentieadres:
De Klijn Uitvaartzorg
T.a.v. familie De Geest
Edelsteen 190
3991 SV Houten

Gerard is thuis, alwaar in overleg bezoek welkom is.

Er zal een dankdienst plaatshebben op vrijdag 15 juni om
10.30 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 70 te De Bilt,
waarna wij Gerard naar zijn laatste rustplaats brengen op de 
Algemene Begraafplaats Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38 
te Bilthoven. Nadat wij Gerard naar zijn laatste rustplaats hebben 
gebracht, nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in
“De Voorhof” naast de voornoemde kerk

Gerard wenst geen bloemen. 
Gerard stelt gepaste kleurrijke kleding op prijs.
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De Boskapel gaat sluiten
door Henk van de Bunt

Meer dan 6 decennia wordt in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en een aantal 
kerkelijke feestdagen een kerkdienst verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en 

begrafenissen. In de 60,5 jaar dat de kerkelijke gemeente bestaat zijn velen
verbonden geweest aan deze kerk, jong en oud,

meestal uit het dorp, soms van iets verder. 

De leden van de kerk zijn er niet 
jonger op geworden. Dat is ook 
de reden dat gekozen is voor het 
samengaan met de Protestantse ge-
meente De Bilt (Opstandingskerk 
+ Immanuëlkerk) en dat na 24 juni 
de diensten in de Boskapel stop-
pen. Diezelfde zondag staat ook de 
laatste dienst in de Immanuelkerk 
gepland. Gedrieën (Protestantse 
gemeente de Boskapel te Groene-
kan, Wijkgemeente Immanuelkerk 
en Wijkgemeente Opstandingskerk 
(De Bilt) kiezen dan domicilie in de 
Opstandingskerk aan de 1e Bran-
denburgerweg 34 te Bilthoven.

Springplank
De Boskapel is te vinden aan de 
Grothelaan 1A. Op 20 februari 
1953 werd in dit gebouw de christe-

lijke kleuterschool ‘de Springplank’ 
geopend. Er waren toen 2 klasloka-
len, die van elkaar gescheiden wa-
ren door een vouwwand. Dankzij 
deze vouwwand kon de ruimte van 
de beide lokalen ook gebruikt wor-
den voor bijeenkomsten van ‘de 
Hervormde Lidmatenkring’, een 
groep Nederlands Hervormden, die 
zich in de jaren vijftig losmaakte 
van de Dorpskerkgemeente om een 
‘thuis’ te vormen voor gelovigen 
‘in het midden’ van de Nederlands 
Hervormde Kerk. De officiële op-
richting van de Hervormde Lidma-
tenkring vond plaats op 6 oktober 
1957. In 1973 kreeg de lidmaten-
kring een officiële kerkelijke status 
en ontstond de Hervormde Wijkge-
meente Blauwkapel-Groenekan te 
Groenekan.

Liturgische ruimte
Na een paar jaar werd aan de kleu-
terschool een speel- c.q. gymnas-
tiekzaal aangebouwd en de ge-
meentesamenkomst verhuisde naar 
deze ruimte. Tot 1985 werd deze 
zaal voor elke zondagse kerkdienst 
omgebouwd tot liturgische ruimte. 
Dat was niet meer nodig toen in 
1985 de kleuterschool sloot, omdat 
het kleuteronderwijs bij het basis-
onderwijs werd gevoegd. Nog in 
datzelfde jaar werd onder leiding 
van de Groenekanse architect Rob 
Brouwer deze ruimte omgebouwd 
tot een permanente kerkzaal en 
kreeg de naam De Boskapel’. Het 
kerkgebouw aan de Grothelaan 
is in beheer bij een afzonderlijke 
stichting (‘De Springplank’). Be-
halve de kerk heeft ook de dagop-

vang van ouderen onderdak in het 
gebouw. Na de landelijke vorming 
van de Protestantse kerk in Ne-
derland (PKN) in 2004 is de naam 
van de gemeente veranderd in Pro-
testantse gemeente de Boskapel te 
Groenekan. 

Trouw
In een column van Pieter de Hoogh 
in april 2007 in Trouw lezen we: 
‘Pubers in sportkleding op weg 
naar tennis, hockey en paardenple-
zier, skeeleraars, een stelletje op 
dames- en herenfiets van hetzelfde 
merk en een groepje wielrenners. 
Van het voetpad onderlangs de A27 
en vanaf de provinciale weg naar 
Maartensdijk komen kerkgangers 
het dorp binnen, echtparen in het 
donkerblauw of zwart en kinderen 
met een rieten hoedje op. Dat wekt 
mijn nieuwsgierigheid. Bij de Bos-

kapel in de Grothelaan bezemt de 
buurvrouw de stoep van het kerkje. 
Ze zorgt al 35 jaar voor tuin en ge-
bouw, vroeger samen met haar man 
tot zijn overlijden vorig jaar. Trots 
laat ze me het piepkleine kerkje 
zien. Veel glas en licht. Achter de 
kapel ligt de oude kleuterschool, 
dat is nu de kinderkerk. In de do-
mineeskamer staat de antieke tafel, 
waarachter de dorpsdokter vroeger 
consultatiebureau hield. Elke zon-
dag wonen ongeveer veertig men-
sen de dienst bij. De buurvrouw is 
gemeentelid maar gaat niet meer 
naar de dienst. ‘Ik ben drie keer 
flauwgevallen in de kapel en dat 
geeft dan zo’n consternatie’. Ze 
beschrijft de verschillende smaken 
van het kerkelijk leven in Groene-
kan. ‘Onze Boskapel is licht en de 
Dorpskerk is zwaar. En dan heb je 
nog de hele zwaren’. 

Een foto uit 1964 van de Chr. Kleuterschool aan de Grothelaan.
(uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

De Boskapel aan de Grothelaan 1.

In Memoriam Nico Jansen
Op zaterdag 2 juni overleed Nico Jansen plotseling op 70-jarige leeftijd. Nico was 17 jaar raadslid en 
fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Biltse gemeenteraad.  De ChristenUnie en de gemeente 

De Bilt hebben een zeer betrokken lid van onze gemeente verloren. 

De ChristenUnie was zijn lust en zijn 
leven. Zijn lust, omdat hij zich be-
trokken voelde bij alles wat zich af-
speelde in de gemeente en de Chris-
tenUnie. Zijn leven, omdat hij zes 
dagen in de week bezig was met de 
partij. Door zijn afnemende gezond-
heid viel  het partijwerk hem wel 
steeds zwaarder. Het kostte hem ook 
steeds meer tijd om het raadswerk te 
doen. Ondanks zijn handicap ging hij 
in de raad naar het spreekgestoelte 
en de interruptiemicrofoon om het 
woord te nemen. Hij wilde geen spe-
ciale behandeling. Het kostte veel 
inspanning die alleen mogelijk was 
door de zorg die Nico kreeg van zijn 
vrouw Tiny.

Nico heeft de ChristenUnie door 
moeilijke perioden van de partij heen 
geholpen. De afgelopen vier jaar kon 
hij slechts terugvallen op één com-
missielid en twee bestuursleden. Als 
door een wonder kwamen er eind 
2017 nieuwe jonge leden bij en bij 
de verkiezingen hadden we een lijst 
met elf actieve leden. Nico voelde 
sterk zijn verantwoordelijkheid als 
persoonlijk gekozen raadslid. Hij 
wist dat hij elk moment kon stoppen, 
omdat zijn opvolging geregeld was. 
Maar Nico was Nico en zijn grootste 
wens was de volledige raadsperiode 
af te sluiten. Maar in oktober 2017 
werd het hem toch echt te veel. Hij 
belde zijn fractieassistent op met: 
‘Het gaat niet meer. Ik moet me nu 
gaan bezighouden met mijn operatie.’ 

Na een moeilijke maand schreef hij 
zijn ontslagbrief. Maar omdat de 
operatie niet in december, maar pas 
in mei 2018 zou plaatsvinden, had 
hij eigenlijk ook al weer spijt. Tot de 
laatste dag was hij betrokken bij de 
fractie. We hadden wekelijks, soms 
dagelijks contact. Nico had een grote 
dossierkennis waar de fractie van 
profiteerde. Hij wist veel van het 

beleid in de gemeente De Bilt gedu-
rende de afgelopen 17 jaar, zelfs wie 
vóór en tegen had gestemd. Nico had 
geen grootse plannen om te genieten 
van zijn vrije tijd. Na zijn terugtreden 
als raadslid was hij al bezig met een 
nieuwe taak die had hij gevonden als 
diaken van zijn kerk om zich in te 
zetten voor mensen, in het bijzonder 
de zwakken in de samenleving. Ik 
had Nico graag nog een tijd van rust 
gegund samen met zijn vrouw. 
Zijn collega’s waardeerden hem als 
mens en politicus. Nico werd gekend 
als een oprecht, integer en sociaal 
bewogen mens. Een moedig man, 
die niet klaagde en zijn werk plichts-
getrouw deed. We zijn God dank-
baar voor het werk dat Nico voor 
de fractie van de ChristenUnie heeft 
gedaan. Wij wensen zijn vrouw Tiny, 
de kinderen, kleinkinderen, familie 
en vrienden Gods kracht toe bij het 
verwerken van dit verlies. We zullen 
zijn aanwezigheid en betrokkenheid 
missen.

Theo Aalbers
Fractievoorzitter

ChristenUnie De Bilt

Connie Brouwer maakt 
dozijn vol in Biltse raad

‘Weloverwogen heb ik besloten mijn eigen weg verder te gaan binnen 
de gemeenteraad van De Bilt, Geloof me: ik ben niet over één nacht 
ijs gegaan. Door langdurige onvoldoende onderlinge samenwerking 
binnen de fractie van Beter De Bilt kan ik me niet inzetten voor de 
inwoners, ondernemers en instellingen op een wijze zoals ik dat graag 
wil’, aldus Connie Brouwer in een persbericht.

Connie Brouwer stond bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
op plaats drie van de kandidatenlijst van Beter De Bilt en behaalde 231 
stemmen. Brouwer zegt in het persbericht dat haar besluit niet wordt in-
gegeven door al dan niet deelname aan de coalitie. ‘Ik wil weer louter uit 
kunnen gaan van wat goed is voor de inwoners van de gemeente De Bilt. 
Dat moet voor mij het belangrijkste leidmotief zijn voor wat ik doe binnen 
de gemeentepolitiek.’  Zij zegt als eenmansfractie Fractie Brouwer verder 
te willen gaan en dat zij wil samenwerken met andere raadsfracties op de 
verschillende beleidsterreinen. Connie Brouwer noemt als haar speerpun-
ten: Het sociaal domein, dus zorg en participatiebeleid, het rattenprobleem, 
burgerparticipatie, duurzaamheid, niet alleen op het vlak van energie, maar 
ook van biodiversiteit en financiën, een goed werkende gemeente en een 
goed werkend gemeentebestuur. Fractie Brouwer wordt de twaalfde fractie 
in een raad van 27 leden.

Reactie formateur
Formateur Eric Balemans deelt naar aanleiding van het besluit van Connie 
Brouwer mee dat de onderhandelaars van Beter De Bilt hebben besloten 
zich terug te trekken uit het onderhandelingsproces voor een nieuw college. 
‘Nadrukkelijk heeft Beter De Bilt aangegeven dat het verlaten van de on-
derhandelingstafel niets te maken heeft met de inhoud en voortgang van de 
onderhandelingen.’ VVD, GroenLinks, D66 en CDA betreuren het vertrek 
van Beter De Bilt. De vier partijen hebben grote waardering voor de inzet 
en de inhoudelijke bijdrage van Beter 
De Bilt aan de onderhandelingen. De 
vier partijen hebben besloten om een-
drachtig verder te gaan en ervoor te 
zorgen dat De Bilt een stabiel en toe-
komstgericht college krijgt. Naar ver-
wachting zal eind week 24 het onder-
handelingsproces zijn afgerond. [GG]

Connie Brouwer gaat als
twaalfde fractie verder.
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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

Alleen donderdag alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

GESLAAGD?
Deze week extra groot
assortiment gebak waar je 
zeker mee gaat slagen!

•  Moussaka € 1,49
100 gram

•  Vers gewassen spinazie € 0,79
zak 300 gram

•  Alle 40 soorten
smaak-tomaatjes
onbespoten!

€ 1,99
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DE ECHTE FRANSE 

BAGUETTE
wit en bruin

Nu 2 voor € 2,99

Vers van de traiteur
•  Ravioli - gehakt in tom. saus of 

Ravioli - ricotta met spinazie 
in padstoel. saus (vega)

€ 1,49
100 gram

•  Nieuw - Groene curry soep 
met kip of Rode curry soep 
met scampi’s

€ 5,95
1 liter

•  Asperge-schotel € 1,49
100 gram

HOLLANDSE ASPERGES
dagelijks vers, gratis geschild

VOLOP HEERLIJKE ZOETE
kersen, abrikozen, aardbeien, 
smaak- meloenen en nog veel 

meer ZOMERFRUIT!

Heerlijke Frambozen 
of Blauwe bessen
Vraag niet hoe het kan maar 
profiteer ervan! OP = OP 

3 dozen 
125 gram € 2,00

HOLLANDSE 
COURGETTES
2 voor  € 0,99

HOLLANDSE 
BOSPEENTJES
per bos € 0,99

Sap.. Sap.. Sap
WILDE PERZIKEN
500 gram € 1,49

Vers gesneden 
MELOENMIX
bak 500 gram € 2,99

Alleen donderdag

Tommy Hilfiger Polo
van €79,90  nu voor €14,95 OP=OP! 
Nieuwsgierig? Kijk op

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 14 juni
t/m woensdag 20 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ham-prei salade
Sellerie salade
Filet Americain

Gerookte ossenworst
Spekrollade ham-kaas
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Schnitzels
naturel of gepaneerd

Boerderij kipdijfilet

Kalfsschnitzels

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.50

Magere runderlappen

Varkenshaas 
medaillonspiezen

100
GRAM 6.25

Extra donderdag voordeel:

2
VOOR 7.50

PULLED PORK OF PULLED 
BEEF BROODJES

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25 

500
GRAM 6.98

Slavinken, rundervinken en 
kipvinken 4 + 1 

GRATIS

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.-

Lekker sudderen!

Lekker voor het weekend!
Lekker, nieuw in het assortiment

100
GRAM 3.49

DRY AGED RIB-ROAST
6 weken gerijpt aan het been



Bewegen en dementie
Op dinsdag 19 juni is er een Alzheimer Café in De Bilt in het restaurant 
in woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Biltho-
ven; een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellen-
den. Het thema van deze avond is ‘Bewegen en dementie’.
Carla Bunte, gespecialiseerde fy-
siotherapeute, zal vertellen welke 
positieve invloed bewegen heeft 
op mensen met dementie. Ook zal 
ze oefeningen doen, o.a. Tai Chi. 
Er zijn muzikale intermezzo’s en 
er is ruimte voor gezelligheid en 
contact met elkaar. Vanaf 19.30 
uur staat de koffie klaar. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje 
te nemen en even na te praten. 

De toegang is altijd gratis.
Vooraf aanmelden hoeft niet;
voor (vervoers-) vragen
Alida Melkert, tel.nr.
030 6562977. 

 De Vierklank 5 13 juni 2018

advertentie

Muziektheatervoorstelling over 
vluchtverhaal

door Guus Geebel

Op donderdag 21 juni om 20.00 uur treedt Ekaterina Levental op met de voorstelling
De Weg in de theaterzaal van Het Lichtruim. De avond is georganiseerd ter gelegenheid van 

Wereldvluchtelingendag door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en het KunstenHuis.
Iedereen is welkom en bij Het Lichtruim zijn nog kaarten te koop.

V.l.n.r. Maarten Koster, Hanneke Eilers en Marieke Spijkstra.

‘De Weg is het verhaal van Ekaterina 
Levental die op zestienjarige leef-
tijd uit de voormalige Sovjet Unie 
vluchtte. In het soloconcert vertelt zij 
het verhaal van die vlucht. Dat past 
heel goed bij het werk dat wij doen’, 
vertelt Marieke Spijkstra, bestuurslid 
van het Steunpunt. Ekaterina Leven-
tal neemt in de solovoorstelling het 
publiek mee op de weg die zij af-
legde. Zij speelt harp, zingt, danst en 
vertelt over haar afkomst en hoe die 
van de ene op de andere dag bepalend 
werd in het alledaagse leven. 

Samenleving
‘Steunpunt Vluchtelingen De Bilt 
betrok begin januari dit jaar ruimten 
in Het Lichtruim’, vertelt coördinator 
Hanneke Eilers. ‘We kijken met grote 
tevredenheid terug op de opening. Er 
was veel aandacht voor onze nieuwe 
plek en dus ook voor ons werk. We 
werken nu met meer plezier en zijn 
blij met de voldoening die je krijgt. 
Onze doelgroep wordt hier midden 
in de samenleving ontvangen. Ze 
komen in de bibliotheek, krijgen hier 
taalles, de wachtkamer heeft een so-
ciale functie en dat is allemaal heel 
mooi om te zien. Vorig jaar werden 
123 nieuwkomers in de gemeente 
geplaatst, waar vrijwilligers flink 
hun schouders onder hebben moeten 
zetten. Inmiddels zijn er 150 vrijwil-
ligers. Aanmeldingen om taalcoach 
te worden blijven gelukkig binnen-
komen. Het Steunpunt zou daarnaast 
nog graag vrijwilligers voor de maat-
schappelijke begeleiding verwelko-
men.’ 

Taal
‘Barbara Oosterwaal is taalcoachco-
ordinator en de subsidie van onder 
meer het Oranje Fonds stelt ons in 
staat de toename van haar werk op 
te vangen’, vertelt penningmeester 
Maarten Koster. ‘We merken dat de 
cliënten heel enthousiast zijn. De be-
geleiding vanuit het Steunpunt duurt 
twee jaar. De taalcursus loopt daarna 
nog door, totdat een van beiden vindt 
dat het genoeg is. Als een taalcoach 
ziet dat er nog steeds vordering is dan 
mogen ze doorgaan.’ Hanneke Eilers: 
‘We zien voortdurend resultaten. Er 
komen mensen binnen die iedere 
keer een langer zinnetje uitspreken. 
Bij het zoeken naar werk blijft het 
moeilijk grote resultaten te boeken, 
maar we hebben vorig jaar toch vier 

mensen aan het werk gekregen en 
dat is goed voor hun zelfvertrouwen. 
Hoogopgeleide vluchtelingen heb-
ben een enorme drive om verder te 
gaan en we zijn hard bezig om de di-
ploma’s te laten waarderen.’ Marieke 
Spijkstra ziet dat goed opgeleide ou-
ders de kinderen heel erg stimuleren. 

Begeleiding
Hanneke vertelt dat de mensen die de 
afgelopen twee jaar binnenkwamen 
jonger zijn. ‘Zij hebben een hogere 
opleiding en een grotere drive om 
voor zichzelf wat te bereiken. Als na 
de begeleiding vanuit het steunpunt 
nog ondersteuning nodig is, wordt dat 
overgedragen aan bijvoorbeeld Mens 
De Bilt.’ Maarten Koster vertelt dat 
voor sommige mensen langere be-
geleiding mogelijk is. ‘Het streven is 
twee jaar, maar de beëindiging wordt 
individueel bepaald en niet door de 
klok.’ De Syrische cultuur staat dich-
ter bij de westerse dan de Eritrese. In 
samenwerking met een organisatie 
die opgericht is door Eritreeërs is een 
cursus van acht avonden ontwikkeld 
om Eritrese cliënten wegwijs te ma-
ken. Iemand van de woonstichting of 
de sociale dienst komt dan een avond 
wat vertellen over rechten en plichten 
als je een huis huurt of als je een uit-
kering krijgt. Dat wordt vertaald door 
een ingeburgerde Eriteeër die er nog 
veel meer bij vertelt.

Nieuwe taken
‘Door regionale samenwerking kun-
nen we kennis uitwisselen’, vertelt 
Maarten Koster. ‘We hebben een 
stabiele groep maatschappelijk be-
geleiders. Het grote succes van het 
aantal geplaatste vergunninghouders 
vorig jaar heeft onze begeleiders wel 
veel meer werk bezorgd.’ Hanneke: 
‘Het was een pittig jaar. We hebben 
het gered, maar het zou fijn zijn als 
er meer begeleiders waren. De an-
dere werkwijze door de invoering 
van de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) geeft er een 
taak bij aan mensen die toch al zwaar 
belast zijn. We zijn onze vrijwilligers 
erg dankbaar dat ze zo flexibel zijn en 
zoveel werk aan blijken te kunnen. 
Ze lijken wel van elastiek, maar elas-
tiek kan springen en dan heb je wel 
een probleem.’ 
Info over de voorstelling De Weg: 
steunpuntvluchtelingendebilt.nl/
activiteiten 

Muzikaal afscheid Immanuëlkerk
door Henk van de Bunt

Na een periode van ruim 95 jaar neemt de Protestantse Wijkgemeente Immanuëlkerk in De Bilt 
afscheid van het markante kerkgebouw aan de Soestdijkseweg-Zuid 49 in De Bilt.

Het gebouw wordt afgestoten en de wijkgemeente vormt samen met
de wijkgemeente Opstandingskerk een nieuwe wijkgemeente. 

De Immanuëlkerk werd begin twin-
tiger jaren van de vorige eeuw ge-
bouwd. Na de officiële oprichting 
van de Gereformeerde Kerk De 
Bilt in 1887 kerkte men de eerste 
veertien jaren in een noodkerk. De 
kerk aan de Soestdijksweg werd 
op 11 april 1923 in gebruik geno-
men. Architect was P.J. Houtzager, 
die gereformeerd was en die tussen 
1919 en 1928 in De Bilt woonde. 
Hij heeft het ontwerp van de kerk 
belangeloos gemaakt. P.J. Vermaak 
oefende uit hoofde van zijn functie 
als gemeentearchitect toezicht uit 
op de bouw. Het is niet duidelijk 
of hij invloed gehad heeft op het 
ontwerp. De Immanuëlkerk is een 
west-oost gerichte kruiskerk met 
een toren aan de oostzijde. De be-
gane grond van de toren vormt de 
hoofdingang. Opmerkelijk is de in 
de toren aanwezige luidklok, die da-
teert uit 1635 en gegoten werd door 
François Sijmon. De klok is afkom-
stig uit de kerk van Hattum en kon 
in 1925 aangekocht worden.

Concert
Om 95 jaar ‘kerken’ in de Immanuë-
lkerk op een waardige manier af te 
sluiten, geven de bij de Immanuël-
kerk betrokken musici op vrijdag 15 
juni een speciaal afscheidsconcert. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Nog één keer zullen mooie koor- 
en orgelklanken de Immanuëlkerk 
vullen. Het gemeentekoor, onder 
leiding van Joke Firet-Stegeman, 
wordt bijgestaan door Sietze Kal-
deway en Reinier van der Sandt op 
orgel en vleugel, Frank Linscho-
ten op cello en Joke op hobo. Ook 
het Kamerkoor De Bilt (het koor 
repeteer(t)(de) iedere maandag-
avond in de Immanuelkerk) ver-
leent (gast-)medewerking. Voor het 

(kerkelijk) gemeentekoor was de 
Immanuëlkerk de ‘thuisbasis’. Dit 
koor heeft decennia lang heel wat 
bijzondere diensten en vieringen in 
het gebouw opgeluisterd. Ook de 
andere deelnemende musici hebben 
er frequent hun bijdragen geleverd. 

Samen
Vanaf 1 juli worden de diensten van 
de nieuwe wijkgemeente Opstan-
dings-Immanuëlkerk gehouden in 
het kerkgebouw aan de Eerste Bran-
denburgerweg in Bilthoven. Ook de 
Protestantse Gemeente De Boska-

pel uit Groenekan zal zich bij deze 
wijkgemeente van de PKN De Bilt 
aansluiten. Beide kerkgemeenten 
gaan in de komende maanden for-
meel fuseren. Voor de nieuwe wijk-
gemeente en het kerkgebouw aan 
de Eerste Brandenburgerweg wordt 
nog een nieuwe naam gekozen. Be-
langstellenden zijn van harte uitge-
nodigd het concert bij te wonen. De 
toegang is gratis en het concert zal 
ongeveer een uur duren. Na afloop 
is er gelegenheid na te praten on-
der het genot van een hapje en een 
drankje.

Vrijdag 15 juni wordt een afscheidsconcert gehouden in de Immanuëlkerk. 
(foto Rob Jastrzebski)
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

EEN HEERLIJKE 
RUWE BOLSTER

€2,50
VOOR VADER

PASSIESLOF
met marshmallows en melkchocolade

€ 9,95

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

‘O mijn Lijfje’
MASSAGE PEDICURE & BEAUTY

SINDS 1995

Schoonheidsbehandeling € 52,50
Pedicure (Provoet) € 26,50

Linda Beenen Tel: 06 50 696 211
Meijenhagen 2, Bilthoven
(naast De Opstandingskerk, 1ste Brandenburgerweg)

www.omijnlijfje.nl

Schoonmaakmedewerkers gezocht
in De Bilt en Bilthoven.

Werktijden tussen 16.00 en 19.00 uur.

Zowel vast- als vakantiewerk
www.dolmans.com | 088-3656222

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Laurien Leurink 
naar SCHC

Laurien Leurink speelt vanaf komend seizoen bij 
de dames van SCHC. De international heeft een 
overeenkomst voor twee jaar getekend bij de Bilt-
hovense hoofdklasser. De 23-jarige middenvelder 
komt over van Laren: ‘Mijn doel is goud halen op 
de Olympische Spelen in Tokyo en SCHC heeft 
een team waarin ik me verder kan ontwikkelen. 
Stichtse speelt de laatste jaren altijd play-offs en 
ik wil graag een bijdrage leveren aan de volgende 
stap. Via het Nederlands elftal ken ik een aantal 
speelsters goed en ook de club is voor mij bekend 
terrein’, stelt Leurink.
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Open dag
Muziek Collectief Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Zaterdag 9 juni startte het Muziek Collectief Maartensdijk. In De Vierstee was de mogelijkheid 
om in workshops kennis te maken met het (be-)spelen van diverse instrumenten, waarna er de 

mogelijkheid was in te schrijven voor muzieklessen. 

Secretaris Wilma Abels (Kunst en 
Genoegen) vertelt: De start was 
wat lauwtjes, maar in de loop van 
de middag kwam het bezoek voor 
met name de kindermuziekwork-
shops goed op gang. Om alle aan-
wezigen kennis te kunnen laten 
maken met het muzikale aanbod, 
maar ook rekening houdend met 

de voortschrijdende (verhuur-)
tijd in de agenda van De Vierstee, 
werd het programma aangepast en 
zo kon de jeugd met ouders deel-
nemen aan de workshops als ori-
entatie slagwerk van Jorik de Heij 
en nog een korte workshop Al-
gemene Muzikale Vorming door 
Cynthia Strikkers’. 

Oriëntatielessen
‘Voor de ouders was het ook heel 
leuk nu eens kennis te kunnen 
maken met Jorik en Cynthia ‘in 
actie’, zoals ook verwerkt is in de 
buitenschoolse lessen voor Kunst 
en Genoegen op de Martin Luther 
Kingschool. Dat gaf een moeder 
de kans voor het eerst plaats te 
nemen achter een drumstel, werd 
een vader dirigent en werden de 
andere aanwezigen uitgedaagd een 
vraag- en antwoord spel op muzi-
kale wijze op de instrumenten mee 
te spelen en leerden de aanwezi-
gen ritme te slaan op verschillende 
slagwerkinstrumenten’. John Leen-
ders (dirigent/docent van Kunst en 
Genoegen) gaf zijn oriëntatieles 
op blaasinstrumenten in een aparte 
ruimte en ook viooldocente Wilma 
Thalen en cellodocent Frank van 
Linschoten van het Kunstenhuis 
konden aan de slag en wisten nog 
nieuwe leerlingen aan te trekken. 

Workshops
De workshops werden door de 
deelnemers erg gewaardeerd; zo 
bespeelden ook wethouder Hans 
Mieras en directeur Kunstenhuis 

Rob Schouw afwisselend djembé 
en tamboerijn. Voor Jeffrey Noor-
dijk (zang), Thanos Fotadis (piano) 
en Menno Schaaij (gitaar), allen 
docenten van het KunstenHuis, die 
met hun workshops eerder op de 
dag ingeroosterd stonden, kwamen 
aan het einde van de middag ook 
nog verschillende belangstellenden 
binnen. De betreffende docenten 
zullen contact met hen opnemen.

Vervolg
Gezien de grote reclamecampagne 
voor deze dag en de aangegeven 
belangstelling vooraf, had er zeker 
meer in gezeten qua bezoekersaan-
tal.

Daarom is er besloten in september 
of oktober a.s. aan het begin van 
het nieuwe muziek(winter)seizoen 
in de herkansing te gaan met een-
zelfde soort muzikale dag. Wilma 
Abels tenslotte: Iedereen is dan ui-
teraard (weer) van harte welkom. 

Wie in tussentijd informatie wil 
over alle in het nieuwe seizoen in 
Maartensdijk te starten muziekles-
sen, kan zich alvast oriënteren via 
www.muziek-collectief-maartens-
dijk.nl . Voor vragen over het aan-
bod aan lessen kan via de site con-
tact worden opgenomen met Kunst 
en Genoegen of met de Muziek-
school’. 

Er wordt goed geoefend met slaginstrumentarium. (foto Wilma Abels)

John Leenders blaast zijn partij ook mee.

Kunstwethouder Hans Mieras en Kunstenhuisdirecteur Rob Schouw volgen een workshop. (foto Wilma Abels)

Eenjarig bestaan
Boerderij Eyckenstein

In het afgelopen jaar is er nogal wat 
veranderd op de voormalige boer-
derij de Tolboom aan de Eikensteeg 
in Maartensdijk. Jacob en Linda 
Beeker houden sinds die tijd op 
deze voormalige melkveehouderij 
hun Jerseystiertjes, die ze opfokken 
voor het vlees. Er is een winkel en 
vergaderzaal in gebruik genomen 
en de voormalige grupstal is omge-
bouwd naar een potstal. 

Jacob Beeker boert al enkele ja-
ren biologisch, werkt met pleeg-
moeders en houdt de hoorns op de 
dieren. De dieren lopen zoveel mo-
gelijk buiten, sommigen jaarrond. 
Maar het bio-certificaat kon lastig 
worden aangevraagd, omdat de 
veestapel geen vaste boerderij had. 
Met het betrekken van Boerderij 
Eyckenstein is het mogelijk om het 

certificaat aan te vragen, en door 
vanaf nu onder SKAL-toezicht 2 
jaar lang ‘in omschakeling’ te zijn, 
mag het certificaat daarna gevoerd 
worden. 

Graanveld
Dit wordt gevierd met een open dag 
met een diner in het graanveld en 
een klassiek midzomernachtcon-
cert te midden van de bijenoase. 
De open dag is zaterdag 16 juni 
van 10.00 uur tot en met 16.00 aan 
de Eikensteeg 13 te Maartensdijk. 
Er zijn knuffel Jersey kalfjes en 
Marans kuikentjes, boer en boerin 
zijn aanwezig voor alle vragen, en 
er is een lezing over de wilde bij 
en haar rol in de natuur-inclusieve 
landbouw op de boerderij. Er zijn 
hapjes en drankjes en live muziek 
op het erf en de kinderen kunnen 

een stierenknutsel maken of met 
hun ouders samen een informatieve 
speurtocht op en langs het erf vol-
gen.

Diner
’s Avonds is er op 16 juni een land-
goeddiner met drie gangen, waarin 
steeds de Jersey stier centraal staat. 
Dit diner heeft plaats in het graan-
veld en naast de bijenoase die op 
het landgoed is ingericht en wordt 
verzorgd door Slow Food chef Mar-
tijn Korving. Op de langste dag, 
donderdag 21 juni wordt er ter ere 
van het eenjarig jubileum een uniek 
klassiek concert georganiseerd met 
fagot, dwarsfluit en klarinet, mid-
den in de akker op het landgoed. De 
open dag is vrij te bezoeken, voor 
meer informatie kunt u bellen met 
Jacob Beeker, 06 52034717.

Hoogste punt bereikt
Op het hoogste punt van het nieuwe appartementengebouw

De Leijen Zuid in Bilthoven gingen op 4 juni de vlaggen
in top door opdrachtgever Woonstichting SSW.

De bouw van de 99 sociale huurwoningen verloopt volgens planning. 
Terwijl de buitengevel wordt gemetseld, krijgt ook de binnenkant van 
het gebouw steeds meer vorm. De eerste binnenmuren worden ge-
plaatst, vloerverwarming aangelegd en kozijnen gemonteerd. Naar ver-
wachting kunnen de eerste huurders eind van dit jaar naar hun nieuwe 
woning verhuizen.

Nieuwe woningen
Directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij: ‘Nieuwe woningen 
bouwen is een belangrijk speerpunt van SSW in de aanpak van de lange 
wachttijden voor een sociale huurwoning. Op dit moment vinden de 
laatste gesprekken met de gemeente plaats voor de realisatie van ruim 
30 nieuwe eengezinswoningen aan de Melkweg in Bilthoven. Als het 
lukt starten we eind 2018 met dit nieuwbouwproject’. 

(Marieke Overeem)

Vlaggen sieren de top van het nieuwe appartementengebouw De Leijen 
Zuid. (foto SSW)
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Voordeel

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

795

249

10,-

2e
 halve

prijs

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 juni 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Filet american
speciaal

met ei, ui en mayo
per stuk

Amstel bier

2 kratten van
€27,58 voor

€20,68

BBQ vlees

4 stuks

Aardbeienslof
per stuk

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Fijne
vaderdag
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advertentie

Anderen ontmoeten op de markt 
door Walter Eijndhoven

Wie nieuwe, sociale, contacten wil opdoen kan maandag 18 juni zijn hart ophalen tijdens de 
Markt Samen Leuke Dingen Doen bij Mens De Bilt. Net als op een gewone markt kan iedere 

geïnteresseerde gewoon vrijblijvend binnenlopen en rondkijken
bij diverse kraampjes en anderen ontmoeten.

‘Tijdens de markt wordt iedereen 
ontvangen door medewerkers en 
vrijwilligers van Mens De Bilt, met 
een kop koffie en iets lekkers’, ver-
telt sociaal werker Wilma van Poel-
geest. ‘Het doel van deze markt is 
mensen met eenzelfde interesse met 
elkaar in contact te laten komen, op 
een informele manier.

Natuurlijk mag je ook je buurman of 
buurvrouw meenemen. Kom gezel-
lig met z’n tweeën, zodat de drempel 
wellicht iets lager is. Het is vooral 
een gezellige middag’.

Voor ieder wat wils
Om het bezoekers makkelijk te ma-
ken, staan kraampjes opgesteld voor 

geïnteresseerden met eenzelfde hob-
by of sport. De kans is dus redelijk 
groot hier iemand tegen te komen 
met dezelfde belangstelling op het 
gebied van:
• Culinair 

(samen eten/koffiedrinken/terras)
• Bewegen 

(wandelen/sporten/fietsen)
Wilma van Poelgeest bij het prikbord.

Leerlingen HNL schrijven 
levensverhalen over ouderen

door Walter Eijndhoven

In het kader van het Project Levensverhalen op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven interviewden 
groepjes leerlingen van Havo/VWO bewoners van Huize Het Oosten. De uiteindelijk ontstane, 

ingelijste portretten waren vanaf woensdag 6 juni door belangstellenden
te bezichtigen in Huize Het Oosten. 

Het project Levensverhalen op Het 
Nieuwe Lyceum is een samenwer-
kingsproject van de vakken Ne-
derlands, Levensbeschouwing en 
Beeldende Vorming. ‘Tijdens een 
activiteitenweek op school, moe-

ten leerlingen van de brugklas zich 
bezighouden met een schoolpro-
ject’, vertelt Djoeke, één van de 
leerlingen op HNL. ‘Eénmaal per 
jaar is dat het project Levensverha-
len, waarbij wij ouderen in Huize 

Het Oosten interviewen over wat 
zij hebben meegemaakt in hun le-
ven’, vult medeleerling Giulia aan. 
‘Tijdens de les Beeldende Vorming 
werken wij alle informatie uit en 
wordt alles verwerkt in lijsten rond 
de portretten’. 

Eigen weg
De ouderen maken de brugklassers 
graag deelgenoot van hun leven. 
Wat hebben zij meegemaakt en hoe 
gingen zij hiermee om? Djoeke: 
‘Eén van de geïnterviewden vertel-
de veel over de Tweede Wereldoor-
log en over zijn doorzettingsver-
mogen in deze jaren’. ‘En weer een 
ander gaf ons de raad om vooral je 
eigen weg te gaan, zodat je je eigen 
toekomst kunt uitstippelen. Vroeger 
was dat niet zo en moest je vooral 
luisteren naar je ouders’, vertelt 
Giulia. Deze week hangen alle uit-
gewerkte portretten van de geïnter-
viewden in Huize Het Oosten.

Woensdag 6 juni vond de opening plaats van de expositie Levensverhalen 
in Huize Het Oosten in Bilthoven, een project voor alle brugklassers van 
Het Nieuwe Lyceum. 

Bruidsmodeshow in d’Amandelboom
Het team Welzijn van het verzorgingshuis d’Amandelboom in Bilthoven organiseerde een 

feestweek met het thema Bruiloft. Op donderdag 31 mei was het groot feest:
Een modeshow van bruidsjurken door de jaren heen.  

Al vroeg komen de bewoners de 
feestelijk versierde zaal binnen. Er 
stond zelfs een heuse bruidstaart 
te pronk, gemaakt door een mede-
werker. In de kortste keren waren 
alle stoelen bezet. Het percentage 
dames is hoog; echt verrassend is 
dat niet. Er wandelen of rolstoelen 
nog meer mensen binnen. Stoelen 
worden bijgezet, ook dicht bij de 
rode loper. Er is koffie, thee en 
gebak. De sfeer is feestelijk; de 
show gaat bijna beginnen!

Gang
In de gang lopen bruidjes zenuw-
achtig heen en weer. In de salon 
zijn de kapsters druk bezig; ze 
zijn van de Nederlandse Kap-
persacademie in Rotterdam. Zij 
doen ook de make up, heel pro-
fessioneel. De bruiden zijn acht 
studentes van het Van Lodenstein 
College in Amersfoort. Ook zijn 
er personeelsleden die hun eigen 
jurken zullen showen.

Toga
Er zijn zestien bruidsjurken, gedra-
gen in de jaren 1974 tot 2014. Het 
zijn nog steeds plaatjes om te zien. 
Er is een heuse trouwambtenaar in 
toga die de jurken, met verhalen 
en anekdotes, ‘aan elkaar’ praat. 
Applaus klinkt, en de ooooh’s en 

aaah’s zijn niet van de lucht. En 
dan wordt de laatste bruidsjurk 
geshowd. Erna komen alle deelne-
mers nog één keer samen naar bin-
nen. De modeshow is te snel voor-
bij. Het laatste applaus klinkt en de 
zaal stroomt leeg. 

(Eljoke Hordijk)

• Spel (schaken/kaartspel/sjoelen)
• Cultuur 

(film/theater/concert/museum)
• Creatief (knutselen/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 afspraak om 
samen iets te gaan doen. En als je 
toevalligerwijs niemand tegenkomt 
met dezelfde interesse, is het de vol-
gende keer misschien wel raak, want 
deze markt organiseren wij meerdere 
keren per jaar, ook bij mijn collega’s 
in Servicecentrum Maartensdijk’. 
Mens De Bilt hoopt dat de markt uit-
eindelijk een begrip wordt binnen de 
gemeente en dat op meerdere plaat-
sen binnen de zes kernen markten 
ontstaan. Samen met vrijwilligers 
hoopt Van Poelgeest uiteindelijk ve-
len met elkaar in contact te brengen 
en eenzaamheid binnen De Bilt terug 
te dringen.

Prikbord
Van Poelgeest: ‘Natuurlijk kan het 
voorkomen dat je niet direct iemand 
vindt. Als je niet kunt wachten tot 
de volgende markt (vrijdag 23 no-
vember), kun je gebruik maken van 
ons prikbord’. In Servicecentrum 
De Bilt hangt in de centrale hal per-
manent een bord, waarop iemand 
kan aangeven wat hij leuk vindt en 
contact zoeken met andere geïnte-
resseerden en wie weet reageert ie-
mand daar wel op. 

‘Oh, ik zie net op het prikbord dat 
een aantal advertenties, om een 
keer samen te gaan eten, is ver-
wijderd. Die hebben elkaar gevon-
den. Zo zie je, dat ons prikbord nut 
heeft binnen onze samenleving’. 
Wie interesse heeft om anderen te 
ontmoeten is maandag 18 juni van 
14.30 uur tot 16.30 uur welkom bij 
Mens De Bilt, aan de prof.
Debijeweg 1 in De Bilt.
Info is te vinden via de website
www.mensdebilt.nl

Bewoners van d’Amandelboom genieten van de bruidsmodeshow.

Schrijven op
Tuinderij Eyckenstein

Wie - als schrijfliefhebber - graag de schatkist aan herinneringen voor 
zichzelf, voor kinderen en kleinkinderen wil openen kan terecht bij 
de cursus ‘Levensverhalen Schrijven’ die op 6 juli van start gaat. Elly 
Rijnbeek is journalist en tekstschrijver. Zij tekent al haar hele leven ver-
halen op. In de cursus reikt zij oefeningen aan om de herinneringen en 
het schrijven op gang te brengen. Achter alles schuilt wel een verhaal: 
een naam, de huizen waar gewoond wordt, de gehaktballen van oma, 
de zomers aan zee of een allereerste verliefdheid. Ze vormen mozaïek-
stukjes uit het leven. Er wordt geschreven op de prachtige, biologische 
Tuinderij van Eyckenstein in Maartensdijk. Bij mooi weer onder de 
bomen tussen geurende dille en munt; bij slecht weer in de sfeervolle 
Oranjerie. Aanmelden of informatie bij Elly Rijnbeek: 06 27457980 of 
ellyrijnbeek@gmail.com.

Een snelweg zonder motoren
zul je niet heel gauw meer horen
maar twee weekenden lang
zijn ze daar aan de gang
en hoor je alleen nog de sporen

Guus Geebel Limerick
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WEEKENDDEAL
ZA ZOVR 15, 16 & 17 juni

Bewezen de
goedkoopste!

WEEKEND

 Maximaal 4 keer de aanbieding per klant

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 juni 2018

 Alle pakken met 
19 - 41 stuks 
Van 4.69 - 9.39
Voor 2.34 - 4.69

 Pampers New Baby, 
Premium Protection 
of Pants 

  
  SUPER 
STUNT

  

50%
KORTING

Diverse kleuren 
en dessins
Maat 36 t/m 46
3 paar naar keuze
Van 23.97 

Happy socks 

4 fl essen van 
1.25 of 1.5 liter 
Van 5.72 - 7.00

Voor 2.86 - 3.50

 7UP, Pepsi of SiSi  

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

3 PAAR

  
  SUPER 
STUNT

 2+2
GRATIS* 

  

P
er

 c
om

bi
na

tie
 k

an
 d

e 
pr

ijs
 v

er
sc

hi
lle

n.
 *J

e 
kr

ijg
t 5

0%
 k

or
tin

g 
op

 d
e 

to
ta

al
pr

ijs

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HET ZOMERSE SLEETJE

Met o.a. provencaals gemarineerde kipdijfilet, 

trostomaat, courgette; ca 20 min. op 150°C
100 gram 1,25

LAMSRIBKOTELETJES

Een toppertje voor op de barbecue. 

Gemarineerd of naturel; klaar voor de BBQ!
100 gram 2,75

KOGELBIEFSTUK SATÉ

Heerlijke malse gemarineerde stukjes kogelbiefstuk, 

handgeregen, lekker kort bakken!!
100 gram 1,95

BIEFBURGERS

100% rundvlees met lekkere kruiden. 

Voor op de barbecue of in de pan
3 stuks 3,75

KOKELETJES

De originele Franse haantjes. Een echte delicatesse!!

± 400 gram per stuk; 25 min. 150°C
100 gram 1,05

BLANKE HAASFILETROLLADE

Lekker mager mals vlees en authentiek gekruid & 

gezouten; ± 45 min. 150°C i/d oven
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 11 juni t/m zaterdag 16 juni. Zetfouten voorbehouden.

Woudensemble speelt gevarieerd
Dmitri Shostakovich die zijn halve leven door de Sovjets werd onderdrukt, 
gaf het componeren nooit op, ondanks het feit dat zijn muziek werd gezien als 
‘Chaos in plaats van muziek’. Dat hij ook vrolijke zigeunerklanken kon toon-
zetten bewees het Woudensemble vrijdagavond 1 juni in de Woudkapel, waar 
voor een enthousiast publiek werd opgetreden i.s.m. pianist Ernst Munnike, 
die enkele stukken op uitmuntende wijze begeleidde. De musici van het Wou-
densemble, allen strijkers uit het Radio Filharmonisch Orkest, speelden als 
gewoonlijk met hun volle en orkestrale klank, met aanstekelijk speelplezier 
en vol vuur. Er werd klein begonnen met de drie Bach-achtige Madrigalen van 
Martinů, daarna volgden een opgewekte Kodály en energieke Shostakovich. 
Afgesloten werd met het magistrale Pianokwartet in c van Johannes Brahms, 
de Hamburgse gigant die menig ensemble in de problemen brengt. Zo niet de 
superprofessionals van het Woudensemble, die overigens de volgende mid-
dag in het Concertgebouw Elektra van Strauss zouden uitvoeren, een van de 
moeilijkste operapartituren uit de geschiedenis. Dat tekent de ware kunste-
naar: nooit opgeven en rustig doorgaan met muzikale bergen te verzetten. 

(Peter Schlamilch)

Intieme setting in de Woudkapel.
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Tien jaar spraakmakend theater
Met de komende voorstellingen van ‘Penelope & De vos’ viert het Groenekanse 

theatergezelschap Theater in ‘t Groen een nieuwe mijlpaal: deze zomer is het tien jaar geleden 
dat haar eerste voorstelling ‘Een midzomernachtsdroom’ in première ging. De klad zit er nog 

lang niet in, integendeel. Alle medewerkers blaken van ambitie.

Het begon als een wild idee bij een 
klein groepje mensen. Theatermaker 
Timon Blok liep al een tijdje rond 
met het idee om in Groenekan een 
theatervoorstelling te maken, met 
zoveel mogelijk bewoners uit het 
dorp als medewerker. In samenwer-
king met St. Muze in ’t Groen werd 
in de zomer van 2008 de eerste voor-
stelling gepresenteerd: Shakespea-
re’s ‘Een Midzomernachtsdroom’, 
op locatie op fort Ruigenhoek. Met 
14 spelers, tientallen figuranten, live 
muziek en de onvoorspelbare bij-
drage van een kudde schapen werd 
‘Een midzomernachtsdroom’ een 
doorslaggevend succes. Het begin 
van een traditie. 

Ontwikkeling
‘Eigenlijk was het de bedoeling dat 
‘Een midzomernachtsdroom’ een 
eenmalig initiatief zou blijven’, 
aldus Timon Blok, die sinds het 
begin de artistieke scepter zwaait. 
‘Maar het succes van de voorstelling 

maakte dat we serieus gingen na-
denken over een vervolg.’ Er werd 
een aparte stichting in het leven 
geroepen, ‘Theater in het Groen’, 
die sindsdien een groot aantal voor-
stellingen uitbracht. ‘De revisor’ 
op fort Ruigenhoek, ‘Wat u maar 
wilt’ en ‘Don Quichot’ op landgoed 
Eyckenstein, ‘Timon van Athene’ 
op de gemeentewerf De Bilt, en de 
kleinere voorstellingen ‘Binnens-
kamers’ en ‘Dubieuze vrienden’ in 
huize Voordaan, paardenstallen of 
tuinderijen. ‘Het zijn uiteenlopende 
voorstellingen geworden’, vertelt 
Timon Blok.‘Aanvankelijk waren 
we -mede door mijn eigen fascinatie 
- erg op Shakespeare gericht, maar 
in de loop der tijd zijn we ons reper-
toire gaan verbreden. Ik ben meer 
eigen stukken gaan schrijven, en 
vaste gastregisseurs zoals Nelly van 
der Geest brengen natuurlijk ook 
hun eigen ideeën en voorkeuren in. 
Maar er zijn wel rode draden in de 
ontdekken.’ 

Rode draden
Theater in ‘t Groen maakt commu-
nity art. ‘We vinden het belangrijk 
om voorstellingen te maken waar 
veel mensen aan kunnen mee-
werken, zowel voor- als achter de 
schermen. Een grotere voorstelling 
vraagt toch al gauw een man of hon-
derd aan medewerkers. Hoewel we 
primair een Groenekans gezelschap 
zijn, en tot doel hebben de sociale 
cohesie in het dorp te bevorderen, 
richten we ons de laatste jaren ook 
steeds meer op de gehele gemeen-
te. Iedereen die voor of achter de 
schermen wil meewerken is van 
harte welkom. We doen ons best 
om voor iedereen een plek te vin-
den die recht doet aan zijn of haar 
ambitie en capaciteiten.’ Daarnaast 
richt Theater in ‘t Groen zich spe-
cifiek op locatietheater. ‘We zoeken 
spannende, intrigerende plekken op 
om voorstellingen te maken’, aldus 
Timon Blok. 

‘De ruimte waar we spelen moet een 
integraal onderdeel van de voor-
stelling zijn. Mijn inspiratie komt 
bij theatergroepen als de Dogtroep 
of Vis-a-vis vandaan. Buiten kun je 
dingen doen die in een theater on-
mogelijk zijn: bootjes op een vijver, 
levende dieren. En de ervaring die 
het publiek krijgt als langzaam de 
avond valt, en het theaterlicht een 
dromerige, fantasievolle sfeer be-
gint te scheppen… onvergetelijk. 
Zeker met als daar live bij wordt 
gezongen, of als er een sobere viool 
bij klinkt. Het is lichtvoetig, maar 
wel met diepgang, het is melancho-
liek, romantisch, ontregelend, spec-

taculair, maar ook intiem en betrok-
ken, en altijd liefdevol.’
Medewerkers
De Groenekanners hebben in de 
loop der jaren een vaste kern van 
medewerkers om zich heen verza-
meld. ‘We hebben - hoe moeilijk 
het soms ook was - steeds genoeg 
mensen kunnen vinden die in het 
bestuur plaats willen nemen’, legt 
Blok uit. ‘De laatste aanwinst is Va-
netta Smit, voormalig raadslid, en 
erg begaan met de cultuur in onze 
gemeente. Zij gaat de plek innemen 
van Els Hoyng, die ons na de zo-
mer helaas gaat verlaten. Maar ook 
een grote groep spelers, die immens 
betrokken is bij het reilen en zei-
len, en productiemedewerkers als 
Francis de Bruijne, Piet Hein Co-
pijn, of Hanneke Vroon. En de vele 
naaisters, ‘bouwers & sjouwers’, de 
mensen van kaartverkoop, webwin-
kel, techniek, grime. Het zijn er elk 
jaar weer tientallen, en zonder hen 
kunnen we niet bestaan.’ 

De plannen
Van 20 tot 23 juni speelt Theater 
in het Groen haar nieuwe voor-
stelling ‘Penelope & De vos’, een 
tweeluik over hoop en noodlot. 

Maar daarmee zijn de plannen 
nog niet klaar.‘We zoeken de sa-
menwerking met andere culturele 
partijen. Het Kunstenhuis, Neder-
lands Brandweerorkest (voorheen 
Brandweerharmonie), jeugdthea-
terschool Masquerade, en koren. 
Voor de voorstelling in 2019, een 
hedendaagse bewerking van het 
middeleeuwse stuk ‘Mariecken van 
Niemeghen’ gaan we spelen op het 
terrein van het Bilthoven Science 
Park (voorheen het RVIM-terrein) 
en werken we samen met twee ko-
ren. We gaan actief op zoek om te 
werken met jonge mensen, om te 
voorkomen dat we straks gaan ver-
grijzen. Onze ambitie: we willen 
middenin het culturele veld van De 
Bilt staan!’ [HvdB]

De nieuwe Theater in ’t Groen-
voorstelling ‘Penelope & De vos’ 
speelt tussen 20 en 23 juni. op twee 
locaties in Groenekan. Informatie 
en reserveringen kan via
www. Theaterinhetgroen.nl.
Mensen die belangstelling hebben 
om-voor of achter de schermen- 
betrokken te zijn bij de voorstellin-
gen kunnen mailen met:
info@theaterinhetgroen.nl.

‘Wat u maar wilt’ (in 2013) op landgoed Eyckenstein was een 
publiekstrekker. [foto Henk van de Bunt]

In 2017 speelde Theater in ’t Groen in samenwerking met de KBH op 
landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. 

Bewoners bepalen mee aan dorpsvisie 
door Henk van de Bunt

Dinsdag 29 mei organiseerde de gemeente De Bilt onder het motto ‘Samen meer mogelijk 
maken’ een gesprekssessie in het HF Witte Centrum in De Bilt. Het was de tweede uit een reeks 

in aanloop naar de Omgevingsvisie voor de kern De Bilt. In deze visie wordt op thema’s de 
gezamenlijke visie voor het dorp vastgelegd. Het centrale thema was deze avond

‘het gebruik van openbare ruimte voor groen, spelen en ontmoeten’. 

De avond wordt georganiseerd in 
het kader van het opstellen van een 
omgevingsvisie voor kern De Bilt. 
In deze visie wil men op thema’s 
een gezamenlijke visie voor het dorp 
vastleggen: eén ervan is het gebruik 
van de openbare ruimte. Voor de 
avond waren direct belanghebben-
den van het gebruik van de openbare 
ruimte uitgenodigd: initiatiefnemers 
van groen-ontwikkelingen, bewo-
nersverenigingen en de GGD. Maar 
ook ging een uitnodiging uit naar 
andere belangstellenden in het dorp 
zich aan te melden om mee te den-
ken.

Ontmoeten
Deze sessie ging over het gebruik 
van openbare ruimte voor groen, 
spelen en ontmoeten. In de afgelopen 
jaren zijn er volgens de gemeente 
steeds meer initiatieven ontstaan om 
de openbare ruimte beter te benutten: 
‘In De Bilt is een aantal voorbeelden, 
zoals de speelplek Maurice Mater-
linckweg, de moestuin De Biltse 
Biet en de net aangelegde Bijentuin 

Aeolusweg’. De gemeente zegt ook 
in de uitnodiging: ‘We zien ook dat 
er veel initiatieven stranden of heel 
moeizaam verlopen. Bewoners ge-
ven ook aan dat de gemeente niet of 
niet goed inspeelt op een initiatief’. 
Vraagstelling voor deze avond(-
en) is dan ook; ‘Geven initiatieven 
meerwaarde in de buurt? en Welke 
ervaringen hebben initiatiefnemers?’

Uiteen
Na de introductie van het thema aan 
de hand van enkele voorbeelden 
gingen de deelnemers in twee ge-
spreksgroepen uiteen. Aan de hand 
van een aantal vragen kwam discus-
sie goed op gang en werden wensen, 
verwachtingen en ideeën duidelijk, 
evenals de rollen en posities van 
ieder ten opzichte van de openbare 
ruimte. Zo waren sommigen ver-
baasd over de vraag hoe zij het groen 
gebruikten: zij zagen groen vooral 
als visuele aanvulling: mooi om naar 
te kijken, maar niet zozeer als ‘bruik-
baar’. Anderen herkenden juist de 
behoefte om gebruik te maken van 

het groen en willen hiervoor graag 
initiatieven ontplooien. Niet altijd 
was bekend dat het nu al mogelijk 
is om een stukje groen te ‘adopte-
ren’ wanneer men hiervoor een in de 
buurt gedragen initiatief heeft. Men 
verwacht van de gemeente dat zij 
duidelijk aangeeft wat er kan en mag 
in de buurt en dat de gemeente ook 
het grotere geheel in de gaten houdt, 
zodat groenstructuren en ecologi-
sche verbindingen behouden blijven 
of versterkt worden.

Verdieping
In de rondes kwam het al snel tot 
verdieping: van het belang van groen 
in de buurt voor de ontwikkeling 
van kinderen tot de toegankelijk-
heid voor ouderen en de routes naar 
de grotere groengebieden buiten het 
dorp, zoals Sandwijk en Houdringe. 
Het groen nodigt velen uit om elkaar 
te ontmoeten: spelende kinderen, 
jongeren die elkaar zien in het Van 
Boetzelaerpark, maar ook het samen 
in de buurtmoestuin werken: de soci-
ale component en ‘het lekker buiten 

bewegen’ worden erg belangrijk ge-
vonden. Maar ook de koppeling met 
thema’s als duurzaamheid en afwa-
tering, diversiteit in groen en veilig-
heid passeerden de revue. 

Verbindingen
Natuurlijk kwamen er ook tegenstel-
lingen aan het licht. Waar enkelen 
nog sceptisch zijn willen anderen 
zich graag inzetten voor groen in 
hun omgeving. De belangen ver-
schillen uiteraard ook: iemand die 
al langer op een huurwoning wacht 
ziet liever dat er gebouwd wordt dan 
dat ergens zogenaamd ‘struingroen’ 
wordt gecreëerd. Juist de gemêleerde 
samenstelling van de groep deelne-
mers bracht deze tegenstellingen in 
beeld, maar kweekte hiervoor tege-
lijk onderling begrip.

Conclusies
Het belang van de doelstelling (naar 
buiten, bewegen, ontmoeten, spe-
len, natuur, ecologie), wordt volgens 
Communicatieadviseur Gebiedsteam 
De Bilt Barry Smits voldoende her-
kend: ‘De gemeente heeft hierbij een 
coördinerende rol voor het geheel; 
op buurtniveau weten de mensen 
zelf goed wat ze willen. Men is on-
voldoende bekend met wat er al kan 
en mag en bij initiatieven wenst men 
soms ondersteuning van de gemeen-
te: wat mag waar, inhoudelijke ken-
nis en soms beetje geld’. De opbreng-
sten worden nu uitgewerkt binnen het 
thema voor de omgevingsvisie voor 
kern De Bilt. En verbindingen die 
binnen de sessie zijn ontstaan wor-
den warm gehouden om mogelijk al 
eerder te verzilveren.

Na de introductie van het thema aan de hand van enkele voorbeelden 
gaan de deelnemers in twee gespreksgroepen uiteen.
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WEET WAAR JE SCHOENEN VANDAAN KOMEN 
Iedereen is op zoek naar duurzame en ecologische producten. Dit bracht het Duitse 
outdoormerk Meindl bij de visie ‘Identity Leer’.

Iedereen is op zoek naar duurzame en ecologische producten. Dit bracht het Duitse outdoormerk 
Meindl bij de visie ‘Identity Leer’.

Het Identity-label geeft je zekerheid over het leer dat in jouw schoen is verwerkt. Door het 
identi� catienummer achterhaal je de hele individuele geschiedenis van je wandelschoenen en krijg je de garantie van een 
biologisch, ecologisch en regionaal product dat zo uniek is als een vingerafdruk.

Meindl heeft een regionaal samenwerkingsverband met partners en leveranciers voor volledige transparantie over de herkomst 
van het gebruikte leder. Voor Meindl zijn de ecologische aspecten en duurzaamheid bijzonder belangrijk. Het concept is ontstaan 
op de bergweide waar de runderen ecologisch verantwoord grazen en leven. Enkel het beste leder van deze ecologische runderen 
wordt gebruikt. Daar krijgen de biologische huiden ook hun Identity-nummer toegewezen. Dit nummer blijft behouden bij de 
verdere verwerking tot de uiteindelijke, afgewerkte schoen.

Het Identity Leer is de oplossing naar jouw vraag naar een ecologisch 
en duurzaam product. Veelal zijn de schoenen voorzien van een
waterdichte voering, waardoor jouw voeten warm en droog blijven. 

Een gratis voetkundig onderzoek door gediplomeerd personeel behoort 
bij de advisering binnen de Beterlopenwinkel.

George in der Maur Beterlopenwinkel 
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Al zes jaar
op rij de beste!

De wereldwijde partner in toegangsoplossingen. Met ca. 240 medewerkers 

verdeeld over 4 vestigingen in Nederland waaronder 1 in MAARTENSDIJK.

SERVICEMONTEUR

ACCOUNTMANAGER

VERKOOP BINNENDIENST

ONDERHOUDSMONTEUR

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

Aanvragen voor afstudeeropdrachten, stageplaatsen
of open sollicitaties zijn altijd welkom.
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Bij Landwaart Culinair zijn meer dan 30 mensen dagelijks bezig om de 

hoge kwaliteitsnorm die ze zichzelf hebben opgelegd, waar te maken. ‘Wij 

staan voor kwaliteitsproducten’, vertelt Willem Landwaart, ‘maar om dat te 

bereiken werken we ook graag met de beste materialen’. 

‘Dat zie je terug in de keukenapparatuur, ovens, kleding, de inrichting van 

de zaak en zelfs in kleine details zoals de prijskaartjes. Voor de verbouwing 

hebben we een coördinator in de arm genomen die ervoor zorgde dat alles 

vlot zou verlopen, maar ook budgetten in de gaten hield. Wij hebben van 

tevoren aangegeven graag met lokale bedrijven te willen werken. Record 

Automatische Deuren is er daar een van.’

OP MAAT
‘We kennen de directeur van Record al heel lang. Ik weet niet beter dan 

dat Hans Wijnstekers “in deuren zit” en we zien hem hier wekelijks. Toen 

we eerder naar het oude Lidl pand verhuisden moest hij door deuren van 

een andere leverancier naar binnen. Dat vond ie niet zo leuk’, weet Willem 

nog. Inmiddels kan Hans Wijnstekers vol trots door de designdeuren de 

zaak betreden. Hans: ‘Deuren zijn zo’n beetje het laatste wat er tijdens een 

verbouwing wordt aangebracht. Het was bij Landwaart geen kwestie van 

even een deurtje inmeten, maken en plaatsen. Er moesten grote en speciale 

deuren vanaf tekening voorbereid worden. Dan is het best spannend om 

te zien of alles wel klopt. Bij het plaatsen is het aan de installatieploeg om 

eventuele problemen op te lossen. Bij Landwaart stonden we nog wel voor 

een uitdaging toen bleek dat er een grote werktafel in de bakkerij de draai 

van een automatische deur belemmerde. We zijn daar van het oorspronke-

lijke plan afgeweken en hebben er op maat gemaakte vouwdeuren voor in 

de plaats gemaakt.’

WEER RECORD
Willem: ‘Voor ons was kwaliteit wel de belangrijkste reden om voor deuren 

van Record te gaan. Je wilt niet weten hoe vaak de deuren hier open en 

dicht gaan. We hebben één keer een kleine storing gehad doordat er een 

sensor niet goed afgesteld stond. Dan is het wel prettig dat ze ‘om de hoek’ 

zitten. Binnen 20 minuten was het probleem verholpen. De inbraakwerende 

deuren vallen ‘s avonds in de veiligheidssloten en er komt geen sleutel meer 

aan te pas. Kortom we zijn er blij mee en mochten we nog eens gaan ver-

bouwen dan komen er zeker weer deuren van Record in’.

KWALITEITSDEUREN 
VOOR
LANDWAART CULINAIR
HET IS NOG GEEN JAAR GELEDEN DAT LANDWAART GROENTE EN FRUIT DE 

OMMEZWAAI MAAKTE NAAR LANDWAART CULINAIR. DE WINKEL AAN HET 

MAERTENSPLEIN IN MAARTENSDIJK GING 4 WEKEN DICHT VOOR EEN GRO-

TE VERBOUWING WAARBIJ HET WINKELOPPERVLAK MEER DAN VERDUBBELD 

WERD. DAT ER DEUREN VAN RECORD IN ZOUDEN KOMEN WAS VAN HET BEGIN 

AF AAN EEN UITGEMAAKTE ZAAK.

Wim, Riet, Eelco en Willem voor de enorme designdeuren van hun 

Landwaart Culinair.

www.recordbv.nl

Lezing en signeersessie Het Darwin Dilemma
door Henk van de Bunt

Op maandag 25 juni organiseert de Bilthovense Boekhandel, de Lions Club Bilthoven en uitgeverij Conserve in Schoorl 
een avond rondom Het Darwin Dilemma van Han Thomas; - door velen al ‘de Nederlandse Dan Brown’

genoemd en zijn boek ‘on-Nederlands’. 

Lionsclubleden herkennen achter het gezicht 
van Han Thomas hun dorpsgenoot Hans van 
Driel, die sinds een jaar als financieel mana-
ger werkt bij de Koninklijke Boekverkopers-
bond in Bilthoven, terug na jaren als expat te 
hebben gewerkt in Istanbul en Stockholm. 
Conserve-uitgever Kees de Bakker leidt de 
avond in en vertelt hoe uitgever en auteur 
elkaar voor het eerst ontmoetten, nadat Han 
Thomas in Stockholm gesproken had met de 
vermaarde schrijfster Cynthia Mc Leod van 
Hoe duur was de suiker? toen zij op bezoek 
was bij haar nichtje Mercedes de Miranda. 
Zij introduceerde het boek bij haar uitgever. 
Zelden krijgt een uitgever een boek in han-
den dat vergelijkbaar is met het werk van ’s 
werelds bekendste en bestverkochte schrijver 
(Dan Brown), was zijn gevoel. Hij las Het 
Darwin Dilemma in een ruk uit en besloot dat 
het uitgegeven moest worden.

Het verhaal
Wanneer antropoloog Mark Enquist aantoont 
dat er lang voor de eerste bekende menselijke 
beschavingen ontstonden, een intelligent volk 
op aarde geleefd moet hebben, plaatst hij de 
ouderdom van de mensheid in een compleet 
nieuw daglicht. Een verborgen deur in de pi-
ramide van Cheops en een oude Ottomaanse 
kaart van het land onder het ijs van Antartica 
zijn enkele van de echt bestaande aanwijzin-
gen die professor Enquist op het spoor van 
dit oude geheim hebben gebracht. Vreemd 
genoeg is hij vanaf dat moment zijn leven 
niet meer zeker. Vlak voordat wetenschapper 
Nicolas Moreau het antwoord op een van de 
grootste onopgeloste raadsels van uit de ge-

schiedenis bekend wil maken, verdwijnt hij 
plotseling spoorloos. Journaliste Michelle 
Rousseau komt erachter dat hij heeft ontdekt 
hoe levenloze deeltjes miljarden jaren gele-
den de gigantische sprong naar het eerste le-
ven op aarde hebben kunnen maken. Op haar 
zoektocht naar de verdwenen bioloog komt 
ze er langzaam achter dat de meningen over 
wie er verantwoordelijk is voor de schepping 
sterk verdeeld zijn.

Eindigheid
Het Darwin Dilemma voert langs onderwer-
pen als de (on)eindigheid van het heelal, de 
evolutietheorie en verschillende visies over 
het ontstaan van het leven op aarde. Bespie-
gelingen over het al dan niet bestaan van een 
god maken het boek tot een spiritueel avon-
tuur dat gevoelens van verwondering en ont-
zag voor het universum zal oproepen. Zonder 
dat het verhaal zijn vaart verliest, passeren 
de verrassende feiten over astronomie en ho-
gere dimensies de revue. Spanning en avon-
tuur worden afgewisseld met intrigerende 
beschouwingen over de kans op buitenaardse 
intelligentie, het creëren van leven en de mi-
raculeuze werking van atomen, de bouwste-
nen van al wat is.

Geschenk
Boekenkopers boffen, want bij aanschaf van 
Het Darwin Dilemma krijgen ze het boekje 
van Boris Dittrich Barst als geschenk. Deze 
Spannende Boeken Weken-actie duurt nog tot 
en met 27 juni. De avond (25 juni) begint om 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in de Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1 in Biltho-

ven. Toegang is gratis. Aanmelden voor 22 
juni via info@bilthovenseboekhandel.nl of 
info@conserve.nl o.v.v. Lezing Han Thomas. 

Lezersactie
Onder lezers van De Vierklank worden vijf 
gratis exemplaren verloot. Stuur een e-mail 
voor 21 juni naar info@vierklank.nl met 
in het onderwerp Han Thomas. Tijdens de 
‘inloop’ op maandag 25 juni bij De Biltho-
vense Boekhandel kunnen de winnaars hun 
boek in ontvangst nemen. Zij ontvangen 
uiteraard daarover vooraf bericht.

Han Thomas beheerst het kunstje om 
wetenschap te combineren met een spannend 
verhaal.

Vaderdagactie bij MamaLokaal 

Op woensdag 13 juni wordt er tijdens het 
Voorleeskwartiertje bij MamaLokaal voor-
gelezen uit het boek ‘Raad eens hoeveel ik 
van je hou’ (van Sam McBratney en Anita 
Jeram). Na afloop ontvangt u een Vader-
dagcadeautje. Het Voorleeskwartiertje is 
gratis toegankelijk en start om 10.00 uur 
met aansluitend MamaLokaal tot 11.30 
uur. MamaLokaal is gevestigd in Biblio-
theek Idea Bilthoven, het Lichtruim, Pla-
netenplein 2, Bilthoven. Het Mama Lokaal 
wordt samen met de Bibliotheek Idea Bilt-
hoven georganiseerd met een team moe-
ders en is gratis. Aanmelding is niet nodig. 

Vergadering CCLV

Contactcommissie Lage Vuursche houdt op 
vrijdag 15 juni om 20.30 uur in Dorpshuis 
De Furs een vergadering. Op de agenda 
staan o.a. Voortgang Smederij, uitbreiding 
Buiten in de Kuil en het Schaapscheerders 
feest.

BBQ-avond en kleine verkoping

Op vrijdag 15 juni is er een BBQ-avond met 
een kleine ‘verkoping’ bij de molenwinkel 
in Westbroek, Westbroekse Molenweg 28, 
waarbij winkel en kringloop geopend zul-
len zijn. Deze avond zal de molenaar ook 
aanwezig zijn voor een eventuele rond-
leiding. Te koop is o.a. speelgoed, (foto-) 
kaarten, snoep, cadeau artikelen, kaas, vlees 
en vleeswaren, honing, diverse (cake-)
meel soorten en Aloë Vera-producten. De 
opbrengst komt geheel ten goede van de 
Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. 
Deze organisatie zet zich in voor de zorg 
van de (meervoudig-) gehandicapte naaste. 
De BBQ en verkoping beginnen rond 18.00 
uur. Aanmelden niet nodig.
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Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni
Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur

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

PAK GELIJK MEE:

Diverse
hangplanten
Kassakorting ......... 20%

Superieure
kwaliteit
rozen
Kassakorting 
......... 20%

Cactussen en
vetplanten

Kassakorting 
20%

Om het feest hélemaal compleet te maken hebben we tot en 
met dinsdag 19 juni enkele zéér bijzondere aanbiedingen voor u 

klaargezet. Pak ze gelijk mee!

Welkom in ons gloednieuwe PAGODEDORP, een tenten-
dorp met een sfeervol plein waarop het gonst van de 
activiteiten en belevenissen. Met o.a.: 

• Rademakers’ wijnproeverij
• De imker (bijen zijn een zegen)
• Theeschenkerij • De recycling shop
• De kunstpagode
• De meiden van de kruiden
• Kinderboerderij met knuffeldieren
• Cactus- en vetplantenparade
• De verzamelaar  
• Het goede doel
• Kindervriend Henk de houthakker
• Alles over (tuin)waterbeheersing

Volop hapjes 
en drankjes op het 

feestterrein 
en bij onze herberg 

De Kastelein

De Hoogtzomer 
Tuinfeesten wordt u 

aangeboden door  
‘t Vaarderhoogt.
Toegang: gratis!!

Extra aandacht 
voor EM
Goed voor mens,
dier, plant en
milieuN

IE
U
W

Kerststerproject 2017 goed besteed
door Henk van de Bunt 

De Diaconie van de PKN De Bilt organiseerde rond de kerst het Kerststerproject: in de tijd 
voor Kerst 2017 was het mogelijk om op verschillende plekken een kerstwens in de vorm 
van een ster op te hangen in een kerstboom. Dit waren de kerstbomen in de PKN-kerken, 

op de kerstmarkt bij de Schaapskooi en op basisschool Wereldwijs.

Uit alle sterren heeft de Diaconie PKN De Bilt drie 
wensprojecten gekozen om uit te laten komen. An-
nemarie Hoornsman (Directeur basisschool We-
reldwijs) vertelt: ‘Op een sterretje stond dat Kin-
derboerderij de Schaapskooi heel blij zou zijn met 
een Monopolyspel, zodat bezoekers dit met elkaar 
kunnen spelen. Het spel is er inmiddels en iedereen 
is van harte welkom om een ‘potje’ mee te doen. Es-
ther van Veelen (Diaconie) vult aan: ‘Op heel veel 
sterren was aandacht voor ‘eenzame mensen’. Er is 
een gift gedaan voor een stichting die ‘samen de-
len’ centraal op heel praktische wijze centraal stelt: 
‘Stichting Eetmee’. Kijk op www.eetmee.nl voor 
meer informatie’. 

Uganda
De kinderen van groep 4 en 5 van Wereldwijs had-
den met elkaar allemaal sterren gemaakt voor één 
doel: Het project Aunti Rosette, een kleinschalige 
stichting in Uganda (www.auntierosette.com), met 
als doel zo veel mogelijk kinderen naar school te 
laten gaan. Afgelopen maandag is de gift hiervoor 
overhandigd; genoeg om 1 kind een heel jaar lang 
te kleden, te voeden en naar school te laten gaan. 
Annemarie Hoornsman tenslotte: ‘Ik vind dit een 
geweldig project vanuit de Diaconie; in onze samen-
leving is het toch mooi te zien hoe gemeenschap-
pen zich inzetten om op de wereld plekjes mooier 
te maken’. 

Zomerconcert 
Zondag 10 juni startte een nieuwe reeks van (vier) Zomerconcerten De Bilt. 
Deze concerten worden al voor het 17de jaar georganiseerd en zijn in deze re-
gio bijna niet meer weg te denken. Ook deze jaargang vindt plaats op zondag 
tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon van de beeldentuin achter paviljoen 
Beerschoten aan De Holle Bilt.

Het eerste zomerconcert werd geheel verzorgd door het Jeugdzangtheater, 
onderdeel van het KunstenHuis (Muziekschool) met de spektakelmusical 
Belle en het Beest. Het Jeugdzangtheater staat onder leiding van Annet van de 
Hesseweg (dirigent, choreografie, kostuum en decor). Jos Roof verzorgde de 
techniek en decor. De reeks wordt zondag 1 juli voortgezet met optredens van 
de Melodie Percussiegroep en van het Groot Harmonieorkest van de K.B.H. 
[HvdB]

Veertig kinderen dansten, zongen en speelden met veel enthousiasme deze 
ontroerende familiemusical. [foto Henk van de Bunt]

Kinderen van Wereldwijs juichen als ze zien dat hun wensster in vervulling gaat:
een jaar lang onderwijs voor een kind in Uganda.   Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers
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Personeelswisseling bij
de Nijepoort in Groenekan

door Walter Eijndhoven

Het onderwijs in Nederland staat komende jaren onder grote druk. Veel leerkrachten verlaten 
het onderwijs vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en opvolging is lastig te 
vinden. De Nijepoort in Groenekan is hier geen uitzondering op. Na vele jaren werkzaam te zijn 

geweest, verlaat een viertal personeelsleden de Groenekanse school.
In twee afleveringen spreken wij met hen.

Herman Verbruggen, conciërge 
aan de Nijepoortschool in Groe-
nekan, wilde altijd al het onder-
wijsvak in. Na zijn opleiding aan 
de Mattheusschool en de ULO in 
Overvecht (Utrecht) en de kweek-
school in Zeist, stroomde hij dan 
ook het onderwijs in. ‘Net als ie-
dereen volgde ik natuurlijk eerst 
het basisonderwijs, op een jon-
gensschool, geleid door fraters. In 
die tijd volgden wij geen lessen 
met meisjes, hoewel wij buiten 
schooltijd natuurlijk wel contact 
met hen zochten. Verder was ik al-
tijd met sport bezig en volleybalde 
ik op een behoorlijk hoog niveau. 
Daar leerde ik ook mijn vrouw 
kennen. Zij viel op sportieve jon-
gens en vooral op volleyballers 
met een baard en lang haar. Laatt 
ik dat toen nou net allemaal heb-
ben’. 

Vakantie
Tussen 1976 en 1999 gaf hij les 
aan een school in Utrecht, tot het 
moment dat hij in 1999 een on-
geluk kreeg. Verbruggen: ‘Mijn 
enkel was volledig verbrijzeld en 
voor een klas staan lukte niet meer. 
Ontslag volgde. Ja, dat was een el-
lendige tijd. Met parttime banen 
probeerde ik een inkomen te ver-
dienen’. In april 2009 keerde het tij. 
Er was een vacature voor conciërge 
op de Nijepoortschool in Groene-
kan. Een God’s geschenk, volgens 
Verbruggen. ‘Op 1 mei begon ik als 
conciërge. De leerlingen hadden 
vakantie en ik had nog geen sleutel 
van de school, dus kon ik de school 
niet in. Ik ben die eerste week als 
conciërge begonnen met vakantie. 
Wie kan dat zeggen?’ Tijdens de 
loopbaan van Herman is veel ver-
anderd. ‘De grootste verandering 

is natuurlijk dit nieuwe schoolge-
bouw’, vertelt hij. ‘Het hele team 
is blij met dit nieuwe pand. Het is 
ruimtelijk en heel transparant, in 
tegenstelling tot het vorige school-
gebouw. En natuurlijk het digibord, 
dat is echt een uitkomst. Vroeger 
schreef ik hele schoolborden vol, 
met krijt, tot ik bijna een lamme 
arm kreeg. Nu gaat alles digitaal’. 
Met ingang van het nieuwe school-
seizoen verschijnt Verbruggen niet 
meer bij de Nijepoort. Vervelen zal 
hij zich echter niet. ‘Ik ben al heel 
lang bezig met natuurvoeding en 
bij Ekoplaza in Utrecht zoeken zij 
nog iemand’. 

Schoonzus
Niet alleen Herman verlaat de 
Groenekanse school. Vanwege 
haar leeftijd verlaat ook zijn col-
lega Els Maarschalkerweerd de 

Herman Verbruggen en Els Maarschalkerweerd hebben altijd met veel 
plezier op de Nijepoort gewerkt

‘Een meisje verscheurd tussen twee werelden’
Zo kondigde Theaterschool Mas-
querade de voorstelling ‘Alice de 
musical’ aan, de slotpresentatie van 
de (pre-)productieklas Musical die 
afgelopen weekeinde in het Licht-
ruim werden opgevoerd. Een vro-
lijke mengeling van zang, dans en 

gesproken woord in een uiterst mi-
nimalistisch decor, hetgeen ruim-
schoots gecompenseerd werd door 
de uitbundige kostuums en een ge-
raffineerd lichtplan. Het valt niet 
mee om van ‘Alice in Wonderland’ 
een echte jongerenvoorstelling van 

te maken: door de vele absurdisti-
sche gebeurtenissen en surrealisti-
sche dialogen over taal, etiquette, 
identiteit, logica en het verschil tus-
sen ‘zin’ en ‘onzin’ lijkt het eerder 
een modern sprookje voor volwas-
senen dan een kinderboek. Toch 
slaagde regisseur Rick Schellink-
hout er niet alleen in de kinderen 
allemaal goed aan bod te laten ko-
men, maar ook om er een consistent 
verhaal van te maken waarin naast 
Alice vooral de felle hartenkonin-
gin en de pittige, brutale muis pri-
ma rollen neerzetten. Hoogtepunt 
van de voorstelling vormde het 
slotgevecht, in slow-motion, tussen 
goed en kwaad, want helaas: ook 
in deze sprookjeswereld konden de 
mensen het weer niet laten elkaar 
voortdurend dwars te zitten.

(Peter Schlamilch)

HNL bij TNO
Op woensdag 30 mei gingen leerlingen van 3 HAVO/VWO van Het Nieuwe Lyceum Bilthoven 
met de voeten in de klei. In het kader van GeoWeek 2018 namen zij deel aan de expeditie Stap 

in de wereld onder je voeten van Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO.

De leerlingen hadden hun huiswerk 
gemaakt, want wisten al behoorlijk 
veel van geologie in de breedte. ‘En 
met een reden,’ aldus hun docente 
Aardrijkskunde mevrouw Dil-van 
Apeldoorn. Zij vervolgt: ‘Deze 
groep voert in combinatie met de 
vakken Aardrijkskunde, Biologie, 
Natuurkunde en Nederlands een 
gezamenlijk project uit op het ge-
bied van Opvang water op gevel. 
De focus ligt op grondwater dus 
en daar heeft Geologische Dienst 
Nederland ontzettend veel verstand 
van.’ Met een team van enthousiaste 
experts gingen de leerlingen letter-
lijk het veld in om een grondwater 
meting uit te voeren. Ook keken zij 
live onder de grond van hun school 
en omstreken via www.dinoloket.

nl en via een 3D kaart. Tenslotte 
kregen zij een pitch over grondwa-
terstroming in de beschrijfruimte, 

oftewel de schatkamer van de on-
dergrond. 

(Luciënne van de Sluis)

Het Nieuwe Lyceum kijkt live onder de grond. (foto Claudia Raaphorst)

60 jaar 
Avondvierdaagse

In De Bilt werd dit jaar de Avondvierdaagse voor de 60ste keer georga-
niseerd. Penningmeester Rutger van de Gevel vertelt: ‘Eén deelnemer 
(dhr. Van Hemert) is voor zijn 40e deelname aan de avondvierdaagse 
gehuldigd door locoburgemeester Hans Mieras. Er waren ongeveer 
2100 deelnemers, grotendeels afkomstig van 14 basisscholen uit Bilt-
hoven, De Bilt en Utrecht, één wandelvereniging en individuele wan-
delaars: een negatief verschil van 400 deelnemers met vorig jaar. Er 
werd dit jaar vier dagen gewandeld: dinsdag t/m vrijdag over 5 km.- en 
10 km.-routes onder begeleiding van 24 verkeerregelaars en EHBO-ers 
van het Rode Kruis’. [HvdB]

Vrijdag 8 juni was weer de traditionele intocht van de Avondvierdaagse 
op de Hessenweg in De Bilt. De Julianaschool liep er weer gekleurd bij. 
[foto Reyn Schuurman]

Nijepoort. Na in 1975 haar oplei-
ding aan de PA in Zeist afgerond 
te hebben, kreeg zij een baan als 
leerkracht aan de Theresiaschool 
in Bilthoven. ‘Op deze school gaf 
ik voornamelijk les aan de 2e, 3e 
en 5e klas’, vertelt zij. Samen met 
haar collega en schoonzus Mari-
anne, werkte zij gedurende enige 
jaren op de Theresiaschool. ‘Mijn 
broer was getrouwd met Marianne 
en heel toevallig werkte zij ook op 
de Theresiaschool in Bilthoven’, 
legt ze uit. ‘Wij vulden elkaar goed 
aan en wat ook leuk was, zij gaf 
blokfluitlessen en ik leidde een 
koor’. 

Kinderen
Els genoot van het lesgeven, maar 
in 1983 stopte zij bewust met les-
geven. ‘Ik wilde graag kinderen en 
er gedurende die tijd ook voor hen 
zijn’. Tien jaar lang zette ik mij in 
voor hen, tot het na tien jaar toch 
weer begon te kriebelen’. Els begon 
als invalster voor alle groepen, op 
de Runnebeek (nu: de Rietakker). 
Soms slechts voor één dag, soms 
wat langer en één keer een aantal 
maanden, in een duobaan voor een 
kleuterklas. In 1996 wilde zij wel 
weer een vaste baan en kwam de 
Nijepoort in zicht. ‘Het leuke was 

dat mijn schoonzus Marianne daar 
ook al werkte als invalster. Samen 
hebben wij toen één fulltime baan 
opgepakt. Wij merkten dat wij het 
heel goed samen konden vinden en 
hadden aan een half woord al ge-
noeg . Daarna werkte ik nog met 
diverse andere collega’s, wat mij 
prima beviel’. 

Dorpsschool
Nijepoort is een heel fijne dorps-
school, met een veilige sfeer. ‘Ie-
dereen kan zichzelf zijn en wordt 
geaccepteerd, zoals hij/zij is’, legt 
Els uit. De nieuwbouw zat al lang 
in de pen. Els: ‘Ik werkte afwis-
selend in het oude pand en in het 
gebouw van de voormalige School 
met de Bijbel. Dat ik toch nog een 
half jaar in het nieuwe schoolge-
bouw kon werken, vond ik fijn. Ik 
voelde mij direct thuis, in dit open 
en transparante schoolgebouw’. 
Met weemoed neemt zij eind juni 
afscheid van ‘haar’ collega’s, maar 
als zij denken van haar af te zijn, 
hebben zij het mis. In september is 
Els Maarschalkerweerd weer ge-
woon present, als invalkracht. ‘Na-
tuurlijk val ik niet altijd in en kan 
ik ook meer tijd besteden aan mijn 
kleinkinderen en lekker sporten, 
zwemmen en fitness’.
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Basisschool WereldKidz Kievit:
‘De school voor de toekomst’

door Henk van de Bunt

Basisschool WereldKidz Kievit is al meer dan 40 jaar een begrip in Maartensdijk.
De leerkrachten hebben aan veel inwoners van Maartensdijk les mogen geven.

Oud-leerlingen brengen hier nu hun eigen kinderen naar school. In Maartensdijk
‘gaat rond’ dat de Kievitschool gaat sluiten. 

Rosalie Alfons (procesbegeleider 
verandertraject): ‘Na het bezoek 
van de onderwijsinspectie in fe-
bruari, bleek dat het verander-
traject dat al was ingezet, niet op 
tijd voor het benodigde resultaat 
had gezorgd. De school kreeg op 
zeven indicatoren een voldoende 
en op één kernindicator een on-
voldoende. Het verbetertraject is 
goedgekeurd en de school krijgt nu 
een jaar de tijd om zich verder te 
ontwikkelen. En dat is precies wat 
er nu gebeurt op De Kievit’.

Ontwikkeling 
‘De school is enorm in ontwikke-
ling, het nieuwe schooljaar start 
met een vernieuwd team, er wordt 
geïnvesteerd in het opknappen van 
het gebouw, er komt nieuw school-
meubilair voor alle groepen en ma-
teriaal voor toekomstgericht leren, 

waaronder een 3D printer. Alles 
met als doel om in voorjaar 2019 
weer een voldoende te halen bij het 
inspectiebezoek en te zorgen voor 
goed toekomstgericht onderwijs 
voor alle leerlingen’.

Ouderavond
Dinsdag 22 mei was er een ouder-
avond op de school waarbij ouders 
zijn meegenomen in de plannen en 
gevraagd zijn om mee te denken 
over de toekomst van WereldKidz 
Kievit. Dat de school blijft bestaan, 
staat buiten kijf. Ouders zijn geïn-
formeerd over talentontwikkeling, 
toekomstgericht leren, ouderbe-
trokkenheid en het verbetertraject. 
Rosalie: ‘Mooi om als ouders en 
school op deze manier met elkaar 
vorm te geven aan het beste on-
derwijs voor de kinderen’. Jeanine 
Meijer - voormalig leerling - heeft 

nu 4 kinderen op WereldKidz Kie-
vit. Zij is lid van de PR-werkgroep 
en ziet de veranderingen positief 
tegemoet. Jeanine: ‘We leven in 
een veranderende samenleving, 
de wereld staat niet stil en Wereld-
Kidz Kievit gelukkig ook niet. Ik 
ben blij dat het onderwijs van onze 
kinderen gericht is op de toekomst. 
Lang niet alle veranderingen zijn 
100% duidelijk, maar ik heb ver-
trouwen in de huidige aanpak van 
de school’. 

Interim
Rosalie Alfons zal na de zomerva-
kantie starten als interim school-
leider op WereldKidz Kievit: ‘Ik 
kijk er enorm naar uit om met het 
nieuwe team en de ouders samen 
vorm te geven aan de mooie plan-
nen die er inmiddels liggen voor de 
toekomst van WereldKidz Kievit. 

Naast het versterken van het Dal-
tononderwijs gaan we investeren in 
talentontwikkeling en toekomstge-
richt onderwijs. Het predicaat Dal-
tonschool hebben we al en daarbij 
willen we Talent-fluisteraar-school 
worden. De leerkrachten worden 
opgeleid als talentontwikkelaar. Zij 
vragen iedere leerling naar hun ta-
lenten. Die talenten kenmerken een 
kind en daar wordt volop aandacht 
aan besteed. Het weten wat jouw 
talenten zijn en deze ten volle te 
kunnen benutten, is iets wat ik elk 

kind gun en waar mijn onderwijs-
hart sneller van gaat kloppen’. 

Gemeente
Wethouder Madeleine Bakker (On-
derwijs) reageert: ‘Ik heb een ge-
sprek met een aantal ouders gehad 
en ben onder de indruk van hun 
betrokkenheid, energie en plannen 
om samen met de schoolleiding en 
team De Kievit een omgeving te la-
ten zijn waar ieder kind zijn of haar 
talenten kan ontplooien en zich 
thuis voelt’.

Kinderen leren vanaf groep 1 al spelenderwijs programmeren met de Bee-
Bot. 

Sportdagen basisscholen
Vorige week vonden onder zeer wisselende weersomstandigheden de 
sportdagen plaats voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de 
basisscholen uit de gemeente.

Dinsdag 29 mei werd de dag ingekort vanwege de hitte, donderdag 31 
mei werd de dag al vroeg in de ochtend afgelast vanwege noodweer 
en vrijdag 1 juni werd iets eerder gestopt vanwege naderend onweer 
en regen. Desalniettemin werd er verder volop gesport en gestreden 
om de overwinning. Bij het atletiek was het allemaal een individueel 
gebeuren. Elke leerling moest daarbij zo goed mogelijk presteren op de 
60 m. sprint, de 400 m. duurloop, kleine balgooien, verspringen en op 
de hindernisbaan.

Elke dag werd afgesloten met een schoolestafette waarbij de snelste 
leerlingen van elke school tegen elkaar liepen om een plaatsje te be-
machtigen in de finale die op vrijdag gelopen zou gaan worden. Voor 
deze finale stelt de van Ewijck van de Biltstichting elk jaar medailles en 
een wisselbeker beschikbaar.

Bij de meisjes won dit jaar de Julianaschool en bij de jongens de van 
Dijckschool. Volgend jaar mogen zij hun beker weer verdedigen.

(Paul v.d. Brink)

Groot feest bij TZ
Wat een mooie zaterdag was het bij 
TZ. Maar liefst 3 teams zijn kam-
pioen geworden. Daarnaast was 
het zaterdag de aftrap van de TZ-
jubileumweek: Korfbalvereniging 
Tweemaal Zes bestaat maar liefst 
50 jaar. Er was eerst een gezamen-
lijke (Griekse) maaltijd. Ook wer-

den de vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. 
Ook werd het bestedingsdoel van 
de club van 66 bekend gemaakt: 
het gespaarde bedrag wordt voor 
de aanschaf van zonnepanelen aan-
gewend. Vorige week is er op de 
ALV-toestemming gegeven door de 

leden om zonnepanelen aan te gaan 
schaffen. De komende week staan 
er allerlei activiteiten gepland met 
als grote afsluiter het feest zaterdag 
9 Juni. Alle leden, ouders en zeker 
ook oud leden en trainers zijn van 
harte welkom op dit feest dat om 
20.00 los barst.

Kampioenen B2

Kampioenen TZ5

Kampioenen E2
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Sponsorcontracten
WTV Westbroek verlengd

Het bestuur van WTV Westbroek is trots dat alle kledingsponsorcontracten van de 
Wielertoervereniging Westbroek vroegtijdig zijn verlengd. Hoewel de huidige contracten 

pas eind van dit jaar zouden aflopen hebben alle sponsoren inmiddels een vernieuwde 
overeenkomst getekend voor een nieuwe periode van drie jaar.

Dit was onderdeel van een zoge-
naamde ‘package deal’. Als alle 
sponsoren zouden verlengen bete-
kende dit een besparing op nieuwe 
kleding voor de vereniging, als 
tegenprestatie zou de WTV West-
broek de sponsoren dan een ballon-
vaart aanbieden. Ballonvaarder, te-
vens lid van de vereniging, Rick de 
Groot heeft dit ingevuld en kwam 
tevens met de suggestie om er een 

ochtendvaart van te maken.
Op zaterdag 19 mei om 4.30 uur 
werd daarom verzameld op het 
weiland naast de kerk in West-
broek. Na koffie werden vol goede 
moed de voorbereidingen getroffen 
om met 16 man de lucht in te gaan. 
Hoewel nog vroeg en fris bleek ie-
dereen bijzonder goed gehumeurd. 
Zo werd genoten van het uitzicht 
en de gezelligheid. Rond 7.15 uur 

werd er geland nabij Werkhoven. 
Dat het landingsveld die avond er-
voor met koeienmest geïnjecteerd 
was zorgde voor de nodige hilariteit 
maar schrikte niemand af. Na het 
inpakken van de ballon werd er een 
ontbijt genuttigd bij Van der Valk 
in De Bilt en werden de contracten 
daadwerkelijk ondertekend. 

(Jan Hennipman).

Bestuur + sponsoren na ondertekenen contracten.

Mannen bedwingen 3 Peaks in UK
16 Mannen uit Hollandsche Rading 
reisden donderdag 8 juni af naar 
Groot Brittannie voor hun 3 Peaks 
Challenge. Het doel van deze ste-
vige wandeltocht is de beklimming 

van de 3 hoogste bergen van res-
pectievelijk Schotland, Engeland 
en Wales. In de maanden daarvoor 
was de groep wekelijks te vinden 
in de bossen rondom Hollandsche 

Rading. Daar wandelden zij enkele 
honderden kilometers en duizenden 
traptreden moesten de steile berg-
paden verbeelden. 

(Charles Bruns) 

Een heuse expeditie: in 24 uur wordt 45 km gewandeld met ruim 3.000 hoogtemeters. Met daarnaast nog 1.000 
km in de auto tussen de bergen..

Bridge in de Zomer
Op woensdag 6 juni werden de Zomerbridgedegens voor de eerste ron-
de gekruist bij Bridge Comb. Concordia ’86 door 21 paren. Riet van 
Heijningen + Wim Westland werden hier met 66,67% eerste, gevolgd 
door Chris Bakker + Jochem Husson met 64,06%. De derde plaats werd 
veroverd door Henk van de Bunt + Wout van Dronkelaar met 58,85%. 
In de andere lijn was de eerste plaats voor Joke Koehorst + Titia San-
tema (68,75 %). Het zilver was voor Marijke van Essenberg + Truus 
te Pas (65,00 % en het brons werd uitgereikt aan Joke Klein + Gerda 
van Mansom met 62,50%. Woensdag 13 juni is iedereen weer welkom 
voor de volgende avond: vanaf 19.30 uur (iets eerder komen i.v.m. de 
inschrijving) in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet 
leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van dertien don-
derdagavonden Zomerbridge tot en met 30 augustus in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading. Donderdag 7 juni (aanwezig waren 19 paren) 
wonnen Anneke de Jong-Leenslag + Toon Smits met 65,63%. Het zil-
ver was voor Uschi Röhrs + Wim Westland (61,98%) en het brons werd 
ditmaal opgepoetst voor Anneke + Jan Neijt met 59,11 %. De eerst-
volgende avond is donderdag 14 juni. Bij voorkeur vooraf aanmelden 
via mail bij bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag 
zelf en in het uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang brid-
gen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden van het organiserende club.

DOS F1 kampioen

Met een klinkende 18-7 overwinning op KVA F1 uit Amstelveen, 
behaalde DOS F1 zaterdag het kampioenschap. Alle wedstrijden van 
de competitie werden gewonnen. Op de foto spelers met hun coach 
Amber de Jong, de andere coach Amber de Wilde moest zelf spelen.

Nova E1 weer 
kampioen

Ook dit voorjaar is de E1 van Nova Kampioen geworden: dankzij een 
10-10 gelijkspel is het gelukt om bovenaan te eindigen. Een mooie be-
kroning op een periode van drie jaar onder leiding van de coaches/trai-
ners Tjitske en Lotte die dit team vanaf de Kangoeroes hebben begeleid 
en samen tot wel vijf kampioenschappen kwamen! 

V.l.n.r. Lynn van der Werve, Lotte Keuning (coach), Tess van der Werve, 
Misha Baas, Joran Frank, Jetske van Schöll, Joep Rigters en Tjitske 
Frank (coach)
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen 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

Donker blauw boodschappen 
wagentje. Hij is in zeer goede 
staat. €5,-. Tel. 06-14040516

Twee Cd’s van Berdien 
Stenberg. De toverfluit van 
Mozart en cores. Samen €1,-. 
Tel. 06-14040516

Passion Oberammergau play. 
Boekjes, Cd+Lp. Samen €1,-. 
Tel. 06-14040516

Samsung beeldscherm, 
22inch. Hdmi, dvi en hoofd-
telefoonaansluiting. €35,-. 
Tel. 06-42448590

Twee roodleren eetkamerstoe-
len met leuning. Stevige zit, 
merk, poten van metaal. €20,- 
per stuk. Tel. 06-42448590

Trainingsapparaat voor ver-
sterking van arm- en beenspie-
ren. €25,-. Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, wei-
nig gebruikt, van €89,-. voor 
€29,-. Tel. 06-16641083

Elektrisch Gourmet- / 
Raclettestel, 6 pers. nieuw 
€15,-. Tel. 06-16641083

Afvalbak H.55 cm x B.39 cm 
x D.28 cm met klapdeksel 
nieuw €6,-. Tel. 06-16641083

Prima Rollator €25,-. Tel. 
06-16641083

Witte verstelbare zit- ligstoel 
met kussen en voetensteun 
€25,-. Tel. 06-16641083

Sjoelbak €19,50 Tel. 030-
2202145

Po stoel met po emmer €50,-. 
Tel. 0346-211930

Philips monitor 231TE4L, 
nauwelijks gebruikt, 24 inch 
€40,-. Tel. 030-2680888

Dakkoffer/skibox voor op 
auto, Hapro Special, zwart 
L224xB50xH25 cm, voor max. 
50 kg €45,-. Tel. 06-30693144

Hout gewichten blok met 14 
gewichten i.z.g.st. €49,95 Tel. 
06-29506849

Auto krik merk carpoint max 
gewicht 3 ton. I.z.g.st. €12,50 
Tel. 06-29506849

3 cd box met gold country 
muziek €5,-. Tel. 0346-243758

3 cd box met country legends 
muziek €5,-. Tel. 0346-243758

Puzzel van aap noot mies 
1000 stukjes zit nog in de 
verpakking €10,-. Tel. 0346-
243758

Bosch koelkast+vriezer in één 
€45,-. Tel. 0346-211797

Vloerkleed kleur beige lang 
290 bij 200 breed. €50,-. Tel. 
030-2204699

Auto's/motoren
AUTO als nieuw opge-
poetst. Klaar in 1 dag. Bel 
06-25173342.

Fietsen/ brommers
Hoogmodel HERENFIETS 
Gazelle, met versnelling en 
handremmen. €89,-. Tel. 
06-16641083

MEISJESFIETS Batavus 
Gabana 26 inch fr-h-43 met 
hand + terugtraprem. 2 ver-
snel. €85,-. Tel. 06-29506849

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Kevin van ’t Veld ‘The Green 
Man’ zoekt een enthousiaste 
medewerker die ons één of 
meerdere dagen per week kan 
komen versterken (vakantie- / 
zaterdagwerk ook mogelijk). 
Heb je interesse bel dan naar 
06-27480128 of mail naar 
info@green-man.nl.

Tennisvereniging TV 
Tautenburg zoekt voor het 
SCHOONMAKEN van de 
kantine en kleedkamers 1 of 
2 (een koppel is ook prima) 
personen die tegen vergoe-
ding gemiddeld 1 maal per 
week dit werk wil doen. Uren 
in overleg, zelfs variabel in 
te plannen. Heb je belang-
stelling of weet je iemand 
stuur een mailtje naar info@
tautenburg.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
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PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

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

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

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Pedicure Janet komt bij u thuis
Voor al uw voetproblemen! Woont u in Maartensdijk, 
Groenekan of Hollandsche Rading dan maak ik graag een 
afspraak met u. Janet de Lange 06-29060003 Lid provoet, 
aantekening reuma en diabetische voet.

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

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

OPPAS aangeboden meisje 18 
jaar. Past met veel plezier op 
uw kinderen overdag/avond. 
Voorkeur Maartensdijk. Tel. 
06-46899858

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

BOOTSTALLING te huur in 
oude schuur te Maartensdijk. 
Tel. 0346-212133

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

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

Totaal 5 leden van PV De Bilt gaven gezamenlijk 
(hun) 57 duiven mee voor een 525 km. lange wed-
strijdvlucht vanuit het 100 km ten zuiden van Parijs 
gelegen Gien in Frankrijk. De eerste tien winnaars 
kwamen na een vlucht van gemiddeld acht en een 
half uur weer terug in De Bilt c.a. De duiven van 
Combinatie Steenbeek + Zoon werden 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 en 10 en een vogel van M.J.J. van Zelst ver-
overde plaats 8. Zondag 10 juni keerden de 67 (jon-
ge) duiven van 9 deelnemers na een vlucht vanaf het 
Belgische Asse Zellik van plm. 150 km. (en plm. 140 
vliegminuten) ook weer in De Bilt weerom. Peter van 
Bunnik werd 1 en 2, Combinatie Steenbeek + Zoon 
3 en 10, M.J.J. van Zelst 4 en 9, W. de Ruiter 5 en 7, 
Ron Miltenburg 6 en L. Snel 8.

Varen door de Molenpolder

Op 16 juni kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een 
gids van Staatsbosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. Het oude veengebied 
heeft een rijke historie. Samen met de gids speurt 
u naar de dieren en planten in dit gebied, zoals 
ringslang, purperreiger en zonnedauw, en onder-

weg kunt u een stukje lopen op het 
'drijvend land'. Voor meer informatie 
en het boeken www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken (maximaal 
12 personen). Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbosbeheer.
nl.

Spreekuur Cliëntenraad De Bilt

Het spreekuur van de Cliëntenraad 
wordt gehouden op dinsdag 19 juni 
van 10.00 tot 11.00 uur in wijkrestau-
rant Bij de Tijd in De Bilt. Dit spreek-
uur is voor cliënten die via de RSD 
een uitkering ontvangen en/of in bezit 
zijn van een U-pas. In de maanden 
juli en augustus is er geen spreekuur. 
Voor informatie of vragen: e-mail: 
cliëntenraaddebilt@yahoo.com 

Fietsclub

De Fietsclub bestaat uit fietsliefheb-
bers, die dagtochten maken in de 
omgeving van Maartensdijk. De start 
is om 9.45 uur met een kopje kof-
fie/thee in de ‘Ontmoetingsruimte’ 
van het Servicecentrum Maartens-
dijk, Maertensplein 96 Maartensdijk, 
waarna om + 10.00 uur de tocht gaat 
beginnen. Lunchpakket meebrengen. 
Op dinsdag 19 juni 2018 is de fiet-
stocht naar de kersenboomgaard om 
er heerlijk kersen te gaan eten. Voor 
meer informatie en aanmelding Ser-

vicecentrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 of servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl 
 

Puber in huis

Ouders Lokaal organiseert woens-
dagavond 20 juni de inspirerende 
workshop ‘Puber in Huis’. Tijdens 
deze inspirerende workshop ga je 
samen met andere ouders op zoek 
naar leuke en simpele oplossingen 
voor de communicatieremmers. Aan 
het einde van de avond ga je met 
handige communicatietips naar huis, 
zodat jij én je puber samen een mooie 
communicatie tegemoet gaan. Tevens 
zal er ook ruimte zijn om te reflecte-
ren en spiegelen van wat het gedrag 
van de puber bij jou doet als ouder. 
Voor meer informatie en aanmelden: 
www.ouderslokaal.nl

Auto-was-actie

Op zaterdag 16 juni wordt in West-
broek een autowasstraat georgani-
seerd voor het goede doel. Komende 
zomer gaan jongeren uit Westbroek 
en Barneveld naar Kenia om daar 
kerken te bouwen en ander ontwik-
kelingswerk te doen. De opbrengst 
van de auto-was-actie wordt hier-
voor gebruikt. Van 9.00 tot 17.00 uur 
bij ‘Van Oostrum Westbroek’ aan de 
Burgemeester Huydecoperweg 32 te 
Westbroek. 
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De Bilt dubbel vertegenwoordigd
door Henk van de Bunt

Buurtsportcoaches van Mens De Bilt organiseren jaarlijks voor leerlingen van basisschoolgroepen 
7 en 8 in de gemeente De Bilt het Cruyff Court Toernooi. Cruyff Court 6 vs 6 bestaat niet alleen uit 

voorrondes in de wijk, maar ook uit stads- kwart- en halve finale én een Nationale finale. Het winnende 
jongens- én meidenteam van elke wijkvoorronde stroomt door naar de vervolgronden.

Vanuit de winnaars van dit toernooi 
(dit jaar gehouden in maart) plaatst 
één jongens- en één meidenteam 
zich voor het officiële landelijke 
traject met als doel het beste team 
te worden uit een deelname van 
20.000 kinderen. Na zowel de 
voorrondes als de kwartfinales te 
hebben gewonnen hebben de jon-
gens- en meidenteams uit De Bilt 
ook op 2 juni in Almere gewonnen. 
Hierbij hebben zij zich geplaatst 
voor het Nederlands Kampioen-
schap in Den Helder a.s. zaterdag 
16 juni. Beide teams gaan daar met 
echte spelersbus en supporters naar 
toe. 

Respect
Buurtsportcoach Sebastiaan Klok 
vertelt: ‘De winnaars in De Bilt 

zijn een meisjesteam van de Mi-
chaelschool in De Bilt en de jon-
gens vormen een samengesteld 
team afkomstig van verschillende 
scholen; dit jaar gehuld in het 
‘Biltse’ voetbalshirt van FC De 
Bilt’. Cruyff Courts 6 vs 6 is een 
nationaal voetbalkampioenschap 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar. 
Dit seizoen wordt het NK Cruyff 
Courts 6 vs 6 gespeeld op Willems-
oord in Den Helder. Op zaterdag 
16 juni strijden 10 jongens- en 10 
meisjesteams om de titel ‘Neder-
lands Kampioen Cruyff Courts 6 vs 
6’. De spelers kunnen die dag niet 
alleen kampioen worden met de 
meeste doelpunten. De sportiefste 
teams die het meeste respect tonen 
voor de tegenstanders kunnen ook 
de Respect Award binnenslepen. 

GameDay
Dit jaar vindt het NK plaats tijdens 
GameDay. GameDay is een uniek 
evenement waar kinderen en jon-
geren kennis kunnen maken met 
verschillende fysieke sporten en se-
rious gaming. Van abseilen tot rol-
stoelbasketbal en van freerunning 
tot Bossabal, op 16 juni kun je het 
allemaal komen bewonderen en uit-
proberen. De Cruyff Courts waarop 
de wedstrijden voor het NK worden 
gespeeld zullen omringd zijn met 
andere te gekke sportmogelijkhe-
den. De Johan Cruyff Foundation is 
een stichting opgericht in 1997 door 
voormalig voetbalspeler en coach 
Johan Cruyff. Het doel van de foun-
dation is een mogelijkheid te bieden 
aan kinderen, ook kinderen met een 
beperking, om te sporten.

Eva, Lot, Eke, Merel, Nanieck, Julie, Liza, Philine en Lieke vertegenwoordigen de meisjes van De Bilt. 

Joeri, Pijke, Christiaan, Jelmer, Bassim, Robson, Maurits en Lasse gaan 
het voor de Biltse jongens helemaal maken. 

Mixteam van 
Tautenburg kampioen

Het nog jeugdige eerste mix-team van tennisvereniging 
Tautenburg uit Maartensdijk, dat voor het eerst uitkwam

in de landelijke seniorencompetitie, is op knappe
wijze kampioen geworden in de 6e klasse.

Tot op de laatste dag bleef het spannend voor het team uit Maartensdijk. Er 
moest met minimaal 5-3 gewonnen worden van nummer drie op de rang-
lijst, het Amsterdamse Joy Jaagpad. Na knappe overwinningen in de sin-
gles was de stand 3-1 in het voordeel van Tautenburg. En nadat Tautenburg 
en Joy Jaagpad ieder een dubbel wisten te winnen moest in ieder geval één 
van de twee mixdubbels gewonnen worden om het kampioenschap veilig 
te stellen. Jaime Fatels en Isabel Mosterd hadden de eer om met hun mix-
dubbel het beslissende punt binnen te halen en promotie naar de landelijke 
5e klasse zeker te stellen. (Walter Mosterd)

V.l.n.r. (Marlijn Mosterd niet op de foto): Lars Ehrencron, Levi Copijn, 
Jaime Fatels, Sophie Sakkers, Didier Moggré en Isabel Mosterd.

M015-1 FC De Bilt bekerwinnaar 
Afgelopen zaterdag speelde de MO15-1 van FC De 
Bilt in Uithoorn de finale van het bekertoernooi West I. 
Zeven overwinningen op rij brachten de Biltse meiden 
in de finale. Ze moesten het hierin opnemen tegen de 
MO15-1 van JVC uit Julianadorp. Een team uit Noord-
Holland dat zowel in het najaar als in het voorjaar 
kampioen is geworden in de 1e klasse.De wedstrijd be-
gon spannend. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. 
JVC was minimaal gelijkwaardig en creëerde een paar 

grote kansen. Onder meer door een fantastische red-
ding van keepster Hanne bleef De Bilt op de been. Het 
was De Bilt dat de score opende en nadat ook de 2-0 
werd gemaakt, was het verzet van JVC gebroken. De 
meiden uit De Bilt scoorden maar liefst zes keer voor 
rust. Daarmee was de wedstrijd gelopen. Na rust deden 
ze het rustiger aan. Met een klinkende 8-2 overwin-
ning werd het bekertoernooi winnend afgesloten.

(Jesse ‘t Lam)

Eerste bekerwinst ooit voor een meidenteam bij FC De Bilt. 

Team Geel 2 kampioen

3 juni is team Geel 2 van Tennisvereniging Tautenburg overtuigend 
kampioen geworden in de 2e klasse. Het team was competitiedebutant, 
won 6 van de 7 competitierondes en remiseerde eenmaal. V.l.n.r. Arad 
Dariyabari, Ove Mohrmann, Quinten Witkamp, Lara de Ruiter en 
Jesper Kool. (Inge de Jong)



Dat wil ik éffe’kwijt...
Attente krantenbezorger

Op 29 mei plofte de krant zoals 
gebruikelijk bij ons op stipt aan 
het einde van de middag op de 
deurmat. Het was die dag zeer 
warm en er was behoorlijke re-
gen en onweer voorspeld. 

De krant werd weer in de bus 
gedaan, maar de bezorger belde 
deze keer aan en zei: ‘Ik keek 
toevallig naar boven en zag een 
strijkbout in de opening van het 
raam staan. Weet u dat de blik-
sem hierop kan inslaan?’ 

Nee, dat wisten wij niet. 
Bedankt voor deze wijze les. 
Een mens is nooit te oud om te 
leren.

Bob en Ankie van Dam,
Maartensdijk
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Schaapscheerdersfeest Lage Vuursche 
Helft schaapskudde Lage Vuursche gaat naar Flevoland

door Henk van de Bunt

Al in het begin van de vorige eeuw kwamen de schaapherders met hun kudde in het pittoreske 
dorpje Lage Vuursche en rustten ze even uit bij een restaurant. Daarom is in het wapen 
van Lage Vuursche ook een schaapsherder met schaap afgebeeld. Ook nu nog lopen de 

schaapsherders, Ester en Werner Floor, een paar keer per jaar door de Dorpsstraat in Lage 
Vuursche wanneer ze met hun schaapskudde op doortocht zijn naar een graasgebied.

Goed nieuws (met een kleine kant-
tekening) voor de herders van de 
schaapskudde van Lage Vuursche 
en omgeving. De helft van de kud-

de kan in Almere aan de slag. De 
herders zoeken al een tijd naar een 
vaste plek voor de hele kudde in 
de regio, maar dat blijkt moeilijker 

dan gedacht. Begin dit jaar hoorden 
Werner en Ester Floor dat hun con-
tract met het Utrechts Landschap 
niet werd verlengd en dat de 260 

schapen dus niet meer in hun ter-
reinen konden grazen. De herders 
zijn sindsdien op zoek naar een 
vaste plek waar de kudde het hele 
jaar kan grazen, en het liefst ook 
kan slapen in een schaapskooi. Dat 
lukte tot nog toe niet. Daarop werd 
besloten voorlopig de helft van de 
kudde aan het werk te zetten in Al-
mere.

Adoptie
Binnenkort gaan de eerste dieren 
richting Flevoland, aldus herder 
Ester Floor. ‘We zijn nu aan het 
kijken hoeveel plek er is in Almere 
en welke schapen daarnaartoe gaan. 
Maar ondertussen blijven we in de 
regio verder zoeken’. De herders 
zijn blij dat ze een deel van de die-
ren aan het werk hebben, maar een 
definitieve oplossing is het volgens 
hen niet: ‘Het is dubbel. Aan de ene 
kant zijn we blij als de dieren een 
opdracht hebben, maar het liefst 
blijven we in de regio’. De herders 
hebben hun redenen om Utrecht 
niet te willen verlaten. ‘We komen 
hier zelf vandaan, het is een streek-
kudde en de dieren hebben een 
band met het publiek. Die hebben 
zelfs schapen geadopteerd’. 

Scheren
Dit jaar maken de schaapsherders 
met hun schaapskudde een extra 
lange stop in Lage Vuursche en 
zullen de schapen in het dorp ge-
schoren worden. Naast het sche-
ren van de schapen zal er ook een 
kramenmarkt komen met schaap 
gerelateerde producten, zoals wol, 
schaapsvachten ed. en regionale 
natuurproducten. Bovendien zal er 
een kaardmolen zijn voor het kaar-
den van de wol, een demonstratie 
wol spinnen, een standje met uitleg 
over schapen en het gebruik van 
hun wol en wordt er een workshop 
gegeven met vilt. 

Gratis
Het schapenscheren en de kramen-
markt wordt gehouden op zondag 
17 juni van 10.00 tot 16.00 uur op 
het grote weiland achter Restaurant 
de Lage Vuursche. De toegang is 
gratis. Tevens bestaat er die mid-
dag de mogelijkheid om van 14.00 
tot 16.00 uur een kijkje te nemen in 
de eeuwenoude Stulpkerk in Lage 
Vuursche. Gelet op het aantal te 
verwachten bezoekers is het advies 
om op de fiets naar Lage Vuursche 
te komen.

De zoektocht naar de perfecte graasplek voor de 260 schapen gaat nog even door.
(foto Caspar Huurdeman Fotografie)

Recordaantal vrijwilligers zetten zich in 
Bij museum Vredegoed in Tienhoven vond op 9 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van 

Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement bedankt de organisatie alle vrijwilligers 
jaarlijks voor hun niet aflatende inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling van het 

landschap en het rijke erfgoed in de provincie Utrecht.

Tijdens de Vrijwilligers-dag werd 
bekendgemaakt dat 10.167 mensen 
zich in 2017 vrijwillig hebben in-
gezet. Ze beschermden kwetsbare 
weidevogels, knotten bomen, gaven 
rondleidingen in musea, onderhiel-
den historische moestuinen, waren 
actief als archeologievrijwilliger en 
meer.

17,5 miljoen
Op de Vrijwilligers-dag was een 
speciale rol weggelegd voor Frank 
van Liempdt, wethouder Economie, 
Cultuur en Leefomgeving van de 
gemeente Stichtse Vecht. Uit han-
den van Ivo Brautigam, directeur 

Landschap Erfgoed Utrecht, ontving 
hij de vrijwilligersresultaten over 
2017. Maar liefst 10.167 Utrechtse 
vrijwilligers realiseerden vorig jaar 
776.000 manuren. In geld uitgedrukt 
ligt de waarde van het werk dat vrij-
willig werd verzet rond de 17,5 mil-
joen euro. Maar het maatschappelijk 
belang is vele malen groter.

Onschatbare waarde
Van Liempdt noemde de cijfers in-
drukwekkend en de inzet van de 
vrijwilligers van onschatbare waar-
de, zeker in een gemeente met veel 
bijzonder landschap en erfgoed. 
‘Het laat zien dat de zorg en liefde 

voor onze rijke historie en leefom-
geving springlevend is en diep ver-
ankerd’, voegde Landschap Erfgoed 
Utrecht-directeur Ivo Brautigam toe.

Help ook mee
Landschap Erfgoed Utrecht
ondersteunt vrijwilligers in Utrecht 
op vele manieren. Wil je je ook in-
zetten voor landschap en erfgoed in 
je eigen omgeving? Kijk dan eens op
www.landschaperfgoedutrecht.nl.
Of neem contact op met het
Steunpunt Vrijwilligerswerk
van Landschap Erfgoed 
Utrecht via: vrijwilligerswerk@
landschaperfgoedutrecht.nl.

Een deel van de 10167 vrijwilligers was naar Museum Vredegoed afgereisd. [foto Henk van de Bunt]

SVM degradeert
In de tweede ronde van de nacompetitiereeks is het doek dan toch ge-
vallen voor SV Maartensdijk; de geelblauwe equipe van scheidend trai-
ner Kevin de Liefde was niet opgewassen tegen het Utrechtse DVSU en 
verloor niet alleen de wedstrijd (0-2) maar ook het derde klasse-schap.

Volgens dit beeld van halverwege de 1ste speelhelft kan het nog alle 
kanten op in wat later bleek de voorlopig laatste wedstrijd in de 3de 
klas voor het Maartensdijkse SVM. (foto Nanne de Vries)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vaderdag - alle VADERS GRATIS dessert!

Woe.
13-06
Do.

14-06
Vr.

15-06
Za.

16-06
Zo.

17-06

Indische kipsaté
met frietjes en sla

of
Tonijn v.d. grill

met wasabi-mayonaise
of

Kikkererwten-salade
met Grana Padano kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
20-06
Do.

21-06
Vr.

22-06
Za.

23-06
Zo.

24-06

Kogelbiefstuk in de 
roomboter gebakken

met ui en spek
of

Gebakken zeewolffilet 
met dillesaus

of
Portobello gevuld met 
groenten en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50


	VK-M_13-06-18_01fc
	VK-M_13-06-18_02fc
	VK-M_13-06-18_03fc
	VK-M_13-06-18_04fc
	VK-M_13-06-18_05fc
	VK-M_13-06-18_06fc
	VK-M_13-06-18_07fc
	VK-M_13-06-18_08fc
	VK-M_13-06-18_09fc
	VK-M_13-06-18_10fc
	VK-M_13-06-18_11fc
	VK-M_13-06-18_12fc
	VK-M_13-06-18_13fc
	VK-M_13-06-18_14fc
	VK-M_13-06-18_15fc
	VK-M_13-06-18_16fc
	VK-M_13-06-18_17fc
	VK-M_13-06-18_18fc
	VK-M_13-06-18_19fc
	VK-M_13-06-18_20fc

