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‘Veteranendag in het teken 
van verbinding’

door Henk van de Bunt

Veteranendag is een nationaal evenement waar heel Nederland meer dan 111.000 veteranen 
bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Niet alleen oud-militairen, 

maar ook militairen in actieve dienst hebben recht op de veteranenstatus als zij hebben 
deelgenomen aan vredesoperaties in internationaal verband. 

Elk jaar vindt landelijk op een za-
terdag rond 29 juni de Nederlandse 
Veteranendag plaats. 29 juni is de 
geboortedag van wijlen prins Bern-
hard. Op deze dag staat Nederland 
onder meer stil bij de inzet van de 
Nederlandse militairen in het verle-
den. Maar ook bij vredesoperaties, 
die nu in verschillende delen van de 
wereld plaatsvinden. De hoofdvie-
ring van de jaarlijkse Nederlandse 
Veteranendag vindt in Den Haag 
plaats. Daarnaast vinden (tegelij-
kertijd of eerder) regionale en ge-
meentelijke veteranendagen plaats. 
De Nederlandse Veteranendag is 
niet alleen bedoeld voor de vetera-
nen zelf. De dag is ook nadrukke-
lijk voor het algemene publiek.

Verbinding
Op vrijdag vond de ontvangst plaats 
op het gemeentehuis in Bilthoven, 
waar burgemeester Sjoerd Potters 
51 veteranen verwelkomde: ‘Deze 
dag staat voor mij steevast in het te-
ken van verbinding; verbinding tus-
sen generaties. De hier aanwezige 
veteranen hebben herinneringen aan 
oorlogen en waar het de jongere ve-
teranen betreft aan vredesmissies, 
waar zij anderen hebben behoed 
voor agressie en zich hebben inge-
zet voor vrede en veiligheid, De 40 
aanwezige leerlingen van de groe-
pen 7 en 8 van basisschool Groen 
van Prinsterer ervaren al hun hele 
leven - net als velen van ons - een 
situatie van vrede en betrekkelijke 
rust in dit mooie land. Een situatie, 

die niet vanzelfsprekend is; bij de 
Dodenherdenking op 4 mei stonden 
wij daar eerder al uitvoerig bij stil’. 

Groepjes
Om 13.45 uur vertrokken de vete-
ranen naar het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid in Hilversum 
waar hen een mooi programma 
werd aangeboden. Hierbij wa-
ren ook de groepen 7 en 8 van de 
Groen van Prinsterer-basisschool 
aanwezig. René van Pelt (organi-
sator namens gemeente De Bilt) 
vertelt: ‘Aanvankelijk zaten de ve-
teranen bij Beeld en Geluid voor in 
de zaal en de leerlingen achterin, 
maar na een kleine aanmoediging 
kwam daarin al snel verandering en 
ontstonden er groepjes met vetera-

Onder het genot van koffie, thee en een taartje luisteren de veteranen en een deel van de kinderen naar de 
welkomstwoorden van burgemeester Sjoerd Potters.

Onderhoud in 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag was er een werkochtend in het Van Boetzelaerpark. De strui-
ken kregen een snoeibeurt en jonge struiken werden voorzien van water 
uit de vijver. Ook het parkhuisje was aan de beurt.      (Frans Poot)

nen en leerlingen. In die samenstel-
ling keken allen geboeid naar een 
documentaire over Kamp Holland 
in Afghanistan; waar Nederlandse 
militairen hebben meegewerkt aan 
een indrukwekkende vredesmissie. 
Twee veteranen vertelden hun ei-
gen verhalen daarbij; ze nodigden 
de leerlingen uit om er vragen over 
te stellen. Die kwamen snel los, niet 
alleen bij de leerlingen maar soms 
ook bij de veteranen’.

Vragen
Van Pelt vervolgt: ‘Ik vond het heel 
bijzonder te ervaren hoe de leerlin-
gen met hun vragen de ziel van de 
veteranen wisten te raken. Ze stel-
den vragen die je als volwassene 
wellicht niet zo snel durft te stellen, 
zoals: ‘Is er wel eens iemand om-
gekomen die je heel goed kende?’ 
‘Hoe ging je daarmee om?’ en ‘Wie 
van de mensen die je in Nederland 
achterliet, miste je het meest?’ Met 
veel geduld gaven de veteranen 
overal antwoord op. Ze lieten ook 
een indrukwekkend filmpje zien, 
waarin nagespeeld werd hoe een 

gewonde met een lier omhoog ge-
takeld werd om zo met een helikop-
ter te worden afgevoerd. Na deze 
input over het leven tijdens een 
missie werden de leerlingen aan het 
denken gezet over keuzes, die je 
soms moet maken tijdens een mis-
sie. Kies je voor stoppen en snoep 
aan kinderen uitdelen als je in een 
tank door vijandelijk gebied rijdt of 
rijd je maar liever door? Wat weegt 
zwaarder: contact leggen met de 
bevolking (het doel van de missie) 
of de orders opvolgen (even een 
tijdje terughoudend zijn)? Beide 
keuzes hebben verschillende ge-
volgen, waarvan je vooraf niet op 
de hoogte bent. De leerlingen kon-
den er nu even over praten en hun 
keuze eventueel weer herroepen, 
maar in een spannende oorlogssi-
tuatie gaat dat natuurlijk niet’. Om 
16.30 uur werd teruggereden naar 
Jagtlust in Bilthoven, waar groep 8 
het oorlogsmonument (bij Jagtlust) 
overdroeg aan groep 7. Aansluitend 
werd aan de veteranen de zoge-
naamde ‘blauwe hap’ (traditionele 
Indische rijsttafel) geserveerd. 

Er stonden twee bussen en een rolstoeltaxi klaar voor het vervoer naar 
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

08/07 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/07 • 09.30u  en 18.30u - Ds. R.W. de 

Koeijer 
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/07 • 10.30u - Maja Nieuwenhuis -den 

Dulk

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/07 • 10.00u - de Heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
08/07 • 10.30u - Voorgangers mevr. A. 

Veldhuis en dhr. F.W. van de Sande
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

08/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
08/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

08/07 • 19.00u - Prop. P.J. Verhagen

R.K. St. Michaelkerk
08/07 • 10.00u - Geen Viering 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
08/07 10.00u - spreker Bart 

Doorneweerd 

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
08/07 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/07 • 10.00u - Ds. L. Groeneberg 
08/07 • 18.30u - Kandidaat A.I. Kazen

Onderwegkerk Blauwkapel
08/07 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/07 • 11.00u Dhr. Jan Grotendorst, 
Samendienst met Ontmoetingskerk in 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/07 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen
08/07 • 18.30u - Ds. G.H Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/07 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
08/07 • 09.30u - Kerkgebouw 

gesloten, Samendienst in en met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
08/07 • 10.00 u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek 
Ned. Ger. Kerk

08/07 • 10.00u - de heer J. van Ooijen
08/07 • 18.30u - ds. J.W. Ploeg

 
 PKN - Herv. Kerk

08/07 • 10.00u - ds. J.J. ten Brinke
08/07 • 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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Daar het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken
willen wij u op deze wijze hartelijk dankzeggen voor de liefde
en aandacht die u onze geliefde moeder en oma

Jozina Verkroost-van Eck
in haar leven en na haar overlijden aan ons heeft gegeven.
Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

 Kockengen: Gerda en Co
   Harold

 Westbroek: Harry en Diny
   Jaap
   Nienke en Jaco
   Jolijn
   Rik
juli 2018

HAD IK DE LIEFDE NIET, 
IK ZOU NIETS ZIJN.

1 KORINTIËRS 13

Na een bewogen en werkzaam leven 
is uiteindelijk rustig ingeslapen

Jenny Johanna Margaretha Hogenhout
~ Jenny ~

Maarsseveen Bilthoven
29 maart 1924 26 juni 2018

Jenny was dapper, sociaal en rechtschapen.
Zij werkte jaren voor het Ministerie van Financiën

en is koninklijk onderscheiden.
Jenny is draagster van het Verzetsherdenkingskruis.
Zij heeft haar leven gewaagd voor onze vrijheid.

Jenny regisseerde haar eigen uitvaart. 
De crematie heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden.

 ‘De Heer is mijn Herder’

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne herinneringen,
laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen

van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Mathilda Alida 
Mastenbroek-van Hunnik

Til
sinds 2005 weduwe van Gert Mastenbroek

* Ede, 21 januari 1928  † Bilthoven, 30 juni 2018

Wout en Jannie
Gert † en José
Thijs en Sila

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Oortlaan 27
3572 ZM Utrecht
06-43573058

Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als  
schriftelijk of per telefoon, mochten ontvangen na het   

overlijden van 

Gerard de Geest 
willen wij u graag bedanken.  

Helma en Rob  
Mirjam en Peter   
Arina en Heidi  
Kleinkinderen  

 
De Bilt, juli 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Twee wethouders 
feestelijk uitgezwaaid 

door Guus Geebel

Met een receptie in de Mathildezaal werd op woensdag 27 juni afscheid genomen van Hans 
Mieras en Ebbe Rost van Tonningen. Politici, vertegenwoordigers van verenigingen en 
instellingen, bedrijven  en burgers kwamen de oud-wethouders de hand schudden. Met 

toespraken, een conference en een muzikaal optreden werd de bestuursperiode afgesloten.

Burgemeester Sjoerd Potters gaat 
in zijn toespraak in op een aantal 
zaken waar Hans Mieras zich de 
afgelopen vier jaar mee heeft be-
ziggehouden. ‘Je hebt je met hart 
en ziel ingezet en de gemeente een 
duw in de goede richting gegeven.’ 
Potters noemt onder meer het cen-
trum van Bilthoven. ‘Je bent een 
kundig wethouder en daarnaast heb 
je humor. Ik wens je een hele mooie 
toekomst.’ Ebbe Rost van Tonnin-
gen was anderhalf jaar wethouder. 
‘Je kunt afscheid nemen met een 
rechte rug en de blik vooruit’, al-
dus de burgemeester. ‘Hoogtepunt 

was de opening van de tunnel in 
de Leijenseweg. Je overleefde een 
motie van wantrouwen over het 
zwembad, maar met elke motie 
die je overleeft word je sterker, zei 
Fred Teeven.’ Als dank voor zijn 
werk voor de gemeenschap reikt de 
burgemeester Ebbe Rost van Ton-
ningen de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt uit. 

Speeches
Jette Muijsson, fractievoorzitter 
van Beter De Bilt noemt Ebbe de 
meest markante politicus van de 
afgelopen twaalf jaar in deze ge-

meente. ‘Nadrukkelijk aanwezig 
in de raadzaal, maar ook op straat. 
Iedereen kent Ebbe, zijn boeiende 
verteltrant en de vriendelijke oog-
opslag. Burgerparticipatie is hem 
op het lijf geschreven.’ 
‘Op Hans kun je bouwen, je kunt 
ervan op aan dat hij zich aan zijn 
woorden houdt’, zegt Dolf Smole-
naers van D66 over Hans Mieras. 
Over zijn werk als wethouder 
noemt Smolenaers speciaal zijn vi-
sie op het KunstenHuis. Hij looft 
zijn speeches die een eigen stijl 
hebben met ongelooflijk veel hu-
mor. ‘Ik ga je ontzettend missen.’
Ebbe Rost van Tonningen dankt 
voor de mooie woorden die tot 
hem gericht zijn. ‘Ik waardeer dat 
in hoge mate, maar vind het jam-
mer dat mooie woorden altijd bij 
een afscheid gesproken worden’. 
Zichzelf op de accordeon begelei-
dend geeft Ebbe in een lied zijn ge-
voelens over de afgelopen periode 
weer. 

Kunst
Hans Mieras zegt het werk met veel 
plezier gedaan te hebben. ‘Dit is 
echt een prachtvak.’ Op de ontwik-
keling van Bilthoven Centrum is hij 
het meest trots. ‘Niet omdat die het 
belangrijkste was, maar omdat die 
het moeilijkste was.’ Hij wordt op-

Superdruk Repair 
Café bij WVT

Bij Repair Café Bilthoven was het zaterdag superdruk; bijna 90 
mensen bezochten de WVT met een keur aan te repareren spullen.

Jan uit Bilthoven kwam met zijn knoflookpers, die in onderdelen uit 
elkaar was gevallen. Met hulp van reparateur Kees Stein, expert op 
metaalgebied, zat de pers in vijf minuten weer in elkaar. Daarnaast laste 
Kees deze zaterdag een aantal mooie theekannen, zette hij een nieuwe 
schroef in een tuinschepje en hielp bij het repareren van een rolveger. 

Richard uit de Bilt verscheen op het drukste moment met zijn kapotte 
boor, dus was er wel een wachttijd, maar toen hij eenmaal aan de beurt 
was deed de boor het binnen vijf minuten. Reparateur Arjan keek een 
Nespresso-machine na, die lekte. Het reinigen van het ventiel bleek 
genoeg om de lekkage te stoppen. Andere reparaties namen meer tijd, 
zoals het aan de praat krijgen van stereo’s, het oplappen van fietsen 
en het weer aan het schijnen krijgen van lampen. Mirjam kwam aan 
het eind van middag nog langs met een overgenomen, zelfgemaakte 
elektrische fiets die het minder was gaan doen. De fietsenmaker had 
haar weggestuurd, omdat het een zelfgemaakte fiets was. Reparateur 
Jochem vond gelukkig het euvel, en met advies over een te vervangen 
onderdeel verliet Mirjam dankbaar het pand. 

Het Repair Café Bilthoven wordt georganiseerd door Transition Town 
de Bilt in samenwerking met welzijnsorganisatie WVT. Het nieuwe 
seizoen begint op zaterdag 1 september. Meer info op: https://repair-
cafebilthoven.wordpress.com/      (Sofie Bakker)

Kees Stein uit Bilthoven repareert een rolveger.          (foto Frans Poot)

Chapeau-penning voor Joop Rozier
door Henk van de Bunt 

Burgemeester Sjoerd Potters reikte 29 juni een chapeau-penning uit aan ‘De meneer van het 
dierenweitje’ Joop Rozier. Ruim 29 jaar was Joop Rozier de verzorger en het gezicht van 

de kinderboerderij c.q. dierenwei in Maartensdijk. Op 1 januari 2017 ging Joop Rozier met 
pensioen en eind januari 2017 verhuisde hij naar Mariënheem (gemeente Raalte) om in de 

buurt van kinderen en kleinkinderen te gaan wonen.

Volgens burgemeester Sjoerd Pot-
ters ‘heeft Joop Rozier 29 jaar lang, 
24 per dag, met een grote mate 
van verantwoordelijkheid en vak-
bekwaamheid klaar gestaan voor 
het welzijn van de dieren in de 
Dierenweide in Maartensdijk. Tot 
op de dag van vandaag kunnen de 
inwoners van Maartensdijk, groot 
en klein, genieten van de dieren. 
De in blakende gezondheid ver-
kerende Dierenweide, die nu met 
financiële steun van de gemeente 

in stand wordt gehouden, is na 29 
overgedragen door Joop Rozier 
aan de nieuwe verzorgers. De kin-
derboerderij werd in goede handen 
achtergelaten’. 

Maartensdijk
In totaal heeft Joop Rozier 32 jaar 
bij de gemeente gewerkt. Daarvoor 
18 jaar in boomkwekerijen. In de 
gemeente Maartensdijk kreeg Joop 
de taak om bomen en struiken te 
onderhouden. In 1979 kwam het 

gezin Rozier in Maartensdijk wo-
nen; op de Distelvink, vlak achter 
het 'dierenweitje'. Joop: 'Toen de 
toenmalige beheerder stopte werd 
mij gevraagd of ik dit niet wilde 
doen. Zeker ook omdat ik zo gun-
stig woonde. Ik heb het gedaan en 
nooit een dag spijt gehad'.

Hobby’s
Joop kon ook nog veel tijd besteden 
aan andere hobby's. Hij was 20 jaar 
bij de vrijwillige brandweer, 10 jaar 
bij de Scouting en jaren lid van de 
Tuinvereniging waar hij een moes-
tuin had. In de winter werd veel 
van zijn vrije tijd besteed aan zijn 
modelspoorbaan op zolder. Bij zijn 
afscheid in 2017 vertelde Joop: 'In 
mijn nieuwe huis heb ik een veel 
grotere zolder dus kan ik mijn baan 
weer opbouwen en zelfs uitbreiden. 
Ook daar wil ik weer een moestuin 
nemen. Het werken in de buiten-
lucht zit in mijn genen'. Bij dat af-
scheid zei Joop ook: 'Ik heb in de 
gemeente Maartensdijk een goede 
werkgever gehad. In de gemeente 
De Bilt was het anders, maar ook 
daar heb ik het naar mijn zin gehad. 
Ik was erg zelfstandig in mijn werk 
en dat was prettig. Ik kijk terug op 
mooie jaren in Maartensdijk'.

Terwijl Joop nog nageniet van de Chapeau-penning ontvangt Marjoke 
Rozier de bijbehorende bloemen. 

timistisch nu hij ziet dat de onder-
nemers in het centrum er zelf ook in 
geloven. Hij heeft het meeste ple-
zier beleefd aan de kunst en cultuur. 
‘Kunst is onze eerste levensbehoef-
te en ik ben blij dat zoveel mensen 
zich daar hier mee bezighouden’.  
Mieras spreekt zijn enorme waar-
dering uit voor de ambtelijke orga-
nisatie, maar ook voor zijn partij, 

de collega’s in het college en de ge-
meentesecretaris. Maar vooral zijn 
vrouw.     
Het officiële gedeelte wordt met 
kunst afgesloten. Theatermaker 
Timon Blok houdt een voordracht 
en zingt op de melodie van een lied 
van Jacques Brel Hans toe. Anita 
van Soest van het KunstenHuis 
doet dat op de trompet.

Burgemeester Sjoerd Potters reikt Ebbe Rost van Tonningen de 
Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit.

Oud-raadslid Rens Kersten is een van de velen die van Hans Mieras 
afscheid komen nemen.
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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 
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

•  Vers gewassen 
Spinazie

€ 0,79
zak 300 gram

•  Sap… Sap… Sap… 
Perssinaasappels

€ 1,98
2 kilo

•  Vers v/d traiteur 
Italiaanse gehaktschotel

€ 1,25
100 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM
RUSTIQUE
DONKER-
MEERGRANENBOL

Nu € 2,99

Vers van de traiteur

•  ZOMER TIP! 
Kartoffelsalade (2 soorten) € 1,49

100 gram

•  Paela 
rijk gevuld € 1,75

100 gram

•  Pilav 
met groenterijst € 1,25

100 gram

HET BLIJFT HEERLIJK ZOMERS
Volop verse aanvoer van o.a. 
frambozen, blauwe bessen, 

bramen, perziken, aardbeien etc.

De lekkerste zoete, sappige Kordia 
KERSEN! Ze zijn ongelooflijk mooi 

Tegen scherpe dagprijzen

• Hollandse aardbeien 
500 gram € 1,49

• Hollandse Courgettes 
2 voor € 1,00

• Hollandse radijsjes 
2 bossen € 1,00

Vers gesneden

WATERMELOEN
Parten per kilo  € 0,99
Grote Smaak

MELOEN (GALIA)
2 voor  € 2,98

Vers gesneden, extra sweet

ANANAS
bak 500 gram  € 2,99
Heerlijke sappige

NECATRINES
500 gram € 0,99

ZOMER KNALLER

LEKKER EN FRIS
CITROEN-
FRAMBOZEN-
TAART
Nu € 14,95

op = 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 5 juli
t/m woensdag 11 juli

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

Kip-tomaat-mozzarella
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Riblappen

Kipschnitzels/
kip cordon blue

Lamsracks
naturel of gemarineerd

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.98

Kipsaté stokjes

Speklapjes
naturel of gemarineerd

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CRANBERRYMIX

DJAKARTA MIX

100
GRAM 4.25

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

KIPDIJFILET

500
GRAM 5.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.25

BOEREN 
KRUIDENKAAS

500
GRAM 5.98 

VLEESWAREN TRIO

GARNAAL
SPIESJES

Lekker voor de BBQ!

SAMEN
VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

5
VOOR 10.-

5 + 1 
GRATIS

Hamburgers, kipburgers of 
lamsburgers
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advertentie

Koninklijke Onderscheiding 
Prof. dr. van der Zanden (RIVM)

door Walter Eijndhoven

Donderdag 28 juni reikte Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
een Koninklijke Onderscheiding (Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau) uit aan Prof. 
dr. E.M. van der Zande. Na 45 jaar werkzaam te zijn geweest nam directeur-generaal Van der 

Zande per 1 juli afscheid van het RIVM in Bilthoven. 

Vanwege zijn inzet voor onderzoek 
en advisering inzake groene ruimte, 
werd Van der Zande in 2002 reeds 
benoemd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. Als directeur-gene-
raal was hij in die tijd onder andere 
verantwoordelijk voor de nieuwe 
natuurwetgeving, de nieuwe Wet 
Inrichting landelijk Gebied en In-
vesteringsbudget Landelijk Gebied 
en de bijbehorende decentralisatie 
naar de twaalf provincies. In 2011 
werd Van der Zande directeur-ge-
neraal van het RIVM. In deze func-
tie kreeg hij meer aandacht voor de 
nationale gezondheid, ontwikkelde 
hij een nieuwe strategie ( RIVM 
Strategie 2020) en richtte hij de 
RIVM Academy op. Deze biedt on-

der andere leertrajecten aan groe-
pen medewerkers. Bij deze trajec-
ten gaan medewerkers met elkaar 
het gesprek aan over thema's als 
leiderschap of het RIVM als trusted 
advisor. 
Het afgelopen jaar was Van der 
Zanden voorzitter van een weten-
schappelijke commissie die advies 
uibracht voor de toekomst van zee-
honden. Daarnaast bekleedt Van 
der Zande diverse nevenfuncties, 
waaronder voorzitter van de Stich-
ting Zuid-Hollands Landschap.

Prof. dr. E.M. van der Zande ont-
vangt de onderscheiding uit handen 
van minister Huge de Jonge. (foto 
Jan van Galen)

Parkeren blauwe zone 
Bilthoven Centrum

In het centrum van Bilthoven start binnenkort toezicht en hand-
having op het naleven van de blauwe zone voor parkeren. In deze 
blauwe zone mag u gratis kort parkeren met een parkeerschijf. De 
maximale parkeerduur is hier 1,5 uur. Met de parkeerschijf geeft 
u de tijd van aankomst aan. Die mag u naar boven afronden op het 
eerstvolgende hele of halve uur.

Het gaat om de locaties in het centrum van Bilthoven: Driehoek en Em-
maplein (Centrum parkeren), Vinkenplein, Vinkenlaan Nachtegaallaan 
en Julianalaan. Lang parkeren kan op P+R Rembrandtlaan, Kwinkelier 
en Sperwerlaan in de parkeergarage van de Kwinkelier en op het par-
keerterrein aan de Sperwerlaan. 

Zone maximaal 1,5 uur parkeren in Bilthoven.

Wethouders en drie nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd

door Guus Geebel

De gemeenteraad ging 28 juni akkoord met de benoeming van vier wethouders. André 
Landwehr (VVD), Anne Brommersma (GroenLinks), Dolf Smolenaers (D66) en Madeleine 

Bakker (CDA) werden na het afleggen van de eed en de ambtsbelofte geïnstalleerd. 

Brommersma, Bakker en Smole-
naers waren op 21 maart tot raadslid 
gekozen. Door hun benoeming als 
wethouder vielen er drie plaatsen in 
de raad vrij. Met de installatie van 
Peter Weyers (GroenLinks), Mar-
griet van de Vooren CDA) en John 
van Brakel (D66) is de raad weer 
compleet. Hanneke de Zwart werd 
geïnstalleerd als commissielid niet 
zijnde raadslid voor  D66.

Coalitieakkoord
De raadsvergadering begon met 
beschouwingen op het coalitieak-
koord. Fred van Lemmen (VVD) 
gaat nog kort in op het coalitieak-
koord ‘Samen bouwen aan een top-
klimaat’. ‘Iedereen is coalitie en op-
positie’, citeert Van Lemmen uit de 
NRC. ‘Dat sprak me aan omdat ik 
vind dat we het niet zomaar met een 
paar partijen gaan doen. We heb-
ben gekozen voor een open stijl, in 
samenspraak met zoveel mogelijk 
partijen.’ Op drie elementen van het 
akkoord gaat hij nader in: Wat ligt 
er op tafel, raadsbreed aanpakken en 
daadkracht. ‘Er ligt een burgemees-
tersbrief met een strategische agenda 
en met vier partijen zijn uiteindelijk 

afspraken gemaakt.’ Het akkoord 
noemt hij een gepolderd document. 
‘We zien het als een document van 
ons allemaal waarin de raadsinvloed 
is verwerkt.’ Van Lemmen komt tot 
36 actiepunten waarvan hij aan het 
eind wil zien wat er gerealiseerd is. 
‘Dat vraagt om daadkracht.’ 

Woningbouw
Johan Slootweg (SGP) gaat in op 
woningbouw in de kleine kernen. Hij 
komt tot de conclusie dat er volgens 
het coalitieakkoord in 2026 kans op 
een woning kan zijn, terwijl partijen 
in verkiezingsdebatten veel optimis-
tischer waren. Hij had in het akkoord 
willen zien dat een gesprek met de 
provincie werd aangekondigd over 
bouwen in de kleine kernen buiten 
de rode contouren. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) is over het algemeen 
positief over het akkoord maar zal 
de coalitie kritisch volgen. Menno 
Boer (SP) vergelijkt het akkoord met 
een rijstwafel. Hij noemt de aange-
stipte plannen vaag en onduidelijk. 
Een gebrek aan lef om het verschil 
te kunnen maken. Een busstation op 
de driehoek noemt hij onmogelijk. 
Donja Hoevers van coalitiepartner 

D66 is blij met de inbreng van partij-
en die niet aan de onderhandelings-
tafel zaten. De partij wil bouwen aan 
een topklimaat in de onderlinge om-
gang en samenwerking. 

Ontbreken
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vindt in het akkoord nergens het 
woord afval terug. ‘Dat was één van 
de verkiezingsitems.’ Jagtlust, het 
meest markante punt in de gemeente 
afstoten noemt hij onbegrijpelijk. 
Bilts Belang zal het college de maat 
nemen op het sterk verkorten van de 
wachttijd voor een sociale huurwo-
ning. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
denkt op de punten wonen, werk en 
zorg anders dan de coalitie. ‘Daarin 
liggen in onze ogen de uitdagingen 
van onze gemeente. Er ontbreekt een 
visie en aanpak voor mensen in de 
bijstand. Hij mist in het akkoord de 
woorden statushouders en armoede. 
Hagedoorn vraagt om het onafhan-
kelijk onderzoek over het zwembad. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) is blij 
met het resultaat en dankt forma-
teur Eric Balemans en griffier The-
cla van der Torre. Connie Brouwer 
(Fractie Brouwer) mist wat zij over 
duurzaamheid heeft ingebracht. Ook 
vindt zij niets terug over het ratten-
probleem.

Windmolens
Werner de Groot (CDA) noemt het 
een akkoord dat kiest voor samen-
werking en partnerschap om zo am-
bities waar te maken. Het CDA ziet 
verschillende partijpunten terug in 
het collegeakkoord. Jette Muijsson 
(Beter De Bilt) is blij met het punt 
burgerparticipatie. Beter De Bilt is 
geen voorstander van windmolens. 
Peter Schlamilch (Forza) noemt 
het een ‘kneiter-links’ coalitieak-
koord. ‘Het maakt op vrijwel alle 
punten verkeerde keuzes.’ Fred van 

Lemmen verduidelijkt wat er over 
woningbouw in het akkoord staat. 
Duurzaamheid komt bij bijna alle 
onderwerpen terug. Van Lemmen 
waardeert de handreikingen die ge-
daan zijn. ‘Het akkoord is geen vrij-
blijvend document. De acties die erin 
staan ook niet.’ Hij gaat binnen de 
VVD de 36 actiepunten die in het ak-
koord staan bewaken. Aan de gestel-
de vragen over het zwembad wordt 
nog gewerkt. Fred van Lemmen 
draagt het fractievoorzitterschap van 
de VVD over aan Leontine Kok. 

Moties
Johan Slootweg diende drie moties 

in waarin wordt opgeroepen doel-
stellingen te realiseren. De eerste 
roept op om tot 2022 in de kernen 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek in totaal 
minimaal 200 woningen te bouwen, 
waarvan 30 procent sociale huur-
woningen. De tweede motie vraagt 
om te bewerkstelligen dat in 2022 
minimaal 66 procent van de inwo-
ners tevreden is over het onderhoud 
openbare ruimte. De derde motie 
roept op de ambitie ‘Energieneu-
traal 2030’ te wijzigen in ‘Ener-
gieneutraal 2050’. De drie moties 
worden na hoofdelijke stemming 
alle verworpen. 

De nieuwbenoemde raadsleden Peter Weyers (GroenLinks), Margriet van 
de Vooren (CDA) en John van Brakel (D66).

V.l.n.r. De wethouders Dolf Smolenaers, Anne Brommersma, Madeleine 
Bakker en André Landwehr tijdens de installatie.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

Van Reenen BV is gevestigd in Loosdrecht en houdt zich bezig met distributie en verkoop van 
gascilinders, heftruckgas, lasapparatuur en het vullen van propaan� essen.

Per 1 Augustus 2018 zoeken wij een Terreinmedewerker

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- Het uitsorteren van binnenkomende gascilinders
- Het m.b.v. een heftruck klaarzetten van bestellingen
- Het helpen van afhaalklanten
- Het afvullen van caravan� esjes en heftruck tanken
- En het bezorgen van bestellingen

Functie eisen:
- � exibele/klantvriendelijk instelling
- fysieke arbeid kunnen verrichten in bezit van rijbewijs B
- zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:
- een prettige werksfeer salariëring volgens CAO brandstoffen

Informatie:
- Voor meer info verwijzen wij u naar de website, www.vanreenengas.nl.
- Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Dhr. vd Greijn 035-5823238.
- Uw reactie voorzien van CV kunt u mailen naar info@vanreenengas.nl

Ons adres:
Van Reenen BV Loosdrecht
Nw-loosdrechtsedijk 120
1231LB Loosdrecht035-582 32 38

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

LANCASTER 
zonverzorging

nu

21%
KORTING

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Terugblik MENS De Bilt 2017 - Op www.terugblikmensdebilt.nl staat een overzicht 
wat MENS De Bilt in 2017 heeft gedaan. Hier vindt u de verhalen van mensen die te 
maken hebben gehad met MENS De Bilt en wat dit voor hen heeft betekend.

Meer weten over vrijwilligerswerk? - Op 13 oktober van 11.00-14.00 uur is er weer 
een vrijwilligersbanenroute. Maak kennis met maatschappelijke organisaties en 
ervaar wat het is om vrijwilligerswerk te doen. Informatie: www.mensdebilt-vwc.nl. 

Zomerprogramma MENS De Bilt - In juli en augustus is er een speciaal zomer-
programma met activiteiten voor jong en oud. Kijk op onze website voor informatie. 

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

Wij knippen krullen
in je haar

2x meer krullen
 2x meer volume
  Opvallend minder pluis

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

www.hairdesque.nl      /Hairdesque

VOOR

NIEUW!
RUSTIEK POMPOEN

lekker bij de BBQ

€ 2,50

ONZE OVERHEERLIJKE
GEVULDE KOEKEN

€ 1,-

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

SALE
OP GESELECTEERDE ARTIKELEN

TOT 50%
KORTING*

*M.U.V. HOOGZOMER- EN NIEUWECOLLECTIE
EN DE BASISARTIKELEN
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Koninklijke Onderscheiding voor 
brandweerman Piet Bos

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 juni werd vrijwillige brandweerman Piet Bos uit Groenekan benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. De bij de Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen 
werden hem, tijdens de jaarlijkse familiefietsdag van de brandweer, op zijn eigen boerderij 

door burgemeester Sjoerd Potters uitgereikt. 

Natuurlijk kwam burgemeester 
Potters niet voor een algemeen 
praatje over het belang van de vrij-
willige brandweer. 'Veertig jaar 
bij de vrijwillige brandweer in 
Groenekan is een hele tijd', vertelt 
Potters. 'Als jij je zo lang inzet als 
vrijwilliger is dat allerminst van-
zelfsprekend. Nog indrukwekken-
der is het, wanneer je dat doet in 
een context waarin je heel veel op-
leidingen dient te volgen, voordat 
je de rang van Hoofdbrandwacht 
hebt bereikt'. En in die veertig 
jaar heeft Bos veel gedaan voor de 
maatschappij. 

1.900 avonden
Op 1 oktober 1977 begon hij zijn 

loopbaan bij de vrijwillige brand-
weer, naast zijn gewone baan als 
postbode in Groenekan. Net als 
veel jongens wilde Bos graag bij 
de brandweer en hij was maar wat 
blij dat dat lukte. Na een jaar als 
aspirant brandwacht te zijn aange-
steld, kreeg hij het jaar erop een 
vaste aanstelling als brandwacht. 
Na het volgen van vele cursus-
sen en trainingen bracht hij het 
tot brandwacht 1e klasse en later 
tot hoofd brandwacht. Alles in 
zijn eigen vrije tijd en onbetaald. 
'Week in, week uit oefenen, iedere 
dinsdagavond, veertig jaar lang, 
totaal zo'n 1.900 avonden', ver-
telt Bos. 'Toch is het achteraf best 
snel gegaan'. In veertig jaar tijd 

veranderde veel binnen het korps. 
Technologische ontwikkelingen, 
de samenvoeging van de gemeen-
te De Bilt met de gemeente Maar-
tensdijk en de overstap naar de 
Veiligheids Regio Utrecht (VRU). 
Alles heeft Bos doorstaan. 

Brandweeractiviteiten
Al vijftien jaar lang is de boerde-
rij van Bos het toneel van diverse 
brandweeractiviteiten. Al die ja-
ren werd hier de jaarlijkse fiets-
tocht afgesloten met een barbecue 
en menig dinsdagavond dronken 
de mannen een bak koffie bij 
Bos. Zaterdag 30 juni stond bur-
gemeester Potters op het erf, met 
een Koninklijke Onderscheiding, 

als kers op de taart voor alle ver-
diensten. Vanwege gezondheids-
problemen moest Piet Bos een 
punt zetten achter zijn brandweer-
activiteiten. Bos: 'Sinds 1 oktober 
2017 ben ik geen lid meer van de 

vrijwillige brandweer, maar elke 
week kom ik nog kijken of de 
mannen goed trainen en om aan-
wijzingen te geven. Zij zijn nog 
lang niet van mij af'.

Financiële situatie rode draad 
bij behandeling jaarrekening

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 21 juni de Jaarrekening 2017 vast. De SP en Forza stemden 
tegen. In een motie vragen PvdA en ChristenUnie het college om in gesprek te gaan met de 

Voedselbank De Bilt over hun wens om verse groenten aan de doelgroep te kunnen verstrekken. 
De motie vraagt daarvoor in de begroting 2019 een gemeentelijke subsidie

 op te nemen. De motie is aangenomen.

Als voorzitter van de auditcommis-
sie doet Erik van Esterik (PvdA) 
verslag van het gesprek dat de 
commissie heeft gehad met de ac-
countant. Op basis daarvan is een 
brief aan de raad gestuurd  waarin 
twee adviezen zijn opgenomen. In 
het eerste wordt aangedrongen de 
komende periode wat nadrukke-
lijker aandacht te besteden aan de 
financiële positie van de gemeente. 

De auditcommissie adviseert daar-
mee meteen na het aantreden van 
de nieuwe wethouder van finan-
ciën aan de slag te gaan. Het an-
dere advies gaat over het tekort op 
de jeugdzorg. De portefeuillehou-
der heeft aangekondigd met een 
plan van aanpak en een analyse te 
komen. De commissie adviseert 
daarover eerder dan eind 2018 met 
elkaar van gedachten te wisselen. 

Beschouwingen
Bij nagenoeg alle fracties zijn de 
financiële positie van de gemeente 
en de Jeugdzorg punten van aan-
dacht en daar worden veel vragen 
over gesteld. Christiaan van Nis-
pen tot Sevenaer (VVD) betreurt 
dat er in 2017 goede voornemens 
waren die door gebrek aan interne 
capaciteit en onbekende redenen 
niet gerealiseerd zijn. Henk Zand-

Na veertig jaar vrijwillige brandweer verdient Piet Bos een Koninklijke 
Onderscheiding. 

vliet (GroenLinks) heeft waarde-
ring voor het werk van de audit-
commissie en is benieuwd wat het 
college met de gedane aanbevelin-
gen gaat doen. Peter Schlamilch 
(Forza) noemt een tekort van drie 
miljoen op de Jeugdzorg volstrekt 
onbeheersbaar. Hij wil kiezen voor 
de volgende generaties en een rem 
zetten op alle welvaartsproble-
men. Dolf Smolenaers (D66) pleit 
voor een lobby bij het rijk om de 
tekorten bij de Jeugdzorg aan te 
vullen. ‘Ze hebben de problemen 
bij ons over de schutting gegooid, 
maar deze tekorten zijn voor heel 
veel gemeenten bijna niet te dra-
gen.’ Hij vindt het tijd worden 
voor personele uitbreiding van het 
gemeentelijk apparaat. 

Armoedebeleid
Erik van Esterik (PvdA) stelt dat 
de jaarrekening een verantwoor-
dingsdocument is. ‘Er zijn veel 
goede dingen gebeurd maar ook 
veel is niet gelukt om vaak goede 
redenen.’ Hij roept op om in de 
jaarrekening ook kritisch terug te 
kijken op de raad zelf en het colle-
ge, of wat we willen wel allemaal 
lukt. Hij vraagt aandacht voor het 
armoedebeleid. Werner de Groot 
(CDA) noemt de liquide midde-
len te beperkt om investeringen 
te kunnen doen. ‘Het creëren van 
liquiditeit kan door haast te ma-
ken met de verkoop van gronden 
en achterblijvende locaties.’ Johan 
Slootweg (SGP) vraagt naar aan-
leiding van de burgerpeiling aan-
dacht voor het onderhoud van de 
openbare ruimte. De personeels-
bezetting bij de gemeente baart 
ook hem zorgen. ‘Woningbouw in 
de kleine kernen komt niet van de 
grond.’ 

Oppotten
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vindt dat de gemeente om 
financiële redenen voorzichtig 
moet zijn met het aangaan van 
verplichtingen op langere termijn. 
Hij constateert dat capaciteitspro-
blemen vaak de reden is dat het 
niet gelukt is om iets voor elkaar 

te krijgen. Hij zou graag vanwege 
de uitvoering van beleid wat meer 
betrokken willen worden bij het 
proces van personeelsinvulling. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
is niet ongelukkig met een klein 
negatief financieel resultaat over 
2017. Hij is tegen oppotten en wil 
de gelden investeren in de eigen 
gemeente. De partij heeft meer 
zorgen over de achterstand onder-
houd openbare ruimte en de ach-
terstand van sociale huurwonin-
gen. Menno Boer (SP) stemt tegen 
de jaarrekening noemt als reden 
de onderwerpen: woningbouw, fi-
nancieel, ratten, openbare ruimte, 
verkeer en rotondes. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) vindt dat cliënten 
niet de dupe mogen worden van 
het beleid rond de jeugdzorg. Hij 
blijft hameren op burgerpartici-
patie. Connie Brouwer (Fractie 
Brouwer) gaat het aan het hart dat 
een groot bedrag naar de financië-
le reserves gaat terwijl er nog veel 
onderhoud te plegen valt.  

College
Wethouder Hans Mieras geeft 
antwoord op de gestelde vragen. 
Hij geeft aan dat de jaarstukken 
gaan over zaken die gedaan zijn 
en die al dan niet gelukt zijn. Hij 
somt een aantal gelukte projecten 
op. De problemen bij de jeugd-
zorg noemt hij niet alleen een fi-
nancieel probleem maar ook een 
sociaal probleem. ‘Wij zijn niet 
de enige gemeente die daarmee 
zit. Verder hebben we het financi-
eel behoorlijk op orde.’ Wethou-
der Anne Brommersma kampt 
met een stemprobleem en de 
vragen die aan haar gesteld zijn 
over het sociaal domein worden 
door wethouder Madeleine Bak-
ker beantwoord. Wethouder Rost 
van Tonningen beantwoordt vra-
gen die over het aantal te bouwen 
sociale woningen gesteld zijn en 
over onderhoud in de openbare 
ruimte. Burgemeester Sjoerd 
Potters constateert dat het aantal 
ongelukken met e-bikes stijgt en 
wil onderzoeken wat daar aan te 
doen is.

Het college van B en W trad voor het laatst in deze samenstelling op. V.l.n.r. de wethouders Anne Brommersma 
en Ebbe Rost van Tonningen, burgemeester Sjoerd Potters, wethouder Hans Mieras, gemeentesecretaris Erik 
Wietses en wethouder Madeleine Bakker.
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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.

149

795

400

500

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 juli 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Aardbeien-
slof

per stuk

Jumbo
Shoarma

pak 920 gram

Aardbeien

2 bakken

Ananas

per stuk

+ gratis pita
broodjes

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Wie doet zoiets? Iedere dag 
worden er zakken met afval 
naast de container aan de Fa-
zantlaan in Maartensdijk ge-
zet; een container, die alleen te 
gebruiken is door de bewoners 
van de flats van het winkelcen-
trum aan de Marijkelaan (ove-
rigens een vreemde plaats voor 
die container). 
Omwonenden hebben hier heel veel last van. Wij zetten ons afval toch 
ook niet bij u voor de deur. 

De gemeente haalt het na telefonisch contact op werkdagen wel weg, 
maar dat is natuurlijk belachelijk. De weekenden zitten de omwonen-
den in de stank van die zakken. Dit is al wekenlang. We zijn het zat.

A. Witte, Maartensdijk

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Op vrijdag 29 juni rond 18.00 uur stond mijn scootmobiel geparkeerd 
op het Maertensplein in Maartensdijk. Toen ik terug kwam uit de Jum-
bo, was mijn vervoermiddel behoorlijk beschadigd. Van voorbijgangers 
hoorde ik dat zij twee jongetjes - van ongeveer vijf jaar - weggestuurd 
hadden, toen zij op mijn scootmobiel speelden. Dat dit behoorlijk ruw 
gebeurd moet zijn, bleek uit het feit dat het stuur ontwricht was.

Ik ben met moeite thuisgekomen, geholpen door een buurtgenoot. Ik 
begrijp best dat alles met wielen heel intrigerend is voor kleine kinde-
ren. Maar was u die vrijdagmiddag rond zes uur met een blond jongetje 
en een jongetje met donker haar op het Maertensplein? Leert u ze dan 
(nog) eens het verschil tussen mijn en dijn, voordat u ze zonder toezicht 
laat buitenspelen. Van andermans spullen blijf je af !

Mieke Dalmeijer, Maartensdijk

En toen waren er ineens de wallen
door Henk van de Bunt

En ineens waren ze er dan toch; als laatste achter het huis van Tonny Groen aan de 
Koningin Wilhelminaweg, zonder tromgeroffel: De Wallen aan de verzorgingsplaats langs 
de A27 (zo ongeveer ter hoogte van het benzinestation aan de westzijde). Voor haar buren 

geluidsbescherming, maar voor Tonny Groen ook het tastbare bewijs van jaren van participatie 
door bewoners van de kernen. 

Op de site van De Dorpsraad Groe-
nekan stelt Tonny zich o.a. voor als 
‘Woordvoerder namens Dorpsraad: 
gevolgen verbreding A27, Ring 
Utrecht, schone lucht campagne en 
alles op en aan KW-weg’. Ze woont 
al weer een fiks aantal jaren in Groe-
nekan: ‘Het lijkt als vanzelf maar 
al bijna 10 jaar loop ik, namens de 
bewoners van het dorp Groenekan, 
vergaderingen met RWS, uitvoer-
der en de ‘wallenwerkgroep’ in- en 
soms boos uit. Al die jaren staat 
het onderwerp op de agenda van 
de dorpsraad en minstens 10 x heb 
ik (goedbezochte) voorlichtings-en 

actieavonden georganiseerd voor 
het dorp Groenekan en omgeving. 
En anderen doen en deden dat ook 
allemaal in de kern Hollandse Ra-
ding’. 

SSGM
‘Ik werd opgeleid door Frits Jans-
sen van Stichting Stop Geluids-
hinder Maartensdijk (SSGM) en 
deskundig in het lezen en praten 
over dikke rapporten. Leerde pra-
ten over aantallen DBA-s (geluid), 
uitstoot schadelijke gassen, kunst-
werken en nadenken over alles wat 
over, onder en in ons dorp leeft. 

Ontdekte hoe onze plaatselijke 
politieke partijen op dit dossier 
in- en uitspringen en soms ineens 
toch echt iets kunnen betekenen. 
Hoe RWS de bewoners vaak ach-
ter de belangen van weggebruikers 
plaatst en dan weer iets meer in het 
kader van voorlichting voor bewo-
ners doet. Altijd uiterst vriendelijk. 
Ik leerde samenwerken met de be-
langengroepen van de andere ker-
nen met als hoogtepunt: met Frits 
Jansen en Otto Groen e.a. op trap-
jes staan bij verschillende scholen 
om Palmenbuisjes op te hangen 
om uitstoot van gassen te meten.'

Teksten
‘We hebben samen voorbeeldtek-
sten van beroep voor bewoners van 
alle kernen aan de A27 gemaakt 
. Samen met de gemeente De Bilt 
de Milieudiensten rapporten laten 
schrijven en heel goed en weer wat 
minder goed samengewerkt met de 
ambtenaren van De Bilt. Samen 
voor de Raad van State gestaan en 
deels gewonnen en actie gevoerd en 
800.000 euro weten los te peuteren 
bij de Provincie en gemeente voor 
extra schermen van buren, dorps-
genoten en andere kernen. Daarna 
i.s.m. de gemeenteambtenaar voor 
de uitvoerder van het Project af-
spraken gemaakt over manier van 
werken en aanvoer van materiaal 
enz. Ik heb tijdens de uitvoering 
gekeken op de bouw en mij ver-
wonderd over de techniek en weer 
robbertjes gevochten met de uit-
voerder (en nog) o.a. over de hoe-
veelheid afsluitingen en het sluip-

verkeer’. En.... is het nu stiller? 
Afwachten; nog 2 lagen zoab aan 
een kant van de A27 en de (terug)-
groenaanplant. Daarnaast is er veel 
te doen over de nieuwe belichting. 
En nog een paar weekendafsluitin-
gen en heel veel sluipverkeer voor 
mijn huis langs, dat met soms 100 
km over de Koningin Wilhelmina-
weg rijdt’.
Wordt vervolgd voor Groenekan-
ners want er loopt nog een 2e 
project A27/Ring Utrecht met in 
2020 weer verbreding en dan veel 
geplande schermverhogingen voor 
Groenekan. Onze KW weg-‘Wal’ 
wordt dan volgens RWS planning 
weer 1 meter verhoogd, maar niet 
als het aan mij ligt, want dat is ver-
spilling van overheidsgelden. Weer 
sta ik voor de Raad van State maar 
nu voor ‘n 2 meter scherm voor het 
treinlijntje Hilversum - Utrecht en 
100 km op de A27 We zijn er nog 
niet op dit deel van het traject’.

Buurtbemiddeling tijdens Repaircafé
Zaterdag 30 juni was het weer druk 
in het WVT-gebouw aan de Biltho-
vense Talinglaan. Er was ook  de 
mogelijkheid om kennis te maken 
met Buurtbemiddeling. Buurtbe-
middeling zet zich in om verstoorde 
relaties tussen buren te repareren. 
Het was een mooi initiatief om 
deze sessie in het Repair Café te 
houden.  (Frans Poot)

Medewerkers van Buurtbemiddeling 
in gesprek met een belangstellende.

Het scherm wordt geplaatst achter het huis van Tonny. (foto Tonny Groen)

Schermen verzorgingsplaats Nijpoort in opbouw.

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Zondag 1 juli gaven twee jonge vrouwelijke musici een prachtige voorstelling met als thema 

‘Vrouwen en hun leven’. De Australische Bonnie de la Hunty (sopraan) en de Japanse pianiste 
Mao Omori zong en speelde(n) stukken over dramatische gebeurtenissen in een vrouwenleven.

Het waren composities van Beet-
hoven, Haydn, Clara en Robert 
Schumann over verlies van liefde, 
dierbaren, land en idealen. Bonnie 
de la Hunty zong haar partijen loep-
zuiver, met een bijzondere expres-
sie in stem en gebaar. Ook het spel 
van Mao Omori was van grote klas-
se. Na al deze dramatische stukken 
werd het (veeltallige) publiek ver-
rast met een prachtige compositie 
van Clara Schumann, waarin vooral 
hoop en troost te horen waren. Voor 
het publiek is het telkens weer een 
bijzondere ervaring.     (Frans Poot)

Huize Gaudeamus biedt graag een 
podium aan jonge musici. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

DUITSE BIEFSTUK

Pure biefstuk fijngemalen en gekruid; met een topping 

van gesnipperde ui en bieslook; rosé bakken
100 gram 125

RUNDERENTRECOTE

Van de Utrechtse Heuvelrug; huis gerijpt! Heerlijk mals 

& zeer smaakvol; kort bakken...
100 gram 2,35

BARBECUE STEAKS

Heerlijke dunne malse gemarineerde steaks, perfect 

voor de BBQ!!, heel kort om en om!
100 gram 1,75

DE AMERIKAANSE HAMBURGERS

100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, gekruid 

en met extra een randje ui omwikkeld
100 gram 1.10

DE YAKYTORI SATÉ

Oosters gemarineerd. Van pure kipdijfilet; geregen 

voor grote en kleine mensen...
100 gram 1,50

VERSE VARKENSKOPHAAS

Lekker mals voor uw eigen saté, op uw salade of om 

zo aan een stuk te braden
100 gram 0,99
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

De ladder stond gevaarlijk scheef tegen 
het woonhuis. Twee kleuterogen zagen 
in de zonneschittering de medewerker 
van het bouwbedrijf over de dakrand 
uit het zicht verdwijnen. Binnen enkele 
stapjes grepen zijn knuistjes de sporten 
van de ladder en begon hij zijn gevaar-
lijke avontuur omhoog. 

Na enkele treden stapte hij mis en 
dreigde te vallen. Juist op dat moment 
grepen de twee handen van de aanne-
mer hem vast en zetten hem met zijn 
beide beentjes op de grond. Het on-
dernemende jochie - Daniël de Graaff - 
startte jaren later zijn eigen aannemers-
bedrijf. Daarvoor had hij ruime ervaring 
opgedaan bij de aannemer die hem 
eerder op handen gedragen had. 

Door de loop van de tijd is Bouwbedrijf 
D. de Graaff uitgegroeid tot een veel-
zijdige onderneming. In 2011 verhuisde 
het bedrijf naar een prachtig nieuw pand 
aan de Industrieweg 5 te Maartensdijk. 
Met een compleet machinaal is het in 
staat hoogwaardige diensten te leveren 
m.b.t. renovatie, verbouw en nieuw-
bouw. Daniël de Graaff is trots als een 
pauw op zijn twaalf man tellende team. 
Hun betrokkenheid en deskundigheid 
is hartverwarmend. Op 1 juli 2018 be-
staat het bouwbedrijf 12½ jaar. Het is 
bijzonder dat door zware jaren heen het 
bedrijf is opgeklommen tot een veelzij-
dige onderneming. Toch staat Daniël 
met twee benen op de grond. Het team 
draagt elkaar op handen, want bouwen 
doe je samen.

Industrieweg 5   |   3738 JW  Maartensdijk
Tel: 0346-213003   |   Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.
te Maartensdijk bestaat 12 ½ jaar

Zomerstop bij activiteiten SWBLV
Donderdag 28 juni organiseerde Stichting Welzijn 
Bewoners Lage Vuursche (SWBLV) weer een in-
loopmiddag voor ouderen. Muzikaal werd de mid-
dag opgeluisterd door Jack Visser uit Baarn met 
mooie herkenbare liedjes voor de ouderen. De mid-
dag was ditmaal in restaurant Het Vuursche Bos om-
dat dorpshuis De Furs niet beschikbaar was.

Met deze middag werd het eerste halfjaar 2018 afge-
sloten. Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche 
start weer mooie activiteiten, zoals een Brocante-
markt op zondag 9 september, Burendag op zaterdag 
22 september en een inloopmiddag op donderdag 27 
september.

(Sib de Boer)

Ruim 40 personen bezoeken de inloopmiddag in Lage Vuursche.

Agenda Dorpsberaad Westbroek
9 juli 2018 - 20.00 uur Dorpshuis, Westbroek

1. Opening door voorzitter 
2. Vaststelling verslag 12 april 2018
3. Lopende projecten

• Mail gebiedsmakelaar 
• Mail over woningbouw Holsblokkenweg

4. Werkgroep veiligheid Westbroek

• Stand van zaken
5. Gesprek van voorzitter met burgemeester en 

gemeentesecretaris in kader van 
verkeersveiligheid

• Terugkoppeling en vervolg hiervan. 
6. Rondvraag
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GROEP 8 VERLAAT DE BASISSCHOOL
PAGINA 14,15  
EN 17

DAG GROEP 8-ERS

PAGINA 20

MONDGEZOND-
HEID VOOR TIENERS

PAGINA 18

AVG, COMPLEX 
VOOR SCHOLEN

BRUGKLAS
IN ZICHT 2018

Dag Basiss choo l
in procenten

DOOR HENK VAN DE BUNT

Volgende week nemen 537 leerlingen uit groep 8 van de 
17 Biltse basisscholen afscheid. Het zijn er 17 minder dan 
een jaar terug. Zoals gebruikelijk zwaait ook De Vierklank 
ze allemaal uit met de afscheidsfoto’s van de lagere 
school. In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de 
overstap naar de brugklas van het voortgezet onderwijs, 
in 2013 waren dit er 588, in 2014 578, in 2015 567, in 2016 
579 en vorig jaar 554. 

EIGEN GEMEENTE
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school 
in De Bilt; in 2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer 
een daling (59%) en die neerwaartse tendens zette zich 
ook in 2015 voort (57%). Bij aanvang van het schooljaar 
2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Basisschoolver-
laters zich voor een brugklas van een Biltse school voor 
Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-
2018 was dat percentage 58,12%, bij aanvang van 2018-
2019 is dat 61,27% 

ER BUITEN
Van de 208 Biltse brugklassers, die in september zich bui-
ten de gemeentegrenzen melden, gaat 18% naar Hilver-
sums, 23% naar Utrechts vervolgonderwijs; ruim 36% zoekt 
het in Zeist en de rest (23%) kiest ‘elders’ als domicilie 
(Amersfoort, Amsterdam, Baarn e.a. Met name het grote 
aantal (vooral Bilthovense) van 74 basisscholieren, dat 
hun schooltijd in Zeist vervolgt is opmerkelijk te noemen. 
Vanuit Groenekan en Westbroek gaan ze ook in 2018 
weer alle kanten op.

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Leverbaar
vanaf

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

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

Ballonnen nodig?

De leerlingen van groep 7 en 
8 waren eerder op de dag 
met veteranen ter gelegen-
heid van Veteranendag naar 
het gemeentehuis gekomen. 
Met bussen gingen ze naar 
het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid in Hilversum, 
waar ze een mooi program-
ma kregen aangeboden. 
Weer terug bij het gemeen-
tehuis vond de adoptieover-

dracht plaats en legden de 
leerlingen in aanwezigheid 
van de veteranen bloemen 
bij het monument. Kunstena-
res Iris van Haaren droeg het 
door haar geschreven ge-
dicht ‘Tot bloei komen’ voor. 
De veteranen gingen daarna 
naar de Mathildezaal waar 
een Indische rijsttafel werd 
aangeboden, een zoge-
naamde ‘blauwe hap’.

Groep 8 gee ft
oo rlogsmon ument 
adoptietaak doo r

DOOR GUUS GEEBEL

De Groen van Prinstererschool in De Bilt heeft het oorlogs-
monument bij gemeentehuis Jagtlust geadopteerd. Tijdens 
de dodenherdenking op 4 mei ontsteken leerlingen van 
groep 8 ieder jaar bij het monument het herdenkingsvuur. 
Aan het eind van het schooljaar dragen zij de adoptietaak 
over aan groep 7. Dat gebeurde nu vrijdag 29 juni. 

Leerlingen van de Groen van Prinstererschool leggen bloemen bij het monument.

TOT BLOEI KOMEN
(IRIS VAN HAREN)

Op een regenachtige sombere 
dag ontdekken - dat je de regen-
jas was voor je moeder - 
de veilige paraplu voor je kind

niets van groots en meeslepend 
drama en uiterlijk vertoon
maar het licht te zijn
als het even te donker wordt

iets van een seconde of minuut 
daar zijn waar je nodig bent 
even - maar wel helemaal
een volkomen aanwezig zijn

niets van leeftijd en wanneer 
maar alles met intentie
net iets verder te gaan
wat je van jezelf kent
comfortabel is

iets van - tot wasdom - komen
je wezenskern, ontbloot
onom� oerst tot bloei komen
wat een schoonheid

Op een zonnige zomerdag
ontdekken- dat je de
schuilplaats bent voor een 
onbekende
een antwoord op een vraag
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Speciaal voor jullie

Brugpiepers 
opgeleT

Bilthovense Boekhandel  
Julianalaan 1 - Bilthoven
tel 030-2281014

Een goede voorbereiding 

is het halve werk 

Dit onmisbare boek voor aankomende 
brugpiepers  is voor 15 euro te koop bij:

Bouwman Boeken 
Hessenweg 168 - De Bilt
tel 030-2200112 

Op zoek 
naar een 
geschikte basisschool?

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met Marjan van Grieken-Crijns 

(tel. 0346 210 252) voor een rondleiding of afspraak.

De Nijepoort

Versteeglaan 144

3737 XC  Groenekan

0346 - 210 252

Een kleinschalige, openbaar toegan-
kelijke basisschool in Groenekan. 
Op fietsafstand in het buiten- 
gebied van Utrecht. Uitstekende 
schoolresultaten, veel aandacht 
voor de individuele leerling.

Jessica vervolgt: ‘Ik vind Hollandsche 
Rading heel erg leuk om te wonen. 
Je kent elkaar heel goed en je kunt 
hier heel leuk met iedereen spelen. 
Ik speel elke avond tot 9 uur buiten. 
Ik ben aan heel veel mensen hier 
gehecht. Ik woon hier nu drie jaar. 
Hiervoor woonde ik in Nieuwegein. 
Dat vond ik niet zo leuk. Het was daar 
veel groter. Je kende de mensen niet 
zo goed. Het voelde daar niet zo pret-
tig aan. Het is hier veel vertrouwder. Ik 
heb me eerst op school wat anders 
gevoeld dan andere kinderen, maar 
sinds groep 7 is dat gevoel helemaal 
over en voel ik me net zo als andere 
kinderen. Verder wil ik zeggen dat Ne-
derland zo anders is dan Slowakije. 
Daar zijn overal bergen en hier is het 
zo plat’. 

MODE
Jessica is in Leeuwarden geboren. 
Haar ouders zijn 18 jaar geleden 
naar Nederland gekomen: ‘Ze dach-
ten dat het hier beter zou zijn en dat 
hier veel meer mogelijkheden zijn 
dan in Slowakije’. Jessica vervolgt: ‘Ik 
wil altijd in Nederland blijven. Oh ja, 
misschien dat ik ooit nog eens naar 
Amerika ga verhuizen. Maar dat weet 
ik op dit moment helemaal nog niet. 
Ik woon met mijn vader, moeder en 
de hond Lilly. Lilly is een Yorkshire ter-
riër en hij is vijf jaar. Mijn hobby’s zijn 

‘Het is hier Zo plat’
DOOR ROB KLAASSEN

De vraag ‘Wie zijn je beste vrienden?’ kan de 12 jarige Jessica Susterova 
van groep 8 van de Bosbergschool in Hollandsche Rading niet beant-
woorden: ‘Dat wil ik niet zeggen; Ik heb er wel zes en als ik iemand niet 
zou noemen dan zou ik die teleurstellen. Ik vind ze allemaal even lief’. 

Het lievelingsontbijt van Jessica is 
verse croissantjes: ‘We eten dat elke 
zaterdag. En ik eet graag Slowaaks 
eten; pasta met stukjes kaas en
spek of schnitzel met aardappel-
puree. Maar pizza vind ik
ook heel erg lekker’

dansen en sport; m’n sport is voetbal. 
In doe dat sinds dit jaar niet meer bij 
een club. In wilde dat niet meer. Ik 
kan alles dansen, behalve ballet en 
ik houd heel erg van mode’
 
YOU TUBE
‘Kijk je wel eens naar You Tubefilm-
pjes?‘ Jessica: ‘Ja heel veel. Ik houd 
daar heel veel van. Ik denk dat ik 2 
tot 3 uur per dag op mijn telefoon zit 
te kijken. Het liefste kijk ik naar Engel-
se You Tubefilmpjes. En vooral naar 
filmpjes met challenges. Bijvoorbeeld 
dat een vader 150 euro aan iemand 
geeft om een uitzet te kopen. Wat ik 
vooral dan spannend vind is wat er 
wordt gekocht en of het ergens op 
lijkt’. ‘Is 2 - 3 uur op je telefoon kijken 
niet heel erg lang?’ 

‘Nee hoor. Ik speel van 2 tot 6 en van 
7 tot 9 uur altijd buiten. Daarvoor en 
daarna kijk ik op mijn telefoon. Dat 
valt wel mee’. 

SCHOOL
 ‘Ik ga na de Bosbergschool naar het 
ALC (Aloysius College) in Hilversum. 
Ik ga eerst drie jaar HAVO doen en 
daarna wil ik een of twee jaar naar 
het ATC (Albertdingk Thijm College). 
Ik wil of model of advocaat worden. 
Voor model weet ik nu nog niet of 
dat wel mogelijk wordt. Je moet dan 
langer 1.75m zijn. Mijn vader is 1.85m, 
maar mijn moeder is 1.55m. Word ik 
wel lang genoeg voor model?’ ‘Wat 
zie je je zelf doen over 10 jaar?’ ‘Ik zie 
mezelf dan nog wel op een school of 
op een opleiding zitten’. 

Open 
Ochtend

www.zonnewieldebilt.nl

op donderdag 
20 september van
10:00-12:00 uur
Welkom op onze
school, kom kijken
en ontdek ons
ondonderwijs
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VERHAEG 
TANDARTSEN
TOLAKKERWEG 157A
3738 JL MAARTENSDIJK 

0346-213 450
VERHAEGTANDARTSEN.NL

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 
7:30 TOT 20:00 UUR

‘Met een lach, 
             voor een lach’

Wordt u ook patiënt bij ons? 
We zien u graag in onze praktijk, u kunt zich gemakkelijk 
inschrijven op: 

WWW.VERHAEGTANDARTSEN.NL 

Marloes Cornelius
TANDARTS

Marieke Hartman
TANDARTS

Danielle Verhaeg
TANDARTS

Lotte Strijbos
TANDARTS

sinds 1 januari 2017

1.200 
nieuwe patiënten!

Kinderopvang De Bilt 
wenst alle

groep 8-ers
een hele fijne
vakantie en veel
succes op de

nieuwe school!

centraal bureau 030 2251998

‘Iedere vrijdagochtend geef ik les aan 
geselecteerde leerlingen uit groep 
vier tot en met acht’, vertelt schaak-
meester Thijs. ‘Iedereen die schaken 
leuk vindt, is van harte welkom tijdens 
de schaakles. Vaak denkt men dat 
voornamelijk jongens zich opgeven, 
maar niets is minder waar. In groep 
zeven schaken zelfs meer meisjes 
dan jongens’. Via Chessity, een on-
line lesmethode om beter te leren 
schaken, kunnen leerlingen zich 
het schaakspel eigen maken. Thijs: 
‘Chessity is voor onze school een 
heel goede aanvulling, op wat ik 
mijn leerlingen vertel. Via het volg-
systeem weet ik precies waar ieder-
een mee bezig is en of zij vooruit 
gaan. En het volgsysteem wordt nog 
steeds beter’.

ANASH GIRI
Via de regiokampioenschappen 
probeerden Arnout, Harmen, Jelle, 
Jorik en Olivier zich te plaatsen voor 
het NK. ‘Helaas werden wij uitein-
delijk zevende, terwijl de eerste zes 
teams doorgingen naar het NK. Ge-
lukkig kregen wij via Chessity een 
wildcard en kregen wij toch de kans 
om naar het NK te gaan’, legt Har-
men uit. Als kers op de taart opende 

Anish Giri, op 2 juni het toernooi en 
uit elk van de veertig schoolteams 
mocht één vertegenwoordiger een 
kloksimultaan tegen hem spelen. 
Vanuit Wereldwijs was Arnout de ge-
lukkige. Arnout: ‘Anash Giri behoort 
tot de top tien van de wereld en het 
was dus heel gaaf om, met vier an-
dere schakers, tegen hem te mogen 
spelen. Uiteindelijk won hij alle veer-
tig partijen’. 

LINKER RIJTJE
Na de eerste dag van het Neder-
lands Kampioenschap eindigde 
het team van Wereldwijs op de 26e 
plaats. Het streven was om in het lin-
ker rijtje, dat wil zeggen bij de eerste 
twintig te eindigen. ‘Wij baalden dat 
dit niet lukte. 

Harmen, Olivier en ik liepen de vrij-
dag ervoor de Avondvierdaagse en 
Arnout en Jelle speelden een ge-
zamenlijke slotronde voor de jeugd 
in Leusden. Dus wij waren hartstikke 
moe’, legt Jorik uit. ‘Maar in de laat-
ste ronde wonnen wij, waardoor ons 
team uiteindelijk, op de tweede dag, 
op de 31e plaats eindigde’, vult Jelle 
aan. Alle vijf leerlingen waren blij met 
de uitkomst en een ervaring rijker.

Het team van Wereldwijs eindigde uiteindelijk op de 31e plaats, met van 
links naar rechts: Arnout, Harmen, Jorik, Jelle, Olivier en schaakmeester Thijs.

NK voor 
Basisschoolteams
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Zaterdag 2 en 9 juni vond het NK Schaken voor basisschoolteams plaats 
in Gouda. Eén van de scholen die meedeed met een team was Wereld-
wijs uit Bilthoven. Via zes ronden op 2 juni en vijf ronden op 9 juni pro-
beerden zij bij de eerste twintig teams te eindigen. 

Een schooljaar in Canada
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Louise uit groep 8 van de Michaëlschool in De Bilt volgde de lessen 
vanaf groep één altijd op dezelfde school. Tot het moment dat zij een 
jaar mee moest met haar ouders, naar Canada. Naar een andere 
school, met alleen Engels sprekende leerlingen, maar jongeren pik-
ken een nieuwe taal snel op.

En Louise deed dat. ‘In het begin was het wel even wennen’, vertelt zij. 
‘De hele dag door, hoor je alleen maar Engels sprekende mensen om je 
heen. In het begin vond ik het best wel moeilijk, maar gelukkig spreekt 
men in Canada niet zo vlug en kon ik de taal snel leren. Scholen in 
Canada zijn heel anders dan in Nederland. Op mijn school zaten 800 
leerlingen en voor ieder vak moesten wij naar een ander lokaal’. Van-
wege haar voorsprong op andere leerlingen gaat Louise in het komend 
schooljaar tweetalig onderwijs volgen aan het Christelijk Lyceum Zeist 
(CLZ). En haar Engels houdt zij tijdens de zomervakantie ook nog bij. 
Louise: ‘Een vriendinnetje uit Canada komt bij mij logeren en zij spreekt 
alleen maar Engels’. 

VRIENDINNETJE
Kim, leerkracht groep acht aan de Mi-
chaëlschool, is lovend over het Engels 
van Louise. ‘Zij spreekt veel beter Engels 
dan haar medeleerlingen. In het begin 
had zij wel moeite met sommige Neder-
landse woorden. Dan schreef zij ‘dubble’ 
in plaats van ‘dubbel’. Ondanks dat zij er 
een jaar tussenuit is geweest, pakte zij het 
gewone leven hier op school weer snel 
op. Voor haar klasgenootjes hield zij een 
presentatie over Canada. Laatst stelde ik 
een vraag aan alle leerlingen wat zij zou-
den doen met één miljoen euro. Zij ant-
woordden veelal met een sportwagen 
kopen of een groot huis, behalve Louise. 
Zij wilde graag dat haar vriendinnetje 
naar Nederland komt. Blijkt dat nu zo te 
zijn’. 

Louise gaat tweetalig 
onderwijs volgen aan het CLZ.
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8A - Julianaschool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers

Groep 8B - Julianaschool
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Groep 8 - De Regenboog

Groep 8- Wereldwijs

Groep 8 - Montessorischool

Dag groep 8-ers

Kees Boekelaan 10 • 3723 BA Bilthoven • T 030 228 28 42 • www.wpkeesboeke.nl

Dit zijn onze leerlingen van groep 8
die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs!

Groep 8 - Kievitschool
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de 
kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de wereld. Dit 
gebeurt in een pedagogisch klimaat 
waar ieder kind tot zijn recht komt. 
Hierbij moeten de talenten van alle 
betrokkenen worden benut in het 
besef dat het samen iedere dag een 
beetje beter moet dan de vorige 
dag. We vinden het belangrijk dat 
leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten 
en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leer-
lingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn her-
kenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band 
met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school 
heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting 
Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonder-
wijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Scholen verschillen in werkwijze, 
kwaliteit, sfeer en resultaten. 
Wist u, dat u in de loop van de jaren 
uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt 
aan de zorg van onze leerkrachten? 
Een school kies je dan ook met zorg, 
een kind kun je niet overdoen.

Michaëlschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen 
ernaar streven, dat alle kinderen op 
onze school met veel plezier willen
leren in een positieve en gezellige 
sfeer en dat zij zich daarin op hun 
eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat
kinderen leren denken, doen en 
beleven.Op Wereldwijs is heel veel 
mogelijk met onze partners in Het 
Lichtruim: samen met de Bibliotheek, 
Theater, Het Kunstenhuis/Muziek-
school, Kinderboerderij, Sportzaal en 
nog veel meer maken we van het 
leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke Basisschool
De Regenboog: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschoolbilthoven.nl

De Julianaschool zoekt naar
verbinding in de eigen organisatie. 
Tevens staat samenwerken met lokale 
organisaties in de zes kernen hoog in 
het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede 
schoolgemeenschap waarin we met 
en van elkaar willen leren rekening 
houdend met de behoeften en
mogelijkheden van ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed zien”

STICHTING DELTA DE BILT  |  p/a Planetenplein  |  3721 LH  Bilthoven  |  030-2211552  |  www.deltadebilt.nl

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4, 3723 CG  Bilthoven
030 - 2282736
www.vandijckschoolbilthoven.nl

“Een dijk van een school”
De Van Dijckschool vierde in oktober 
2017 het 100 jarig jubileum en maakt 
vanaf 1 augustus 2016 deel uit van 
Stichting Delta. Een oude school in 
een nieuw jasje, met moderne onder-
wijsmethoden. De Van Dijckschool is 
een “Kanjerschool” en geeft passend 
onderwijs aan onze leerlingen. Een 
school waar je samen wijzer wordt!!
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Groep 8A - St. Theresiaschool

Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Patioschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers

Groep 8 - ‘t Kompas Groep 8B - St. Theresiaschool
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Om het voor haar leerkrach-
ten iets eenvoudiger te ma-
ken, geeft de Stichting Delta 
tips vanuit Kennisnet (onder-
steunt scholen met ICT) hoe 
om te gaan met de regels 

van de AVG. De belangrijkste 
tip is: ‘gebruik je gezonde ver-
stand’. Een leerkracht komt 
iedere dag in aanraking met 
persoonsgegevens. Kennis-
net geeft aan hoe daar vei-

lig mee om te gaan en geeft 
enkele voorbeelden, zoals 
afsluiten van de computer, 
hierop aanspreken van de 
collegae, niet klakkeloos iets 
aanklikken en ‘Niet mailen, 

maar delen’ (verstuur niet 
alle dossiers per mail, maar 
deel bestanden met elkaar 
via (office)-pakketten).

FOTO’S
Ook voor foto’s van leerlin-
gen gelden strenge regels. 
Scholen, maar ook de media, 
maken bij allerlei gelegen-
heden foto’s van leerlingen. 
Via kennisnet worden leer-
krachten geattendeerd wat 
zij wel/ niet mogen om foto’s 
te publiceren op de website 
van de school of via social 
media. Om de privacy te 
waarborgen, gelden strenge 
regels. Volgens de AVG is een 
foto, waarop een leerling her-
kenbaar in beeld is, een per-
soonsgegeven. 

Via een foto kunnen derden, 
in sommige gevallen, zelfs 
afleiden wat iemands ras, et-
niciteit of geloof is. Daarom 
spreekt de AVG zelfs van bij-
zondere persoonsgegevens. 
Daarom moet altijd explicie-
te toestemming worden ge-
vraagd aan de leerling, wan-
neer je op school foto’s van 
leerlingen wilt gebruiken, of 
aan de ouders als deze leer-
ling nog geen 16 jaar is. Voor 
toestemming moet een toe-
stemmingsformulier worden 
gebruikt. Laat ouders ook 
weten waar de foto wordt ge-
publiceerd (op de website, 
nieuwsbrief, social media). 
Als ouders geen toestem-
ming geven, mag de foto niet 
worden gepubliceerd.

TOESTEMMING
Ouders mogen elk moment 
hun toestemming intrekken. 
Op dat moment mogen fo-
to’s van hun kind (- eren) niet 
meer worden gepubliceerd. 
De school is alleen verant-
woordelijk voor foto’s die zijzelf, 
of in opdracht, laat maken. 

Zij is niet verantwoordelijk voor 
een journalist, die foto’s maakt 
op het schoolplein. Een jour-
nalist heeft eigen journalistie-
ke regels, als het gaat om het 
publiceren van foto’s. Houd 
dus kinderen uit de buurt 
van een fotograaf/ journalist 
of laat hem/haar weten dat 
de ouders hun kind niet op 
de foto willen hebben. Bij het 
verzamelen van de groeps-
foto’s van groep 8 kreeg de 
redactie ook duidelijke sig-
nalen daarover: ‘De ouders 
is gevraagd toestemming te 
geven voor deze foto. Nog 
niet van iedereen heb ik ant-
woord’ of ‘Over de te maken 
groepsfoto voor in de krant, 
zal ik eerst toestemming moe-
ten krijgen van de ouders, zo-
dra ik dat heb neem ik con-
tact op’. Uiteindelijk hebben 
alle scholen een foto kun-
nen insturen, maar daaraan 
was aanmerkelijk meer tijd 
en werk verbonden. Ook bij 
andere evenementen, waar 
(basis-)scholieren direct of 
indirect bij betrokken zijn is 
plaatsing van welke foto dan 
ook aan een aantal toestem-
mingsvoorwaarden gebon-
den.

AVG,
complex terrein voor scholen 
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een complexe Europese ver-
ordening, die belangrijke bepalingen bevat over het zorgvuldig omgaan met persoons-
gegevens. Sinds 25 mei 2018 moeten ook scholen deze AVG naleven. Ook voor Stichting 
Delta, bestaande uit tien basisscholen in De Bilt is de AVG een complex probleem.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt het lastiger om groepsfoto’s van 
kinderen te maken. Wie mag er wel en wie mag er niet herkenbaar op de foto?

KIND - GERICHT

Ontdek je talent bij Wereldkidz Kievit!
Voor meer info kunt u contact opnemen met Wereldkidz Kievit  |  0346-211991  |  kievit.wereldkidz.nl  |  dekievit@wereldkidz.nl

Plezier

ZELFSTANDIGHEID

Samenwerking Toekomst - gericht
VRIJHEID IN GEBONDENHEID
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Groepsleerkracht Jeffrey Swerissen (ook Lo-
catieleider en ICT Coördinator) vertelt: ‘In 
Nederland zijn er op dit moment 45 UNES-
CO-Scholen, inclusief tien oriëntatiescholen, 
waar de Bosbergschool eerst bij hoorde. 
Door de toekenning van de organisatie is 
de Bosbergschool daardoor de derde basis-
school in Nederland die door deze strenge 
selectie is gekomen en zich nu officieel mag 
profileren als een UNESCO-School’.

THEMA’S
Internationale verbondenheid, verdraag-
zaamheid en solidariteit zijn voor scholen 
met een UNESCO-schoolprofiel belangrijke 
doelstellingen. Ze maken deel uit van een 
wereldwijd netwerk van zo’n 10.000 scholen. 
Een UNESCO-School besteedt aandacht aan 
vier thema’s: ‘vrede en mensenrechten, inter-
cultureel leren, wereldburgerschap en duur-
zaamheid’. Deze thema’s komen structureel 
en schoolbreed aan de orde. Swerissen ver-
volgt: ‘Voor de Bosbergschool zijn dit vier zeer 
belangrijke thema’s in hun dagelijkse manier 
van les geven. Deze thema’s komen de ge-
hele week terug bij meerdere vakgebieden. 
Het zit zo diep in het lesgeven geworteld, dat 
zij zelfs de vakken aardrijkskunde, geschiede-
nis en natuur niet meer traditioneel geven 
vanuit een lesboek.De school werkt bijvoor-

beeld met het International Primary Curricu-
lum (IPC) en geeft de zaakvakken vorm in 
grote overkoepelende thema’s. Denk daarbij 
aan een thema over bijvoorbeeld ‘Commu-
nicatie & Media’. Hierbij leren leerlingen over 
de basiskennis van verschillende soorten me-
dia. Maar ook leren ze nadenken over hoe zij 
communicatie kunnen inzetten om ruzies te 
voorkomen, leren ze om te gaan met verschil-
lende manieren van communiceren tussen 
andere culturen en zo meer begrip voor el-
kaars land en cultuur te creëren, om zo weer 
wereldvrede te bevorderen.

Bosbergschool bij netwerk 
UNESCO-Scholen
Na een traject van ruim een jaar is de Bosbergschool in Hollandsche Rading door 
de Europese afdeling van UNESCO in Parijs toegetreden tot het netwerk van UNESCO-
Scholen. Dit is dus een unieke kans voor een dorpsschool als de Bosbergschool en de 
school is dan ook zeer trots op de leerlingen, medewerkers en ouders van de school die 
er met elkaar voor hebben gezorgd om dit prachtige resultaat te behalen. 

Voor en tijdens de zomervakantie wordt veel tijd 
gestoken in het maken van plannen voor het nieuwe 
schooljaar. Een mooie periode waarin wij als team veel 
praten over het onderwijs op onze school. Nog mooier is 
de start van een nieuw schooljaar als de kinderen (flink 
gegroeid) vol enthousiasme en spanning voor de eerste 
schooldag samen met hun ouders de school inlopen. 
Zoekend naar het nieuwe leslokaal, een plekje voor jas 
en tas en zoekend naar je plekje in de klas.

Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn 
voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokken-
heid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van 
ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. 
Wij streven naar een goede samenwerking tussen de 

leerkracht en de ouders. Ouders en leerkrachten kunnen 
van elkaar leren. Wij geloven dat een goede samenwer-
king directe invloed heeft op de leerprestaties van uw 
kind. Daarom voeren wij twee keer per jaar individuele 
kindgesprekken met alle kinderen en zijn de kinderen 
vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met 
ouders. 

Komend schooljaar gaan we nog een stapje verder. In 
de tweede schoolweek staan startgesprekken gepland 
met ouders én kinderen. Wij zijn van mening dat het 
voeren van een startgesprek een goede manier is om 
vanaf het begin van het schooljaar te bouwen aan een 
sterke relatie en goede samenwerking met alle ouders. 
Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat ouders en 

leerkrachten elkaar na een startgesprek beter begrijpen 
en elkaar gemakkelijker weten te vinden als dat nodig is.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Op 
onze website, mlkingschoolmaartensdijk.nl, staan een 
paar prachtige schoolfilms welke het afgelopen jaar 
zijn opgenomen in en rond onze school. Wilt u meer 
informatie, neem gerust contact met ons op voor een 
vrijblijvende rondleiding door onze school.

Arjan Dam 
Martin Luther Kingschool

Maartensdijk
0346-212545

Nachtegaallaan 38 • 3738 EB Maartensdijk • 0346-212545 • www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Studiesnack

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.

De allerslimste koop voor de allerslimste student/scholier

Appelsap 10 pakjes

Stroopwafels

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

170

199
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Wanneer de rugleuning van 
de tandartsstoel (voor mij) 
omlaag gaat, ga ik ontspan-
nen liggen en mij voorberei-
den op het moment dat de 
stoel weer rechtop wordt ge-
zet, begeleid door de zoete 
tandartswoorden: ‘Zo, we zijn 
klaar’. 

Dan is er ook weer ruimte 
voor een vraag aan Danielle 
Verhaeg, eigenaar van en 
tandarts bij Verhaeg Tandart-
sen over haar ervaringen met 
‘brugpiepers: ‘Inderdaad, het 
boekje staat vol tips over hoe 
je er als puber voor kunt zor-
gen om een gaaf gebit en 
een gezonde mond te hou-
den. 

Ook ik denk dat deze groep 
tieners vaak tussen wal en 
schip vallen wat de aan-
dacht voor hun gebit betreft. 
Extra aandacht, zowel hier in 
de praktijk als op allerlei an-
dere wijzen moeten kunnen 
helpen bij het voorlichten 
van pubers en tieners over 
hun gebit’. 

ELEKTRISCH
In augustus verruilen brugpie-
pers de basisschool voor het 
voortgezet onderwijs inclusief 
de verleiding van de school-
kantine, waar je elk moment 
van de dag een chocolade-
reep, blikje fris of andere zoe-
te versnapering kunt kopen. 
En scholieren kunnen het ook 
nog eens stiekem doen, zon-
der dat hun ouders het hoe-
ven te weten. Energiedrank-
jes, cola, snoep, vruchtensap; 
pubers worden aan alle kan-
ten verleid om ongezond te 
eten en te drinken. Weten zij 

eigen zelf wel wat gezond is 
en wat ongezond? Uit inter-
views met pubers blijkt: ‘Wat? 
Is de tandarts voor kinderen 
tot 18 jaar gratis? ‘En natuur-
lijk is niet alleen goed poet-
sen belangrijk om de mond 
gezond te houden’. Zoveel is 
ook de achtstegroepers wel 
duidelijk. En de meesten zeg-
gen keurig twee keer per dag 
te poetsen, elektrisch.

TANDVLEES
Om je gebit gezond te hou-
den, moet je het goed verzor-
gen. Dat houdt in: dagelijks 
tweemaal tanden poetsen 
en flossen of tandenstokers 
gebruiken. Tijdens het poet-
sen, poets je niet alleen je 
tanden en kiezen, maar juist 
ook je tandvlees. Tandvlees 
beschermt namelijk je tand-
wortels en als je tandvlees 
ontstoken raakt, trekt het zich 
vaak terug. Daardoor komen 
de tandwortels bloot te lig-
gen, wat ze een makkelijk 
doelwit maakt voor bacte-
riën, die tandbederf veroor-
zaken. 

In de puberteit krijg je door 
hormonen gemakkelijker ont-
stekingen aan je tandvlees. 
Als je daar een beetje laks in 
bent, zie je de effecten eerder 
dan wanneer je jonger bent. 
Water drinken is juist goed 
voor je, daar zijn tieners het 
over eens. En geen siroop, 
want daar zit suiker in en dat 
is slecht voor tanden. Suiker 
is het beste voedingsmiddel 
voor de bacteriën in onze 
mond. Dus wanneer je veel 
suiker eet, kunnen de bacte-
riën zich formeren en je gla-
zuur aantasten. 

GESCHOKT
In een interview met brugpie-
pers naar aanleiding van het 
verschijnen van het boekje 
wordt ook de vraag gesteld 
‘Hoe kijken de toekomstige 
brugpiepers tegen dit alles 
aan’? Stuk voor stuk zijn ze 
van plan om gewoon boter-
hammen van thuis mee te 
gaan nemen. Noa zegt: ‘Ik 
denk dat ik wel eens iets zal 
halen uit de automaat of kan-
tine, misschien een keer per 
week of zo. Ik denk niet dat 
mijn ouders dat erg zouden 
vinden’. Er is onder de klas-
genoten nu iemand die elke 
dag een halve liter ijsthee 
meeneemt én ook nog eens 
een suikerwafel. Iedereen is 
het er roerend over eens dat 
dat echt niet kan. Een ander 
zegt - bijna geschokt - ‘Soms 
heeft ze ook nog Mentos 
mee en lolly’s’! Dat deze bij 
het groepje vrienden nooit in 
de lunchtrommels te vinden 
zullen zijn, is duidelijk. Men is 
overigens blij dat ze op de 
middelbare school ook vak-
ken als biologie krijgen, want 
ze vinden het jammer dat 
er nu op basisschool weinig 
aandacht aan het gebit en 
de mond wordt besteed. 
Danielle Verhaeg tenslotte: 
‘Als je niet vaak snoept, ga 
dan die ene keer wel in één 
stuk door tot de zak leeg is. 
Snoepen is natuurlijk slecht, 
maar probeer je geweten 
dan te sussen door te den-
ken dat er ook voordelen zit-
ten aan snel snoepen, zoals 
dat die zuuraanval op je ge-
bit dan beperkt blijft tot een 
keer snel en hevig, in plaats 
van over een lange periode 
verspreid’.

Tips voor slimme 10ers
DOOR HENK VAN DE BUNT

‘10 tips voor slimme 10ers: mondgezondheid in de puberTIJD’ is de titel van een boekje 
over mondgezondheid voor tieners, dat onlangs is gelanceerd. Het boekje - gemaakt 
door Ira van Eelen - laat op kleurrijke wijze zien dat er voor tieners die naar de middel-
bare school gaan allerlei verleidingen als snoep, frisdrank, energiedrankjes en roken, 
op de loer liggen. Allemaal zaken die slecht kunnen zijn voor de mondgezondheid en 
het gebit van een tiener, dat pas op het 22e levensjaar is volgroeid.

In de wachtkamer bij de tandarts, op zijn gemak, wacht de 
brugklasser totdat hij aan de beurt is.

Poetsinstructie, samen de puntjes op de i’’.

Je vader als meester
DOOR WALTER EIJNDHOVEN

Vaak komt het niet voor, maar hoe is het nu als je ei-
gen vader als meester voor de klas staat? Word je als 
kind voorgetrokken? Of is zo’n vader/meester juist 
strenger dan tegen de andere leerlingen? Sofie de 
Bruin uit groep acht van de Regenboogschool kan 
hierover meepraten.

Frank de Bruin, vader en meester van Sofie, wilde nooit 
voor de klas staan, waarin zijn dochter zit. Tot een leuke 
vacature op de Regenboogschool langskwam. Hij sollici-
teerde toch maar en werd aangenomen. ‘Ik kreeg de op-
dracht om groep zes op te starten en dat is een te mooie 
kans om te laten schieten’, vertelt De Bruin. ‘Gelukkig zat 
Sofie pas in groep 3, dus ik kon nog even wennen, voor-
dat zij bij mij in de klas zou komen’. Uiteindelijk belandde 
Sofie in groep 8, in de klas van haar vader.

AFSPRAKEN
Toen het zover was, maakten vader en dochter duide-
lijke afspraken. Sofie: ‘Ik mag geen ‘papa’ zeggen en hem 
ook geen knuffel geven in de klas en moet hem altijd 
‘meester’ noemen’. In het begin was het even wennen, 
maar al snel wisten beide niet beter. ‘Mijn angst was dat 
ik mijn dochter misschien zou voortrekken, of dat andere 
leerlingen iets dergelijks zouden denken’, vertelt De Bruin. 
‘Gelukkig verliep alles goed. Sofie was zelfs de eerste in 
de klas die straf kreeg. Na een verbod op praten, ging zij 
gewoon door. Toen ik thuiskwam van school, zat zij aan 
haar strafwerk’. 

OMA
De Bruin krijgt vaak de vraag of hij zijn dochter extra les-
geeft, als zij beiden thuis zijn. ‘Nou, ik kan je verzekeren 
dat dat niet zo is. Wel denk ik vaak ‘kom op, je hebt nu de 
kans alles aan mij te vragen’, maar zij gaat liever naar 
haar oma. Die is veel geduldiger dan ik. Ik ben veel rati-
oneler. Waarschijnlijk een verschil tussen man en vrouw’. 

PAARDEN
Volgend schooljaar gaat Sofie naar de Groenhorst in 
Maartensdijk. De Bruin: ‘Mijn dochter is helemaal gek van 
paarden en volgend jaar start een paardenopleiding op 
de Groenhorst. Sofie: ‘Ik ben al mijn hele leven met paar-
den bezig, rijd op een pony en wil gewoon alles weten 
over paarden’. Komend jaar heeft De Bruin geen eigen 
kinderen in zijn klas, maar de volgende komt er alweer 
aan. Zijn dochter Daphne zit momenteel in groep vier, dus 
over een paar jaar maken beiden dezelfde afspraken.

Meester Frank en Sofie de Bruin.
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Theater bij de boer
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 10 tot en met zaterdag 14 juli voert toneelgroep Jan Vos het toneelstuk ‘ Koning 
van het grasland’ uit, op boerderij De Bonte Parels in Westbroek. De voorstelling laat de 

verhouding zien tussen mens en natuur, de strijd van de boer als ondernemer en die van de 
grutto, die zich tevergeefs probeert aan te passen aan alle veranderingen op het platteland.

Het stuk zet burgers aan het denken 
in de keuzes die zij maken als het 
aankomt op voedsel: welk product 
kies ik in de supermarkt en wat zijn 
de consequenties van mijn koopge-
drag als het gaat om de verduurza-
ming van de voedselketen?

Mobiel
'De Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht (NMU) stuurde ons een e-
mail waarbij men vroeg of wij onze 
boerderij beschikbaar willen stellen 
voor een mobiel theater', zo begint 
Christianne Hennipman van De 
Bonte Parels haar verhaal. 'Zij heb-
ben hier al eerder gefilmd voor een 
commercial en nu hadden zij ons 
weer op het oog. Natuurlijk hebben 
wij ‘ ja’ gezegd'. Met dit stuk ho-
pen Christianne en haar man Rutger 
meer begrip te kweken tussen bur-
ger en boer.

Verhaal
Het verhaal begint in 2001, het jaar 
dat MKZ opnieuw de kop opsteekt 
in Europa. De twee boeren Hesse 
en Anke Kroes proberen hun leven 
weer op de rails te krijgen na een 

noodlottig ongeval met een trekker, 
waarbij hun zoontje om het leven 
kwam. Wanneer een grutto haar nest 
bouwt op de plek van het ongeval en 
er tegelijkertijd een strijd losbarst 
tussen natuurbeschermers en boeren 
over de verhoging van grondwater-
peil, komen Hessel en Anke recht 
tegenover elkaar te staan. Onder-
tussen rukt de MKZ steeds verder 
op. Christianne: 'Wij willen deze 
voorstelling graag bij een zo groot 
mogelijk publiek onder de aandacht 
brengen. Voedsel produceren, dat 
is in verhouding maar een kleine 
groep mensen, namelijk de boeren. 
Maar voedsel consumeren, raakt 
iedereen. Wil de consument boeren 
een kans geven hun bedrijf op duur-
zame wijze vorm te geven, waarbij 
ook ruimte komt voor natuur en 
milieu, dan moet er ook iets veran-
deren bij deze consument. Mensen 
bewust maken is iets wat wij als 
melkveehouders erg belangrijk vin-
den en juist deze voorstelling lijkt 
een uitgelezen kans om iedereen, 
zonder oordeel of wijzende vinger, 
een spiegel voor te houden bij de 
keuzes die men maakt'. 

Groen licht
De theatergroep treedt in diverse 
provincies op. Friesland, Noord-
Holland, Zuid-Holland, Overijs-
sel, Flevoland en Brabant. 'De 
voorstelling zou eigenlijk ook in 
Gelderland worden uitgevoerd, 
maar deze provincie deed uit-
eindelijk niet mee. Gelukkig gaf 
provincie Utrecht toen groen licht 
en werd onze boerderij uitgeko-
zen door de toneelgroep', vertelt 
Christianne. 'Wij realiseren ons 
eigenlijk nu pas hoe groots opge-
zet deze avonden zijn. Per avond 
is plaats voor 175 personen en zij 
kunnen ook nog aangeven of zij 
willen dineren bij ons in de stal. 
Drie weken geleden stond de tel-
ler reeds op 400 personen'. 

De voorstellingen vinden plaats 
van dinsdag 10 juli t/m zaterdag 
14 juli, waarbij dinsdag 10 juli 
een succes-optie is (alleen bij vol-
doende inschrijving). Voor meer 
informatie en kaartverkoop: www.
toneelgroepjanvos.nl Aanvangstijd 
van de voorstelling: 20.30 uur, het 
diner start om 18.30 uur.

Spetterend 
openlucht concert

Vrijdag 29 juni gaven De Lichtruim Big Band en de KBH een spet-
terend openlucht concert, op het Planetenplein voor Het Lichtruim in 
De Bilt. Eten, drinken en muziek zorgden voor een swingend begin van 
de zomer. ‘Het begin van een traditie’, aldus Martin de Boer van Het 
Kunstenhuis. [foto Walter Eijndhoven]

Ontwerpbesluiten Tolakkerweg 
Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de locatie Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading.  Aanleiding voor het opstellen van het 
bestemmingsplan is het initiatief van Tetteroo Bouw en Ontwikkeling BV om het voormalige 

tuincentrum aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading te her-ontwikkelen tot woongebied. 

Op het terrein zullen 18 eengezins-
huizen worden gerealiseerd. De 
aanwezige voormalige bedrijfswo-
ning blijft behouden en is even-
eens opgenomen in het plangebied. 
Deze ontwikkeling kan niet worden 
gerealiseerd binnen het vigerende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Maartensdijk 2012’. Om de voor-
genomen ontwikkeling mogelijk te 
maken is een nieuw bestemmings-
plan ‘Tolakkerweg 138, Holland-
sche Rading’ opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan be-
staat uit een toelichting, planre-
gels, verbeelding en bijlagen en 
kan met de daarbij behorende 
stukken digitaal worden inge-
zien op de landelijke voorziening 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0310.17003BP0002-
ON01.) 

De ontwerpbesluiten ‘Tolakkerweg 
138, Hollandsche Rading’ met de 
daarbij behorende stukken liggen 
gedurende zes weken ter inzage tot 
en met woensdag 8 augustus. De 
stukken liggen ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven. U hoeft geen 
afspraak te maken om de stukken in 
te zien. Dit is wel nodig wanneer u 
vragen wil stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn 
kan door een ieder, bij voorkeur 
schriftelijk, een zienswijze worden 
ingediend over de ontwerpbeslui-
ten. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken 
kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de 
hierna genoemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. Een schrif-

telijke zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan en/of de ontwerp 
omgevingsvergunning en/of ont-
werp aanvullende welstandscriteria 
moet worden gericht aan het Col-
lege van Burgmeester en Wethou-
ders van De Bilt, Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven o.v.v. ‘Zienswijze 
Tolakkerweg 138, Hollandsche Ra-
ding’ en welk ontwerpbesluit het 
betreft). Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kan contact 
worden opgenomen met mevr. Y. 
Mayr of de heer E. Eilander (tel. 
030 2289411.

Inloopavond
Dinsdag 3 juli was er in het Dorps-
huis in Hollandsche Rading aan de 
Dennenlaan 57 een inloopavond, 
waarbij medewerkers van de ge-
meente aanwezig waren voor in-
formatie over de ontwerpbesluiten 
voor dit project. Na afloop van de 
termijn van de terinzagelegging zal, 
indien zienswijzen zijn ontvangen, 
een zienswijzenrapportage worden 
opgesteld waar wordt ingegaan op 
de ontvangen zienswijzen. Inge-
diende zienswijzen kunnen aanlei-
ding geven tot aanpassing van een 
besluit. Dit ontwerpbesluit wordt 
dan gewijzigd vastgesteld.
Bij instemming door het college 
van burgemeester en wethouders 
zullen de aanvullende welstands-
criteria en het bestemmingsplan 
ter vaststelling worden aangeboden 
aan de gemeenteraad. Alle definitie-
ve besluiten zullen opnieuw in deze 
rubriek worden bekendgemaakt en 
op de gemeentelijke website.

Gezelligheid in 
Westbroek

Afgelopen zaterdag was het feest in Westbroek: Muziekvereniging 
Vriendenkring organiseerde weer het pleinfeest naast het dorps-
huis, waar niet alleen de Vriendenkring zelf acte de présence gaf, 
maar ook bevriende verenigingen uit de wijde omgeving. Zo waren 
onder andere een slagwerkgroep uit Loenen en een fanfare uit Aus-
terlitz geprogrammeerd.

Daarnaast speelde Steelband Tavenu uit De Kwakel, bestaande uit een 
verzameling gestemde olievaten, aangevuld met percussie, de sterren 
van de hemel. Bij wijze van spreken, want de zon straalde net zo lustig 
als in Trinidad, het land waar deze muziekstijl vandaan komt. Afgeslo-
ten werd met De Vechtbloazers uit Weesp, waarna deze gezellige dag 
werd beëindigd met een afterparty.                         (Peter Schlamilch) 

Westbroeks podium voor muziekverenigingen. 

De ontwikkeling van het voormalige Groenrijkterrein komt dichterbij. 
[foto Henk van de Bunt]

Christianne hoopt op meer begrip tussen burger en boer.
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BEKENDMAKINGEN
week 27 n 4 juli 2018

Publication charge under administrative coercion

Bekendmaking last onder bestuursdwang

The college of Mayor and aldermen of the 
municipality De Bilt established that the for-
mer school buildings, located at Groenekan-
seweg 21 and 32 in Groenekan, are still in 
use as residences, with an intention to start 
a shop. 

By using the buildings in this way, residents/
users are breaking article 10.1 of the current 
zoning plan  for those plots (titled ‘Groene-
kan 2009’) and article 2.1, first clause, sub c 
of the Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. In these articles it is stated that the 
buildings may only be used for social and 
educational activities and public services and 
that it is forbidden to use buildings and the 
surrounding grounds in any other way than 
regulated in the zoning plan, without a per-
mit. 

The college has decided to impose a charge 
under administratieve coercion because of 
the aforementioned violation. This means 
that the buildings and surrounding grounds 
will be emptied out by the local authority at 

Door het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt is op 27 
juni 2018 geconstateerd dat de schoolge-
bouwen aan de Groenekanseweg 21 en 32 in 
Groenekan nog steeds in gebruik zijn als 
woonruimte, met tevens een intentie tot 
winkelexploitatie. 

Door de panden op deze wijze te gebruiken, 
handelen de bewoners/gebruikers in strijd 
met artikel 10.1 van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan ‘Groenekan 2009’ en arti-
kel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. Hierin 
staat dat de schoolgebouwen slechts mogen 
worden gebruikt voor het uitoefenen van ac-
tiviteiten gericht op sociale, maatschappelij-
ke educatieve en openbare dienstverlening 
en dat het verboden is om de gronden en 
bouwwerken, zonder omgevingsvergunning, 
op een andere wijze dan in het bestem-
mingsplan is voorgeschreven te gebruiken. 

Het college legt vanwege deze overtreding 
een last onder bestuursdwang op. 

To settle your objection as fast as possible, 
we bid you to state your phone number as 
well. 

When there is a pressing concern, you can 
ask the provisions judge of the court of jus-
tice for a temporary provision. Send your 
request to Rechtbank Midden-Nederland, Af-
deling Bestuursrecht, (stating Voorlopige 
Voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA in 
Utrecht. Before asking this temporary provi-
sion, your written objection must have been 
filed with the local government. 

The applicant of an temporary provision has 
to pay a court registry fee. The registry of 
the court of justice can inform you about the 
height of this fee and manner of payment. 

Mayor and aldermen of De Bilt

Bilthoven, 28 June 2018

Dit houdt in dat op kosten van de 
overtreder(s) de overtreding door het colle-
ge zelf beëindigd wordt door het ontruimen 
van de panden en percelen, tenzij de bewo-
ners/gebruikers zelf het gebruik vóór 20 juli 
2018 staken, met medeneming van alle aan 
hen toebehorende zaken.

De bewoners/gebruikers zijn niet allemaal bij 
naam bekend. Daarnaast wisselt de samen-
stelling van de groep regelmatig. Hierom 
dient deze publicatie als algemene mogelijk-
heid voor de afzonderlijke bewoners/gebrui-
kers om bekend te raken met de zakelijke 
inhoud van het besluit en de tenuitvoerleg-
ging van de last onder bestuursdwang te 
voorkomen door tijdig de opgedragen maat-
regelen te treffen.

De volledige versie van het besluit van 28 
juni 2018 kunt u inzien op het gemeente-
huis: Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken met de 
heer S.T. de Graaf van Gebiedsteam De Bilt, 

bereikbaar op telefoonnummer 030-2289617 
of per e-mail s.degraaf@debilt.nl.

Bezwaarmogelijkheden
Als u het niet eens bent met het genomen be-
sluit, dan kunt u op grond van artikel 7:1 van 
de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes 
weken na de verzenddatum van het besluit 
(28 juni 2018) bezwaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt. Dit kan digitaal alleen via de 
website www.debilt.nl. Het is niet mogelijk 
een bezwaarschrift per e-mail in te dienen. 
Schriftelijk bezwaar maken is wel mogelijk. Dit 
kan via Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven. 

Uw bezwaarschrift moet door u worden on-
dertekend en moet volgens artikel 6:5 van 
de Algemene wet bestuursrecht tenminste 
bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waarte-
gen uw bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.

Om uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk 
af te kunnen handelen verzoeken wij u ook 
uw telefoonnummer te vermelden.

Bij spoedeisendheid is het mogelijk een ver-
zoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Be-
stuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht. U moet 
wel eerst een bezwaarschrift hebben inge-
diend. De verzoeker van een voorlopige 
voorziening is een griffierecht verschuldigd. 
De griffie van genoemde rechtbank kan in-
formatie verstrekken over de hoogte van het 
griffierecht en de wijze van betaling.

Burgemeester en wethouders van De Bilt

Bilthoven, 28 juni 2018

the expense of the violator(s), unless the re-
sidents/users cease the usage themselves 
before the 20th of July 2018 and take all of 
their belongings with them. 

The residents/users are not all known by 
name. Besides that, the composition of the 
group changes frequently. Because of this, 
this publication serves as a general opportu-
nity for the individual residents/users that 
don’t speak Dutch to inform themselves with 
the contents of the aforementioned decision 
and prevent the execution of the administra-
tive coercion by taking the ordered measu-
res.
The complete version of the decision that 
was made on the 28th of June 2018 can be 
read through at the local government offi-
ces: Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
For this end you can make an appointment 
with Mr S.T. de Graaf of Gebiedsteam De Bilt. 
He is available at the phone number 003130-
2289617 or by e-mail: s.degraaf@debilt.nl. 
When you come to this appointment, you 
have to take someone with you who can 

translate the Dutch letter and the explanati-
on of the civil servant to you.

Possibilities to object
If you do not agree with the aforementioned 
decision that was made, in accordance with 
article 7:1 of the Algemene wet bestuurs-
recht, you can object to this within six weeks 
after the publication of the decision (which is 
the 28th of June 2018). To object digitally go 
to the website www.debilt.nl. It is not possi-
ble to object by e-mail. To object in writing, 
send a letter to College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH in Bilthoven.
Your objection has to be written in Dutch and 
it has to be signed. In accordance with arti-
cle 6:5 of the Algemene wet bestuursrecht it 
also has to contain at least:
a. your name and address;
b. the date;
c.  a description of the decision at which your 

objection is aimed;
d. the grounds of your objection.

THE ART OF HAIRCOLORING

www.hairdesque.nl /Hairdesque

LET OP! Door een wijziging 
in ons vakantierooster zijn we

DE HELE ZOMER GEOPEND

Christa: 20 juli t/m 13 augustus
Miranda: 30 juli t/m 20 augustus
Kimberley: 17 sep.t/m 30 sep
Naomi: 30 juli t/m 20 augustus
Sacha: 02 juli t/m 21 juli
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Fietsen voor onderzoek 
stofwisselingsziekten

door Walter Eijndhoven

Woensdag 21 juni, om 9.00 uur precies, ging de gong voor de eerste handelsdag op de beurs. 
Een goed moment voor Stichting Stofwisselkracht, Team Axel en Team Euronext om aandacht 

te vragen voor één van de dodelijkste ziekten onder kinderen. Iedere week wordt bij 15 
kinderen de diagnose ‘stofwisselingsziekte’ gesteld. 

Het grootste deel van hen overlijdt 
voor hun achttiende jaar. Stofwis-
seling, ofwel metabolisme, begint 
direct nadat het lichaam stoffen uit 
onze voeding opneemt, een proces 
van voeding- en lichaamseigen 
stoffen voor de opbouw van spie-
ren, botten organen en het vrijma-
ken van energie. Helaas werkt dit 
niet bij iedereen even goed. Eén 
van die 800 kinderen per jaar is 
Axel, zoon van Danny en Susan 
Drieënhuis uit De Bilt. 

Levensbedreigend
'Kort na zijn geboorte is de diag-
nose ‘Peroximale afwijking in het 
Zellwegerspectrum’ vastgesteld, 
een ernstige, levensbedreigende 
stofwisselingsziekte', begint Danny 
Drieënhuis zijn verhaal. 'Door zijn 
ziekte heeft Axel inmiddels onher-
stelbare leverschade (levercirrose), 
omdat zijn lichaam giftige stoffen 
aanmaakt, die zijn lever beschadi-
gen. Daarnaast is hij multicomplex 
gehandicapt. Dit betekent dat hij 

niet kan praten, zien, lopen, eten 
enzovoort. Onze zoon is wel ge-
lukkig, hij lacht en hij kan goed 
knuffelen', vervolgt Drieënhuis zijn 
verhaal.
Stofwisselingsziekte is ongenees-
lijk en de basis ervoor zit soms al 
decennia in een familie, voordat 
een kind ermee wordt geboren. 
Totaal zijn zo'n 600 stofwisselings-
ziekten bekend, waarvan iedere 
ziekte op zich zeldzaam is. Niet 
iedere arts herkent de ziekte, door 
het zeldzame voorkomen. Drieën-
huis: 'Door de onbekendheid wordt 
weinig onderzoek verricht, te ver-
klaren vanuit de rendements voor-
uitzichten van de farmaceutische 
industrie'. 

Indruk
Samen met de Stichting Stofwissel-
kracht, probeert de Axel Foundati-
on meer bekendheid te creëren door 
onder andere het luiden van de gong 
op de beursvloer en het organiseren 
van de Stofwisseltour. 'Woensdag 

21 juni werd de eerste gong geluid 
door Prof. Dr. Henk Blom, voor-
zitter van de Medische Raad van 
Stichting Stofwisselkracht. Niet 
alleen medisch specialisten fietsen 
de Stofwisseltour, maar ook me-
dewerkers van Euronext', vertelt 
Drieënhuis. Hij vervolgt: 'In 2015 
bezocht team Axel de Amsterdamse 
beurs en de aanwezigheid van Axel 
maakte grote indruk op hen. Daar-
om fietsen zij dit jaar weer mee in 
de Stofwisseltour, onder de naam 
‘Euronext voor Team Axel’. 
Natuurlijk is Axel niet de enige met 
stofwisselingsziekte. Stan (19) en 
Charel (17) zijn twee jaar geleden 
overleden. Hun oma vertelt: 'De le-
vensverwachting van kinderen met 
een stofwisselingsziekte bedraagt 
15 tot 20 jaar. Bij mijn kleinkinde-
ren werd de diagnose uiteindelijk 
gesteld toen zij zeven jaar oud wa-
ren. Het duurt een hele tijd voordat 
artsen tot deze diagnose komen. 
Diverse ziekenhuizen konden geen 
diagnose stellen, tot het WKZ in 

Utrecht vroeg of wij wilden langs-
komen, zij hadden al een idee wat 
het zou kunnen zijn. Helaas hadden 
de artsen van het WKZ gelijk'. 

Lof
'Gelukkig krijgen wij support van 
vele vrijwilligers, waar ik erg dank-
baar voor ben. Tijdens het hele 
weekend staan mascottes, verkeers-
regelaars en vele andere vrijwilli-
gers voor ons klaar. Wij voelen ons 
erg gesteund', vertelt Drieënhuis. 
'En niet te vergeten, wij worden elk 
jaar weer gastvrij ontvangen door 

Klaas van der Valk, de eigenaar van 
De Biltse Hoek. Alle deelnemers 
kijken uit naar het bij elkaar komen 
in De Bilt. Van der Valk verdient 
alle lof'. De Stofwisseltour werd 
van vrijdag 22 tot en met zondag 24 
juni in estafette verreden, langs alle 
academische ziekenhuizen, met als 
doel zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor meer onderzoek. Alle 20 
teams samen hebben 177.796 euro 
bij elkaar gefietst. Team Axel (uit 
De Bilt) fietste, samen met Euro-
next, voor Team Axel, 31.515 euro 
bij elkaar.

Chapeau-penning voor Henk Hillen 
door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters reikte 30 juni onder overweldigende belangstelling een chapeau-
penning uit aan Henk Hillen, eigenaar van de gemak-shop op de Planetenbaan in Bilthoven. 
Na bijna 60 jaar sloot Gemaksshop Henk Hillen in Bilthoven dit weekeinde zijn deuren. De 
penning was (meerdere keren) aangevraagd door o.a. een groepje trouwe klanten die Henk 

door de jaren heen op handen gedragen hebben. 

Iedereen die maar even kon was 
erbij in de overvolle winkel deze 
laatste dag. De sluiting van de win-
kel en het afscheid van de familie 
Hillen grijpt diep in op vooral het 
sociale leven van dit eerste over-
dekte winkelcentrum in de provin-
cie. De shop in winkelcentrum Pla-
netenbaan in Bilthoven is in 1959 
gestart met alleen rookartikelen. 
Later kwam er een postagentschap 
bij. Enige jaren erna kocht de fami-
lie Hillen het naastgelegen winkel-
pand om ook speelgoed en kantoor-
artikelen te verkopen. In 1973 nam 
Henk junior de zaak over. In 1980 
werd de zaak voor het eerst ver-
bouwd onder leiding van Henk en 
Ria. In de jaren ‘90 volgden er nog 
een tweetal verbouwingen, waarbij 

de winkel werd vergroot en gemo-
derniseerd. Op zaterdag 30 juni - de 
laatste dag - stond er een barista 
voor een kop koffie, thee of limo-
nade. Daarna werd dit Bilthovense 
instituut gesloten. Het OV oplaad-
punt blijft bereikbaar. 

Verbinder
Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Dit 
is al sinds 1959 een familiebedrijf, 
dat in dit kleine winkelcentrum een 
belangrijke functie vervult. Naast 
het ruime assortiment biedt de heer 
Hillen altijd een luisterend oor. Hij 
heeft altijd belangstelling voor het 
welzijn van zijn klanten. Hij praat 
mensen moed in, hij toont belang-
stelling, hij steekt mensen een hart 
onder de riem, kortom door hem 

voel je je niet alleen een gewaar-
deerde klant, maar tel je ook weer 
mee als mens. Zijn winkel is een 
echte ontmoetingsplaats geworden 
en veel ouderen zijn er verdrietig 
over dat zijn winkel na al die jaren 
gaat sluiten’. Potters besloot: ‘Henk 
Hillen is een echte verbinder en 
wordt door zijn klanten op handen 
gedragen; hij is het gezicht van het 
winkelcentrum’. 

Klantenkring
Dat is ook de mening van de mas-
saal toegestroomde klantenkring 
dat veelal een cadeautje meebrengt 
en menig traantje laat. WVT-voor-
man Hugo van Dis vertelt: ‘Altijd 
belangstellend en in voor een ge-
sprek, ongeacht de groeiende rij 
wachtenden. En als iemand zich 
kritisch daarover uitliet de opmer-
king: ‘Je hebt toch wel brood mee-
genomen’. Wij kennen de zaak al 
uit de zeventiger jaren en hebben 
zijn ouders meegemaakt en al de 
uitbreidingen van de winkel. En dus 
ook de teloorgang nu er weer een 
karakteristieke winkel verdwijnt. 
Typerend voor de familie Hillen en 
vooral voor Henk: geen nee kunnen 
verkopen. Liever zeggen dat het er 
de volgende dag is, ook al moest hij 
dan in de avond heel creatief zijn 
of zelfs een lange reis maken om 
het elders op te halen. Een klant is 
iemand die terugkomt, anderen zijn 
voorbijgangers. Zijn taalgebruik 
was ook opvallend voorkomend, 
altijd bedanken. Alsjeblieft, dank 
je wel’.

Ook burgemeester Sjoerd Potters krijgt ruimschoots tijd voor een praatje 
met Henk en Ria Hillen. 

Na bijna 60 jaar sluit Gemakshop Henk Hillen de deuren. De gezondheid 
van Henk Hillen heeft hem nu doen besluiten te stoppen.

Sociaal
Oud-gemeenteraadslid Kees Leli-
velt: ‘Op zoek naar een cadeautje 
voor jong of oud? Bij Henk kon 
je slagen. Altijd was er de belang-
stelling voor elke bezoeker en een 
praatje. Dat er meestal een wachtrij 
stond wist je van te voren. Dat was 
juist de charme van deze buurtwin-
kel. Hillen Gemakshop was daarom 
veel meer dan alleen een winkel. 
Ik zal de winkel missen en wens 
Henk, Ria, Anne Marie en Evert 
Jan veel goeds voor de toekomst’. 
Gemeenteraadslid Henk Zandv-
liet was er ook: ‘Het afscheid van 
Henk en Ria betekent het einde van 
een tijdperk: veel mensen, vooral 
ouderen, zijn over dit afscheid erg 
verdrietig, want zij komen er al 
heel lang en Henk is echt wat je zou 
kunnen noemen een icoon en de 
winkel een soort ontmoetingscen-
trum voor een praatje en de laatste 
nieuwtjes. Het is te hopen dat dat 
weer terugkomt, maar Henk en Ria 
zal ik enorm missen’. Ook de me-
ning van Frans Poot bevestigt dit: 
‘Als ik in de winkel kwam stond 
er altijd een rij wachtenden. Henk, 
maar ook zijn vrouw en kinderen, 
namen alle tijd voor een gesprekje. 
Er was echte belangstelling in het 
wel en wee van de klant. Niemand 

klaagde dat het zo lang duurde. De 
gesprekken die hij met zijn klanten 
voerde waren voor hen vaak een 
steun in de rug. Het was een vorm 
van belangstelling, die echt uit het 
hart kwam. Het was een winkel met 
een sociale functie in de buurt’.

Er zijn
Aad van der Meer verwoordde het 
weer anders: ‘Een klantvriende-
lijker winkelier is er nauwelijks te 
vinden. Henk Hillen is een icoon, 
de hele staf daar trouwens was su-
per. Je wordt geholpen, je krijgt je 
spullen maar ook altijd een warm 
woord van begrip of belangstelling. 
Altijd een stapje meer doen voor je 
klanten was de dagelijkse praktijk. 
Humor was hen niet vreemd maar 
vooral het 'er zijn' voor de klanten 
in allerlei vormen. Daarom voor 
hem, maar eigenlijk voor hen al-
lemaal, de Chapeau-penning; dik 
verdiend’. Ook Marcel Jansen van 
de Historische Kring De Bilt kwam 
er al altijd graag: ‘Bij Henk moest 
je de tijd hebben, want hij had met 
een ieder een praatje. Hij deed al-
les ontspannen; op z’n gemak. Niet 
traag, maar ruim aandacht voor zijn 
klanten. Daardoor wist hij ook veel 
van z’n klanten. Dat schiep een ge-
weldige band’.

De hoofdrolspeler van Team Axel. 
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De vakmensen zijn nog druk aan het 
werk. Schilders lopen in en uit, nieu-
we meubels worden geleverd en buiten 
wordt de tuin aangelegd. Maar over vijf 
weken is het klaar. Vanaf 1 augustus kun-
nen de nieuwe bewoners terecht in Villa 
Steinenburgh. Als thuis wonen helaas 
niet meer gaat, bieden de zorgvilla’s van 
Claris Zorggroep ouderen met dementie 
een nieuw thuis. Een plek waar zij wel-
kom zijn en zich thuis voelen. Waar ze 
goede, belevingsgerichte zorg krijgen en 
waar rust en prikkels in balans zijn. Waar 
veel ruimte is voor persoonlijke aandacht, 
ze volop van het leven kunnen blijven ge-
nieten en waar familie, kinderen en klein-

kinderen op ieder moment van de dag 
welkom zijn. 
 
Deze balans is zeer bepalend voor het 
welzijn van onze bewoners en heeft dan 
ook onze continue aandacht. Alles is 
hierop afgestemd. Dat de zorgvilla niet in 
een oorverdovend stil bos ligt, maar op 
een dynamische locatie, aan een weg en 
in de buurt van winkels, is dan ook een 
bewuste keuze. Ook in de zorgvilla is er 
aandacht voor deze balans. Bewoners 
die op zoek zijn naar rust, vinden die 
op hun eigen kamer of in de ruime tuin. 
En in de gemeenschappelijke sfeervolle 
huiskamer en comfortabele serre heerst 

gezellige bedrijvigheid.
Bij Claris staan de bewoners centraal. 
Naast de balans tussen rust en prikkels 
zijn er nog een aantal aspecten dat van 
de zorgvilla een � jne huiselijke plek maakt 
en dat een bijdrage levert aan het wel-
zijn en thuisgevoel van onze bewoners: 

• Iedere nieuwe bewoner heeft de 
mogelijkheid om zijn kamer geheel 
naar eigen smaak in te richten. Daar-
naast is er een verhuisservice die het 
mogelijk maakt om de kamer zo in te 
richten net als deze thuis. 

• In de villa zijn verschillende gemeen-
schappelijke ruimtes. Hierdoor is er 
voor iedereen een prettige plek, ook 
voor de bezoekende familieleden. Een 
centrale ruimte in de villa is de open 

keuken. Hier worden iedere dag verse 
maaltijden bereid door onze kok. 

• Het is toegestaan om in overleg huis-
dieren mee te nemen in de Villa. 

• Er worden dagelijks activiteiten geor-
ganiseerd met bijvoorbeeld muziek, 
wandelen en fysiotherapie. 

• Aan de voorkant van de villa ligt een 
grote tuin. Deze is bereikbaar via 
openslaande deuren en biedt de 
bewoners vele mogelijkheden. Zo 
kunnen ze in de tuin naar hartenlust 
tuinieren, luieren, iets drinken of de 
huisdieren verzorgen. 

 
Meer informatie? Bezoek onze website 
www.claris-zorggroep.nl, bel ons op 
nummer 070-2170579 of stuur een 
e-mail naar info@claris-zorggroep.nl.

Vacatures 
Wie worden onze nieuwe ambassadeurs?

In De Bilt zijn we nog op zoek naar gastvrouwen en zorgverleners.
Kijk op www.claris-zorggroep.nl onder de kop ‘werken bij’. 

‘Parel van De Bilt’
zoekt bewoners en personeel

8 juli Open Huis in nieuwe Zorgvilla Steinenburgh 

Momenteel wordt in De Bilt de laatste hand gelegd aan de verbouwing 
van het voormalige kantoorpand tot Zorgvilla Steinenburgh. 

Zondag 8 juli hebben wij Open Huis - U bent van harte welkom voor een 
rondleiding tussen 13.00 en 16.00 uur. Adres: Utrechtseweg 370,
3731 GE De Bilt. Daarnaast is er elke maandag en woensdag de

mogelijkheid om een modelappartement te bezichtigen. 

Maertensplein
zaterdag 7 juli

10.00 - 17.00 uur

zomermarkt
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Versterking 
voor SCHC

SCHC heeft de selectie van Heren 1 versterkt met vijf spelers: mid-
denvelders Caspar Dobbelaar en Max Vergnes komen over van 
respectievelijk Schaerweijde en HBS. Verdediger Vincent Spita-
els maakt de overstap van HIC en de voorhoede wordt versterkt 
met Sebastiaan Molkenboer van Rotterdam. Daarnaast kiest jong 
talent en speler in Nederlands Jongens A Brent van Bijnen voor 
SCHC. Hij speelde tot nu toe voor Den Bosch.

Hoofdcoach Michiel van der Struijk wordt komend seizoen opnieuw 
geassisteerd door Wieger Wiese. Nieuw in de staf is Marc-Jan Derk-
sen, tevens technisch coördinator bij SCHC. Hij vervangt Paul-Robert 
Lankhout die actief blijft als adviseur van het bestuur. Bestuurslid Hen-
drik Willemsen: ‘We zijn erg blij dat deze spelers kiezen voor SCHC. 
Met het vertrek van aanvoerder Leonard Posthumus Meyjes en spelers 
als Ingwer Wiese, Marc Schwarz en Barend van den Berg verlies je 
in een klap veel ervaring. Het is de kunst om nieuwe - jonge - spelers 
aan te trekken waarmee we verder kunnen bouwen aan een hoofdklas-
sewaardig team. Het is belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen in 
een omgeving met spelers die het klappen van de zweep kennen. Met 
het aantrekken van deze spelers beschikken we over een goede mix van 
ervaren spelers en jonge talenten’.

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde vanuit 
Pt..St. Maxence over een gemiddelde afstand van 360 km. De uitslag 
was: ( de vogel(s) van) Ron Miltenburg 1, 4, 5 en 9, (van) Peter van 
Bunnik 2, 3, en 7, (van) P.C.A. Cooyman 6, (van) M.J.J. van Zelst 8 en 
(van) J.P.H. Stas Sr. 10. 

Laatste les Yoga voor Senioren
Ook voor de Yoga-club 
voor Senioren van Mens 
De Bilt eindigde het sei-
zoen in het bos en werd af-
gesloten met een glas thee 
en een volkorenkoekje. In 
september staat weer een 
nieuwe serie van deze cur-
sus van 30 lessen op maan-
dag- of donderdagochtend 
gepland. Aanmelden/in-
formatie bij docent Irma 
Koelstra, i.koelstra@case-
ma.nl, tel. 06 42659980.  

(Joke Klein)

De laatste yogales van het 
seizoen in het bos.

Open Atelier
door Henk van de Bunt

Kunstenaar Jits Bakker zag op 6 juli 1937 het levenslicht. Om hierbij stil te staan zal zijn 
historische atelier ‘de kooi’ en aangrenzende beeldentuin in De Bilt aan De Holle Bilt 16-18 

geopend zijn van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli, alle dagen van 12.00 tot 18.00 uur. 

Tijdens deze open dagen zal er da-
gelijks om 12.00 uur en om 15.00 
uur een exclusieve rondleiding 
worden verzorgd door vrienden van 
Jits Bakker en tevens vrijwilligers 
van de Stichting Jits Bakker Col-
lectie. Een unieke kans om meer te 
weten te komen over het leven en 
het kunstenaarschap van Jits Bak-
ker. 

Wandeltocht
Een van die vrijwilligers van de 
Stichting Jits Bakker Collectie is 
Theo van Berkel (62). Theo brengt 
momenteel het werk van Jits Bak-
ker in kaart: vaak met verrassend 
resultaat. Theo is dialyseverpleeg-
kundige in het UMC Utrecht en fo-
tografeert veel tijdens fietstochten. 
Zijn onderzoeken naar het werk 
van Jits Bakker staan garant voor 
indrukwekkende verhalen. Een 
bijzonder gegeven is dat Theo Jits 
Bakker bij leven niet gekend heeft, 
maar werd geraakt door zijn kunst-
werken. ‘Ik ben voor het eerst in 
contact gekomen met het werk van 
Jits Bakker tijdens een wandeltocht 
door Beerschoten en Houdringe in 
januari 2017. Ik raakte onder de 
indruk van de levendigheid en de 
emoties die de beelden uitstralen. 

In de loop van dat jaar ben ik een 
paar keer teruggegaan om foto’s te 
maken van de beelden. Ook kocht 
ik boeken over Jits om meer te 
weten te komen over zijn leven en 
werk’, aldus Theo.

Inmiddels is het werk van Theo 
van onmisbaar belang voor de 
Stichting, niet in de laatste plaats 
omdat het oeuvre van Bakker zo 
veelzijdig is en er veel ontbreekt 
in de archieven. Theo: De foto’s en 
adressen fungeren als bestand voor 
de Stichting Jits Bakker Collectie, 
zodat we weten waar de beelden en 
beeldengroepen zich bevinden. Tot 
nu toe heb ik 125 beelden en beel-
dengroepen, drie glasmozaïeken 
en een schilderij gefotografeerd”. 
Theo probeert via boeken, het in-
ternet, persoonlijke gesprekken en 
overige correspondentie wetens-
waardigheden te achterhalen over 
de beelden(groepen). Dit kan bij-
voorbeeld het jaar van de onthul-
ling zijn, wie de opdrachtgever ooit 
is geweest en - niet onbelangrijk - 
of een beeld in de loop van de tijd 
verplaatst is geweest. Op de vraag 
wat het meest opvallende verhaal 
tot nu toe is, is lastig antwoord te 
geven vindt Theo. Rondom het le-

venswerk van Jits Bakker gebeurt 
er altijd van alles en nog wat - hoe 
kan het ook anders. 

Vrijwilliger zijn
‘Vrijwilliger zijn vind ik leuk en 
boeiend’, zegt Theo. ‘Samen met 
anderen zorgen we voor de nala-
tenschap van Jits, en proberen we 
bekendheid eraan te geven, ieder 
met zijn of haar eigen talenten en 
allen met volle inzet en betrok-
kenheid. In mijn werkzaamheden 
als vrijwilliger komen veel dingen 
samen: fotograferen, fietsen, on-
derzoek doen, belangstelling voor 
beelden, belangstelling voor my-
thologie’, aldus Theo. Alle infor-
matie wordt verzameld op de web-
site van Theo: ’De fietstocht in De 
Bilt en omgeving is beschreven op 
twmvanberkel.siterubix.com. De 
tocht is gemaakt op geleide van het 
fietsknooppuntennetwerk. De fiets-
route kan worden gedownload op 
route.nl; in de beschrijving op mijn 
website is er een verwijslink naar. 
Op de site is ook een overzicht van 
de foto's die tot nu toe zijn gemaakt 
van beelden van Jits Bakker in De 
Bilt. Beelden die zich in particu-
liere collecties bevinden zijn niet 
opgenomen.

Bijeenkomst van de vrijwilligers voorafgaand aan de open dagen: in het midden (5de van links) Theo van 
Berkel.

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Dorus, het vorige asieldier van de maand,
is helaas nog steeds bij ons in het asiel aanwezig.

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 17 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Ja

Je zou het zo op het eerste gezicht niet zeggen maar Jacky is met zijn
17 jaar de oudste bewoner van het asiel. Zelf voelt hij zich nog een jonge 
vent en springt met gemak op het aanrecht, weliswaar via een opstapje, 
maar daar hebben we het even niet over. 

Helaas haken veel mensen af als ze zijn leeftijd horen, hopelijk komt er 
echt iemand bij Jacky kijken. Jacky moet dagelijks een pilletje krijgen voor 
zijn schildklier en staat hij op dieetvoer voor gevoelige maag. Hij houd van 
knuffelen, is heel lief, maakt gezellig een praatje met iedereen. 
Jacky woonde samen met een oudere dame, zij moest helaas naar een 
verzorgingshuis en Jacky mocht niet mee. 

Wie wilt Jacky nog een mooie oude dag bezorgen? Hij zal je hier zeer 
uitgebreid voor bedanken met kopjes, knuffels en kletspraatjes. 

Dier van de maand:
Jacky
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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

4 Ikea kunststof stapelbare 
KINDERKUIPSTOELEN 
Kimme. 3 roze + 1 blauw. 
Onverwoestbaar, geschikt 
voor buiten. Samen €25,00. 
Tel. 06-20017135

Rommelmarkt spullen in een 
koop. Kleding schoenen sie-
raden en diverse spullen €25,-
. Tel. 06-10738981

Prima rolkoffer afm. h.58 x 
b.40x d. variabel (rits) 22/27 
cm. Met cijfercodeslot en 
meerdere aparte rits vak-
ken als nieuw €15,-. Tel. 
06-16641083

Loopwagentje voor bood-
schappen. Kleur donker 
blauw, ziet er perfect uit. €4,-. 
Tel. 06-14040516

1 bord,26,2 cm. voor hapjes + 
8 personen bordjes,16,2 cm. 
3 motieven hutschen reuter. 
Totaal €4,-. Tel. 06-14040516

8 klassieke platen, Vivaldi, 
Scarlatti, Bach en Händel. 
Totaal €2,-. Tel. 06-14040516

Complete kabelhaspel voor 
de caravan 30 meter i.z.g.st. 
€25,-. Tel. 0346-212436

Samsung beeldscherm 22 
inch. Hdmi,dvi en hoofdte-
lefoonaansluiting. €35,-. Tel. 
06-42448590

Binnen/buitenspeelgoed acti-
on-man. Grote doos: Poppen, 
voertuigen, kleding, accessoi-
res. €15,-. Tel. 06-42448590

Trimmer 220 v €25,-. 
Opklapbed met ombouw 
€25,-. Tel. 035-5771232

Alu hangtrapje 1,5 m €20,-. 
White board 1,5 x 1 m €20,-. 
Tel. 035-5771232

Kleine koelkast nieuw rook-
schade €30,-. Wasmachine 
€30,-. Tel. 035-5771232

Philips bandrecorder €25,-. 
Houtenkinderstoeltje €2,50 
Tel. 0346-211738

Een boek om houten decora-
tie lijsten te maken. Er staan 
leuke lijsten in €5,-. Tel. 
0346-243758

Kinderbouw en knutsel boek. 
Geen schaar en lijm nodig. Is 
een leuk bouw boek. €4,50 
Tel. 0346-243758

Een spel mens erg je niet. Zit 
compleet in een doos €5,-. 
Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
De Historische Vereniging 
Maartensdijk zoekt i.v.m. 
opslag van tentoonstellings-
materiaal een stalen archief-
kast met planken. Tel. 0346-
211195, Gé Veldhuijzen.

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

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.

Wij zoeken op korte termijn 
iemand die onze TUIN kan 
onderhouden. Het is een (hele) 
grote tuin in Groenekan waar 
je tussen maart-oktober plm. 
8 uur per week voor nodig 
hebt om deze goed te onder-
houden. Je kan zelf je eigen 
dagen en werktijden invullen. 
Leeftijd onbelangrijk, liefde 
voor de tuin een pre! Bel voor 
info 06-21236129

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

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

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

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

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

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven € 116,00 
p/m. Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212, 
fahw.hellmann@online.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  .....................................................

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

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

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

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: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Bestratingsbedrijf Van den Broek zoekt ZZP
stratenmakers / grondwerkers
Werkzaamheden in Hilversum e.o. Meer info via 06-22875428

Te huur in Maartensdijk mooi gelegen drie-kamer hoek-
appartement aan het Maertensplein met eigen parkeerplaats. 
Het appartement is op de eerste verdieping, met de lift bereik-
baar en onderdeel van een klein appartementencomplex met 
zeven appartementen . Woonoppervlakte 107m2. Het zonnige 
balkon (op het zuiden) bereik je via de woonkamer. Huurprijs 
is € 925,- + €150,- servicekosten. Interesse? Neem contact 
op met Rienk Verschut 06 47 11 88 35 of rienkv@casema.nl

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te huur voor 10 maanden volledig gemeubileerd 
2-KAMER APPARTEMENT Nieuwegein-Noord, huur-
prijs € 800,- incl. verwarming, elektra en water. Prima ver-
binding met Utrecht via sneltram en bus. Info 030-8778688.

Observatie verkeersgedrag in Bilthoven

Vanaf 2 juli observeert de gemeente De Bilt 
gedurende een week het verkeersgedrag op de 
kruispunten Soestdijkseweg Noord met de Bil-
derdijklaan en Hasebroeklaan. Deze observatie 
wordt gedaan voor de evaluatie van de proef met 
éénrichtingsverkeer op de Tollenslaan en (delen 
van) de Bilderdijklaan en Hasebroeklaan. Tijdens 
de proef die nog tot de zomervakantie loopt, 
wordt onderzocht of eenrichtingsverkeer voor 
gemotoriseerd verkeer helpt om de verkeersvei-
ligheid op de aansluiting van de Bilderdijklaan en 
de Hasebroeklaan met de Soestdijkseweg Noord 
te verbeteren. Vragen over de cameraobservatie 
kunnen gesteld worden aan Wouter Le Fèvre, 
adviseur mobiliteit via 030 2289608 of e-mail 
w.lefevre@debilt.nl. 

Mens Met Elkaar zoekt vrijwilligers

Vooral tijdens de zomermaanden kunnen men-
sen zich meer alleen voelen en hebben dan juist 
behoefte aan contact. Het Maatjesproject van 
Mens De Bilt is op zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die zich graag inzetten voor hun medemens. 
Met een uurtje in de week kan je een belangrijke 
bijdrage leveren als maatje voor iemand. Een 
praatje, een kop koffie, een luisterend oor of een 
wandeling. Contact en gezelschap waar iemand 
behoefte aan heeft en die voldoening geven. Wilt 
u meer weten over het Maatjesproject Mens Met 
Elkaar, neem dan contact op met Angela
06 19059758 of Mariëlle 06 16665083 of via
mensmetelkaar@mensdebilt.nl. 

Kennismaken met Budgetkring

Op 19 juli wordt om 10.00 uur het burdgetkring 
café gehouden. Een gezellige, informele ontmoe-
ting met budgetkringbegeleiders en oud-deelne-
mers. In het zomerprogramma van Mens De Bilt 
kun je alvast meer leren over de kunst van het 
genieten van genoeg tijdens de bijeenkomst Lift 
je Leven op 31 augustus op 10.00 uur. In septem-
ber starten weer nieuwe budgetkringen; bestemd 
voor hen die meer willen weten of deelnemen 
aan deze actieve werkgroep om meer grip op je 
geld én je leven te krijgen. Van 10 – 14 september 

is er een open Lesweek bij WVT.  
Dag en tijdstip van onze workshop 
worden later bekend gemaakt. Meer 
informatie: debilt@budgetkring.nl 
of via Marieke van Nimwegen 06 
40221683.

Dorpsmarkt in De Bilt

Vrijdag 6 juli organiseert Stichting 
Biltsheerlijk weer een lokale markt. 
Deze keer is het thema ‘Zomer’ met 
mooie producten, lekkernijen, activi-
teiten en gezelligheid met swingende 
muziek van Straatorkest 'Fanfare 
van het Vuur' (vanaf 18.00 uur). De 
markt is van 15.00 tot 20.00 uur op 
de Dorpsstraat in De Bilt. Meer info. 
op www.biltsheerlijk.nl.

Oldtimerdag op  
Marktdag De Bilt

Op zaterdag 8 september vindt de 
10de editie van de Marktdag met 
Oldtimers plaats op de Dorpsstraat 
in De Bilt. De oldtimers rijden een 
mooie route door de regio. De tocht 
is ca 70 km. 
Vanaf 12.30 uur komen de deel-
nemers van de 1se start terug op 
de Dorpsstraat. Vanwege de grote 
belangstelling voor deelname heeft 
de organisatie besloten om op 8 sep-
tember een tweede start in te plan-
nen. Er wordt dezelfde route gereden 
als de bij eerste start. De tweede start 

is om 12.00 uur en vindt uiteraard 
ook plaats onder grote belangstelling 
van het publiek vanaf de Dorpsstraat. 
Deelnemers keren echter na de route 
niet terug op de Dorpsstraat, maar op 
een nabijgelegen parkeerplaats (ca 
250 meter). De inschrijving voor de 
tweede start staat nu open op website 
www.oldtimerdagdebilt.nl

Bus27
Wie niet in het bezit is van een old-
timer, maar toch mee rijden op deze 
dag, kan een kaartje kopen voor 
Bus27: 's ochtends rijdt Bus27 mee 
in de route met de oldtimers en in 
de middaguren rijdt Bus27 een route 
van ca 30 km door de Gemeente De 
Bilt. Bus27 is een Leyland uit 1956 
uit het wagenpark van het voor-
malig Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
Utrecht. De kaarten zijn te bestellen 
via www.marktdagdebilt.nl. 

Inzameling Rommelmarktspullen 

Voor de rommelmarkt bij Woon-
zorgcentrum De Bremhorst zoekt 
de organisatie leuke tweedehands 
spulletjes en andere kleine huisraad. 
De rommelmarkt staat gepland op 
vrijdag 27 juli van 10.00 tot 15.00u. 
Heeft u nog wat tweedehands spul-
letjes liggen? 
Breng het dan naar Woonzorgcen-
trum De Bremhorst op de Jan van 
Eijcklaan 31 te Bilthoven.
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Stichting Ariane de Ranitz 
viert 50-jarig jubileum

door Walter Eijndhoven

Zondag 1 juli opende burgemeester Sjoerd Potters het 50-jarig jubileumfeest bij Stal van Brenk 
aan de Voordorpsedijk in Groenekan. Deze dag was tevens de slotdag van het ruiterseizoen. 

Behalve uitvoeringen van ruiters, konden zo'n 150 bezoekers genieten van knutselen, 
pannenkoeken eten, demonstraties, clowns, troubadours en line-dancing.

'Als ik hier aankom word ik met-
een al blij van de mooie omgeving. 
Een manege in het groen, met zorg 
voor paarden en eindeloze moge-
lijkheden om te genieten van de 
paardensport. Het is een grote eer 
voor mij, als paardenliefhebber en 
ruiter, jullie in het zonnetje te zet-
ten. Een mooi initiatief, dat in de 
afgelopen vijftig jaar is uitgegroeid 
tot een gemeenschap, waarin veel 
mensen zich met veel plezier inzet-
ten, om het verschil te maken voor 

hun medemensen. Zij dragen bij tot 
het geluk van de ruiters, die op het 
paard vaak het gevoel zullen heb-
ben om over hun beperking heen 
te stappen', zo begint Potters zijn 
speech. Zondag 1 juli was dan ook 
een speciale dag. Stichting Ariane 
de Ranitz zet zich al vijftig jaar met 
hart en ziel in voor ruiters die extra 
aandacht, begeleiding of hulpmid-
delen nodig hebben.

Topfeest
'Wat een topfeest. Veel bezoekers 
en het is ook nog eens mooi weer', 
vertelt bestuurslid Linda van Put-
ten. 'Zo'n vijftig vrijwilligers zijn 
al een jaar bezig met de organisa-
tie van het feest en ons bestuurslid 
Judith Vollaard is vandaag ook nog 
eens 25 jaar vrijwilligster bij de 
Stichting. Dubbel feest dus. Onze 
ruiters hebben voor haar een boek 
gemaakt over haar tijd bij de Stich-
ting en een mooi gedicht geschre-
ven. Dat zegt toch veel over Judith'. 

Vrijwilligers
Via haar dochter Hannah is Linda 
toegetreden tot het bestuur van 
de Stichting. 'Hannah rijdt nu 
drie jaar bij Ariane de Ranitz. Zij 
beleeft heel veel plezier aan het 
paardrijden en is in die drie jaar 
enorm gegroeid. Sinds kort rijdt 
zij zonder begeleiding'. De paar-
den worden speciaal geselecteerd 
om mensen met een beperking op 
een veilige en plezierige manier te 
laten rijden. 
Iedereen is welkom, jong en oud. 
De beperking kan variëren van 
moeite met bewegen tot problemen 
met begrijpen, gedrag of combina-
ties hiervan. De lessen worden ge-
geven op manege Stal van Brenk 
in Groenekan. Linda: 'Wij zijn 
altijd op zoek naar vrijwilligers. 
Dus als je tijd en zin hebt, kom ge-
woon eens langs. Wij geven lessen 
op maandag-, dinsdag- en woens-
dagavond'. Voor meer informatie: 
wp.arianederanitz.nl. 

Uitslagen Zomerbridge
Op woensdag 27 juni werd door 23 paren de Zomerbridgereeks bij 
Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt voortgezet. Ad Franzen + Mar-
tin van Tol werden met 61,67% eerste, gevolgd door Yvonne Hoogv-
liet + Minke Koopmans met 57,08%. De derde medaille werd gedeeld 
toegekend aan Uschi Röhrs + Annelous Onderdelinden en Henk van de 
Bunt + Wout van Dronkelaar (beiden) met 56,67%. Woensdag 4 juli is 
iedereen weer welkom voor de volgende avond vanaf 19.30 uur (iets 
eerder komen i.v.m. de inschrijving) in gebouw De Schakel, Soest-
dijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon per 
avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge tot en 
met 30 augustus. Donderdag 28 juni waren 18 paren naar het Dorpshuis 
afgereisd: Uschi Röhrs + Wim Westland wonnen met 66,20%. De tweede 
plaats was voor Irene Banken + Jan van der Heide met 62,45%. Voor Jan 
Berk + Nans Lelie was de derde trede van het ereschavot met 61,04%. 
De eerstvolgende avond is donderdag 05 juli. Bij voorkeur vooraf aan-
melden 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. Aan-
vang bridgen om 19.30 uur. Kosten 
per avond zijn 2 euro per persoon 
voor niet-leden en één euro voor 
leden van het organiserende club.

Prestatieloop C.S.V. Fraternitas 
Zaterdag 30 juni was er in het bos in De Bilt bij Beerschoten een prestatieloop waaraan alle hardloop- en wandelgroepen van 
Fraternitas deelnamen. Er waren jongens en meiden van Cool Running en volwassenen van RunFit en WalkFit van de partij. 

Tevens was deze loop bedoeld als afsluiting voor de deelnemers van de clinic StartRunning. 

Jubilarissen bij 
korfbalclub DOS

Tijdens de AV van 
DOS (Westbroek) 
ontvingen Adrie de 
Graaf (r), John van 
der Lee (l) en John 
Krah (niet aanwezig) 
vanwege hun resp. 
50-, 40- en 25 jarig 
lidmaatschap respec-
tievelijk een korf-
ballersbeeld en een 
naamplaatje voor op 
de gouden jubilaris-
senbank op het bui-
tenterrein 

(Wilco de Rooij).

Ruiters en vrijwilligers showen hun kunsten en clowns brengen nog meer gezelligheid tijdens het jubileumfeest.

Het bestuur van Ariane de Ranitz v.l.n.r. Paulien van Aanstoot, Ineke van 
Weele-Vernimmen en Linda van Putten.

Na afloop worden de certificaten uitgedeeld. 

Deze groep is speciaal in het leven geroep 
om beginnende hardlopers te stimuleren en 
enthousiasmeren. Er konden rondes van 2,5 
km. gelopen worden in een tijdsbestek van 
40 minuten. Sommige leden liepen het par-
cours 3 keer, de meesten 2 keer. Het was voor 
iedereen een prestatie op het eigen niveau. 

Naast lopers en trainers was er ook een dele-
gatie van het nieuwe bestuur aanwezig. Dit 
bestuur is op 4 juni door de leden gekozen 
en bestaat sindsdien uit Ria Aalders, Erik van 
Heeringen, Wim van Spellen, Yvonne Ver-
meulen en Ton Zumbrink. Tijdens de school-
zomervakantie tussen 14 juli en 26 augustus 
zijn er geen lessen (RunFit gaat wel door tij-
dens de zomervakantie). Het nieuwe seizoen 
start weer met ingang van 27 augustus. Voor 
informatie over lessen, lestijden en locaties 
website www.fraternitasdebilt.nl.  

(Yvonne Vermeulen)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Stralend Zomerconcert 
Beerschoten

Onder een strakblauwe hemel vond afgelopen zondagmiddag het 
tweede van de reeks Zomerconcerten bij Beerschoten plaats. Mu-
sici moesten hun bladmuziek goed vasthouden vanwege de stevige, 
maar verkoelende wind. 

In de heerlijke beeldentuin van Jits Bakker mochten de musici van 
de Melodie Percussie Groep van de Koninklijke Biltse Harmonie het 
spits afbijten, en het grote repertoire werd daarbij niet geschuwd: de 
Hongaarse Dans nr. 5 van Johannes Brahms vormde het openingswerk, 
waarna enkele meer hedendaagse stukken werden gespeeld. 
De zojuist aangetreden dirigent Marcel Heijnen dirigeerde niet alleen, 
maar kondigde de nummers ook steeds zelf aan en gaf daarbij enige 
uitleg. 
Natuurlijk vormde het daarna optredende Groot Harmonieorkest van 
de KBH de hoofdmoot van deze 
middag, die door alle bezoekers 
met enthousiast applaus werd 
beloond. De volgende concerten 
bij Beerschoten zijn op 15 juli 
en 2 september. 

(Peter Schlamilch) 

Nieuwe wandelroute 
‘Rondje Ruigenhoek’ geopend

door Rob Klaassen

Op de stralende woensdag(-middag) 20 juni is een nieuwe prachtige wandelroute in het 
Noorderpark geopend: een 7,5 km lange wandelroute, die begint bij de grote parkeerplaats 

Ruigenhoek tegenover zwembad Blauwkapel in Groenekan. 

De opening van het nieuwe wan-
delpad werd verricht door de gede-
puteerde van de Provincie Utrecht 
Mariette Pennarts, de wethouders 
van Utrecht (Anke Klein) en De Bilt 
(Madeleine Bakker), Paul Kotvis 
(directeur recreatie Midden Neder-
land) en Wout Neutel (Staatsbos-
beheer Provincie Utrecht). Mariette 
Pennarts nodigt namens de initiatief-
nemers iedereen uit het gebied te be-
zoeken en de historische wandeling 
te maken: ‘Deze plek heeft voor ieder 
wat wils. Naast water, bos en cultuur 
zijn er allerlei voorzieningen, zoals 
een speelbos, picknickplekken en 
fiets- en ruiterroutes. Wanneer men 
de kersverse route wandelt, ontdekt 
men bovendien uniek Nederlands 
erfgoed. De 7,5 km lange route gaat 
langs fort(-eiland) Ruigenhoek en 

een aantal ‘bunkers’. Ze horen bij 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
We mogen trots zijn op dit grootste 
rijksmonument. Niet voor niets is de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie geno-
mineerd voor de UNESCO Werel-
derfgoedlijst’. 

Route
Tijdens de opening werd een klein 
stuk van dit fraaie nieuwe wandel-
pad gelopen. De route is één van de 
initiatieven voortgekomen uit het 
Toekomstperspectief Noorderpark-
Ruigenhoek en loopt langs fort (ei-
land) Ruigenhoek en een aantal ka-
zematten - groepsschuilplaatsen (in 
de volksmond ‘bunkers’ genoemd 
-. De groepsschuilplaatsen zijn in 
de periode 1936-1939 gebouwd om 
daar Nederlandse militairen in te 

huisvesten. In een zo’n schuilplaats 
werden gemiddeld twaalf soldaten 
ondergebracht. In feite zijn ze nooit 
in de praktijk echt gebruikt.

Europees Erfgoedjaar
In 2018 is er speciale aandacht voor 
het erfgoed. Om het belang van ons 
cultureel erfgoed én het behoud er-
van te benadrukken, heeft de Euro-
pese Commissie 2018 uitgeroepen 
tot het Europese Jaar van het Cultu-
reel Erfgoed. Gedurende dit thema-
jaar vinden er allerlei activiteiten en 
evenementen plaats om zoveel mo-
gelijk mensen, van alle leeftijden 
en achtergronden het Europees cul-
tureel erfgoed te laten ontdekken en 
ervan te genieten. Elke maand staat 
er een nieuw thema centraal. In juni 
is het thema: verdedigingslinies.

Mobiel
De wandelroute volgt het wandel-
knooppuntennetwerk en is te down-
loaden via de app ‘AbelLife’. Met 
je mobiel in je hand ga je op pad en 
kom je onderweg van alles te we-
ten over de bijzonderheden van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie: bij-
voorbeeld het verhaal van het sluis-

je aan de Kanonsdijk, de ‘kraan’ die 
het gebied onder water kon zetten. 
De route is ook te vinden op het in-
formatiebord op de parkeerplaats 
en via recreatiemiddennederland.
nl/galerij-wandelroutes. Meer in-
formatie over het Noorderpark-Rui-
genhoek kan worden gevonden op 
www.noorderparkruigenhoek.nl.

Familiedag op Landgoed Oostbroek
Zondag 8 juli zorgen vrijwilligers van Utrechts Landschap tussen 11.00 en 16.00 uur voor een 

gezellige dag met tal van activiteiten op het landgoed Oostbroek te De Bilt.

Op deze familiedag staat de krui-
dentuin centraal. Vrijwilligers 
vertellen tijdens de rondleidingen 

graag meer over het landgoed en 
de tuin. Verder kunnen er prach-
tige illustraties bekeken wor-

den, een hartige hap genuttigd en 
‘wilde bieren’ geproefd. Bij mooi 
weer is er ook ijs te koop. ‘t Win-
keltje is open voor informatie over 
Utrechts Landschap en er zijn al-
lerlei heerlijke streekproducten en 
cadeautjes te koop. Voor de kinde-
ren zijn er ook allerlei leuke acti-
viteiten georganiseerd, zo kunnen 
ze knutselen en spelletjes doen op 
het speelveld of pesto maken van 
kruiden en op zoek naar water-
diertjes in de sloot. Bovendien is 
er ook een verhalenverteller voor 
jong en oud.

Locatie 
Landgoed Oostbroek ligt verscho-
len achter het Prinses Maxima 
Centrum aan de Bunnikseweg 45a 
te De Bilt. Een oase van rust tus-
sen drukke snelwegen en het stads-
leven. De toegang is gratis. Ga bij 
voorkeur met de fiets. Parkeermo-
gelijkheden zijn beperkt.Op zoek naar waterdiertjes in de sloot.

Zomerconcert op Beerschoten treft stralend weer.

advertentie

De officiële opening van het nieuwe wandelpad: v.l.n.r. Anke Klein, Mariette Pennarts, Paul Kotvis, Madeleine 
Bakker en Wout Neutel. 

Het voorbije weekeinde was de belangstelling nog uiterst gering.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,- p.p

Woe.
04-07
Do.

05-07
Vr.

06-07
Za.

07-07
Zo.

08-07

Texaanse steak v.d.
grill met barbecuesaus 

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Mexicaanse wrap
met guacamole

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
11-07
Do.

12-07
Vr.

13-07
Za.

14-07
Zo.

15-07

Eendenborstfilet met 
Hollandse kersen saus

of
Duo van roodbaars- en 

heilbotfilet + limoensaus
of

Broccoli met 
Hollandaisesaus en 
blauwschimmelkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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