
Avondvierdaagse De Bilt

Over de Avondvierdaagse De Bilt meldt voorzitter Monique Roelofs: ‘De 
organisatie had deze week te maken met code oranje. Gelukkig hebben 
we 3 dagen kunnen lopen. De organisatie heeft vrijdag om 17.00 uur 
besloten i.v.m. code oranje de wandelroutes wel af te gelasten. Vanaf 
17.45 uur werd code oranje weer code geel en zag het weer er gelukkig 
weer rustig uit om toch de intocht met de muziekverenigingen mogelijk 
te maken. Vooraf werd er alsnog verzameld op het terrein voor het H.F. 
Witte Centrum’. [HvdB]
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Week van de Duurzaamheid in De Bilt
door Walter Eijndhoven

In de week van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 13 oktober staat duurzaamheid weer 
op de Biltse agenda. Tijdens deze inspiratieweek spoort Duurzaam De Bilt, jong en oud, 

politiek, verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan om nieuwe 
duurzaamheidsinitiatieven te ondernemen voor een goede leefomgeving in de toekomst.

Donderdag 10 oktober is de offi-
ciële ‘Dag van de Duurzaamheid’. 
Slechts één dag in het jaar. Veel te 
weinig vindt Duurzaam De Bilt. 
Daarom besteedt zij een hele week 
aan allerlei onderwerpen binnen 
duurzaamheid. Diverse organisa-
ties hebben hun medewerking reeds 
toegezegd. Laat u inspireren door 
activiteiten die verleden jaar reeds 
plaatsvonden.

Albatrosproject
Het Nieuwe Lyceum (HNL) geeft 
hun leerlingen graag de mogelijk-
heid hun blik te verruimen in hun 
omgeving. Of het nu gaat over 
circulaire economie, workshops 
bij Sweco of ontmoetingen met 
raadsleden over een duurzaam De 
Bilt 2030. ‘Als school zijn wij erg 
bezig met duurzaamheid’, vertelt 
aardrijkskundedocente Helen Dil. 
Tijdens de Week van de Duurzaam-
heid in 2018 kregen zij de kans 
om aan alle derde jaars leerlingen 
de film Albatros te laten zien. De 
leerlingen waren daardoor enorm 
geinspireerd. HNL zag reden dit te 
faciliteren zodat leerlingen zelf al-
lerlei acties op konden zetten met 
als doel; 100 mensen in hun eigen 
omgeving te stimuleren minder 
plastic te gebruiken. Leerlingen na-
men bijvoorbeeld de schoolkantine 
onder handen en er werden papie-
ren zakjes gevouwen om het plas-
tic te vervangen. Het mooie van 
dit project was dat het iedereen bij 
elkaar bracht en liet zien dat, als je 
samenwerkt, je meer kunt bereiken. 

Met hun Albatrosproject zijn ze 
uitgenodigd om in Portugal mee te 
dingen in de wedstrijd ‘science on 
stage’. Het Nieuwe Lyceum doet dit 
jaar dan ook graag weer mee met de 
Week van de Duurzaamheid.

Reinaerde
Reinaerde heeft zich dit jaar aan-
gesloten bij Duurzaam De Bilt. 
Duurzaamheid is een belangrijk 
begrip. ‘Wat mensen zich vaak niet 
realiseren is dat duurzaamheid ook 
een sociaal gezicht heeft en daar 
probeert Reinaerde zo goed mo-
gelijk vorm aan te geven’, vertelt 
beheerder van kinderboerderij De 
Schaapskooi Dos Schaafsma. Een 

van die projecten waar dit sociale 
gezicht duidelijk een plek krijgt is 
in het Biltse plukdoolhof. ‘Samen 
met Stichting Biltsheerlijk gingen 
wij in maart aan de slag om een 
plukdoolhof aan te leggen op het 
terrein van de Schaapskooi’, ver-
telt Schaafsma. ‘Tot aan de zomer 
planten wij ongeveer 2.000 duur-
zaam geteelde bomen en struiken, 
waarvan 350 appelbomen én dit 
project zorgt voor werkgelegenheid 
voor clienten’. Schaafsma is trots 
op het project en hoopt dat velen 
het Plukdoolhof weten te vinden na 
de opening. In het doolhof worden, 
behalve bomen, ook struiken met 
eetbare vruchten, bloemen en bla-

deren geplant, bedoeld voor de be-
zoeker en voor de kinderboerderij, 
met als thema’s: natuur, voeding en 
gezondheid.

Golden goals
Hugo von Meijenfeldt is landelijk 
coordinator duurzame ontwikke-
ling en ook inwoner van gemeente 
De Bilt. Er is werk aan de winkel. 
‘Van alle Europese landen verduur-
zaamt Nederland het langzaamst’, 
geeft hij aan. Ook gemeente De Bilt 
is nog geen voorloper, volgens von 
Meijenfeldt. ‘Om die lokale kli-
maatdoelen te halen, moet ook ge-
meente De Bilt er harder aan trek-
ken’, vertelt hij verder. ‘Het is geen 
vrijheid, blijheid meer.’ Gemeen-

ten kunnen initiatieven stimuleren 
en faciliteren, daar liggen kansen. 
Nog mooier zou het natuurlijk zijn, 
wanneer Gemeente De Bilt daarop 
aanvult en zelf duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen formuleert, in 
breed verband op basis van de Glo-
bal Goals. Daarom zou Hugo von 
Meijenfeldt in de komende Week 
van de Duurzaamheid graag ook 
zelf een bijdrage leveren, om de ge-
meente te helpen de global goals in 
hun gemeentebeleid toe te passen. 
Helen Dil geeft aan dat HNL daar 
graag bij wil aan sluiten. Maaike 
Noorlander van Duurzaam De Bilt 
is enthousiast over alle initiatieven. 
Kijk voor meer informatie op www.
duurzaamdebilt.nl’. 

U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Dos Schaafsma, Maaike Noorlander, Hugo von Meyenfeldt en leerlingen 
van HNL zijn al volop bezig met een duurzaam De Bilt. 

Nieuwe Gedeputeerde Staten 
van Utrecht geïnstalleerd

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
is vijf juni in de vergadering van Provinciale Staten (PS) geïnstalleerd. 
Het nieuwe college bestaat uit Huib van Essen (GroenLinks), Robert 
Strijk (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Rob van Muilekom (PvdA) en 
Arne Schaddelee (ChristenUnie). In de vergadering stond het coalitie-
akkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ centraal.
 
Door de benoeming van de Statenleden Huib van Essen, Rob van Mui-
lekom en Arne Schaddelee als gedeputeerde zijn er drie plaatsen vrij-
gekomen in Provinciale Staten. Deze plaatsen worden ingevuld door 
David Oude Wesselink (GroenLinks), Hans de Harder (ChristenUnie) 
en Marieke Lejeune (PvdA). 

Nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht geïnstalleerd. 
V.l.n.r. Rob van Muilekom, Hanke Bruins Slot, Arne Schaddelee, Robert 
Strijk en Huib van Essen (Foto Provincie Utrecht).
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

€2,00 inclusief 2 consumpties en 
wat lekkers.

Hulp bij beroepskeuze

Op maandagen van 13.00 - 15.00 
uur houdt WerkInJeEigenWijk 
spreekuur in Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H.  Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt.  Informa-
tie over vacatures in de buurt en 
keuze voor vervolgstudie. www.
werkinjeeigenwijk.nl

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 15 juni vanaf 10.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Zomerbridge  
in Hollandsche Rading

Bridgers zijn welkom om op don-
derdagavond te komen bridgen in 
de maanden juni, juli en augus-
tus in het Dorpshuis van Hol-
landsche Rading. Aanmelding 
als bridgepaar bij voorkeur voor 
donderdag via een e-mail naar 
bchollandscherading@gmail.
com of eventueel ter plaatse voor 
19.15 uur. De eerste avond is op 
6 juni, aanvang 19.30 uur. 

Vergadering Beheercommissie

Op maandag 17 juni vindt om 

20.00 uur in het dorpshuis een 
Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

Avond met Peter Brusse

De Bilthovense Boekhandel orga-
niseert dinsdag 18 juni een avond 
over Engeland, van Bonifatius tot 
Brexit. Om 20.00 uur verzorgt 
Peter Brusse een lezing over zijn 
boek Ach, Engeland. Wij en onze 
overburen. Peter Brusse (1936) 
was jarenlang correspondent in 
Londen voor de Volkskrant en 
het NOS Journaal. Al meer dan 
een halve eeuw bestudeert hij de 
Britten en weet dat je ze nooit echt 
zult begrijpen. Aanmelden voor 
de lezing kan per e-mail info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014. 

Zomerbridge  
op donderdagmiddag

Bridgeclub Dombridge speelt 
elke donderdag vanaf 13.00 uur 
in het HF Witte centrum in De 
Bilt. Belangstellende geïnteres-
seerden zijn van harte welkom 
deel te nemen aan de zomerdrives 
op 20 en 27 juni en 4, 11 en 18 

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

16/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
16/06 • 09.30u - prop. J.J. de Haan

16/06 • 18.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
16/06 • 10.30u - 

Dienst met Estella Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

16/06 • 10.00u - de heer 
Jan Derk de Bruin

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
16/06 • 10.30u - Pastoor J. Skiba 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

16/06 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
16/06 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
16/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

16/06 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans

Oosterlichtkerk 
16/06 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
16/06 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
16/06 • 10.00u - spreker Jaap Bönker 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
16/06 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

16/06 • 10.00u - Ds. G. Meuleman
16/06 • 18.30u - Ds. D.C. de Pater

Onderwegkerk Blauwkapel
16/06 • 10.30u - Mevr. Ds. N. Meijnen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

16/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

16/06 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

16/06 • 18.30u - Ds. A. J. Sonneveld 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
16/06 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra
In ochtenddienst Voorbereiding Heilig 

Avondmaal 

PKN - Ontmoetingskerk
16/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
16/06 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

16/06 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
16/06 • 18.30u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
16/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
16/06 • 18.30u - Ds. A.A.A. Prosman 
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Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

juli. Aanmelden kan telefonisch 
op 030 6062137 of e-mail mariet-
te2vogelaar@gmail.com.

Scheidingsspreekuur 
door CJG De Bilt

Denk je na over scheiden of ga je 
scheiden? Dan is er vanaf 18 juni 
op dinsdagochtend in de oneven 
weken een scheidingsspreekuur. 
Hier kunnen vragen (anoniem) 
worden voorgelegd. Het spreek-
uur is van 10.00 - 12.00 uur bij 
de WVT op de Talinglaan 10 in 
Bilthoven en is kosteloos.

Mama Lokaal

Woensdag 19 juni ben je wel-
kom in het Mama Lokaal bij de 
Bibliotheek in Het Lichtruim van 
10.00 - 11.30. Het Mama Lokaal is 
een ontmoetingsplek voor (bijna) 
moeders met kinderen tot 4 jaar. 
Vaders, Opa’s en Oma’s zijn ook 
van harte welkom!. Er wordt 
gestart met een voorleeskwartiertje 
en de kinderen kunnen volop met 
elkaar spelen. Onder het genot van 
een kopje thee of koffie kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden of 
vragen gesteld worden aan des-
kundigen die met regelmaat even-
tjes komen binnenlopen. Zie ook 
debilt.ouderslokaal.nl

High Tea met veiling 

Mens De Bilt organiseert op don-
derdag 13 juni van 14.00 t/m 
15.30 uur een High Tea in res-
taurant Bij de Tijd Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Deze speciale editie staat 
in het teken van het KWF Kan-
kerfonds en de Samenloop voor 
Hoop De Bilt. De opbrengsten 
van de high tea en de veiling 
gaan volledig naar het KWF. 
Zie ook https://acties.samenloop-
voorhoop.nl/mensdebilt

Concert Rachmaninov 

Op vrijdag 14 juni om 20.30 uur 
geeft het Neon Ensemble een 
concert de Oosterlichtkerk (voor-
heen Opstandingskerk) in Biltho-
ven. Op het programma staat de 
indrukwekkende Tweede Sym-
fonie van Sergej Rachmaninov 
(1873-1943). Entree: vrijwillige 
bijdrage

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 15 juni is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 13.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Openstelling Kerk 

Het gebouw van de Hervormde 
Kerk (Kerkdijk 12) van West-
broek is op vrijdag 14 en zater-
dag 15 mei van 13.00 tot 16.00 
uur geopend. Belangstellenden 
en passanten zijn van harte wel-
kom om het monumentale pand 
te bekijken, de rust in het eeu-
wenoude gebouw te ervaren of 
voor een stiltemoment. Indien 
gewenst kunnen bezoekers nader 
worden geïnformeerd over het 
kerkgebouw door de aanwezige 
kerkgidsen.

Hawaï kinderfeest

Zaterdag 15 juni kan er lekker 
geswingd worden op zomerse 
muziek bij WVT, Talinglaan 10 
te Bilthoven van 18.45 tot 21.00 
uur. Geschikt voor kinderen die 
in groep 3 t/m 6 zitten en tevens 
van spelletjes houden. Entree 

Walk&Talk
Bibliotheek Idea en Mens De Bilt slaan de handen ineen in het or-
ganiseren van een maandelijkse Walk&Talk in de gemeente De Bilt. 
Walk&Talk is een laagdrempelige netwerkbijeenkomst voor mensen 
die werk zoeken of zich oriënteren op een andere baan. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden veelvoorkomende onderwerpen 
rondom solliciteren in de huidige tijd besproken. Tevens kunnen de 
deelnemers onderling ervaringen uitwisselen, contacten leggen en krij-
gen zij tips die ze helpen in hun zoektocht naar een geschikte baan. De 
gastspreekster van deze eerste editie is Nadja Jonkers van het bedrijf 
Ocaro. Zij geeft de presentatie ’van Stage naar Werk’.

Walk&Talk vindt maandelijks plaats, afwisselend bij Mens De Bilt en 
Bibliotheek Idea. De start is maandag 17 juni om 9.00 uur bij Mens De 
Bilt, Prof. Dr. H. Kamerling Onnesweg 14. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie: Martin Kamphuis, mkamphuis@ideacultuur.nl
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Minder sluipverkeer
door kentekencamera Westbroek
Cameraregistratie van autokentekens op de Korssesteeg zorgt voor een forse daling van het 

sluipverkeer door het dorp in de ochtend- en avondspits. Dat blijkt uit de proef die de gemeente 
op initiatief van inwoners en ondernemers tot 1 april heeft gehouden. Gemeente, ondernemers 

en inwoners werken hard aan de definitieve invoering van de kentekencamera.

Tijdens de proef daalde het aantal 
voertuigen in de spitsuren van on-
geveer 1200 naar 500 per dag. Nog 
steeds reed een derde van hen zon-
der ontheffing over de Korssesteeg 
waar al sinds 2009 een doorrijver-
bod geldt. De proef startte in de-
cember vorig jaar.

Achter de schermen
Gemeente, inwoners en onderne-
mers zijn blij met het effect van de 
kentekencamera op de leefbaarheid 
in Westbroek. De definitieve invoe-
ring vraagt nog de nodige tijd. Het 
is een fikse klus waarvoor bij de ge-
meente extra inzet levert om achter 
de schermen alles goed te regelen: 
beleid aanpassen, verkeersbesluit, 
overleg met het openbaar ministe-
rie, de ondernemers-app werkend 
krijgen, inrichten van een loket 
voor ontheffingsaanvragen en de 
handhaving. De gemeente mikt op 
invoering in het najaar. De camera 
blijft gewoon staan, maar de borden 
eromheen gaan weg.

Ontheffingens-app
Onderdeel van de proef was het 
testen van een app waarmee onder-
nemers incidentele dagontheffingen 
voor hun bezoekers kunnen aanvra-
gen. De app maakt onderdeel uit 
van een nieuw beheersysteem van 
ontheffingen. De proef heeft laten 
zien, dat de app nog niet naar beho-
ren werkt. De komende tijd werkt 

de leverancier met voorrang aan de 
verbeteringen van de app.

Leefbaarheid
Het doorrijverbod op de Kors-
sesteeg tijdens de spitsuren geldt 
sinds 2009 en is aangegeven met 
borden. Veel automobilisten nege-
ren het verbod. Het vele autover-
keer tast de leefbaarheid aan op 
de smalle wegen in het landelijk 
gebied waarvan ook fietsers en 
lokaal vrachtverkeer gebruikma-
ken. Uit onderzoek is gebleken, 
dat veel forenzen de route over 
Westbroek gebruiken om de files 
aan de noordkant van Utrecht te 
vermijden.

Snelheidsmeting
In de proefperiode met de kente-
kencamera is ook de snelheid ge-
durende twee weken gemeten. De 
maximumsnelheid op de Dr. Welf-
ferweg en de Achterweteringseweg 
blijkt voor een aantal automobilis-
ten moeilijk te respecteren. Op de 
Dr. Welfferweg rijdt zo’n 20% har-
der dan de toegestane 60 km/uur; 
1.800 auto’s reden harder dan 70 
km/uur. Voor de Achterweteringse-
weg is dit 12% en 1.050 auto’s. Er 
zijn snelheden van boven de 100 
km/uur geregistreerd.
Meer informatie over de proef vindt 
u op de Westbroek-pagina van de-
bilt.nl onder Projecten. 

De camera blijft gewoon staan, maar de borden eromheen gaan weg. 
[foto Henk van de Bunt]

Start Zomerconcerten 
Beerschoten

Zondag 16 juni start het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten 
De Bilt. Deze concerten worden al voor het 18de jaar 

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

Om budgettaire redenen kunnen er dit seizoen maar 3 concerten geor-
ganiseerd worden. Het bestuur is daarom op zoek naar sponsors, die 
enige verlichting in de kosten kunnen brengen waardoor de traditie van 
de Zomerconcerten gewaarborgd kan worden. Bijvoorbeeld in de vorm 
van een bijdrage in de kosten van de stoelen of websitekosten. De opzet 
blijft om de concerten gratis toegankelijk te houden. Voor inlichtingen 
sponsoring of aanmelding optredens tel. 06 51229733. 

16 juni
Het eerste zomerconcert op 16 juni wordt geopend door de Jazzband 
Count Who bestaande uit: Anna Sonnemans (zang); Rik Bogers (gi-
taar); Lex Hemels (keyboards); Martijn Jordans (bas) en Peter Ling-
mont (drums). Het repertoire bevat een mengeling van klassieke jazz en 
blues. Na de pauze een optreden van Harmonie ‘Aurora’ uit Driebergen 
o.l.v. van Hans Boom (oud-dirigent KBH). Harmonie Aurora verleent 
veel medewerkingen aan plaatselijke en regionale activiteiten zoals: 
Avondvierdaagse; Koningsdag; intocht St. Nicolaas en Kerstvieringen. 

Beeldentuin
Het concert vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon van de 
beeldentuin achter paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De Bilt. 
De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten 
De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig 
en de toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij slecht weer gaat het 
concert niet door. De beslissing hierover wordt om 11.30 uur genomen 
zie https://www.zomerconcertendebilt.nl. De volgende concerten vin-
den plaats op 14 juli en 8 september. (Jan Meeuwsen)

Samen het leven vieren in Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Maandag 10 juni werd voor de vierde maal de ALS Lenteloop gehouden in het centrum van 
Bilthoven. 130 teams met 1.264 deelnemers legden een vooraf gekozen afstand af, met als doel 
zoveel mogelijk geld binnenhalen voor de strijd tegen ALS. Uiteindelijk haalden zij met elkaar 

een bedrag op van 210.000 euro.

Het evenement is inmiddels niet 
meer weg te denken uit Bilthovens. 
Wat in 2016 begon als een beschei-
den loopevenement voor hard-
lopers en wandelaars, heeft zich 
ontwikkeld tot een groots loop- en 
muziekfestijn, met een landelijke 
uitstraling en ambassadeurs als Ge-
rard Ekdom, Astrid Kersseboom, 
Toni Peroni en Hans van Breuke-
len. Inmiddels is in vier jaar tijd al 
meer dan 775.000 euro opgehaald. 

Samen het leven vieren
Bij initiator Vincent Cornelissen 
werd in 2015 de ziekte ALS gecon-
stateerd. Zich hierbij neerleggen, 
kon hij niet. Daarom wilde hij geld 
inzamelen om deze slopende ziekte 
te bestrijden. 

Cornelissen organiseerde, samen 
met meer dan 150 vrijwilligers en 
bekende ambassadeurs als Gerard 
Ekdom en Astrid Kersseboom, in 

2016, 2017 en 2018 een evenement 
waarbij ‘samen het leven vieren’ 
voorop zou moeten staan. 

Ook dit jaar werd ‘Samen het le-
ven vieren’ weer letterlijk geno-
men door deelnemers en het toe-
gestroomde publiek. Lekker weer, 
terrassen en tenten vol publiek en 
genieten van live-muziek met de 
Hermes Houseband. Precies waar 
Vincent Cornelissen op doelt.

Velen renden de vijf kilometer.

De vele deelnemers haalden uiteindelijk 210.000 euro op.

Nacht van de Vluchteling
Leren al snel dat 
het goed moet

gaan als antwoord
op ons vragen.

Dan grijpt de hand
naar een mobiel

als levenslijn
met thuisblijvers.

Daarop verschijnt
het laatste nieuws
van niet ontweken

bomgeweld.

De jonge neef,
vergeten vriend.

Verre gemis komt
heel dichtbij.

Tussendoor het
eeuwig verhaal

over een tocht van
daar naar hier.

Beroofd van wat
als laatste mee
genomen, maar

vooral van moed.

Vervreemd van land
en eigenheid.

Wees welkom in
ons paradijs.

De nacht duurt aan.
In hun hart gaat

de zon voor lange
tijd niet op.

Inge Gorris.

Bij de Melkweg is te aanschouwen
dat ze daar huizen gaan bouwen
de buurt heeft nu last
maar goed komt het vast
daar moet je dus maar op vertrouwen

Guus Geebel Limerick
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 13 juni
t/m woensdag 19 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Beenham

    VOORDEEL HELE WEEK

Speciaal voor het weekend

Aangepaste openingstijden!

Varkenshaas 
medaillon spiesen

500
GRAM 5.98

Magere runderlappen

500 
GRAM 5.50

Duitse braadworsten

Kipshoarma

1+1
GRATIS

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KIPSATE 
VLEES Rundervinken, slavinken, 

kipvinken
5 HALEN= 4 BETALEN

GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 7.50

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.50

Speklappen
gekruid of naturel

VERS 
GEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

TYNJETALER KAAS 250
GRAM 4.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 7.50

VLEESWAREN TRIO

KOGELBIEFSTUKJES

Speciaal voor vaderdag

3+1 GRATIS

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

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

Alleen donderdag Vers van de traiteur
Japans Weekend!!!

Kip 100 gram € 1,25 

Beef 100 gram € 1,49
Kalfssucade 100 gram € 1,75
Scampi’s 100 gram € 1,75
Alles in combinatie met rijst, noedels of groente!!!

Mooi grote 
Hollandse Bloemkool

€ 1,49
Nu 

Vers gewassen 
Spinazie

€ 0,79
zak 300 gram 

Moussaka
€ 1,25
100 gram 

Hollandse 
Komkommer 
2 voor € 0,99
Alle (40) soorten
"onbespoten"
Tomaatjes
500 gram € 1,99

Vers gesneden
Watermeloen
of 
Ananas 
Per bakje € 1,99

Nieuw!
Zomer ontbijtkoek
Nu € 1,99
De echte Desem
Baguette Stokbrood
Nu € 1,49

Pracht
Vaderdagtaart
 € 17,95
Ovenverse
Boterkoek
Nu € 2,99

Volop
Hollandse asperges,

GRATIS geschild.

Hollandse jonge doperwten, 
capucijners en tuinbonen

Heerlijke zoete
Hollandse kersen

De lekkerste wilde perziken, 
nectarines en abrikozen
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Levensverhaal van de bijna 100-jarige 
Biltenaar Marten Mobach

door Henk van de Bunt

In oktober 2010 presenteerde Marten Mobach in De Bilt een boek met zijn levensverhaal
waarbij hij toen opmerkte: ‘Tot nu toe weerhield het mij om daaraan te beginnen,

maar nu ik als veteraan regelmatig reünies bezoek en met oud-collega’s spreek,
wilde ik - nu het nog kan - voor de kinderen iets op papier zetten’. 

Zaterdag 27 april vond de jaarlijkse 
herdenkingsbijeenkomst plaats bij 
Fort De Bilt, waar toen voor de 75-
ste keer 140 vaderlanders werden 
herdacht, die het leven lieten voor 
de vrijheid. Burgemeester Sjoerd 
Potters hield daar een toespraak 
waarin hij uitvoerig Biltenaar Mar-
ten Mobach noemde: ‘Hij werd 
(bijna) 100 jaar geleden geboren 
in Friesland en was vanaf 1942 be-

trokken bij het verzet in Westbroek. 
Als lid van de marechaussee werd 
hij, uiteraard tegen zijn zin, gesom-
meerd om taken voor de Duitsers 
uit te voeren. Daarnaast was hij lid 
van het verzet. Als lid van de mare-
chaussee kreeg hij veel informatie, 
die hij vervolgens binnen het verzet 
goed kon gebruiken. Op die manier 
kon hij bijvoorbeeld zorgen voor 
eten voor onderduikers en kon hij 

verzetsmensen van wapens en be-
langrijke informatie voorzien. Dat 
was niet zonder gevaar: hij zat in de 
Utrechtse gevangenis aan het Wol-
venplein. 

4 en 5 mei
Een jaar eerder was Mobach ook 
te gast bij die herdenking, waarbij 
de voorzitter van het Nationaal Co-
mite 4 en 5 mei Gerdi Verbeet ver-
telde: ‘Vandaag hebben wij in ons 
midden Marten Mobach, die als lid 
van een verzetsgroep precies op 5 
mei 1945 door de bezetter is op-
gepakt. Zijn vriend Minne Bouma 
werd direct doodgeschoten. Marten 
en de anderen werden in een auto 
geladen om hen hier in Fort de Bilt 
terecht te stellen. Maar de auto liep 
vast in een menigte hun bevrijding 
vierende Utrechtenaren. Daarom 
heeft hij het overleefd en is hij van-
daag bij ons. De lijn tussen leven 
en dood was heel dun. Wie waren 
die verzetsmensen zoals Marten en 
Minne? Wie waren die mensen die 

in dienst van hun idealen vaak het 
beste hebben gegeven - hun leven. 
Die zich verzetten tegen onrecht, 
tegen een bezetter, een dictatuur. 
Die zeiden: ´ik pik ’t niet´.

Garderen
In zijn zomerverblijf in Garderen, 
waar Mobach graag is, vertelt de 
veteraan - terugblikkend op de pre-
sentatie van zijn boek in 2010 - dat 
hij toen voor zijn verhaal niet alleen 
gebruik maakte van eigen foto’s, 
maar ook van andere bronnen, zo-
als internet. Hij had ook graag zijn 
toen al dertien jaar eerder overleden 
vrouw Alida geraadpleegd: ‘Zij had 
mij met haar ijzersterk geheugen 
zeker kunnen helpen’. Hij vertelde 
toen dat het voor de hand ligt dat de 
naam Mobach uit Duitsland komt. 
‘Het Ministerie van Defensie adres-
seerde eens een brief aan mij met 
M.O. Bach. Ze moeten vast gedacht 
hebben dat de Mobach’s afstam-
melingen waren van de beroemde 
componist Johan Sebastiaan Bach.’

Emotioneel
Mobach vertelde bij zijn boekpre-
sentatie het opmerkelijk te vinden 
dat het schrijven over de jaren 
1940 - 1947 minder moeite kostte 
dan over latere jaren. ‘Waarschijn-
lijk komt dit omdat die emotioneel 
geladen jaren een grote impact op 
mijn leven hebben gehad.’ In zijn 
boek begint zijn verhaal met het 
milieu waarin hij opgroeide. Ver-
volgens schrijft hij over zijn mi-
litaire diensttijd en hoe hij op 10 
mei 1940 het begin van de oorlog 
beleefde. ‘Als u dat hoofdstuk leest 
zult u begrijpen hoe moeilijk wij het 
als rekruten hadden tegen de zwaar 
bewapende Duitse parachutisten.’ 
Marten Mobach vertelt hoe zijn mi-
litaire dienstplicht door de oorlog 
abrupt werd afgebroken. ‘Na mijn 
vrijlating als krijgsgevangene kon 
ik overgaan naar de Marechaus-
see, toen nog voorafgegaan door 
het predicaat Koninklijke. Toen ik 
echter op 2 september 1940 bij de 
Marechaussee in dienst trad was 
in opdracht van de Duitse bezetter 
het predicaat Koninklijke niet meer 
toegestaan. Ik beschrijf vrij uitvoe-
rig over de moeite die wij hadden 
om toch in dienst te gaan bij de 
Marechaussee. Er ontstonden twij-
fels, want wat zou de invloed zijn 
van de Duitse bezetter op het Ne-
derlandse politiebestel. Die twijfels 
werden grotendeels weggenomen 
in gesprekken met oranjegezinde 
en betrouwbare personen. Uit die 
gesprekken werd het mij duidelijk 
dat het marechaussee-uniform mo-
gelijk nog wel eens goede diensten 
kon bewijzen om de vaderlandse 
zaak te dienen. 

Mobach presenteert zijn boek in 2010.   [foto Guus Geebel]

Voor Marten Mobach werd in 2016 speciaal vervoer geregeld.   
               [foto Reyn Schuurman]

Verzet
Mobach trad pas na de bevrijding 
echt in dienst bij de Koninklijke 
Marechaussee. ‘Om alle misver-
standen te voorkomen is daarom 
op de achterzijde van de omslag 
van het boek vermeld: van 1946 - 
1975 gediend bij de Koninklijke 
Marechaussee. In het hoofdstuk 
over de verzetsperiode beschrijft 
Mobach summier over zijn deel-
name aan het verzet in Westbroek 
en welke nare gevolgen dat heeft 
gehad. ‘Daarbij denk ik in het bij-
zonder aan mijn arrestatie door de 
Duitse Sicherheitsdienst op Eerste 
Kerstdag 1944 en het gevecht tus-
sen het verzet en de Duitsers op Be-
vrijdingsdag 1945.’ 

Escorte
Veteraan Marten Mobach werd in 
2016 benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij kreeg het 
lintje uitgereikt in Den Haag door 
toenmalig minister Jeanine Hen-
nis-Plasschaert van Defensie. De 
Koninklijke Marechaussee kwam 
hem ophalen met een motorescor-
te. ‘Ik was blij verrast’, vertelde de 
veteraan enthousiast. ‘Ik heb jaren 
zelf motor gereden, dus dit was 
erg leuk. Het was heel bijzonder 
om met de motorescorte naar Den 
Haag te rijden’. Hij kreeg de on-
derscheiding toen omdat hij zich 
heel veel had ingezet als spreker en 
schrijver voor de Koninklijke Ma-
rechaussee. Mobach is erg geliefd 
bij veteranenbijeenkomsten, waar 
hij vertelt over zijn ervaringen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Hij pro-
beert zo de huidige generatie, die 
de oorlog niet heeft meegemaakt, 
iets te leren.

Ter gelegenheid van de 100ste ver-
jaardag van Marten Mobach wordt 
zaterdag in het Koetshuis van Eyc-
kenstein (Dorpsweg 195 te Maar-
tensdijk) een receptie gehouden.

Open dag bij geitenboerderij
door Henk van de Bunt

Bij boerderij Welgelegen, Voordorpsedijk 31 in Groenekan, gingen voor één keer de staldeuren open 
voor publiek op zaterdag 8 juni, de dag waarop alle 28 duurzame voedselproducenten in de 

gemeente De Bilt te bezoeken waren. De geitenboerderij heeft afgelopen week tweehonderd nieuwe 
geiten verwelkomd en dat was wel een feestje waard. 

Boerderij Welgelegen werd in 1938 
gekocht door de opa van Jan van 
Woudenberg. Hij had er een ge-
mengd bedrijf met koeien, kippen, 
haver en bieten. De vader van Jan 
nam het bedrijf over in 1974 en 
sinds 2005 zijn Jan en Willianne 
er boer en boerin. Het houden van 
geiten begon voor Jan als nuttige 
hobby: de geiten begraasden de 
slootkanten, zodat de zwaardere 
koeien hier niet in zouden wegzak-
ken. Omdat er markt bleek te zijn 
voor geitenmelk en -kaas ging hij 
over op geiten in plaats van koeien. 
Tegenwoordig is er bij veel bedrij-
ven juist een overschot aan geiten. 
Jan koopt die overtollige geiten, 
waardoor deze een langer en beter 
leven krijgen.

Getergd door ziektes
De familie Van Woudenberg, die 
naast Jan en Willianne bestaat uit 
drie kinderen, is de afgelopen acht 
jaar twee keer geconfronteerd met 

geitenziektes, eerst Q-koorts en 
het afgelopen jaar de CL bacterie. 
Omdat op een boerderij werk en 
privé zo verbonden zijn, had dat 
impact op het gezin. Jan: ‘Afgelo-
pen winter was het bij ons een be-
hoorlijke grafstemming. Nu er deze 
week weer geiten zijn, is de sfeer 
omgeslagen. Bij onze dochter in 
de klas applaudisseerden alle kin-
deren voor haar, omdat er nieuwe 
geiten kwamen’. Bij de geiten die 
het bedrijf aankoopt, wordt eerst 
bloedonderzoek gedaan, zodat zij 
gegarandeerd ziektevrij zijn. De 
angst zit er wel in. Daarom gingen 
de staldeuren maar één keer open 
voor publiek en ontsmette Jan aan 
het einde van zaterdag 8 juni alle 
looppaden. 

Rustpunt 
Bij de boerderij is een rusthuisje, 
waar fietsers en wandelaars ook 
buiten 8 juni welkom zijn. Binnen 
kun je zitten, wat drinken (zelfbe-

diening) en naar het toilet. Ook is 
er geitenkaas te koop. Het is onder-
deel van een landelijk netwerk van 
rustpunten. Willianne: ‘We merken 
dat mensen behoefte hebben aan 
zo’n plek om even bij te komen. 
Het gastenboekje dat er ligt is vol-
geschreven met bedankjes. Bezoe-
kers kunnen binnen zitten, maar 
ook buiten aan de picknicktafel in 
het groen. Het is een prettige stop 
als je bijvoorbeeld met kinderen 
de fietsroute van Biltsheerlijk door 
Groenekan fietst’. 
 
Zaterdag 8 juni was Biltsheerlijk 
Fietsdag; toen was het open dag bij 
alle 28 duurzame bedrijven langs 
de vier fietsroutes. Er is een route 
in De Bilt, in Groenekan, in Maar-
tensdijk en in Westbroek. Zie voor 
de routes of de app: www.biltsheer-
lijk.nl/fietsroutes. Hierop vindt men 
ook de meest actuele informatie en 
de seizoenspecialiteiten van eigen 
bodem. 

Wiebe, Aafke en Femke van Woudenberg zorgen (ook) goed voor de geiten.
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

   A.S. ZATERDAG 15- EN ZONDAG 16 JUNI
                                   VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Voor iedereen die al die tuinpracht bij 

ons op het terrein niet kan weerstaan 

hebben wij exclusief voor deze twee 

feestdagen een aantal weergaloze 

aanbiedingen klaargezet!!

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

rekent 

ook op ú

Dit weekeinde is het terrein van ‘t Vaarderhoogt omgebouwd tot feestelijk 
pagodedorp, compleet met een “beleefplein” waar van alles te zien en te 
beleven is en waar verschillende hapjes en drankjes te verkrijgen zijn.

Barbecue demonstraties
Ontdekken en proeven
Diverse pagodewinkeltjes
Lekker shophoppen
De theelounge
Met onverwachte smaken
De Bijenman
Bijen zijn superrrrrr belangrijk
voor onze natuur. Leer en proef
Poff ertjeskraam
Je kunt er niet genoeg van krijgen
De Play it Again-man
Semmy Prinsen met zijn aansteke lijke 
muziekbakfi ets

Rotsplanten specialist (zaterdag)
Vogelbescherming (zondag) Hoe 
krijgt u meer vogels in uw tuin.
School at sea Een zeer bijzonder 
project aan u gepresenteerd door onze 
jongste deelnemer
Recycling Kunst
Verbazend, verrassend, mooi
De Waterweter
Weet alles over water in de tuin en hoe 
je dat beheerst
E.M. Eff ectieve Micro organismen
Een Japanse vinding die ook bij u in de 
tuin wonderen kan verrichten

met Hollandse aardbeien
en slagroom 
nu slechts 
€ 9,95

POMPOENPITTEN
BROOD

HEERLIJKE
AARDBEIENVLAAI

lekker stoer
en rustiek

NU  € 2,50

Voor Vaderdag!

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]
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BIOLOGISCH MOESTUIN ONTWIKKELINGS-
GERICHT

SPELEN MET
MUZIEK

KINDERYOGA KINDVOLGEND ENGELS ALS
TWEEDE TAAL

opent twee nieuwe vestigingen!

Voor meer informatie, aanmelding en vacatures:
WWW.KDVDEMELKFABRIEK.NL

GROENEKAN Koningin Wilhelminaweg 469
3737 BE Groenekan

St. Laurensweg 15
3732 BA De Bilt

DE BILT
(vanaf augustus 2019)

advertentie

Schuif aan bij iemand
die graag voor je kookt

Hoe gezellig kan het zijn om af en toe bij iemand in de buurt mee te eten. Aan de eettafel raak 
je makkelijk met elkaar in gesprek en leer je nieuwe mensen kennen. Er zijn buurtgenoten die 

je graag ontvangen. Zij zijn heel blij met hun gast en de verhalen die je meebrengt.

Stichting Eet Mee realiseert dit 
in gemeente De Bilt. Zij brengen 
sinds 2009 doorlopend mensen met 
elkaar in contact via etentjes bij 
mensen thuis. Daarbij hebben ze 
speciale aandacht voor mensen met 
een vluchtelingachtergrond en voor 
ouderen. 

Buurt
Ben jij iemand die het leuk vindt 
om af toe gezellig bij iemand an-
ders te eten? Of heb jij als buurt-
bewoner een plaatsje vrij aan je 
eettafel? Je kunt op zoek zijn naar 
nieuwe contacten en verhalen, een 
warm ‘thuisgevoel’ willen ervaren, 
de Nederlandse taal willen oefenen, 
of het gewoon leuk vinden voor een 
ander te koken. Wat je reden ook is, 
meld je aan bij Eet Mee. Zij maken 
een mooie match tussen eetadres en 
gast. Daarbij wordt rekening gehou-
den met je wensen en mogelijkhe-
den. Je kunt ook meedoen als je niet 
meer zo mobiel bent, wat achteruit 
gaat, of specifieke dieetwensen hebt. 

Eetadres
Als oudere heb je ook de moge-
lijkheid je aan te melden als vaste 
gast, dan wordt een vast eetadres 
gezocht waar je 1x per maand kan 

eten.  Bij aanmelding als vaste gast 
of vast eetadres komt een intake-
medewerker langs om je wensen 
en mogelijkheden met je door te 
spreken. We maken een match op 
maat. Je kunt ervoor kiezen om van 
tevoren eerst met elkaar kennis te 
maken. Na de eerste etentjes volgt 
een korte evaluatie om te kijken of 
er een klik is. 
Aanmelding en deelname aan Eet 
Mee is gratis en vrijblijvend, een 
vrijwillige donatie wordt gewaar-

deerd. Een eetadres kan een kleine 
bijdrage vragen in de kosten, niet 
hoger dan 5 euro.

Aanmelding of vragen
Heb je vragen of wil je je aanmel-
den als gast of eetadres? Dat kan via 
info@eetmee.nl, de website www.
eetmee.nl of bel 030 2213498. Na 
aanmelding als vast eetadres of vas-
te gast wordt contact met je opge-
nomen. Van jong tot oud, alleen of 
met vrienden: iedereen is welkom.

Op 1 april van dit jaar schoof Burgemeester Sjoerd Potters aan in 
Maartensdijk.

Oldtimers gezocht voor rally
door Rob Klaassen

Zaterdag 10 augustus wordt er een rally van oldtimers georganiseerd voor de bewoners van 
d’Amandelboom in Bilthoven. De bewoners kunnen zich voor deze feestelijke rally aanmelden.

Maar voordat het zover is, moeten 
er zich eerst nog wel voldoende 
eigenaren van oldtimers melden. 
Donderdagmiddag 6 juni jwerd er 
voor dit doel een voorproefje ge-
geven door alvast een spectaculaire 
oldtimer voor de d’Amandelboom 
ten toon te stellen. 

D’Amandelboom
Tina Bolks, coördinator vrijwilligers 
en welzijn van de d’Amandelboom, 
organiseert samen met Christiaan 
van Nispen (Bilts coördinator van 
de organisatie Rally Tours, de orga-
nisatie, die allerlei activiteiten van 
oldtimers organiseert) deze rally in 

augustus. Donderdag 6 juni stond 
zijn Bentley MKVI uit 1950 voor 
d’Amandelboom geparkeerd. Vol-
gens hem een heel bijzonder exem-
plaar, dat maar liefst 714.000 mijl 
(1,49 miljoen km) op de teller heeft 
staan. ‘Er is nergens op de wereld 
nog een auto te vinden die zoveel 
kilometers heeft gereden’, aldus 
van Nispen.  

Vrijwilligers
Tina Bolks: ‘Het is de bedoeling 
dat de bewoners op 10 augustus een 
onvergetelijke middag beleven. We 
hebben dan zo’n 20 tot 25 oldtimers 
nodig. We kunnen voor ongeveer 

60 tot 70 bewoners de rally orga-
niseren. Daarnaast hebben we ook 
nog een aantal vrijwilligers nodig 
die bij de rally willen assisteren. 
We hopen dat het een fantastisch 
gebeuren wordt’. 

Wie met zijn of haar oldtimer aan 
deze rally op 10 augustus wil gaan 
meedoen kan zich aanmelden bij 
Christiaan van Nispen, per email: 
Christiaan@RallyTours.nl of tel. 
030 2282332 of 06 23325043. 
Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden bij Tina Bolks, email: 
tbolks@accoladezorg.nl of tel. 06 
12407745.

Christiaan van Nispen voor zijn Bentley. Bewoonster mevrouw Vos-
Geurts komt alvast een kijkje nemen.

Mantelzorg-Festival 
Op vrijdag 21 juni is de primeur van een splinternieuw gratis Mantelzorg Festival in de 

gemeente De Bilt: een bijzonder en gezellig uitje voor mantelzorgers en hun partner of familie 
op het Berg en Boschterrein, Prof. Bronkhorstlaan 10 in Bilthoven.

Het festival is van 12.00 tot 15.00 
uur en bestaat uit een Goed Gevoel 
markt, muziek, lekker eten en drin-
ken en workshops en leuke activi-
teiten. Er is de mogelijkheid om 
een rondje te maken in de Riksja, 
een stoere sportclinic te volgen, 
wijn proeven in de proeverij van 
Wijnhandel Verhaar, een biolo-
gisch boeketje samen te stellen met 
Iris Plukt, bonbons te versieren bij 
Bonbon Margo, een kruidenthee te 
maken bij Agnes Kruidentuin, te 
ontspannen in de loungehoek van 

Idea bibliotheek, een Ibizaketting 
te maken en nog veel meer.

Aanmelden
Er is livemuziek van de Sunshine 
Soldiers en lekker eten en drinken 
van Restaurant De Kapel en food-
truck Chic de Friemel. Bij aanmel-
ding ontvangt u een consumptiebon 
voor koffie met  taart en een har-
tige lunch. Aanmelden s.v.p.: e-
mail, mantelzorg@mensdebilt.nl of 
tel. 030-721556. Voor meer info.: 
www.mensdebilt.nl/mantelzorg

De Sunshine Soldiers verzorgen 
livemuziek.

Geslaagde match
Naar aanleiding van de beursvloer in november 2018 in de gemeente 
De Bilt was er een eerste kennismaking tussen de King Arthur Groep 
en het Leendert Meeshuis. Bij het Leendert Meeshuis is er een bewo-
ner die graag een biljartje legt. Helaas beschikt het Leendert Meeshuis 
niet over een professionele biljarttafel en de King Arthur Groep wel. 
Elke week gaat de bewoner onder begeleiding van een vrijwilliger bil-
jart spelen bij de King Arthur Groep. De zondagsconcerten, die bij het 
Leendert Meeshuis plaatsvinden, staan open voor cliënten van de King 
Arthur Groep. 
 (Nicole Hopster)

Biljarten dankzij een match op de beursvloer.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

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

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

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas in roomsaus met bospaddestoelen
Lekker met rijst, pasta, of een ovengerecht
Zachtjes roerbakken; mag net rosé blijven 100 gram 1,98

KIP SATÉ VLEES
Heerlijk gemarineerde kipfilet blokjes met o.a. ketjap,
knoflook, sambal, en een krachtige kruidenmelange
Kan in de pan, BBQ en de oven 100 gram 1,25

RUNDERSTOOFLAPJES
Puur natuur uit de Limousin, heerlijk mals en mager en
fijn van structuur, aan lapjes of aan blokken???
ca. 2½ tot 3 uur stoven onder het vocht! 500 gram 6,98

CARPACCIO TAARTJES
Fijn gehakte biefstuk met olijfolie, zout & peper,
kappertjes, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Mag lekker rosé gebakken worden 100 gram 1,85

SHOARMAVLEES
Mals & magere gekruide reepjes, lekker op een broodje
met frites of door een gerecht heen
Heel kort en heel fel bakken! 100 gram 1,05

De beste kwaliteit 
van de op één na

beste slager

Warm aanbevolen deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Gelding van dinsdag 11 juni t/m zaterdag 15 juni

Zetfouten voorbehouden.

PROCUREURLAPJES
Super mals, langzaam garen, wordt niet droog 500 gram 6,25
KIP KROKANT SCHNITZELS
Lekker krokant te bakken in ruim boter 100 gram 1,35

LAMSBIEFSTUKJES
Vers uit Nieuw Zeeland! Heerlijk mals en smaakvol!
Gemarineerd met onze kruidenboterolie melange;
kort en fel bakken; ± 8 tot 10 minuten 100 gram 2,98

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

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

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

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

VOETKLACHTEN? BEZOEK ONS!

Maat 39-50
Wijdte F t/M K

Verleidelijk comfortabele herenschoenen

TIFO WIJDTE G

SAVONA

HARDY WIJDTE KHARDY WIJDTE K

STRATA

GABRIEL WIJDTE GGABRIEL WIJDTE G

GIJS WIJDTE H

FinnComfort
FINNAMIC

zachte 
schuimvulling

brede onder-
steuning

afwikkeling

houding verbetert

ATHOS WIJDTE HATHOS WIJDTE H

TOM WIJDTE H

Nieuw in gemeente De Bilt!
Mantelzorg mini-Festival
Vrijdag 21 juni 12.00 - 15.00 uur
Toegang gratis

Een bijzonder en gezellig uitje voor u als 
mantelzorger én degene voor wie u zorgt!

Berg en Bosch, rondom De Kapel
Prof. Bronkhorstlaan 10 Bilthoven
Bij aanmelding via mantelzorg@mensdebilt.nl 
ontvangt u een consumptiebon voor gratis ko�  e 
met taart

Meer informatie, www.mensdebilt.nl

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk 
en andere 

promotionele 
producten!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
lossen het op.

Ook snel 
als het moet! 

Bel of 
mail maar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Hairdesque zoekt juniorstylisten
door Walter Eijndhoven

Grijp nu je kans als je altijd al het kappersvak in had gewild. Hairdesque zoekt 1e, 2e of 3e jaars 
juniorstylisten BOL/BBL voor haar kapsalon aan het Maertensplein in Maartensdijk. Heb jij 

een vmbo-diploma en ben je enthousiast en leergierig? Weet jij van aanpakken? Onder 
begeleiding van deskundige collega’s leer jij alle fijne kneepjes van dit creatieve vak.

‘Ons kleine, gezellige team is op 
zoek naar nieuwe collega’s’, vertelt 
Kimberley Otten. ‘Op dit moment 
hebben wij meerdere stage-/werk-
plekken beschikbaar. En zowel 
jongens als meiden zijn van harte 
welkom bij ons’. 

Stage
Bij Hairdesque begin je als juni-
orstylist BOL/BBL. Otten: ‘Als je 
de BOL opleiding volgt, loop je 
één à twee dagen stage en ga je de 
andere dagen naar school. BBL’ers 
werken gedurende drie à vier dagen 
bij ons in de salon en gaan één dag 
naar school. Als een leerling bij ons 
start beginnen wij met een inwerk-
periode, waarbij we extra begelei-
ding geven, zodat diegene daarna 
echt kan meedraaien in ons team’. 

Orde
Je bent gastheer/ gastvrouw van de 
salon. Je ontvangt klanten, gaat le-
ren haren wassen en krullen drogen 
en natuurlijk houd je de kapsalon 
op orde. Al snel breidt je je werk-
zaamheden uit met onder andere 
kleuren en andere leuke technie-
ken. Om je alle vaardigheden eigen 
te maken, krijg je éénmaal per week 
een avondtraining. 

Gemoedelijk
Waarom denken jullie een leuke 
werkgever te zijn? Otten: ‘Wij zijn 
een klein en hecht team, wij hebben 
het gezellig samen en vinden het 
belangrijk dat iedereen zich thuis-
voelt en gewaardeerd wordt om zijn 
inzet. Wij maken geen onderscheid 
in ons team, wij zijn allemaal even 
belangrijk. Bij ons kun je veel le-
renen daarom verwachten wij dan 
ook 100% inzet en enthousiasme 

van de leerling. Dat samen zorgt 
ervoor dat wij een leuke stageplaats 
kunnen aanbieden. En dankzij de 
intensieve trainingsavonden ont-
wikkelen juniorstylisten zich snel-
ler en kunnen zij doorgroeien’. 

Geïnteresseerden kunnen een mail 
met cv en motivatie sturen naar 
cy.spaan@live.nl of bel naar de 
salon, tel. 0346 213711. Schroom 
niet, gewoon bellen. 

Het Hairdesqueteam verwelkomt graag nieuwe medewerkers.

Gezond, groen en geld
Drie Biltse vrouwen over hun passie

door Henk van de Bunt

Jeanine, Marieke en Judith ontmoetten elkaar in De Beweegruimte, een praktijk voor fysio- en 
manuele therapie, Pilates en Yin yoga. Ze hadden alle drie een eigen passie, maar voelden 

ook direct de samenhang tussen gezondheid, klimaatverandering en goed omgaan met 
geld. Op vrijdagavond 14 juni bundelen ze daarom hun krachten in de gratis 

toegankelijke workshop Gezond, groen en geld. 

Klimaatcoach Jeanine Pothuizen 
volgt met plezier de Pilateslessen 
bij Judith. Haar passie gaat uit naar 
het klimaat: Hoe kunnen we met 
elkaar de klimaatuitdaging aanpak-
ken en de aarde goed overdragen 
aan de generaties na ons? ‘Ik bege-
leid KlimaatGesprekken, een serie 
van zes workshops, waarin mensen 
hun klimaatzorgen leren omzetten 
in passende acties vóór het klimaat. 
Door het hele land, maar ook in De 
Bilt’ aldus Jeanine.

Bezoeker
Marieke van Nimwegen is ook een 
trouwe bezoeker van de Pilatesles-
sen en bracht in 2015 de Budget-
kring naar De Bilt, een leefstijlpro-
gramma met als motto goed met 
geld, goed met groen en goed in 
je vel. ‘In 12 bijeenkomsten leren 
mensen grip op hun geld te krij-
gen. Tegelijkertijd werken ze aan 
persoonlijke veranderdoelen, bij-
voorbeeld minder eten weggooien 
of meer bewegen,’ legt Marieke 
uit. 

Vitaliteit
Judith Verbeek is eigenaar van de 
Beweegruimte, een praktijk waar 
mensen op een positieve manier 
aan hun eigen gezondheid en vi-
taliteit kunnen werken. Judith is 

ook initiatiefnemer van het plat-
form Blauw De Bilt. ‘We nemen 
een voorbeeld aan de zogenaamde 
blauwe zones, zes plaatsen op de 
wereld waar mensen heel oud wor-
den, gezond en wel,’ vertelt Judith. 
‘BlauwDeBilt wil mensen in de 
regio verbinden die elkaar - van-
uit een brede en positieve kijk op 
gezondheid - versterken in hun 
krachtgerichte zorg en dienstverle-
ning. Zodat we ook in De Bilt lan-
ger gezond kunnen blijven. Van-
daar dat we graag deze workshop 
aanbieden in De Beweegruimte.’

Uniek
De workshop ‘Gezond, Groen én 
Geld’ is een unieke kans om deze 
drie bevlogen plaatsgenoten (beter) 
te leren kennen, meer te horen over 
de samenhang tussen hun drie passies 
en ter plekke inspiratie op te doen om 
zelf aan de slag te gaan. Daar varen 
gezondheid, het klimaat én de porte-
monnee wel bij. De workshop is op 
vrijdag 14 juni van  20.00 tot 21.30 
uur in De Beweegruimte, Molen-
kamp 62, De Bilt. De toegang is gra-
tis. Inloop vanaf 19.45 uur. Zie ook 
www.blauwdebilt.nl.

V.l.n.r. Jeanine Pothuizen, Judith Verbeek en Marieke van Nimwegen.

Steun voor SamenLoop

Zeevishandel De Botter, Slagerij Van Loo, Bakkerij Bos, Banketbak-
kerij Van Ingen en Top’s Edelgebak .steunen de SamenLoop voor Hoop 
De Bilt tot 28 juni met een leuke sponsoractie. De SamenLoop voor 
Hoop wordt gehouden op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni op het terrein 
voor gemeentehuis Jagtlust. Info: www.samenloopvoorhoop.nl/debilt.  
             (foto Jeroen Jumelet). 

Dag van de Bouw in 
Bilthoven Centrum

 
15 juni is het Dag van de Bouw; een landelijk initiatief van Bouwend 
Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven en de aangeslo-
ten bouwbedrijven. Tijdens deze open dag krijgt het publiek de moge-
lijkheid om bouwprojecten en -locaties te bezichtigen die normaal voor 
het publiek gesloten zijn. In Bilthoven is dit Residence Vinkenplein. 

Zaterdag 15 juni tussen 10.00 en 16.00 uur opent aannemer Cordeel de 
bouwhekken. De werkzaamheden voor Residence Vinkenplein zijn in 
juni 2018 gestart en de oplevering staat gepland voor begin 2020. Er 
zijn rondleidingen, men kan vragen stellen aan de werklui en een kijkje 
nemen in de verschillende ruimten. Buiten de bouwplaats worden di-
verse activiteiten georganiseerd. 
 
Techniekjuf
Een groepje leerlingen van de nabijgelegen Julianaschool heeft de afge-
lopen weken, onder leiding van hun techniekjuf, gewerkt aan een fictief 
pand. Dit ontwerp is 15 juni in de Kwinkelier te bewonderen. Terwijl 
(groot-)ouders elders zijn kunnen kinderen een gratis vaderdagkrant 
maken: bij goed weer buiten op het plein, bij slecht weer binnen aan het 
plein. (Josta Koot)

Residence Vinkenplein in wording. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Als regelmatige ov-reiziger (bus nr.77) heb ik bij OV- Utrecht en de 
gemeente De Bilt gevraagd of er ook - voor zo’n lange tijd - voorzie-
ningen, zoals bushokjes met zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten 
bij de noodhaltes kunnen komen. 

De gemeente heeft één en ander genoteerd (ik hoor nog wel nader). 
U- OV-klantenservice heeft de vraag uitstaan (ik krijg nog nader ant-
woord).

Het kan toch niet zo zijn dat één van deze instanties of beiden gezamen-
lijk de reizigers het komende halfjaar bloot stellen aan regen en storm. 
Er wonen veel bejaarden in deze omgeving en vaak met lichamelijke 
beperkingen. 

Rien Griffiioen, Bilthoven.
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BEKENDMAKING
week 24 ¾  12 juni 2019

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Voordorpsedijk 67 te Groenekan
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) juncto afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht kennis van de te-
rinzagelegging van het ontwerpbestemmings-
plan: ‘Bestemmingsplan Voordorpsedijk 67 te 
Groenekan’. 

Plangebied
Het plangebied betreft de het perceel Voor-
dorpsedijk 67 te Groenekan. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is het stoppen van de paardenhou-
derij. De agrarische functie wordt omgevormd 
naar de functie wonen en er wordt een extra 

woning toegevoegd. Daarbij wordt ca. 1 hec-
tare natuur ontwikkeld.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Voordorpse-dijk 
67 te Groenekan met de daarbij 
behorende stukken ligt gedurende zes weken 
ter inzage, van donderdag 13 juni tot en 
met woensdag 24 juli 2019. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-identifi-
catienummer (planid) is: NL.IMRO.0310. 
19003BP0002-ON01. 
De stukken liggen ook 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 als u 
vragen wilt stellen over de stukken.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Gezichtslaan 99 te Bilthoven 

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Rubenslaan 17 te Bilthoven 

Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kennis van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestem-
mingsplan: ‘Bestemmingsplan Gezichtslaan 99 
te Bilthoven’.
 
Plangebied
Het plangebied betreft de het perceel Gezicht-
slaan 99 te Bilthoven. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is het (opnieuw) creëren van een 
mogelijkheid voor één vrijstaande woning.  

Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.6, 
1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging 
van het ontwerpwijzigingsplan: ‘Wijzigingsplan 
Rubenslaan 17 te Bilthoven’. 

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Rubenslaan 
17 te Bilthoven. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het slopen van één vrijstaande 
woning en het terugbouwen van twee vrij-
staande woningen op het perceel. 

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Gezichtslaan 99 
te Bilthoven met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage, van don-
derdag 13 juni tot en met woensdag 24 juli 
2019. U kunt de stukken online inzien op de 
landelijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer (pla-
nid) is: NL.IMRO.0310.18015BP0007-ON01. 
De stukken liggen ook 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 als u 
vragen wilt stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Rubenslaan 17 te 
Bilthoven met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage. Van don-
derdag 13 juni tot en met woensdag 24 juli 
2019. U kunt de stukken online inzien op de 
landelijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer (pla-
nid) is: NL.IMRO.0310.19002WP0007-ON01. 
De stukken liggen ook 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 als u 
vragen wilt stellen over de stukken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
belanghebbende schriftelijk of mondeling 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over 
het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schrif-
telijke zienswijzen kunt u richten aan ‘college 
van burgemeester en wethouders van De Bilt’. 
Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Degenen die mondeling een zienswijze ken-
baar willen maken kunnen binnen de bovenge-
noemde termijn contact opnemen met de 
hierna genoemde contactpersoon. Het is niet 
mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-

mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 
aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Staatscourant 
en op de gemeentelijke website worden gepu-
bliceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met Hugo Bartelink 
van gebiedsteam Groene Kernen/ Sociale en 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over 
het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schrif-
telijke zienswijzen kunt u richten aan ‘college 
van burgemeester en wethouders van De Bilt’. 
Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Degenen die mondeling een zienswijze ken-
baar willen maken kunnen binnen de bovenge-
noemde termijn contact opnemen met de 
hierna genoemde contactpersoon. Het is niet 
mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 

zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘college van burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen bin-
nen de bovengenoemde termijn contact opne-
men met de hierna genoemde contactpersoon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in 
te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen be-
sluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. In-
gediende zienswijzen kunnen aanleiding geven 
tot aanpassingen. Het ontwerpwijzigingsplan 

aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Staatscourant 
en op de gemeentelijke website worden gepu-
bliceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met Hugo Bartelink 
van gebiedsteam Groene Kernen/Sociale en 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

wordt dan gewijzigd vastgesteld.
De bekendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Staatscourant 
en op de gemeentelijke website worden gepu-
bliceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpwijzigingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met Hugo Bartelink 
van gebiedsteam Groene Kernen/Sociale en 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Wij zijn op zoek naar parttime krachten:

– keukenhulp / kok                     
– bediening medewerker            

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

Graaf Floris V weg 32
3739 NB  Hollandsche Rading

www.floris.rest 

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING
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Wilt u ook adverteren in De Vierklank?
Neem dan contact met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992  •  E-mail: info@vierklank.nl

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl
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De uitvliegende scholier
door Henk van de Bunt

‘De uitvliegende scholier’: zo luidt het thema van de interactieve lessenserie op het brede gebied 
van kunst en cultuur voor de basisschoolverlaters van de bovenbouw. Het betreft maar liefst 

zestien Biltse scholen van de Stichting Delta, die in de periode 29 mei tot en met 19 juni  
in een innige coöperatie tussen deze Stichting, de organisatie Kunst Centraal 

en de Stichting Jits Bakker Collectie bijzondere lessen over kunst kunnen volgen. 

Door het bijzondere karakter is het 
voor de leerlingen een gebeurtenis 
die hen bijblijft. In één adem moet 
de groep van 6 kundige gastdocen-
ten genoemd worden. Meerdere 
van die gastdocenten komen uit het 
onderwijsveld; Ton van der Linden, 
Tom van Straalen, Piet van der San-
den, Frank Diepstraten, Wilma van 
der Veen en Ignaas de Jong. Allen 
hebben zich vooraf grondig voor-
bereid op deze jaarlijks terugke-
rende gebeurtenis. 

Ets
‘De uitvliegende scholier’: zo heet 
het beeld, dat op alle Deltascholen 
een plek heeft gekregen. Jits Bak-

ker (6 juli 1937 - 5 juni 2014) heeft, 
vlak voor zijn overlijden, dit beeld 
ontworpen. Ieder beeld is net weer 
iets anders. Van het beeld is ook een 
ets gemaakt die alle leerlingen van 
groep 8 uitgereikt krijgen bij het 
verlaten van de school. Ieder jaar 
krijgen de leerlingen een andere ets. 

Jits Bakker
Jits Bakker was een veelzijdig kun-
stenaar: schilder, tekenaar, aqua-
rellist, glaskunstenaar, graficus en 
maker van sieraden. Hij is vooral 
bekend geworden door zijn beeld-
houwwerken. Hij wist al vroeg dat 
hij talent als kunstenaar had. Door 
de enorme wilskracht heeft hij veel 

voor elkaar gekregen. Eén van zijn 
lijfspreuken was: ‘Kunnen is zó 
willen dat je het kunt. Begin niet 
of zet door!’.Op veel plekken in 
de wereld zijn de kunstwerken van 
hem te bewonderen. Het museum 
beeldenpark Jits Bakker op het 
landgoed Beerschoten in De Bilt 
bevat een grote permanente verza-
meling beelden in brons en marmer. 

Oordeel
Op uitermate zorgvuldige wijze 
zijn de gastlessen aan de leerlingen 
opgebouwd. Ook behoort daartoe 
dat ze door middel van een film-
pje kennis maken met kunstenaar 
Jits Bakker. Bij de ets krijgen de 
leerlingen een creatieve schrijfop-
dracht. Uiteraard worden ze daarbij 

Scholier
Een gedichtje dat onopgesmukt de bedoeling weergeeft heet ‘De uit-
vliegende scholier’. 

‘Daar sta je dan... je opent de schooldeur voor de laatste maal.
Je stapt naar buiten, de wijde wereld in.
De basisschool laat je achter je 
en je gaat met
alle herinneringen, kennis, ervaringen
naar de middelbare school.
Voordat de deur achter je in het slot valt
kijk je nog een keer om: 
wat heb ik een mooie tijd gehad’.

Die afsluiting van de basisschool periode - in dit jaargetijde weer actu-
eel - krijgt een bijzondere dimensie, omdat de ambiance van het atelier 
‘de kooi’ met aangrenzende beeldentuin bijna toverachtig tot de ver-
beelding spreekt. Het maakt diepe indruk op de jonge leerlingen. 

Wethouder Dolf Smolenaers op 12 
september 2019 bij de onthulling van 
het beeld ‘Fietsspel’ nabij het station 
in Bilthoven. (foto Guus Geebel)

V.l.n.r. Karel Beesemer (bestuurslid Stichting Jits Bakker Collectie), 
Frank Diepstraten (gastdocent / rondleider), Ignaas de Jong (gastdocent 
/ rondleider), Alexandra Bakker (weduwe van Jits Bakker), Wilma van der 
Veen (gastdocent / rondleider en ook betrokken bij de Stichting Jits Bakker 
Collectie). Schilderijachtergrond: Jits Bakker kijkt welwillend toe! 

geholpen door de gastdocent. Hoe 
dan ook, het streven is er constant 
op gericht dat ze onbevooroordeeld 
hun oordeel geven. Die oordelen 
zijn dan ook even gevarieerd als er 
leerlingen zijn. Fouten maken is er 
niet bij. Dat is wel even anders dan 
ze hebben ervaren in de achter hen 
liggende basisschooljaren! 

Verkwikkend
Het is een verkwikkende ervaring 
de jeugd uitermate betrokken bezig 
te zien met zaken rondom kunst, 
cultuur en natuur. In samenhang 
daarmee lijkt het gepast hier de 

woorden te herhalen van cultuur-
wethouder Dolf Smolenaers van 
De Bilt, die hij recent hanteerde bij 
de onthulling van het beeld ‘Fiets-
spel’ nabij het station in Bilthoven: 
‘We vinden kunst samen belang-
rijk. Of het nu gaat om kunst van 
uitzonderlijk hoog niveau of om 
een mooi knutselwerk van zoon of 
dochter: het is voor hen allemaal 
een creatief uitzonderlijk proces 
om het te maken, iets te scheppen 
uit niets. Onze gemeente staat voor 
al die kunst, door veel aandacht en 
support te geven aan onze culturele 
infrastructuur’. 

Patioschool voor de bij
door Henk van de Bunt

Dit jaar heeft de Patioschool in De Bilt met hun actie voor Bee Foundation geld ingezameld 
voor Stichting Bee Foundation om een eigen bijenoase aan te leggen. Want het gaat niet goed 

met de bijen. En zo was de werktitel van de actie al snel geboren: ‘Een bloemetje voor mij, een 
bloemetje voor de bij’. 

De kinderen kregen bij-les van een 
imker en zamelden geld in door 
viooltjes te verkopen aan ouders, 
grootouders, ooms, tantes en buren. 
Met de opbrengst van de inzame-
ling worden in het komende na-
jaar - samen met de Stichting Bee 
Foundation - op een deel van het 
terrein rond de school meerjarige, 

inheemse bijenplanten aangeplant 
en ingezaaid.
Als kers op de taart mochten de 
kinderen na het uitreiken van de 
cheque voor de Bijenoase een kijk-
je nemen bij een echt bijenvolk. De 
buurschool - het Zonnewiel - heeft 
een bijenkast naast hun school 
staan en de kinderen van de Patio-

school waren meer dan welkom om 
onder begeleiding van de imker de 
duizenden bijen daarin te komen 
bekijken.
Op dinsdag 11 juni vond om 10.30 
uur de uitreiking van de cheque 
plaats van de goede-doelen-actie 
van Patioschool De Kleine Prins 
aan Stichting Bee Foundation.

Wereldkidz Kievit toast 
op een mooie toekomst

Grote blijdschap op obs Kievit na een positieve beoordeling van de 
inspectie.

Het team van obs Kievit in Maartensdijk heeft een jaar lang hard ge-
werkt in aanloop naar de inspectie op dinsdag 4 juni. Een dag later 
kregen ze het officiële bericht dat de school weer in het Basisarran-
gement opgenomen is. Dit houdt in dat op alle kernindicatoren, waar 
de inspectie de school op beoordeelt, voldoende is gescoord. Samen 
met de leerlingen en ouders werd alweer een dag later het behalen van 
deze mijlpaal donderdag gevierd; kinderchampagne, feesthoedjes en de 
grootste taart die de kinderen ooit hadden gezien. 

Wat leeft er in de sloot
Ga op zoek naar de geelgerande watertor, ontdek wie er zonder ijs kan 
schaatsen en probeer de snelste zwemmer van de sloot te vangen. Het 
kan allemaal tijdens de jaarlijkse IVN Slootjesdag op 16 juni. Kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar kunnen dan samen met hun (groot-)ouders wa-
terdiertjes vangen en waterproefjes doen. Natuurlijk onder begeleiding 
van een IVN Natuurgids.

Tijdens de IVN Slootjesdag kun je op 16 juni om 11.00 uur terecht bij 
de parkeerplaats aan de St. Anthoniedijk (zijweg van de Gageldijk). 
Gidsen zijn daar tot ongeveer 14.00 uur. Je wordt meegenomen in de 
bijzondere onderwaterwereld van de sloot. Een eigen schepnet meene-
men mag, maar er is voldoende materiaal aanwezig. 

Er kunnen maximaal 50 ouders en kinderen deelnemen. Aanmelden kan 
door e-mail te sturen naar secretariaat@ivndebilt.nl onder vermelding 
van Slootjesdag en opgave van het aantal volwassenen en kinderen. 
Voor meer info: Christ-Jan Nederlof, (tel 06 55743770).

De Patioschool haalde € 1066 euro voor de bijen [foto Reyn Schuurman].
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

+1
STEMPEL

+2
STEMPELS

+2
STEMPELS

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 12 t/m dinsdag 18 juni 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Nectarines of 
wilde perziken 

 8.49 
2 STUKS

 2.49 
PER ZAK2 SCHALEN

 Alle zakken met 15 stuks 
 Van /3.19

 Lay’s uitdeelzak 

NU

 1+1
GRATIS 

2 zakken met 54 pads, pakken of 
zakken van 500 gram 
 Van /9.38 - /11.28 
 M.u.v. duopack 

2 schalen wilde perziken van 
500 gram of nectarines van 1 kilo

Douwe Egberts koffi ebonen 
Aroma Rood of Décafé, 
snelfi lter of koffi epads 2 bussen van 75 - 150 ml, fl essen van 

50 - 250 ml of rollers van 50 ml 
Van /4.30 - /13.14
Voor 2.15 - 6.57

 Axe, Dove of Rexona 
douche of deodorant 

 Van /6.00 
Shoarma- of gyrosreepjes 

 2.49  3.99 
800 GRAM

 Per kilo 
4.99 

SPAAR NU VOOR KORTING 
OP WRLD TASSEN & KOFFERS

 Van /6.00 /6.00 /

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

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

Tap

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

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

Elfstedentocht Maarten van der Weijden
inspireert Gabriel 

door Kees Diepeveen

Op 21 juni doet Maarten van der Weijden een tweede poging om de Elfstedentocht zwemmend 
af te leggen. Ook dit keer om geld op te halen voor kankeronderzoek. De 16-jarige Gabriel 

Nijland uit Maartensdijk zwemt in Stavoren twee kilometer met hem mee.

Eigenlijk had Gabriel Nijland vo-
rig jaar al een stuk met Maarten 
van der Weijden willen meezwem-
men. Maar dat kon toen niet. Bij 
vader Chris Nijland was kanker 
geconstateerd en hij moest in die 
periode door een zware behande-
ling, die gelukkig goed is aangesla-
gen. Ook een vriendin van Gabriel 
heeft kanker van kinds af aan en zij 
heeft haar gehele jeugd veel in zie-
kenhuizen gelegen voor de ene na 
de andere behandeling. Door deze 
ervaringen is zijn motivatie om 
deel te nemen ontzettend groot en 
zwemt hij onder het motto: ‘You ‘ll 
never swim alone’. 

Foundation
Omdat Maarten van der Weijden 
zijn doel vorig jaar niet bereikte 
hoopte Gabriel dat hij een nieuwe 
poging ging ondernemen. En zijn 
wens kwam uit. Gabriel: ‘Ik heb me 
direct gemeld bij de Maarten van 
der Weijden Foundation om twee 
kilometer met hem mee te kunnen 
zwemmen en dit door persoonlijke 
sponsering te ondersteunen. Ik wil 
1.111,00 euro ophalen om te done-
ren aan de Foundation voor kan-
keronderzoek’. Vader Chris voegt 
toe: ’De Maarten van der Weijden 

Foundation heeft met professionals 
en patiënten zorgvuldig 11 nieuwe 
onderzoeken en/of projecten uitge-
zocht om in 2019 te ondersteunen. 

Een deel is gericht op het vergroten 
van kans op herstel of verlenging 
van het leven van de kankerpati-
ent. Een ander deel is gericht op 
het vergroten van de kwaliteit van 
leven en palliatieve zorg. Daar gaat 
het geld dat de Foundation met dit 
evenement ophaalt naar toe’. 

Zwemtraining
Gabriel, die Havo 4 doet op de 
Werkplaats in Bilthoven speelt wa-
terpolo bij de jeugd 017 bij BZC 
Brandenburg. ‘Er wordt erg veel 
aan zwemtraining gedaan. Daar 
word je conditioneel sterk van 
omdat je meer met je armen doet. 
Dat is een prima training voor mijn 
zwemtocht’. 

Conditioneel zit het bij Gabriel 
wel goed. Hij doet driemaal per 
week waterpolotraining en eenmaal 
zwemtraining: ‘Daarnaast doe ik 
een avond kickboksen en ga nog 
naar de sportschool. Eigenlijk heb 
ik maar 1 dag in de week vrij’ lacht 
Gabriel. ‘Ik had ook best in de an-

dere 10 steden willen zwemmen. 
Het was of alleen in Stavoren of an-
ders in alle andere steden van vrij-
dag tot en met maandag. Dat lukt 
niet met school en je hebt iemand 
nodig die je begeleidt en die overal 
op de kant met je mee loopt. Die 
mogelijkheden zijn er niet’. 
   
Streefbedrag
Inmiddels heeft Gabriel al meer 
dan de helft van zijn streefbedrag 
binnen. Familie, vrienden, buurt-
genoten en sympathisanten onder-
steunen zijn actie. Hij heeft goede 
hoop dat het gewenste bedrag voor 
22 juni binnen is. 

‘We gaan er een hele mooie dag van 
maken’ aldus Gabriel. ‘Mijn moe-
der en ik gaan ‘s ochtends vroeg 
weg om op tijd in Stavoren te zijn. 
Maarten wordt daar rond 12.00 uur 
verwacht. Het is groot feest in Sta-
voren met allerlei evenementen. Ik 
verheug me er enorm op’. 

Voor meer informatie over de zwem-
tocht van Maarten van der Weijden 
zie: www.11stedenzwemtocht.nl . 
Op deze site staat ook aangegeven 
hoe de deelnemers aan de zwem-
tocht gesponsord kunnen worden.

Gabriel Nijland bereidt zich stevig voor op de aanstaande zwemtocht.

Gratis minicursus 
slagwerk 

Jongeren vanaf 13 jaar kunnen zich aanmelden voor een slagwerkcur-
sus van 4 dagen. Op vier vrijdagen tussen 21 juni en 12 juli ga je van 
18.00 tot 18.45 uur in de Van Dijckschool onder leiding van slagwerk-
instructeur Peter-Jan Steen muziek maken op slagwerkinstrumenten en 
ook body-percussion staat op het programma.

Op 19 juli tijdens de jaarafsluiting van het Nederlands Brandweerorkest 
laat je zien en horen wat je in de lessen geleerd hebt. Info. en aanmelden 
via e-mail: secretariaat@brandweerorkest.com
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Ovale hondenmand maat 52,5 
bij 37,5. Hoogte 20,5cm. Is 
niet voor een hond gebruikt 
€2,-. Tel. 06-14040516

Koperen ketel met een blauw-
wit handvat en knop. Er is een 
klein stukje van het aarde-
werk van het hengsel af €5,-. 
Tel: 06-14040516

De Vaticaan-dagboeken (John 
Thavis) een onthullend ver-
haal over de machtsstrijd bin-
nen de katholieke kerk €2,-. 
Tel: 06-14040516

Sony TV 32inch prima toestel 
€49,50. Tel. 06-42318078

Campingbedje compleet met 
extra matras en dekbed €30,-. 
Tel 06-51241333

Nieuw badmuts Speedo en 
Speedo brilletje €10,- samen. 
Tel. 030-2202996

Houten kindermeetlat met 
beertjes €5,-. Tel. 030-
2202996

2 nieuwe hobbyboeken van 
‘Ondori’ lappen poppen en 
knuffeldieren €5,- per stuk. 
Tel. 030-2202996

Puzzel Janneke Brinkman 
1000ps bloemen 2 stuks €8,-. 
5-landenpuzzels 1000ps €10,-
. 5-landschapspuzzels 1000ps 
€10,-. alles nieuw. Tel. 030-
2202996

Malle oude emmers en pan-
nen div. kleuren vanaf €5,-. 
Tel. 030-2290110

Boek met borduurpatronen. 
Er staan mooie afbeelingen 
in. €6,50. Tel. 0346-243758

Kinder rugzak van ajax. Is 
nog netjes en heel. €12,50. 
Tel. 0346-243758

Autospiegels voor rijden met 
de caravan € 20,-. Tel. 0346-
212436

Denim jasje met stretch en 
gebleekte accenten van Street 
One maat S. Z.g.a.n. €7.50. 
Tel. 0346-213501

Electrische heggenschaar 
Wolf Garten type HS 40E. 
€20,-.  Tel. 0346-213501

Kostuumreistas (Carlton) 
z.g.a.n. donkerblauw .€5,-.
Tel. 030-2292338

Fietsen/ brommers
Bromfiets berini Lucia 
opknappertje. €45,-. Tel. 
0346-211352

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 

voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Huishoudelijke hulp. Gevr. 1 
a 1,5 uur. Tel. 0346-563997

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voet-
problemen. Ik kom graag bij 
u thuis, ook ‘s avonds. Bel 
voor info of een afspraak met 
Janet de Lange 06-29060003
ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 0634892915

Diversen
Te huur:  ruime 
GARAGEBOX/opslagruim-
te centrum Bilthoven. Tel. 
na 17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

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

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

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

Wie heeft mijn lichtgroene 
mini HELIKOPTER gevon-
den in Maartensdijk? Deze 
is weggevlogen en waar-
schijnlijk in de buurt van 
de Bernardlaan geland. Tel: 
06-17680339.

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. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

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  .....................................................

Op ’t bankje
Dat het jonge stel dat op 
het bankje is komen zit-
ten aan het klussen is en 
dat ze geen beroepsschil-
ders zijn hoeven ze niet 
te vertellen. Hun handen 
en kleding zitten onder de 
verfspatten. ‘Hè hè’, zegt 
het meisje met een diepe 
zucht. ‘Nu eindelijk koffie 
en broodjes.’ Er komen uit 
de meegebrachte tas een 
thermoskan, een paar be-
kers en een zak met brood-
jes tevoorschijn. Als ze 
ziet hoe ik belangstellend 
het tafereel gadesla vertelt 
Lisette, zoals ze zich voor-
stelt, dat ze vlakbij een 
huis gekocht hebben waar 
nog veel aan opgeknapt 
moet worden. Ze hebben 
deze week vrij genomen 
want ze willen er zo gauw 
mogelijk intrekken en zijn 
nu muren aan het sauzen. 
‘We hebben daar nog geen 
plek om even rustig te 
eten dus zijn we hier maar 
naar toe gegaan. Sorry, we 

hebben maar twee bekers, 
anders had u ook wel kof-
fie kunnen krijgen’, zegt 
ze verontschuldigend. Ik 
zeg dat ik net thuis kof-
fie gedronken heb, wat 
haar dan weer geruststelt. 
Bijna schrokkerig worden 
de broodjes naar binnen 
gewerkt en daarna komen, 
ik had het kunnen raden, 
de telefoons tevoorschijn, 
want nieuwe berichten 
moeten natuurlijk ook ge-
lezen worden. ‘Ma appt 
dat ze om twee uur hier 
zijn en ook tuinmeubelen 
mee zullen brengen‘, zegt 
ze tegen haar vriend. En 
tegen mij: ‘Ja, mijn ouders 
komen vanmiddag helpen 
en dan moeten we nog wel 
wat opruimen voor die 
tijd. Gelukkig hebben we 
overal waar we bezig zijn 
geweest kranten neerge-
legd. Die doen we zo al-
lemaal in een vuilniszak, 
dan zien ze niet dat we 
verf gemorst hebben. Mijn 

Gezocht
Leuke verkoopster 
voor de vrijdagmorgen op het 

Maertensplein van 09.00 tot 13.00 u.
Info 0612299967

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

vader is een echte pietje-
precies en mijn moeder 
houdt van spic en span. 
Daarom laten we hem het 
fijne schilderwerk doen en 
kan mijn moeder lekker 
soppen en ramen zemen 
want dat is haar lust en 
haar leven’, zegt ze la-
chend. ‘Ze zal vast en ze-
ker alle deuren en kastjes 
die wij al schoongemaakt 
hebben opnieuw gaan sop-
pen. Frank heeft de ramen 
al gelapt maar ik weet ze-
ker dat ze nog strepen zal 
zien en er opnieuw mee 
aan de slag gaat. Ik weet al 
dat ze het zingend en met 
veel plezier zal doen. Van 
mijn vader zullen we eerst 
nog wel wat kritiek op ons 
sauswerk krijgen, maar 
dat hoort bij hem. Als hij 
eenmaal zelf aan de gang 
gaat hoor je hem niet meer 
en maakt hij alles pico bel-
lo.’ Lisette vertelt dat ze 
elkaar in hun studententijd 
hebben leren kennen en 
na hun afstuderen allebei 
een goed baan 
in het zieken-
huis gevonden 
hebben. ‘We zijn 
toen gaan samenwonen 
in een tweekamerflatje 

wat best heel gezellig was, 
maar wel wat klein. In het 
nieuwe huis hebben we al-
lebei een werkkamer. De 
familie van Frank woont 
in België en die kan nu bij 
ons komen logeren zonder 
dat het op kamperen lijkt 
zoals tot nu toe. We heb-
ben nu ook een tuin en ik 
heb dan wel geen groene 
vingers, maar mijn ouders 
gelukkig wel. Die wonen 
sinds kort vlakbij in een 
appartement met alleen 
een balkon en ik heb al 
gezegd dat ze als ze daar 
zin in hebben onze tuin 
mogen bijhouden. 
Daar hadden ze we 
oren naar.’ Lisette 
heeft tijdens het 
vertellen door de 
thermoskan en de 
bekers in de tas 
gedaan en klaar 
gezet voor vertrek. 
Frank zit lui onderuit-
gezakt 
m e t 
z i j n 

handen in zijn nek bij te 
komen. Ik denk dat hij het 
liefst even een tukje zou 
willen doen. ‘Kom, we 
moeten weer aan de slag 
want pa en ma komen zo’, 
zegt Lisette opeens reso-
luut en na een vriendelijke 
groet gaan de klussers op-
gewekt naar hun nieuwe 
kasteel.

Maerten

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Examenkandidaten
opgelet!!! 

Kom jij ons
assisteren deze zomer?

Zoek je nog
een leuke vakantiejob,

dan zijn wij op zoek naar jou!

Lijkt je dit wat?
Kom dan even langs

in onze salon.
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Biltse Eventingtoppers naar EK
Vorige week werd onder pittige temperaturen in Renswoude gestreden op het NK Eventing Young 

Riders. De rubriek was onderdeel van de Renswoude Horse Trials die 4 internationale klassen 
telde. Bij de Young Riders (tot 21 jaar) kwamen Olivia Pleysier uit Bilthoven 

en Lucy Groenen uit Groenekan aan de start.

Bij eventing komen drie discipli-
nes uit de paardensport samen; 
dressuur, springen en crossen. De 
resultaten van deze onderdelen sa-
men vormen het eindklassement. 
Een meerdaags evenement waarbij 
dressuur altijd als eerste verreden 
wordt. Daarna volgt de cross en een 
dag later afsluitend het springen.

Kwallificatie
Voor beide dames gold dat deze 
wedstrijd de afsluitende observa-
tie was voor afvaardiging naar de 
Europese kampioenschappen die 
vanaf 10 juli in Maarsbergen wor-

den verreden. Voor Lucy was de 
wedstrijd wellicht nog spannender 
dan voor de meer ervaren Olivia. 
Lucy reed pas haar 3e wedstrijd op 
3-sterren niveau met haar pas 8-ja-
rige paard Gyon. De 2 jaar oudere 
Spirit Excalibur van Olivia heeft 
beduidend meer kilometers in de 
benen. 
Gedreven door ambitie wist Lucy 
het crossparcours foutloos en maar 
liefst 12 seconden binnen de opti-
male tijd af te leggen. Olivia deed 
het wat rustiger aan en deed 8.37 
min over het 4,5 km lange parcours. 
De dag daarna vond het afsluitende 

springen plaats. Voor de paarden 
een zware test na de enorme inspan-
ning van de dag daarvoor. Olivia 
schoof, met 1 springfout, nog op 
naar plaats 7 in het eindklassement. 
Lucy startte vanaf een zilveren po-
sitie, maar door 1 springfout teveel 
eindigde ze net naast het podium 
op de 4e plek. Beide dames hebben 
afgelopen donderdag van de bonds-
coach te horen gekregen dat zij Ne-
derland mogen vertegenwoordigen 
op het Europees Kampioenschap in 
Maarsbergen. Van 10 - 14 juli staat 
het prachtige landgoed open voor 
mooie paardensport.

Lucy Groenen springt met haar 8-jarige Gyon over de heg het water in. 
(foto eventingphoto.com)

TV Hollandsche Rading jubileert
Exact 50 jaar geleden werd TV 
Hollandsche Rading opgericht: 
inmiddels een bloeiende vereni-
ging met 230 leden, die het gehele 
jaar kunnen spelen op de (4) all 
weather banen. 

Het jubileum wordt het gehele 
jaar groots gevierd. Op zaterdag 
15 juni is het jubileumfeest en alle 
dorpsbewoners zijn hiervoor uit-
genodigd. 
Het programma van a.s. zaterdag 
is: Van 16.00 tot 18.00 uur een 

Jeugdprogramma met o.a. disco-
tennis en poffertjes, van 18.30 uur 
is er een BBQ (aanmelden kan nog 
via baan5@tvhollandscherading.
nl) en vanaf 20.00 uur is er een 
feestavond met muziek, dans en 
een verrassende veiling. Met de 
opbrengst van de veiling wordt het 
terras van de club verfraait.

Alle activiteiten vinden plaats bij 
en rondom de club aan de Charles 
Weddepohllaan 3 te Hollandsche 
Rading en alle inwoners van Hol-

landsche Rading zijn van harte 
welkom op het jubileumfeest. 
   (Charles Bruns)

Clubtenue voor Wielrenvereniging
Op vrijdag 31 mei vond de feestelijke presentatie plaats van de nieuwe Dolderse en Bilthovense 

wielerclub WVDDB. Voor velen in de omgeving is WVDDB onbekend, aangezien het een 
vrijblijvend collectief is, dat tot voorheen zonder clubtenue reed.

De lancering van eerste club te-
nue was reden om te starten met 
koffie + gebak en aansluitend een 
openingsrit over de Utrechtse 
Heuvelrug. De WVDDB is 2 jaar 
geleden opgericht en is inmiddels 
gegroeid naar 50 wielrenners uit 
Den Dolder, Bilthoven en de di-
recte omgeving. Alle wielrenners 
zijn vrijblijvend lid (geen contri-
butie) en met elkaar verbonden in 

een app-groep. Iedere dinsdag om 
19.00 uur en zondag om 9.00 uur 
wordt een rit gereden. Het vertrek 
is altijd op het parkeerterrein van 
DOSC in Den Dolder en alle vol-
wassen mannen en vrouwen zijn 
welkom. 

Niveau
Er wordt in principe gereden op 
2 snelheidsniveaus (28-30 km/uur 

en 31-34 km/uur) afhankelijk van 
het aantal aanwezigen. De afstand 
op zondag varieert tussen de 70 en 
100 km en op dinsdag afhankelijk 
van hoe lang het licht is (gemid-
deld 50-70 km). 
Geïnteresseerden kunnen uiteraard 
meerijden. Aansluiten kan op dins-
dag of zondag of via de Facebook-
pagina van WVDDB.

(Rick Groeneweg)

Dankzij sponsoren dragen de wielrenners vanaf heden ook hun eigen wielertenue. 

11e Helios Open 
Tennistoernooi

Op zaterdag 15 juni start het Open Tennistoernooi van TV Helios op de 
4 banen van het tennispark aan de Kees Boekelaan in Bilthoven. Het 
toernooi telt maar liefst 155 deelnemers verdeeld over de speelsterktes 
4-5-6-7-8. De finaledag is zondag 23 juni. Het toernooi is een bijzon-
dere gebeurtenis in het jubileumjaar van de 50-jarige club. 

Hopelijk werkt het weer mee en kan genoten worden van leuk tennis 
met spelers van Helios zelf naast veel deelnemers van andere vereni-
gingen. De organisatie heeft gelukkig de tennishal van het er tegenover 
gelegen Sportcentrum achter de hand mocht er een buitje regen vallen, 
maar gehoopt wordt dat daar geen gebruik van gemaakt hoeft te worden

Jeugd
Voorafgaand aan dit toernooi wordt op vrijdag 14 juni tussen 16.00 en 
20.00 uur bij Helios nog een KNLTB Kring De Bilt Toernooi gehouden 
voor jeugdspelers van plaatselijke verenigingen. Dit toernooi wordt 
voor de 1e keer georganiseerd; mogelijk is het een voorloper voor een 
Biltse Tennisweek, maar dan voor jeugdspelers, of misschien wel de 
eerste Open Biltse Jeugdkampioenschappen.Uitslagen postduivenwedstrijdvluchten 

In het Pinksterweekeinde waren er 
voor de vogels van de leden van 
Postduivenvereniging PV De Bilt 
twee wedstrijdvluchten. Ongeveer 
100 duiven keerden terug van een 
vlucht vanaf Lessines. Uitslag: 

J.P.H. Stas Sr. 1 en 6, Ron Milten-
burg 2, 4 en 7, M.J.J. van Zelst 3 
en 5, Edith Muller 8 en 10 en Peter 
van Bunnik 9.

Bij een andere vlucht keerden on-

geveer 70 duiven terug uit Bour-
ges. Hier waren de prijzen voor 
Combinatie Steenbeek en Zoon 1, 
2, 4, 6 en 7, M. J. J. van Zelst 3, 
Peter van Bunnik 5, Ron Milten-
burg 8 en Edith Muller 9 en 10.

Kampioen

Enthousiasme bij het team van FC De Bilt 5 na het behalen van het 
kampioenschap.

FC De Bilt 7 is blij met de titel.



Schaapscheerdersfeest
Al in het begin van de vorige eeuw kwamen de schaapherders met hun kudde in het pittoreske 

dorpje Lage Vuursche en rustten ze even uit bij het huidige Restaurant de Lage Vuursche. 
Daarom is in het wapen van Lage Vuursche ook een schaapsherder met schaap afgebeeld.

Schaapsherders, Ester en Werner 
Floor, lopen een paar keer per jaar 
door de Dorpsstraat in Lage Vuur-
sche wanneer ze met hun schaaps-
kudde op doortocht zijn naar een 
ander graasgebied.

Wol
Ook dit jaar maken de schaapsher-
ders met hun schaapskudde weer 
een extra lange stop in Lage Vuur-
sche, dat een beschermd dorpsge-
zicht heeft met veel rijksmonumen-
ten en zullen de ca. 150 schapen in 
het dorp geschoren worden. Naast 
het scheren van de schapen zal er 
ook een kramenmarkt worden geor-
ganiseerd met schaap gerelateerde 

producten, zoals: wol, schaaps-
vachten ed. 

Maar er is ook een ruim aanbod aan 
streek- en landproducten, lifestyle 
en brocante. Bovendien zal er een 
kaardmolen zijn voor het kaarden 
van de wol, een demonstratie wol 
spinnen, een standje met uitleg over 
schapen en het gebruik van hun wol 
en wordt er een workshop gegeven 
voor het maken van een schapen-
kopje van vilt. 

Gratis
Het schapenscheren en de kramen-
markt wordt gehouden op zondag 
16 juni van 10.00 tot 16.00 uur op 

het grote weiland achter Restaurant 
de Lage Vuursche. De toegang is 
gratis.

Na een bezoek aan het Schaap-
scheerdersfeest kan er natuurlijk ook 
nog een wandeling worden gemaakt 
in de prachtige bossen die het dorpje 
omringen of kan er wat gegeten of 
gedronken worden in de gezellige 
restaurants in het dorp. Tevens be-
staat er die middag de mogelijkheid 
om van 14.00 tot 16.00 uur een kijk-
je te nemen in de eeuwenoude Stulp-
kerk in Lage Vuursche. Gelet op het 
aantal te verwachten bezoekers is 
het advies om op de fiets naar Lage 
Vuursche te komen. [HvdB]

Groenadoptie, samen aanpakken
door Henk van de Bunt

Bewoners rond de speel- en ontmoetingsruimte aan de Marie Curieweg in de wijk Weltevreden 
in De Bilt zijn samen met het gebiedsteam van gemeente De Bilt gestart met 

het opknappen van deze openbare ruimte. 

Bewoner Alfred Folkeringa vertelt: 
‘Het omliggende groen was écht 
wel een keer aan vervanging toe en 
het voetbalveldje is een hobbelveld 
geworden. In goed overleg met het 
gebiedsteam De Bilt werden de 
wensen besproken en verder uitge-
werkt. Uitdaging hierin bleek voor-
al de financiering en het onderhoud. 
De bewoners hebben besloten om 
het groen zelf te gaan onderhouden 
waardoor meer mogelijk bleek’. 

Voorbereiding
In voorbereiding op de werkzaam-

heden hebben medewerkers van 
het gebiedsteam al veel werk uit-
gevoerd. Oude struiken werden 
weggehaald en zieke bomen ge-
kapt. Zaterdag 1 juni zijn de be-
woners gestart met de eerste fase 
van de opknapbeurt. Met veel 
bewoners werd een nieuwe haag 
geplant, struiken gesnoeid en wer-
den de spiegels rond de bomen 
opgehoogd en breder gemaakt.  
Folkeringa vervolgt: ‘Zeven kuub 
aarde, één kuub mest, honderden 
beukenhaagjes en vele tegels wer-
den hierbij gebruikt. Aan het eind 

van dit (warme) weekend keken be-
woners tevreden terug op het werk 
dat was verricht’. 

Steenbreek
In de spiegels rond de bomen wor-
den nog bloeiende planten, struikjes 
en kruipgroen geplant. Dit met het 
doel om het pleintje gezelliger te 
maken maar zeker ook om een kli-
maatbestendige omgeving te creë-
ren voor mens én dier (Steenbreek). 
In september start fase 2 van het 
gezamenlijke plan. Tot die tijd gaan 
de bewoners het pleintje verder 
opknappen en aantrekkelijker ma-
ken voor de (jonge) kinderen. De 
gemeente zal medio september het 
hobbelveldje opknappen. De bewo-
ners zullen dan ook weer de handen 
uit de mouwen steken door o.a. te-
gels te verwijderen voor het gras 
en struiken, haagjes en bloemen te 
planten rond de speeltuin. 

Om een en ander te bekostigen heb-
ben de buurtbewoners geld gestort 
op een speciale groenrekening van 
de belangenvereniging Weltevre-
den. Hiervan worden o.a. de plan-
ten, bloemen en struikjes gekocht 
en onderhouden. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

In de berm langs de Soestdijkseweg Zuid in De Bilt zijn dit jaar prachtige wilde bloemen ingezaaid. Ik geniet 
er telkens van, als ik naar mijn werk fiets. Met de complimenten aan het gemeentepersoneel, dat daar voor 
gezorgd heeft. 

Met vriendelijke groeten, Sylvia van Leeuwen
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vaderdag: vaders gratis dessert!!!

Woe.
12-06
Do.

13-06
Vr.

14-06
Za.

15-06
Zo.

16-06

Souvlakisteak v.d. grill 
met tzatzikisaus

of
Gebakken 

roodbaarsfilet
met dillesaus

of
Koude groentenwrap 

met tomatensalsa

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
19-06
Do.

20-06
Vr.

21-06
Za.

22-06
Zo.

23-06

Biefstuk met 
champignonsaus

of
Gebakken zeewolffilet 

met spekjes
of

Champignonragoût 
met rijst

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Open dag
Boerderij Eyckenstein 

Tijdens de open dag van Boerderij Eyckenstein 
op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 17.00 uur wordt 
verteld over wat de thema’s circulaire en lokale 

landbouw betekenen. Met het gemengde vleesvee- en 
akkerbouwbedrijf wordt een bijdrage geleverd aan 

de biodiversiteit op en rondom de akkers en weilanden. 

In de weilanden mogen kruiden en bloemen groeien, goed voor het 
vee, maar ook goed als voeding voor de wilde bij. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met reekalveren en hazenjongen door op verschillende 
percelen niet of uitgesteld te maaien. Ook in de akkers worden akker-
randen ingezaaid met bloemen en kruiden. Op de akkers wordt ploeg-
loos verschillende soorten graan geteeld waardoor het bedrijf geheel 
zelfvoorzienend is geworden in de stro- en krachtvoerbehoefte. Er zijn 
rondleidingen en er is een theatervoorstelling in de graanakker door 
Huize Linda en s ’avonds is er een landgoeddiner in de graanakker 
direct naast de boerderij (op inschrijving). 

Midzomer-avondconcert
Op Boerderij Eyckenstein wordt ook dit jaar een klassiek midzomer-
avondconcert om 19.45 uur georganiseerd op vrijdag 21 juni. Door 
Ingrid Nugteren (sopraan) en Henriëtte Wirth (piano), wordt een lied-
programma gebracht van o.a. Mozart, Schumann, Humperdinck, Ber-
lioz en Brahms. Op strobalen gezeten in de afrijpende graanakker met 
bloemen kan men genieten van 
klassieke muziek uit Europa. Op 
de langste en lichtste dag van het 
jaar klinkt een liedprogramma 
vol van zingende vogels, geu-
rende bloemen, zacht ruisend 
graan, met de wind ritselend door 
boomblaadjes en een zigeuner, 
die danst en ook weer vertrekt 
op z'n paard. Henriëtte speelt 
piano en Ingrid zingt, beide heb-
ben conservatoriumdiploma’s 
behaald en houden van muziek-
programma's zonder opsmuk. 

Ook kinderen zijn hartelijk wel-
kom bij het concert. Bij slecht 
weer wordt uitgeweken naar 
de koeienstal. Het concert is op 
inschrijving te bezoeken. Meer 
informatie over open dag, land-
goeddiner en/of concert op www.
boerderijeyckenstein.nl of info@
boerderijeyckenstein.nl. [HvdB]

Bewoners van Weltevreden steken de handen uit de mouwen.

Ook in 2018 was er goede belangstelling bij het schapenscheerdersfeest. 
(foto Frits Visser)

Een jaar geleden werd er een uit meer dan 20 ‘soorten’ samengesteld 
zaaimengsel aan de akkerranden van een gerstakker langs de Eikensteeg 
toevertrouwd. 
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