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Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

advertentie

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127

Actie is geldig van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni 2017
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Bavaria 0.0%
2 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter
Original, wit, radler of fruity rosé
van: 5.70 - 7.90  
voor: 2.85 - 3.95
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GRATIS*

Brandweerposten Westbroek 
en Tienhoven samen

door Henk van de Bunt

Gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht willen de brandweerposten Tienhoven en Westbroek 
samen voegen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is dit efficiënter. 

Vanuit de veiligheidsregio wordt 
aangegeven hoeveel brandweerpos-
ten nodig zijn om de kwaliteit van 
de brandweer te waarborgen. De 
gemeenten zijn vervolgens verant-
woordelijk voor de brandweerpos-
ten. Door bestaande posten samen 
te voegen op een centrale plaats 
blijft de kwaliteit van de brandweer 
volgens de VRU gewaarborgd. 

Burgemeesters
De burgemeesters van De Bilt en 
Stichtse Vecht beamen dit: ‘Veilig-
heid gaat over grenzen heen. Van-
uit een fusiepost kan adequater en 
slagvaardiger worden opgetreden’, 
zeggen beiden. In de intentieover-

eenkomst, die beide gemeenten 
hebben afgesloten, is als voor-
waarde opgenomen dat het sa-
menvoegen van beide posten geen 
nadelig effect mag hebben op de 
veiligheid in het gebied. Het Biltse 
College schrijft verder: ‘Zodra wij 
meer duidelijkheid hebben over het 
voortbestaan van de andere brand-

weerposten in onze gemeente zul-
len wij de gemeenteraad hierover 
nader informeren’.

Nieuwbouw
Intussen heeft het Algemeen Be-
stuur van de VRU in november 
2016 besloten om de brandweer-
kazernes en uitrukposten niet in 

eigendom over te nemen, maar van 
de gemeenten ‘om niet’ te huren. 
Dit nieuwe uitgangspunt betekent 
dat het aan de gemeenten is om hun 
kazernes en uitrukposten op het 
noodzakelijke onderhoudsniveau 
te brengen. Uit onderzoek van de 
VRU blijkt, dat de brandweerpos-
ten Tienhoven en Westbroek niet of 
niet volledig voldoen aan de tech-
nische en of functionele eisen en 
dat voor beide posten vervangende 
nieuwbouw wordt geadviseerd. Om 
deze redenen hebben de gemeenten 
besloten een intentieovereenkomst 
aan te gaan en vervolgens een pro-
jectplan te gaan opstellen. In de in-
tentieovereenkomst spreken beide 
gemeenten af dat ongeacht de loca-
tie, de kosten voor uitvoering van 
het projectplan en eventuele nieuw-
bouw die daaruit voortkomt zullen 
worden verdeeld.

127 jaar
De voorgestelde samenvoeging 
betekent formeel het einde van de 
zelfstandige Westbroekse Brand-
weer, die ruim twee jaar geleden 
het 125-jarig jubileum vierde. In 
een artikel in De Vierklank ten tijde 
van dat jubileum tekende Koos Ko-
lenbrander uit de mond toenmalig 
VRU bevelvoerder Herman Wes-

seling en toenmalig Westbroeks 
postcommandant Martin Groot op: 
‘De brandweer is van matig georga-
niseerd naar een zeer professionele 
organisatie uitgegroeid. Eind jaren 
‘70 kwam het gebruik van adem-
lucht op en mocht een brandweer-
man geen baard meer dragen. Begin 
jaren 80 werd de Bescherming Be-
volking (BB) opgedoekt en moest 
de brandweer deze taak overnemen. 
Halverwege de jaren 80 kreeg de 
brandweer de hulpverleningstaak 
erbij en werden de cursussen en op-
leidingen landelijk hetzelfde voor 
de vrijwilliger en beroeps. De lat 
wordt nog elk jaar hoger gelegd. De 
opleidingen worden zwaarder en de 
belasting van de vrijwilliger loopt 
tegen grenzen aan. Het werven van 
nieuwe leden wordt in de buitenge-
bieden steeds moeilijker. Veel men-
sen willen zich niet meer binden op 
deze manier. Het vrijblijvende gaat 
er steeds meer vanaf en we gaan 
van vrijwilliger naar parttimer. Een 
regionale brandweer is geformeerd 
in 2010. Door het korps van West-
broek wordt samenwerking gezocht 
met Maarsseveen Tienhoven en dat 
gaat op een prettige manier toch 
vorm krijgen. 

Lees verder op pagina 5

Het korps in 1941.(foto uit het archief van Wout van Winssen)

De eerste brandweerauto uit 1934.
(foto uit het archief van Wout van Winssen)

Leden van de brandweervereniging Bilthoven hebben zich gespecialiseerd in het opknappen van oude 
voertuigen. [foto Henk van de Bunt]
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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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies  

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/06 • 09.30u + 18.30u - 

ds. R.W. de Koeijer, 
In ochtenddienst Viering en in avonddienst 

Dankzegging + Nabetrachting Heilig 
Avondmaal 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/06 • 10.30u - Mevr. ds. N. Swen-Fischer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/06 • 10.30u - Voorgangers Jan Ham en 
Koosje Vos, Feest van het H. Sacrament 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

18/06 • 10.15u - ds. H. Knigge
18/06 • 16.30u - Student I. Poortinga

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/06 • 10.00u + 19.00u - ds. H.E. Dankers, 
In ochtenddienst Viering en Dankzegging- 

en in avonddienst Nabetrachting Heilig 
Avondmaal 

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/06 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Samendienst met Opstandingskerk, waarin 
bevestiging + intrede ds. E.W.J. van Leersum

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/06 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk waarin bevestiging + intrede 
ds. E.W.J. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
18/06 • 10.00u - Communie-, tevens 

gezinsviering, W. Sarot 

V.E.G. De Bilt e.o.
18/06 • 10.00u - Spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

18/06 • 10.30u - Mevr. ds. I. Terlouw

Herv. gemeente Groenekan 
18/06 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
18/06 • 10.00u - Ds. G.J. Blankers 

18/06 • 18.30u - Ds. M. van Reenen 

Onderwegkerk Blauwkapel
18/06 • 10.30u - Pastor C. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
Heilig Avondmaal (kring)

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Bediening Heilig Avondmaal

18/06 • 18.30u - Proponent A.N.J. Scheer, 
Dankzegging Heilig Avondmaal

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

18/06 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
18/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema, Viering 

Heilig Avondmaal (kring)

St. Maartenskerk
18/06 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren    

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/06 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen     
18/06 • 18.30u - de heer J. Schep

PKN - Herv. Kerk
18/06 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

18/06 • 18.30u - ds. G. Termaat

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

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

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt 
om 9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. 
U wordt vriendelijk verzocht de 
papiercontainers en/of het goed ge-
bundelde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 27 mei zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de con-
tainer op de vertrouwde plek neer 
te zetten.

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Zomerbingo bij WVT

Vrijdag 16 juni is er bij WVT 
(Talinglaan 10 in Bilthoven) een 
zomerbingo, de laatste bingo 
voor de zomervakantie.
Voor € 3,50 speelt men vijf ron-
des en maak je kans op leuke 
zomerse prijsjes om tuin of bal-
kon gezellig te maken. Ook zijn 
er zomerse spelmaterialen te 
winnen. Een hapje in de pauze 
is in de prijs inbegrepen. De 
aanvang is om 19.30 uur. 

Weeksluiting

Op vrijdagavond 16 juni wordt 
in Dijckstate te Maartensdijk 
weer een weeksluiting gehou-
den, waarin proponent drs. G. 
A. van Ginkel uit Maartens-
dijk voorgaat. Aanvang 19.30 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
voor gezellig samenzijn bij een 
kopje koffie.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 17 juni is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein 
in Maartensdijk van 10.00 tot 
15.00 uur. Alles fair-trade inge-
kocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden

Rommelmarkt bij DOS 

Aanstaande zaterdag organi-
seert korfbalvereniging DOS in 
Westbroek haar tweejaarlijkse 
rommelmarkt. Op deze gezel-
lige rommelmarkt worden naast 
de verkoop van tweedehands 
spullen, dit jaar ook nog een 

aantal extra activiteiten geor-
ganiseerd. Er is een kopje kof-
fie met iets lekkers en er is 
een echt boerderijsje te proeven. 
Ook is er het befaamde rad van 
Avontuur, waarbij leuke prij-
zen kunnen worden gewonnen. 
Voor de kinderen is er hinder-
nisparcours en voor de klein-
tjes is er een springkussen. Om 
12.00 uur wordt er een heuse 
korfbalclinic gegeven door de 
afgelopen jaren zeer succesvolle 
trainers van DOS 1 en 2. De 
rommelmarkt wordt gehouden 
op het korfbalvalveld van DOS 
in Westbroek en is open vanaf 
10.00 uur tot 15.00 uur. Het ter-
rein is te bereiken via de West-
broekse Molenweg. 

Avond van Gebed 

Bid mee tijdens de avond van 
Gebed op 16 juni in gebouw 
Rehoboth, Kerkdijk 10 te West-
broek. De avond begint om 
19.30 uur en duurt tot 24.00 
uur. Men kan er (ook) voor kie-
zen om een (klein) gedeelte van 
de avond mee te bidden. Er zijn 
gebedsblokken van een half uur. 
Tijdens de avond zijn er ver-
halen van vervolgde christenen 
en ondersteunt men hen door 
gebed. Info: Janneke van Hal 
dijanhal@gmail.com of Ellie 
Blaauwendraad ellie-blaauwen-
draad@live.nl.

Nieuwe predikant

Op zondag 18 juni om 10.00 uur 
wordt ds. Evert van Leersum 
bevestigd tot predikant voor de 
wijkgemeente Immanuëlkerk. 
De dienst wordt gehouden in de 
Immanuëlkerk, Soestdijkseweg 
Zuid 49, in De Bilt. De bevesti-
ging wordt voltrokken door col-
lega mevr. ds. Wilfrieda Stam, 
die is verbonden aan de Opstan-
dingskerk in De Bilt. Met de 
komst van Evert van Leersum 
wordt de vacature vervuld die 
ontstond na het afscheid van 
dominee Gert Landman.

Kersen-fietstocht

De Fietsclub bestaat uit fiets-
liefhebbers, die dagtochten 
maken in de omgeving van 
Maartensdijk. Dinsdag 20 juni 
gaat men op de kersen af. De 
start is om 9.45 uur met een 
kopje koffie/thee in de ‘Ont-
moetingsruimte’ van het Ser-
vicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk, 
waarna om + 10.00 uur de tocht 
gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Voor meer infor-
matie of aanmeldingen Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 of servicecentrummaar-
tensdijk@mensdebilt.nl 

Slow Food-markt op land-
goed Eyckenstein

Boerderij en Tuinderij Eycken-
stein in Maartensdijk houden 
op zaterdag 17 juni een open 
dag. Op Boerderij Eyckenstein 
houden Jacob en Linda Blee-
ker Jersey stiertjes en op de 
tuinderij teelt Luuk Schouten 
biologische groenten. De eerste 
Slow Food Utrecht markt is te 
vinden op het terrein van Boer-
derij Eyckenstein, Eikensteeg 
13 te Maartensdijk en duurt van 
10.00 tot 16.00 uur. Daar laten 
boeren en producenten hun pro-
ducten zien, ruiken en proeven. 
De markt is een initiatief van 

Slow Food Utrecht in samen-
werking met Boerderij en Tuin-
derij Eyckenstein.

Achterbanbijeenkomst

Cliëntenraad Sociale Zaken De 
Bilt houdt een achterbanbijeen-
komst op vrijdag 23 juni van 
14.00 tot 16.00 uur in Restau-
rant Bij de Tijd, Prof. Debije-
weg 1, De Bilt. Tijdens deze 
bijeenkomst kan men in gesprek 
gaan met de leden van de Cli-
entenraad en lotgenoten. Ook is 
er de mogelijkheid om vragen 
omtrent Werk & Inkomen, die 
betrekking hebben op uw eigen 
situatie, te bespreken. Aanmel-
den hiervoor kan per e-mail: 
clientenraaddebilt@yahoo.com 
of tel. 06 2782 0782. Voor het 
allerlaatste nieuws is de Cliën-
tenraad ook te volgen op Face-
book! (Cliëntenraad Sociale 
Zaken de Bilt)

Bingo in Maartensdijk

Bingo op vrijdag 16 juni in het 
Servicecentrum Maartensdijk. 
In de pauze kan men gezellig 
even bijpraten en een kopje kof-
fie of thee drinken. Aanvang: 
14.15 uur en de kosten zijn 3,50 
euro voor 5 speelrondes. Meer 
informatie: Servicecentrum 
Maartensdijk,  tel: 0346 214161 
en/of servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl 

Wij zijn heel erg blij met de geweldige respons van zoveel mensen 
uit Groenekan en omgeving op het overlijdensbericht van onze zoon

Paul van Doesburg
De vele brieven en kaarten, de e-mails en de persoonlijke
benaderingen hebben ons verrast en het verdriet draagbaar gemaakt. 
Jullie hebben ons het gevoel gegeven dat ons verdriet gedeeld wordt.

Hartelijk dank voor alle belangstelling.

Cor en Marilyn van Doesburg
Bas en Pepijn van Doesburg
Henny Diemer
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 FORZA! 

Forza zoekt betrokken burgers die onze 
gemeente dorps en groen willen houden. 

We hebben unieke, rustige dorpen:  
handen af van de natuur in en om De Bilt! 

Tegen geplande hoogbouw in centrum! 
Er zijn nog steeds plannen voor torens van 31 meter 

Veiligheid op straat en in het verkeer! 
Boetes voor overtreders! Meer verkeersveiligheid 

Tegen tijdelijke woningen in plantsoenen!  
Ga gewoon bouwen op de Schapenweide: sociaal en koop 

Cultuurbezuinigingen terugdraaien! 
Er is 7% bezuinigd op cultuur t.g.v. sportvoorzieningen 

Luister nou eens naar de burgers! 
Referendum invoeren in De Bilt: laat burgers meebeslissen 

Beter geluidsscherm voor Maartensdijk! 
Groenekan en Holl. Rading krijgen wél nieuwe schermen 

 

Meedoen? Mail naar: info@forzadebilt.nl 
 

RAADSLID WORDEN? 

Daadkracht met gezond verstand 

Gegrepen door het woord
Op 18 juni doet dominee Evert van Leersum intrede in de wijkgemeenten Immanuëlkerk en 
Opstandingskerk van De Bilt. Een echte bruggenbouwer en dus de juiste man op de juiste 

plaats voor de fusiegemeenten op de drempel van een nieuwe era. 

Een kennismakingsgesprek met 
de mens achter het ambt geeft 
antwoord op vragen. Wat drijft en 
inspireert hem? Over het woord 
als instrument, de predikant als 
veerman en... over ‘kuisheid’ en 
‘woede’.

Brug
De Protestantse Gemeente De Bilt 
zocht een bruggenbouwer en ver-
binder met fusie-ervaring en vond 
Evert van Leersum. Nu nog pre-
dikant in Barneveld, waar hij en-
kele jaren geleden een soortgelijk 
fusieproces meemaakte als waar 
dat in De Bilt nu speelt. Ook in 
Barneveld was een Immanuëlkerk 
in het spel en, net als in De Bilt, 
werd ook daar het gelijknamige 
Godshuis afgestoten en verkocht. 
Markant toeval of voorzienig-
heid?

Muzikale noot
Het geloof is een familieaangele-
genheid voor het gezin Van Leer-
sum. Evert heeft al zeventien jaar 
zijn gemeente in de Barneveld, ter-
wijl zijn vrouw sinds 2015 voor-
gaat in de Goede Herderkerk in 
Huizen. Daar woont het echtpaar 
ook in de aangebouwde dienst-
woning. Ze hebben een dochter, 
die ‘Arts & Humanities’ studeert 
in Middelburg. Moeder en doch-
ter beoefenen de zangkunst en 
bespelen diverse instrumenten. 
‘Zelf ben ik niet muzikaal actief, 
maar in de vacature door de Pro-
testantse Gemeente De Bilt sprak 
mij wel aan dat er een muzikale 
bruggenbouwer werd gezocht. 
Want goede muzikale ondersteu-
ning van de eredienst vind ik we-
zenlijk. Een dienst is meer dan het 
verkondigen van het woord’. 

Woorden
Maar het woord is wel wat Evert 
van Leersum beweegt. Oude 
woorden uit de Bijbel, om steun te 
bieden aan allen die worstelen met 
moeilijke levensvragen in een in-
gewikkelde wereld. Van Leersum: 
‘De Bijbel geeft geen kant en kla-
re antwoorden op alle levensvra-
gen, maar houdt ons een spiegel 
voor. Wie zijn we, hoe zijn we als 
mens? De Bijbelse boodschap is 
nog steeds actueel en met de juiste 
vertaling naar het hier en nu, kun 
je mensen steun bieden bij hun 
speurtocht naar antwoorden en 
betekenisgeving. Een kwestie van 
zoeken naar de juiste woordenfor-
mule en de juiste toon. Want als 
predikant heb je in je ambt alleen 
woorden om mee te werken. Daar 
moet je je dan ook mee voeden. 
Daarom lees ik veel boeken en 
gedichten. Om te leren van hoe 
anderen woorden gebruiken als 
instrument om te verbinden en te 
inspireren. In dat opzicht zie ik 
mijzelf soms ook wel eens als een 
veerman, die het woord naar de 
mensen brengt en de mensen naar 
het woord. Om een brug te slaan 
tussen twee werelden: de wereld 
van de oude Bijbelverhalen en de 
belevingswereld van de moderne 
mens. Daarin vind ik inspiratie en 
energie. Het is heel mooi en dank-
baar werk’. 

Eenheid in verscheidenheid
Van Leersum vindt het mooiste 
aspect aan zijn werk dat hij een 
grote verscheidenheid aan mensen 
ontmoet, die hun eigen levensver-
halen hebben en die op persoon-
lijke wijze inhoud geven aan hun 
geloof. ‘Iedereen heeft iets met 
God maar ieder op zijn eigen 

manier. En we vinden allemaal 
andere dingen mooi of belang-
rijk, maar toch is er iets dat ons 
allemaal verbindt. Die eenheid in 
verscheidenheid van mensen vind 
ik fascinerend. Ik kijk ernaar uit 
om in mijn nieuwe gemeente aan 
de slag te gaan en de mensen en 
hun verhalen daar te leren kennen. 
Het verder samenbrengen van de 
gemeenten Immanuëlkerk en Op-
standingskerk is een uitdaging 
waar ik mij met de kerkbesturen 
en de gemeenteleden graag voor 
wil inzetten. In Barneveld ligt dat 
proces al vijf jaar achter ons. He-
lemaal vergelijkbaar is de situatie 
trouwens niet, want er was geen 
financiële reden voor de fusie van 
twee gemeenten. De wens kwam 
vanuit de achterban van de ker-
ken, die ontdekten dat ze zoveel 
gemeen hadden in hun geloofsbe-
leving. Aanvankelijk was het een 
samenvoeging in één gemeente 
met behoud van twee kerkgebou-
wen. Maar omdat de kerkleden 
het gevoel van samenzijn misten, 
kwamen zij ook zelf met de wens 
om uiteindelijk in één verbouwd 
kerkgebouw verder te gaan. Dat is 
uiteindelijk ook gebeurd’. 

‘Woedender’
Evert van Leersum publiceerde in 
verschillende kerkelijke bladen 
en heeft ook een blog. Daar viel 
in een passage het volgende motto 
op: ‘Kuiser, inniger, woedender’, 
een citaat van ethicus en dogmati-
cus Gerard Rothuizen. Dat vraagt 
om enige uitleg. Van Leersum: 
‘Het was een citaat dat mij erg 
aansprak. Ik vind dat mensen van-
daag de dag soms nogal luchtig 
over God spreken. Alsof ze hem 
dagelijks ontmoeten op de markt. 

Dat mag wat mij betreft best wat 
‘kuiser’. Ik bedoel daarmee: res-
pectvoller, meer op afstand. Maar 
het contact tussen de mens en God 
mag tegelijk op geestelijk niveau 
wel inniger zijn. En de woede? 
Dat is iets dat we in ons geloof lij-
ken te hebben afgezworen. God is 
immers liefde en het christendom 
predikt vergeving als antwoord op 
slechte daden. Maar we mogen de 
ogen niet sluiten voor wat er in de 
wereld gebeurt. Zoveel onrecht en 
leed van mensen tegen mensen. 
Daar mogen we op zijn tijd ook 
best wel eens onze woede over ui-
ten. Misschien zijn we als gelovi-
gen wel iets te lief geworden…?’.

(Rob Jastrzebski)

Ontwikkeling locatie
‘Driehoek’ uitgesteld

Vanaf eind 2015 heeft het College van B en W van De Bilt een procedure doorlopen, waarbij 
marktpartijen in de gelegenheid werden gesteld om een voorstel in te dienen voor de 

ontwikkeling van de locatie ‘Driehoek’, nabij het station in het centrum van Bilthoven. 

De procedure heeft in totaal acht 
inschrijvingen opgeleverd, waar-
van, na enkele tussentijdse beoor-
delingsstappen, vier inschrijvin-
gen zijn overgebleven. Vervolgens 
heeft B en W de vier overgebleven 

inschrijvingen weer en ten op-
zichte van elkaar beoordeeld op 
basis van de criteria: beeldkwali-
teit; stedenbouwkundig concept en 
ruimtelijk-functionele inpassing; 
parkeeroplossing; grondbieding en 

aanvullende voorwaarden.
Afweging
Na een brede afweging heeft het 
College uiteindelijk op 6 juni 2017 
besloten om niet over te gaan tot 
voorlopige gunning aan de partij 
met de beste inschrijving, maar de 
ontwikkeling van de Driehoek tot 
nader order uit te stellen. Een be-
langrijk aspect in hun afweging is 
de inpassing van het in het beste 
plan opgenomen aantal nieuw te 
realiseren winkels in het centrum-
gebied van Bilthoven, in relatie tot 
de nieuwe detailhandelsnota en de 
mogelijke gevolgen voor de aanpak 
van winkelcentrum De Kwinkelier.

Over de overwegingen van het 
College zullen in samenhang met 
de voortgang van het Centrum-
plan Bilthoven nadere informaties 
worden verstrekt tijdens een raads-
avond die naar verwachting zal 
plaatsvinden op 4 juli 2017.

(HvdB)
Voorlopig zijn er geen activiteiten m.b.t. deze driehoek te verwachten. 
[foto Reyn Schuurman]

Ontvangst 
Bruderschaft Coesfeld

Burgemeester Potters ontving vrijdag 9 juni de Bruderschaft van part-
nergemeente Coesfeld. De Bruderschaft houdt zich bezig met sociale 
aspecten van de samenleving in Coesfeld. Voorbeelden daarvan zijn 
het bevorderen van ouderen- en jeugdzorg, of het ondersteunen van 
mensen die door leeftijd, geestelijke of lichamelijke toestand op andere 
aangewezen zijn.

De leden van de Bruderschaft, waaronder de burgemeester van Coesfeld 
de heer Öhmann, zijn na de ontvangst op het gemeentehuis naar Beer-
schoten gegaan om de overzichtsfoto van de Utrechtse Lustwarande te 
bekijken en de beeldentuin van Jits Bakker te bewonderen. In Coesfeld 
staan ook diverse beelden van Jits Bakker. Daarna gingen ze naar het 
Hoogkruis, waar de heer Gert Landman een zeer interessante uitleg gaf, 
die zeer op prijs werd gesteld. Na de lunch kregen ze een rondleiding 
door het centrum van Utrecht.

Ds. Evert van Leersum wil mensen 
verbinden en inspireren.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade 
Sellerie salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

1
KILO 9.99

KLEINE 
VARKENSHAAS 

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 juni
t/m woensdag  juni

500
GRAM 5.98

100
GRAM 1.25 

STOMPETOREN 
BELEGEN

ROOMBRIE

    VOORDEEL HELE WEEK

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Heerlijke lamsracks

Gemarineerde 
biefstuk 

Spareribs 
Zoet of pittig 

Alle soorten 
kipspiezen 

500
GRAM 5.98

100
GRAM 3.75

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.98

PINDA ROZIJNENMIX 250
GRAM 2.98

250
GRAM 4.98DJAKARTA MIX

Noten & pinda's

100
GRAM 1.98

CÔTE BOEUF 
Lekker grillen op de bbq of in de pan!

Lekker voor Vaderdag!

Gebraden rosbief 
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

5 + 1 
GRATIS

Gepaneerde schnitzels, kipschnitzels, 
runderschnitzels, gehaktschnitzels

6 HALEN= 5 BETALEN

Vers gebrand!

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VOORGEKOOKTE

Bistro krieltjes
500 GRAM

0.99

VERSGESNEDEN

Meloenmix
OF Watermeloen

PER BAKJE

0.99

VOLOP Aardbeien, Kersen,
Wilde perziken en Asperges

GRATIS GESCHILD!!!

Geldig op maandag 19/6, dinsdag 20/6 en woensdag 21/6

VERS GEWASSEN

Hollandse spinazie

ZAK
300 GRAM 

0.79

SAP... SAP... SAP...

Wilde perziken
HÉÉL KILO 

2.49

Spaghetti Bolognese
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Ossobuco
KALFSSCHENKEL
MET PASTA EN GROENTEN

100 GRAM

1.49

Zomerspaghetti
100 GRAM

0.99

Asperge-maaltijd
MET BEENHAM OF ZALM

NÚ

9.95

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

NIEUW

Vaderdag Taart
± 8-PERSONEN

14.95



Lezing door Bas Kromhout 
Op 21 juni vertelt historicus en journalist Bas Kromhout over zijn boek 
Goede Hoop, bij de gelijknamige documentaireserie van de NTR. De 
aanvang is om 20.00 uur bij Bouwman Boeken, Hessenweg 168 De Bilt

Goede Hoop is een reis- en geschiedenisboek in één. Het is gekoppeld 
aan de gelijknamige documentaireserie van de NTR. Het boek geeft 
verdieping aan de historische plekken die presentator Hans Goedkoop 
in Zuid-Afrika bezoekt. Plaatsen zoals Kaapstad met het VOC-fort en 
de Slavenloge, Stellenbosch en de wijnlanden, het graf van Saartjie 
Baartman (de ‘Hottentot-Venus’) in Oostkaap, de slagvelden van de 
Boerenoorlog, en het door het Apartheidsregime gesloopte Sophiatown 
en Soweto.

Bas Kromhout neemt u mee door een land én door de tijd. Hij vertelt 
over de fascinerende en turbulente geschiedenis van Zuid-Afrika, en de 
rol die Nederlanders hebben gespeeld. Aanmelden via info@bouwman-
boeken.nl of 030- 220 0112.

(Monique Stoel)
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De hoop is er dat de lokale binding wel blijft en dat brandweer West-
broek nog jaren dienstbaar mag zijn voor hun omgeving’.

Historie
De aanschafdatum 1890 van de verrijdbare spuit is als begindatum van 
het korps aangehouden, terwijl in oudere archieven al in 1782 over de 
brandweer is geschreven. De oude brandweerspuit is na aanschaf van de 
eerste brandweerauto door leden van de club Oud Roest gerestaureerd 
en wordt nog steeds onder de kerktoren bewaard. Tijdens de bezetting 
is de brandweerwagen, die toen in het Landbouwhuis in Achttienhoven 
stond door de Duitsers in 1941 gevorderd en na de bevrijding weer 
teruggevonden’. Westbroeker Wout van Winssen heeft wel 16 mappen 
in zijn archief over Westbroek gewijd aan de plaatselijke brandweer: 
‘De zin ‘als je geluk had, ging je samen naar de brand’ in het liedje 
‘M’n Opa’ uit de populaire jeugdserie ‘Ja zuster, nee zuster’ vertolkt 
heel direct het gevoel dat ‘een brand’ in het dorp oproept. Kinderen zijn 
vaak al van jongs af aan in de brandweer geïnteresseerd. Hulp aan de 
medemens staat centraal. Gevoelens van sociale plicht om je naaste in 
nood ter zijde te staan, is waarschijnlijk de grootste drijfveer om bij de 
brandweer te gaan. Je dient als brandweerman 24 uur per dag beschik-
baar te zijn. Dit streven sluit mooi aan bij de ‘plichtsbrandweer’ zoals 
deze voor 1890 in het dorp functioneerde. Je kreeg van de gemeente 
een dubbeltje per brand ter compensatie van misgelopen reguliere in-
komsten, plus een gratis borreltje van de plaatselijke kroegbaas’.

Omwonenden tegen bebouwing 
Maertensplein

door Henk van de Bunt

Sinds 2016 ligt er een bouwplan voor een appartementencomplex op de noordelijke 
parkeerplaats bij het Maertensplein in Maartensdijk. Door middel van grondruil wordt 

voorgesteld op het ten westen van het winkelcomplex gelegen terrein van de 
voormalige kassen ter compensatie parkeerplaatsen te realiseren. 

De winkeliers van het Maertens-
plein zijn geen tegenstanders van 
aanpak van het voormalige kas-
sencomplex, maar mordicus tegen 
het uitruilen van de noordelijke 
parkeerplaats. De SGP-raadsfractie 
verwoordde de binnen de gemeen-
teraad breder gedragen onvrede 
over dit plan en de te rooskleurige 
voorstelling ervan door het Col-
lege. Fractievoorzitter Johan Sloot-
weg (SGP): ‘Wij zijn geen voor-
stander van het bouwen van een 
appartementencomplex op de par-
keerplaats van het Maertensplein. 
Het voornemen om woningbouw 
te plegen op de parkeerplaats heeft 
geen draagvlak in de samenleving 
en onder de winkeliers en leidt bo-
vendien niet tot een toename van 
het aantal parkeerplaatsen’. 

Wethouder
De SGP diende daarom in de raads-
vergadering van 18 mei een motie 
in over dit onderwerp. Wethou-
der Hans Mieras ging daar toen 
op in: ‘Op het kascomplex ligt 
een bestemmingsplan dat dermate 
veel ruimte biedt, dat het college 
zich daar ongemakkelijk bij voelt. 
Daarom hebben we een alternatief 
gezocht bij de parkeerplaats.’ De 
wethouder merkte, dat er veel weer-
stand in het dorp is. Hij noemde de 
suggestie om naar de Dierenriem 
als alternatief te kijken creatief en 
zegde toe daar serieus onderzoek 
naar te doen: ‘Maar als het met de 

alternatieve locatie niet lukt komt 
het eerste plan weer op de agenda 
te staan.’

Omwonenden
Niet alleen de winkeliers van het 
Maertensplein zijn mordicus tegen, 
ook het merendeel van de direct 
omwonenden, die met veel verba-
zing met name de communicatie 
rondom deze plannen volgen. Ook 
de omgeving is met name ongerust 
gebleven vanwege de uitgesproken 
‘terugkomstroute’ van de wethou-
der. Enkele bewoners van de Mo-
lenweg in Maartensdijk stuurden 
een open brief aan het college van 
B&W van de gemeente De Bilt, 
waarin zij hun gevoelens inzake dit 
bouwplan verwoorden. Bewoners 
Kees Grobecker en Arie Leijendek-
kers: ‘In een nieuwsflits Maertens-
plein (april 2017) stelt de gemeente 
dat er vorig jaar een particulier 
initiatief is gestart om dit apparte-
mentencomplex te realiseren. Een 
vreemde benadering in onze ogen. 
Dit initiatief is immers medio 2012 
al genomen? De gemeente heeft 
toen zonder juridische grondslag de 
plannen gedwarsboomd. Voor zo-
ver wij weten heeft de ontwikkelaar 
vervolgens een claim ingediend, 
die uiteraard te verwachten was’.

Claim
Frank Evers en Hein Hoffen wonen 
ook aan de Molenweg: ‘In dezelfde 
nieuwsflits zegt het college alle 

problemen rondom het Maertens-
plein op te willen lossen zoals de 
leefbaarheid, de leefomgeving, de 
sloop van de kassen, het verbeteren 
van de parkeergelegenheid, de be-
reikbaarheid, en als laatste de bouw 
van appartementen. Het bevreemdt 
ons, dat men nu wel alle genoemde 
zaken in acht neemt, terwijl bij de 
herinrichting van het Maertens-
plein in 2015 al de nodige aan- en 
opmerkingen door ondernemers en 
burgers geplaatst zijn, maar er toen 
vrijwel niets mogelijk was. Wij 
kunnen ons niet aan de indruk ont-
trekken, dat de huidige ontwikke-
lingen met name ingegeven worden 
om de problemen met de ontwikke-
laar op te lossen’. 

Grondhouding
Ook Erik Schuitema woont aan de 
Molenweg in de periferie van dit 
plan: ‘Tijdens de eerste bijeenkomst 
met burgers en ondernemers op 7 
december 2016 was de stemming 
al zeer negatief over het bouwplan. 
De enige concrete informatie die 
wij ontvingen was dat de nieuw-
bouw niet hoger zal worden dan de 
bestaande bebouwing. Gezien de 
negatieve grondhouding van bur-
gers en ondernemers adviseren wij 
het college zo spoedig mogelijk te 
besluiten te stoppen met het bouw-
plan op de noordelijke parkeer-
plaats. Een onderzoek naar de wijze 
waarop de ontwikkelaar gecompen-
seerd kan worden dient ook verder 

Nieuwbouwkosten Regenboog 
flink hoger

Er is 680.000 euro extra nodig voor de bouw van het Integraal Kindcentrum De Regenboog in 
De Bilt. Dat schrijft het Biltse college in een raadsvoorstel. In 2010 was al een 

bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw.

Naar verwachting zal de bouw 
van het complex, dat het huidige 
gebouw van de Algemeen Chris-
telijke Basisschool De Regenboog 
zal gaan vervangen, dit jaar nog be-
ginnen. In het pand zullen naast de 
basisschool ook de buitenschoolse 
opvang (bso) en de voorschoolse 
en vroegschoolse educatie (VVE) 
onderdak krijgen. De school moet 
tijdens de bouw elders in De Bilt 
worden ondergebracht.

Gebiedsvisie
De plannen voor de nieuwbouw 
stammen al uit 2009. Toen is de 
Gebiedsvisie Buys Ballotweg vast-
gesteld. Een jaar later werd een 
investeringskrediet van 2,5 mil-
joen euro beschikbaar gesteld. Na 
de vaststelling van de gebiedsvisie 
gaf een aantal nieuwe inzichten 
aanleiding tot een verfijning. Deze 
kwam tot stand in nauw overleg 
met aanwonenden en direct betrok-

ken partijen. De oorspronkelijk 
los van elkaar geplande gebouwen 
konden worden samengevoegd in 
één gebouw. Daarnaast kon een 
aantal grote kastanjebomen ge-
spaard blijven en werden enkele 
parkeerplaatsen aan de Aeolusweg 
behouden. In 2014 werd vervolgens 
een ontwerp uitgewerkt, maar tegen 
het bestemmingsplan Buys Ballot-
weg werd een beroep ingesteld. 
Pas in maart van dit jaar werd dit 
beroep niet ontvankelijk verklaard 
door de Raad van State en is het 
bestemmingsplan onherroepelijk 
geworden.

Kostenraming
Er moest vervolgens een nieuwe 
kostenraming worden opgesteld. 
Door wijzigingen in de wet- en 
regelgeving lopen de uiteindelijke 
bouwkosten veel hoger op dan 
oorspronkelijk geraamd. Dat komt 
vooral door strengere milieu- en 
energie-eisen, wat weer gevolgen 
heeft voor de installatietechniek. 
Ook de aantrekkende economie - 
waardoor aannemers het weer druk-
ker hebben - heeft gevolgen voor 

Verontruste bewoners van de Molenweg op het verbindingswegje van de 
Molenweg naar de gewraakte parkeerplaats. 

de bouwkosten. Het college stelt in 
het raadsvoorstel dat het begrijpt 
dat de gemeenteraad kritisch kan 
zijn, nu de kosten fors hoger uit-
vallen. Het plan om deze reden niet 
door laten gaan is volgens het col-
lege echter niet verstandig. 

Het huidige gebouw voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd en 
heeft ook vanwege de geplande 
onderwijsvernieuwing aanpassin-
gen nodig. Ook moet de bestaande 
gymzaal worden vervangen. Het 
onderwerp komt 15 juni aan de 
orde in de commissie Burger & 
Bestuur.

te gaan dan slechts de Dierenriem 
te Maartensdijk. Hiermee kan de 
verspilling van veel overheidsgeld, 
energie, tijd en de onvermijdelijke 

planschadeprocedures voorkomen 
worden. Het bouwplan op de noor-
delijke parkeerplaats zal immers op 
veel weerstand blijven stuiten’. 

Het huidige gebouw van De Regenboogschool is aan vervanging toe. 
[foto Henk van de Bunt]
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

Hondentrimsalon 
Baas

Geopend
maandag t/m vrijdag 
08.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak:
06-19576139 | hondentrimsalonbaas@hotmail.com
Achterweteringseweg 65,
3738 MB  Maartensdijk

10% korting
bij uw eerste bezoek 

aan de trimsalon

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Sporten voor kinderen
in de zomervakantie
In de zomervakantie organiseren de buurtsport-
coaches van MENS De Bilt een aantal sportda-
gen. Deze dagen zijn voor alle kinderen van 6-12 
jaar. Er kan ingeschreven worden voor een hele 
dag met lunch maar ook voor een dagdeel. De 
kosten voor een hele dag bedragen € 20,-
inclusief lunch en voor een dagdeel € 15,- 
zonder lunch.

De sportdagen vinden plaats op:
• maandag 17 juli: ochtend bootcamp en voetbal; 

middag basketbal en tennis
• dinsdag 18 juli: ochtend hockey en tennis; 

middag kickboksen en slagbal
• donderdag 20 juli: ochtend worstelen en judo; 

middag rugby en kickboksen
• maandag 14 augustus: ochtend voetbal en 

hockey; middag atletiek en volleybal
• dinsdag 15 augustus: ochtend rugby en tennis; 

middag zelfverdediging en voetbal
• donderdag 17 augustus: ochtend dance; 

middag slagbal/honkbal en kickboksen

Verzamelplaats:
W4, Laan van Weltevreden 4, De Bilt. Tijd: Inloop 
vanaf 8.15, ophalen uiterlijk 17.00 uur. Opgeven 
vooraf per email: j.vandelft@mensdebilt.nl

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

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

VADERDAGSLOF
met heerlijke aardbeien € 8,95

NU
€ 1,65
ons nieuwe maandbrood, lekker luchtig met rogge, 
sesam, lijnzaad en zonnebloempitten

ZONNEBROOD

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

Uitdagende vakantiebaan

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

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

Veldhuizen Dakopbouwen
P.C. Staalweg 40

3721 TJ Bilthoven
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Rabobank steekt de handen
uit de mouwen

Rabobank Rijn en Heuvelrug organiseert van 12 t/m 15 juni de Aandeel-in-elkaar week. 
Tijdens deze week steken medewerkers van de bank massaal de handen uit de mouwen bij 

maatschappelijke organisaties in de regio. Het motto is ‘pak uit en aanpakken’. 

Meer dan 100 enthousiaste me-
dewerkers van Rabobank Rijn en 
Heuvelrug zetten zich in bij diverse 
vrijwilligersprojecten. Deze projec-
ten bestrijken het gehele werkge-
bied van de bank. Er worden klus-
sen gedaan bij o.a. het Thomashuis 
in Maartensdijk en woonzorgcen-
trum De Biltse Hof in Bilthoven. 

Opbrengst
De Rabomedewerkers pakken di-
verse klussen aan. Zo gaan ze tui-
nen onderhouden, (les-)materialen 
schoonmaken, schuren verven, 
wandelen met ouderen en pan-

nenkoeken bakken voor ouderen. 
Daarnaast wordt op het hoofdkan-
toor een inzameling gehouden van 
speelgoed en tuinspullen. De op-
brengst komt ten goede aan Stich-
ting Youké. Deze stichting verleent 
gespecialiseerde hulp bij grote pro-
blemen in gezinnen op het gebied 
van opvoeding.

Samen voor 
De Aandeel in Elkaar week wordt 
begeleid door Samen voor Zeist en 
Samen voor De Bilt. Beide organi-
saties stimuleren betrokken onder-
nemen in de lokale omgeving. Doel 

is om de samenwerking en verbin-
ding tussen bedrijven en lokale sa-
menleving te vergroten. Rabobank 
Rijn en Heuvelrug is founder van 
zowel Samen voor De Bilt als Sa-
men voor Zeist.

Bent u geïnteresseerd, of wilt u met 
uw bedrijf ook vrijwilligerswerk 
doen, neem dan contact op met 
Wilma de Groot van Samen voor 
Zeist: 06 50948811, of met Judith 
Boezewinkel van Samen voor De 
Bilt: 06 11564957.

(Judith Boezewinkel)

Ook in 2016 staken Rabobank-medewerkers de handen uit de mouwen. 
(foto Rabobank)

Ethische dilemma’s bij dementie
Op dinsdag 20 juni is er een Alzheimer Café in woon- en zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de bena-
ming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Het thema van 
deze avond is ‘Ethische dilemma’s 
bij dementie’. Als iemand dementie 
krijgt, kunnen diverse ethische di-
lemma’s ontstaan. 

Hoe ga je daarmee om? De veran-
derende werkelijkheid van iemand 
met dementie zorgt bij de naaste(n) 
dikwijls voor gemengde gevoe-
lens en soms onzekerheid. Geertje 
Huisman, geestelijk verzorger, zal 
over dit thema komen praten. Er 
is voldoende gelegenheid om met 
hem in gesprek te gaan en vragen 
te stellen. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid om 
een drankje te nemen en even na 
te praten. De toegang is altijd gra-
tis. U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Voor vervoersvragen en/of 
andere info: Alida Melkert, tel.nr. 
030 6562977.

Bulderende Brahms in Woudkapel
‘Waarom heeft de mensheid het hemelse geschenk, de hoop, ontvangen?’

Juist in een tijd waarin de Wester-
se waarden en cultuur sterk onder 
druk staan en verdriet en rouw de 
krantenpagina’s beheersen, werd 
vrijdag 2 juni in de Woudkapel het 
muzikale testament van Johannes 
Brahms gespeeld, van wie ook bo-
venstaande woorden zijn.

Het Strijkkwintet nr. 2 in G, dat 
Brahms als zijn laatste werk be-
schouwde, moest zijn afscheid van 

diens muziek worden, want de nog 
maar 57 jaar oude meester voelde 
zijn einde naderen.
Een bulderend en tierend werk, 
maar toch eerder hoopvol dan pes-
simistisch, en dat liet het Wouden-
semble ook merken: met de bekende 
gedrevenheid verdedigden deze vijf 
topmusici Brahms’ lastige partituur 
met verve. Lastig, want de vele 
maatverschuivingen, dubbelgrepen 
en merkwaardige octaafparallellen 

zijn niet voor iedereen weggelegd, 
en sommige passages konden nog 
aan ritmische precisie en articulatie 
winnen, maar het Woudensemble 
klaarde de klus zeer overtuigend 
en een dankbaar applaus was hun 
verdiende deel. Overigens stierf de 
Hamburgse toondichter pas zeven 
jaar later en is nooit opgehouden 
met componeren.

(Peter Schlamilch)

Tentoonstelling 100-jaar 
Bilthoven verhuist

Op zaterdag 13 mei werd de tentoonstelling over 100 jaar 
Bilthoven geopend bij Veldhoven Interieurs aan de Vinkenlaan

31 in Bilthoven. De tentoonstelling stond daar tot vrijdag 9 juni en 
verhuisde daarna, om daarna zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 

te verhuizen naar gebouw WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven.

Vanaf maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli staat de tentoonstelling ge-
pland in de bibliotheek van het Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. 
Daarna in de Mathildezaal van het gemeentehuis vanaf 11 juli tot 11 
augustus. Na de zomer zal de tentoonstelling te zien zijn van dinsdag 
29 augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Woon-
centrum, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven en daarna nog van zondag 17 
september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige Juli-
anakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven.

Hans de Groot wijst zijn collegae-leden van de Historische Kring 
(v.l.n.r. Marcel Jansen, Ellen Drees, Wilma Storimans en Coos Koenen) 
op de plek in Bilthoven, waar hij is geboren. [foto Henk van de Bunt]

advertentie

Het Woudensemble klaart de klus overtuigend.

Denk mee over de onderdoorgang Groenekanseweg! 

Voor de wegverbreding van de A27 en de A1 gaat 3Angle werkzaam-
heden uitvoeren aan de onderdoorgang Groenekanseweg. In samen-
spraak met inwoners van Groenekan en de gemeente De Bilt willen 
wij de uitstraling van deze onderdoorgang verbeteren.

Deze gesprekken vinden plaats in de werkgroep ‘onderdoorgang 
Groenekanseweg’. 3Angle is op zoek naar vrijwilligers die, als afvaar-
diging van de inwoners van Groenekan, willen deelnemen aan deze 
werkgroep. Heeft u interesse om deel te nemen? Meldt u dan uiterlijk 
25 juni 2017 aan via: omgeving@3angle.nu.

Op de website www.verbredinga27a1.nl/uitvoering vindt u meer in-
formatie over de werkgroep ‘onderdoorgang Groenekanseweg’. Of 
kom naar de bewonersavond over de werkzaamheden aan de weg 
op 19 juni 2017 van 20:00 tot 22:00 in het Dorpshuis de Groene Daan. 
Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen via tele-
foonnummer 06 - 11 39 96 71 of via e-mail: omgeving@3angle.nu
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Voordeel

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

600

695 10,-

2e
 halve

prijs

Aardbeienslof

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 juni 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Barbecue vlees
en spiezen

4 stuks

Radler bier

Alle merken/soorten
Bijv. Amstel 2 pakken
(6 � esjes) van €7,58 
voor

€5,69

Barton & Gustier 
Provence Rose

per � es
van

€7,99

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Ontmoetingskerk Maartensdijk 
viert 50 jarig bestaan

door Kees Diepeveen

In 1966 is begonnen met de bouw van de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk. 
In die periode werd er veel gebouwd in het dorp, het bewonersaantal nam flink toe. 

Omdat het kerkgebouw aan de Dorpsweg te klein werd, werd besloten tot de bouw van een 
nieuwe Gereformeerde kerk aan de Julianalaan, een kerk die in 1967 werd opgeleverd. 

Vooruitlopend op een kerkelijke fusie van de Gereformeerde Kerk en de 
Hervormde Gemeente Advent in 1984, werden vanaf september 1982 alle diensten al 

gezamenlijk gehouden in het kerkgebouw aan de Julianalaan.

Het 50 jarig bestaan van het kerkge-
bouw is voor het kerkbestuur aan-
leiding hier nadrukkelijk aandacht 
aan te besteden. Een evenementen-
commissie bestaande uit René Alk-
ema, Toon Moene , Ans Nieuwen-
huize, Saskia van Looveren, Corrie 
van Es en Simone Masmeijer gaan 
een feestelijk weekend organiseren 
op zaterdag 1 en zondag 2 juli. 

De eerste actie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Er is aan het kerk-
gebouw een groot fotodoek opge-
hangen waarop de bouw van de 
kerk zichtbaar is. In de kerk bevindt 
zich een herdenkingssteen, die op 
15 oktober 1966 is gelegd door de 
heer Otto Doornenbal, een markant 
figuur binnen de gemeenschap van 
de Gereformeerde kerk in die peri-
ode.

Samengaan
De Hervormde gemeente Advent 
had tot 5 september 1982 zijn kerk-
diensten gehouden in Sport- en 
Cultureelcentrum de Vierstee in 
Maartensdijk. Er was al wel een 
vorm van samenwerking gaande. In 
de zeventiger jaren werkten beide 
kerken al samen, hielden al geza-
menlijke diensten, en voerden stap 
voor stap gezamenlijk pastoraat in; 
ook het jeugdwerk was gezamen-
lijk onder de vlag van de Interker-
kelijke Jeugdraad. Toch hebben 
beide kerken nog een tijd hun eigen 
vieringen gedaan en eigen pastoraat 
gehouden, aldus Corrie van Es en 
René Alkema. ‘Uiteindelijk heeft 
deze samenwerking in september 
1984 geresulteerd in een federatie 
van beide kerkelijke gemeenten 
en het gebruik van één kerkge-

bouw onder de naam Protestantse 
gemeente Maartensdijk. De kerk 
droeg toen nog niet de naam ‘Ont-
moetingskerk’. 

Prijsvraag
In de voorbereiding op de kerke-
lijke samenwerking en het gebruik 
van de kerk hadden de kerkbesturen 
een prijsvraag uitgeschreven onder 
de kerkleden om een naam voor de 
kerk te bedenken. Tijdens een ge-
combineerde Kerkenraadsvergade-
ring op 4 oktober 1982 werd uit alle 
inzendingen de winnende naam ge-
kozen: Ontmoetingskerk. De naam 
was bedacht door Mw. van Kerkho-
ven, één van de toenmalige ouder-
lingen. De naam ‘Ontmoetingskerk’ 
verwijst naar zowel de horizontale 
ontmoeting tussen mens en mens, 
als naar de verticale ontmoeting 
tussen mens en God. Als je beide 
ontmoetingen combineert krijg je 
het teken van het kruis. 

Authentiek
De kerk bestaat nog in de vorm 
zoals opgeleverd in 1967. In het 
gebouw zijn inmiddels wel de be-
nodigde aanpassingen gedaan en 
voorzieningen aangebracht om 
het gebouw aan de tegenwoordige 
tijd aan te passen. Als voorbeelden 
worden genoemd het invalidentoi-
let en een consistorieruimte. Kerk-
zaal, kerkbanken en preekstoel zijn 
nog authentiek, maar de entree is 
in de loop der jaren veranderd door 
o.a. het creëren van bovengenoem-
de consistorieruimte. Het huidige 
orgel werd op 4 februari 1984 inge-
wijd, en wordt nog steeds graag be-
speeld door organisten van veraf en 
dichtbij. Door de zelfwerkzaamheid 

Liefdestango in Immanuelkerk
Woody Allen zei het al: ‘Ik ben hopeloos verliefd. Nu nog een meisje vinden dat 

met mij die gevoelens wil delen’.

In het afwisselende programma 
over de liefde, op zondag 21 mei, 
was het meisje snel gevonden: van 
alle kanten werd zij bezongen, ge-
prezen, vereerd en aangeroepen 
door het Kamerkoor De Bilt. Van 
het prachtige ‘Love’ van Edward 
Elgar tot ‘Adios Nonino’, en van 
Piazzolla tot Drie Schuintambours: 
het publiek genoot er volop van.

Het met prachtig scherpe dynami-
sche contrasten begeleidende Ac-
cordeonensemble Opus I, onder 
leiding van de zeer orkestraal en 
lyrisch dirigerende Eric Vermaak, 
vormde een aangename afwisseling 
op het prima zingende kamerkoor, 
dat in de heerlijke akoestiek van de 
Immanuelkerk volop tot zijn recht 
kwam. Compliment ook aan diri-
gente Inge Westra, die het koor al 
vanaf de oprichting in 1981 weet 
te inspireren, en in dit concert de 

zangers, gezeten op kussens op de 
grond, zelfs van achter uit de kerk 
naar zuivere en vocaal vloeiende a 
capella-prestaties wist te leiden. 
Het gezamenlijk voorgedragen Ev-

viva Bacco (Andriessen) en Liber-
tango (Piazzolla) waren een feest 
om naar te luisteren en het publiek 
dwong terecht een herhaling ervan 
af. (Peter Schlamilch)

Bilthovens Kamerkoor 
met Engelse lyriek

‘Het is curieus om door ouderwetse mensen als misdadiger te 
worden behandeld, alleen maar omdat mijn gedachten

en ideeën hun pet te boven gaan.’

Deze uitspraak van de Engelse componist Edward Elgar wekt vandaag 
de dag lichte verbazing: men kan zich nauwelijks nog voorstellen dat 
zijn prachtige, welluidende en goed gestructureerde klanken rond 1900 
weerstand opriepen. Integendeel: tijdens het goedbezochte concert van 
het Bilthovens Kamerkoor, jongstleden zondag in de OLV-kerk, werd 
maar weer eens bewezen dat Elgar achteraf wellicht wel eens de meest 
onderschatte en onterecht vergeten componist uit de toch al wat arm-
zalige Britse muziekgeschiedenis zou kunnen zijn. Dirigent Arie Perk, 
die ook zanger is, liet met zijn vloeiende en uitnodigende slag het koor 
volop zingen en ademen, hetgeen de klank in de wat grotere werken 
zeer ten goede kwam. Ook frasering en tekstplaatsing waren goed ver-
zorgd, hoewel aan intonatie en gelijkheid op sommige plaatsen nog ge-
werkt kan worden.

Mede door uitstekende begeleiding van Wim Brunsveld en Mariëtte 
Budding werd dit concert een sfeervol muzikaal geheel van Engelse 
koorwerken dat, op verzoek van de dirigent, nergens door tussentijds 
applaus werd verstoord. (Peter Schlamilch) 

Het Bilthovens Kamerkoor. (foto Berry Verlinden)

Het grote fotodoek op de muur van de kerk geeft een beeld van de in 
aanbouw zijnde kerk in 1967.

Kamerkoor De Bilt met accordeonensemble.[foto Reyn Schuurman]

van de kerkleden wordt de kerk net-
jes onderhouden en schoongehou-
den. Ook wordt er nagedacht over 
in hoeverre het wenselijk is om 
de kerkzaal gebruiksvriendelijker 
te maken voor andere doeleinden 
dan de wekelijkse kerkdienst- maar 
daar zitten nog wel wat haken en 
ogen aan.

Theologisch cabaret
Er staat al een conceptplan in de 
steigers voor het feestweekend in 
juli. Enkele in het oog springende 
activiteiten op de zaterdag zijn: een 
miniconcert door een tweetal or-
ganisten, gevolgd door een theolo-
gisch cabaret van Kees Posthumus. 

Deze theoloog/cabaretier brengt 
zijn programma: ‘de Bijbel in een 
uur’ samen met een accordeonist. 
Op zondag is er een feestelijke 
dienst met medewerking van de 
Cantorij. Het bijzondere aan deze 
dienst is dat kinderen hier een be-
langrijke inbreng hebben. Na de 
dienst is er een gezamenlijke lunch. 
Het is de bedoeling dat alle deelne-
mers etenswaren meenemen en dat 
delen met elkaar. Na een fietspuz-
zeltocht wordt er afgesloten met 
een gezamenlijke borrel.De evene-
mentencommissie hoopt hiermee 
een programma te hebben ontwik-
keld dat voor jong en oud aantrek-
kelijk is.

advertentie

Als je alleen of met een relatie
op zoek bent naar zomerinspiratie
dan vond je vorige week
als je De Vierklank bekeek 
in de special heel veel informatie

Guus Geebel Limerick
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
Tel. 0346-212279

www.botabootscompany.com/events

17 & 18 juni Pure Enjoy - Rozendaal

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Espadrilles
van € 49,95 voor

€ 29,95
maat 37 t/m 41

Wij zijn op zoek naar een
(junior) werkvoorbereider / tekenaar (Tekla)

Wie wij zijn:
• Een ambitieus bedrijf met ca. 12 vaste medewerkers
• De klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit bouw- en aannemersbedrijven, de industrie, 

landschapsarchitecten
• De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervaardigen van staalconstructies, 

stalen puien, trappen, bordessen en hekwerken van zowel staal, RVS als aluminium.

Wat de functie inhoudt:
Als (junior) werkvoorbereider / tekenaar ben jij ondersteunend binnen onze verschillende 
projecten. D.m.v. het geavanceerde 3D tekenprogramma Tekla Structures werk je werk-
plaats- en overzichtstekeningen uit. Je zorgt ervoor dat de uitvoering van onze projecten 
zo efficiënt mogelijk verloopt en je bent de rechterhand van de projectcoördinator.

Wat wij vragen:
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Bij voorkeur bouwkundige ervaring in de staal- en/of constructiebranche
• Minimaal MBO werk- en denkniveau (werktuigbouwkunde)
• Ervaring als zelfstandig Tekla tekenaar is een pré, maar leerlingen worden ook zeker 

uitgenodigd om te solliciteren
• Goede uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands

Wat wij bieden:
• Een afwisselende baan en uitdagende projecten
• Prettige werksfeer met mogelijkheid voor eigen inbreng
• Een marktconform salaris

Graag zien we je sollicitatie tegemoet!
Je kunt deze mailen naar: administratie@broecks.nl t.a.v. de heer H. (Harry) Broecks

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld

Hilvertsweg 73-77 | 1214 JA Hilversum
Tel: 035 624 90 34 | www.broecks.nl
Staal voor de bouw sinds 1932

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER BIEFSTUK

Van de Utrechtse Heuvelrug, van de bovenbil 

gesneden, heerlijk mals, kort bakken
100 gram 2,15

VARKENSFILETLAPJES

Van ons bekende varkensvlees, lekker op de BBQ of 

uit de pan, met een olie-pesto-marinade
100 gram 1,35

HOLLANDSE LAMSBRAADSTUKJES

Met een laagje braadvet, takje basilicum, alleen nog 

zout & peper, ca. 25 min. braden
100 gram 2,98

KIPDIJFILET

Zonder botje, heerlijk voor saté, door uw schotel of om 

te vullen, ca. 20-25 min. braden
100 gram 0,89

RUNDERGEHAKT

100% van de Utrechtse heuvelrug, vers gedraaid, 

helemaal naturel, zeer smaakvol....
500 gram 3,75

SLAGERS LOEMPIA'S

Voor in de oven; 180°C 25 min. Lekker krokant, met 

kip, groente en licht gekruid...
3 stuks 5,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 12 juni t/m zaterdag 17 juni. Zetfouten voorbehouden.

Icarus vliegt in Lichtruim
Voor de één de overmoedige hoogvlieger, voor de ander de vliegenier die het ten minste 

geprobeerd heeft: Icarus staat symbool voor de drieste held die te dicht bij
de zon vloog en daardoor diep ten val kwam.

‘Daar stonden ze. Versteend. Als aan de grond gena-
geld. Hun ogen bijna uit de kassen van schrik. Het 
beest bestaat, en was niet om aan te zien.’ Zo stonden 
de 14 jonge acteurs van Theaterschool Masquerade 
en de 10 dansers van Dansschool De Bilt-Zeist in de 
sterke, maar soms wat te fragmentarische openings-
voorstelling van theaterfestival ‘Fly Away’, dat zich 
afgelopen weekeinde afspeelde in het Lichtruim.Het 
mooie aanvangsbeeld van de 14 geblinddoekte kin-
deren, klaar om te worden geofferd aan het monster 
Minotaurus, wiegend tijdens de zeereis naar Kreta 
maakte indruk, net als de visuele achtergrondprojec-
ties die het verhaal versterkten en becommentarieer-
den. De goede acteer- en dansprestaties, de prachtige 
gezongen bijdragen van Anna en Emma, de mooie 
kostuums en dito belichting maakten dit tot een 
energieke en letterlijk wervelende voorstelling.

(Peter Schlamilch) 
Openingsbeeld van de voorstelling in het Lichtruim. 
[foto Reyn Schuurman]

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!

Nieuwe Weteringseweg 33, 3737 MG  Groenekan
Telefoon (0346) 74 53 00, Mobiel (06) 11 38 43 78

info@slootwegbeschoeiingen.nl, www.slootwegbeschoeiingen.nl

Slootweg Beschoeiingen, is dringend op zoek naar een gemotiveerde 
werknemer. Wij zijn werkzaam in het plaatsen van beschoeiingen, vlonders 
en steigers. Sollicitatie kunt u richten aan: info@slootwegbeschoeiingen.nl 
Voor onze werkzaamheden zie: www.slootwegbeschoeiingen.nl
 
Beschoeiing is er in verschillende materialen. Houten beschoeiing, kunststof beschoeiing, 
stalen beschoeiing en betonnen beschoeiing. Beschoeiing wordt toegepast als bescherming 
van tuinen langs het water en als versterking van oevers van sloten, kanalen en vijvers.
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Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

Nu alles 
40% 

korting*

Dagelijks nieuwe aanvoer planten

*zie w
inkel

1626_BC_Karel_Opheffingsuitverkoop2.indd   1 09-06-17   14:38

advertentie

Taartenwedstrijd
Heel De Bilt Bakt!

Tijdens de jaarmarkt op 10 juni organiseerde Bouwman Boeken voor 
de tweede keer een fantastische bakwedstrijd voor de beste thuisbak-
kers van De Bilt; ‘Wie bakt de mooiste en lekkerste taart van het dorp’? 
Van 12.00 tot 15.00 uur mocht iedereen komen proeven en een jury-
formulier invullen. Ruim vijftig juryleden beoordeelden de taarten op 
smaak en uiterlijk. Meest originele taart van de dag was zonder twijfel 
de griezeltaart in de vorm van hersenen, gemaakt door Tim de Rooij 
en Ronja Bomhof. Met een overtuigende meerderheid ging de eerste 
prijs echter naar mevrouw Sies die een heerlijke taart met framboos en 
witte chocolade maakte. Deze zag er niet alleen prachtig uit, maar was 
volgens de juryleden ook een geslaagde combinatie tussen fris en zoet. 
De winnaar ontving een boekenbon voor een kookboek naar keuze ter 
waarde van 50 euro. (Merle Smeets)

Thuisbakkers hebben hun best gedaan. [foto Reyn Schuurman] 

Bilthovenaar schrijft boek 
over vuurtorens

door Henk van de Bunt

Er gaat wellicht geen week voorbij of er verschijnt wel weer een nieuw boek. Ook de in Bilthoven 
woonachtige Kees van Hamersveld heeft zich de voorbije anderhalf jaar bezig gehouden met het 
samenstellen van een bijzonder boek; hierin staan een 50-tal vuurtorens centraal in de, op zich 

staande, verhalen. Vrijdag 16 juni is de presentatie ervan in De Bilt.

Geen vuurtorens is hetzelfde, ze 
staan op verschillende locaties en 
hebben ieder een eigen verhaal. Dat 
gegeven gebruikte Van Hamersveld 
voor zijn boek ‘Vuurtorens op de 
kaart’. Na heel wat reizen is inmid-
dels één ding duidelijk: vuurtorens 
staan overal. Zelfs een in onze om-
geving, gebouwd voor ‘als de dijken 
breken’ en het hoge water er voor 
zorgt dat Zeist aan zee komt te lig-
gen. Vuurtorens zijn in de laatste de-
cennia regelmatig in het nieuws. De 
betekenis als hulpmiddel voor vei-
lige navigatie van schepen, is sterk 
afgenomen en dus wordt door lokale 
overheden naar nieuwe bestemmin-
gen gezocht. Het is daarbij goed te 
bedenken, dat vuurtorens gebouwd 
zijn om langsvarende schepen te 
waarschuwen voor gevaar en op die 
manier levens, van dikwijls onbe-
kende zeevarenden, te redden.

Landmeter
Landmeter en vuurtorenpublicist 
Kees van Hamersveld geeft de lezer 
de kans om de wereld, die achter ie-
dere vuurtoren schuilgaat, beter te 
leren kennen. Historische verhalen 
worden gekoppeld aan kaartfrag-
menten van de omgeving waar het 
gebeurde of aan de hand was. Na-
tuurlijk hoort daar ook een afbeel-
ding van die vuurtoren bij. 

Format
Kees van Hamersveld is 9 jaar be-
stuurslid geweest van de Nederland-
se Vuurtoren Vereniging (opgericht 
in 1992) en was tussen 2000 en 2014 
de ‘hofleverancier’ van vuurtoren-
blad De Vuurboet. Slechts enkele 
van die verhalen zijn gebruikt voor 
zijn nieuwe boek; alleen als die pas-
ten in het strakke format: steeds één 
verhaal, met één of enkele afbeel-
dingen plus nog een uniek kaartfrag-
ment. Samen met een vormgever en 
een tekstredactrice is er iets moois 

ontstaan. Zelfs in de ‘vuurtorenwe-
reld’ is men verbaast over het resul-
taat. 

Egmond
Vorige week is Vuurtorens op de 
kaart voor het eerst en officieel ge-
presenteerd in Egmond aan Zee, in 
de botenloods van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij. 
Ook hier was er lof en waardering; 
voor ieder reddingstation (er zijn er 
45 in Nederland) schonk Van Ha-
mersveld een boek voor op de kof-

Drukbezochte jaarmarkt Hessenweg

De winkeliersvereniging Hessen-
weg en Looydijk verzorgde zaterdag 
weer een drukbezochte Jaarmarkt 
van 10.00 tot 17.00 uur. De jaarmarkt 
wordt elk jaar druk bezocht, tot zelfs 
van ver buiten de gemeentegrenzen 
komt men hierop af. Het is een mooi 
evenement voor het winkelcentrum, 
Iedereen draagt daar een steentje 
aan bij op eigen innovatieve manier 
waardoor de jaarmarkt steeds leuker 
wordt. De vele stands en het mooie 
weer trokken veel mensen die rustig 
langs de kraampjes kuierden. Ook 
voor de kinderen was er weer ge-
noeg te doen.

Ruime keus uit het ballonnen-
boeket. (foto Frans Poot)

BBQ-avond met marktje
Op vrijdagavond 16 juni is er een BBQ-avond met daarnaast een 
‘kleine’ verkoping en activiteiten voor de kinderen. Het terrein van 
Zorgboerderij ‘Nieuw Toutenburg’ (Dorpsweg 85 te Maartensdijk) zal 
omgebouwd worden tot een kleine markt waar je vooraf of ondertus-
sen van een BBQ kunt genieten. Aanmelden bij voorkeur (via adullam.
maartensdijk@gmail.com). De BBQ en verkoping beginnen om 18.00 
uur. Ook wanneer men niet deelneemt aan de BBQ is men uiteraard 
welkom op de verkoping.

In Vuurtorens op de kaart vertelt Kees van Hamersveld 50 verhalen over 
vuurtorens uit alle windstreken, aangevuld met topografische kaarten.

Het was zaterdag een gezellige drukte op de Hessenweg in De Bilt.
[foto Reyn Schuurman]

fietafel. In Vuurtorens op de kaart 
worden 50 verhalen verteld over 
vuurtorens uit alle windstreken, aan-
gevuld met topografische kaarten. 
De verhalen hebben steeds weer een 
ander verrassend onderwerp; zoals: 
verdwenen vuurtorens, nieuwbouw, 
oorlogsgeweld, vogelleed, litera-
tuur, lichtenlijnen, slavenhandel, 
etc. Zelfs Napoleons laatste reis 
kan men volgen. Verder is er spe-

ciale aandacht voor de vuurtorens, 
die Nederland bouwde in de tropen: 
Oost-Indië, de Kust van Guinee, Su-
riname en Klein Curaçao. 

Op vrijdagmiddag 16 juni presen-
teert van Hamersveld zijn boek in 
De Bilt bij Bouwman Boeken (Hes-
senweg 168) aanvang 16.00 uur. De 
auteur blijft dan in de boekwinkel tot 
sluitingstijd (18.00 uur). 
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Pasen - Pinksteren - 
Bloemsteren

Uniek voor Soest en de regio, 
nergens anders ter wereld wordt dit gevierd!!!

Pasen - Pinksteren - Pasen - Pinksteren - 
Openingstijden Bloemsteren:

zondag van 10.00 tot 17.00 uur, 

maandag, 2e Bloemsterdag van 

09.00 tot 18.00 uur50 Dagen ná Pasen volgt Pinksteren. De tweede 
zondag dáárna volgt in Soest altijd Bloemsteren. 
Dan trekt iedereen naar ‘t Vaarderhoogt vanwege de gigantische zee aan 
bloeiend tuingoed, waarvan er een zeer groot aantal ook nog eens voorzien is 
van een fi kse Bloemsterkorting! 

8.000 ZOMERBLOEIENDE HANGPLANTEN 

WORDEN TIJDENS EN ROND DE 

BLOEMSTERDAGEN VERKOCHT MET EEN 

DAVERENDE KASSA-

KORTING VAN .............25%

Pasen - Pinksteren - Pasen - Pinksteren - 
BloemsterenBloemsteren

50 Dagen ná Pasen volgt Pinksteren. De tweede 

A.s. zaterdag 17 juni

van 10.00 tot 17.00 uur, 

Zondag 18 juni 

van 10.00 tot 17.00 uur

Welkom bij het leukste zomerfeest van juni, de Hoogt Zomer Tuinfees-
ten van ‘t Vaarderhoogt. Twee dagen met een vakantiegevoel en vol 
leuke belevenissen voor jong en oud. 

• Markt-kramerij • Beestenboel • Kruidenkraam
• Knutselen bij Henk de Houthakker
• Oosterse keuken
• Non stop livemuziek
• Volop zitjes, hapjes en drankjes

Geldig t/m dinsdag 20 juni

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

BEKENDMAKINGEN
week 24 ¾ 14 juni 2017

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Soestdijkseweg-Zuid 
thv gemeentehuis, De Bilt’ 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de 
gemeenteraad op 20 april 2017 het bestemmingsplan ‘Soestdijkseweg-Zuid 
thv gemeentehuis, De Bilt’ gewijzigd heeft vastgesteld:  

Plangebied 
Het plangebied ligt in het oosten van de kern 
De Bilt en betreft globaal de Soestdijkseweg-
Zuid ter hoogte van het gemeentehuis.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de uitvoering van Corridor-
studie fase 2.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn  

voor de vaststelling van het bestemmings-
plan in een zienswijzennota opgenomen en 
afgewogen. De zienswijzennota maakt on-
derdeel uit van het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan.

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen ambtelijke aanpas-
singen, de zienswijzen hebben niet geleid tot 
wijzigingen op het ontwerpbestemmings-
plan. De aanpassingen zijn in het gewijzigde 
bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage van 
donderdag 15 juni 2017 tot en met woens-
dag 26 juli 2017. U kunt de stukken online 
inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.01CORRIDORFASE2-VG01
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. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld;
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 15 juni 2017 tot en met woensdag 26 
juli 2017 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt 
u contact opnemen met het vergunningenlo-
ket van de afdeling Publiekszaken van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Agenda openbare bijeenkomst 
Dorpsraad Groenekan

Op maandag 19 juni 2017 i.s.m. Rijkswaterstaat 
en de aannemer 3Angle. Aanvang 20.00 uur in de 
Groene Daan Grothelaan 3 te Groenekan

De bijeenkomst staat helemaal in het teken van 
informatie over de uitvoering van de werkzaamhe-
den voor de verbreding van de A27 van 2x2 naar 
2x3 rijstroken en over de voorbereidingen van de 
aanpassingen aan de A27 van 2x3 naar 2x4 rijstro-
ken bij Groenekan en de ring Noord (Overvecht) 
om Utrecht.

Programma: 
• Tonny Groen, dorpsraad Groenekan over stand 

van zaken van de beroepsprocedure A27/ring 
Noord. 

• Rudy Klunder, Rijkswaterstaat, 
over het project verbreding A1/A27

• Marieke Versteeg, aannemerscombinatie 
3angle, de werkzaamheden starten nu in  
Groenekan en dat betekent... 
 

Introductie op de informatiemarkt : 
• De tijdslijn
• Opstelling werkplaatsen 
• Welke bomen worden nog gekapt en waar wor-

den bomen herplaatst 
• Wanneer en waar komen precies de geluids 

schermen, hoe zien ze eruit (dwarsdoorsnede) 
en de grondkerende constructie. 

• Het werk aan de 2 viaducten, de verzorgings-
plaats, en het werken aan de weg: doel is, zo 
snel mogelijk naar 2x3 banen. 

• Inclusief de kalender met werkzaamheden die 
overlast geven en het inrichtingsplan voor de 
natuur. 

• Met filmpje en visualisatie 

Informatiemarkt: 
Hier kunt u ook uw persoonlijke vragen stellen 
over de gedetailleerde info. Ook kan er praktische 
informatie over het project gevonden worden op 
www.verbredingA27A1.nl. Vragen kunt u ook 
stellen via het e-mailadres:
vraagA27A1@ad.rws.nl of via de landelijke
informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Tijdens de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open.

Dorpsraad Groenekan
Marius van den Bosch
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

Stel het maken van een testament niet langer uit…

Een testament, wat leg ik daarin vast? Wat is 
eigenlijk het verschil tussen een testament 
en een levenstestament? Is mijn testament 
van 20 jaar geleden nog steeds geldig? Kan ik 
mijn uitvaart ook vooruit betalen? Veel men-
sen hebben vragen over het maken van een 
testament en over wat ze zelf al kunnen rege-
len rondom de uitvaart. Daarom organiseren 
Tap DELA en Notarissen Houwing van Beek 
speciale inloopspreekuren waar u terecht 
kunt met al uw vragen.

Stress voorkomen
Dagelijks ervaren de uitvaartverzorgers van 
Tap DELA aan tafel bij nabestaanden wat 
wel en niet goed geregeld is. Vaak overmand 

door emoties moeten zij in een paar dagen 
de uitvaart regelen. Er zijn een heleboel 
dingen die u nu al zelf kunt regelen, en die  
later stress bij de nabestaanden voorkomen. 
Daarbij gaat het niet alleen om de keus voor 
begraven of cremeren, welke kist of welke 
muziek, maar ook om zaken als een testa-
ment, het benoemen van een executeur, het 
opnemen van een uitsluitingsclausule en het 
besparen van erfbelasting.

Inspiratie en advies
Tap DELA en Notarissen Houwing van 
Beek, naast elkaar gevestigd op de Soest-
dijkseweg-Zuid, organiseren al jarenlang 
samen themabijeenkomsten rondom het 
thema uitvaart en erfrecht. Deze bijeen-
komsten worden goed bezocht. Het blijkt 
telkens weer dat bezoekers blij zijn dat we 
de bijeenkomsten organiseren; ze ervaren 
ze als verhelderend. Als aanvulling op deze 
bijeenkomsten organiseren wij nu ook geza-
menlijk twee inloopspreekuren op donder-
dag 15 en 22 juni tussen 10.00 en 11.30 uur in 
het pand van Tap DELA aan de Soestdijkse-
weg-Zuid 265. De (kandidaat) notaris vertelt 

Martine Eggen van Tap DELA & notaris Frans van Beek

Inloopspreekuren
Naast de speciale inloopspreekuren met 
de notaris, vinden elke donderdag in juni 
en juli tussen 10.00 en 11.30 uur reguliere 
inloopspreekuren plaats in het uitvaart-
centrum van Tap DELA aan de Soestdijkse-
weg-Zuid 265 in Bilthoven. 

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor 
iedereen, of u nu lid bent van coöperatie  
DELA of niet. Deelname is gratis en  
vrijblijvend. Kunt u niet naar ons toekomen,  
maar zou u het wel fijn vinden als er  
iemand bij u thuis langskomt? Belt u dan 
naar telefoonnummer 030 210 97 65 om 
een afspraak te maken.

u dan alles wat u wilt weten over (levens)- 
testamenten en erfrecht. U kunt ook uw 
huidige testament meenemen om te laten 
beoordelen. Daarnaast ontvangt u van ons 
een wensenboekje zodat u de wensen kunt 
doornemen met uw naasten.
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Fietstocht voor onderzoek 
stofwisselingsziekten

door Walter Eijndhoven

Maandag 12 juni, om 9.00 uur precies ging de gong voor de eerste handelsdag op de beurs. 
Een mooi moment voor Stichting Stofwisselkracht, Team Axel en Team Euronext aandacht te 
vragen voor één van de dodelijkste ziekten onder kinderen. Ieder jaar wordt bij meer dan 800 

kinderen de diagnose ‘stofwisselingsziekte’ gesteld. 

Het grootste deel van hen overlijdt 
voor hun achttiende verjaardag. 
Stofwisseling, ofwel metabolisme, 
begint direct nadat het lichaam 
stoffen uit onze voeding opneemt, 
een proces van omzetten en ver-
werken van voeding- en lichaams-
eigen stoffen voor de opbouw van 
spieren, botten, organen en het vrij-
maken van energie. Helaas werkt 
dit niet bij iedereen even goed. Eén 
van die 800 kinderen per jaar, met 
stofwisselingsproblemen, is Axel, 
zoon van Danny en Susan Drieën-
huis uit De Bilt. 

Zeldzaam
‘Kort na zijn geboorte is de diagno-
se ‘peroxisomale afwijking in het 
Zellwegerspectrum’ vastgesteld, 
een ernstige, levensbedreigende 
stofwisselingsziekte’, vertelt Dan-
ny Drieënhuis. ‘Door zijn ziekte 
heeft Axel inmiddels onherstelbare 
leverschade (levercirrose), omdat 
zijn lichaam giftige stoffen aan-
maakt die zijn lever beschadigen. 
Daarnaast is hij multicomplexge-
handicapt. Dit betekent dat hij niet 

kan praten, zien, lopen, eten enzo-
voort. Onze zoon is wel gelukkig, 
hij lacht en hij kan goed knuffe-
len’, vervolgt Drieënhuis. Stofwis-
selingsziekte is ongeneeslijk en de 
basis ervoor zit soms al decennia 
in een familie, voordat een kind 
ermee wordt geboren. Totaal zijn 
zo’n 600 stofwisselingsziekten 
bekend, waarvan iedere ziekte op 
zich zeldzaam is. Niet iedere arts 
herkent de ziekte, door het zeldza-
me voorkomen. Drieënhuis: ‘Door 
de onbekendheid wordt weinig on-
derzoek verricht, te verklaren van-
uit de rendements vooruitzichten 
van de farmaceutische industrie. 

Samen met de Stichting Stofwis-
selkracht, probeert de Axel Foun-
dation meer bekendheid te creëren 
voor deze vreselijke ziekte. Veel 
bekende Nederlanders en sporters 
hebben reeds hun steun betuigd 
aan beide stichtingen. Drieënhuis: 
‘Wij zijn hier heel blij mee. Onder 
andere Wesley Sneijder, Eddy Zoë, 
Chris Tates en Tim Coronel onder-
steunen ons ten volle’.

Fietstocht
Om meer support te krijgen, orga-
niseren beide stichtingen komend 
weekend een grote tocht: de Stof-
wisseltour. Bij deze tour leggen 
fietsers een vooraf uitgestippelde 
route af van stofwisselpunt naar 
stofwisselpunt. Zij maken daarbij 
gebruik van een GPS navigatie-
systeem. Begeleiders en supporters 
kunnen de teams dit jaar volgen met 
behulp van Mobile Track. Drieën-
huis: ‘Vrijdag 16 juni vertrekken 
de deelnemende teams vanuit Gro-
ningen, in estafettevorm, van Gro-
ningen naar Lunteren. Zaterdag 17 
juni vertrekken wij vanuit Lunteren 
naar St.Michielsgestel. Rond 10.15 
uur komen wij dan bij Van der Valk 
aan, in De Bilt. Ik hoop dan ook dat 
wij daar veel Biltenaren zullen aan-
treffen. Om 11.15 uur vertrekken 
wij weer, richting Wageningen, om 
eind van de dag aan te komen in St. 
Michielsgestel. Tot slot is zondag 
de laatste dag: een tocht vanuit St. 
Michielsgestel naar Duivendrecht, 
de finish. Totaal rijden zestien 
teams mee met de tocht.

Finish
De finish van de Stofwisseltour 
2017, op zondag 18 juni, wordt 
LIVE uitgezonden op NPO1 van 
18.13 uur tot 18.53 uur, aan de 
Borchlandweg 10 in Duivendrecht. 
Presentatoren zijn Dionne Stax en 
Joris Linssen. Op zaterdag 17 juni 
kan men Team Axel begroeten bij 

Hotel Van der Valk, aan de Holle 
Bilt in De Bilt, tussen 10.15 uur en 
11.15 uur. Meer informatie over de 

Stofwisseltocht kan men vinden 
op: www.stofwisseltour.nl
en over het Axelteam op
www.axelfoundation.nl 

Zeepkistenrace weer succesvol
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 juni organiseerde De Ronde Tafel weer de jaarlijkse Zeepkistenrace op het 
grasveld voor de Intertoys in Bilthoven. Totaal deden 35 zeepkisten mee, in drie verschillende 

categorieën: een snelheidsrace, een snelheidsrace met bel-element en een snelheidsrace met 
voortstuwing. Voor ieder wat wils dus. Gedurende de races werd door een 

deskundige jury gekeken naar de meest originele zeepkist. 

Het eerste lustrum was een feit. 
Voor de vijfde keer organiseerden 
de heren van De Ronde Tafel Bilt-
hoven zaterdag 10 juni de zeep-
kistenrace. Niet alleen een leuk 
evenement voor de kids, maar voor 
het hele gezin. Elk jaar organiseren 
zij een evenement waarvan de op-
brengst naar een goed doel gaat. De 
afgelopen jaren was dit evenement 
de Zeepkistenrace. 

Bij elke editie ontstond meer en-
thousiasme en ondertussen is de 
race geworden tot wat hij nu is: een 
familiefestijn dat niet meer weg te 
denken is in De Bilt. Dit jaar werd 

de race uitgebreid met een ‘ Kids-
festival’ , zodat ook de kleinsten 
zich konden vermaken.

Samen Verder
Tijdens de race konden deelnemers 
en toeschouwers loten kopen voor 
het goede doel: Sportstichting Sa-
men Verder De Bilt-Bilthoven. 
‘Deze stichting maakt sporten 
mogelijk voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Samen 
Verder draait op 25 vrijwillige 
begeleiders en heeft ongeveer 45 
sporters onder haar hoede’, vertelt 
presentator Ronald Wustenberg. 
Hij vervolgt: ‘Samen zorgen zij er-

voor dat de meest kwetsbare en af-
hankelijke burgers van de gemeente 
twee keer per week kunnen sporten 
(zwemmen en zaalsport), op hun 
eigen niveau’. Het sociale samen-
zijn is heel belangrijk voor deze 
groep. Daarom onderneemt Samen 
Verder nog veel meer, met als doel 
beweging en sociale interactie voor 
sporters. Wustenberg: ‘Hierbij kun-
nen wij denken aan deelname aan 
de Avondvierdaagse, de zwem-
vierdaagse, de special obstacle 
run, maar ook een dagje uit en een 
kerstbingo. Daarom verheugde het 
ons dat weer vele loten werden ver-
kocht aan het publiek’. 

Stuurdemper
Eén van die deelnemers had er 
weer zin in. ‘Mijn kinderen doen 
nu voor de vijfde keer mee met de 
race, met de ‘ Drakenvleugel’ . Nou 
ja, niet alleen mijn kinderen hoor. 
Ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk 
ook meedoe’, vertelt Radu, een 
enthousiaste vader van de Juliana-
school. ‘De eerste twee keer zijn 
wij kampioen geworden, de derde 
keer crashten wij en vorig jaar wa-
ren wij weer nummer één. De lat 
ligt ook dit jaar dus weer hoog. Ik 
heb de kids allerlei aanwijzingen 
gegeven, hoe snijd ik bochten aan 
en dergelijke en natuurlijk heb ik 
weer aan de kist gesleuteld. Dit jaar 
heb ik onder andere een stuurdem-
per gemaakt’, vervolgt Radu. Aan 
het einde van de race bleek de Dra-
kenvleugel weer de snelste te zijn 
in zijn categorie. ‘Ook dit jaar werd 
het evenement weer druk bezocht’, 
vertelt Wustenberg. ‘Nieuw dit jaar 

was de sponsoring door winkeliers 
en het wordt steeds meer een begrip 
in De Bilt, een echt kidsfestijn’, al-
dus Wustenberg. Volgend jaar zal 
de organisatie waarschijnlijk naar 
een nieuwe locatie moeten uitwij-
ken, door de verkoop van het gras-
veldje bij de Kwinkelier. 

Prijzen
Gewonnen prijzen: in de categorie 
4-7 jaar: de ‘Zilveren Pijl’ (David 
en Daan van de Theresiaschool. 
In de categorie 8-12 jaar: de ‘Dra-
kenvleugel’ (Noah en Cedric van 
de Julianaschool). De ‘scholen-
cup’  is gewonnen door de The-
resiaschool en de prijs voor voor 
de mooiste zeepkist ging naar 
‘Rock and Roll’. Het opgehaal-
de bedrag voor de Stichting Sa-
men Verder was nog niet bekend.  
Voor wie meer informatie wil over 
de Stichting:
www.samenverderdebilt.nl

Het Axelteam (foto 2016 van Nelly Oelderik)

De hele middag is het gezellig druk op en rond het parcours 

Winnaar van de race: de drakenvleugel (Julianaschool) 

advertentie



14

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Burgemeester reikt boeken uit aan 
leerlingen Groenhorst College

door Walter Eijndhoven

Een aantal leerlingen van het Maartensdijkse Groenhorst College kreeg vrijdag 9 juni een 
gesigneerd boek over het Bilts Hoogkruis, uit handen van burgemeester Sjoerd Potters.
Zij werkten mee bij het tot stand komen van een eigen film over de geschiedenis van het

Bilts Hoogkruis. Zonder ook maar enige ervaring gingen zij aan de slag,
met een mooie film als resultaat.

En nu dan het boek.

Die film en het boek kwamen er 
natuurlijk niet zomaar. Eén van de 
onderwerpen die de Filmclub van 
de school behandelt is de geschie-
denis van het Bilts Hoogkruis. 
Vragen als: wat is dat Bilts Hoog-
kruis eigenlijk en wat is de ge-
schiedenis hiervan, kwamen aan 
de orde tijdens een masterclass, 
gegeven door Gert Landman van 
Stichting Bilts Hoogkruis. Maar 
voor het zover was, had dit nog 
heel wat voeten in aarde. Bege-
leidster Monique Neppelenbroek: 
'Voordat die masterclass kon 
beginnen moest ik wel achttien 
leerlingen zover krijgen om mee 
te doen. Maud uit klas 2B kwam 
voor bijles bij mij en ik vroeg 
haar of zij misschien wilde mee-

doen met de film'. Maud voelde 
wel iets voor een masterclass van 
Landman: 'Ik had er meteen zin in 
en wilde wel een rol spelen in die 
film. Eigenlijk ben ik er niet meer 
weggegaan, zo leuk vond ik het'. 
Neppelenbroek vult aan: 'Niet ie-
dereen was direct zo enthousiast 
als Maud hoor, maar na enig zoe-
ken had ik dan toch achttien leer-
lingen: acteurs/ actrices, filmers, 
editers en scriptschrijvers'. 

Rollen
Tijdens de masterclass liet Land-
man hen alle plaatjes zien die er 
op het Hoogkruis staan in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt. In elk 
geval moest er een scène in van 
een ridder, die naar Ierland ging en 

daar visioenen had, in een donke-
re grot. Op deze plaats verschenen 
mensen aan hem die hij vermoord 
had. Daarop besloot hij zijn leven 
te beteren en mensen niet meer te 
doden, maar te helpen en stichtte 
klooster Oostbroek. 'Wij wilden 
ook een scène met gravende mon-
niken, die het landschap van ge-
meente De Bilt hebben gevormd: 
lange smalle stroken weiland met 
sloten ertussenin, die het water 
afvoeren naar een wetering en die 
weer naar de Vecht of de Kromme 
Rijn. Na deze masterclass werden 
de rollen verdeeld en begonnen de 
voorbereidingen', vertelt Neppe-
lenbroek. 

Talenten
Tijdens zo'n thema ontdekken 
leerlingen veel over hun eigen 
talenten en interesses. Zo komt 
Lianne erachter dat zij geschie-
denis toch wel erg leuk vindt en 
blijft de leerstof beter hangen en 
Lars weet nu hoe een project op te 
zetten met anderen. Kevin uit klas 
2A heeft inmiddels zijn roeping 
gevonden, hij wil een opleiding 
MBO Cameraman gaan doen. 'Ik 
hoop dat volgend jaar weer een 
interessant onderwerp op stapel 
staat. Wellicht iets over een neer-
gestort vliegtuig in Groenekan, 
tijdens WOll'?: vertelt geschiede-
nisdocent Peter.

Alle leerlingen kregen een boek over het Bilts Hoogkruis. 

Marc Manders
06-10600903
Facebook: Fuchsiakwekerij Manders

06 - 24921012
www.upstairsfotografie.nl

DIT ZIJN ALLE PRIJSWINNAARS 
VAN DE AFGELOPEN MAANDEN 

GEFELICITEERD!

Karin Bos
tekst@karinbos.nl
06-50841350

Vanwege het 10-jarig bestaan van Karin van der Willigen Makelaardij o.z. 
zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen. Dit is de 5e maand, waarin we 
deze keer D.I.O. Drogisterij/ Parfumerie van Rossum hebben gevraagd 
om een mooi pakket met woonaccessoires als prijs van de maand te willen 
verzorgen. Zij hebben natuurlijk alles op het gebied van drogisterij en 
parfumerie, maar er is ook een hele gezellige hoek met accessoires van 
Riviera Maison voor in uw eigen huis of ideaal als cadeau. 

KENT U IEMAND DIE U DIT PAKKET ZOU GUNNEN? LAAT HET ONS DAN WETEN.

Maertensplein 20
3738 GK Maartensdijk
0346 211 268
vanrosssum.diodrogist.nl

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl
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Mooie cheque voor 
Prinses Máxima Manege

door Walter Eijndhoven

Ter ondersteuning van de Prinses Máxima Manege in Den Dolder reikten de dames van de 
Lions Club Bilthoven 2000 op donderdag 8 juni een cheque uit ter waarde van 2.500 euro. Uit 

dankbaarheid bood de manege hen een workshop “coachen met paarden” aan, 
een bijzondere methode, waarbij het ervaren centraal staat. 

De Prinses Máxima Manege is geen 
onbekende voor de dames van de 
Lionsclub. Al meerdere malen klus-
ten zij voor hen, tot groot genoegen 
van beide partijen. Of het nu het 
adopteren van paard Evita betreft, 
of het opruimen van dekens op zol-
der, niets is hen teveel. Al jaren zijn 
zij de manege trouw. Ook donder-
dag 8 juni was het weer zover. Uit 
handen van de dames kregen Ma-
riëtte Scheltens (Fondsenwerving) 
en voorzitter Thomas Posthumus 
Meyjes een cheque van 2.500 euro, 
opgehaald tijdens de kledingver-
koop. Op een manege is altijd wel 
iets aan vervanging toe, dus zo’n 
bedrag komt altijd goed van pas.

Instrument
Om iets terug te doen bood de Prin-
ses Máxima Manege de Lions Club 
een workshop aan, onder leiding 
van Elsbeth Tramper. ‘Voordat ik 
begon bij deze manege werkte ik 
als toezichthouder bij De Neder-

landsche Bank. Na enige tijd merk-
te ik dat ik daar niet happy was en 
eigenlijk liever mensen blij wil ma-
ken’, zo vertelt Elsbeth Tramper, 
vertrouwenspersoon bij de manege. 
‘Ik nam ontslag bij De Nederland-
sche Bank om sociale- en organi-
satiepsychologie te gaan studeren’, 
vervolgt zij. Heel toevallig kwam 
in die tijd een functie van coach vrij 
bij de manege, die Tramper met bei-
de handen aangreep. Tramper: ‘Met 
een achtergrond in psychologie en 
bedrijfskunde ben ik nu werkzaam 
als coach/ trainer/adviseur met 
mensen binnen de context van or-
ganisaties. En ja, als instrument zet 
ik daarbij ook paarden in. Geweldig 
om te zien dat paarden vaak dingen 
naar boven halen, die je met woor-
den toch lastig kunt bereiken’.

Spiegel
Tijdens de workshop kregen de zes 
dames van de Lions Club de kans 
om te laten zien of zij in teamver-

band kunnen werken. ‘De eerste 
keer dat wij als groep een paard 
zonder halster moesten begeleiden 
viel niet mee’, vertelt Lions-lid 
Conny van der Linden naderhand. 
‘Het dier wilde elke keer een ande-
re kant op’, vervolgt zij. De tweede 
keer ging echter een stuk beter en 
slaagde het team voor de opdracht. 
Natuurlijk had de coach hier een 
goede verklaring voor. ‘Paarden 
houden in hun gedrag een spiegel 
voor: het zijn gevoelige dieren en 
nemen niet alleen het non-verbale 
gedrag van mensen waar, maar ook 
de achterliggende intenties, waar-
door zij bijvoorbeeld reageren op 
de wijze van samenwerken, leider-
schap, congruentie en authentici-
teit. Het werken met paarden is een 
leerzame, leuke, prikkelende en 
voor veel mensen nieuwe ervaring 
die veel indruk maakt’, legt Tram-
per uit. Tijdens een tweede opdracht 
volgde nog een speeddate met een 
tweede paard met als opdracht: hoe Uitslag Wedvluchten 

De duiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug 
van een vlucht van Pt. St. Maxence (Frankrijk) over een gemiddelde 
afstand van 360 km. De uitslag was J.A. Pouw 1 en 4, Ron van Veggel 
en Zoon 2, 6 en 9. J. P. H. Stas Sr. 3, Peter van Bunnik 5 en 10, Comb 
Turk en van Zels 7 en Ron Miltenburg 8.
Ook was er een wedvlucht vanuit het Franse Vierzon (gemiddelde af-
stand 585 km.). De uitslag hiervan was: Ron Miltenburg 1 en 7, Comb 
Turk en van Zels 2 en 3, Ron van Veggel en Zoon 4, 6 en 9, Comb. van 
Grol en Zoon 5 en 10 en Peter van Bunnik 8

Biltse avondvierdaagse was top
De organisatie van de Biltse Avondvierdaagse kijkt terug op een spannende editie van de 

avondvierdaagse. Want begin dit jaar was het in het geheel nog niet zeker 
of er wel een Avondvierdaagse zou zijn.

Cruyff Courts-team 
bereikt finale

Het meisjesvoetbalteam van de Julianaschool dat deelneemt aan 
het Cruyff Courts-toernooi werd op 3 juni in Arnhem halve finalist 
in de strijd om het Nederlands kampioenschap. Op zaterdag 24 
juni gaat het team dat uit leerlingen van de groepen 7 en 8 bestaat 
in Enschede de finale spelen.

De voorronden van het toernooi begonnen begin maart. Het team van 
de Julianaschool werd toen kampioen van De Bilt. Na de meivakantie 
werden de meisjes kampioen van de regio waardoor ze op 3 juni naar 
de halve finale in Arnhem gingen en een finaleplaats veroverden. ‘De 
titel behalen is onze droom en die willen we waarmaken’, zegt meester 
Jan Prins. Hij coacht het team, samen met gymnastiekleraar Erik Ma-
therus. Als ze in Enschede de titel behalen dan gaat het team naar Li-
verpool om met de kampioenen van andere landen tijdens het Europese 
Cruyff Courts-toernooi  te strijden om de Europese titel. 

Aanvoerder van het Julianaschoolteam is Sarah Zwambach. Stella van 
Beusichem is de topscorer. Zij is de enige die ook in een voetbalvereni-
ging speelt. Spelers en supporters vertrekken zaterdag 24 juni al vroeg 
naar Enschede. Meester Jan heeft gezorgd voor een grote bus. Hij wil 
een witte roos meenemen om op de wedstrijdtafel te leggen als eerbe-
toon aan Johan Cruyff. Hij hoopt dat zijn droom gaat uitkomen. ‘Maar 
als je niet scoort kun je niet winnen’, zegt hij Cruyffiaans. [GG] 

Het finalistenteam van de Julianaschool.

De Prinses Máxima Manege kreeg een cheque van 2.500 euro van de Lions Club Bilthoven 2.000. V.l.n.r. 
Marleen Faber, Mirande Waterlaat, Edwina Okker, Wendy de Graaff, Conny van der Linden, Mariëtte Scheltens 
en Iris Faber.

De Regenboogschool is winnaar van de Sociaalbokaal. [foto Henk van de Bunt]

krijg ik zijn aandacht? Kortom, een 
leuke en leerzame avond. 

De Prinses Máxima Manege in Den 
Dolder biedt hippische activiteiten 
aan mensen met en zonder beper-
king om vooruitgang te bevorderen 
in hun welzijn en hun maatschap-
pelijke mogelijkheden. Dit doen zij 
samen met vele betrokken vrijwil-

ligers, onder begeleiding van pro-
fessionals en op een paardwaardige 
wijze. Zij hebben twintig paarden 
op stal staan, zowel voor beginnen-
de ruiters als gevorderden en voor 
ruiters / amazones met een beper-
king. 
Wie meer wil weten over de
Prinses Máxima Manege:
www.prinsesmaximamanege.nl 

In maart van dit jaar trad een ge-
heel nieuw bestuur aan die in korte 
tijd een nieuwe Avondvierdaagse 
heeft gerealiseerd. maar dat ver-
liep niet zonder slag of stoot. Eind 
mei bracht een tekort aan Ver-
keersregelaars de Avondvierdaag-
se in gevaar. Met man en macht 
werd geworven en de oproep op 
Facebook werd massaal gedeeld. 
Na alle organisatorische hectiek 
was met name de weersverwach-
ting voor de 1e avond die het nog 
spannend maakte. Ging het onwe-
ren of stormen? Tot op het laatste 
moment is gewacht om te kijken 
of het verantwoord was om te gaan 
lopen. Uiteindelijk lieten de weer-
beelden alleen regen en wind zien. 

De andere avonden was er een 
zonnetje bij wandelen en is er geen 
tegenslag meer geweest.

Intocht
Langs de route van de intocht ston-
den ontzettend veel toeschouwers 
de kinderen te onthalen en te feli-
citeren met deze sportieve presta-
tie. Op de laatste avond is ook de 
Sociaalbokaal uitgereikt. De Re-
genboogschool heeft dit jaar laten 
zien hoe leuk, veilig en schoon de 
avondvierdaagse kan zijn. De or-
ganisatie heeft ontzettend genoten 
van de vele kinderen (ong. 1800) 
en de individuele wandelaars die 
die dit jaar meegedaan hebben met 
de Avondvierdaagse. 
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Bavaria 0.0%
2 pakken met 6 blikjes van 0.33 liter
Original, wit, radler of fruity rosé
van: 5.70 - 7.90  
voor: 2.85 - 3.95
Deze aanbieding is geldig van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni 2017

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
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Maak in iedere winkel 
kans op een 

DE Moccamaster 
t.w.v. € 179*

 Hollandse aardbeien
500 gram
Deze actie is geldig van woensdag 14 t/m dinsdag 20 juni 2017

Douwe Egberts 
snelfi ltermaling of bonen* 
Aroma Rood of Décafé
2 pakken van 500 gram
10.62 - 11.58
*Met uitzondering van het duopak
Deze actie is geldig van woensdag 14 t/m dinsdag 20 juni 2017
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1.991.991.991.
500 gram

Per kilo 3.98
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2 pakken

1+1
GRATIS*

Despicable Me 3 TM & © Universal Studios

SPAAR 

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 
SPEELKAARTEN!

Matilda doet 
Masquerade eer aan

Roald Dahls populaire kinderboek Matilda (1988) werd al ver-
filmd, er is een musical van, en ook Theaterschool Masquerade 
bracht nu het stuk op de planken, gespeeld door de kinderen van 
de (pre-)productieklas, zo tussen de 12 en 15 jaar dus. 

In een vlotte, nergens haperende en strakke voorstelling kwamen alle 
kinderen tot hun recht, van de angstige schoolkinderen, geterroriseerd 
door een prima spelende juf Bulstronk, tot het Tokkie-achtige gezin 
waarin een prachtig acterende Matilda probeert op te groeien, emoti-
oneel verwaarloosd door sterk spelende ouders, af en toe in de gaten 
gehouden door de twee hilarische dames van de kinderbescherming... 
Toen ook nog even de ‘Russische maffia’ langskwam was de pret, ook 
bij het publiek, niet meer te drukken: lachsalvo’s klonken door de goed 
bezette Theaterzaal van Het Lichtruim, afgelopen zondag.

Hoogtepunt was zonder twijfel het prachtig gezongen lied ‘Alleen’, 
waarin Matilda haar eenzaamheid teder neerzette. Compliment ook aan 
regisseur Rick Schellinkhout, die ook de tekst herschreef en de muziek 
uitzocht: een vloeiende, emotionele en heel grappige voorstelling die 
tot een van de betere van Masquerade mag worden gerekend. 

(Peter Schlamilch) 

Dansvoorstelling
‘After the Red Carpet…’

Zaterdag 17 juni treden de gevorderde dansers van Dansschool De 
Bilt-Zeist van KunstenHuis de Bilt-Zeist op in de voorstelling ‘After 
the Red Carpet…’ in Theater het Lichtruim. ‘After the Red Carpet…’ 
geeft een kijkje voor, tijdens en achter de schermen van een echte award 
show. Beleef samen met de dansers de wereld van glitter, glamour en 
alle drama die daarbij hoort op 17 juni om 16.00 of 19.45uur. Kaarten 
via www.theaterlichtruim.nl. Theater het Lichtruim ligt aan Planeten-
plein 2, Bilthoven.

Dampende passie tijdens 
Fiesta Flamenca

‘Dansen is de verticale expressie van een horizontaal verlangen’, zei de 
grote toneelschrijver George Bernard Shaw, en hij had gelijk: zeker bij de 
flamencodans zijn passie en begeerte de grote drijvende krachten die een 
niet-aflatende energiebron vormen van het menselijk streven.

Tijdens de flamencovoorstelling van afgelopen zaterdagavond in het H. 
F. Wittecentrum, spatte de passie ervan af. Bij de gelegenheid van het 
25-jarig jubileum van Casa Flamenca, de Biltse Flamencoschool van Hel-
een Jansen traden niet alleen haar leerlingen op, maar ook de speciaal uit 
Spanje overgekomen danseres Sarini Nieto Moreno, die met haar raadsel-
achtige hartstocht niet alleen het verdriet om een verloren kind verdanste, 
maar uiteraard in ruime mate de eeuwige aantrekking en afstoting tussen 
man en vrouw vertolkte, daarbij begeleid door zanger Manuel Espinosa 
en gitarist Kambiz Afshari.                             (Peter Schlamilch) 
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Hele week vrij
toegankelijk Zomerbridge

Bridgeclub Bilthoven hield dinsdag 6 juni de eerste van een reeks vrij toegankelijke 
zomerbridgeavonden. De avond kende een opkomst van 18 paren, die de prijzen als volgt 

verdeelden: 1. Wim van Muijlwijk + Annelies van der Poel (62,76%), 2. Ad Franzen + Peter 
Sikkema (61,20%) en 3. Bert Nijdam + Mariëtte Vogelaar met 58,59%. 

Bridgeliefhebbers zijn deze zomer 
welkom bij bridgeclub Bilthoven, 
op de dinsdagen 6 - 13 - 20 - 27 
juni - 4 juli en daarna nog op 22 
- 29 augustus, in het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt, aanvang om 19.30 uur. Men 
kan meedoen aan deze individuele 
zomercompetitie, waarin de beste 
vier prestaties meetellen. Inschrij-
ving: dinsdags om 19.15 uur in de 
zaal, of vóór 17.30 uur via een e-
mail: ADNijdam@vodafonethuis.
nl. De kosten zijn 2 euro per per-
soon, leden BCB 1 euro. Informa-
tie: Bert Nijdam, tel 030 2250172 
of 06 19387746. Op woensdag 7 
juni werden de bridgedegens ge-
kruist bij Bridge Comb. Concor-
dia ’86 door 23 paren. Chris Bak-

ker + Jochem Husson werden hier 
met 64,17% eerste, gevolgd door 
Ger Damen + Ties van Waard met 
57,29%. Hier was de derde plaats 
voor Els van den Berg + Carel Cro-
nenberg met 57,08%. Woensdag 
14 juni is iedereen weer welkom 
voor de volgende avond. Zomer-
bridge is op de woensdagen 7/6 
t/m 12/7. Van 17/7 t/m 13/8 is het 
clubgebouw gesloten. Daarna nog 
twee keer op 16 en 23 augustus. 
Vanaf 19.30 uur (iets eerder komen 
i.v.m. de inschrijving) in gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49-B. Niet leden betalen 2,50 euro 
per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading 

organiseert een reeks van veertien 
donderdagavonden Zomerbridge 
tot en met 31 augustus in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Don-
derdag 8 juni (aanwezig waren 20 
paren) wonnen Trees van Doorn 
+ Jan van der Heide met 72,22%. 
Het zilver was voor Cora van der 
Linden + Jan Pauwels en het brons 
werd opgeëist door Joke Koehorst + 
Erik Polders met 60,42%. De eerst-
volgende avond is donderdag 15 
juni. Bij voorkeur vooraf aanmel-
den via mail bij bchollandschera-
ding@gmail.com of telefonisch bij 
Trees van Doorn tel. 030 2292078 
voor 17.00 uur op de dag zelf en in 
het uiterste geval uiterlijk 19.00 uur 
aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. 

Oranjevereniging winnaar toernooi
Het traditionele Stratenkorfbaltoer-
nooi bij DOS in Westbroek kende 
dit seizoen een nieuwe sponsor: de 
komende seizoenen draagt het toer-
nooi de naam van Café ’t Kikkertje 
uit Tienhoven. De Sponsor zelf gaf 
het goede voorbeeld en nam met 
twee teams deel aan het toernooi. 
Toch lukte het niet om evenals vorig 
seizoen de wisselbeker te veroveren. 
’t Kikkertje (1) moest genoegen met 
de 3e plaats. De finale ging tussen 
het team ‘De jeugd van Westbroek’ 
en nieuwkomer ‘Oranjevereniging 
Westbroek’. De editie in het jubile-
umjaar van DOS werd gewonnen 
door de Oranjeverenging.

(Wilco de Rooij) De spelers van het winnende team: Oranjevereniging Westbroek.

Verdiend tweede
Zaterdag 10 juni werden er op de velden 
van Tweemaal Zes in Maartensdijk de 
Provinciale Korfbalwedstrijden voor 
basisscholen gespeeld. De Martin 
Luther Kingschool uit Maartensdijk 
(groep 7 en 8) kwam uit in poule 
A. Door alle wedstrijden te winnen 
plaatsten zij zich voor de finale. Deze 
wedstrijd werd helaas verloren in de 
verlenging. Na het behalen van een 
wel verdiende tweede plaats kon de 
beker in ontvangst genomen worden.

(Bram Hund)

Gratis tennissen in Westbroek
Tennisvereniging Het Kraaienveld 
houdt zaterdag 17 juni een open dag. 
Tijdens de open dag wordt een spec-
taculaire demonstratiewedstrijd he-
rendubbel gespeeld en valt een gratis 
tennisclinic te volgen. De hele dag 
staan de banen gratis ter beschikking 
voor belangstellenden. Voor tegen-
standers kan gezorgd worden. Ballen 
en rackets zijn beschikbaar. De spor-
tieve kleding neemt u zelf mee. Wordt 
u tijdens de open dag lid, dan geldt er 
een speciale aanbieding. Mocht u 17 
juni niet in de gelegenheid zijn, dan 
kunt u altijd op een van de tossavon-
den terecht om sfeer te proeven. 
Zie ook www.kraaienveld.nl.

Met 3 bekers
terug naar huis

Afgelopen zondag ging FC De Bilt MO11-1 richting Den Bosch naar 
het super goed georganiseerde toernooi bij RKVV Wilhelmina. Het was 
een zonovergoten dag, waar het team met maar liefst 3 bekers naar 
huis ging: toernooiwinnaar, Jasmijn wist de penaltybokaal binnen te 
slepen en doelvrouw Maylin werd uitgeroepen tot beste doelvrouw van 
het toernooi. Wat een top prestatie. (Sandra de Ron)

Gratis badmintonnen
In juni is iedereen op dinsdagavond van harte welkom om gratis te ko-
men badmintonnen bij SV Irene. De jeugd kan komen spelen van 19.30 
tot 20.30 uur. Van 20.00 tot 22.00 uur zijn volwassenen ook van harte 
welkom. Na het spelen is het eigen clubhuis geopend voor een praatje 
en een drankje. Vrienden, vriendinnen, familie en buren zijn ook van 
harte welkom in de Kees Boeke Hal, KeesBoekelaan 18 in Bilthoven. 
Er zijn rackets aanwezig.

Clubkampioenen

Voorzitter Jan Groenewegen van Bridgeclub Bilthoven wordt geflankeerd 
door de Clubkampioenen van het seizoen 2016-2017 Herman van der 
Schuyt en Minne Sytsema met een gemiddelde club-ranking van 92,4. 

(Mariëtte Vogelaar)

2de Reclamebord bij DOS
Transportonderneming D. van Vulpen is al jaren sponsor van korfbal-
vereniging DOS in Westbroek. Op het moment dat de bord-plaats naast 
zijn eigen bord beschikbaar kwam, aarzelde eigenaar Dirk van Vulpen 
geen moment en gaf aan graag nog een tweede bord te willen. Dit werd 
snel geregeld door de sponsorcommissie

Bloemen voor dubbelsponsor Dirk van Vulpen.
Bij tennisvereniging Kraaienveld weten ze wat onder de leden leeft.
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Te koop aangeboden

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

Gro t e  co l l e c t i e 
SCHOOLTASSEN bij Kok 
Stomerij & Lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HOEKSTOELTJE antiek 
Hollands. €125,00. Tel. 030-
2290561

27 olifantjes. voor de verza-
melaar. In 1 koop €49,00. Tel. 
030-2290561

Tomado oventje. Bijna nieuw 
€15,00. Tel. 030-2290561

16 spellen. Diverse. €35,00 
Tel. 030-2290561

Rolgordijn beige. 180 x 120 
cm. €5,00. Tel. 030-2290561

Kristallen bonbonnière en een 
bloemenvaas. Samen €25,00. 
Tel. 030-2290561

2 sprookjes boeken. Zien er 
nog netjes uit. Samen €6,50 
Tel. 0346-243758

Boek vol decoratieve lijsten 
om te maken. Een boek vol 
originele ideeën €5,-. Tel. 
0346-243758

Theorie boek over bromfiets 
(verkeersregels) €5,-. Tel. 
0346-243758

Bellarom Espresso kof-
fiebonen van Lidl. 3 XXL 
kilopakken met gebruiksda-
tum 12-06-2018 van €21,-. 
voor €10,-. Tel. 035-8200359 
/ 06-16641083

Tefal 2 in 1, Fonduen en 
Gourmetten met compact 
elektrisch apparaat. Als nieuw 
€15,00. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Nieuw Gourmetstel met 4 
spiritusbranders voor bui-
tengebruik (bv op camping)  
€8,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Gratis af te halen: houten 
zware tuinbank met ijzeren 
onderstel Moet opgeknapt 
worden  Tel.0636101523

Set dakdragers (Thule) met 
sleutel. €49,-. Tel. 035-
6241475

Z.g.a.n. Groene Samsonite 
beautycase. €40,-. Tel. 
06-10119383

CD 'Dicht bij mij' van de 
Brabantse zanger Henk 
Bernard, 12 tracks met o.a. 
'Pijn in m'n hart' en 'Dicht bij 
mij' €5,-. Tel. 030-2202369

4 CDBox met 100 nostalgi-
sche liedjes. Nieuw in verpak-
king. De 100 beste liedjes uit 
de jaren 50. €5,-. Tel. 030-
2202369

Mobiele airco/ventilator €40,- 
Tel. 030-2250757

Einhell poetsmachine 
voor auto, caravan of boot. 
Nauwelijks gebruikt. €15,-. 
Tel. 030-2250757

CEE Outdoor verlengsnoeren 
voor camper of caravan. 30 
meter,20 meter en CEE ver-
loopsnoer contra.€20,- Tel. 
030-2250757

Rugzak Crumpler voor foto-
toestel 45 cm 2 vakken met 
losse verstevigingsflappen. In 
prima staat. €20,-. Tel. 030-
2120560

Zeer decoratieve antieke 
Singer trapnaaimachine met 
houten deksel. Mooie staat 
€50,-. Tel. 030-2291073

Luxe luchtmatrassen met 
ingeb. voetpomp. d blauw. 
1x gebr. €7,50 p.st. Tel. 
06-20137957

Kinderautostoeltje maxi cosi 
"rodi xp" 15-36 kg. Ziet er 
nog goed uit €35,-. Tel. 030-
2724271

Kinderautostoeltje "Römer 
duo plus isofix" 9-18 kg i.g.st. 
€50,-. Tel. 030-2724271

Activiteiten
G A R A G E V E R K O O P 
Zaterdag 17 juni van 10.00 - 
15.00 uur op Molenweg 30 / 
hoek Dr. J.J.F. Steijlingweg

Fietsen/ brommers
Fietsendrager ‘’twinny load’’ 
met universeel koppelstuk 
€35,-. Tel. 030-2724271

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Cursus filosofie, sept. 2017, in De Bilt
10 weken over o.a. 'n actueel thema: geweld (filosofen over 
oorlog, totalitair geweld, genocide). Voorts, als tegenwicht, 
Britse filosofen over het goede in de mens (het geweten en 
welwillendheid). Dan Albert Camus over nihilisme, absur-
disme en zijn weigering het leven als zinvol te zien. Tot slot 
de filosofie van humor en lachen (het absurde). Info: www.
cursusfilosofie-debaar.nl of: mdebaar@hetnet.nl

Workshop Hormoonyoga
Zondag 18 juni dagworkshop hormoonyoga 10:30-16:30 uur 
in KDV Vriendjes, De Bilt €70 inclusief reader. Deze dag leer 
je de complete serie hormoonyoga van Dina Rodriques. www.
yogavoorvrouwenkind.nl Swaentje Van Parys 0642519679

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Bakker Bos zoekt met 
spoed een chauffeur voor 
de zaterdagochtend.
Uw reacties graag naar: 
bakkerij@bosmaartensdijk.nl 
t.a.v. Bert Bos

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Wij zijn (met spoed!) op 
zoek naar een betrouwbare 
ervaren en enthousiaste 
HUISHOUDELIJKE hulp 
voor 3 uur p week. Bel voor 
nadere info na 18.00 uur: 
0346-282105

Ik zoek een 
HUISHOUDELIJKE HULP 
1x per 14 dagen €12,50 per 
uur. Tel. 0346-243758

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

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

Betrouwbare huishoude-
lijke HULP aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-33499710

Diversen
PAARDENMEST gratis 

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

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

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

WOONRUIMTE voor 1 per-
soon Tel. 06-23648894

Adullam MOLENWINKEL 
Westbroek. Iedere zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur 
geopend, tevens kunt u er uw 
oude frituurvet inleveren in 
oude verpakking. De koffie 
staat klaar!

Aankomend student zoekt 
per 31 juli a.s. KAMER/
WOONRUIMTE in Utrecht 
of directe omgeving (bijvoor-
beeld Hollandsche Rading). 
Meer weten? Bel Mayra 
Albers 06-51491412.

DIERENOPPAS. Ik zoek 
iemand die voor mijn kat 
kan zorgen als ik op vakan-
tie ben (evt. ook hond) en 
waarvoor ik hetzelfde kan 
doen wanneer diegene weg is. 
Omgeving Akker de Bilt. Tel. 
06-81980997

Vermist
Wij missen Rolo al een 
aantal weken. Grote kat 
met sterke persoonlijk-
heid en altijd zeer aan-
wezig. 

Iemand iets gezien in 
Groenekan omgeving 
Kon. Wilhelminaweg? 

Graag een belletje 
06-22526995 of 06-
20017135

(Her)stofferen en repare-
ren MEUBELS (ook rieten 
en biezen stoelen). Gratis 
halen en brengen. Tel. 030-
2600088 Bilthoven. meu-
belstoffeerderijkwarten.nl

Agenda Dorpsraad 
Groenekan. Zie pag. 12

KOFFERS en nog eens 
koffers bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Brandweerwedstrijden
in Groenekan

Zaterdag 17 juni kleurt Groenekan rood van de brandweerauto’s. 
Dan organiseert de vrijwillige brandweer Groenekan een wedstrijd.

De wedstrijd is er één in de klasse 112: het scenario kan elke vorm van hulp-
vraag kan zijn; van brand - tot ongevalsbestrijding. Voor deze wedstrijd hebben 
brandweerploegen uit het hele land zich via voorrondes weten te plaatsen. De 3 
besten gaan door naar de landelijke finale in september.

Simulatie
Voor deze vaardigheidstoets wordt op een bepaalde locatie een situatie gesimu-
leerd, die op de praktijk gericht is. Elke deelnemende ploeg moet dit scenario 
te lijf gaan alsof het een reële situatie betreft. Deskundige beoordelaars geven 
waarderingen aan alle handelingen die gedaan worden en zo wordt aan het eind 
van de dag duidelijk wie het scenario het beste heeft bestreden.

Groene Daan
Nieuwsgierig geworden? Op de 17de kunt u vanaf 8.00 uur voor meer informa-
tie terecht bij de Groene Daan; daarvandaan worden de ploegen naar de weds-
tijdlocatie gestuurd. Om ca. 19.00 uur zal burgemeester Sjoerd Potters van De 
Bilt daar de prijzen uitreiken. (Jaap van Es)

Collecte voor Rode Kruis 
Tijdens de Rode Kruis Week, van18 tot en met 24 juni 2017, gaan enthousi-
aste en gemotiveerde vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling De Bilt langs 
de deuren in de gemeente. De vrijwilligers gaan dan collecteren voor lokale 
activiteiten in De Bilt. 
Het Rode Kruis is onder meer actief op het gebied van noodhulp bij rampen, 
burgerhulp, het bevorderen van zelfredzaamheid, evenementenhulp (waaron-
der de avondvierdaagse) en EHBO. De opbrengst is geheel bestemd voor de 
afdeling De Bilt.
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Officiële opening van Irene Beach
door Henk van de Bunt

In het weekend van 10 juni was het een drukte van belang op Irene Beach aan de Tweelingen 
in Bilthoven Naast de beachvolleybaltoernooien (in de eredivisie en 1e, 2e, en 3e divisie) was er 
de officiële opening van Irene Beach op een prachtige nieuwe locatie. Alhoewel Irene Beach, de 
grootste outdoor Beachvolleyballocatie van Nederland, al een tijdje in gebruik is werd zaterdag 

10 juni de accommodatie officieel geopend door sportwethouder Madeleine Bakker. 

Voorzitter van Irene Beach Derk Jan 
Meijer schetste bij deze gelegenheid 
in vogelvlucht de geschiedenis: ‘In 
2009 is Irene Beach begonnen op 
een veld achter zwembad Branden-
burg. Van één veld ging men naar 
drie, vijf en uiteindelijk 6 velden. 
En … al snel weer te klein voor het 
groeiend aantal leden. Na lang zoe-
ken en met dank aan met name onze 
buren korfbalvereniging NOVA 
en de gemeente De Bilt - en in het 
bijzonder sportambtenaar Wim Ti-
gelaar - konden we verhuizen naar 
deze 12 velden. 

Alles hebben we als Irene Beach 
zelf aangelegd, waarbij we het geluk 
hebben met de goede relaties met 
Fa. Agterberg, die grote ervaring 
heeft in de aanleg van beachvolley-
bal-accommodaties’. 

Scholen 
Meijer vervolgde: ‘Op deze locatie 
hebben we niet alleen meer velden 
beschikbaar voor meer trainingen en 
wedstrijden voor onze leden, maar 
ook kunnen we hier veel meer evene-
menten houden zoals o.a. voor scho-
len in De Bilt en grote toernooien en 
onze vrijdagavondcompetitie met 
meer dan 80 deelnemende teams sa-
men met de Beach-volleyballers uit 
Zuilen. We zijn blij dat we inmid-
dels een aantal spelers hebben die 
Nederland hebben vertegenwoordigd 
op EK ’s en WK’ s voor de jeugd en 
we hebben nu ook spelers in Oranje 
jeugd. We vinden het geweldig dat 
we dit weekeinde vier toernooien 
kunnen houden, waarvan de eredi-
visie samen met gemeente Utrecht. 
We zijn ook trots dat we volgend jaar 
als Irene Beach een rol gaan vervul-

len tijdens het EK Beachvolleybal 
in NL. We zijn door de gemeente 
Utrecht en de Nevobo gevraagd om 
de velden van Irene Beach beschik-
baar te stellen als trainingsveld voor 
de teams die in Utrecht deelnemen 
aan het EK. Mede dankzij onze ge-
meente zal Irene Beach een grote rol 
spelen in de organisatie van het EK 
beachvolleybal’. 

Ballen
Wethouder Madeleine Bakker con-
stateerde vervolgens, dat voorzitter 
Derk Jan Meijer in zijn openings- c.q. 
welkomstwoord al veel had genoemd 
en dat zij alleen maar kon vaststellen 
deze woorden te willen onderstrepen. 
Vervolgens lukte het de Biltse sport-
wethouder onder luid applaus meer-
der ballen aan het luchtruim toe te 
vertrouwen.

Als openingshandeling worden zoveel mogelijk ballen aan het luchtruim toevertrouwd. (foto Ron Beenen)

Onder toeziend oog van voorzitter Derk Jan Meijer en applaus van 
anderen slaat Madeleine een aantal ballen richting korfbalburen NOVA.

FC De Bilt 2 levert topprestatie
Vier jaar geleden kwam het tweede team van FC De Bilt nog uit in de reserve 4e klasse. Daarna 
volgden drie jaren achtereen met kampioenschappen en het afgelopen jaar kwam dit team uit 

in de reserve 1e klasse; een zware competitie met o.a. IJsselmeervogels 2. 

Een kampioenschap zat er dit jaar 
niet in, maar wel een periodetitel en 
dus recht op nacompetitie. Op het 
moment dat het eerste team van FC 
De Bilt de nacompetitie verknoeide, 
pakte het tweede de draad op en 
plaatste zich voor de finale tegen 
FC Breukelen 2. De uitwedstrijd 
in Breukelen werd op 3 juni met 
2-3 gewonnen en op 10 juni werd 
de beslissende wedstrijd in De Bilt 
gespeeld. De Biltse spelers hadden 
rouwbanden om vanwege het over-
lijden van Ron Sluijk, de vader van 
twee spelers uit de Biltse selectie: 
Kenny en Wesley.

Eerste helft
De eerste helft kenmerkte zich door 
nerveus spel van twee kanten. FC 
De Bilt stond met één doelpunt voor 
en wilde geen risico lopen, maar 
bleef gelukkig wel voetballen. FC 
Breukelen wilde niet te snel alles of 

niets gaan spelen en wachtte de kan-
sen af. Vlak voor rust verzorgde FC 
De Bilt een prima aanval, die op het 
laatste moment werd afgeslagen. Uit 
de counter kwam een aanvaller van 
Breukelen dicht bij het strafschop-
gebied, waar een Biltse verdediger 
hem onreglementair tegenhield. De 
scheidsrechter bestrafte deze over-
treding en Breukelen kon aanleggen 
voor een vrije trap op zo’n 20 meter 
van het doel. De bal werd uitstekend 
genomen en de 0-1 verscheen op 
het scorebord. Per saldo stonden de 
twee ploegen bij de rust dus gelijk 
(3-3).

Mooi
Na de rust golfde het spel over en 
weer en het was wachten op een 
goal van FC De Bilt. En die viel al in 
de 53e minuut. Een uitstekende cor-
ner werd stevig binnen gewerkt door 
Jonas. In de 64e minuut viel de be-

slissing. Uit een aanval over een he-
leboel schijven, kwam Robert-Jan in 
scoringspositie en hij rondde de kans 
perfect af. Na een laatste drinkpauze 
zette Breukelen nog alles op alles, 
maar de Biltse verdediging stond als 
een huis en Breukelen kreeg alleen 
enkele kleine kansen. Een kwartier 
voor tijd werd Wesley onder luid ap-
plaus gewisseld en betrad zijn broer 
Kenny het veld; een mooi eerbetoon 
aan de broers in deze moeilijke tijd.

Hoogste
Reserve hoofdklasse. Hoger kan 
het niet. Dit is inderdaad de hoog-
ste competitie voor reserveteams op 
amateurniveau. FC De Bilt 2 komt 
in de competitie met de tweede 
teams van DOVO, GVVV, Ajax 
(amateurs), Huizen, Volendam, Ar-
gon, Spakenburg. Het zal een zwaar 
jaar worden, maar wat een mooie er-
varing. (Martin van Veelen)

TZ-Combikorfbaltoernooi 
Korfbalvereniging Tweemaal Zes organiseerde woensdag 7 juni 

voor de 20e keer het Combi-korfbaltoernooi. Dertien teams 
streden om de titel ‘Cafetaria Peet’ Combikorfbalkampioen 2017’. 
Deze jubileumaflevering van het toernooi werd gesponsord door 

titelverdediger ‘Cafetaria Peet, dé plek waar je lekker eet’.

De wedstrijden werden in 2 poules afgewerkt. Er werd fanatiek en toch 
ook vooral gezellig gekorfbald. Per team mochten er maximaal 3 ‘ac-
tieve’ korfballers meedoen en het is vooral hun taak om de niet- of ex-
korfballers een leuke korfbalervaring op te laten doen.

Afgetekend
Het Team was de afgetekende winnaar in hun poule. In de wedstrijd 
voor een finaleplaats troffen zij het Bestuur van de korfbalvereniging. 
Tot hun eigen verbazing wonnen ze ook die wedstrijd. In de finale werd 
aangetreden tegen de winnaar van de andere poule. Het werd een zwaar 
bevochten overwinning voor Het Team van de Ontmoetingskerk. 

Recreanten
Het is een mooie eer, maar toch gaat het vooral om de gezelligheid, om 
met je familie, collega’s en vrienden eens in een andere setting sportief 
bezig te zijn. Voor wie na de zomer op de woensdagavond nog wel 
weer wil korfballen, heeft de vereniging een Recreantentraining of een 
Midweek-competitie. Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Henny de Rooij, telnr. 0346 212971. (Hester Ploeg)

De winnaars ontvingen uit handen van sponsor Peet, een tegoedbon. 
Voor alle deelnemende teams was er een heerlijke taart van Bakkerij 
Bos. 

DOS D1 kampioen
 
Na het kampioenschap in de zaal, zette de D1 van DOS de goede lijn 
voort met ook een titel op het veld. Voor de laatste wedstrijd was DOS 
al niet meer te achterhalen, maar tijdens een doordeweekse inhaalwed-
strijd wilden de spelers voor eigen publiek natuurlijk nog wel de punten 
pakken. In de stromende regen ging dit niet zo gemakkelijk en was er 
een eindsprint voor nodig om een 3-3 gelijkspel binnen te halen.

DOS D1 met hun coaches Eline Geurtsen, Mathijs de Rooij en Rowdy 
Hennipman. 
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In gesprek over 
Natuurverbinding Hoorneboeg

Op maandag 19 juni is er een publieksavond over het vervolg van het project 
‘Natuurverbinding Hoorneboeg’. Ruim een jaar geleden werd vanuit Goois Natuurreservaat 

besloten om, voor minimaal een jaar, een pas op de plaats te maken met dit project. Niet 
met het idee om daarmee dit project niet meer uit te voeren. In een vrij toegankelijke 

informatieavond wil men nu even ‘bijpraten’.

Nog steeds blijft het voornemen 
om een goed functionerende na-
tuurverbinding te realiseren na-
drukkelijk bestaan. Er wordt nu 
gezocht naar een plan en een 
werkwijze dat op meer draagvlak 
kan rekenen. Er zijn ideeën over 
een vervolg en het Goois Natuur-
reservaat luistert nu graag naar 
wat bewoners/omwonenden of 

anderszins betrokkenen hier van 
vinden. Iedereen is dan ook van 
harte uitgenodigd. Tijdens de bij-
eenkomst worden de ideeën toe-
gelicht, waarna met elkaar het ge-
sprek kan worden aangegaan.

De publieksavond is op maandag 
19 juni van 19.30 tot 21.00 uur 
(inloop met koffie en thee vanaf 

19.00uur) in/op Landgoed Zonne-
straal in de Brasserie Zonnestraal, 
Loosdrechtsebos 15 te Hilversum. 
In verband met de catering wordt 
aanmelding vooraf op prijs ge-
steld via gooisnatuurreservaat@
gnr.nl, onder vermelding van 
‘aanmelding publieksavond 19 
juni’, naam en het aantal perso-
nen. [HvdB]

Wandeling in Panbos
Op zondag 18 juni organiseert Utrechts Landschap een natuurwande-
ling in het Panbos. Bij velen is dit gebied bekend om te sporten of te 
wandelen. Tijdens deze wandel-
excursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht. 
Ter sprake komen de ontstaans-
geschiedenis, flora en fauna, be-
heer door Utrechts Landschap. 
Ook het verhaal achter Tannen-
berg met zijn bijzondere dennen 
komt aan bod. De wandeling 
begint om 14.00 uur bij de par-
keerplaats gelegen aan de Jozef 
Israëlslaan te Bosch en Duin, 
t.o. huisnr. 7. Vooraf aanmelden 
is niet nodig en deelname is gra-
tis. De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur. Gezien de aard 
van het terrein is deze wandeling 
ongeschikt voor wandelwagens, 
rollators e.d.

Don Quichot op 
Landgoed Eyckenstein

In hun jubileumvoorstelling speelt Theater in ’t Groen Don Quichot 
in samenwerking met de Koninklijke Biltse Harmonie in het park van 
landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. De ontvangst is bij het ernaast 
gelegen Koetshuis, Dorpsweg 195. De speeldata en aanvangstijden zijn 
woensdag 14 juni tot en met zaterdag 17 juni met avondvoorstellingen 
om 20.30 uur. Men is welkom vanaf 19.45 uur bij Het Koetshuis. Op 
zondag 18 juni is er een middagvoorstelling met aanvang 15.00 uur. 
Dan is Het Koetshuis open vanaf 14.15 uur.

Toegangskaarten voor ‘Don Quichot’ zijn verkrijgbaar bij Fa. van der 
Neut, Groenekanseweg 5/13 in Groenekan, bij Primera, Maertensplein 
24 in Maartensdijk, bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 in 
Bilthoven en bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg 168 in De Bilt. 
Meer informatie en contact: www.theaterinhetgroen.nl.

Boottocht Zonnebloem 
Zaterdag 10 juni hebben de gasten van de Zonnebloem (afdeling De Bilt) een boottocht, ‘de Molentocht’, 
gemaakt door Het Groene Hart vanuit Leiderdorp. De tocht voerde langs meerdere molens, elk met hun 
eigen verhaal en over de Kagerplassen. Het weer was prima en de lunch aan boord was prima verzorgd.

Ineke van Baggem (begeleidster) 
vroeg aan vier deelnemers, die 
vaker meegaan, waarom zij altijd 
deelnemen aan de uitstapjes van 
de Zonnebloem. De antwoordden: 
‘Wij vinden het gezellig om met 
elkaar iets te ondernemen, samen 
koffie te drinken, te lunchen en 
natuurlijk lekker bij te praten. Op 

zo’n manier zijn deze uitstapjes een 
geweldige manier om de alledaagse 
sleur te doorbreken’. Teruggekeerd 
in De Bilt waren de gasten ook nu 
weer enthousiast en dankbaar voor 
deze mooie, gezellige dag.

Deelname
Heeft u een lichamelijke beperking 

en wilt u ook af en toe een uitstapje 
en/of bezoek? Dan is de Zonne-
bloem misschien iets voor U! Ook 
vrijwilligers zijn van harte welkom. 

Aanmelden kan op tel.:
030 2080211 of e-mail:
zonnebloem.debilt.bilthoven@
hotmail.com. 

Meedenken over een goed functionerende natuurverbinding kan nu.

Het jeneverpad vormde vroeger een smokkelaarsroute die uitkomt op de Hollandse sloot.

Zonnebloemgasten genieten tijdens de rondvaart over de Kagerplas-
sen van koeien, watervogels, molens, polders.

advertentie

Slootjesdag 
IVN De Bilt hield in het kader van 
de landelijke IVN slootjesdagen 
zondag een slootjes-schep ochtend. 
Kinderen konden met hun (groot-)
ouders op ontdekking en onder-
zoeken wat er allemaal leeft in een 
doodgewone Groenekanse sloot. 
Wie niet naar deze leerzame sloot-
jesdag kon komen heeft nog een 
herkansing; op woensdag 21 juni is 
er slootdiertjes-onderzoek op land-
goed Beerschoten van 14.30 tot 
16.30 uur voor kinderen van 6 tot 
10 jaar. Aanmelden hiervoor kan tot 
en met zaterdag 17 juni via:
kindernatuuractiviteiten@gmail.
com.

(Wim Westland)

Op zoek naar naar schaatsenrijders, 
bloedzuigers, waterjuffers en andere 

waterbewoners.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-06
Do.

15-06
Vr.

16-06

Paella
met kip, vis of groenten

Incl. dessert
Incl. dessert + glas Sangria

€ 11,-

€ 15,-
€ 17,50

Woe.
21-06
Do.

22-06
Vr.

23-06

“Dindon panée”
met knoflooksaus

of
Gebakken zeewolffilet

met pernod-saus
of

Griekse aubergineschotel
met fetakaas

€ 11,-

18 juni “Vaderdagverrassing”
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