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Muren Het Lichtruim voorzien van kunst 
door Walter Eijndhoven

Woensdag 13 mei was het een drukte van jewelste bij Het Lichtruim in Bilthoven.  
Ongeveer vijftig kunstenaars kwamen, met een kunstwerk onder hun arm, bij 
Het Lichtruim aan en in no-time stonden de gangen vol met in- en uitgepakte 
schilderijen. Allemaal in het teken van de aanstaande Kunstroute van BeeKk.

Martine Meijer, kunstenares en lid 
van de Commissie BeeKk, vertelt: 
‘Vandaag richten wij een over-
zichtsexpositie in Het Lichtruim in, 
zodat de bezoeker een idee heeft 
wat hij kan zien tijdens de kunst-
route op 30 en 31 mei. Elke kun-
stenaar heeft één schilderij meege-
bracht voor de expositie, de overige 
schilderijen hangen bij hem of haar 
thuis. Als iemand meer wil we-
ten over een bepaalde kunstenaar, 
kan hij hem thuis, of in zijn eigen 
atelier, bezoeken’. Alle beschik-
bare muren binnen Het Lichtruim 
worden benut om de kunstwerken 
zo goed mogelijk tot hun recht te 
laten komen. Cathy Worell, ook 
kunstenares en lid van de commis-
sie BeeKk: ‘De schilderijen wor-
den allemaal op kleur opgehangen, 

zodat de expositie één mooi geheel 
wordt’. Het thema van dit jaar is 
‘Van Gogh’. Dat is ook goed te zien 
in de keuze van de kunstenaars. 
Vooral veel zonnebloemen, maar 
ook Zuid-Franse landschappen, 
kerkjes, een afgerukt oor en kool-
zaadvelden spatten van het doek af. 

Kunstroute
39 kunstenaars, bijna allemaal le-
den van BeeKk, zetten op zaterdag 
30 en zondag 31 mei hun ateliers 
open voor bezoekers. In totaal zijn 
er twaalf te bezoeken adressen met 
schilderijen, beelden, textielwerk, 
glaskunst, leerbewerking, kleding, 
fotografie, keramiek, grafkunst en 
gemengde technieken. Sommige 
kunstenaars, die een atelier hebben 
dat te klein is, of te ver uit de route 

ligt, exposeren bij elkaar of met el-
kaar in leegstaande panden. 

Eén van die kunstenaars is Connie 
van Zwetselaar, penningmeester bij 
BeeKk. Haar atelier ligt verder uit 
de route, toch houdt zij open huis 
in haar eigen atelier aan de Groen 
van Prinstererweg in De Bilt. Van 
Zwetselaar: ‘Sinds kort heb ik een 
nieuw atelier, met veel glas en 
lichtval, laten neerzetten in mijn 
achtertuin. Meer dan 25 jaar gele-
den ben ik begonnen met schilde-
ren, vooral ‘bloemen’ vond ik leuk 
om te doen. Na veel geëxperimen-
teer ben ik overgegaan op ‘stille-
vens’, verder schilder ik eigenlijk 
wel van alles. Ondanks dat ik wat 
verder uit de route lig, hoop ik toch 
dat velen mijn nieuwe atelier ko-

men bezichtigen’. Ook kunstenares 
Ine de Charo ligt iets uit de route, in 
Lage Vuursche. Ook bij haar zullen 
bezoekers van harte welkom wor-
den geheten.

De Kunstroute wordt zaterdagmor-
gen 30 mei, om 10.00 uur geopend 
door burgemeester Gerritsen. De 
overzichtstentoonstelling in Het 
Lichtruim blijft hangen tot 3 juni.

Bedrijvigheid alom in Het Lichtruim. Alle schilderijen moeten worden 
opgehangen voor de expositie

Wonderlijke Kruisingen
door Henk van de Bunt

Van 22 mei t/m 13 juni wordt in galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42 in De Bilt de 
tentoonstelling Wonderlijke Kruisingen, Collages in Metaal gehouden. Biltenaar Peter van 

Ardenne laat hier beeldjes zien die hij maakt uit restmateriaal: koperen en bronzen onderdelen, 
stukjes smeedijzer, wat zilverrestanten, glas en oude sieraden. 

Peter van Ardenne: ‘Al meer dan 
tien jaar maak ik kleine sculptu-
ren uit restmateriaal. Rond 2010 
vond ik het tijd om ermee naar 
buiten te treden. Vijfendertig jaar 
reparatie- en restauratiewerk aan 
antiek en curiosa hadden de no-
dige handvaardigheid gebracht. 
Maar er kwam veel meer: een 
groeiende fascinatie voor de 
zeggingskracht ervan. Door ma-
teriaal in een andere context te 
plaatsen en te verbinden, ontstaan 

assemblages. Oud materiaal met 
een nieuwe betekenis, ’bezielde 
wezens’ die verwijzen naar heb-
zucht, sprookjes, mythologie, on-
macht en het (bijna) verliezen van 
evenwicht. Intuïtie is mijn drij-
vende kracht, ik bedenk niets’.

Grappig
Jaren geleden raakte hij gefasci-
neerd door de bijzondere uitdruk-
kingskracht ervan, hij puzzelde er 
wat mee en maakte spontaan zijn 
eerste beeldje. Soms ogen de beeld-
jes trots en statig, soms grappig of 
vertederend, vaak suggereren ze 
pronkzucht. Onder de opvallende, 
‘bezielde’ sculpturen bevinden zich 
onder meer een eend met een slan-
genstaart, een zwaardvechter met 

een bokkenkop, een koe met houten 
borsten en een gevleugelde kikker 
op klompen. Sommige sculpturen 
zijn in een glazen kastje of onder 
een stolp geplaatst, een verwijzing 
naar heiligenbeelden en opgezette 
vogels uit vroegere tijden.

Koesteren
De beeldjes zijn om te koesteren. 
Ze kunnen best tegen een stootje, 
maar dragen allen de boodschap 
van het onvermijdelijke in zich: 
‘Op een dag vallen we weer uiteen 
in wat we waren: koperen en bron-
zen onderdelen, stukjes smeedijzer, 
wat zilverrestanten, glas en oude 
sieraden.’ De officiële opening van 
de tentoonstelling vindt op zaterdag 
23 mei om 17.00 uur plaats.

Peter van Ardenne met het Vliegpaard.

Circus bij Jagtlust

Na de succesvolle optredens van de laatste jaren stond het grote 
circus-Renz-dorp van 14 t/m 16 mei opgebouwd op het terrein aan de 
Soestdijkseweg-Zuid (t.o.het gemeentehuis). [WE]

Lokale Ondernemers Lunch 
bij Naast de Buren 

vrijdag 29 mei van 12 tot 2 uur 
voor alle ondernemers uit de 

gemeente De Bilt. 
Wel graag aanmelden via 

maarten@kikaccountants.nl



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

24/5 • 10.30u – Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
24/5 • 18.30u - Ds. J.J. ten Brinke
25/5 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/5 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg
25/5 • 10.30u - Pastor A. van den 

Boogaard en Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/5 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/5 • 11.30u - Pater G. Oostvogel

25/5 • 10.30u - Oecumenische viering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/5 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/5 • 17.00u - Ds. A.P. van de Velde

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/5 • 10.00u - Ds. A. v/d Meer
24/5 • 19.00u - Ds. W. Poldervaart
25/5 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/5 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
24/5 • 10.00u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
24/5 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast 

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

24/5 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
24/5 • 10.00u - Kand. A. van der Snoep 

24/5 • 18.30u - Kand. P.D, Teeuw
25/5 • 10.00u – Proponent G.A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk
24/5 • 10.30u - Ds. N. v/d Want
24/5 • 18.00u - Dhr. J. de Boer
25/5 • 10.30u - Ds. den Hartog

Onderwegkerk Blauwkapel
24/5 • 10.30u - Pastor G. Krul

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/5 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
24/5 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
25/5 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/5 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
23/5 • 19.00u - Pastor J. Baneke
24/5 • 10.30u - Pastor J. Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
24/5 • 10.00 en 18.30u - Ds. M. van der 

Zwan
25/5 • 09.30u - Ds. H.M. Burggraaf
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Bevrijd van pijn en beperkingen is hij vol vertrouwen 
vertrokken naar het Licht, onze lieve dappere

Huub
Hubertus Jacobus Lambertus Oudejans

Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat we dit aardse leven 
met hem mochten delen.

 Amsterdam, 20 juli 1961 † Den Dolder, 15 mei 2015

Zijn ouders Wim en Rita

Zijn zus Karin

Vriendin Loes

Zijn medebewoners en begeleiders op 
Dennendal

Correspondentieadres: 
Dennendal
Bomenhof 1
Dolderseweg 170 
3734 BP Den Dolder

Huub is op zijn kamer op Bomenhof 1. Er is gelegenheid hem 
daar te bezoeken op woensdag 20 mei van 14.00 uur tot 
15.00 uur en donderdag 21 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De afscheidsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 22 mei 
om 13.00 uur in de Boshut, Boshutlaan 7, Dolderseweg 170 te 
Den Dolder. Aansluitend zullen wij Huub gaan begeleiden naar 
zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats 
Brandenburg, 1e Brandenburgerweg 38 te Bilthoven.

Na afloop bent u welkom in de ontvangkamer van de 
begraafplaats voor een informeel samenzijn.

Huub zijn lievelingskleur was geel.

Lenteconcert Samuze
 
Woensdag 20 mei brengt Samu-
ze, huismuziekorkest De Bilt, in 
de Noorderkerk aan de Lauril-
lardlaan 6 in Bilthoven werken 
van o.a. Schubert, Schumann en 
Joplin onder de bezielende lei-
ding van dirigente Noortje Braat 
ten gehore. Het concert begint 
om 20.00 uur. Het is een openba-
re uitvoering van ongeveer één 
uur, zonder pauze. Toegang is 
gratis. Zie ook: www.samuze.nl

Toertocht Alblasserwaard

Seniorenreisclub Maartensdijk-
De Bilt organiseert op 22 mei 
een dagtocht naar de Alblasser-
waard. Door annuleringen zijn 
er enkele plaatsen vrijgekomen. 
Opstapplaatsen zijn er in West-
broek, Maartensdijk en De Bilt. 
De tocht is inclusief met koffie, 
gebak en lunch. Verdere inlich-
tingen via tel. 0346 212288 of 
06 53853557 t.n.v. fam. Broek-
huizen. 

Voetjes van de vloer 

Zaterdagavond 23 mei wordt in 

Cultureel Centrum HF Witte in 
De Bilt een swingende dans-
avond gehouden voor actieve 
50+ers die van stijldansen hou-
den. Alleen-gaanden, alleen-
staanden, paren, koppels zijn 
welkom. Aanvang 20.00 uur. 
Meer informatie op www.de-
danssalon.nl 

Mahler in de Opstandings-
kerk

Het Neon Ensemble, een 70-kop-
pig jong symfonieorkest brengt 
een bezoek aan deze gemeente 
met een concert. Het voert van 
Gustav Mahler (1860-1911) 
de Vierde Symfonie uit, wel 
bekend als zijn meest compacte 
en toegankelijke. Mahler com-
poneerde vier delen rondom het 
lied ‘Das himmlische Leben’. 
Daarnaast heeft het orkest liede-
ren van Mozart, Mendelssohn-
Bartholdy, Bellini en Puccini op 
het repertoire, het kan zijn dat 
ook daaruit wordt geput. De toe-
gang is vrij op zaterdag 23 mei 
om 20.00 uur in de Opstandings-
kerk, 1e Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven. 

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;

Psalm 43 vers 4a berijmd

Na een lang, liefdevol leven heeft de Heere tot Zich genomen onze 
geliefde, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Catharina van Zijtveld - van Kooten
sinds 14 oktober 2001 weduwe van Arie van Zijtveld

Geboren  5 mei 1922  Overleden  14 mei 2015

 Katwijk aan Zee: Arie van Zijtveld
  Cobi van Zijtveld-de Vries
   Stephanie en Bart
   Annabeth en Bert
   Lydia en Gerco
 Nijkerk: Henk van Zijtveld
  Hanneke van Zijtveld-van de Veen
   Arie en Emmy
   Olga en René
 Woudenberg:   Constanja de Vries-van Zijtveld
  Sjoerd de Vries
   Valentine
   Douwe
   Cerena

   en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Wallerstraat 147
3862 CN  Nijkerk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 mei op de 
Hervormde begraafplaats te Maartensdijk
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Liever centen dan monumenten
door Henk van de Bunt

Het verzoek van de Vereniging van Eigenaren Julianaflat II in Bilthoven om de zogenaamde 
Dudokflat aan te wijzen als monument is door het College van B&W afgewezen.

De Monumentencommissie heeft 
over de aanvraag geadviseerd en 
is van mening dat het complex in 
aanmerking komt voor aanwijzing 
als gemeentelijk monument. De ge-
meente, eigenaar van het winkelpand 
naast de flat, vind het financieel-eco-
nomisch belang van de ontwikkeling 
van het centrumgebied zwaarder we-
gen dan het cultuurhistorisch belang. 
Op de plek van het winkelpand is 
een herontwikkeling gepland. Hier-
om heeft De Bilt besloten om het Ju-
lianacomplex niet in zijn geheel aan 
te wijzen als monument.

Hart
Ellen Thier is voorzitter Hart Voor 
Bilthoven (HVB). Zij reageert: ‘De 
aanvraag voor de monumentenstatus 
is een zaak van de VVE Julianalaan. 
Aan hen is het in eerste instantie te 
reageren en te informeren over de 
inhoudelijke argumenten. Hart Voor 
Bilthoven is een koepel van een 10-
tal bewonersorganisaties; met deze 
partners zullen we binnenkort be-

spreken, hoe wij hierin gaan staan. 
Er komt ook nog een zienswijzepro-
cedure voor de aanvrager, de VVE 
Julianalaan, en andere ‘rechthebben-
den’. Aangezien HVB een koepel is 
en geen rechtspersoon, kunnen wij 
als zodanig geen zienswijze indie-
nen. Neemt natuurlijk niet weg dat 
wij van mening zijn dat een poort-
gebouw tegen een zo’n kwetsbaar 
Dudokcomplex aan, op zijn minst 
architectonisch en stedenbouwkun-
dig een gigantische ingreep zal be-
tekenen voor het gehele stationsge-
bied en dat besluitvorming over zo’n 
ingreep die gezichtsbepalend is voor 
de entree van het centrum van Bilt-
hoven, met de grootste zorgvuldig-
heid zal moeten geschieden.’

Klooster
Architect Jacques van Klooster is 
adviseur voor HVB: ‘Dit Dudok-
complex is door architect Dudok 
als één geheel ontworpen. En dat 
moet je zo handhaven. De kwaliteit 
van ons Centrum is het authentieke 

dorpse karakter. Daarmee onder-
scheiden we ons echt van andere 
centra. Slopen van het paviljoen, 
waarin de boekhandel is gevestigd 
en vervangen door een woontoren 
van ca. 18 m hoog is naar mijn idee 
een onverantwoorde aantasting van 
dit Dudokcomplex. De Monumen-
tencommissie heeft terecht het ad-
vies aan B&W gegeven dit geheel 
de monumentstatus te geven’.

Financiën
Het Julianacomplex is ontworpen 
door W.M. Dudok en bestaat uit een 
winkelpand, een flat van vijf lagen 
en een bedrijfsruimte met bovenge-
legen appartementen. De gemeente 
is eigenaar van het winkelpand. Na 
afweging van alle betrokken belan-
gen bericht het College voornemens 
te zijn om het verzoek van de VvE 
af te wijzen: ‘De locatie van het win-
kelpand is een locatie waar op basis 
van de plannen voor het centrum 
van Bilthoven een herontwikkeling 
is gepland. Aan de herontwikkeling 
liggen diverse, door de gemeente-
raad vastgestelde, ruimtelijke en fi-
nanciële kaders ten grondslag. Het 
College is dan ook tot de conclusie 
gekomen, dat het financieel-econo-
misch belang van de ontwikkeling 
van het centrumgebied zwaarder 
weegt dan het cultuurhistorisch be-
lang om het Julianacomplex in zijn 
geheel aan te wijzen als monument’. 
Fred van Dijk namens de Vereni-
ging van Eigenaren reageert kort 
en duidelijk: ‘Liever een cent dan 
een monument. Amputatie dreigt 
voor het Dudokcomplex. Gemeente 
handhaaft daarom het plan voor 
hoogbouw op de plaats van de boek-
handel’.

Jacques van Klooster en Fred van Dijk voor het bedreigde deel van het 
Julianacomplex.

Rondleiding op Brandenburg
door Henk van de Bunt

De Evenementencommissie van de Historische Kring D’ Oude School De Bilt organiseerde op 
zaterdag 16 mei een rondleiding langs grafmonumenten op Begraafplaats Brandenburg aan 
de 1e Brandenburgerweg 38 in Bilthoven. Onder leiding van Douwe Tijsma liepen zo’n 25 

belangstellenden gedurende een uur rond met aandacht voor de grafmonumenten. 

Thijsma had de rondleiding het 
thema ‘Door de tijd’ meegegeven 
en startte dan ook in het jaar 1900. 
Thijsma: ‘Op 9 mei 1899 besloot 
de gemeenteraad van De Bilt land 
aan te kopen met als doel om aan 
de Brandenburgerweg een begraaf-
plaats aan te leggen. In september 
1900 kon de nieuwe begraafplaats 
in gebruik worden genomen. 
De begraafplaats was niet aan-
gelegd in de in de 19de eeuw zo 
populaire landschapsstijl, maar in 
een meer functionele stijl. Nabij de 
ingang werd een lijkenhuisje ge-
bouwd en de toegangspoort werd 
voorzien van een fraai smeedijze-
ren hekwerk’.

Boerderij
De naam van de begraafplaats werd 
in eerste instantie aangeduid als 
‘de algemene begraafplaats aan de 
Eerste Brandenburgerweg’, maar 
langzamerhand veranderde dat in 
‘Begraafplaats Brandenburg’. Die 
naam was afkomstig van een boer-
derij in de omgeving van de be-
graafplaats. Deze boerderij met de 

naam ‘Olden Brandenburg’ maakte 
deel uit van de buitenplaats Jagt-
lust. De boerderij bestaat niet meer, 
maar de naam wordt nu nog veel-
vuldig gebruikt. Op topografische 
kaarten (tot 1948) is de boerderij 
duidelijk zichtbaar.

Vondel
Op vragen naar de herkomst van de 
woorden in de glas in lood-ramen 

in de aula vertelde Thijsma dat 
Joost van den Vondel (1587-1679) 
talrijke malen troostende gedichten 
schreef voor zijn vrienden en ken-
nissen als die weer eens een kind 
hadden verloren. Beroemd is zijn 
’Vertroostinge aan Geeraerdt Vossi-
us’. Vossius had juist zijn zoon Di-
onys verloren, Vondel schrijft dan 
de woorden, die in de glas in lood-
ramen kunnen worden gelezen’.

Bij het toegangshek, gebouwd met forse bakstenen pijlers, begon de 
rondleiding.

Bewoners leggen 
klachten voor aan SSW

door Guus Geebel
Maandag 18 mei ontving directeur Ad van Zijl van 

Woonstichting SSW op het kantoor van de SSW de uitkomst 
van een enquête waarin bewoners van het Tuinstraatkwartier 

tekortkomingen van hun woningen hebben aangegeven. Het gaat 
om 163 woningen in de Tuinstraat, Meidoornpad, Seringstraat, 

Lathyrusstraat en Jasmijnstraat in De Bilt. 

Ad van Zijl heet samen met Marcel Jeths, manager Klant en Maat-
schappij en Sander Wuis communicatiemedewerker van de SSW de 
aanwezige bewoners welkom. John Hulst geeft namens de bewoners 
een toelichting op de enquête. ‘Die hebben we samengevoegd tot één 
collectieve klacht en wij willen weten hoe de SSW de problemen 
gaat oplossen.’ Van Zijl zegt het klachtenboek uitgebreid te zullen 
bestuderen en aan de hand daarvan met een reactie te komen. Wat de 
bewoners grieft is dat opzichters van de SSW steeds verschillende 
signalen afgeven. ‘Nieuwe huurders krijgen het advies niet te veel aan 
hun woning te gaan doen, want of het gaat plat of het wordt spoedig 
gerenoveerd.’ 

Sociale verhuurder
De meest voorkomende klachten zijn schimmel en vocht, scheuren in 
de muren, slecht onderhouden CV-installaties, ongedierte, asbest en 
gezondheidsklachten. Bewoners voelen zich vaak niet serieus geno-
men. Ad van Zijl vindt dat niet kunnen. ‘Wij nemen onszelf serieus en 
ook onze huurders. De SSW is een sociale verhuurder en we moeten 
ervoor zorgen dat de woningen bouwkundig in orde zijn en dat men-
sen zo goed mogelijk wonen. De klachten herkennen we wel maar we 
hebben een planning die moet passen bij onze financiële middelen. 
Renovatie van het Tuinstraatkwartier is gepland in 2018.’ Een be-
woonster vertelt hoe ze maandenlang bezig geweest is om een stank-
overlastprobleem opgelost te krijgen. De manier waarop zij telkens 
werd benaderd noemt zij respectloos. De vrouw heeft verder enorme 
overlast van slakken in huis. Het feit niet serieus genomen te worden 
ervaren de bewoners als grievend.

Renovatie
Ad van Zijl legt uit hoe de volgorde van renovatie wordt vastgesteld 
en waarom het Tuinstraatkwartier in 2018 aan de beurt is. ‘We moeten 
faseren en de middelen moeten beschikbaar zijn. We doen elk jaar een 
aantal complexen. Ik ben onder de indruk van uw verhaal en dat de 
woningen aangepakt moeten worden is helder, maar we kunnen niet 
alles ineens doen. Het blijft altijd een afweging tussen complexen die 
aan de beurt zijn, de beschikbare middelen en de hoeveelheid men-
sen die erop gezet kunnen worden. Het moet allemaal organisatorisch 
behapbaar zijn.’ Over het niet serieus nemen van bewoners zegt Van 
Zijl: ‘Ik hoor die verhalen liever niet, want dit kan gewoon niet. Dit 
zit niet in de aard van de SSW om dit zo te doen. De instructie van de 
opzichters moet helder zijn. Je gaat op een fatsoenlijke en respectvol-
le manier om met je huurders. Als iets niet kan is het misschien niet 
leuk, maar dan moet het op een normale manier verteld en uitgelegd 
kunnen worden.’

Dringende zaken
‘Ik ga u niet allerlei dingen toezeggen die ik niet waar kan maken. 
In de gedragsnormen naar elkaar toe gaan we uit van fatsoenlijk en 
respectvol. Daar moeten we voor staan. Ik krijg een aantal verhalen 
van u terug dat dit niet het geval is geweest. Dat trekken we ons erg 
aan. De vragen en opmerkingen van de bewoners gaan we serieus 
bekijken. Dringende zaken die niet uitgesteld kunnen worden moeten 
aangepakt worden. Je kunt niet nog drie jaar met slakkenoverlast zit-
ten. We gaan met uw opmerkingen aan de slag en u daarover binnen 
afzienbare termijn informeren.’

Ad van Zijl ontvangt de gebundelde klachten van de initiatiefnemers 
Irma van Dijk, John Hulst en Yvonne Westerhuis.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG

Kipdij saté

Varkenshaas saté

Alle verse shaslicks

500
gram 7.50

500
gram 6.50

1 Kg. 9.99

6
voor 5.-

100
gram 1.98

Hamburgers

Verse scharrel kipdijen

Gemarineerde biefstukjes

GRASKAAS

OVERHEERLIJKE BOEREN 
KRUIDENKAAS

4.98250
gram5.50500

gram

7.50500
gram

DJAKARTA MIX

OOK HEBBEN WIJ HEERLIJKE 
WIJNEN VOOR BIJ UW BARBECUE!

6 Tartaartjes 6.-
6 Duitse biefstukjes 6.-
6 Rundervinken 6.-

ONZE HEERLIJKE 
WARME GEGRILDE 
KIPPENPOTEN

Special van de week:

5.-4
voor

6 halen / 
   5 betalen

Ei-bieslooksalade
Selleriesalade
Filet americain

3 x 100
gram 4.98

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

Beenham
Entrecôte
Rauwe ham

3 x 100
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 mei
t/m woensdag 27 mei

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

Nieuw!

Het is er weer!

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

VLEESWAREN-TRIO

TWEEDE PINKSTERDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!

6.98
1 Kg.

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

op=op

Speciaal 
voor het bbq-

weekend!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Spaghetti MET GARNALEN  EN 

CITROENSAUS

_________________________100 GRAM 1,25
Varkenshaas IN  CHAMPIGNONSAUS

MET GEB. AARD. __________100 GRAM 0,99
VERSE 

Aspergesoep ____ LITERBAK 4,95
Zaterdag verse Sushi!!!

Luxe Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Hollandse

Trostomaten
500 GRAM

Ready to eat

Mango’s
PER STUK

ALLEEN DINSDAG 26
EN WOENSDAG 27 MEI

1,49 0,791,49

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Speciaal voor 
Pinksteren

Volop Specialiteiten!!!
Dagelijks verse 

Aardbeien 
Asperges gratis geschild!

Spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99
VERS GEWASSEN

Spinazie
_________________ZAK 300 GRAM 0,79
VERS GESNEDEN

Meloenmix ___ VOLLE BAK 0,99
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advertentie

Weer veel bezoekers tijdens  
ZZP-avond De Zes Kernen

door Walter Eijndhoven

Woensdagavond 29 april troffen in Flexcentraal aan de Jan Steenlaan in Bilthoven  
40 zzp’ers elkaar tijdens een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Met elkaar werken,  

niet tegen elkaar’. Biltenaren Erik en Sophie de Rie deden tijdens deze avond  
een boekje open over constructieve communicatie. 

In een wereld waar je zo dicht op 
elkaar leeft, lopen spanningen va-
ker hoger op. Ondanks deze span-
ningen heb je elkaar toch nodig om 
écht iets te kunnen bereiken. Daar-
om is er juist behoefte aan harmo-
nie en constructieve communicatie. 
Tijdens deze bijeenkomst werd 
door beide presentatoren ingegaan 
op de centrale vraag: ‘Hoe creëer 
je dat en haal je ook je doelstel-
lingen?’. Dankzij deze presentatie 
werden de deelnemers van deze 
avond aan het denken gezet over 
hun eigen communicatie. Luciënne 
Stavenuiter, bestuurslid Stichting 
ZZP De Zes Kernen: ‘Middels dit 
soort themabijeenkomsten probe-
ren wij zoveel mogelijk zzp’ers uit 
De Bilt aan ons netwerk te binden. 
Voor vijftig euro ben je al een jaar 
lid en kun je zo’n acht themabijeen-
komsten bijwonen. Na elke bijeen-
komst is er nog gelegenheid om te 
netwerken en elkaar beter te leren 
kennen. Elke keer behandelen wij 
weer een ander onderwerp, waar 
zzp’ers mee te maken hebben of 
kunnen krijgen’. 

Onvrede
ZZP De Zes Kernen is vier jaar ge-
leden opgericht door Ton Kok en 
Hans Spaan, uit onvrede over het 
beleid van de gemeente richting 
zzp’ers. Stavenuiter: ‘Tijdens de 
oprichtingsvergadering waren meer 
dan 150 mensen aanwezig. Een 
enorm succes. Nog tijdens die eer-
ste vergadering is een bestuur ge-
vormd en voilá, Stichting ZZP De 
Zes Kernen was daar’. Inmiddels, 
vier jaar later, neigt ZZP De Zes 
Kernen meer naar de naam ‘Zelf-

standig Professionals’. De Stich-
ting vertegenwoordigt de belangen 
van meer dan 2.000 zelfstandige 
professionals binnen de gemeente 
en er wordt gewerkt aan problemen 
die kleine ondernemers in de dage-
lijkse praktijk dwarszitten. Staven-
uiter: ‘Natuurlijk doen wij dit niet 
alleen. Om zoveel mogelijk voor 
onze zzp’ers voor elkaar te krijgen, 
werken wij samen met de Biltsche 
Ondernemers Federatie (BOF), de 
Kamer van Koophandel Midden-
Nederland en de gemeente’. 

Meer
Maar dit is nog niet alles. Na twee 
jaar van stabiliteit binnen de club 
wil ZZP De Zes Kernen meer. Zij 
wil groter worden door meer zelf-
standige ondernemers aan zich 
te binden en een intensievere sa-
menwerking aan te gaan met de 
middenstand en zzp-groepen bui-
ten de gemeente. Stavenuiter: ‘In 
2013 zijn wij op eigen initiatief 

gestart met ‘De Bilt Werkt’, niet 
alleen bedoeld voor zzp’ers, maar 
voor alle werkenden binnen de ge-
meente. Via deze weg proberen wij 
vraag en aanbod bij elkaar te bren-
gen, offertes en aanbestedingen 
toegankelijk te maken en ruimte te 
creëren voor dialoog tussen zelf-
standige professionals. Hier wer-
ken wij hard aan’.

Volgende
De volgende themabijeenkomst 
van Zelfstandige Professionals is 
op dinsdag 26 mei bij Flexcentraal 
aan de Jan Steenlaan 5 in Biltho-
ven. Drie deskundigen uit eigen 
kring nemen u mee langs al die din-
gen die u moet weten of regelen als 
ondernemer: van de afspraken met 
uw opdrachtgever tot de afdracht 
van de BTW. Voor meer informa-
tie over ZZP De Zes Kernen kan 
contact worden opgenomen met 
het secretariaat: tel. 030 2749403 
of website www.zzpdebilt.nl

Luciënne Stavenuiter, bestuurslid ZZP

Samen voor Hollandsche Rading 
organiseert Dorpsavond 

door Henk van de Bunt

Samen voor Hollandsche Rading is een gezamenlijk project van bewoners en de gemeente  
De Bilt. Guido Wallagh en Jeroen Oomens van Adviesbureau Inbo proberen het  

project in goede banen te leiden. Bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. 

Ger Mik, Willem Pols en Thijs van 
der Wel blikken terug. Ger Mik: In 
de laatste bijeenkomst van dinsdag 
12 mei werden de lopende acties 
doorgesproken. Zulke avonden 
duren over het algemeen rond de 
twee uur. Ook is op deze avond 
besproken op welke manier wij sa-
men met de gemeente de komende 
dorpsavond van 5 juni gaan organi-
seren. De gemeente draagt de totale 
kosten van deze avond daar zij het 
belangrijk vindt om dit totale pro-
ject te doen slagen’.

Iedereen
Willem Pols: ‘De dorpsavond is be-
doeld voor alle inwoners van Hol-
landsche Rading, van jong tot oud. 
Voor de jongere bewoners is er een 
springkussen en voor volwassenen 
een hapje en een drankje. Kortom 
een gezellig samen zijn waarin 
wordt toegelicht wat ‘Samen voor 

Hollandsche Rading’ betekent en 
welke acties al in gang gezet zijn. 
Het gehele College van B&W is 
uitgenodigd. De Burgemeester en 
wethouder zullen in ieder geval aan-
wezig zijn. Het gebiedsplan wordt 
dan gepresenteerd’. De dorpsbijeen-
komst begint om vijf uur en duurt tot 
zeven uur. Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd zich te laten 
informeren over de lopende activi-
teiten en ideeën aan te dragen voor 
toekomstige acties die in het belang 
zijn van een nog betere leefbaarheid 
in dit dorp. Vanzelfsprekend is er de 
mogelijkheid om op vrijwillige ba-
sis aan acties deel te nemen.

Ontwikkelingen
Thijs van der Wel vertelt over de 
lopende acties: ‘De grindstroken in 
het doodlopende stuk van de Spoor-
laan worden in de week van 25 mei 
opgeknapt. Het AED-project is 

in volle gang en zal eind oktober 
operationeel zijn. Met diverse te-
lefoonmaatschappijen wordt met 
betrekking tot de telefonische be-
reikbaarheid overleg gevoerd over 
verbetering van de situatie. Met 
diverse instanties en bewonersini-
tiatieven wordt besproken hoe we 
veiligheid en buurtwacht kunnen 
optimaliseren’. En m.b.t. duur-
zaamheid kan gemeld worden, dat 
het Repair Café nu een jaar met 
succes draait en dat over uitbreiding 
nagedacht wordt. Bij Zorg voor el-
kaar wordt er hard gewerkt aan een 
systeem om elkaar te ondersteunen 
en hulp te bieden waar nodig.
De totale groep verwacht op 5 
juni dat de inwoners van het hele 
dorp zich verzamelen bij het 
mooie dorpshuis om de ontwik-
kelingen van Samen voor Hol-
landsche Rading te bespreken en 
vooral te vieren.

V.l.n.r. Thijs van der Wil, Willem Pols en Ger Mik.
OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Bankzitten voor Bangladesh
door Marijke Drieenhuizen

Tijdens de 36-uurs actie van de PKN gemeente Maartensdijk-
Hollandsche Rading voor Bangladesh was er ook het onderdeel 
‘bankzitten’. Dit bankzitten zorgde voor ontmoetingen en dat 
was ook precies de bedoeling. Er waren iets minder bezoekers 
dan gedacht; de organisatie vermoedt dat het te maken had  

met de vakantieperiode. Maar ook al waren er  
minder mensen, de sfeer was goed.

De 36 uurs-actie van heeft €1.445,88 opgebracht. Er is 3 jaar gewerkt 
voor de Church of Bangladesh, welke in Bangladesh microkredieten 
verstrekt en ondersteunt bij gezondheidsprojecten en scholingsprojec-
ten. In deze drie jaar is totaal € 14.632,62 bij elkaar gebracht. 

Nieuw
In het nieuwe seizoen dat in september start is gekozen voor een nieuw 
project. The Moldavian Christian Aidis een platform opgezet vanuit 
verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan ouderen, kinde-
ren en slachtoffers van mensenhandel. die werkt in Moldavia.

V.l.n.r. Jan Nieuwenhuizen, Johan de Waal, Jan van de Pol, Lycette 
Mulder en Bertwin van Voorst hebben uren op de bank gezeten.

Beleef het boerenleven
Voor het tiende jaar op rij zijn er de ‘Open 

Boerderijdagen’. Een van de deelnemers is de familie 
Blaauwendraat op Kooidijk 9 in Westbroek. Hun erf staat 
tijdens de pinksterdagen gastvrij open op maandag 25 mei.

Een leuk uitje voor het hele gezin, waarbij je een kijkje kunt nemen 
achter de schermen van de boerderij. Daarnaast worden er verschil-
lende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. U bent welkom van 
10.00 tot 16.00 uur, toegang is gratis. Tijdens deze tiende editie van 
de Open Boerderijdagen laten de boeren de bezoekers het boerenleven 
‘proeven’ en vertellen ze waar melk vandaan komt. Op de deelnemen-
de boerderijen worden daarnaast tal van activiteiten georganiseerd. Zo 
kunnen de kinderen zich onder andere uitleven op een boerenstorm-
baan of het melkbus-heffen en krijgen de bezoekers een rondleiding 
over de boerderij. Kijk verder op www.campina.nl/openboerderijdagen 
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

De Voorjaarsfair
Welkom op 30 mei 2015 

 10:00u - 16:00u

nieuwe 

locatie!
Entree:   Volw.  (12+) €3,00
   Kind  (12-)  €1,00

   Graaf Floris V Weg 23
 Hollandsche Rading

Kijk voor meer informatie op 
www.devoorjaarsfair.nl

Wat kunt u o.a. verwachten?
• oude ambachten en oldtimers
• veel verschillende standhouders
• gratis parkeren naast het fairterrein
• rondleiding over boerderij
• gezellig terras met catering
• demonstraties en workshops

Omdat we erom geven!
De Voorjaarsfair 2015 is een 
gezellig dagje uit voor het 
hele gezin! Genieten en ge-
ven voor het goede doel! 

oude ambachten en oldtimers

En verder...• helikoptervlucht• springkussen en trampoline• skelter- en quadrijden• ponyrijden• boogschieten• fotoshoot• speeltuintje met dierenwei  • veel gratis kinderactiviteiten

springkussen en trampoline

KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Slagroomtrakteertaartjemet hollandse aardbeien
slechts € 8,95

Heerlijk Pinksterslofje
met amandelspijs

nu € 4,50

U maakt nog steeds kans opde Boretti buitenkeuken!
Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we 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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Op de prachtige historische moestuin van 
Landgoed Eyckenstein telen Tuinderij 
Eyckenstein en Agnes Kruiden een grote 
diversiteit aan biologische groente,  
kruiden en kruidenplantjes.
Verkoop:   woensdag (13.00 – 16.00 uur), 
 zaterdag (10.00 – 16.00 uur) 
 van 16 mei t/m 18 oktober. 
Adres:  Dorpsweg 264 Achter, Maartensdijk

www.landgoedgroenten.nl 

	  

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

st
ap

el
k
o
rt

in
g

Deze Actie gelD voor Alle proDucten vAn lAncome

stap
elk

o
rtin

g

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Nu volop keus!

Zomer collectie 
van Gerry Weber
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De handelsplaats 
in betrokken ondernemen 

door Henk van de Bunt

De Beursvloer is een dynamisch, sprankelend netwerkevenement waarbij maatschappelijke 
behoeften worden verhandeld; een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de samenleving 

concreet vorm wil geven en een steentje wil bijdragen, kan een match maken met een stichting, 
vereniging of instelling met een onvervulde wens of behoefte.

De aankomende zevende edi-
tie van de Beursvloer De Bilt zal 
plaatsvinden op dinsdag 2 juni bij 
founder Rabobank, Utrechtseweg 
25 te Zeist. Bedrijven, scholen, 
verenigingen, stichtingen, vrijwil-
ligersorganisaties, serviceclubs, 
gemeente en raadsleden ontmoeten 
elkaar om in een informele en dy-
namische sfeer matches te maken. 
Wat de een over heeft of graag wil 
bieden, is voor de ander wellicht 
zeer gewenst. De matches hebben 
betrekking op menskracht, kennis, 
toegang tot netwerken, materiaal 
en/of faciliteiten. Geld is taboe. Het 
doel van de Beursvloer is de Biltse 
samenleving te versterken door 
concrete matches te sluiten met el-
kaar en betrokken samenwerkingen 
tot stand te brengen! 
 
Commissie
Hans Haaksman, Bob Huussen en 
José Raaijmakers ondersteunen op 
vrijwilligersbasis de coördinator 
van de beursvloer De Bilt Astrid 
Kloosterziel. Hans Haaksman is 
er vanaf het begin bij betrokken 
geweest: ‘Volgens mij is dat 6 
jaar geleden. Ik wil een stuk maat-
schappelijke betrokkenheid tonen 
en daarnaast binnen een leuk team 
werken, dat met elkaar de Beurs-

vloer organiseert’. Bob Huussen 
(Huussen Elektro): ‘Deelname aan 
de beurscommissie voor de vierde 
keer is deels eigen belang daar het 
een goed gevoel geeft om iets te 
betekenen voor de gemeenschap. 
Het doel om het bedrijfsleven en 
de maatschappelijke instanties in 
de Gemeente De Bilt bij elkaar te 
brengen om anders niet invulbare 
behoeften en/of wensen in te vullen 
geeft een geweldige kick’. 

Rotary
José Raaijmakers is werkzaam bij 
zorgserviceorganisatie Vitras en 
participerend in de organisatie van 
Samen voor de Bilt: ‘Vanuit mijn 
werkzaamheden in de zorg zie en 
hoor ik veel over wat er allemaal 
speelt in de gemeente De Bilt. De 
Beursvloer is een prachtig initiatief 
om maatschappelijke organisaties 
met het bedrijfsleven in contact te 
brengen. Organisaties kunnen zo 
kennis met elkaar maken en meer 
betrokken op elkaar raken. Van 
iets voor een ander doen wordt je 
gelukkiger! Dat is ook de gedachte 
vanuit Rotary, waar ik lid van ben. 
Bij community service staan lokale 
projecten hoog op de agenda. Daar-
naast levert Rotaryclub De Bilt/
Bilthoven de hoekmannen voor de 

Beursvloer. Hun belangrijkste rol 
is mensen in contact met elkaar te 
brengen, ideeën uit te wisselen en 
matches tot stand te brengen en te 
verzilveren’. 

Win-win
Hans Haaksman is bestuurslid van 
de BCB- Business Contact De 
Bilt ruim 100 leden/bedrijven uit 
de gemeente: ‘Wij hebben onze 
maandelijkse bijeenkomsten, waar 
we als bestuur naar onze leden de 
Beursvloer ook een warm hart toe 
dragen’. José Raaijmakers vindt de 
beurs een feestelijke, dynamische 
en ongedwongen bijeenkomst, 
waar door de aanpak in korte tijd 
veel tot stand kan komen. Bob 
Huussen vindt het mooi om te 
zien waar het bedrijfsleven de 
helpende hand kan bieden aan de 
maatschappelijke doelen en orga-
nisaties. Huussen: ‘Daar krijg je 
een warm hart van’. Hans Haaks-
man: ‘De kansen zijn er legio, het 
is een kwestie van doen. Uiteinde-
lijk altijd een win-win situatie’. De 
Beursvloer De Bilt wordt georga-
niseerd door Samen voor De Bilt 
in samenwerking met MENS De 
Bilt. Aanmelden voor de beurs-
vloer kan (nog) via joanne@sa-
menvoordebilt.nl.

V.l.n.r. Astrid Kloosterziel, Hans Haaksman en José Raaijmakers.

Open Tuinen-dag Westbroek
Ronddwalen in de tuinen van de Westbroekse Open Tuinendag is een speciale ervaring. 

Bijzonder is dat de tuinen zo verschillend zijn. Je vindt er cultuurtuinen en natuurtuinen, 
mooi esthetisch vormgegeven tuinen, maar ook biologische milieutuinen; 

er zijn rozentuinen, boerderijtuinen en ‘buitenleventuinen’. 

Deze grote verscheidenheid is 
het resultaat van de passies voor 
tuinieren van de deelnemers: de 
gedrevenheid waarmee de één 
unieke rozensoorten verzamelt; de 
hartstocht van een ander die mi-
croklimaten schept, welke leiden 
tot zeldzame inheemse planten-
soorten. Ervaar hoe soms tuinen 
met het wijde polderlandschap 
verbonden worden; of hoe juist 
verrassend door middel van een 
indeling in tuinkamers verschil-
lende plantensoorten gescheiden 

worden. Zelfs de liefde waarmee 
taxussen gesnoeid worden is her-
kenbaar. Kortom de tuinen zijn in-
teressant voor de specialist, maar 
ook voor wie gespitst is op net dat 
bijzondere plantje, voor wie de 
schoonheid van kleurencombina-
ties zoekt, voor de huis-keuken-en 
tuin-bezoeker en voor een ieder 
wie zich wil laten verrassen en 
verwonderen. 

Waar
De tuinen worden op zaterdag 30 

mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur 
opengesteld op de volgende adres-
sen: Kerkdijk 174 (Jos Schrikkema 
en Wilma Voorneveld), Kerkdijk 
174 A (Wil en Evert de Graaf), 
Kerkdijk 127 (Marjolijn Delver), 
Kerkdijk 132 (Wim Baas en Ma-
rianne Volkers), Kerkdijk 106 
(Marja en Jaap Kalisvaart), Doc-
tor Welfferweg 60 (Ineke en Kees 
Hasenaar), Doctor Welfferweg 
94 (Lies en Paul de Rooij), West-
broekse Binnenweg 86 B 

(Vincent en Karin Hille).

Stoppen met roken dichtbij
Iedereen lijkt wel te willen stoppen met roken in één avond. Het loopt storm voor de cursus ‘Ik 
Stop Ermee’ op donderdagavond 4 juni in het Lichtruim. Er was ingezet op 50 inschrijvingen, 

maar met nog een maand te gaan, is het aantal daar nu al ruimschoots overheen.

Stichting Ik Stop Ermee helpt 
mensen in één avond van het roken 
af zonder hulpmiddelen, trucjes en 
enge plaatjes. De cursus is inte-
ressant, grappig en gezellig (met 
rookpauzes). Het stoppen wordt 
zo eenvoudig gemaakt, het is bijna 
leuk. De cursus heeft bovendien 
een zeer hoog slagingspercentage, 
veelbelovend dus. En dat denken 
ook al ruim 70 mensen in De Bilt 
en omgeving.
Medibilt, de organisatie van alle 

huisartsen van De Bilt heeft de 
kosten voor haar rekening geno-
men en promotie gemaakt binnen 
en buiten de spreekkamers. Want 
ondanks de ‘niet gestopt, geld te-
rug’ garantie van de cursus, willen 
ze dat het echt voor iedereen be-
schikbaar is!

Uiteraard zijn velen ook sceptisch. 
Toosje Valkenburg, huisarts van 
gezondheidscentrum De Bilt, zegt 
hierover: ‘We gaan onderzoeken 

hoeveel mensen na één jaar nog 
gestopt zijn met roken, en hopen 
dat bij succes ook andere eerste-
lijns gezondheidscentra de cursus 
gaan bieden!’. Eerdere acties in 
Oog in Al (200 deelnemers) en het 
UMC Utrecht (1400 deelnemers) 
waren goed voor gemiddeld 75% 
stoppers. Opgeven kan nog door 
voor- en achternaam en uw mail-
adres te sms-en naar 0638 241741 
of mail naar info@ikstopermee.nl 
of bel met 0638241741 

Gemeentegarantie waterveld
De hockeyvereniging MMHC Voordaan heeft het sportpark 

aan de Lindenlaan in Groenekan in eigendom sinds 1994. 
De vereniging is van plan om in de komende zomermaanden 
een van haar kunstgrasvelden te vervangen door een nieuw 

zogenoemd waterveld. De kosten worden geraamd op € 535.000.

De vereniging verwacht een bedrag van € 235.000 uit eigen middelen 
te kunnen financieren. Voor het resterende bedrag van € 300.000 is de 
bank bereid om een lening te verstrekken aan de vereniging in combi-
natie met een aan de vereniging verbonden stichting. De bank vraagt 
voor de lening een borgstelling voor 50 procent van de Stichting Waar-
borgfonds Sport (SWS) en voor 50 procent van onze gemeente. De 
SWS is bereid zich borg te stellen voor de gevraagde 50 procent, ofwel 
€ 150.000. Daartoe heeft de SWS de huidige en de toekomstige exploi-
tatie van de vereniging MMHC Voordaan en de verbonden stichting be-
oordeeld. Naar bevinding van de SWS, beschikken de aanvragers over 
een goed eigen vermogen en is de liquiditeitspositie goed. Ook heeft 
SWS geconstateerd dat de begrotingen van de aanvragers de komende 
jaren voldoende ruimte bieden voor het opvangen van de extra lasten.

Besluit
Het College van de gemeente De Bilt onderschrijft  het oordeel van de 
SWS en zijn voornemens om de gevraagde borgstelling te verlenen in 
de vorm van een gemeentegarantie voor maximaal € 150.000. Op grond 
van het bepaalde in de Gemeentewet in samenhang met de Financiële 
verordening gemeente De Bilt 2013 stelt het College de Gemeenteraad 
formeel in de gelegenheid om, ten aanzien van het voornemen de ge-
vraagde garantie te verstrekken eventuele wensen of bedenkingen ken-
baar te maken. Het definitieve besluit en de uitvoering daarvan is daar-
om opgeschort tot na de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2015.

Daniëls bij Bouwman Boeken 
Wim Daniëls is schrijver, spreker en toneelspeler. Hij schreef zo’n hon-
derd boeken, waarvan het merendeel over taal gaat. In zijn nieuwe boek 
De taal achterna neemt hij je mee op zijn jarenlange trektocht langs 
woorden en zinnen, in binnen- en buitenland, waarbij Daniëls zelfs nog 
een dorpsgenoot uit de zestiende eeuw op het spoor komt die verdacht 
veel op hem lijkt. Op 26 mei vertelt Daniels bij Bouwman Boeken op 
de Hessenweg 168 in De Bilt hoe hij, gedreven door zijn onstuitbare 
verwondering over het dialect van zijn geboorteplaats, als jongen al 
verslingerd raakte aan de taal. Wim Daniëls was gedurende vijf jaar 
columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen. Daarnaast was 
hij vaak te gast bij het tv-programma Pauw & Witteman. Ook nu nog 
is hij geregeld op tv te zien, in programma’s van de NTR of van andere 
omroepen. De aanvang is 20.00 uur. Aanmelden via info@bouwman-
boeken.nl of tel. 030 22100112

Nieuwe directeur SSW
Per 1 juli volgt mevrouw Jessie van Rooij de heer Ad van Zijl op als 
directeur-bestuurder van Woonstichting SSW. Mevrouw drs. ir. Van 
Rooij MBA MRICS is nu werkzaam als directeur Vastgoed bij een gro-
te zorginstelling. Daarnaast vervult zij een aantal nevenwerkzaamheden 
waaronder commissariaten bij woningcorporaties. Vanwege de nieuwe 
functie zal Van Rooij deze nevenwerkzaamheden neerleggen. 

Voor het vinden van een geschikte kandidaat is in eerste instantie een 
uitgebreide profielschets opgesteld die zowel intern als met een aan-
tal belangenhouders van SSW (Bewonersvereniging Woonspraak en 
de gemeente) is besproken. Op basis van de definitieve profielschets is 
vervolgens gestart met het wervings- en selectieproces.
De Raad van Commissarissen is verheugd dat dit heeft geresulteerd in 
de benoeming van mevrouw Jessie van Rooij.
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Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel 
0346 

21 19 92

COTE DE BOEUFF 
De mega lekkere entrecote met been
Voor in de oven, pan of op de barbecue 100 gram 1,75

CARPACCIO ROLLADE 
Heerlijk voor Pinksteren! Met o.a. biefstuk, pijnboompitjes, 
pesto, rucola & kruiden crème 100 gram 2,45

LAMSKOTELETJES 
Heel kort en stevig bakken
Van ons bekende lamsvlees. Lekker gemarineerd 100 gram 1,50

BLACK ANGUS RIBLAPJES 
Om te stoven. Smelt op de tong.
120 dagen graan gevoerd 100 gram, ca. 2½ stoven 100 gram 1,50

RUNDER ENTRECOTE 
Bakken als een biefstuk. 
Heerlijk mals & vol van smaak 100 gram 2,98

  Tip: voor in de pan of op de barbecue
SATEVLEES 
Lekker gemarineerd met o.a. ketjap, kno� ook en sambal     100 gram 1,15
VARKENSHAAS TRIO SPIES 
Varkenshaas omwikkeld met katenspek & pesto marinade 100 gram 1,98

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 18 t/m zaterdag 23 mei 2015. Zetfouten voorbehouden.

BEENHAM 
Voor op de boterham of bij de asperges 100 gram 2,25
                        + 100 gram zomersalade gratis

Openingstijden:

Dinsdag 08.00 - 17.00 uur
Woensdag 08.00 - 17.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.00 - 14.00 uur

Maandag en donderdag gesloten

Knippen zonder afspraak € 16,-
Louis van der Weerd Dorpsstraat 31  De Bilt

 

 

Voor verschillende locaties zijn wij 
op zoek naar: 

Verzorgende IG/SPW 
Woonbegeleiders
Verpleegkundige 
Teamleiders facilitair 
Coördinators huishoudelijke 
dienst 
Vakantiewerkers

Meer info op www.accoladezorggroep.nl

Hei Ho, Hei Ho, 
kom naar de 
Rhodo-show .....
en kies uit ons om-
vangrijke assortiment 
Rhododendrons.
Prachtige kleuren, 
juwelen van bloemen, 
de één nog uitbun-
diger dan de ander. 
Reken maar dat ze de 
(Rhodo)show gaan 
stelen in uw tuin!

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

Op álle Rhododendrons uit 

ons assortiment een 

kassa korting 
van .................... 25%
Aanbieding geldig t/m dinsdag 26 mei

Maandag 

25 mei, 2e 

Pinksterdag

zijn wij 

geopend van

10.00 tot 

17.00 uur

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  De eerste van het seizoen!! 

Graskaas  
Roomboter cake 

Aardbei Cake  

3.95 Per stuk 
 En 250 gram 

500gram  € 5.95 
Pinda’s Gratis 

Geldig t/m 26 mei  
  De eerste van het seizoen!! 

Graskaas  
Roomboter cake 

Aardbei Cake  

3.95 Per stuk 
 En 250 gram 

500gram  € 5.95 
Pinda’s Gratis 

Geldig t/m 26 mei  

Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 26 mei

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Deze week zijn we aanwezig!

Out� ts Boots Accessories

Wallets v.a. € 39,95

Blessed by
Comfort
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Calibrachoa
Calibrachoa Trixi® 
‘Petticoat’. 3 kleuren 
per pot. Potmaat 12 cm. 
Per stuk 3,49

NU 

2,49
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 21. Geldig van 21-05 t/m 27-05. OP=OP

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138

2e pinksterdag open 

van 12.00 tot 17.00 uur.

Grote Opbrengst 
Bilthovense boekenbeurs

door Eline Meertens

De vereniging voor samenlevingsopbouw WVT hield haar jaarlijkse boekenbeurs op 15 en 16 
mei. Alle boeken werden aangeleverd door buurtbewoners en de opbrengst van de boekenbeurs 

en de bazaar gaat naar opknapwerkzaamheden van het pand.

Een team van enthousiaste vrijwil-
ligers heeft een jaar lang gewerkt 
om dit evenement te laten plaats-
vinden. Het resultaat mag er we-
zen, want er lagen meer dan 10.000 
boeken in lange rijen klaar om ver-
kocht te worden. 

Oorsprong
De boekenbeurs vond zijn oor-
sprong in de jaarlijkse bazaar, die 
ook door het WVT wordt georgani-
seerd. Het begon ooit met drie da-
mes die hun boeken verkochten op 
de biljarttafel. Door de jaren heen 
groeide het aantal boeken en kregen 
ze een steeds prominentere plek 
binnen de bazaar. Daarom werd en-
kele jaren geleden besloten om een 
aparte boekenbeurs te organiseren. 
Dit bleek een goede keus te zijn. 
Vanuit de hele regio komen mensen 
naar Bilthoven om te snuffelen tus-
sen de boeken. 

Opbrengst
De eerste dag hadden al ruim 600 
mensen de beurs bezocht en nie-

mand ging met lege handen naar 
buiten. De opbrengst verschilt per 
persoon. De een komt aan met een 
big shopper om vervolgens ruim 
drie uur tussen de boeken te neuzen 
en de ander komt zonder verwach-
tingen en tas, maar weet toch een 
mooi exemplaar mee naar huis te 
nemen. Van verzamelaars tot kinde-
ren die hun eerste boek uitzoeken, 

er was voor ieder wat wils bij de 
boekenbeurs. 
Hugo van Dis van het organise-
rende WVT: ‘Qua bezoekers en qua 
opbrengst was het een groot succes. 
Er waren in de twee dagen onge-
veer 900 bezoekers, die voor een 
opbrengst zorgden van € 6.200,- 
Vorig jaar was opbrengst voor het 
eerst boven de € 5.000,- ‘

Het beeld van de laatste jaren: bananendozen, duizenden boeken en 
zoekende handen. (foto Reyn Schuurman)

Beachvolleybal op het 
Maertensplein

De officiële opening van het vernieuwde Maertensplein in Maartensdijkvindt plaats op  
zaterdag 30 mei. Op deze dag zijn er volop activiteiten op het plein onder auspiciën  

van de Maartensdijkse Middenstand-Vereniging (MMV). Belangrijk onderdeel  
van de festiviteiten zijn de demonstraties van 2Move en de beachvolleybaldemonstraties,  

die door Salvo’67 worden georganiseerd.  

Vanaf woensdag 27 mei ligt er voor 
de winkel van kapper Hans Stevens 
een beachvolleybalveld. Dit veld 
blijft liggen tot zaterdagmiddag 30 
mei. Salvo’67 heeft in samenwer-
king met beachvolleybalafdeling 
van Volleybalvereniging Irene uit 
Bilthoven een programma samen-
gesteld dat is gericht op basisscho-
len, liefhebbers, volleyballers en 
mensen die het ook eens willen pro-

beren. De trainingen worden gege-
ven door Gina Salgado en Wouter 
van Gilst van Irene. Deze gespecia-
liseerde trainers doen dit in de vorm 
van clinics: gerichte, in tijd afgeba-
kende trainingen die altijd worden 
afgesloten met een wedstrijdje.  

Het programma
Woensdag 27 mei
Vanaf 13.30 uur: trainingen voor de 

basisschooljeugd. Hiervoor is geen 
aanmelding noodzakelijk. Vanaf 
19.00 uur: demonstratie-clinic met 
leden van Salvo’67.

Donderdag 28 mei
Vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 16.00 
uur  zijn er clinics voor (basis-)
scholen van Maartensdijk.
Scholen kunnen zich hiervoor aan-
melden.
Vanaf 19.00 uur: wedstrijd dames 
Salvo – damesselectie TZ  en vanaf 
20.00 uur: wedstrijd heren Salvo – 
heren selectie TZ

Vrijdag 29 mei:
Vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 16.00 
uur clinics voor (basis-)scholen 
Maartensdijk. Vanaf 19.00 uur 
beachvolleybaltraining voor ieder-
een die het leuk vind. Er worden 
twee clinics gegeven van 18.45 tot 
19.45 en van 19.45 tot 20.45 uur.

Zaterdag 30 mei:
Vanaf 10.30 uur demonstraties 
beachvolleybal in afwisseling met 
demonstraties van 2Move

Aanmelden 
Mensen die willen deelnemen aan 
de clinics op vrijdagavond 29 mei 
kunnen zich tot 26 mei aanmelden 
bij  Kees Diepeveen, emailadres: 
c.j.diepeveen@kpnplanet.nl of bij 
Jan Nieuwenhuize, emailadres: 
prinsenlaan21@hetnet.nl  o.v.v. de 
gewenste trainingstijd.

(Kees Diepeveen)
Gina Salgado en Wouter van Gilst verzorgen de clinics op het 
Maertensplein.

Bibobolletjes voor het 
goede doel

Zaterdag 30 mei wordt de fietstunnel onder de Soestdijkseweg 
te Bilthoven feestelijk geopend. Een mooie gelegenheid voor 
de Kiwanis Club Bilthoven om weer eens een ‘taartjesdag’ te 
organiseren. Tussen alle feestelijkheden door staan zij die dag 
schuin tegenover Top’s Edelgebak met een stand van waaruit  

zij Bibobolletjes gaan verkopen. 

Bibobolletjes zijn Bilthovense 
bosse bolletjes, gevuld met de 
overheerlijke slagroom en overgo-
ten met chocolade vanTOP. Het is 
een één hap bolletje, dat per stuk 
gekocht kan worden voor een 
euro of in een doosje van 12 voor 
10 euro. De opbrengst gaat naar 
het ‘Goede Doel’: Kinderhospice 
ZonnaCare te Den Dolder .

In het Kinderhospice ZonnaCare 
verblijven zorg-intensieve kinde-
ren. Ieder ziek kind heeft specifie-
ke voorzieningen en aanpassingen 
nodig. De kinderen worden thuis 
opgehaald met een daarvoor aan-
gepaste bus en ontvangen medi-
sche begeleiding. De complexiteit 
van zorg stelt hoge eisen aan de 
volledig aangepaste, maar inmid-
dels verouderde(1997) rolstoelbus.

Kinderen van de hoogste klas van een aantal basisscholen in Bilthoven 
doen in een onderlinge competitie aan deze actie mee door Bibobolle-
tjes te verkopen aan ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes en de naaste 
buren.                (Job Olij)

Dick van Lier, Kiwanis Club 
Bilthoven, toont het eerste proef 
Bibobolletje

Winnaar High Tea

Mevrouw Maya Troost uit Maartensdijk is de gelukkige winnaar van 
een geheel verzorgde High Tea. Mevrouw Troost deed mee aan een 
actie van Mentos bij Jumbo. Wiljanda Farenhorst overhandigde Maya 
Troost de prijs. (foto Rob van Belsen)
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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.

099

Aanbiedingen van donderdag 21-05 t/m zaterdag 23-05.
2e pinksterdag 25-05 zijn we gesloten.

099249

399

pak 
6 blik
van

€3,35

Coca cola

per stuk
van

€4,99

Luxe 
Aardbeien-
schnitte

per stuk 
650ml van

€1,59

Jumbo 
IJsstam

Bloemkool

per stuk van

€1,59
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Klokhuis bezoekt De Regenboog
door Rascha Ravestein

Groep 7 van basisschool De Regenboog in De Bilt kreeg op 18 mei bijzonder bezoek van Dolores 
Leeuwin, presentatrice van het kinderprogramma Klokhuis. Ze gaf een les over kinderarbeid 

op cacaoplantages in Ivoorkust. ‘Wat was je ergste blooper in een uitzending?’ 
vraagt een meisje na afloop enthousiast.

De leerlingen kijken eerst naar twee 
Klokhuisuitzendingen over cacao-
boeren in Ivoorkust. Daarin laat 
Dolores zien hoe de boeren de ca-
caovruchten oogsten en verwerken 
tot cacaobonen. Dolores: ‘Er gaat 
heel wat vooraf aan onze choco-
ladereep. Als het daar regent, dan 
spoelen alle wegen weg. De boeren 
moeten heel inventief zijn om de 
bonen op de goede plek te krijgen.’ 
Maar liefst 1 op de 3 kinderen in 
Ivoorkust werkt op cacaoplanta-
ges. Dolores zag kinderen vanaf 7 
jaar helpen om de vruchten van de 
grond te rapen. Dolores: ‘Wij kun-
nen roepen ‘o, wat zwaar’ en ‘o, 
wat zielig’, maar voor deze kinde-

ren is het de dagelijkse praktijk.’

Kinderarbeid
De kinderen in groep 7 stoeien met 
stellingen over kinderarbeid en eer-
lijke handel. ‘Dolores: ’Er kwam 
echt een discussie op gang. Stel de 
ouders zijn ziek. En het kind kiest 
er voor om op de cacaoplantage te 
gaan werken om brood op de plank 
te krijgen. Is het dan nog steeds kin-
derarbeid? Dan zie ik ze nadenken 
en daar draait het om.’ Dat Klok-
huis het lespakket uitprobeert in 
deze basisschool is niet helemaal 
toevallig. De Regenboog is name-
lijk de tweede fairtrade-school in 
De Bilt.

Ergste blooper
Aan het eind mogen de leerlingen 
persoonlijke vragen stellen aan Do-
lores. Enthousiast steken de vingers 
omhoog. ‘Wat was je gekste on-
derwerp?’ ‘Flap je er wel eens een 
raar woord uit?’ ‘Welke sport vind 
je leuk?’ en ‘Wat was je grootste 
blunder?’ Dolores: ’Ik zou met een 
trialbike gaan rijden, zo’n fiets met 
een vaste voorvork, waar je allerlei 
trucs mee kan uithalen. Als hinder-
nis zou ik een heel klein boomstam-
metje nemen. Ik kom aansjezen met 
mijn helmpje op en sla over de kop. 
De cameravrouw lag helemaal slap 
van het lachen, maar bleef gewoon 
opnemen. Dat was mijn ergste 

blooper.’ 

De Klokhuisuitzen-
dingen over cacao-
boeren in Ivoorkust 
waren op 19 en 20 mei 
om 18.23 uur te zien 
op NPO Zapp. Terug 
te kijken op www.uit-
zendinggemist.nl. Het 
lespakket is gratis te 
downloaden via www.
hetklokhuis.nl/kinder-
arbeid.

Dolores Leeuwin van 
Klokhuis geeft les 
over cacaoboeren 
in Ivoorkust aan 
groep 7 van De 
Regenboogschool in 
De Bilt.

Terrein van Peuterspeelzaal 
wordt bloemenweide

door Henk van de Bunt

Na jarenlange leegstand en uiteindelijke afbraak, is er een nieuwe tijdelijke bestemming 
gekomen voor de ruim 500 m2 grond, waarop het peuterverblijf in Groenekan stond.  

Het wordt een bloemenweide.

In samenspraak met de gemeente 
De Bilt hebben de Bij en Wij, het 
Groenekans Landschap en Bij en 
Bloemenlint overeenstemming 
bereikt over de invulling van het 
terreintje. Afgelopen woensdag is 

het braakliggende terrein van de 
voormalige peuterspeelplaats ‘de 
Groentjes” in Groenekan omge-
werkt en ingezaaid tot een bloe-
menweide ter verbetering van de 
bijenstand. Loonwerker Izaäk Ba-

elde uit Groenekan zette er zijn 
machines voor in en het zaad voor 
bloemenmengsel leverde Biodivers 
uit Oudewater (www.biodivers.nl). 
Gekozen werd voor een Margriet-
mengsel, aangevuld met eenjarigen 
zoals klaproos, korenbloem en an-
deren. De juiste samenstelling van 
een mengsel is afhankelijk van de 
waterhuishouding, bodem, floradis-
trict en het beoogde doel. Het be-
drijf heeft hiervoor een ecologisch 
advies uitgebracht. 

Bloemenzee
Als het weer mee zit, kan er binnen-
kort worden genoten van een kleine 
bloemenzee aan het einde van de 
Oranje- en Copijnlaan. De bijen, 
imkers en natuurminnend Groene-
kan kunnen hun hart ophalen: ho-
ning stuifmeel en bloemen te over. 
Neem de flora-(gids) maar vast ter 
hand om akkerhoornbloem, bleke 
klaproos, gele morgenster, gestreep-
te witbol, gewone brunel, gewone 
rolklaver, gewone spurrie, gewoon 
biggenkruid, gewoon duizendblad, 
gewoon reukgras, gewoon struis-
gras, glad walstro, grasmuur, grote 

ratelaar, kleine leeuwentand, kleine 
ratelaar, knoopkruid, kruipende 
boterbloem, margriet, rode klaver, 
rood zwenkgras, schapenzuring, 
scherpe boterbloem, sint janskruid, 
smalle weegbree, stijf havikskruid, 
veldlathyrus, veldzuring, vlasbekje 
en vogelwikke te determineren. 

Het braakliggende terrein van de voormalige peuterspeelplaats 
‘De Groentjes’ in Groenekan wordt omgewerkt en ingezaaid tot een 
bloemenweide ter verbetering van de bijenstand. (foto Reyn Schuurman)

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

Jezelf ontdekken in 
het Caribisch gebied

door Walter Eijndhoven

Wie wil dat nou niet? Een zeiltocht maken van een half 
jaar in het Caribisch gebied en tegelijkertijd ontdekken 
wie je nu eigenlijk bent en wat je verder wil in het leven. 
Voor de 15-jarige Ellemijn Bulthuis uit Bilthoven is die 

keus wel heel gemakkelijk en in oktober kiest zij 
dan ook het ruime sop.

Natuurlijk is het niet alleen maar lekker zeilen in de zon. Er zal 
ook gewerkt moeten worden aan boord van het 48 meter lange ‘tall-
ship’, de ‘Regina Maris’, een in 1970 gebouwde zeilboot en vroeger 
vooral gebruikt als ‘Sail Training ship’, voor de kust van Afrika. De 
organisatie ‘School at Sea’ integreert het Sail Training Programma 
met het normale VWO-4 lespakket. Ellemijn: ‘Ik doe VWO aan het 
Nieuwe Lyceum in Bilthoven en aan boord van het schip zal ik, sa-
men met andere leerlingen, trouw de lessen blijven volgen. Toetsen 
maak ik op de pc en ik blijf gewoon contact houden met school’. 
Daarnaast hoopt Ellemijn nog veel meer te leren, onder andere om 
zelfstandiger te worden, allerlei vaardigheden te verbeteren en te 
ontdekken waar zij nog meer goed in is. Omdat zij, samen met dertig 
leerlingen, het schip varende moet houden, zal ook veel aandacht 
aan samenwerking worden besteedt. Ellemijn: ‘Via dit trainingspro-
gramma hoop ik ook erachter te komen wat ik later wil worden: offi-
cier bij de Marine of maritiem officier, bijvoorbeeld op de Brandaris 
of op een containerschip’. 

Splash
De sportieve scholiere, naast zeilen doet zij ook aan karate, mountain 
biken en fitness, is altijd al gek geweest op watersport. Van een vreemde 
heeft zij dat niet. Haar vader heeft zijn hele leven wedstrijden gezeild en 
is nog altijd veel op het water te vinden. Ellemijn: ‘Zelf heb ik een één-
persoons jeugdzeilboot, een Splash, waarmee ik veel op het water ben te 
vinden. Ook ben ik al tweemaal naar Engeland gezeild’. Voor Ellemijn 
staat haar hele leven in het teken van zeilen. Vanuit haar zeilclub, Het 
Witte Huis in Loosdrecht, bereidt zij zich voor op het WK in Spanje. 
Zij volgt nu een zwaar trainingsprogramma op de sportschool en traint 
daarnaast elke week op de zeilclub, in de hoop zo hoog mogelijk te 
eindigen op het WK. 

Gelden
Voordat zij echter, in oktober, aan de reis kan beginnen, zal Ellemijn 
aan de benodigde gelden moeten komen om deze droom waar te kun-
nen maken. Ellemijn: ‘De reis is helaas niet gratis en ik heb dan ook 
alle hulp van buiten hard nodig. Het is een groot bedrag en ik zal ie-
dere cent opzij moeten zetten voor een plaats op de boot. Niet alleen 
al mijn zakgeld steek ik erin, ook hoop ik dat bedrijven mij willen 
sponsoren. Op mijn shirts draag ik dan het logo van de sponsoren’. 
Via haar eigen website verkoopt Ellemijn allerlei artikelen om haar 
reis te financieren en kan zij worden ingehuurd voor diverse klusjes. 
Meer informatie over Ellemijn en haar reis kunt u vinden op: www.
ellemijnatsea.nl

Ellemijn focust zich eerst op het WK zeilen met haar Splash.
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Stonewood is al jaren de spe-
cialist in het leveren van luxe 
aluminium terrasoverkappingen 
van het merk Aluxe. De veranda-
daken van Aluxe onderscheiden 
zich door het gebruik van extra 
dik aluminium en zijn uitgerust 
met een unieke scharnierend 
muur- en gootprofiel.

Uw heeft al een veranda  
vanaf: 925.-

 Unieke profielen
 Alle Ralkleuren
 Polycarbonaat of glas
 Gratis maatwerk
 Professionele

 opbouwploeg
 15 jaar garantie

GRATIS  
POWER LED-SET

met 4 spots  
en trafo

400x300 cm van 1650.- voor 1255.50

500x300 cm van 1895.- voor 1485.-
300x350 cm van 1750.- voor 1345.50

600x350 cm van 2495.- voor 1885.50

700x350 cm van 2795.- voor 2115.-

SIERBESTRATING • TUINHOUT • TUINVERLICHTING • VERANDA’S

Tolakkerweg 138 • 3739 JT Hollandse Rading • Tel: 088 0106603

 
 

 
 

 
 

 

2E 
PINKSTERDAG 

OPEN

Strakke
bestrating

vanaf
m29.25

Lineablock
15x15x60cm

vanaf
p/st2.75

Abbeystone 
20x30x5cm

vanaf
m211.95Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Weekend AANBIEDING

Petunia million bells
van 3,95 voor 1,95
Max 5 per klant en op=op

alleen geldig op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei

Op=op
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45e Maartensdijkse Acht
Traditioneel staat de wielerronde ‘Maartensdijkse Acht’ op de wielerkalender in mei. Komende 
zaterdag 23 mei rijden de coureurs hun wedstrijden weer in de straten van Maartensdijk. Ook 

dit jaar staan de categorieën Nieuwelingen en Amateurs op het programma. 
Om 17.00 uur klinkt het startschot voor de Nieuwelingen. Zij fietsen een wedstrijd over 50 

kilometer. De Amateurs starten om 19.00 uur voor hun wedstrijd over 70 kilometer.

De wedstrijden worden weer op 
het 8-vormige parkoers van 1.600 
meter verreden. De start- en finish-
locatie is op de Prins Bernhardlaan, 
tussen de Patrijslaan en de Specht-
laan. De route leidt vervolgens de 
renners door de Prinses Marijkel-
aan, Koningin Julianalaan, Prinses 
Beatrixlaan, Prins Bernhardlaan, 
Prinses Marijkelaan, Fazantlaan, 
Valklaan om weer op de Prins 
Bernhardlaan uit te komen.

Nieuwelingen
Om 17.00 uur binden de Nieuwe-
lingen met elkaar de strijd aan. 
Er wordt een levendige strijd ver-
wacht tussen wielertalenten in de 
dop. Tijdens een aantal eendaagse 
wedstrijden afgelopen weken heb-
ben Thymen Arensman en Jelle 

Bootsveld laten zien bij de lande-
lijke top te horen. Maar kunnen 
zij ook overweg met het bochtige 
parkoers in Maartensdijk? Jesse de 
Rooij heeft een sterke sprint in de 
benen en van de tweeling Broex 
nam Victor onlangs de bloemen 
mee naar huis. 

Amateurs
Bij dea Amateurs staan veel ren-
ners aan de start die bewezen heb-
ben goed met de ‘acht’ overweg 
te kunnen. Allard Epping, Eddy 
Hermsen en Xander Moerman 
schreven de wedstrijd al eens op 
hun naam. De strijdlustige Martin 
van Plateringen won afgelopen za-
terdag in Rijssen, na eerdere over-
winningen in Rijswijk, Geldrop, 
Den Dungen en Dronten. Ook 

Henk de Jong, Albert van Riessen 
en Jordy Beuker presteren goed de 
afgelopen weken. Het blijft koffie-
dik kijken wie zaterdag de sterkste 
benen heeft.

Parkeren
In verband met de wielerronde 
zijn op zaterdag 23 mei tijdelijke 
verkeersmaatregelen getroffen ten 
aanzien van de Prins Bernhardlaan, 
Prinses Marijkelaan, Koningin Ju-
lianalaan, Prinses Beatrixlaan, Fa-
zantlaan en Valklaan, voor zover 
tot het parkoers van de wielerron-
de behorend. In verband hiermee 
is het verboden om tussen 15.00 
en 22.00 uur op genoemde wegen 
voertuigen te parkeren. De organi-
satie verzoekt u om tijdig de straat 
autovrij te maken. (Jan Westbroek)

Het aansnijden van bochten is belangrijk bij de Maartensdijkse Acht.

Tweemaal Zes naar derde plaats
Met nog twee wedstrijdrondes te gaan is Tweemaal Zes opgerukt naar een gedeelde 

 derde plaats. Een uitstekende prestatie voor de hoofdklassedebutant. Er staat niets meer  
op het spel, TZ mag volgend jaar weer uitkomen op het een na hoogste niveau. De ploeg  

van Eric Geijtenbeek liet van meet af aan zien dat het thuishoort op dit niveau,  
de degradatiezone bleef voortdurend buiten beeld. 

Zaterdag speelde Tweemaal Zes te-
gen het al gedegradeerde Amicitia. 
Het was geen beste wedstrijd, het 
niveau was vergelijkbaar met het 
weer: matig. Geen punt natuurlijk, 
want het ging nergens meer om. 
Komende zaterdag kan het Maar-
tensdijkse achttal nog een belang-
rijke rol spelen in de strijd om de 
titel. Dan gaat de ploeg op bezoek 
bij lijstaanvoerder AWDTV, dat bij 
winst of gelijkspel het kampioen-
schap zeker stelt. Een bijzondere 
ontmoeting, bij de Amsterdammers 
speelt ook oud-TZ-er Maarten van 

Brenk. DOS’46, de nummer 2 in de 
poule, aast op een stunt van Twee-
maal Zes.

Vierstee
Ook voor het nieuwe seizoen is het 
perspectief goed. De kernselectie 
blijft intact, alleen een drietal spe-
lers uit het tweeade team vertrekt. 
Rianne Kruit komt de selectie ver-
sterken. De ervaren speelster uit 
Maarssen speelde bij OVVO op het 
hoogste niveau en besloot vorige zo-
mer naar TZ te verkassen. Een lang-
durige blessure gooide roet in het 

eten, maar inmiddels heeft de 24-ja-
rige korfbalster al weer de nodige 
minuten gemaakt. Er is dus vertrou-
wen voor het nieuwe seizoen. Meer 
zorg is er over de sporthalfacilitei-
ten. De huidige Vierstee voldoet niet 
aan de NOC*NSF-normen. Wan-
neer de afmetingen bij renovatie 
niet veranderen zal de hal afgekeurd 
worden voor korfbalwedstrijden en 
moeten TZ en DOS uitwijken naar 
een andere hal. In een brief aan de 
gemeenteraad hebben de twee ver-
enigingen aandacht gevraagd voor 
het probleem.              (Henry Valk) Hoe lang nog kan TZ in De Vierstee spelen?

Irene A1 wint bekerfinale 
In een afgeladen sporthal in Voorschoten wonnen zaterdag 16 mei de meiden van Irene MA1 

hun derde grote prijs van het seizoen. Na het winnen van de titels in de hoofdklasse 
en topklasse stonden de meiden van coach Erna Everaert in de bekerfinale van 

regio West van de Nevobo tegenover het Haagse Kalinko. 

Al tijdens het inspelen stijgt de 
spanning, door opmerkingen van 
Kalinko aan het adres van Irene. 
Bij het inslaan krijgt speelster 
Femke Scharrenburg ook nog eens 
een bal vol in haar gezicht. De 
Biltse formatie begint daardoor 
extra scherp aan de wedstrijd en 
overdondert de tegenstander en 
wint de eerste set met 25-13. 

De tweede set viert Irene de teu-
gels een beetje. Kalinko laat zien 
dat ze ook een aardig potje kun-
nen volleyballen. De Biltse mei-
den weten een 23-18 achterstand 
ongedaan te maken,  maar laten 
de set na een spannende eind-
strijd toch met 25-27 aan Kalinko. 
Daarna geeft coach Erna Everaert 
tactische instructies en is het over 
met de Haagse pret. Irene serveert 
moeilijker, waardoor de Hage-
naars meer en meer onder druk 
komen. Als Irene-aanvoerster El-
len Geraats een onmogelijke bal er 

spijkerhard in knalt, breekt er iets 
bij Kalinko en is de wedstrijd ge-
speeld. Met 25-15 en 25-10 gaan 
de derde en vierde set naar Irene. 

Irene meisjes 1 wint met 3-1 en 
ontvangen de beker, een oorkonde 
en van het meegereisde Irenebe-
stuur bossen bloemen. 

FC De Bilt B2 kampioen

Het B2 team van FC De Bilt is kampioen geworden in de 
voorjaarscompetitie. Voor dit team de 2e keer op rij. Het team begeleid 
door Radmer Schalkx, Kai Chau en Cees-Jan Kersten is al jaren als 
groep bij elkaar. De groep heeft dit onderling gevierd en ter afsluiting 
van het seizoen zal er nog een BBQ volgen. Er is nog een aantal 
B-junioren teams van FC De Bilt, dat kans maakt op de titel.

D1 TZ kampioen

De D1 van TZ kan terugkijken op een uitstekende competitie. Met nog 
twee wedstrijden te gaan kon de ploeg zich al kampioen noemen in de 
eerste klasse. (foto Hester Ploeg)

De derde grote prijs is binnen voor Irene A1. (foto Bram van Aggelen)
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
KOFFERS, boodschappent-
rolley's bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Varivocale BRIL van 
Specsavers t.w.v. € 148,- 
aangeboden voor € 70,-. 
Af te halen in De Bilt. Tel. 
0302283254

Auping BED 90x210 cm. 
laag-beuken + matras + ver-
stelbodem. Zelf ophalen 
€ 199,-. Tel. 06-46474741

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Tk restpartij gekleurde klin-
kers (sierbestrating) zelf weg-
halen € 50,-. Tel. 06-21304562

Rode metselstenen. Een 
standaard steen ± 500 stuks 
€ 50,-. Bezorgen mogelijk. 
Tel. 06-52542564

Zwart leren 2-zits bankje 
nog in goede staat. Bezorgen 
mogelijk € 40,-. Tel. 
06-52542564

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge bat-
terijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Rugzak met 2-persoons 
picknickset € 10,-. Groene 
asperge- serveerschaal € 3,-. 6 
gourmetborden, wit € 5,-. Tel. 
030-2433142

6 Konsalik boeken € 1,50 per 
stuk. 2 gele schemerlampjes 
€ 15,-. Ligstuur € 7,50. Tel. 
030-2433142

Romantische trouwjurk Klear 
ivoor (gebroken) wit, lage 
schouder, korte sleep achter-
kant, diepe uitsnijding € 50,-. 
Tel. 06-12295769

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Trekkersrugzak met alumini-
um frame met veel opbergvak-
ken € 10,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. ronde tuintafel, wit 
met blauw, afneembare poten, 
bladdoorsnee 1 meter, heel 
stevig en gemakkelijk op 
te bergen € 40,-. Tel. 030-
2205540

Mooie agaveplant met wit-
groen gestreepte bladeren, in 
pot mooi voor in de tuin of op 
het balkon € 7,50. Tel. 030-
2205540

Po-stoel € 50,-. Tel 0346-
211930
Zonnewijzer op prachtig en 
leuk beschilderde (vogel en 
zonnetje) ophangbare tegel. 
Afm. 15x20 cm € 10,-. Tel. 
030-258916

Te koop gevraagd
KITTEN! Wie heeft jonge 
poesjes? Ik zoek een Europees 
kortharig poesje. Tel. 
06-16613197

Activiteiten
Leuke VERKOOP van o.a. 
brocante meubeltjes, kleding 
enz. Zat. 23 mei van 10.00 

tot 15.00 uur. Dorpsweg 91 
naast Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg in Maartensdijk

Personeel aangeboden
Jongen (18 jaar) biedt 
zich aan voor lichte 
TUINWERKZAAMHEDEN. 
Tel. 06-10682388

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. LENTETIJD:  ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Woningruil. Aangeboden: Leuk en ruim huis met grote 
tuin in de Robijnlaan te Utrecht. 5-kamer woning met open 
keuken € 416,- per maand. Gevraagd: Woning in de Dr. 
v/d Waalweg of in de buurt. Of in Groenekan. Graag 3 of 
4-kamerwoning. Tel. 06-36140961

Cursussen/ trainingen 
Zomercursus Muziek op Schoot in Den Dolder en De 
Bilt Plezier met muziek met je (klein)kind, 8 mnd tot 4 jaar. 
Zingen, bewegen en spelen. Nieuwe en bekende liedjes over 
zon, strand en zee. 4 lessen € 37,50. Start maandag 1 juni: kdv 
Bosrijk, Den Dolder. Start vrijdag 5 juni: kdv Small Society, 
De Bilt. Bevoegd docent: Caroline Schaap. info@muziekles-
bilthoven.nl, www.muzieklesbilthoven.nl, Tel. 030-2945129

Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbeteren? 
Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week een les 
volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot veel spor-
tervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke woensdag 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan voor een 
gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 30 44 34 
85 of surf naar www.drbm.nl

Dit jaar bestaat Tanja’s Keramiek Atelier 5 jaar + open 
dag! De open dag vindt plaats op za 30 mei van 10-16 uur op 
Westbroekse Binnenweg 88. Er is een expositie van verschil-
lende klei en glas technieken collega keramisten en haarzelf. 
De gehele dag wordt er ook Raku stoken gedemonstreerd. 
Tanja geeft cursussen en workshops en werkt in opdracht. 
Info www.keramiekrijk.nl of tel. 0346 281405

Zomerfeest op BSO  
De Paddestoel

Op woensdagmiddag 27 mei a.s. organiseert Buitenschoolse Opvang ( BSO) 
De Paddestoel samen met Mens De Bilt, voor alle basisschoolkinderen uit 
Maartensdijk een spetterend zomerfeest met veel sportieve activiteiten.
Ook kinderen met hun ouder(s) die geen opvang op de BSO de Paddestoel 
genieten zijn van harte welkom. Tijdens het feest worden diverse leuke work-
shops en sportclinics gehouden. Kinderen kunnen zich ter plaatse inschrijven 
voor de workshop theatersport en een bijzondere muziek workshop. Verder is 
er een klimparcours, een bootcamp en een algemene sport- en spelclinic. Ook 
staat er de altijd aantrekkelijke stormbaan op het schoolplein. De workshops, 
clinics en activiteiten worden geheel gratis aangeboden. Het feest start aan-
sluitend aan de uittijden van de scholen om 12.15 uur. De kinderen krijgen 
allemaal eerst een broodje en drinken aangeboden, zodat ze niet eerst nog 
naar huis hoeven. Voor kinderen die niet bekend zijn op BSO De Paddestoel 
is het de bedoeling dat zij worden begeleid door hun ouder(s)/verzorgers. Voor 
hen staat de koffie klaar. De activiteiten eindigen om 15.15 uur. BSO De Pad-
destoel is een onderdeel van Stichting Kinderopvang De Bilt (zie ook www.
kinderopvang-debilt.nl), en ligt aan de Nachtegaallaan 34 in Maartensdijk. 

Inloopmiddag 
Lage Vuursche 

Tijdens de inloopmiddag op 28 mei in Lage Vuur-
sche staat er een optreden gepland met troubadour 
Leon Lutterman uit Eemnes. De heer Lutterman 
speelt op allerlei gelegenheden zoals seniorenmid-
dagen, bruiloften, eindexamenfeesten en in zie-
kenhuizen. Hij is een veelzijdig troubadour en al 
sinds de jaren negentig geeft hij optredens en hij is 
een veel gevraagd persoon. De Stichting Welzijn 
Bewoners Lage Vuursche verwacht een mooie op-
komst van toehoorders op deze bijzondere inloop-
middag in dorpshuis De Furs aan de Slotlaan in 
Lage Vuursche. Het dorpshuis is open vanaf 13.30 
uur en de middag begint om 14.00 uur. De entree-
kosten bedragen drie euro per persoon. 

Medewerker Stomerij
Voor een stomerij in Hilversum zijn wij op zoek

naar een parttime medewerker
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
sorteren, reinigen, in model brengen, strijken en 
persen van allerlei soorten textiel.

- ervaring met de werkzaamheden is een pré
- openstaan voor flexibele werktijden
- in teamverband kunnen werken
- accuraat kunnen werken

U kunt uw sollicitatie sturen naar:
Stomerij de Wilde, Jacob van Campenlaan 119
1222 KD  Hilversum,   Waterval118@gmail.com

Julianalaan 282   www.midgetgolfbilthoven.nl

Gezellig (vakantie)-uitje 
of familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke
omgeving. Ook gezellig terras voor alleen koffie of
een drankje. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur,

030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Wenst u vrolijk PasenWenst u fijne Pinksterdagen
Nu ook Italiaans schepijs verkrijgbaar!

Gezellig (vakantie)uitje of familie-/kinderfeestje.

STOMEN:
Mantels 
Windjack
Dekbedden

Kok Stomerij & lederwaren,
Dorpsweg 46, Maartensdijk. Tel. 0346-214112

*Deze actie is alleen geldig in mei 2015
30% korting
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Voordaan hoofdklasser na 
monsterzege op SCHC

Voor de derde keer in de clubhistorie zijn de hockeyers van Voordaan gepromoveerd naar de 
hoofdklasse. De allesbeslissende derde wedstrijd op donderdag 14 mei kende een krankzinnig 

scoreverloop met vuurwerk op én naast het veld; buurman SCHC werd uiteindelijk 
met 8-4 het verslagen. SCHC wacht een tweede kans tegen Tilburg.

Er was een derde wedstrijd nodig 
in de strijd om het hoofdklasse-
ticket. Beide ploegen knalden uit 
de startblokken in een afgeladen 
Bos Voordaan en kregen allebei 
al snel een strafcorner, maar deze 
kansen werden niet benut. Het was 
Voordaan dat al na acht minuten 
op voorsprong kwam door Rudolf 
van Schaik. SCHC drong aan op de 
gelijkmaker, maar de Groenekanse 
verdediging bleef rustig en gevaar-
lijk werd het niet in de eerste helft. 
Goede ingrepen van Reinier Spek, 
Phelie Maguire en doelman Jan 
de Wijkerslooth voorkwamen dat 
SCHC echt tot kansen kon komen. 
Aan de andere kant waren de mo-
gelijkheden er wel voor Voordaan. 
Rik van Doesburg mocht twee 
keer aanleggen voor de strafcor-
ner, waarbij de tweede een strafbal 
opleverde vanwege een fout op de 
lijn, die door Adriaan Stolk werd 
benut. Even leek Rudolf van Schaik 
met zijn backhand Voordaan nog ri-
anter te laten rusten, maar zijn goal 
werd afgekeurd vanwege afhouden.

Vuurwerk
Vlak na rust lag de wedstrijd even 
stil vanwege vuurwerk en kreeg 
Voordaan snel een strafcorner. 
SCHC-doelman Pars redde en Jan-
Tijn Vos miste het doel in de re-
bound. Aanvoerder Tim Belderbos 
haalde daarna een nieuwe corner 
door de bal op een Bilthovense voet 
te leggen. Nu was Rik van Does-
burg wel scherp en sleepte hij de 
bal snoeihard op de plank: 3-0. Kort 
daarna tekende hij ook voor 4-0 en 
was de wedstrijd feitelijk beslist. Er 
was een mooie combinatie tussen 
de broers Mitch en Dylan Vermeij 

die net niet lukte en dankzij twee 
groene kaarten kwam SCHC er 
iets meer uit. Maar verder dan een 
paar vrij ongevaarlijke strafcorners 
kwamen de bezoekers niet. Voor-
daan lukte het wel doeltreffend te 
zijn, door een aanval van Rudolf 
van Schaik en Daan Jongejan werd 
het 5-0. Een overtreding op Dylan 
Vermeij leverde Voordaan weer een 
strafcorner op die opnieuw werd 
benut door Rik van Doesburg.

Reddingen
Voordaan zat op rozen, maar zag 
SCHC toch naderen met twee tref-
fers kort achter elkaar. Jan de Wij-
kerslooth verricht belangrijke red-
dingen, maar kon niet voorkomen 

dat SCHC uit de rebound toch dich-
terbij kwam. Albert Kees Manen-
schijn wisselde zijn doelman voor 
een extra veldspeler, maar het was 
Voordaan dat hier het eerst van pro-
fiteerde. Daan Baron en Jan-Tijn 
Vos kwamen door en Phelie Mag-
uire haalde uiteindelijk de trekker 
over: 7-2. Daarna benutten de be-
zoekers de overtalsituatie aan veld-
spelers wel en scoorden nog twee 
keer, maar het gat was al te groot. 

Daan Jongejan maakte het Groene-
kanse feestje compleet door 8-4 te 
maken en de champagne kon wor-
den ontkurkt door de mannen van 
coach Marieke Dijkstra.

(Anne Marie Goorkate)

Rik van Doesburg had met drie rake strafcorners een belangrijk aandeel 
in de 8-4 overwinning op SCHC. (foto Guido van der Burg)

Historisch kampioenschap DOS
DOS kent een super seizoen. In de zaal werd slechts tweemaal verloren maar resulteerde  

dit niet in de beloning van een kampioenstitel. Op het veld werd alleen in september  
onnodig verloren. Zaterdag werd in de voorlaatste competitieronde al het  
kampioenschap op het veld binnengehaald. Hierdoor speelt DOS voor het  

eerst in de clubgeschiedenis volgend seizoen in de 1e klasse.

Er was zaterdag veel publiek met de 
ploeg meegereisd naar Nieuw-Ven-
nep waar de wind vrij spel had op 
het veld. Dit zou uiteindelijk mede 
van invloed zijn op het aantal doel-
punten. Er ontspon zich een eenzij-
dig wedstrijdbeeld. DOS, bouwde 
een groot veldoverwicht op. KIOS 
bracht hier weinig meer tegenin dan 
werklust en fysieke inzet. Probleem 
bij DOS was dat het snelle aanvals-
spel onvoldoende werd beloond 
met doelpunten zodat een magere 
2-5 ruststand werd bereikt.

Na de pauze eenzelfde beeld. Met 
nog iets meer dan vijf minuten te 
spelen, lieten de Westbroekers bij 
een 2-9 stand de wedstrijd een beet-
je lopen. Toen DOS geen druk meer 
gaf op de tegenstanders lukte het 
KIOS nog om een aantal doelpun-
ten te scoren en zo een 6-10 eind-
uitslag te bewerkstelligen. Geen 
goede wedstrijd, maar daarover 

werd natuurlijk na afloop amper 
meer gesproken. 

Twee jaar na het kampioenschap 
en promotie naar de 2e klasse al-
weer een kampioenschap met de 
bijbehorende promotie naar de 1e 
klasse. DOS heeft dit gehele sei-
zoen laten zien dat zij toe zijn aan 

een stapje hoger. De promotie is 
een logisch vervolg op het beleid 
dat de vereniging voert en het werk 
dat trainer/coach Steven Brink dit 
seizoen met zijn team heeft neer-
gezet. ’s Avonds werd deze histori-
sche gebeurtenis uiteraard met een 
groot feest in het eigen clubhuis in 
Westbroek gevierd.

Het Pinksterweekend is DOS vrij. Zaterdag 30 mei spelen de kampioenen 
hun laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Atlantis. De aanvang 
in Westbroek is om 15.30 uur.

NOVA B1 naar NK Korfbal
Door voor de 2e keer dit seizoen het kampioenschap in de 

1e klasse te halen promoveert de B1 van NOVA komend seizoen 
niet alleen naar de Hoofdklasse; zij zullen als één van de acht 

beste teams van Nederland op 6 juni a.s. in Tilburg deelnemen 
aan het Nederlands Kampioenschap Korfbal.

Het kampioenschap hadden de dames en heren niet meer zelf in de 
hand, maar door het verlies van de naaste concurrent Victum kon de B1 
van NOVA bij winst op Sparta-Nijkerk naast promotie naar de Hoofd-
klasse het kampioenschap vieren. Voor het eerst in 21 jaar neemt dit 
team deel aan het Nederlands Kampioenschap.
Sparta Nijkerk werd thuis na een moeizame 1e helft alsnog met 19-12 
verslagen en het kampioenschap kon gevierd gaan worden.

Lisa Rademakers (coach), Emmie Bessems, Eine van de Weerdt, 
Marloes v Ettikhoven, Matthijs vd Ploeg, Esther van Kempen, Sam 
Groenewold, Lotte Keuning, Tim Houtman, Daniel Rademakers, Alwin 
Anninga en Marcel Jairam (coach).

Tautenburg wint van Vianen
Afgelopen zaterdag speelde het 1e mix team van Tautenburg de 6e 
competitiewedstrijd; ditmaal kwam L.T.V. Vianen op bezoek. De da-
messingle werd eenvoudig gewonnen door Simone Mosterd. De he-
rensingle werd na een taaie strijd verloren door Ronald van de Brink. 
De dubbels kenden een zelfde verloop: De damesdubbel met Ilse van 
Woudenberg en Simone Mosterd werd ruim gewonnen. De herendub-
bel van Ronald van de Brink en Paul de Bruin werd met hoogstaand 
tennis toch nipt verloren. De mix moest de beslissing brengen. Ilse van 
Woudenberg en Walter Mosterd haalden alles uit de kast om deze partij 
naar zich toe te trekken en dat lukte. Na een goede eerste set en een 
spannende tweede set werd de partij en dus ook deze wedstrijddag win-
nend afgesloten: 3-2 voor Tautenburg. Nog 3 teams strijden om het 
kampioenschap. Tautenburg zal de laatste wedstrijd op 30 mei thuis in 
ieder geval moeten winnen van TV Weesp maar is volledig afhankelijk 
van de resultaten van de overige kanshebbers. 

Kennismaken met BCM
Bridgeclub Maartensdijk heeft voor het nieuwe seizoen, dat in septem-
ber begint, weer ruimte voor nieuwe leden. Overweegt u lid te worden 
van een bridgevereniging, dan is er op 2 juni een mogelijkheid  kennis 
te komen maken met BCM in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk. Tussen 19.15 en 19.30 uur is aanmelding om die avond 
mee te spelen mogelijk. Voor nadere informatie: Henk van Gend, tel. 
035 5771601 of secretaris.bcm@gmail.com.

Uitslag duivenwedvlucht
De uitslag van de wedvlucht van PV DE BILT vanaf Pont. Sainte 
Maxence op zondag 17 mei is: Ron van Veggel & Zn 1 en 4, Ron Mil-
tenburg 2, Peter van Bunnik 3, 6, Comb. Turk – van Zelst 5 en 7, Comb 
Grol & Zoon 8 en 9 en Steenbeek & Zn 10. 
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advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Open dag met biestpannenkoeken 
en roofvogelshow

door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 23 mei is er veel te zien en te doen bij Zorgboerderij Nieuw Toutenburg  
aan de Dorpsweg in Maartensdijk. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen er biestpannenkoeken 

worden gegeten, maar zijn er ook hamburgers en poffertjes.  
Verder zijn er verschillende kraamhouders.

De Zorgboerderij wordt gerund 
door Wouter en Marjolein van 
Oostrum. Samen met o.a. (vader) 
Wim van Oostrum wordt dagbeste-
ding aan mensen met een verstande-
lijke beperking of met psychische 
problemen aangeboden. Er zijn in 
totaal 27 deelnemers die hiervoor 
hebben gekozen; per dag zijn er 15 
tot 20 aanwezig. De werkzaamhe-
den richten zich voornamelijk op 
groenteteelt, teelt van zacht fruit en 
veehouderij. Maar ook de boerderij-
winkel en de kantine bieden moge-
lijkheden. Als de deelnemers zich 
gelukkig voelen tijdens hun verblijf 
hebben Wouter en Marjolein hun 
doel bereikt. 

Goede sfeer
Op de ochtend van ons gesprek 
gebeurt er veel tegelijk op de zorg-
boerderij: de verjaardag van één 
van de deelnemers wordt gevierd 
met koffie en een heerlijke slag-
roomtaart en er zijn drie meiden 
van de Werkplaats, die hun maat-
schappelijke stage komen doen. E 
is een schoolklas uit Utrecht voor 
boerderijeducatie, er zijn mensen 
hard aan het werk om de potstal met 

(educatie) zolder af te krijgen voor 
de open dag en er komen mensen 
even kijken bij de beesten of iets ko-
pen in de winkel. Na de koffie gaan 
de deelnemers aan de slag: eieren 
worden in doosjes gedaan, toezicht 
wordt gehouden bij de vorderingen 
van de potstal, de beesten worden 
gevoerd, er worden plantjes gepoot 
en een deelnemer neemt de meiden 
van de Werkplaats mee om poep te 
scheppen en de hokken van de kip-
pen en konijnen schoon te maken. 
Iedereen heeft een taak, Wouter 
belt, stuurt aan en regelt in alle rust. 
‘Het is prachtig werk. In eerste in-
stantie dachten we te gaan werken 
met 5 of 6 deelnemers, het zijn er nu 
27. We hebben ook een extra bege-
leider aangetrokken en ook dat gaat 
prima’. 

Open dag
Er is een tijdje geleden een deelne-
mersvergadering gehouden waarbij 
iedereen aan kon geven welke in-
vulling hij of zij aan de open dag 
wilde geven. ‘Hendrik heeft bij-
voorbeeld zelf een BBQ geregeld 
en gaat hamburgers en saté bakken. 
Zijn doel is om heel veel geld te 

verdienen voor de Zorgboerderij. 
Rinus gaat poffertjes bakken en Ron 
gaat de ponyritjes verzorgen. Tobias 
zal de mensen laten zien hoe hij het 
hout klooft. Daarnaast zijn er shows 
met roofvogels. Valkenier Ange-
lique van der Linden, bekend van 
o.a. de roofvogelshows in het Mui-
derslot en tegenwoordig buurvrouw 
van de Zorgboerderij, laat zien wat 
je roofvogels allemaal aan kunt le-
ren. Ze neemt valken, een buizerd, 
uilen en een havik mee. Ook is het 
mogelijk om rondritten te maken 
met paard en wagen, worden er 
schapen geschoren en wol gespind. 
Er wordt ook gewerkt voor Natuur-
monumenten; deze organisatie is 
aanwezig met een kraampje en ook 
Mens is er. Bij hen kan men terecht 
met vragen over dagbesteding en 
anderen vragen over wonen, zorg en 
welzijn. Een dierenarts komt op een 
koe ‘tekenen’ waar de organen zit-
ten en ook zijn de eerste aardbeien 
van eigen grond te koop. Dat laatste 
is nog wel even spannend, ze kleu-
ren al wel maar als er een rode aan-
zit is deze het volgende moment (al) 
opgegeten door een deelnemer. Ho-
pelijk komt dat nog helemaal goed’. 

Wouter en Marjolein van Oostrum en alle deelnemers nodigen iedereen 
van harte uit voor de Open dag van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg op 
zaterdag 23 mei van 10.00 tot 16.00 uur.

Beter De Bilt bezorgd om kas
Fractievoorzitter van Beter De Bilt, Ebbe Rost van Tonningen, 
maakt zich ernstige zorgen over het financiële beleid van het 

College van B&W in de gemeente De Bilt. Hij verwijst daarbij 
naar de onlangs uitgekomen jaarrekening 2014, die een tekort 

vertoont van ruim € 3 miljoen. 

Sinds 2008 is het eigen vermogen van de gemeente gedaald van €35 
miljoen naar €17,2 miljoen dus met een bedrag van bijna €18 miljoen. 
Zonder een drastische ingreep daalt dat eigen vermogen nog verder in 
de komende jaren. Het weerstandsvermogen, dat een tekort van € 8,1 
miljoen laat zien,  is nodig om de financiële risico’s te kunnen dekken. 
Dit opgelopen tekort zou voor de hele gemeenteraad onaanvaardbaar 
moeten zijn omdat zij eerder heeft vastgesteld dat het weerstandsver-
mogen gelijk moet zijn aan de hoogte van de financiële risico’s. Dat 
betekent dat in de komende jaren een overschot in de exploitatie moet 
worden gecreëerd van € 8,1 miljoen. Beter De Bilt ziet deze over-
schotten niet in de plannen van B&W terug. De solvabiliteit is gedaald 
van 37,1% in 2010 tot 17,9% in 2014. De solvabiliteit van de jaar-
rekening 2014 geeft de verhouding aan van het eigen vermogen ten 
opzichte van het totaal vermogen. Dat betekent dat de gemeente steeds 
meer met vreemd vermogen moet financieren met de bijbehorende op-
lopende rente als extra kostenpost, die jaarlijks zal terugkeren. 

Potverteren
Rost van Tonningen waarschuwt al jaren voor het potverteren en de 
teruglopende reserves van de gemeente De Bilt. Hij noemt het voor-
nemen van het College van B&W om in 2015 €840.000 te bezuinigen 
en daarbij de kaasschaafmethode te gebruiken door alle subsidies met 
7 % te korten, een gebrek aan politieke visie en keuzes. Het Col-
lege dat in 2014 aantrad heeft haar eigen budget toen met € 150.000 
verhoogd. Van Tonningen vindt dit ongepast en een teken des tijds: 
een bestuur dat zichzelf beter beloont en bezuinigingen aan anderen 
oplegt. Hij werkt met de fractie van Beter De Bilt aan een alternatief 
plan en wil dit binnen enkele weken presenteren. 

Moeras- en Stinzenplantentuin
Tot september is elke laatste zaterdag en tevens de tweede zaterdag van 
juni (bloeiende orchideeën) is de Moeras- en Stinzenplantentuin van 
fam. Baas – Volkers aan de Kerkdijk 126 in Westbroek te bezoeken. 

De toegang is vrij tussen 10.00 
uur en 17.00 uur. De eerstvol-
gende mogelijkheid is zaterdag 
30 mei.

Wandelen op 2de Pinksterdag
Maandag 25 mei - 2e Pinksterdag - organiseert Utrechts Landschap een wandelexcursie  

over de Landgoederen Beerschoten Houdringe.

Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoederen 
van de Utrechtse Heuvelrug. In het 
gebied komen reeën, de das, de vos 
en vele vogels voor zoals de raaf. 
Houdringe bestaat voornamelijk uit 
bos en open grasland. Er staan dikke 
eiken en beuken met een doorsnede 
van meer dan een meter. Deze bo-
men zijn ruim 225 haar oud. Huize 
Houdringe is in 1779 gebouwd. 
Rondom het huis is de tuin deels in 
de Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd. 

Tijdens deze wandeling vertelt de 
gids over de rijke historie van deze 
landgoederen. De wandeling start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, gele-

gen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. 
Voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. De wande-

ling duurt ongeveer 1,5 uur. Vertrek-
tijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig en deelname is gratis.

Tweede Pinksterdag is er een wandelexcursie op Houdringe.

Koeien kijken op Sandwijck
Op zondag 24 mei organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met Het Utrechts Landschap 

een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 

Sinds begin mei loopt op Sandwijck 
een prachtige kudde brandrode run-
deren, waaronder vijf kalveren, te 
grazen. Het is een oud-Hollands ras 
dat heel mooi past bij het karakter 
van het landgoed. Naast de nieuwe 
grazers is natuurlijk veel ander 
moois te zien aan bloeiende planten 
en (sporen van) allerlei dieren. 

De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck, te vinden aan de 
Utrechtseweg 301, recht tegenover 
het Van Boetzelaerpark. Als het 

vochtig weer is, zijn laarzen of hoge 
schoenen nodig. De rondleiding 

is gratis. Honden zijn (ook aange-
lijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

Deze brandrode familie is te vinden op Sandwijck.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Mei en juni: In`t weekend maandmenu € 25,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
20-05
Do.

21-05
Vr.

22-05

Kipsaté met nasi-rijst,
kroepoek en gebakken ui

of
Pizza met kaas,

tomaat, artisjok en pesto

Gebakken sliptongetjes

€ 9,50

2 st € 9,50
3 st € 14,00

Woe.
27-05
Do.

28-05
Vr.

29-05

Oosterse ossenhaaspuntjes, 
taugé en sesamzaadjes

of
Rode poonfilet met 

Provençaalse groenten
of

Portobello champignon gevuld 
met geitenkaas en veenbessen

€ 9,50
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