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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

advertentie

Actie is geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 juni 2016

Leyenseweg 127 - Bilthoven
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Stoney Creek
Shiraz, chardonnay of rosé
2 fl essen van 0.75 liter
van: 10.98
voor: 5.49

2=1
2 HALEN

1 BETALEN
Per liter 3.66

Recreëren in Liniepark Rijnsweerd
door Walter Eijndhoven

Landgoed Sandwijck in De Bilt staat bekend om zijn fraaie landschap en rijkdom aan natuur, 
vooral door een grote verscheidenheid aan boomsoorten. De nu geplande uitbreiding van de 
A27/A28 vormt niet alleen een bedreiging voor dit landgoed, maar biedt ook kansen om de 

natuurgebieden aan de Uithofkant van de weg beter te ontsluiten en zo de rust 
aan deze kant van de weg te bewaren. 

‘Begin jaren tachtig raakte Sand-
wijck door gebrek aan onderhoud 
meer en meer in verval. In 1984 
vormde dit de aanleiding voor de 
oprichting van de Werkgroep Sand-
wijck’. Aan het woord is Rijk van 
Oostenbrugge, lid van het eerste 
uur van de werkgroep. Hij vervolgt 
zijn verhaal: ‘In die beginperiode 
wilde de toenmalige Rijksuniver-
siteit Utrecht de Botanische Tui-
nen vestigen op het landgoed. Men 
kwam echter op dit besluit terug, 
waarna het landgoed in verval 
raakte. Het IVN De Bilt, Vogel-
wacht Utrecht, Landschapsbeheer 
Utrecht en de KNNV Utrecht richt-
ten toen de Werkgroep Sandwijck 
op, waarvan ik nu alweer 32 jaar 
lid ben’. Binnen vijf jaar pakte de 
werkgroep de houtwallen en boom-
groepen in het weidegebied aan 
en werd alles weer in oude luister 
hersteld. De activiteiten werden in 
overleg met Het Utrechts Land-
schap uitgevoerd en in 1989 werd 
het landgoed overgedragen aan Het 

Utrechts Landschap. Van Oosten-
brugge: ‘Grote buur Utrecht wilde 
echter uitbreiden, omdat de stad te 
klein werd voor alle inwoners en 
liet haar oog vallen op Sandwijck. 
Zij wilde huizen bouwen op Sand-
wijck, dat binnen de gemeentegren-
zen van De Bilt ligt, annexatie van 
Bilts grondgebied dus. Gelukkig is 
de stad Utrecht uiteindelijk uitge-
weken richting Vleuten/ De Meern, 
om daar uit te breiden en werd land-
goed Sandwijck veiliggesteld’. 

Faunapassages
Helaas doemt nu een nieuw gevaar 
op voor het stuk groen, ten zuiden 
van de A12, namelijk uitbreiding 
van de A27/A28. Van Oostenbrug-
ge: ‘Sandwijck staat niet op zich, 
maar maakt deel uit van een grote 
strook natuur die begint bij Bun-
nik en Odijk en doorloopt tot aan 
het Noorderpark, voorbij Maar-
tensdijk. Sandwijck is eigenlijk een 
soort schakel, waarbij dieren van-
uit Odijk tot Maartensdijk kunnen 

trekken. De passages worden veel 
gebruikt door reeën, vossen, aller-
lei marterachtigen, maar ook door 
ringslangen’. Milja van Hooft, net 
afgestudeerd in Landschapsont-
werp en lid van de werkgroep vult 
aan: ‘Door de verbreding van de 
A27/A28 gaat er veel veranderen. 
Veel omwonenden zien dit als een 
bedreiging, maar het geeft ook kan-
sen. Naar aanleiding van een mooie 
combinatie bij knooppunt De Hogt 
bij Eindhoven -wegen en natuur 
vallen hier samen- ontstond bij de 
werkgroep het idee voor Liniepark 
Rijnsweerd. Wij hopen dat een on-
derdoorgang gemaakt kan worden 
onder diverse wegen, zodat fietsers 
en wandelaars, maar ook dieren 
eronderdoor kunnen. Op deze ma-
nier wordt een groot groen gebied 
toegankelijk voor recreanten, maar 
ook voor dieren. Denk je eens in, 
straks kan iedereen lekker fietsen 
vanuit Odijk of Bunnik naar Maar-
tensdijk, zonder de groene corridor 
te hoeven verlaten’.

Positief
De Werkgroep Sandwijck is na-
tuurlijk geen voorstander van een 
verbreding van beide snelwegen. 
Maar als Rijkswaterstaat dan toch 
doordrukt, wil de werkgroep dat 
ook naar hun plan voor Liniepark 
Rijnsweerd wordt gekeken. Van 
Oostenbrugge: ‘De omgeving van 
Sandwijck is bijzonder, omdat juist 
hier de verbinding kan worden 
hersteld tussen twee ecologisch 
belangrijke gebieden, namelijk het 
Krommerijngebied en het Noorder-
park bij Maartensdijk. Er zijn nog 

meer goede punten zoals: het ver-
sterken van de cultuurhistorie, het 
verbinden van waterlopen (voor 
onder andere vissen, ringslangen 
en schaatsen), uitbreiding van het 
fietsroutenetwerk, wandelroutes 
voor omwonenden, studenten en 
werkenden en behoud van bestaand 
groen’.
Gelukkig zijn veel grondeigenaren 
positief, dus het ziet ernaar uit dat 
het plan van de werkgroep gaat 
lukken. Veel van hun plannen zijn 
reeds uitgevoerd of staan nog op de 
planning. 

Wegen en natuur kunnen goed samengaan.

Einde aan sluipverkeer 
Nieuwe Weteringseweg 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 7 juni 2016 een verkeersbesluit 
genomen over verkeersmaatregelen ten behoeve van het tegengaan van sluipverkeer op de 

parallelweg langs de Nieuwe Weteringseweg N234.

Fietsers en bromfietsers maken 
gebruik van de parallelweg langs 
de Nieuwe Weteringseweg, N234. 
Sluipverkeer zorgt in de ochtend-
spits soms voor gevaarlijke situ-

aties voor met name schoolgaand 
fietsverkeer. De parallelweg wordt 
ter hoogte van de Nieuwe Wete-
ringseweg 165 in westelijke rich-
ting afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer tussen 7.00 en 9.00 uur in 
de ochtend. Deze afsluiting geldt 
niet voor brommobielen en land-
bouwverkeer. De afsluiting wordt 
m.b.v. borden aangegeven. Om te 
voorkomen dat sluipverkeer bij de 
Eijckensteinselaan de parallelweg 
op rijdt, wordt daar een vooraan-
kondigingsbord geplaatst.

Beukenburgerlaan
De middenasmarkering op de 
hoofdrijbaan ter hoogte van de 
Beukenburgerlaan wordt aangepast 
zodat deze identiek wordt aan de 
middenasmarkering bij alle andere 
doorsteken tussen hoofdrijbaan en 
parallelweg. Het aanpassen van de 
middenas heeft als gevolg dat ver-
keer niet meer mag afslaan naar de 
parallelweg. De effecten van deze 
maatregel zijn dat het sluipverkeer 
in westelijke richting in de och-
tendspits een overtreding begaat. 

Tevens zullen weggebruikers, uit-
gezonderd de bewoners van de 
Beukenburgerlaan en westelijk van 
de Beukenburgerlaan, met een ge-
motoriseerd voertuig niet in de och-
tendspits tussen 7.00 en 9.00 uur 
vanaf de Beukenburgerlaan in wes-
telijke richting rijden. De bewo-
ners van de Beukenburgerlaan en 

westelijk van de Beukenburgerlaan 
mogen vóór 9.00 uur vanaf hun ei-
gen erf zowel oost- als westwaarts 
rijden.

Met deze maatregelen worden te-
vens een betere leefbaarheid, ruim-
telijke kwaliteit en bereikbaarheid 
rond de parallelweg gerealiseerd.

De middenasmarkering op de hoofdrijbaan ter hoogte van de 
Beukenburgerlaan wordt aangepast. [foto Henk van de Bunt]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/06 • 09.30u - Proponent J.A. de Kruif

26/06 • 18.30u - ds. G. v. d. Brink

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/06 • 10.30u - Mevr. M. Walburg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/06 • 10.00u - dhr. Jan Pindus 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/06 • 10.30u - gezinsviering 

voorganger mevrouw A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

26/06 • 10.15u - Ds. H. Knigge
26/06 • 16.30u - Ds. R. Th. de Boer

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

26/06 • 10.00u - Ds. A. Stijf 
26/06 • 19.00u - Ds. W.M. Dekker 

Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/06 • 10.00u - ds. G. M. Landman 

Viering + Dankzegging Heilig 
Avondmaal

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/06 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. 

Stam Viering + Dankzegging Heilig 
Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
26//06 • 10.00u - Gezinsviering, 

parochianen

Volle Evangelie Gemeente
26/06 • 10.00u - Spreker dhr. Wouter van 

de Fliert

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/06 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
26/06 • 15.30u - Prop. N.L.F. de Leeuw 

Herst. Herv. Kerk
26/06 • 10.30u - Kandidaat H. Roelofsen

26/06 • 18.00u - Ds. C.M. Buijs

Onderwegkerk Blauwkapel
26/06 • 10.30u - ds. N. Meynen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/06 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer
26/06 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/06 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
26/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
26/06 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/06 • 10.00u - dhr. J. Schep 
26/06 • 18.30u - ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk
26/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

26/06 • 18.30u - Ds. B.E. Weerd

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Boekenmarkt

Emmaus Bilthoven houdt op zater-
dag 25 juni een Boeken-, platen- 
en speelgoedmarkt, van 13.00 tot 
16.00 uur. Er zijn veel bijzon-
dere boeken van hoge kwaliteit 
(o.a. biografieën, geschiedenis en 
kunst), vrijwel nieuwe romans 
met 50% korting, zeer voordelige 
kinderboeken en speelgoed naast 
bijzondere Cd’s, Lp’s, en Dvd’s. 
Deze markt is een voorloper op de 
grote Jaarmarkt, die op 17 septem-
ber plaatsvindt.

Western SummerFair

LifeWireZ organiseert de Western 
SummerFair om geld op te halen 
voor een nieuw jongerencentrum. 
Dit evenement zal 25 juni plaats-
vinden op de Julianalaan 42 (Cen-
trumkerk) van 10.00 - 18.00 uur. 
Op deze dag wordt de Centrum-
kerk omgetoverd tot een dorp uit 
het Wilde Westen. Met de vol-
gende attracties: • Western Store: 
o Grote rommelmarkt o Live 
muziek • Western Saloon: o BBQ 

o Food & drinks • Western Beauty 
Shop: o Nagellakstudio o Wellness 
• Western Kids: o Schminken o 
Springkussen • Western Bank: o 
Ontwerp van jongerencentrum o 
Rondleiding 

Het Weeshuis van de Kunst

Vijf getalenteerde studenten van 
Studio Suzanne Selma presenteren 
hun theatrale solo in het Weeshuis 
van de kunst, Jasmijnstraat 6 in de 
Bilt. Vijf verschillende korte acts 
op één avond. Eva, Rick, Hella, 
Liselot en Henrikje gebruiken in 
hun solo’s verschillende discipli-
nes uit de kleinkunst zoals daar 
zijn stand-up comedy, zang en 
cabaret. Op zaterdag 25 juni om 
20.30 uur spelen deze beginnende 
kleinkunstenaars in Het Weeshuis 
van de Kunst Jasmijnstraat 6, in 
De Bilt. Voor meer informatie en 
aanmelding (beperkt aantal plaat-
sen): www.hetweeshuisvande-
kunst.nl.

Open lesdag gitaar 

Op 25 juni geeft KunstenHuis 
Biltse Muziekschool van 9.00 tot 
12.00 uur een open lesdag voor 
gitaar in Het Lichtruim, Planeten-
baan 2, Bilthoven. De proeflessen 
zijn gratis. Op deze dag zijn alle 
leeftijdscategorieën welkom om 
een gratis proefles gitaar te vol-
gen. Als je een gitaar hebt, kun je 
die meenemen, dan wordt hij, als 
extra service, ook meteen nageke-
ken of hij goed staat afgesteld. De 
proeflessen worden gegeven door 
Menno Schaaij. Meld je wel even 
aan via lichtruim@kunstenhuis.
nl. Menno maakt dan een rooster. 
Meer informatie www.kunsten-
huis.nl

Boekenmarkt bij Emmaus

Bij Emmaus Bilthoven is onlangs 
een interne verbouwing geweest, 
waardoor er meer aandacht is voor 
de uitstalling van de boeken en de 
cd-roms alsmede speciaal speel-

goed. Op zaterdag 25 juni is een 
speciale verkoop, waarbij kwali-
teitsboeken cd-roms en ook bij-
zonder speelgoed tegen interessan-
te prijzen verkocht zullen worden.

Bijeenkomst CSZ

Cliëntenraad Sociale Zaken orga-
niseert een informeel samenkomen 
op vrijdag 1 juli van 14.00 tot 
16.00 uur in Wijkrestaurant Bij De 
Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 
1, De Bilt.
Tijdens de bijeenkomst is er de 
mogelijkheid om vragen, die 
betrekking hebben op een per-
soonlijke situatie te bespreken: 
bijvoorbeeld vergoeding huishou-
delijke hulp of andere zaken die 
voor van belang zijn. Zij die deze 
bijeenkomst willen bijwonen dan 
kunt u zich aanmelden per e-mail: 
clientenraaddebilt@yahoo.com of 
telefoon: 06 2782 0782.
De bijeenkomst is uitsluitend 
voor cliënten uit de gemeente De 
Bilt, die via de RSD een WWB-
(bijstandsuitkering) ontvangen of 

in bezit zijn van U-pas. Info clien-
tenraaddebilt@yahoo.com

Expositie in Opstandings- en 
Immanuëlkerk

Tot en met eind juli is er in de 
Opstandingskerk in Bilthoven en 
in de Immanuëlkerk in De Bilt een 
expositie van schilder- en boet-
seerwerk van Mirjam Steenbergen. 
Mirjam komt uit een kunstenaars-
nest en als kind leerde zij al heel 
vroeg kijken en nog eens kijken. 
‘Als je zelf graag en eigenlijk 
altijd tekent, dan heb je daar heel 
veel aan; vaak tot wanhoop van 
leraren, die andere resultaten ver-
langden’, aldus Mirjam. Het werk 
van Mirjam Steenbergen is gratis 
te bezichtigen in de Opstandings-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 
34, Bilthoven op vrijdagen tussen 
11.00 en 13.00 uur en in de Imma-
nuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49, 
De Bilt op zondagen tussen 11.00 
en 12.00 uur en op andere dagen 
in de week na overleg met Jannie 
Catsburg, telefoon 030 2203091. 

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.

Na een korte ziekte, die hij op zijn moedige wijze beleefde, 
overleed mijn lieve man, vader, schoonvader, opa, overgrootopa 
en oom

Harry van Doorn sr.

Zeist, 19 juli 1936  Bilthoven, 14 juni 2016

Dag lieverd, we zullen je missen...

Bep van Doorn - Fransen
Harry jr. en Oh
Chantal en Mickey, Roland
Samantha en Jimmy
Dick en Ciska van Eijkelenborg

Reigersbek 2
3738 TM  Maartensdijk

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 25 juni wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 25 juni zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.
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Uitsluitend negatieve reacties 
op bouwplan 

door Rob Klaassen

Dinsdagavond 31 mei vond er een wat bijzondere informatieavond plaats in het Dorpshuis 
in Hollandsche Rading. Het betrof informatie over een bouwplan dat, totaal onverwachte 
ontwikkelingen daargelaten, geen bouwplan zal worden. Deze avond, georganiseerd door 
Aalberts bouwbedrijf uit Loosdrecht, ging over een in maart jl. bij de gemeente De Bilt 
ingediend bouwplan voor woningen achter een aantal woningen aan de Tolakkerweg.

Het bouwplan voor de 22 woningen 
zou moeten worden gerealiseerd op 
een weiland gelegen achter de wo-
ningen van Tolakkerweg 92 -108. 

De ontsluiting van dit bouwplan 
op de Tolakkerweg wil de eigenaar 
van het weiland, de heer Veldhui-
zen, realiseren via een door hem 

inmiddels aangekocht voormalig 
garagebedrijf op Tolakkerweg 94. 
Veldhuizen en ontwikkelaar Aal-
berts hadden in maart jl. hun bouw-

plan bij het College van B&W in-
gediend met het verzoek hierover 
een principe-uitspraak te doen.

Grondhouding
Namens Aalberts bouwbedrijf licht-
te de heer Pleizier de aanvraag toe. 
In zijn inleiding op de planaanvraag 
stelde hij, dat hij zich wel degelijk 
besefte dat deze plannen op weinig 
steun van de omwonenden zouden 
kunnen rekenen. Ook zei hij, dat 
het college van B&W de afgelo-
pen week had besloten geen posi-
tieve grondhouding aan te nemen 
ten opzichte van dit bouwplan. Op 
de vraag van aanwezigen waarom 
deze informatieavond dan toch is 
doorgegaan, zei de heer Pleizier, dat 
toen hij de uitnodigingen voor deze 
avond verzond, B&W nog geen be-
sluit hadden genomen. Aangezien 
er inmiddels wel de nodige onrust 
over dit bouwplan in de buurt was 
ontstaan, vond hij het de juiste weg 
om nu toch de omwonenden volle-
dige inzage in de plannen te geven.

Afwijzing.
De redenen die het college in haar 
schrijven van 24 mei aangaf om 
negatief over de plannen te oorde-
len zijn divers. Weliswaar ligt het 
plan binnen de zogenoemde rode 
contour, maar heeft als bestem-
ming ‘agrarisch ongebouwd’. Dit 
betekent dat geen woningbouw is 
toegestaan. Ook voert het College 
aan dat: ‘vanwege de ligging ach-
ter de bestaande woningen aan de 
Tolakkerweg in combinatie met één 
ontsluiting, het plan een hoog twee-
delijns-gehalte heeft. In deze vorm 
draagt het niet op een positieve ma-

nier bij aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Voor een goede inpassing binnen 
de bestaande stedenbouwkundige 
structuur is minimaal een betere 
aantakking op de ontsluitingsstruc-
tuur in de directe omgeving (en een 
extra ontsluitingsmogelijkheid) ge-
wenst. In het huidige plan is hier-
van geen sprake’. 

Planschade.
Ook merkt het college op dat plan-
schade de economische uitvoer-
baarheid van het plan wel eens in 
weg zou kunnen staan: ‘Door de si-
tuering van het plan achter een be-
staande rij woningen, treedt er voor 
de bestaande woningen o.a. een 
aanzienlijke vermindering van uit-
zicht op. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat dit flinke planschade tot ge-
volg heeft, hetgeen de economische 
uitvoerbaarheid onder druk zet’. 

Negatief.
Vele aanwezigen uitten zich met 
een veelheid aan argumenten in 
vele toonaarden uiterst negatief 
over het bouwplan. Ook waren ve-
len verbaasd dat Veldhuizen met dit 
plan is gekomen. Juist Veldhuizen 
spant zich sterk in om op en rond 
dit weiland de natuur verder te ont-
wikkelen.  Zij wilden dan ook graag 
van de heer Pleizier weten, wie nu 
eigenlijk het initiatief tot dit plan 
had genomen, Aalberts of Veldhui-
zen? De heer Pleizier antwoordde 
consequent dat het een project van 
beiden was. Op de vraag hoe, na 
het negatieve besluit van B&W 
het verder met dit plan zal gaan, 
antwoordde Pleizier, dat hij verder 
overleg met Veldhuizen zal hebben.

Impressie van het gepresenteerde het bouwplan met ontsluiting.

PRS De Bilt over vluchtelingen 
en statushouders

Woensdag 14 juni organiseerde het Platform Respectvol Samenleven (PRS) De Bilt een 
openbare avond over het vluchtelingenvraagstuk. Door de toename van vluchtelingen 

en de achterstand in de huisvesting van zgn. statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) paste dit onderwerp naadloos in het jaarthema van het Platform 

voor 2016: Vluchtelingen onder dak.

Er was een goede opkomst van be-
langstellenden en organisaties,die 
betrokken zijn bij het huisvesten en 
integreren van deze mensen. Nari-
ne Khenkikian, voormalig vluchte-
linge uit Syrië, vertelde over haar 
strijd om succesvol lid te worden 
van onze samenleving. Zij onder-
vond hierbij veel steun van de ba-
sisschool van haar kinderen, maar 
ook van particulieren en natuurlijk 
van het Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt. Maar zij vertelde ook hoe 
knellend en belemmerend de lan-
delijke regels zijn bij bijv. het er-
kennen van diploma’s in Syrië be-
haald. Vechtlust om iets te bereiken 
heeft haar een plaats gegeven in de 
Biltse samenleving, waar zij nu 
ruim 15 jaar met haar gezin woont.

Huisvesten
Sylvia Janssen, directeur van de 
SSW, vertelde over de opdracht, 
die de woonstichting heeft in het 
huisvesten van statushouders. Sta-
tushouders, maar ook een deel van 
de reguliere woningzoekenden, 
hebben een urgentieverklaring en 
daarmee voorrang in de huisves-
ting. Het is inmiddels algemeen 
bekend dat de wachtlijsten in deze 
gemeente lang zijn en dat er een 
grote achterstand is in het huisves-
ten van statushouders. Hoopvol is 
hierbij het bewonersinitiatief van 
de Essenkamp om de mensen een 
plaats te geven in hun wijk. 

Steunpunt
Tot slot vertelde Hanneke Eilers, 
coördinator van het Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt over de rol 
van het Steunpunt en haar vele 
vrijwilligers in het integratieproces 
van de statushouders. Begeleiding 
in allerlei dagelijkse bezigheden, 
zoals boodschappen doen, kwamen 
aan orde. Maar ook het belang om 
de Nederlandse taal te beheersen.

Pauze
Na de pauze vond er een leven-
dig gesprek plaats met vragen als: 
‘Watt doet dit met je?’ en ‘Wat 
kunnen we doen?’. Er kwamen 
meerdere ideeën naar voren, zo-
als: ‘Denk na over het huisvesten 
in leegkomende kamers in ver-
zorgingshuizen en kantoren’. Ook 
werd het belang genoemd van 
kunst en cultuur als bindende ele-

menten. Maar ook sport en samen 
eten. En dan niet te vergeten hoe 
goed het is om nieuwkomers in de 
straat te verwelkomen.

Gedicht
PRS De Bilt- voorzitter Gert 
Landman sloot af met een gezon-
gen gedicht: 
hand in hand in de wind
oog in oog in de regen
woord en gebaar
dicht bij elkaar tot je een welkom 
vindt
een andere naam voor vrede

Daarna was het stil. Ontroering en 
een gezamenlijk gevoel van urgen-
tie waren voelbaar.
(Frans Poot, lid PRS De Bilt)

SSW-directeur Sylvia Janssen zet uiteen, wat de opdracht van de SSW is 
in de huisvesting van statushouders.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Overdracht kerkarchief

In de kerk van Blauwkapel was 11 juni de overdracht van het kerk-archief 
van Blauwkapel-Groenekan. Ds. Baan ondertekende de overeenkomst 
namens de kerk, streekarchivaris Bernadine Ypma deed dit namens 
het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVeV). Rechts 
koster Douwe Tijsma, die zich heeft ingezet om het kerkarchief bij het 
RHCVeV onder te brengen. (Ellen Drees)
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Hammousse
Grillworst salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Honingham
Gebraden entrecôte
Gegrilde kipfilet

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25 

Scharrel kipdijfilet

Varkenshaas
Diverse soorten

Kipsaté
Lekker gemarineerd

Malse riblappen

Kipvinken

1
KILO 9.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

SAINT AGUR

3 x 100
GRAM 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 juni 
t/m woensdag 29 juni

Specials van de week

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:

SCHOUDER
KARBONADE

1
KILO 5.98

100
GRAM 1.98 

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

5 HALEN=
4 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes 6.-

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98HUISMIX

Noten & pinda's

4
STUKS 5.-GEGRILDE 

KIPPENBOUTEN
2 

STUKS 7.-GEGRILDE KIPPEN

VLEESWAREN TRIO

I.V.M. DE BRUILOFT VAN AARDJAN ZWEISTRA & THERESE VAN MILLIGEN ZIJN WE VRIJDAG 24 JUNI VANAF 14.00 UUR GESLOTEN!

Let op!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Pro� teer nu, de laatste keer
Aspergeschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Aspergesoep
_____________________________LITER 4,95
Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS

of Ravioli met spinazie
RICOTTA EN PADDESTOELEN
_______________________________ NU 1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

Zoete Sweet

Ananas
PER STUK

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Pitloze

Watermeloen
± 2 KILO PER STUK

1,25 0,991,99

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
____________________400 GRAM 1,98
HOLLANDSE

Trostomaten
____________________HEEL KILO 0,99
Zomer spaghetti of
spaghetti Bolognese
____________________100 GRAM 0,99

Laatste weekend,
Hollandse Asperges

gratis geschild

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 27, DINSDAG 28
EN WOENSDAG 29 JUNI

Voor de lunch
Bietensalade
MET HARING VAN VISHANDEL VOLENDAM

________________________________ NU 5,95
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Actie is geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 juni 2016

Leyenseweg 127 - Bilthoven
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DubbelFrisss
2 pakken van 1.5 liter
van: 2.24 - 2.82
voor: 1.12 - 1.41

1+1
GRATIS

advertentie

Bijdragen aan het speelruimtebeleid
Het speelruimtebeleid van de gemeente De Bilt komt deze maand in de gemeenteraad op de 
agenda en het beleid daaromtrent wordt dan weer voor een periode van 10 jaar vastgelegd. 

Serviceclub De Ronde Tafel Bilthoven hoopte met de Biltse Zeepkistenrace 
geld op te halen voor meer en betere speelruimte. 

René Dijkstra, voorzitter van de 
Ronde Tafel: ‘In de door Beter de 
Bilt georganiseerde bijeenkomst(-
en) maandag 6 juni in WVT wer-
den we ons bewust van het feit dat 
het speelruimtebeleid op de agenda 
staat. Kortom, net op tijd om daar 
enthousiast op in te springen. Op 
verschillende plaatsen in onze ge-
meente bestaat behoefte om de 
woonomgeving te verrijken met 
goed ingerichte speelplaatsen voor 
kinderen. Buiten spelen is voor 
kinderen van groot belang. Het is 
gezond, draagt bij aan onderlinge 
contacten en biedt spelmogelijk-
heden die binnenshuis niet kunnen 
plaatsvinden. De gemeente De Bilt 
moet aantrekkelijk zijn voor gezin-
nen met jonge kinderen. En dat kan 
en moet beter in De Bilt’.

Inventumterrein
Hij vervolgt: ‘Op die bijeenkomst 
van Beter De Bilt spraken wij ver-
schillende betrokken (aanstaande) 
ouders, die zich hard willen ma-
ken voor nieuwe of betere speel-
ruimtes in hun directe woonomge-
ving. Zo is er onder andere in de 
wijken Weltevreden, De Leyen en 
Le Grand (het voormalige Inven-
tumterrein in Bilthoven Zuid) sterk 
behoefte aan nieuwe oplossingen 
voor speelgelegenheden. En verge-

leken met andere gemeentes zoals 
bijvoorbeeld Utrecht is dat volgens 
de betreffende bewoners ook hard 
nodig.”

Planetenbaan
Specifieke aandacht kreeg de 
gloednieuwe speelplaats aan de 
Planetenbaan, die door een aantal 
enthousiaste ouders is geïnitieerd. 
Daar werd met ‘Jantje Beton’ fi-
nanciering binnengehaald, waar-
door ook de gemeente een belang-
rijke financiële injectie kon geven 
om er een prachtige speelgelegen-
heid van te maken. Een mooi voor-
beeld dat een burgerinitiatief loont 
en andere partijen uitnodigt om het 
daadwerkelijk te realiseren. En de 
Ronde Tafel Bilthoven wil daar 
graag haar steentje aan bijdragen’.

Zeepkistenrace
‘Als serviceclub in de gemeente 
helpen we de lokale gemeenschap 
met het steunen van goede doelen. 
En dit jaar is dat het verbeteren van 
de kwaliteit speeltuinen. Zaterdag 
11 juni vond voor de 4e keer het 
jaarlijkse event de ‘Biltse Zeepkis-
tenrace’ plaats in de Kwinkelier. Er 
was een goede opkomst. Wie weet 
gaat de opbrengst naar jouw (nieu-
we) plaatselijke speeltuin, die we 
mede zullen financieren’. [HvdB]

Deelnemers aan de door Beter de Bilt georganiseerde bijeenkomst(-en) maandag 6 juni. 

PvdA bezoekt Centrum II
Het is prettig wonen in de wijk achter de Kwinkelier in Bilthoven, van oudsher 
‘Centrum II’ genoemd. Toch zijn er ook klachten. Over de verpaupering van 

de Kwinkelier zelf natuurlijk, maar ook over de verkeersonveiligheid, 
het scheef-wonen en over het beheer van de openbare ruimte.

Een bewoonster van Centrum II in 
Bilthoven, de wijk achter de Kwin-
kelier o.a. bekend van de voorma-
lige Van Everdingenschool, vraagt 
zich aan de deur af of ze zich onvei-
lig moet voelen als politieauto’s zo 
vaak door deze wijk rijden. Andere 
bewoners zijn juist blij met de re-
gelmatige surveillance: ‘Je voelt je 
er veilig door, in het verleden is er 
weleens wat gebeurd, daar krijgen 
ze nu de kans niet meer voor’. De 
bewoonster, die net is verhuisd naar 
deze wijk, vindt het er evenals vele 
andere bewoners wel zeer prettig 
wonen.
Het wijkteam van PvdA De Bilt 
kwam deze week aan de deur bij 
bewoners met een roos en drie vra-
gen; wat gaat er goed in de wijk, 
wat gaat er minder goed en wat 
moet de politiek daaraan doen?

Verkeersonveiligheid
Het wijkteam ontvangt tijdens het 
bezoek veel klachten over echt veel 

te hard rijden en over de verpau-
pering en de grote leegstand van 
de Kwinkelier. De rotonde op de 
Sperwerlaan wordt als zeer onvei-
lig gezien, één bewoonster is hier 
zelfs aangereden. Tijdens meerdere 
gesprekken wordt om verkeers-
drempels gevraagd. Zeker omdat 
het hier een 30 km-zone betreft en 
de meeste automobilisten dit niet in 
de gaten lijken te hebben. Ook de 
eigen bewoners hebben blijkbaar 
een geheugensteuntje nodig. ‘Een 
drempel met een bord ernaast zou 
al helpen’, aldus een wijkbewoner. 
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter van de PvdA: ‘De PvdA-frac-
tie zal over de verkeersonveiligheid 
ambtelijke vragen stellen. Als de 
antwoorden niet tot tevredenheid 
stellen, volgt een motie in de ge-
meenteraad’. 

Gedwongen scheef-wonen
Opmerkelijk waren de gesprekken 
met zogenaamde ‘scheef-woners’; 

dit zijn mensen met een (inmid-
dels) te hoog inkomen of te kleine 
gezinssamenstelling, voor een so-
ciale huurwoning. Velen zijn dit 
jaar geconfronteerd met een forse 
huurverhoging van 4,6%. ‘Scheef-
wonen is niet altijd een keuze’, al-
dus een bewoner. Het zijn in deze 
wijk vooral de oudere bewoners die 
niet meer kunnen kopen of gemak-
kelijk kunnen verhuizen. Omdat 
de woningmarkt op slot zit in onze 
gemeente, voelen deze huurders 
zich als ratten in de val. Krischan 
Hagedoorn: ‘De PvdA zal hier-
over in gesprek gaan met SSW en 
Woonspraak (huurdersvereniging 
van SSW). De wijze waarop oudere 
huurders met inmiddels een kleiner 
gezin verleid worden om te verhui-
zen naar een kleinere woning klopt 
gewoon niet! Een kleinere woning 
aanbieden, die wel duurder is, dat is 
geen verleiden. Daarmee wordt de 
doorstroming geblokkeerd’.  
(Geert Slot)

PvdA Wijkteam maakt zich op voor bezoek Centrum II (Fotocredits: PvdA De Bilt).

Chapeau-penning 
voor Jette Muijsson

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte donderdag 16 juni de Chapeau-
penning van de gemeente De Bilt uit aan Jette Muijsson. Zij verving 
Ebbe Rost van Tonningen tijdens zijn ziekteverlof als raadslid in de 
fractie Beter De Bilt. De burgemeester sprak lovende woorden over 
haar getoonde inzet gedurende die tijd. Hij zei haar, als zij in 2018 zou 
worden gekozen als raadslid, graag weer in de raad van de gemeente De 
Bilt te verwelkomen. [GG]

Jette Muijsson laat trots de onderscheiding zien. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 elke zaterdag van 
10.00u tot 16.00u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor overige dagen bezoek onze 
webwinkel: www.groenekans.nl 
 

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Vrijwilligerswerk bij  MENS De Bilt
Vrijwilligers zijn belangrijk voor MENS De Bilt.
Vrijwilligerswerk binnen MENS De Bilt is zeer divers. 
Je kunt maatje van iemand worden, als chauffeur met 
de BoodschappenPlusBus rijden , een activiteit
organiseren of ondersteunen bij de bureaudienst.
Bij MENS De Bilt kun je als vrijwilliger ontdekken waar 
je plezier en passie liggen en daarbij meewerken aan 
het versterken van de Biltse samenleving.
Ook werken bij MENS De Bilt als vrijwilliger?
Kijk op onze website onder het tabblad
“Over MENS De Bilt”.

Scootmobiel uitjes
Twee enthousiaste vrijwilligers van MENS De Bilt
organiseren scootmobiel uitjes. Iedere woensdag-
middag van mei t/m september als de temperatuur 
hoger is dan 15º C kunnen alle inwoners van
gemeente De Bilt die in het bezit zijn van een
Scootmobiel zich aanmelden voor dit uitje. Uit veilig-
heidsoverwegingen kunnen er een beperkt aantal 
deelnemers mee. Deelname  is kosteloos
(consumpties onderweg zijn voor eigen rekening). 
Aanmelden bij Servicecentrum De Bilt, 030-7440595 
of servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl

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

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

KAMPIOENTJES

€ 2,-

€ 3,25

Heerlijk bij de koffie
van € 3,95

nu

een heerlijk meergranenbroodje
4 stuks voor

BOERENCAKE

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com50

% 50% 50%
mooi meegenomen

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

er
af

korting

* m.u.v. basis artikelen en nieuwe collectie

Op alle

GESELECTEERDE
artikelen*

Like us on Facebook

De Vierklank bezorger worden?
NIEUW: Wordt nog niet bezorgd:Bedrijvenpark Larenstein,
 De Bilt: P.C. Staalweg, C. de Haasweg  
Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan,
 Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan,
 Zwaluwlaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan -
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
Wijk 131: Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier,
 Pieter de Swartkwartier, Pieter Noorwitskwartier

Wil jij in de zomer wat bijverdienen
met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

Wijk 131: Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier,

Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

orange 77

Bloemen, fruit en vanille... de hartstocht van jasmijn en roos.
Met een vleugje kokosnoot, bergamot,

zonnige heliotroop en sandelhout.

25% 
KORTING

De aandacht van warm amber, vermengd met 
stoer saffraan, kruiden en exotische bloemen.

Exotic Flowers & Saffron

KO
RT

ING brown 51

PA
RFU

M VAN DE MAAND

 ontstaan in Grasse | verzameld over de hele wereld | gerealiseerd in Nederland
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et 
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De hele maand 25% korting op elk brown 51 product.

pure moments of happiness
ontstaan in Grasse  verzameld over de hele wereld  gerealiseerd in Nederland

De hele maand 25% korting op elk orange 77 product. 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Nieuwe dienstauto voor De Bilthuysen 
Thuiszorg in Maartensdijk

De Bilthuysen Thuiszorg thuiszorg-
team “Dijckstate” heeft een nieuwe 
auto, een gele, SEAT.

U zult deze auto dagelijks tegenko-
men in Maartendijk en omgeving. 
De bestuurders zijn de medewer-
kers van het thuiszorgteam van De 
Bilthuysen Thuiszorg die gevestigd 
zijn met hun teampost in Dijckstate.
Afgelopen donderdag 9 juni was 
het zover. Marjan van Olst mocht 
hierbij de sleutel in ontvangst ne-
men. U herkend vast snel de gele 
SEAT en de medewerkers met  
blauwe uniformjasjes. 

Marjan van Olst neemt de sleutels 
van de gele auto in ontvangst.

advertorial

Opbrengst Tentdienst voor 
De Zonnebloem

 
Het bestuur van de Zonnebloem, afdeling Maartensdijk, werd maandagavond tijdens 

de bestuursvergadering aangenaam verrast door de dames Adrie Bouwman en Ellie van 
Barneveld. Deze leden van de commissie hadden tijdens de Oranjeweek een (tent-)kerkdienst 
georganiseerd. De dienst, die werd geleid door Leo Fijen en Corina Nagel, werd voor de eerste 

keer in Westbroek, gehouden en werd door zo’n 350 mensen bezocht. 
 

Tijdens deze dienst werd er een col-
lecte gehouden met als goed doel 
deze eerste keer de Zonnebloem af-
deling Maartensdijk en tot vreugde 
van niet alleen penningmeester Rut 
Verhoef maar ook van alle andere 
bestuursleden was de opbrengst 
maar liefst 765,35 euro. Een maand 
geleden had de penningmeester 
nog zijn bezorgdheid uitgesproken 
tegenover de andere bestuursleden 
omdat de bodem van ook een Zon-
nebloemkas in het zicht kan komen 
en daarom komt deze geweldig 
opsteker de Zonnebloem goed van 
pas. Een deel van de opbrengst zal 
o.a. worden aangewend om voor de 
gasten deze zomer weer een prach-
tige High Tea te verzorgen en ook 
weer leuke middagen te organise-
ren (Joop Vesters)

Ellie van Barneveld en Rut Verhoef. 
(foto Ido Huitenga)

Rondleiding gemeentehuis 
Op dinsdag 12 juli biedt de gemeente De Bilt gastvrijheid aan een rondleiding voor ouderen in 

het gemeentehuis in samenwerking met de Stichting Dag van de Ouderen.

Om 10.00 uur is er een ontvangst 
door burgemeester Arjen Gerritsen 
in de Oude Raadzaal, gelegen in het 
oude Jagtlust en via de ingang daar 
bereikbaar. Om 11.00 uur is er een 
rondleiding door het gemeentehuis 

verzorgd en toegelicht door oud-
wethouder en Jagtlustkenner Karel 
Beesemer. De bijeenkomst wordt 
om 12.00 uur afgesloten in de Ma-
thildezaal in het nieuwe gedeelte.
Voor deelname aan de rondleiding 

kan men zich tot en met 1 juli tele-
fonisch aanmelden bij het bestuurs-
secretariaat van de gemeente De 
Bilt, telefoon (030) 2289637 of een 
e-mail sturen aan Annemiek Bovée 
(a.bovee@debilt.nl).

De paden op, de lanen in
Zondag 26 juni treed Steeds Beter 
op met het programma ‘De paden 
op, de lanen in’, in de Bechstein-
zaal van Schutsmantel, Gregorius-
laan 35 in Bilthoven. 

De toegang is gratis en de zaal is 
open vanaf 14.30 uur. Consump-
tiebonnen zijn verkrijgbaar bij de 

receptie. Publiek van buitenaf is 
hartelijk welkom.

Deze komische voorstelling wordt 
gespeeld door Els Verzuu, Anneke 
Iseger, Warner Belger en Bert Blan-
kensteijn. Pieter en Andries zijn 
samen aan het wandelen. Andries 
is een geoefend loper, Pieter loopt 

voor het eerst. Ze ontmoeten de 
zussen Cobie en Hanna. Als een 
van de dames haar enkel verzwikt, 
helpen de beide heren en ontstaat 
er een mooie band tussen de vier. 
Van wandelen komt niet veel meer, 
mede doordat Pieter voor de zeker-
heid een fles rode wijn heeft mee-
genomen. 

Dag uit varen

Het Rode Kruis afd. De Bilt ging woensdag 15 juni een dagje varen 
op de Biesbos. De gehele groep was 75 deelnemers groot. Een aantal 
deelnemers was vanuit De Bilt naar Maartensdijk gekomen. Na de 
koffie in Toutenburg vertrokken de deelnemers in een touringcar en 
twee rolstoelbussen. [foto Reyn Schuurman]

Afscheid van Hobbemaflat
17 juni 2016 was een heel bijzondere dag in de Hobbemaflat in Bilt-
hoven. Na bijna 40 jaar daar te hebben gewerkt nam Marijke de Kruijf 
afscheid. Officieel was zij daar werkzaam als schoonmaakster, maar 
Marijke was  in feite de ‘Hobbemaflat’ in eigen persoon. [RK]

Burgemeester Arjen Gerritsen overhandigde Marijke namens de 
gemeente De Bilt een bos bloemen bij haar afscheid. 

Het Britse referendum
Wordt het morgen (donderdag) Brexit of blijft het Verenigd Koninkrijk 
in de EU. Het wordt in elk geval spannend op 23 juni. De Volkskrant 
publiceerde enkele weken geleden een artikel over de stemming in het 
Engelse Peterborough in Cambridgeshire. De stad heeft veel Oost-Eu-
ropese migranten en het ziet er naar uit dat daarom een meerderheid 
voor een Brexit gaat stemmen. Peterborough is beroemd om zijn mooie 
kathedraal. Midden in de stad ligt het grote shopping centre Queens-
gate. Het werd in 1982 geopend door koningin Beatrix. [GG]

Bij een verkiezingskraam in het centrum was het eind mei nog erg 
rustig. 
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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.

100

800

399

10,-

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 juni 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Frikandel-, 
saucijzen- of 
kaasbroodje
vers uit eigen oven
2 stuks

diverse
rose wijnen
kies en mix
o.a. Waterval
3 � essen

Jumbo
Beenham
per 500 gram

Hollandse 
kant en klaar 
maaltijden
2 stuks
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Grandioos zomerconcert 
KunstOrkest 

door Guus Geebel

‘Toen ik net in de hal stond en iedereen binnen zag komen dacht ik, ze maken via de achterkant 
een rondje om het gebouw. Er kwam echt geen einde aan de stroom mensen die dit mee 

wilden maken’, zegt burgemeester Arjen Gerritsen aan het begin van het eindconcert van het 
KunstOrkest. ‘Ik heb heel wat evenementen meegemaakt in deze gemeente, maar dit is heel 

bijzonder. Het is de kroon op een jaar kennismaken met muziek.’

Het evenement zou oorspronkelijk 
gehouden worden op het grasveld 
achter de Werkplaats Kinderge-
meenschap, maar werd op het laatst 
vanwege de verwachte regen ver-
plaatst naar H.F. Witte Centrum in 
De Bilt. 
De ruim 350 muzikanten en zan-
gers maakten er onder leiding van 
dirigente Joke Firet een geweldig 
spektakel van, dat door een enthou-
siast publiek geestdriftig werd ont-
vangen. 

Verhalen
Het eindconcert had als titel: Het mys-
terie van de verdwenen trombones 
en andere verhalen. Corinne Weeda 
vertelde de verhalen die ondersteund 
werden door muziekinstrumenten, 
liedjes en geluiden. Het KunstOrkest 
is een samenwerkingsproject van het 
KunstenHuis De Bilt-Zeist, Basis-
school Wereldwijs, Julianaschool, 
Werkplaats Kindergemeenschap, 
Reinaerde, Koninklijke Biltse Har-
monie (KBH) en de Brandweerhar-

monie. Het project ging op 7 oktober 
2015 van start in de theaterzaal van 
Het Lichtruim. Het was verrassend 
om te zien hoe in korte tijd zo’n com-
pleet concert tot stand kwam. 

Muzikanten en zangers
Als muzikanten traden op: Leerlin-
gen van groep 5 van Wereldwijs, 
Julianaschool, Werkplaats Kinderge-
meenschap, cliënten van Reinaerde 
en spelers van de KBH en de Brand-
weerharmonie. Leerlingen van groep 

4 van de drie scholen zongen de 
liedjes en maakten bij enkele verha-
len speciale geluiden. Het werd een 
gevarieerd programma met poplied-
jes, bekende kinderliedjes, grappige 

maar ook serieuze liedjes, waarbij 
alle instrumenten aan bod kwamen. 
Een grandioos concert werd na af-
loop beloond met een ovationeel ap-
plaus.

Gemotiveerde orkestleden maken er een waar feest van.

Leerlingen groep 4 van de deelnemende scholen zongen liedjes en maakte bij de verhalen passende geluiden.

Stichting Bilthovens 
Open Podium opgeheven 

De Stichting Bilthovens Open Podium is opgericht om op het Vinkenplein in Bilthoven een 
hedendaagse muziektent te ontwikkelen, als cultureel ontmoetingspunt binnen het vernieuwde 

centrum van Bilthoven, inclusief de culturele programmering. In 2015 is een succesvolle 
en enthousiaste start gemaakt met muziekprogramma’s bij de opening van het vernieuwde 

stationsgebied en het Wereldfeest. 

Niettemin heeft afgelopen januari 
het bestuur van de Stichting BOP 
besloten af te zien van het ont-
wikkelen van een gebouwd Open 
Podium. In het daarna verspreide 
persbericht stond hierover dat naar 
de mening van het bestuur het door 
Synchroon voorgestelde horecapa-
viljoen op het Vinkenplein, zowel 
in functioneel als in bouwkundig 
opzicht onvoldoende ruimte over 

laat voor een hoogwaardig vorm 
gegeven Open Podium dat voldoet 
aan het door de Stichting geformu-
leerde programma van eisen. Het 
bericht van januari leidde tot veel 
adhesiebetuigingen van culturele 
organisaties en particuliere cultuur-
minnaars. 

Beraden
Het bestuur van de Stichting heeft 

zich de afgelopen maanden beraden 
over een mogelijke nieuwe koers. 
Als mogelijkheid werd name-
lijk nog gezien de combinatie van 
culturele programmering van een 
Open Podium met het commerciële 
horecapaviljoen. Een verdere ver-
kenning van deze optie bleek ech-
ter niet mogelijk, zodat het bestuur 
met pijn in het hart heeft besloten 
de Stichting BOP op te heffen. 

Expositie Kunstkring BeeKk 
In Het Lichtruim vindt van vrijdag 1 juli tot en met dinsdag 23 augustus 

een expositie plaats van vier kunstenaars.

• Willy Roggeveen; Willy heeft 
de 3-jarige opleiding; ‘Beeldende 
Route’  bij het Utrechts centrum 
voor Kunsten gevolgd. Ze uit haar 
creatieve inspiratie via diverse 
technieken, zowel 2D als 3D. 
Schilderen, ruimtelijk, fotografie 
en video. ‘Soms kan er op de grens 
van licht en donker ontroering ont-
staan. Daar ben ik naar op zoek.’  
• Tatjana Renkas, Tatjana is ge-
specialiseerd in portretten. Aqua-
rel is haar techniek. Op een zeker 
moment heeft ze haar beroep als 

architect ingeruild voor de vrije 
kunst. ‘Voor mij moet de kunst 
behagen. Schoonheid is voor mij 
belangrijk.’  
• Mirjam Roest is schilder. Mir-
jam is afgestuurd aan de Hoge 
School voor de Kunsten in Utrecht. 
Ervaren in de lithografie en grafi-
sche ontwerpen, maakt ze nu ook 
vrij werk.’Het grafisch aspect blijft 
kenmerkend in mijn werk.’  
• Bob van der Putten is beeldhou-
wer en werkt met hout. Hij heeft 
diverse cursussen gevolgd aan de 

Utrecht Centrum voor de Kunsten. 
‘Mijn inspiratie haal ik uit algeme-
ne dagelijkse vormen. Vaak stel ik 
mij de vraag, kan dat ook in hout, 
waarbij vaak de vorm wordt opge-
blazen en vergroot.’  

De tentoonstelling zal op vrijdag 1 
juli om 19.30 uur worden geopend 
door Joke van der Molen, beeldend 
kunstenaar en lid van Kunstkring 
BeeKk . Het geheel zal feestelijk 
worden omlijst met Live muziek 
van het ‘Biltsch Jazz Quartet’ .

Kleurrijke klanken 
Zomerconcert Beerschoten

Na een geslaagd eerste concert volgt op 26 juni het tweede 
zomerconcert met een afwisselend programma. Het 

concert vindt plaats op zondagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur op het gazon achter paviljoen Beerschoten.

Het programma wordt geheel verzorgd door twee onderdelen van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie te weten: het Klein Harmonieorkest o.l.v. Twan 
Stekelenburg en de Melodie Percussie Groep o.l.v. Arie Roelofsen. Er 
wordt een afwisselend programma gebracht met o.a. zang door Els Firet. 
De concerten worden georganiseerd door de Stichting Zomerconcerten De 
Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts Landschap. Stoelen zijn aanwezig en de 
toegang is gratis (vrijwillige bijdrage). Bij slecht weer wordt het concert 
verplaatst naar de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 49 in De Bilt. 
De concerten staan open voor alle soorten ensembles, groepen; koren of 
orkesten. Voor inlichtingen en/of aanmelding voor optredens seizoen 2017: 
tel. 06 51229733 of www.zomerconcertendebilt.nl. (Jan Meeuwsen)

Zomerconcert achter paviljoen Beerschoten.

Benefietconcert 
op Eyckenstein

De Canadese zangeres Jess Morwood, singer-songwriter BJ Baartmans 
en het Kailash Ensemble brachten donderdag 9 juni in de Oranjerie 
van Tuinderij Eyckenstein van Luuk Schouten Amerikaanse ballads, 
Nederlandse luisterliedjes en Indiase klanken. De opbrengst van dit be-
nefietconcert gaat naar de Jeevan School in de stad Varanasi en naar 
Stichting Benares Schoolfonds (BSF). Stichting Benares Schoolfonds 
organiseerde in samenwerking met Tuinderij Eyckenstein dit  bene-
fietconcert voor kasteloze kinderen in Varanasi. Het was een boeiende 
avond aangevuld met ontroerende en spannende verhalen over het le-
ven in de sloppenwijken van Varanasi, India.

Aandachtige luisteraard bij een verrassend concert. [foto Reyn 
Schuurman]
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

23 - 26 juni CHIO Rotterdam

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER ENTRECOTE

Bakken als biefstuk. Heerlijk huisgerijpt; lekker rosé 

van BBQ of uit de grillpan
100 gram 2,35

FRENCHED RACKS

Voor de liefhebbers. Een delicatesse van super 

lamsvlees; met een klein botje eraan
100 gram 3,75

GYROSVLEES

Makkelijk eten op zijn Grieks. Lekker gekruid en met 

groenten gevuld; kort roerbakken
500 gram 4,95

KUIKENPOTEN

Uit onze poeliershoek: om zelf te braden; er mag met 

de hand gegeten worden!!
500 gram 2,50

RUNDER MEGA BURGERS

100% rundvlees. Lekker gekruid. Super lekker in de 

pan of van de barbecue
3 stuks 3,75

GEVULDE ZOMERKIPFILET

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, 

zontomaat, panchetta en blauwe kaas creme
100 gram 1,50
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 20 juni t/m zaterdag 25 juni. Zetfouten voorbehouden.

Verse
kabeljauwfilet

en/of
verse

zalmfilet
100 gram € 1,95

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
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Meer weten over hoe u met uw taxushaag levens kunt redden?
Of waar de inzamelpunten zijn? Kijk op

INZAMELPUNT
VAN VLIET HOVENIERSBEDRIJF
DIERENRIEM 7 MAARTENSDIJK

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl
Moeite met snoeien? bel dan:

06 - 52 46 82 10
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Beeld Jits naar prominente plek
door Henk van de Bunt

Een bekend beeld van kunstenaar Jits Bakker (Spelende kinderen met Fiets) sierde tot eind 
december 2015 de omgeving van de inmiddels gesloopte van Everdingenschool aan de Boslaan 

in Bilthoven. Over een mogelijk nieuwe plek van dit in 1972 vervaardigde kunstwerk is de 
afgelopen periode uitvoerig overleg gepleegd. Een oplossing lijkt nu in zicht. 

De gemeente De Bilt had het beeld 
toegezegd aan de ‘buurt’. Wethou-
der Hans Mieras: ‘Het gebouw is 
inmiddels gesloopt, vanwege op-
heffing van de school. Voor de in-
vulling van deze ‘inbreilocatie’ wa-

ren er een paar inspraakavonden, 
waarop op vragen van de aanwe-
zigen betreffende het behoud van 
het beeld voor de buurt toen is ge-
antwoord dat dit zeker tot één van 
de mogelijkheden behoorde’. Tibo 

van de Zand, zoon van Jits Bakker, 
maakte zich van meet af aan zorgen 
om het beeld. Hij is bang voor dief-
stal van zijn vaders creatie: ‘Wij 
hebben op verzoek van de gemeen-
te het beeld in december opgehaald 

voor restauratie. De essentie is dat 
dit beeld een ereplaats verdient en 
het niet in een verdomhoekje ge-
plaatst zou moeten worden dat ui-
terst diefstal gevoelig is’.

Fietsspel
In de Raadscommissievergadering 
van 16 juni werd een brief van de 
voorzitter van Stichting Jits Bakker 
Collectie (Tibo van de Zand red.) 
inzake ‘Toekomstige locatie beeld 
‘Fietsspel’ op verzoek van de frac-
tie van Beter De Bilt besproken. 
Geconcludeerd werd, dat ‘de buurt’ 
zich kan vinden in het verplaatsen 
van het beeld. Wethouder Hans 
Mieras vertelde hierover contact te 
hebben opgenomen met de erfgena-
men, waar het gaat om het beheer 
van de beelden en wacht dit af. 
Mocht de suggestie van Beter De 
Bilt - om het beeld bij het station 
te plaatsen en de buurt een ander 
beeld terug te geven - hierbij aan de 
orde komen, dan zal de wethouder 
hier naar kijken.

Toezegging
In februari van dit jaar vroeg Be-
ter De Bilt ook al aandacht voor de 
nieuwe plek van het kunstwerk. De 
wethouder zei toen dat de gemeente 
een ‘harde toezegging’ aan de om-
wonenden van de gesloopte Van 
Everdingenschool had gedaan dat 
het beeld daar mocht blijven. ’Later 
bleek, dat dit geen harde toezeg-
ging was,’ zegt Peter Schlamilch 
van Beter De Bilt, ‘en gelukkig is 
de wethouder nu ook tot die conclu-
sie gekomen. De buurt blijkt toch 
zich prima te kunnen vinden in ver-
plaatsing. Hoe het komt dat tijdens 
de discussie in de raad een andere 

indruk werd gewekt is onduidelijk, 
maar we zijn blij met het resultaat.’ 

Doorbraak
‘Om de impasse te doorbreken 
heeft Beter De Bilt dit onderwerp 
nogmaals op de agenda geplaatst 
en kwam met een voorstel: plaats 
het beeld van Jits Bakker op een 
prominente plek aan de noordzij-
de van het station, want dat is een 
schitterende plek, met veel verkeer 
én sociale controle. Bovendien ligt 
daar een plantsoentje dat wel een 
oppepper kan gebruiken. Geef de 
bewoners van de Boslaan de keuze 
uit een van de drie prachtige andere 
kunstwerken die momenteel in de-
pot staan, uiteraard wanneer dit 
technisch haalbaar is’. 

Geweldig
Ook Tibo van de Zand, zoon van 
Jits Bakker, is verheugd met de uit-
komst. Tibo bevestigde jl. zaterdag 
de contacten en gesprekken, die er 
over zijn geweest en ter afwikkeling 
nog worden gevoerd: ‘De locatie in 
het plantsoentje bij de noordelijke 
uitgang van het station is natuurlijk 
geweldig! Daar kunnen velen er-
van genieten en bovendien past het 
beeld, dat 2 fietsende kinderen ver-
beeldt, perfect in de omgeving van 
een drukke schoolroute, een fiet-
senstalling en treinreizigers’. ‘Zo 
worden vele doelen gediend,’ zegt 
Schlamilch: ‘het Fietsspel krijgt de 
plek, die het verdient, de stations-
omgeving wordt eindelijk aange-
kleed en de omwonenden krijgen 
toch een beeld in de straat. Ook de 
erven van Jits Bakker staan achter 
dit plan. Iedereen dan toch nog ge-
lukkig?’

Plantsoen bij het station waar het Fietsspel volgens Beter De Bilt e.a. uitstekend tot zijn recht zou komen.

85 jaar Van Boetzelaerpark
door Henk van de Bunt

Op 8 juni 2016 was het vijfentachtig jaar geleden, dat de officiële opening plaatsvond van het 
Van Boetzelaerpark in De Bilt. Tijdens die opening droeg baron W.C. van Boetzelaer het park 
over aan burgemeester H.P. baron Van der Borch tot Verwolde. De burgemeester sprak tijdens 

de opening zijn waardering uit voor de aanleg en schenking van het park.

De opening vond plaats onder grote 
belangstelling van bewoners en 
voorafgaand aan de opening liepen 
vijftien verenigingen met een fanfa-
rekorps naar de ingang van het park 
aan de zijde van de Utrechtseweg. 
De heer L.W. Copijn, aanlegger 
van het park, gaf een schaar aan de 
Baron, waarmede hij een lint door-
knipte. Na een toespraak bood de 
toenmalige burgemeester namens 
het gemeentebestuur baron van 
Boetzelaer een gouden penning aan 
als uiting van dankbaarheid voor de 
schenking van het park. De Baron 
hield ook een toespraak en sprak de 
hoop uit dat de Biltse jeugd mede 

het park in ere zou houden en dat 
jong en oud het park zouden be-
schouwen als hun park.

Later
Nu 85 jaar later is het park nog 
volop in beweging. Ondanks be-
perkte financiële mogelijkheden 
probeert de gemeente De Bilt het 
park op orde te houden en stukje 
bij beetje te verbeteren, in goed 
overleg met en gesteund door een 
actieve groep vrijwilligers van de 
Stichting Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark. De vrienden van 
het park organiseren onder andere 
iedere maand een werkochtend. In 

de afgelopen weken werden in het 
park alle grote bomen gesnoeid. De 
honden-uitlaat-plaats in het park is 
onlangs verplaatst. Er is een aantal 
nieuwe bankjes geplaatst. 

Overtuin
De herinrichting van het Overtuin-
gebied - het weiland aan de zuidzij-
de van het park - begint langzaam 
vorm te krijgen. Met de herinrich-
ting en integratie van het weiland 
in het park wordt er een prachtig 
stukje aan het park toegevoegd. 
85 jaar geleden hielpen honderden 
burgers uit De Bilt bij de aanleg van 
het park. Het was toen een werk-
verschaffingsproject in de crisistijd, 
waarbij met spade en kruiwagens 
het park en de vijver gestalte kre-
gen rondom enkele groepen oudere 
bomen. Deze, inmiddels machtige 
oudere bomen, vormen nog steeds 
het hart van het park. Nu worden 
de uitbreidingen van het park met 
behulp van moderne machines ge-
daan. Nadat de sloot volledig is 
gegraven zullen de huidige hekken 
om het weiland verdwijnen. Dan 
zal een onduidelijk weiland aan de 
zuidkant van het park een logisch 
en mooi nieuw onderdeel van een 
85 jaar oud, maar nog springlevend 
Van Boetzelaerpark zijn.

Voor meer informatie over de ge-
schiedenis van en activiteiten in het 
Van Boetzelaerpark zie de website 
van de Stichting: www.vrienden-
boetzelaerpark.nl De nieuwe sloot wordt machinaal uitgegraven.

Zonnepark
Begin vorige week werden de zonnepanelen geplaatst bij 
de rioolwaterzuivering De Bilt aan de Groenekanseweg 

189. Het resultaat is een zonnepark van bijna 1000 
panelen, dat gemiddeld voor 10 tot 20% van de 

elektriciteit voor de zuivering gaat zorgen. Het park is 
begin juli gereed. 

Aanleiding voor de realisatie van het park is een initiatief van BENG!, 
de energiecoöperatie van inwoners en bedrijven in de gemeente De 
Bilt. BENG! heeft het waterschap eind 2013 benaderd met de vraag 
of er mogelijkheden waren om op een deel van het terrein van de wa-
terzuiveringsinstallatie een zonnepark te realiseren. Het zonnepark zou 
deels door particulieren gefinancierd worden. Voor een ander deel is 
een rijkssubsidie verkregen, 

Het waterschap zou in deze constructie de afnemer van de stroom wor-
den en de bewoners zouden hiervoor via BENG! een afgesproken ren-
dement ontvangen. Het waterschap was enthousiast over de plannen 
en de twee partijen spraken de gezamenlijke intentie uit om het park 
op deze manier te realiseren. Bij de verdere uitwerking bleek echter 
dat BENG! het plan via deze constructie financieel niet sluitend kreeg. 
Daarop is het project overgedragen aan het waterschap. Het water-
schapsbestuur heeft 405.000 euro krediet beschikbaar gesteld voor de 
realisatie. De hoogte van het krediet is gebaseerd op een belangrijke eis 
van het waterschapsbestuur: de investering moet in maximaal 15 jaar 
terugverdiend worden. 

De aanleg van 989 zonnepanelen. [foto Rob Klaassen]



12

Water ... komt zomaar uit de lucht 
vallen, soms zelfs veel te veel. De 
meeste van ons laten het echter 
weer door het putje verdwijnen. 

ZONDE!!!!!!!!
Opvangen in een nostalgische of 
moderne ton levert u naast veel vol-
doening ook nog klinkende munt op.

En ook met één van onze moderne 
beregeningssystemen krijgt uw tuin 
véél effi ciënter water toegediend en 
bespaart u water én geld!!!

Bij uw bezoek aan ‘t Vaarderhoogt vertellen we u álles over water in uw tuin ... 
over vijvers, over pompen, over regentonnen, over sproeiers en volautomatische 
beregenings systemen. We rekenen u ook voor, dat u niet alleen uw tuin en het milieu 
een groot plezier doet, maar ook uw portemonnee. Natuurlijk hebben we ook een 
aantal perfecte aanbiedingen op watergebied ... kunt u direct al profi teren!

Regentonnen
Alle soorten en maten 
in onze collectie

Het regent vaker en harder dan 
we eigenlijk aankunnen en dat 
wordt alleen maar méér. U kunt 
zich er NU tegen wapenen, in 
uw eigen tuin. Kijk maar eens op 
www.rainproof.nl
Deze site staat vol met tips over 
het voorkomen van wateroverlast.

Kassa
korting 20%

Het is GRATIS en komt 
zomaar uit de lucht vallen

Dorresteinweg 72b Soest, 
035 - 6012883, 

www.vaarderhoogt.nl

Op Gardena sprinkler- 
en microdripsystemen

REGENTONNENACTIE:

Inwoners van Soest krijgen bij 

de gemeente, bij inlevering van 

de kassabon 21% BTW terug.
OPROEP REGIO WATERSCHAP:

Zorg voor méér tuin en minder steen rond 

uw woning, zodat het water weg kan.

Kassa-
korting 20%
plus .......u
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ÉÉN ACCU, ZOVEEL MACHINES

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b • Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
Kijk op www.lmbvanginkel.nl
voor onze verhuurmachines.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check
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• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
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• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

Aanstekelijk enthousiasme van 
drummer Daan Quittner

‘Niets is te gek zolang de groove er maar in zit’
door Rob Klaassen

Om het huis van drummer Daan Quittner (27 jaar) in Groenekan te vinden hoef je niet lang 
te zoeken. Als je in de buurt bent en hij is aan het oefenen, dan kun je hem niet missen.

In een gebouwtje achter het huis heeft hij z’n oefenruimte.
Een ontmoeting met hem is al een beleving op zich.

Met zoveel enthousiasme, met zoveel vrolijkheid en 
ook zoveel liefde, hoor je zelden iemand over zijn 
hobby spreken. Een hobby, die inmiddels zijn vak 
is geworden. Daan is dus drummer en studeert als 
conservatoriumstudent maandagavond 27 juni a.s. af 
met een live concert in Tivoli/Vredenburg. ‘Ik krijg 
al vanaf m’n 7e jaar drumlessen. De drums hebben 
me van jongs af aan getrokken. Thuis in Appingeo
dam werd er altijd muziek gemaakt. M’n vader is 
bassist, m’n moeder zingt in verschillende koren en 
m’n zusje speelt piano en zingt ook. Ze waren geen 
beroepsmusici, maar het werd wel allemaal heel seo
rieus aangepakt. Na m’n middelbare school ben ik 
bouwkunde in Delft gaan studeren. Ik wilde altijd al 
architect worden. Tijdens deze studie in Delft werd 
het me in de loop der jaren echter steeds duidelijo
ker, dat als je serieus het beroep van architect wilt 
uitoefenen, je dit helemaal in beslag neemt. Je moet 
er altijd voor de volle honderd procent tegenaan 
gaan. Muziek maken is er dan niet meer bij. Door 
deze constatering raakte ik wat van slag. Nooit meer 
muziek kunnen maken…. Na lange aarzeling heb 
ik toen besloten met bouwkunde te stoppen en me 
volledig op de muziek te storten. Het was een gok. 
Vragen als: ben ik eigenlijk wel goed genoeg voor 
een beroepscarrière in de muziek en haal ik het toelao
tingsexamen voor het conservatorium wel speelden 
door mijn hoofd. Gelukkig is het allemaal op z’n poo
tjes terecht gekomen’.

Utrecht
‘Ik heb gekozen om aan het conservatorium in 
Utrecht te gaan studeren, omdat het een brede opo
leiding was. Jazz en pop tezamen. Ik kreeg zo de 
mogelijkheid mijn eigen stijl te ontwikkelen: een 
mengvorm van jazz en rock. Heerlijk om te spelen. 
Ik speel op dit moment in twee eigen bands, Boom 
Petit en OliveroAlexander. Met deze laatste band 
werden we Radio 6 soul en jazz talent van 2015. Het 
is heerlijk om in Utrecht te studeren, fijne stad en 
heel leuk studentenleven. Echt fantastisch. Ik heb nu 

vijf jaar gestudeerd: vier jaar in Utrecht en een jaar 
in Mannheim. 27 juni haal ik door het geven van een 
live concert m’n bachelor’. 

Groenekan
‘We konden dit huis hier op Groenekanseweg 17 met 
z’n vieren huren. Het ziet er nu even niet uit. We zijn 
op dit moment allemaal bezig om af te studeren. Huis 
schoonmaken, onderhoud en dat soort zaken is er nu 
even niet bij. Dat komt wel weer. Het is op dit moo
ment, studeren, studeren, studeren. Voor mij drumo
men, drummen en nog eens drummen’. Op de vraag 
of de buren niet gek worden van al dat gedrum zegt 
Daan, dat hij een fantastisch contact heeft met de buo
ren. Hij drumt alleen overdag, nooit ’s avonds. ‘Als 
de buren visite hebben of in de tuin willen zitten, dan 
geven ze dat aan en wordt er dus niet gedrumd. We 
hebben goede afspraken daarover gemaakt. We vino
den het erg leuk in Groenekan en we hopen er in de 
toekomst te kunnen blijven wonen. We hebben ook 
al eens bij een straatfeest in Groenekan gespeeld. 
Hier in huis hebben we een pianist, een gitarist, een 
zanger en een drummer. Indien nodig, kan ik er zo 
van alles bijhalen. Als mensen live muziek willen 
hebben dan kunnen we daarover altijd een afspraak 
maken. We kunnen letterlijk alle genres spelen’.

Afstuderen
‘Op 27 juni gaat het ’s avonds gebeuren. Dan vindt 
mijn afscheidsconcert plaats in Tivoli/Vredenburg. 
Het is voor de eerste keer dat het afstudeerconcert 
daar plaatsvindt. Ik speel er samen met twaalf topo
muzikanten. Die avond wordt er onder meer werk 
van mensen gespeeld die volgens mij de grootste 
invloed op mij hebben gehad: Snarky Puppy, Justin 
Timberlake en Sting. Daarnaast speel ik ook veel eio
gen werk. Het gaat een avond worden, waarbij het 
genieten zal worden van goede muziek. Ik zeg altijd 
maar: Niets is me te gek; zolang de groove er maar in 
zit! Ik hoop echt dat er veel mensen zullen komen’. 

Daan Quintter is achter 
een drumstel in zijn 
element.

(foto Wim Barzily)
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Geweldige avond voor goede doelen
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 18 juni vond een spetterende avond plaats voor Rotaryleden en hun gasten, met als 
thema ‘sport: Act Now for Gold’. Tussen de veilingen door, traden diverse acts op en werd 

de opbrengst van de entreekaarten, de loterij en de veiling verdeeld onder vier goede doelen: 
Hospice Demeter, Sport Helpt, Sailwise en Mentelity Foundation. 

Liefst 55.000 euro werd deze avond 
opgehaald door de Rotarians, de 
leden van Rotaryclub Groot-Bilt-
hoven. Bijna 14.000 euro per goed 
doel. Stephan Bosman, Rotary-lid, 
vertelt vol trots: ‘Wij hadden ge-
hoopt deze avond minstens zo’n 
50.000 euro op te halen voor onze 
gekozen vier goede doelen. Vorig 
jaar haalden wij 51.250 euro op. 
De avond ging direct al goed van 
start, met de verkoop van een fles 
Rosé Methusalem van 3 liter voor 
300 euro en een 6 literfles voor 600 
euro, dankzij onze gast Bert Kui-
zenga, die deze avond de veiling 
leidde’. 

Geheim
Bert Kuizenga, tv-presentator, gaf 
nog voor de veiling begon, zijn ge-
heim al prijs. Kuizenga: ‘Eerst la-
ten wij de gasten genieten van het 
diner en de drank. Dan worden zij 
wat losser, begrijp je? Als dan de 
echte veiling begint, natuurlijk met 
heel mooie prijzen, gaat het geld 
pas echt rollen. Allemaal voor het 
goede doel’. En de pinpas werd 
goed gebruikt. Over en weer vlo-
gen de bedragen in het rond en bo-
den de gasten tegen elkaar op Een 
mooi horloge van Chopard was erg 
in trek: 3.000 euro, nee, 4.000 euro, 
toch niet. Het bieden ging maar 
door. Uiteindelijk bleef de teller 

staan bij 5.200 euro voor een Cho-
pard. Zo ook bij veel andere mooie 
prijzen als een verwarmde kussen-
set, kaartjes voor de voetbalwed-
strijd Nederland-Frankrijk in ok-
tober, een avondje eten met gasten 
bij Restaurant Het Wilhelminapark 
in Utrecht, thuis eten met vrienden, 
maar wel geheel verzorgd door De 
Hoefslag uit Bosch en Duin, een 
bedrijfsbarbecue voor veertig per-
sonen, of een boksclinic voor acht 
personen. Het kon niet op. 

Jump
Vertegenwoordigers van de vier 
goede doelen waren ook aanwezig. 
Bibian Mentel was één van hen, 
vanuit haar eigen Foundation. Zij 
vertelt: ‘Mijn Foundation organi-
seert sportieve activiteiten, waar-
bij de lat hoog ligt en die daardoor 
een hoge bijdrage leveren aan de 
mentale en fysieke ontwikkeling 
van mensen met een lichamelijke 
beperking. De bijdrage van deze 
avond gaat naar het project Jump. 
Wij laten ze weer buiten spelen en 
sporten’. Kuizenga was diep onder 
de indruk van haar verhaal. Bibian 
Mentel deed mee aan de Paralym-
pics in Sochi, voordat zij te maken 
kreeg met een vreselijke ziekte en 
haar been moest worden geampu-
teerd. Mentel: ‘Ik ben dan ook blij 
dat ik hierbij mag zijn en ik hoop 

dat de gasten gul zullen zijn met 
donaties voor het goede doel’. 

Gin-tonics
Tussen de acts door werd volop ge-
geten en gedronken. Robert Beens, 
één van de gasten vertelt: ‘Ik ben 
hier nu voor de derde keer uitgeno-
digd door mijn gastheer. Het is de 
bedoeling dat deze voor het eten en 
de drank zorgt, zodat het zijn gas-
ten aan niets ontbreekt’. Nou, daar 
hoefden de gasten niet bang voor te 
zijn. Rijsttafels, borden vol met eten 
en veel flessen wijn, rosé en bier 
gingen er doorheen. Bosman: ‘Wij 
hadden ook PK uit Bilthoven uitge-
nodigd. Aan het eind van de avond 
hadden zij 250 gin-tonics verkocht, 
à 5 euro. Tijdens de veiling stond 
Lange Frans, achter de coulissen, al 
enige tijd te popelen om te kunnen 
optreden. Hij vertelt: ‘Ik sta al de 
hele tijd te wachten en heb zin om 
er een feestje van te maken. Als de 
veiling voorbij is, breekt wat mij 
betreft een groot feest los. En dat 
brak los, tot 1.00 uur in de nacht.
Bosman: ‘Het was een fantastische 
avond. Niet alleen dankzij de vrij-
gevigheid van de 300 gasten, maar 
ook zijn wij de gemeente erkente-
lijk dat wij gebruik mogen maken 
van het grasveld voor Jagtlust. Ho-
pelijk staan wij hier volgend jaar 
weer’.

55.000 euro werd opgehaald voor het goede doel. (foto Stephan Bosman)

Start Vriendengroep
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen vrijdag kwamen ruim 20 (jong-)volwassenen naar de Vriendengroep bij WVT 
in Bilthoven. De Vriendengroep is een initiatief van Mens De Bilt, ouders en ambulante 

begeleiders van zorgorganisaties. Het biedt mensen, die het net niet redden in de maatschappij 
ruimte om nieuwe mensen te ontmoeten en samen leuke dingen te doen. 

Natuurlijk zijn het niet gelijk alle-
maal vrienden geworden maar de 
sfeer was goed. Zelf pannenkoeken 
bakken, aardbeien en banaan snij-
den, tafel dekken, eten en natuurlijk 
veel kletsen. Het doel van de Vrien-
dengroep is om samen met anderen 
leuke activiteiten te ondernemen die 
je alleen niet zou doen. Voor deze 
groep is het niet vanzelfsprekend dat 
ze vrienden kunnen maken en dat ze 
zelf de contacten kunnen onderhou-
den. Sowieso is er altijd een drem-
pel, daar moeten ze eerst overheen. 
De vrijwilligers die aanwezig zijn 
hebben als het nodig is een sturende 
rol maar zeker geen beslissende. De 
regie ligt bij de bezoekers. De kos-
ten voor de activiteiten worden door 
de deelnemers zelf betaald.

Met een beetje hulp
De aanwezigen wonen of nog bij 
hun ouders of ze krijgen één of 
meerdere keren per week ambulante 
begeleiding van een zorgorganisatie 
bij het regelen van moeilijke zaken. 
Michiel Slob was samen met zijn 
vrienden Niels en Bas gekomen en 
was wel in zijn element: ‘Ik werk 
in de horeca, in een verzorgings-
huis. Zowel in de keuken als in het 
restaurant. Ik woon nog thuis maar 
ben al wel aan het kijken voor ege-
leid wonen. Helaas is er een lange 

wachtlijst dus ik ben voorlopig nog 
niet aan de beurt’. Het pannenkoe-
ken bakken ging hem goed af. Celia 
Engel heeft de aardbeien gesneden: 
‘Ik werk niet maar doe wel vrijwil-
ligerswerk in een bejaardenhuis. Ik 
help met de activiteiten, heel leuk. 
Eenmaal per week heb ik begelei-
ding en mijn bewindvoerder doet de 
brieven en financiën. Met mijn be-
geleider app of mail ik als ik ergens 
mee zit. Verder doe ik alles zelf, ook 
het verzorgen van mijn kat en ham-
ster’. 

Volgende Vriendengroep
De volgende Vriendengroep is op 
vrijdag 29 juli, weer bij WVT aan 
de Talinglaan 10 in Bilthoven (om 
17.45 uur). Op het programma staat 
dan: soep maken, stokbrood snij-
den, eten, spelletjes doen en een 
betere naam bedenken dan Vrien-
dengroep. 

Meer informatie bij Melanie En-
geldal, bereikbaar via de mail 
m.engeldal@mensdebilt.nl of op 
tel. 030 7440595.

De Vriendengroep: samen voor het eten zorgen, plezier maken en nieuwe 
mensen ontmoeten.

Actie is geldig van woensdag 22 t/m dinsdag 28 juni 2016

Leyenseweg 127 - Bilthoven
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Colgate 
Max White One Luminous
Per stuk
4.09

0.990.990.990.
per stuk

advertentie

Gebiedsgericht werken 
in Westbroek en De Bilt 

Op basis van ervaringen in Hollandsche Rading heeft het 
College van Burgemeester en Wethouders vernieuwde kaders 
en uitgangspunten voor het gebiedsgericht werken vastgesteld. 
Daarbij zijn de ambitie en de randvoorwaarden voor de uitrol 

van gebiedsgericht werken geactualiseerd. 

Gebiedsgericht werken is gericht op het aan zet krijgen en laten van in-
woners en andere organisaties, terwijl tegelijk de gemeente een beschei-
dener rol neemt bij het bepalen van de koers en het realiseren van plan-
nen. Zodoende vraagt gebiedsgericht werken om een andere werkwijze 
van gemeentelijke kant, maar ook van inwoners en maatschappelijke 
organisaties die worden uitgenodigd om meer zelf te bepalen en ook zelf 
te doen. Sinds de pilot daar is afgerond, is gebiedsgericht werken in Hol-
landsche Rading inmiddels al meer gemeengoed. De activiteiten en over-
legstructuren voor gebiedsgericht werken worden in Hollandsche Rading 
verder uitgebouwd. 

Uitbreiding
Met het in meerdere gebieden opstarten van het gebiedsgericht werken, 
beogen Burgemeester en Wethouders een olievlekwerking, zodat ge-
biedsgericht werken op steeds meer plekken en op steeds meer beleid-
sterreinen leidt tot concrete resultaten, waarin inwoners de hoofdrol spe-
len. Het College heeft besloten om het gebiedsgericht werken proactief 
op te starten in allereerst Westbroek en in een deel van De Bilt. ‘In West-
broek sluiten wij aan op actuele thema’s zoals wateroverlast. In de kern 
De Bilt zijn wij voornemens om een visie te ontwikkelen in de geest van 
de toekomstige Omgevingswet, voor achterblijvende gebieden.’ [HvdB] 

Ghost Town

Het vorige weekeinde dansten de gevorderde dansers van het 
KunstenHuis in de voorstelling Ghost Town in Theater het Lichtruim. 
Twee volle zalen zagen hoe een groepje jongeren strandden in een 
‘verlaten’ stad. (foto Jan de Boer)
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“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last van eczeem 
en jeuk had, dat hij besloot zelf een middel te 
gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij 
van schadelijke stoffen. Nu, 15 jaar later, is 
het een wereldwijd succes in de strijd tegen 
huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak 
niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de 
zwaarste eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud 
toen hij werd opgenomen in het “Royal Children’s 
Hospital” in Melbourne. Hij leefde lang met deze 
vreselijke aandoening, totdat zijn zoontje Ryan (toen 
14 maanden oud) van top tot teen onder de eczeem 
zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik zei 
tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. 
We kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als 
wat ik heb meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, 
maar niets bleek te helpen. Chemische producten 
(o.a. met hormonen) maakten de huid dunner, 
andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) hielpen 
hem niet. We zochten het dus in een andere hoek 
en begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke 
ingrediënten”. Alle soorten naslagwerken bekeken 
we voor de allerbeste ingrediënten uit de natuur. 
Na veel vallen en opstaan hadden we tenslotte 
ons product; het gaf verrassende resultaten, zowel 
voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams 
Eczeem Crème, is nu een wereldwijd succes en helpt 
mensen over de hele wereld”.
Geoff heeft het verhaal al vaak verteld, o.a. op de 
Australische TV. Ze willen zoveel mogelijk mensen 
helpen met de vreselijke huidklachten. Ook in 
Nederland is Grahams al bij veel drogisterijen en 
gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks horen 
we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge 
huid. Het is fantastisch om hen nu Grahams te 
kunnen bieden. We begonnen ooit om onze zoon 

te helpen, helemaal niet met het idee om het op 
de markt te brengen. Voor ons geeft het enorme 
voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
Grahams voor ze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen 
naar tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers 
enthousiast zijn over Grahams wordt het 
geadviseerd en gaat het snel van mond tot mond. 
Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks zeer 
emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat 
het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft gehad en nu aan den lijve ondervindt dat er 
effectieve producten voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

“Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis”
advertorial

Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat zijn 
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot 
zelf een middel te gaan uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke stof-
fen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de strijd 
tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak niet 
meer uit het dagelijks leven weg te denken.

Het geval van Geoff zelf staat te boek als een van de zwaarste 
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd 
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne. 
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn 
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder 
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen. Ik 
zei tegen mijn vrouw: “Shannon, we moeten iets doen. We 
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb 
meegemaakt”. “Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te 
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten 
de huid dunner, andere opties (o.a.. teerzalf, licht therapie) 
hielpen hem niet. We zochten het dus in een andere hoek en 
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”. 
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste 
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden 
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drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks 

horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid. 
Het is fantastisch om hen nu Grahams te kunnen bieden. We 
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met 
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het 
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal 
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en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten 
voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en 
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren: 
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen, 
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en 
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak niet meer uit het dagelijks 
leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa 
en introduceerde het in Nederland. Van de Merwe 
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem en jeuk; zij krabben regelmati g aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar 
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het 
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan 
mensen met huidklachten als eczeem, dermati ti s en 
jeuk. Toen ik de reacti es teruggekoppeld kreeg was 
duidelijk dat het product goede verlichti ng bood; de 
jeuk verminderde en de huid werd rusti ger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 
Doordat winkeliers enthousiaste reacti es van klant-

en krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, 
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als 
eff ecti ef middel tegen huidklachten als eczeem. En 
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk 
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast 
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een 
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer 
emoti onele reacti es, zoals “Ik was scepti sch, maar 
mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn 
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen 
aan”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als diegene 
alti jd huidklachten heeft  en nu aan den lijve onder-
vindt dat er eff ecti eve middelen als Grahams Eczeem 
Crème voor bestaan”.

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik 
de gebruiksaanwijzing.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
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van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong 
en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch 
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als 
eczeem,eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams 
vaak niet meer uit het dagelijks leven weg te denken.
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Traditionele overdracht 
Herdenkingsmonument

door Walter Eijndhoven

De overdracht van het Herdenkingsmonument bij Jagtlust door de leerlingen van groep 8 
aan de leerlingen van groep 7 van de Groen van Prinstererschool is inmiddels traditie.
Na de ontvangst door burgemeester Arjen Gerritsen in de oude raadszaal van Jagtlust 

gingen de leerlingen naar buiten en werden bloemen neergelegd bij het monument.

Via de rode loper werden alle leerlingen ontvangen 
op het oude gemeentehuis. Tijdens zijn speech ver-
telde Gerritsen over het belang van het monument 
en waarom wij de herinnering aan de oorlog levend 
moeten houden, juist ook bij jongere generaties. 
Gerritsen: 'Elk jaar hebben wij een paar ouderen 
te gast, die de jeugd vertelt over hoe het in de oor-
log was, hoe zij overleefden. Eén van die ouderen 
was Maartje Balk. Ieder jaar was zij betrokken bij 
de overdracht van het monument. Helaas is zij niet 
meer in ons midden, zij is begin dit jaar overleden. 
Daarom hebben wij de heer De Wolf gevraagd of hij 
de leerlingen iets wil vertellen over zijn ervaringen 
in de oorlog. Gelukkig stemde hij toe'. Ook Karel 
Beesemer, oud-wethouder van De Bilt, wilde zijn er-
varingen graag delen met de plaatselijke jeugd.

Verzet
Tijdens de overdracht vertelden Eva, Maud, Quinten 
en Stijn, leerlingen van groep 8, van alles over de 
geschiedenis van het monument. Iedereen luisterde 
aandachtig naar hun verhaal. Zo vertelden zij: 'Het 
monument bij Jagtlust is gemaakt door Jaap Kaas, 
een Amsterdamse beeldhouwer, geboren in 1898. Hij 
studeerde in Amsterdam aan de Rijksacademie voor 
Beeldende Kunsten. Vanwege zijn voorliefde voor 
dieren, was hij in zijn jonge jaren vaak te vinden in 
Artis. In 1958 werd 'zijn' monument bij het voorma-
lige gemeentehuis onthuld, ter nagedachtenis aan de 
oorlog. In het monument staan de elf Biltse verzet-
strijders die in de Tweede Wereldoorlog ondergronds 
hun werk deden'. Op de vraag van Gerritsen of de 
leerlingen ook in het verzet zouden gaan tijdens een 
oorlog, kwamen diverse antwoorden, variërend van 
'ja, dat zou ik doen', tot 'nee, dat durf ik niet', volgens 
Gerritsen is dit laatste een normale reactie. Het gros 
van de burgers durft niet in verzet te gaan. 

Suikerbieten
Na de inleiding van de vier leerlingen deed de heer 
De Wolf zijn verhaal: 'Ik was drie toen de oorlog uit-

brak, dus ik weet niet alles, maar bepaalde gebeurte-
nissen zijn mij natuurlijk altijd bij gebleven. Ik ben 
geboren in Rotterdam. Iedereen weet dat deze stad in 
de oorlog vrijwel is platgegooid. Toen de sirenes gin-
gen, moest ons hele gezin in allerijl naar de schuil-
kelder. Na de bombardementen konden wij de kelder 
niet verlaten, omdat alles was ingestort. Mijn moeder 
raakte in paniek. Gelukkig heeft de brandweer ons 
kunnen bevrijden. Nog steeds heb ik last van de si-
renes. Iets wat de jeugd van tegenwoordig zich niet 
kan voorstellen. Elke eerste maandag, als de sirenes 
afgaan, huiver ik toch weer even. Dan hoor ik die 
vliegtuigen weer overkomen, dat ronken van die mo-
toren. Vooral die keren dat zij zo laag overvlogen dat 
ik alleen de buik zag van een vliegtuig, vlak over 
het dak van ons huis. Ook was er in die tijd weinig 
te eten en moesten wij overgaan op paardenbloem-
blaadjes, suikerbieten en voedsel uit de gaarkeuken, 
een soort pap'. De vader van De Wolf zat in het ver-
zet. De Wolf vertelt: 'Ik mocht niet laten blijken dat 
mijn vader 'mijn vader' was. Nee, ik moest hem altijd 
de heer Schaik noemen. Hij werkte voor mijn moe-
der. Helaas is hij toch door iemand verraden en werd 
opgepakt'. 

Westerbork
Ook Karel Beesemer deed zijn verhaal, iets dat hij 
al sinds 2010 doet voor leerlingen op diverse scho-
len binnen gemeente De Bilt. Beesemer: 'Aanleiding 
hiertoe was mijn boek ‘Hoe heette ik ook alweer?’ 
Dit boek lag ook bij het herinneringscentrum van 
Westerbork. Naar aanleiding van dit werk werd ik 
gevraagd om gastlessen te geven op scholen en om 
dit boek te herschrijven voor kinderen. Dat heb ik 
dus gedaan, in de hoop dat zij hiervan iets opsteken'. 
Na de inleidingen ging de hele groep naar de Wall of 
Honour in het gemeentehuis. Op deze Wall kunnen 
geïnteresseerden een boodschap achterlaten. Na de 
overdracht door groep 8 aan groep 7 werden door 
alle leerlingen bloemen neergelegd bij het monu-
ment. 

Naast Eva, Maud, Quinten en Stijn vertelde ook burgemeester Arjen Gerritsen het nodige over het monument.

Leerlingen leggen bloemen bij het monument.
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Jongeren gaan geld ophalen voor 
nieuw jongerencentrum

door Henk van de Bunt

In de Centrumkerk in Bilthoven organiseert stichting LifeWireZ op 25 juni een Western 
SummerFair om geld op te halen voor een nieuw jongerencentrum.

Stichting Lifewirez (Bilthoven) 
richt zich op jongeren (16-25 jr.) 
en hun leefomgeving en is opgezet 
door Robert van Loenen tijdens zijn 
opleiding. Hij heeft ervaring opge-
daan in het begeleiden en coachen 
van jongeren en vrijwilligers. Hij 
geeft adviezen aan Youth Alpha’s in 

de provincie Utrecht en workshops 
over jongerencultuur. Collega Ri-
chard Verhoef vertelt hierover: 
‘Wij gaan relationeel te werk met 
de jongeren, zodat we de jongeren 
ook daadwerkelijk bereiken. Door-
dat we de jongeren kennen, bouwen 
we hier een vertrouwensband mee 

op. Als we met jongeren spreken, 
hebben ze vaak een bepaald beeld 
van geloof en de kerk. Jongeren 
gaan niet of zelden naar de kerk. 
De kerken lopen er tegen aan dat 
er weinig tot geen jongeren meer 
in hun diensten komen. Als we de 
jongeren spreken, geven ze vaak 

aan dat ze de kerk saai vinden en 
het geloof niet (meer) relevant vin-
den voor hun leven. In plaats van te 
wachten tot de jongeren weer naar 
de kerk komen, zoeken wij hen op 
waar ze zijn en gaan een relatie met 
hen aan. Daarnaast delen we de ac-
tiviteiten zo in dat deze aansluiten 
op de beleving van de jongeren. 
Het team kent de jongerencultuur 
en durft jongeren verantwoorde-
lijkheden te geven om zo weer met 
andere jongeren hun geloof & leven 
te delen’. 

Western SummerFair
In de Centrumkerk aan de Juliana-
laan in Bilthoven organiseert stich-
ting LifeWireZ op zaterdag 25 juni 
een Western SummerFair om geld 
op te halen voor een nieuw jonge-
rencentrum. In de zomer van 2016 
zal de Stichting beginnen met de 
verbouwing van het jongerencen-
trum. Naast de Centrumkerk zal 

er helemaal onderin de magneet 
een jongerencentrum terecht ko-
men. Verhoef: ‘Hier willen we een 
tweede thuis voor jongeren creëren, 
waar we hen helpen de rode draad 
in hun leven te ontdekken, door sa-
men geloof+leven te delen. Zover 
is het helaas nog niet. Eerst moet er 
geld worden opgehaald. Ook onze 
jongeren wilden hierbij mee helpen. 
Zij hebben daarbij bedacht op die 
dag de Centrumkerk om te toveren 
tot een dorp uit het Wilde Westen. 
In de ‘West Town Store’ worden 
tweedehands spullen verkocht. Ook 
kun je gezellig een drankje doen in 
de ‘Saloon’ of je laten lakken in de 
‘Beauty Shop’. Ook de kleine cow-
boys en indianen kunnen genieten 
van hun eigen ‘West Town Kids’ 
programma. Buiten lopen cowboys 
en indianen rond, maar pas op, ge-
draag je! Voordat je het weet, hang 
je aan de schandpaal en wordt je 
bekogeld met tomaten’. 

Richard Verhoef en Robert van Loenen bij het toekomstige nieuwe jongerencentrum in het souterrain van het 
huidige gebouw. Kunst en Genoegen 

op dreef 
In een afgeladen Vierstee bracht het harmonieorkest 
van Kunst en Genoegen een populair concert, daarbij 

geflankeerd door het leerlingenorkest van die vereniging, 
en gepresenteerd door Ebbe Rost van Tonningen. 

Het leerlingenorkest bestaat uit 11 net beginnende musici die nog con-
certervaring moeten opdoen om later mee te spelen in het grote orkest. 
Aanvankelijk wat aarzelend, daarna aandachtig en geconcentreerd 
speelde het een klassiek werk van Sjostakovitsj, een gevoelig nummer 
van Claudia de Breij (Mag ik dan bij jou zijn) en een stuk uit De Kleine 
Zeemeermin, de bekende Disney-musical. 

Populair
Het grote orkest liet zich horen in een populair programma, dat van 
Bernstein tot I Will Always Love You reikte. Aangenaam waren ook de 
trompetsolo’s van de eerste trompettist, die erg op dreef was. Het orkest 
zelf heeft vaak een mooie, volle klank en de schaarse oneffenheden 
in tempo en intonatie werden kundig opgevangen door dirigent John 
Leenders, een man met een strakke en klare slag, die het orkest soms 
wat lyrischer mag laten spelen.
Afgesloten werd met de grootste hits van Queen, popmuziek met eeu-
wigheidswaarde, een spetterend en swingend einde van een zeer ge-
slaagd concert. (Peter Schlamilch)

Het leerlingenorkest van Kunst en Genoegen speelde aandachtig en 
geconcentreerd. [foto Henk van de Bunt]

Downslagen voor ZonnaCare
door Henk van de Bunt

In het bridgespel betekent een downslag het niet volledig behalen van het vooraf beoogde 
resultaat. Veelal wordt dit als niet positief ervaren. Bij Bridge Combinatie Concordia ’86 
(BCC’86) uit De Bilt heeft men al jaren aan dit gevoel een positie wending kunnen geven.

BCC’86-voorzitter Wim Westland 
vertelt: ‘Voor elke downslag wordt 
gedurende een seizoen op vrijwil-
lige basis vijf cent in een spaar-koe 
gedoneerd voor een jaarlijks te be-
stemmen ‘goed doel’. Het streven 
is jaarlijks minimaal tienmaal het 
(jaar-)getal ‘86’ bij elkaar te sparen. 
Voor een goed doel heeft menig 
BCC’86-bridger een slagje ‘niet 
gemaakt’ en dus ‘down’ bijgedra-

gen aan dit behaalde ‘streefbedrag’. 
Dit seizoen spaarde BCC’86 voor 
Kinderhospice ZonnaCare in Den 
Dolder.

ZonnaCare
Kinderhospice ZonnaCare biedt 
zorg-intensieve kinderen een leuk 
en ontspannen verblijf. Zij bestaat 
uit een gespecialiseerd kinderver-
pleegkundige Annemieke Bernard 

en een muziektherapeut Matthijs 
van der Beek. Annemieke is ge-
specialiseerd op het gebied van 
haematologie, oncologie, pallia-
tieve- en terminale zorg. Matthijs 
heeft ruime ervaring in de muziek 
en heeft zich toegelegd op de the-
rapeutische werking hiervan. Het 
totale team bestaat uit meerdere 
kinderverpleegkundigen en betrok-
ken vrijwilligers.

Lida Kuperus en Desirée Bosse van BCC’86 (l) overhandigen de cheque van 860 euro aan Annemieke Bernard 
en Matthijs van der Beek. [foto Reyn Schuurman]. 

2Move gaat 
‘Back2basic’

De voorbereidingen voor de jaarlijkse eindshow van dansverenging 
van 2Move zijn al weer in volle gang. Ook achter de schermen zijn vrij-
willigers druk bezig met de kostuums en accessoires. En de kinderen 
zijn natuurlijk hard aan het trainen om er weer een geweldig evenement 
van te maken. Dit jaar heeft 2Move gekozen voor het thema Back2Ba-
sic. Ze gaan dan ook terug naar het vertrouwde theater Musketon in 
Utrecht, omdat de knusse sfeer daar het meest tot zijn recht komt. Meer 
info is te vinden op de website www.2movemaartensdijk.nl
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Veel belangstelling voor 
Bilthoven’s Got Talent

door Walter Eijndhoven

Vrijdagavond 17 juni streden twaalf jonge talenten, solo of in een groepje, voor de eerste prijs. 
Alweer voor het derde jaar organiseerden leden van Rotaryclub Groot-Bilthoven het evenement 

Bilthoven’s Got Talent, op het grasveld voor Jagtlust, in Bilthoven. 
Speciale gast was Esmée Denters.

Dat de jeugd, tussen 8 en 16 jaar, er 
zin in had, was wel te zien en ook te 
horen. Overal in de tent werd vooraf 
ingezongen en samen nogmaals 
de muziek doorgenomen. Voor een 
aantal van hen was dit hun eerste op-
treden voor een groot publiek. Velen 
waren daarom erg zenuwachtig. 

Welkom
Na een kort welkomstwoord door 
wethouder Madeleine Bakker-Smit 
barstte de avond los. Wouter van de 
Bunt, Rotary-lid vertelt: ‘Wij orga-

niseren dit nu voor de derde keer en 
ieder jaar komen wij er weer achter 
hoeveel talent er rondloopt binnen 
gemeente De Bilt. Alleen de jon-
gens ontbreken. Jammer. Ik kan mij 
niet voorstellen dat daar geen talent 
tussen loopt. Het zijn nu ook weer 
allemaal meiden, de jongste is zelfs 
pas negen jaar’. Ook Francois Hob-
ma, één van de juryleden, vindt het 
jammer dat de jongens verstek laten 
gaan. Hobma: ‘Het zijn steeds weer 
de meisjes die het aandurven voor 
een groot publiek te zingen en hun 

kans grijpen om misschien wel be-
roemd te worden. De jury roept de 
jongens bij deze op om volgend jaar 
ook van de partij te zijn en van zich 
te laten horen’. 

Andere setting
Ondanks de regenachtige avond 
kijkt Stephan Bosman, lid van Ro-
tary Club Groot-Bilthoven, terug op 
een geslaagd evenement. Bosman: 
‘Wat een fantastische avond, met zo-
veel talent. Iedereen genoot van de 
muzikale optredens van deze jonge 

meiden. Of zij nu a capella zongen, 
zichzelf begeleidden met een gitaar, 
alleen zongen of in een groepje. 
Het was genieten’. Volgend jaar 
organiseren de Rotarians weer een 
Bilthoven’s Got Talent, maar dan 
waarschijnlijk in een iets andere set-
ting. Bosman: ‘Wij hopen dat iedere 
school zelf een talentenjacht opzet 
en zij de beste zanger(es) afvaar-
digt voor Bilthoven’s Got Talent. De 
besten kunnen het dan tegen elkaar 
opnemen voor een eerste, tweede 
en derde plaats. De eerstgeplaatste 
mag dan acte de présence geven op 
de grote avond van “Act Now”, de 
veilingavond voor goede doelen’. 

Moeilijk kiezen
Na een spannende avond vol strijd 
werd, in de pauze, nog een optreden 
weggegeven door Esmée Denters, 
bekend van haar zangfilmpjes op 
YouTube, alvorens de jury over-
ging tot de prijsuitreiking. Hobma 
vond het moeilijk kiezen uit zoveel 
talent, maar uiteindelijk was de jury 
het unaniem met elkaar eens: de 
eerste prijs ging naar Ilse van Rijs-
wijk, gevolgd door Isis Mendel (2) 
en Isis Nijboer (3). 

De aanmoedigingsprijs ging naar 
Olivia Adler, de jongste deelneem-
ster van de avond (9 jaar).

De winnaars van Bilthoven’s Got Talent. V.l.n.r. Isis Mendel (2e), Ilse van 
Rijswijk (1e) en Isis Nijboer (3e).

Geslaagden Groenhorst Maartensdijk

De examenuitslag van Groenhorst Maartensdijk is binnen: 
93% geslaagd! Wat een mooi resultaat! Van de Gemengde 

Leerweg (GL) is 100% van de leerlingen geslaagd, 
bovendien hebben 11 van de 17 GL-leerlingen een TL-
diploma verdiend! Voor 7 leerlingen blijft het nog even 

spannend, want zij doen in de komende periode herexamen. 

De volgende leerlingen van 
Groenhorst Maartensdijk zijn ge-
slaagd:

Amar Dilberovic, Den Dolder; Annelien Keizer, Zeist; Araz Mahmud, 
Bilthoven; Ayla van Montfoort, Bilthoven; Babette de Groot, Maar-
tensdijk; Bodien Bekooij, Den Dolder; Bram Bode, Zeist; Brandon 
Meerwijk, Zeist; Britte Koldewijn, Loosdrecht; Calista Jansens, 
Utrecht; Carmen van der Tol, Maartensdijk; Casper Arp, Hilversum; 
Celine van Soest, Utrecht; Charmaine Hok-a-hin, Maartensdijk; Daan 
Coster, Bilthoven; Daan van Ginkel, Maartensdijk; Dani van Ros-
sum, Vleuten; Danica Brons, Bilthoven; Daniëlle Jansen, Bilthoven; 
Dave Roland, Utrecht; Dennis Hennipman, Loosdrecht; Dennis van 
der Grift, Bilthoven; Dominique Thomassen, Bosch en Duin; Domi-
nique den Houdijker, Utrecht; Esmee van der Wielen, Nieuwegein; 
Ezra Uiterwijk, Utrecht; Francina Tomassen, Tienhoven Ut.; Gaby 
Meyer, Zeist; Hervé Kronenburg, Den Dolder; Hillyano van Loon, 
Bilthoven; Hugo Spronk, Groenekan; Imani Bouwman, Maartensdijk; 
Indy Oehlers, Hilversum; Iris de Vries, Maartensdijk; Iris van Akker, 
Bilthoven; Iris van den Bor, Den Dolder; Janneke de Greef, De Bilt; 
Jasmijn Hendriks, Soest; Jhon Thissen Kuitems, Soest; Jilles Ver-
heij, Holl. Rading; Joey Verkerk, Utrecht; Kelly Lansink, Hilversum; 
Kevin Peters, Bilthoven; Koen de Bruin, Hollandsche Rading; Lars 
Liersen, Westbroek; Laura Harms, Hilversum; Lotte Oelderik, Maar-
tensdijk; Lotus Huizer, Utrecht; Lune Hupkens, Zeist; Luuk Werkho-
ven, Utrecht; Margot Slijpen, Groenekan; Marieke Urlings, Utrecht; 
Marit van der Gun, De Bilt; Marnick van Lit, Bilthoven; Matthijs 
Goossens, Utrecht; Maureen Boes, Maartensdijk; Melanie de Heus, 
Bilthoven; Melvin Kastelein, Zeist; Merel Stas, Wijk bij Duurstede; 
Michaëla van Stroe, Zeist; Mick Driebergen, Bilthoven; Mickey Bou-
wer, Hollandsche Rading; Milan van Amerongen, Den Dolder; My-
lano Geurtsen, Loosdrecht; Mylène Brinkhof, Bilthoven; Nicky We-
ber, De Bilt; Nikita Kriekaard, Vianen; Nino Mehdi, Utrecht; Olliver 
Tjon Soei Len, Maarssen; Peter Hoogerwerf, Bilthoven; Quinty van 
Meerten, De Bilt; Ricardo van der Velden, Bilthoven; Rick Advocaat, 
Den Dolder; Rick Dievenbach, Soest; Rico Klok, Den Dolder; Robin 
Uiterwijk, Soest; Robin van den Oudenalder, Utrecht; Romy van der 
Heijden, Utrecht; Romy van Eenbergen, Hilversum; Roos Mulder, 
Utrecht; Rosalva Garcia Rodriguez, Utrecht; Sammy Tsur, Bilthoven; 
Sanne Noordermeer, Westbroek; Sem van den Berg, Bilthoven; Sven 
van de Weerdt, Bilthoven; Tjeu Harte, Hollandsche Rading; Tobias 
Koetsier, Utrecht; Tom Oorthuijsen, Loosdrecht; Vera Schoneveld, 
Utrecht; Wishaal Sobhie, Utrecht; Yassine El Hadoute, Bilthoven; Zai-
nab Bittich, Bilthoven.

Maartensdijk, 16 juni 2016

Recordopbrengst door leerlingen 
De Werkplaats

Vrijdag 17 juni werd een reeks succesvolle benefietacties gevierd met tientallen leerlingen van 
middelbare school De Werkplaats in Bilthoven. In het schooljaar 2015-2016 organiseerden zij 
meerdere acties om geld in te zamelen voor het Helen Dowling Instituut, dat psychologische 

zorg bij kanker biedt. In totaal zamelden de leerlingen maar liefst 15.880 euro.

Een flashmob op het Vredenburg-
plein in Utrecht zorgde voor een 
spetterende aftrap van het school-
jaar vol acties voor het Helen 
Dowling Instituut. Het totaalbe-
drag van 15.880 euro werd inge-
zameld met de organisatie van een 
muziekavond, feest, benefietdiner 
en sponsorloop. De grote klap-
per was de sponsorloop met een 
opbrengst van ruim 10.000 euro, 
waar alle klassen van middelbare 
school De Werkplaats aan deelna-
men. 

Fondsenwervers 
De leerlingen toonden grote zelf-
standigheid en professionaliteit bij 
hun inzet voor het goede doel, van 
sponsoring tot aankleding van de 
evenementen. Om de organisatie 
van de evenementen te bekosti-
gen verkochten zij zelfgemaakte 

wafels, brownies en smoothies 
binnen de school. Daarnaast von-
den de leerlingen vele sponsoren 
bereid om producten en diensten 
‘om niet’ aan te bieden. Zo zetten 
zij perfect georganiseerde fond-
senwervende evenementen neer. 
‘Er komt meer bij kijken dan je 
denkt’, vertelt een leerling, ‘maar 
het resultaat is om trots op te zijn’. 

Ambassadeurs HDI
Het verlies van een 19-jarige vwo-
leerlinge van De Werkplaats aan 
kanker in 2013 maakte diepe indruk 
op de leerlingen en op de school. 
Hierom en omdat iedereen wel ie-
mand kent met de ziekte kanker, 
zetten leerlingen zich sinds 2013 in 
als ambassadeur van het HDI.
(Karlijn Bouts)

Een recordopbrengst.

Slootje vissen in Noorderpark 
In het kader van de landelijke IVN slootjesdagen organiseerde IVN De Bilt zondag 12 juni 

een slootjesschep ochtend. Kinderen konden met hun (groot-)ouders op ontdekking en 
onderzoeken wat er allemaal leeft in een doodgewone sloot. Men kon onder begeleiding van 

IVN-natuurgidsen en met hulp van schepnetjes en zoekkaarten op zoek naar schaatsenrijders, 
bloedzuigers, waterjuffers en andere waterbewoners.

De opkomst was groot: 24 kinde-
ren + (groot-)ouders. IVN-gidsen 
Roel Maas-Bakker, Christ-Jan Ne-
derlof en Rob Timmer hielpen de 
kinderen met behulp van boekjes 
en kaarten om op te zoeken wat 
ze gevangen hadden. Er werd druk 
gehengeld met de netjes en er wer-
den veel verschillende diertjes ge-
vangen, met als meest bijzondere 
een modderkruiper. Verder larven 
van roofkevers, larven van libel-
len, stekelbaarsje, verschillende 
bloedzuigers, slakken, kikkervisjes, 
salamandertjes, kreeften, torren en 
kevers, tomaatjes (1 - 3 mm groot). 
Het enthousiasme van de kinderen 
werd door de ouders overgenomen 
en beiden waren dan ook niet weg 
te slaan aan de slootkant.

Weer vissen
Woensdag 29 juni kan er weer gevist 
worden bij paviljoen Beerschoten in 
De Bilt. Er zijn per aanmelding max. 
3 kinderen op te geven. Totaal maxi-
maal 10 kinderen per middag. Bij 

minder dan 4 aanmeldingen gaat de 
middag niet door. Aanmelden kan al-
leen per email tot uiterlijk zondag 26 
juni via KinderNatuurActiviteiten@
gmail.com. Zorg s.v.p. voor passende 
kleding en schoeisel.  (Wim Westland)

Jong en oud enthousiast over de vangst.
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Basisscholieren bezoeken 
Landgoed Eyckenstein

door Walter Eijndhoven

Meer dan 1.070 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente De Bilt bezochten 
van maandag 30 mei tot en met woensdag 15 juni Landgoed Eyckenstein aan de Dorpsweg in 

Maartensdijk. Op donderdagochtend 9 juni liep wethouder Hans Mieras een uurtje 
mee met één van de klassen uit De Bilt. 

Niet alleen de leerlingen van groep 
8A van de Julianaschool in Bilt-
hoven waren zeer geïnteresseerd 
in het leven op landgoed Eycken-
stein, ook wethouder Mieras wilde 
zijn licht wel eens opsteken over 
hoe het leven toeging in een bui-
tenhuis in de 19e eeuw. Otto van 
Boetzelaer vertelt: ‘Het huis heeft 
al een lange geschiedenis. Al in 
1312 werd het landgoed bewoond, 
door ridder Van Renesse. In de loop 
der jaren is het landhuis bewoond 
door verschillende families. Tus-
sen 1777 en 1876 woonde hier de 
familie Eyk, waarnaar het landgoed 
vernoemd is. Inmiddels woont mijn 
familie hier alweer een hele tijd, 
sinds 1876. Het landgoed rondom 

ons huis bestaat uit 182 hectare bos 
en weilanden, maar het totale land-
goed beslaat een kleine vierhon-
derd hectare’. 

Creativiteit
Ook Frank van Huls, directeur van 
Kunst Centraal, liep mee met de 
leerlingen van groep 8: ‘Elk jaar 
hebben wij een ander thema binnen 
het basisonderwijs. Het Kunsten-
huis probeert iedere leerling iets bij 
te brengen over Kunst en Cultuur. 
Daar beginnen wij al vroeg mee, na-
melijk in het eerste jaar van het ba-
sisonderwijs. Want wat is er mooier 
dan dat iedereen, jong en oud, kan 
genieten van wat kunst en cultuur 
ons brengt? Kunst verrijkt ieders 

leven’. De roep om creatievelingen 
wordt in de toekomst alleen maar 
groter en daarom willen scholen en 
gemeenten de creativiteit van kin-
deren stimuleren. Erfgoed is een 
rijke bron voor identiteitsvorming 
en sociale cohesie en wordt in dit 
project toegankelijk gemaakt voor 
kinderen. 

Acteurs
Op de vroege ochtend van don-
derdag 9 juni werd de hele groep 
leerlingen van harte welkom gehe-
ten door Baron Willem Carel van 
Boetzelaer en zijn vrouw Barones 
Margretha van Boetzelaer, beiden 
acteurs binnen het Kunstenhuis. 
Tijdens hun welkomstwoord hopen 

zij dat de kinderen inspiratie zul-
len opdoen voor hun eigen ‘liber 
amicorum’ - een bundel voorzien 
van veelal persoonlijke teksten en 
illustraties die door vrienden aan 
iemand wordt aangeboden ter ge-
legenheid van een afscheid- tijdens 
de wandeling over het landgoed’. 
Van alles werd verteld over hoe 
het toeging op het landgoed, over 
de gasten, die hier verbleven op het 
landhuis en werden de leerlingen 
bestookt met vragen door de baron 
en barones, zoals ‘hoe oud denken 
jullie dat deze eik is, die daar staat?’ 
(300 jaar), of ‘weten jullie hoe men 
zo’n bruggetje noemt?’. (Knup-
pelbrug). Ook kregen de leerlingen 
diverse opdrachten van de barones, 
zoals het maken van een detailteke-
ning van een boom en het voordra-
gen van een eigengemaakt gedicht 

over Eyckenstein. Wethouder Hans 
Mieras was onder de indruk van de 
acteerkunsten van de acteurs. Mier-
as: ‘Die acteurs zijn zo goed. En dat 
leren zij bij ons Kunstenhuis. Dat 
maakt mij supertrots’. Barbara van 
Boetzelaer vindt het bijzonder dat 
haar familie kan en mag bijdragen 
aan de culturele ontwikkeling van 
de leerlingen. Zij vertelt: ‘Hoe fijn 
is het om 1.070 kinderen uit de ge-
meente De Bilt te mogen ontvangen 
op het landgoed en hen te vertellen 
over de rijke geschiedenis van Eyc-
kestein. Dit gedeelte achter het huis 
is speciaal opengesteld voor hen, 
zodat zij ook hier eens een kijkje 
kunnen nemen. Ik hoop dat hier-
door hun interesse in het cultureel 
erfgoed wordt versterkt’.Wie meer 
wil weten over Eyckenstein: www.
eyckenstein.nl 

De groep leerlingen wordt verwelkomd door Baron Willem Carel van 
Boetzelaer en zijn vrouw Barones Margretha van Boetzelaer (acteurs 
Kunstenhuis). Van alles werd verteld over hoe het toeging op het landgoed. 

Magda Samson ‘Yoga & Dans’ en 
‘Pilates in Beweging’

Yoga, dans en muziek samen is een unieke combinatie, die helpt te verstillen en tevens 
kracht en levenslust opwekt. 

‘In de loop van de tijd merkte ik 
welke uitwerking dans op mensen 
heeft en hoezeer denken, adem en 
lichaam met elkaar verbonden zijn. 
Ik besloot mij daarom te verdiepen 
in yoga, rondde de vierjarige yoga-
docentenopleiding af en vervolgde 
mijn ‘yogaweg’ door diverse inten-
sieve bijscholingen en reizen naar 
India. Yoga betekent voor mij aller-
eerst een weg van innerlijke groei.

In samenwerking met Samsara 
Yogadocentenopleiding leidde dit 
tot het oprichten van de opleiding 
‘Yoga & Dans’, erkend door de 
Vereniging Yogadocenten Neder-
land Daarnaast ben ik regelmatig 
gastdocent en geef ik aan allerlei 
doelgroepen workshops.

Ben je geen docent en wil je mee-
maken wat Yoga & Dans is, kom 
dan ervaren. Wekelijks verzorg ik in 
Bilthoven de lessen Yoga & Dans, 
Hatha Yoga, Pilates in Beweging en 
Zumba. De eerste twee weken van 

het nieuwe cursusjaar kun je proef-
lessen volgen. Voor lesrooster en 
locaties zie www.magdasamson.nl.

Voor informatie en aanmelden voor 
groepslessen of een proefles of mail 
naar info@magdasamson.nl.

Op zondagen bied ik in in samen-
werking met Yo!Yogi workshops 
Yoga & Dans aan. Iedere workshop 

duurt een halve dag en heeft een 
thema, zoals ‘Loslaten en Overga-
ve’ en ‘Kracht en Wilskracht’. Door 
deze opbouw bieden de workshops 
extra mogelijkheid tot verdieping 
en verstilling. Er komt een vervolg 
op de succesvolle workshops van 
de afgelopen maanden zie www.
arvalanth.nl. Voor meer informatie 
en aanmelden mail naar yoyogi@
arvalanth.nl.

advertorial

Speelruimtebeleid brengt 
ouders in actie

 
Naar aanleiding van de door Beter 
De Bilt georganiseerde informatie-
bijeenkomsten op 6 juni over het 
speelruimtebeleid bleken diverse 
ouders niet tevreden te zijn over de 
speelruimten bij hen in de buurt. 
Beter De Bilt stelt zich daarbij op 
als intermediair om ouders op de 
hoogte te brengen van de gemeen-
telijke besluitvorming, zodat ou-
ders zelf in actie kunnen komen. 

Ouders kunnen voor nadere in-
formatie contact opnemen met 
Ebbe Rost van Tonningen tel. 06 
53225908 [HvdB] 

Beter De Bilt organiseerde 6 juni twee bijeenkomsten over het 
speelruimtebeleid in deze gemeente. 

Finale Cruyff-courts
Het meidenteam van de Groen van Prinstererschool (De 
Bilt), aangevuld met één speelster van de Regenboog, is 

tijdens het Cruyff-courts-toernooi tweede van Nederland 
geworden. In de finales in Eindhoven werd in de poule 
vier keer overtuigend gewonnen. De meiden speelden 
zelfbewust, met veel flair en scoorden spectaculaire 

doelpunten. 

In de eindstrijd (om de eerste plaats) moest worden aangetreden tegen 
de Angelaschool uit Boxtel. Ook in die wedstrijd speelden de meiden 
uitstekend samen, maar bleek de uitblinkende keeper van de tegen-
stander net een te grote sta in de weg; na een 0-0 eindstand werd de 
strafschoppenreeks verloren. De teleurstelling was groot en de tranen 
vloeiden rijkelijk, maar kort daarna overheerste de trots. Trots op de 
tweede plek, trots op het samenspel en trots op elkaar. Coach Van Lelie-
veld was vooral trots op het plezier dat dit team met elkaar heeft gehad, 
tijdens de voorrondes in De Bilt, Amersfoort en Arnhem, en tijdens de 
finales in Eindhoven. (Ytzen Renema)

De coach keek met veel voldoening 
terug: ‘Plezier en presteren gaan 
uitstekend samen, als je in elkaar 
gelooft en elkaar steunt’. Johan 
Cruijff, in Eindhoven veelvuldig 
herdacht, zou het haar nagezegd 
kunnen hebben. 
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
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Te koop aangeboden
3 te leuke rood-cyperse kit-
tens (katertjes). 8 wkn, 
Lekker gezond en ontwormd. 
€ 25,00 p/s. Tel. 06-22526995

Reparatie luxaflex/zon-
n e s c h e r m e n / r o l l u i k e n /
markiezen. MARKIES alu-
minium frame groen-wit 
3,80m breed x 1,10m uitval 
€ 285,-. Tel. 06-26604779 
O n d e r d e l e n s e r v i c e 
Groenekan

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

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

100 golfballen € 30,00. Tel. 
0346-211858

Beertender krups Heineken. 
I.z.g.s. € 25,-. Tel. 
06-30360562

Zwevende parasol opberghoes 
hoogte 230 cm kleur groen. 
€15,-. Tel. 0346-243758

Staande parasol opberg hoes 
hoogte 230 cm kleur groen 
€12,50. Tel. 0346-243758

Geïllustreerde encyclopedie 
in 15 delen. Koop voor €4,- 
Zonnebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel: 
06-10980549

Geïllust. wereldgeschiedenis 
in 17 delen. Koop voor €4,- 
Zonnebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel: 
06-10980549 

Boek auto examen-training 
535 vragen en antwoorden 
€10,-. Tel. 0346-243758

Zonnebank halogeen lampen, 
Philips, inklapbaar, onder bed 
te plaatsen, met factuur en 
boekje. €49,50. B'hoven. Tel. 
06-44560743

Nieuwe Michelin zomer auto-
band 195/60 R 15 Bv Opel 
Astra v.a. 1999 tot 2003. Nw 
prijs internet €61,10 Nu €31,-
. B'hoven. Tel. 06-44560743

Stereo radio set incl.speakers 
merk SABA €15,-. B’hoven. 
Tel. 06-44560743

Stereo radio/pickup set merk 
Aristona/Philips. €17,50. 
B’hoven. Tel. 06-44560743

Onze jaren 1945-1970 in 7
luxe delen. Koop voor € 4,-
Zonnebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel: 
06-10980549

De tweede wereld oorlog in 7 
delen. Koop voor € 4,-
Zonnebloem loten bij mij en u 
mag ze gratis meenemen. Tel: 
06-10980549

2 x Opel Astra Njoy sport-
velgen 1999/2003 4-gats 
voor €49,50 B’hoven. Tel. 
06-44560743

3 witte kunststof stoelen, sta-
pelbaar en te gebruiken bij bv. 
eettafel € 15,- wit kunststof 
tafel, ovaal 1,25 bij 0,90m. 
€ 10,- ( iets beschadigd ) 
eventueel samen voor € 20,-. 
Tel. 035-5771317

4 stalen velgen met Vredestein 
Winterbanden (ca 4 mm pro-
fiel). Wegens verkoop auto. 
Zaten op een Ford Galaxy 
uit 2004. 

1 keer gebruikt grote, 
oranjekleurige(niet fel), rug-
zak, voor trekkingstochten. 
Prijs €10,-. Tel 06 53441095

Te koop: een hondenföhn, 
nieuw, prijs: €17,50.Tel. 06 
53441095

Ruim 50 kinder/voor-
lees/sprookjesboeken (oa 
Grimm, Anderson, Disney). 
In een koop: € 25,-. Tel. 
06-16380350
Gratis af te halen: piramide-

tent Randstad Star. Ruime 
katoenen tent, voorzien van 
allerlei extra’s. Is in prima 
conditie. Tel. 06-52405643

Activiteiten
Gepensioneerde alleenstaan-
de man, 72 jaar, zoekt ken-
nismaking met een vrouw om 
samen de tijd gezellig door 
te brengen. Bv. Door samen 
ergens te gaan eten, een dagje 
of een avondje uit te gaan. 
Tel. 035-5771297

Personeel gevraagd
Wij zoeken een zaterdaghulp. 
Affiniteit met de bouwbran-
che. Meer info over functie 
www.geertveldhuizen.nl of 
bel 06-25202115

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-87026538

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

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

Te huur KANTOORPAND 
200m2 met airco aan de 
Industrieweg in Maartensdijk. 
Tel. 06-54623282

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& Enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Alle ZOMER-SJAALS 
& ZOMERHOEDEN 
50 % korting. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

PIJNVERLICHTING bij 
magnetiseur Hester Visser. 
Praktijk Rosarium Egelskop 
16 Maartensdijk. Elke vrijdag 
vanaf 16.00 voor € 15,- Bel 
06 14 37 30 10.

Reparatie luxaflex/zon-
n e s c h e r m e n / r o l l u i k e n /
markiezen. MARKIES alu-
minium frame groen-wit 
3,80m breed x 1,10m uitval 
€ 285,-. Tel. 06-26604779 
Onderdelenservice Groenekan

Te koop in Hollandsche 
Rading. BUNGALOW aan 
de Tolakkerweg, oppervlakte 
337m2, € 269.000. Bel voor 
informatie Karin vd Willigen 
Makelaardij 06 36142989

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Stichting Steunfonds SWOM in liquidatie.
Bovengenoemde rechtspersoon is d.d. 23-02-2016 ontbonden 
aangezien door de veranderde situatie binnen de gemeente in 
de afgelopen jaren niet meer aan de doelstelling van de stich-
ting kon worden voldaan. De rekening en verantwoording 
(en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor eenieder 
tot 01-09-2016 ten kantore van het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel, vestiging Utrecht, en ten huize van 
H.J.A. Collette, penningmeester van de stichting, Dorpsweg 
234 Maartensdijk.

Zelfstandige woonruimte gezocht
Ik ben opzoek naar een zelfstandige woonruimte voor 1 
persoon in een landelijke omgeving rondom Utrecht. Ik ben 
29 jaar oud en werk 3 dagen per week als docent Groen aan 
het MBO. Naast mijn baan als docent werk ik als freelance 
hovenier. Mijn budget is 700,- euro per maand en ruimte voor 
mijn auto zou fijn zijn. Verder ben ik ben een bescheiden 
persoon, houd van het buitenleven en rook niet. Rick Jansen. 
Tel. 0623946119

Woonruimte gevraagd
Onze dochter van bijna 18 is plotseling zwanger geworden en 
gaat in oktober bevallen. Wij zoeken voor haar woonruimte 
in huis bij vriendelijke mensen zodat zij zelfstandig met haar 
vriend kan wonen en wij haar van een afstand kunnen bege-
leiden. Tel. 06-44726934

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: 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

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

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

Cursussen/ trainingen 
Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Zomerbridge H'Rading
16 juni was alweer de derde avond in de reeks van 13 speelrondes Zomer-
bridge van Bridgeclub Hollandsche Rading Er waren 23 paren aanwezig met 
weer nieuwe ‘gezichten’. De ‘oud-leden’ Cora van der Linden + Jan Pau-
wels (Hilversum) werden eerste (65,42%), Frans van Eck + Hans Hoogeveen 
tweede (63,54%) en Uschi Röhrs + Wim Westland werden derde met 60,75%. 
De volgende avond is donderdag 23 juni. Graag vooraf aanmelden via bchol-
landscherading@gmail.com en anders voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang 
bridgen om 19.30 uur. Kosten zijn €2 pp voor niet-leden en € 1 voor leden. 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 26 juni verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een informele dienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. Bilthoven. 
Aanvang 11.00 uur. Het Soefisme is een religi-
euze levensbenadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven als bron van spi-
rituele groei. (www.soefi.nl)

Stofwisseltour in De Bilt
De Stofwisseltour vindt dit jaar voor het zesde jaar plaats van vrijdag 17 tot en 
met zondag 19 juni. Zeventien wielrenteams rijden drie dagen lang in estafette 
langs de Nederlandse academische ziekenhuizen. De zeventien teams rijden 
voor een overgroot deel voor een ziek of overleden kind. Naast het inzamelen 
van geld voor onderzoek naar Stofwisselingsziekten vragen de deelnemers 
aandacht voor deze onbekende ziektes.

Team Axel is een team met voornamelijk Biltse deelnemers die jaarlijks 
meefietst in de Stofwisseltour om geld op te halen voor onderzoek. Het  team 
deed ook even De Biltsche Hoek aan. [foto Reyn Schuurman]

Zomerbridge 
bij BCC’86

BridgeCombinatie Concordia ’86 in De Bilt 
speelde woensdag 15 juni haar tweede avond van 
de Zomerreeks 2016 in gebouw De Schakel aan 
de Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt. Er wa-
ren 23 deelnemende paren. Hanke + Huib Me-
kel werden eerste (63,92%), Henk van de Bunt + 
Erik Polders tweede (61,73%) en Elly van Hedel 
+ Justa Schoenmakers veroverden het brons met 
56,15%. 

Bridge Combinatie Concordia-86 vervolgt deze 
vrij toegankelijke reeks, die loopt van 8 juni t/m 
13 juli en 17 + 24 augustus op woensdag 22 juni. 
Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hoeven 
zich niet vooraf te melden, maar dienen wel ui-
terlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Nadere infor-
matie: Wim Westland, (tel. 030 2251012) of Els 
van den Berg (tel. 030 2281581).
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Voordaan Jongens Landskampioen Jongens D1 van hockeyclub Voor-
daan heeft afgelopen zondag een 
unieke prestatie geleverd. Voor 
het eerst in de historie van de club 
wist een jeugdteam Landskampi-
oen op het veld te worden. Met de 
8 beste JD teams van Nederland 
(11-12 jaar) streden ze op D-Day 
op hockeyclub Gooische in Bus-
sum om de eerste plaats. In de 
eerste wedstrijd in de poule wist 
Voordaan ondanks een sterk veld-
overwicht niet te scoren. Het werd 
0-0 tegen Eindhovense Oranje 
Zwart. De tweede wedstrijd werd 
met van Nijmegen gewonnen (3-
0) en de derde van Rotterdam 
met 1-0. In de kruisfinale werd 
met prachtig hockey met 6-0 van 
het Rotterdamse Victoria gewon-
nen. In de finale was weer Oranje 
Zwart de tegenstander. Voordaan 

kwam op een 1-0 voorsprong door 
een prachtige strafcornervariant 
die door Ties Carlier werd bin-
nen getipt. Oranje Zwart knokte 
zich echter terug en maakte 1-1 
en kreeg zelfs kansen op 1-2 maar 
keeper Valentijn Apontoweil red-
de knap. 

Na rust zette Voordaan sterk aan. 
Eerst maakte Tim Versnel uit een 
strafbal 2-1, Ties Middelbos ver-
volgens 3-1 uit een mooie coun-
ter. Ties Carlier maakte de 4-1 en 
in het laatste fluitsignaal maakte 
Tim Versnel uit een uitspeelcorner 
zelfs 5-1. 
Na een zware dag met 5 wedstrij-
den mocht Voordaan de beker in 
ontvangst nemen en zich een jaar 
lang het sterkte Jongens D team 
van Nederland noemen.

V.l.n.r. eerste rij: Benjamin Apontoweil (mascotte), Filip Scheepens, Valentijn Apontoweil (k), Tim Versnel, 
Ties Carlier, Hidde Plantenga, Kjell Plantenga. Staand Rens Voorma, Otto Hüpler, Bastiaan de Ruiter, Ties 
Middelbos, Hidde van der Linden, Wouter van Gorcum, Nout Plantenga, David van der Heijden en Hidde Bijl. 
Coaches waren Erik Versnel en Robbert Middelbos. 

Tot eind augustus onbeperkt 
tennissen

Tennis vereniging  Tautenburg bestaat dit jaar 45 jaar en viert het hele jaar feest. De club heeft 
bij Koningsdag het dorp al laten zien dat zij in staat zijn om een feestje te vieren en vooral de 

jeugd laten snuffelen aan de tennissport.

Ook door tennisbanen aan te leggen 
op het Maertensplein is het goed 
gelukt Maartensdijk en omstreken 
kennis te laten maken met TV Tau-
tenburg. Betrof het hier vooral de 
jeugdige Maartensdijkers, dan is er 
nu ook tevens voor de wat oudere 
geïnteresseerde een prachtige mo-
gelijkheid om kennis te maken met 
de tennissport. Als men zich aan-
meldt als zomerlid kan tot eind au-
gustus onbeperkt gebruik gemaakt 
worden van de prachtige tennisba-
nen. Prima te combineren met voet-
bal, volleybal of korfbal omdat u 
zelf bepaalt wanneer u naar de baan 
wil. Ook om in vorm te blijven voor 
het verdere sportseizoen een prima 
manier, waar vele andere sporters al 
gebruik van maken. Ga naar www.
tautenburg.nl voor meer informatie 
of bel met 0346 213421. 

Als kers op de taart dit jaar i.v.m. het jubileum bestaat de mogelijkheid 
om na afloop in augustus op interessante voorwaarden definitief lid te 
worden. 

Overname 
Voordaan velden 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 
overeenstemming met hockeyclub MMHC Voordaan 

over de kaders voor een gefaseerde overname van de vier 
hockeyvelden in Groenekan. De gemeente zal per veld 
overgaan tot overname van Voordaan, zodra zowel de 

fundering als de toplaag van dat veld aan vervanging toe zijn. 

Basisafspraak is dat Voordaan de grond onder het veld om niet over-
draagt aan de gemeente, dat de gemeente het veld vervangt en ver-
volgens verhuurt aan Voordaan onder de standaardvoorwaarden, die 
voor alle veldsportverenigingen gelden. 

Fasering
Het overleg met Voordaan richtte zich vooreerst op de overname van 
veld 2, omdat de vervanging van dat veld per direct noodzakelijk en 
aan de orde is. De gemaakte afspraken gelden in beginsel ook voor de 
overige drie velden en treden in werking zodra ook voor die velden 
vervanging van toplaag en fundering nodig is. 
Naar huidige verwachting is de vervanging van toplaag en fundering 
van veld 4 aan de orde in 2021, voor veld 3 in 2031 en voor veld 1 
in 2035. Of de overname van de overige drie velden daadwerkelijk 
plaats vindt is een keuze van Voordaan die in de loop van 2016 beslag 
moet krijgen. [HvdB]

Nieuwe sponsor DOS A1
De Wilde Metaal is als sponsor al 
heel lang aan korfbalvereniging 
DOS verbonden. Met ingang van 
volgend seizoen is De Wilde Me-
taal ook shirtsponsor van DOS A1. 
De huidige sponsor van de A1, Van 
Barneveld Elektrotechnisch bu-
reau, blijft als shirtsponsor ook op 
de shirts staan. De Wilde Metaal 
verstrekt hiernaast ook trainings-
pakken en inschietshirts voor het 
team.

Corine en Gerben de Wilde met 
dochter Rozemarijn en spelers van 
DOS in het nieuwe trainingspak, 
wedstrijdshirt en inschietpolo.

Schutterstoernooi

De slotactiviteit van het korfbalseizoen bij DOS vond plaats op 
vrijdagavond 17 juni met het schutterstoernooi, dit jaar voor het 
eerst onder de naam Coen’s Schutterstoernooi. Uiteindelijk bleek 
het koppel Jolanda Sodaar en Michael van Bemmel het sterkst. Zij 
kregen de beker uitgereikt uit handen van sponsor Coen van Dijk van 
Cafetaria Coen. 
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Repair Café met Leut
Zaterdag 25 juni is er weer Repair Café in het dorpshuis 

van Hollandsche Rading van 10.00 tot 14.00 uur voor alles 
wat stuk is of niet meer goed werkt. 

Past een kledingstuk niet meer goed, of is de rits stuk? In het Repair 
Café kan men het laten (ver)maken. Gereedschap, elektrische appa-
raten, speelgoed, fietsen, brommers, meubels, of wat dan ook; alles 
proberen ze samen te maken, zodat men het niet weg hoeft te gooien. 
Ook met koper- en zilverwerk, dat een poetsbeurt nodig heeft, kan men 
‘aankomen’.

Leut 
Leut staat voor gezamenlijk koffiedrinken met gebak op woensdagoch-
tend in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Deze activiteit van en 
voor iedereen wordt uitgebreid naar de zaterdagen, waarop er Repair 
Café is. Men is dus welkom; niet alleen wanneer er iets gerepareerd 
moet worden, maar ook gewoon voor de gezelligheid en een praatje. 

Koffie, gebak en reparaties zijn 
gratis. Een vrijwillige bijdrage 
ter bestrijding van de kosten 
wordt op prijs gesteld.

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

Husky’s bijten dasjes dood 
in De Leyen

door Walter Eijndhoven

Voor de zoveelste keer laait de discussie op over loslopende honden in het bos. Ditmaal waren 
drie dasjes de klos. Zij werden het slachtoffer van twee loslopende husky’s in het Leyense bos. 

Boswachters en andere natuurbeschermers willen nu dat honden overal aangelijnd blijven 
tijdens een wandeling in de natuur.

Ontdaan keek Margriet Hartman, 
lid van Dassenwerkgroep Utrecht 
en ‘t Gooi, naar de beelden op de 
camera. Twee husky’s lopen in de 
buurt van een dassenburcht en grij-
pen uiteindelijk drie jonge dassen. 
Net buiten beeld worden de twee 
jonge diertjes doodgebeten. Later 
werd nog een derde dasje dood ge-
vonden. Hartman vertelt: ‘De werk-
groep doet al jaren onderzoek naar 
de das en toevallig stonden bij deze 
burcht camera’s opgesteld. Zater-
dag 11 juni wilde ik posten bij de 
burcht. Toen ik bij het hol aankwam 
vond ik tot mijn afschuw twee dode 
dasjes. Die dag heb ik nog wel ge-
post bij de burcht, maar natuurlijk 
niets gezien. Later werd dus nog 
een derde dode das gevonden. Na 
het posten heb ik direct contact op-
genomen met Hans Hoogerwerff, 
de boswachter op De Leyen, met 
de vraag of een zogend vrouwtje is 
doodgereden. Hij wist echter ner-
gens van’.

Gekrijs
De dag erop bekeek Hartman de 
beelden van de burcht en zag zij 
twee husky’s rondlopen bij het 

dassenhol. Hartman: ‘Het was af-
schuwelijk om te horen, maar net 
buiten beeld van de camera’s wer-
den de dasjes doodgebeten. Het 
gekrijs van de dieren in doodsnood 
was niet om aan te horen. Het is nu 
een week later, maar ik ben er nog 
steeds kapot van’. Ook moeder das 
was totaal van de leg. Deze marter-
achtige is normaliter een nacht- en 
schemeringsdier, maar het vrouwtje 
vertoonde zich zelfs overdag, rond 
6.00 uur, 12.00 uur en 16.00 uur, 
buiten de burcht. 

Waarschuwing
Hartman vervolgt: ‘Een paar dagen 
later zat ik weer bij de burcht, met 
Diet Groothuis, één van de leden 
van de Dassenwerkgroep. Natuur-
lijk was de dood van de dasjes het 
gesprek van de dag. Hiermee moes-
ten wij toch naar buiten treden. Dat 
hebben wij dan ook gedaan. De me-
dia sprongen er direct bovenop, ge-
lukkig. Het filmpje van de husky’s 
werd getoond op RTV Utrecht en 
naar aanleiding daarvan heeft de 
eigenaresse van de twee honden 
zich gemeld. Eerst bij mij en later 
nog bij Hans Hoogerwerff, de bos-

wachter. Helaas bleef het daarbij. 
Zij kwam er vanaf met een waar-
schuwing en zij moest beloven de 
honden vanaf nu altijd aangelijnd te 
houden’. Hoogerwerff heeft bij ju-
risten navraag gedaan of de vrouw 
kon worden aangepakt. Omdat de 
dasjes net buiten beeld zijn doodge-
beten is er geen onomstotelijk be-
wijs dat deze twee honden de jonge 
dieren hebben doodgebeten.

Te gast
Volgens Hartman denken veel men-
sen dat hun hond niet tot zoiets in 
staat is, maar iedere hond toont 
instinctief gedrag. Hartman: ‘Ik 
kom vaak in de natuur en ben tot 
nu toe drie soorten hondenliefheb-
bers tegengekomen. Zij die hun 
kop steeds in het zand steken, lief-
hebbers die hun hond prijzen als 
zij met een gedood konijn aanko-
men en de “normale” hondenlief-
hebbers, die hun hond aangelijnd 
houden’. Na dit soort voorvallen 
krijgen natuurbeschermingsorgani-
saties steeds meer de neiging om 
binnen hun gebied een aanlijnge-
bod te eisen en worden de goeden 
de dupe van de slechten. Hartman: 

‘Dat is jammer voor de goede baas-
jes. Losloopgebieden worden door 
hondeneigenaren vaak gebruikt om 
met elkaar te socializen en dat pak 

je deze mensen dan af. Maar ja, je 
bent te gast in de natuur en je hebt 
je, buiten de losloopgebieden, aan 
bepaalde regels te houden’.

Deze jonge das overleefde, net als zijn broertjes, de aanval van twee 
Husky’s niet.

Lezing Tuingeschiedenis
Op dinsdag 28 juni is er in de Bilthovense Boekhandel een lezing door Anne Mieke Backer, 

auteur van het boek ‘Er stond een vrouw in de tuin’. 

Er stond een vrouw in de tuin laat 
zich lezen als één lange en boeien-
de wandeling door de Nederlandse 
tuingeschiedenis, waarbij de vrouw 
als gids is gekozen. Het gaat daarbij 
niet alleen over vrouwelijke tuin- 
en landschapsarchitecten, maar 
ook over naamloze boerinnen die 
hun kennis van bloemen en planten 
doorgaven aan hun dochters, over 
prinsessen en rijke grootgrondbe-
zitsters die het landschap naar hun 

hand zetten, pioniersters met tul-
penbollen, burgerdames en zelfs 
hoeren die in de groene beschutting 
van parken hun diensten aanbieden. 
Het boek schetst als het ware de 
geschiedschrijving van de Neder-
landse vrouw vanuit het perspectief 
van de tuin.

Verbeelding
De lezing zal inzoemen op een van 
de vele tot de verbeelding spre-

kende vrouwen: Marie de Brimeu; 
de prinses van Chimay (ca.1550-
1605). De manier waarop zij tijdens 
de Tachtigjarige Oorlog met haar 
bloementuinen het moreel hoog 
hield geeft een dieper inzicht in de 
vele facetten van de tuinkunst. De 
lezing is op 28 juni, aanvang 20.00 
uur in de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1. Graag vooraf aan-
melden op 030 2281014 of info@
bilthovenseboekhandel.nl

Het is zomer en weer voor terrassen
in het dorp maar ook aan de plassen
het is lekker lang licht
en de vakantie in zicht
waar iedereen op zit te vlassen

Guus Geebel Limerick

Kikker op liefdespad

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-06
Do.

23-06
Vr.

24-06

Maïskip
met kerriesaus

of
Victoriabaarsfilet
met ravigottesaus

of
Linzensalade 

met cashewnoten

€ 10,-

Woe.
29-06
Do.

30-06
Vr.

01-07

Biefstuk v.d. grill
met pepersaus

of
Portugese sardines

met zeezout en citroen
of

Champignonragout
met rijst en groenten

€ 10,-

Open vanaf 15.00 uur!
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