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Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Restauratie Molen Geesina 
officieel van start

door Rob Klaassen

Met het hakken van een gat in de romp van de molen Geesina hebben burgemeester Sjoerd 
Potters, Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van het Utrechts landschap, Frits Jansen, 
voorzitter van de stichting molen Geesina en molenaar Ingrid Friesema, zaterdag 20 mei het 

officiële startsein gegeven voor het laatste deel van de restauratie van de molen Geesina.

Tegelijkertijd is een crowdfundings-
actie gestart, waarbij vrijwilligers 
het laatste deel van het geld bijeen 
willen brengen voor deze restaura-
tie. Burgemeester Potters overhan-
digde, tijdens een gezellig samen-
zijn in de tuin van ‘buurtjes’ Klaas 
en Heini Verhoef, als eerste namens 
de gemeente De Bilt, aan deze actie 
een cheque van 3000 euro. 

Metselwerk
De molen Geesina was in de provin-
cie Utrecht de molen die het langst 
commercieel is geëxploiteerd. Tot 
in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
werd hier nog gemalen. Daarna 
raakte de molen sterk in verval. 
Toen het Utrechts Landschap eige-
naar werd van de molen is er on-
middellijk begonnen met plannen 
om de molen te restaureren. In 2011 
kon de restauratie van start gaan. De 
molen kreeg een kap, wiekenkruis 
en een binnenwerk. Ook het met-
selwerk werd toen lokaal hersteld. 
De molen kon weer draaien en 
malen. Echter na enige jaren bleek 
dat het metselwerk er veel slechter 
aan toe was dan aanvankelijk was 
gedacht. Er is scheurvorming in 
de romp. Hierdoor is het onverant-
woord de molen nog te laten malen. 
Paul Vesters, projectleider van de 
restauratie: ‘Dit komt, omdat bij 
een eerdere restauratie er verkeerd 
is gewerkt. Er zijn toen verkeerde 
materialen gebruikt in de romp van 
de molen. Verkeerde specie en ver-
keerde stenen. Nu laten we 42.000 
speciale stenen bakken door een 
ambachtelijke steenbakkerij. Het is 

destijds gewoon niet vakkundig ge-
noeg gebeurd. Dit is geen verwijt. 
Het is toen zo gebeurd, omdat het 
bezit van een molen nu eenmaal 
duur is. Een molenaar verdiende 
in het algemeen niet veel. Daarom 
moest vaak alles zo goedkoop mo-
gelijk worden uitgevoerd. Het res-
taureren van een molen is zeer spe-
cialistisch werk. Zo is bijvoorbeeld 
de vorm van een molen conisch en 
dus niet rond. Er komt heel veel bij 
kijken. Wij zijn blij een goed en 
vakkundig bedrijf hiervoor te heb-
ben gevonden. We hopen dat eind 
van het jaar de molen weer volledig 
kan draaien en malen’. 

Financiën
De totale restauratie van het met-
selwerk gaat 300.000 euro kos-
ten. Het Utrechts landschap neemt 
hiervan 150.000 euro voor haar 
rekening. Provincie, gemeente en 
diverse fondsen brengen 125.000 
euro bijeen. Negen fondsen hebben 

aan de restauratie bijgedragen. Dit 
zijn: Elise Mathildefonds, Stichting 
Gansoord, Hendrik Mullerfonds, 
K.F. Heinfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Brigida, 
Stichting Dioraphte, TBI-fundatie-
fonds, Stichting Zabawas en Gravin 
van Bylandt. Voorzitter Frits Jansen 
maakte bekend dat de actie onder 
de Groenekanse bevolking tot nu 
toe ruim 8 duizend euro heeft opge-
leverd. Om de restauratie financieel 
volledig rond te krijgen zou nog 
een bedrag van 17.000 euro bijeen 
moeten worden gebracht. Door de 
extra gift van de gemeente De Bilt 
van 3000 euro en het ter beschik-
king stellen van 5000 euro uit de 
reserves van de stichting molen 
Geesina bedraagt dit nu nog maar 
9000 euro. Vrijwilligers van de 
molen Geesina zullen proberen dit 
bedrag door middel van ‘crowdfun-
ding’ in de ruime omgeving van de 
molen de komende maanden bijeen 
te brengen. 

Dag van de Bouw 
Iedereen kon een kijkje nemen achter de schermen bij de Onderdoor-
gang Leijenseweg in Bilthoven. Normaal is de toegang verboden, maar 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur was de bouwplaats van Hegeman-
Mobilis open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw 2017. 

Men kon niet alleen zien hoe ver de bouw gevorderd is, maar kreeg ook 
uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. De toegang was gratis en er 
viel een hoop te beleven voor jong en oud.

Dit jaar deed ook de brandweer Bilthoven mee aan de dag van de 
bouw; ook bij de brandweerkazerne aan de Leijenseweg waren er di-
verse activiteiten. [foto’s Reyn Schuurman]

V.l.n.r. Ingrid Friesema, molenaar, Saskia van Dockum, Utrechts 
Landschap, Sjoerd Potters, burgemeester en Frits Jansen, Stichting 
molen Geesina, geven gezamenlijk de  start aan voor de restauratie door 
het slaan van een gat in de molenwand. 



 De Vierklank 2 24 mei 2017

‘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
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Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
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www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

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

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

25/05 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 
28/05 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/05 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer
28/05 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer

28/05 • 18.30u - ds. L. de Wit

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/05 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/05 • 10.00u - de heer Herman Kersting

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/05 • 10.30u - Voorgangers

Mevr. A. Veldhuis en de heer J. Ham
28/05 • 10.30u - Voorganger Pastor

A. v.d. Boogaard en dhr. F. W. v.d. Sande

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

25/05 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
28/05 • 10.15u - ds. D. Griffi oen
28/05 • 16.30u - ds. J. J. Burger

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
25/05 • 10.00u - ds. H.E. Dankers

28/05 • 10.00u - ds. G. Kansen
28/05 • 19.00u - ds. F. Wijnhorst

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/05 • 09.30u - mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
28/05 • Samendienst in en met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/05 • 10.00u - mevr. Ds. M. van der Wal, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
25/05 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen, J. Meijer en K. van Gestel
28/05 • 10.00u - Eucharistieviering,

Mgr. H. Woorts

V.E.G. De Bilt e.o.
28/05 • 10.00u - Spreker dhr. Wiert Douglas

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/05 • 10.30u - Dhr. B. van Empel 

Herv. gemeente Groenekan 
25/05 • 10.00u - ds. M. Baan

28/05 • 15.30u - Proponent G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
25/05 • 10.00u - de heer J. de Boer 

28/05 • 10.00u + 18.30u - ds. H. Juffer 

Onderwegkerk Blauwkapel
28/05 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/05 • 11.00u - Mevr. Ds. M. Verstoep

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/05 • 10.00u - Ds. W.J. Dekker

28/05 • 18.30u - Ds. G. Lustig

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/05 • 09.00u- Kandidaat H. Roelofsen
28/05 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra,
in ochtenddienst Viering + Dankzegging 

Heilig Avondmaal, in avonddienst 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
28/05 • 09.30u - Mevr. ds. M. Verstoep 

St. Maartenskerk
25/05 • 10.30u - Eucharistieviering,

Pastor Gerard de Wit
27/05 • 19.00u - Eucharistieviering,

Pastor Jozef Wissink
29/05 • 10.30u - Eucharistieviering,

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

25/05 • 10.00u - Dhr. C. Hoogendoorn
28/05 • 10.00u - Dhr. A. Doornebal

28/05 • 18.30u - Dhr. J. Brunt

PKN - Herv. Kerk
25/05 • 09.30u - ds. M. van der Zwan

28/05 • 10.00u - ds. K.C. Kos
28/05 • 18.30u - ds. M. van de Zwan

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

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

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

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

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

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.

Reünie bij ONS

Om de 90 jaar dat de ONS heeft 
bestaan te vieren komt er op 
23 september 2017 een grote 
reünie voor alle oud-leerlingen 
en oud-docenten van de ONS. 
De organisatie is in handen van 
oud-leerlingen (die om deze reü-
nie hebben gevraagd) en (oud-)
docenten van de ONS. Later in 
de week (woensdag 27 septem-
ber) zal de ONS verdwijnen en 
de Aeres Mavo ontstaan. Aan-
melden kan via administratie-
ons@groenhorst.nl.

Grote boekenbeurs bij WVT

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 
organiseert WVT een grote boe-
kenbeurs. In het WVT-gebouw 
aan de Talinglaan 10 in Biltho-
ven zijn duizenden boeken, maar 
ook Lp’s en Cd’s gecategoriseerd 
uitgestald om voor een redelijke 
prijs van eigenaar te verwisselen. 
Toegang is gratis en het is moge-
lijk om met pin af te rekenen. 
Openingstijden: vrijdag 26 mei 

van 14.00 tot 20.00 uur, zaterdag 
27 mei van 10.00 tot 15.00 uur. 
Meer informatie: www.vvsowvt.
nl of tel. 030 2284973.

Fluisterboot door Molenpolder

Vaar met de gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder. In 
een stille fluisterboot kom je 
tot rust, en geniet je van het uit-
zicht over de petgaten en legak-
kers van dit oude veenlandschap. 
Speur samen met de gids naar de 
dieren en planten in dit gebied, 
zoals ringslang, purperreiger en 
zonnedauw, en loop onderweg 
een stukje op het ‘drijvend land’. 
Een bijzondere ervaring. Trek 
laarzen of waterdichte schoenen 
aan en kleed je op het weer (de 
boot is niet overdekt). Neem je 
verrekijker mee. Kijk op de web-
site www.staatsbosbeheer.nl om 
te reserveren. Vertrek op 27 mei 
om 10.00 uur vanaf Werkschuur 
Staatsbosbeheer, Westbroekse 
Binnenweg 5, Tienhoven.

Samen Lunchen op dinsdag

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.30 
uur kan men in restaurant Bij 
de Tijd gezellig aanschuiven bij 
Samen Lunchen op Dinsdag. 
Vrijwilligers van Mens De Bilt 
verrassen de deelnemers weke-
lijks met een heerlijke lunch 
bestaande uit soep, 2 belegde 
broodjes, snack en kopje thee/
koffie. Ingang: Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Aanmelden s.v.p. via ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.
nl of tel. 030 7440595. 

Rondleiding op Ruigenhoek

Fort Ruigenhoek organiseert 
op zondag 28/5 een rondlei-
ding. Fort Ruigenhoek is in 
2016 gerestaureerd en zeker een 
bezoek waard. Verken het fort 
met de gids van Staatsbosbe-

heer, kom alles te weten over de 
geschiedenis en struin door de 
natuur rondom het fort. Adres: 
Ruigenhoekse Dijk t.o. 125a, 
Groenekan. Aanvang: 13.30 (tot 
15.00). U hoeft zich niet vooraf 
aan te melden maar kunt gewoon 
naar het fort komen, waar de 
gids bij het hek op u wacht. Kijk 
voor meer info op www.staats-
bosbeheer.nl. Wilt u een groeps-
rondleiding boeken? Informeer 
ernaar via utrechtwest@staats-
bosbeheer.

Denk mee over Westbroek

Op 29 mei is er een brede bij-
eenkomst in het Dorpshuis voor 
alle inwoners van Westbroek. 
Tijdens deze avond willen de 
Gemeente en het Dorpsberaad 
o.a. van gedachten wisselen, 
samen de belangstellenden over 
o.a. het vooral in Westbroek 
spelende onderwerp ‘verkeers-
veiligheid/sluipverkeer’. Ook is 
er voldoende ruimte om ande-
re onderwerpen naar voren te 
brengen. Met deze bijeenkomst 
wordt een brede start gemaakt 
met een nieuwe manier van 
samenwerken tussen gemeente 
en Westbroek, waarbij lokale 
kennis wordt benut om zo tot 
betere oplossingen te komen. 
Een recent voorbeeld hiervan is 
de aanpak van de waterover-
last in de Nieuwbouw van West-
broek; deze heeft tot een goede 
oplossing geleid. Op de avond 
is namens de gemeente onder 
ander gebiedswethouder Ebbe 
Rost van Tonningen aanwezig. 
Iedereen ddie mee wil denken 

o.a. over dit onderwerp is wel-
kom op maandag 29 mei van 
19.30 uur tot 21.30 uur in het 
Dorpshuis in Westbroek.

Vergadering Contactcie
Lage Vuursche

De Contact commissie Lage 
Vuursche komt op dinsdag 
30 mei bijeen in Dorpshuis 
De Furs. Op de agenda staat 
o.a.:Vorderingen Renovatie 
Smederij, ontwikkelingen Soest-
dijk, onderhoud Dorp, ontwikke-
lingen glasvezel Lage Vuursche, 
uitbating Buiten in de Kuil, stand 
van zaken ontwikkelingen Thee-
huis Overbosch.

De Bilt Fietsstad

Hoewel De Bilt geen stad is, doet 
de gemeente toch mee aan de 
Fietsstadverkiezing 2018. Elke 
Nederlander kan fietsen. Fietsen 
is leuk, praktisch en gezond. 
Daarom zou elke fietser zich 
onbezorgd in het Nederlandse 
verkeer moeten kunnen bewe-
gen. De Fietsersbond stimuleert 
de overheid om het fietsklimaat 
te verbeteren. Een bond die fiet-
send Nederland de wind in de 
rug geeft.
Een van de manieren om aan-
dacht te vragen voor het fietsver-
keer is de Fietsstadverkiezing. 
En De Bilt denkt dat te zijn. 
De gemeente roept inwoners op 
die het hiermee eens zijn om de 
enquête van de Fietsersbond in 
te vullen op www.fietsersbond.
nl en De Bilt te promoveren tot 
Fietsstad 2018.

De Leijen met een tunnel bereiken
dat kon, maar alleen om te kijken
het was dag van de bouw
en dus trots als een pauw
stonden bouwers met hun werk te prijken

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

GRATIS BEZORGSERVICE

Tien jaar Alting Uitvaarten
in regio Utrecht

door Guus Geebel

‘We wilden op een gepaste manier stilstaan bij ons tienjarig bestaan’, vertelt Hiske Alting. 
‘Dat gaven we op zaterdag 6 mei vorm in de Utrechtse Geertekerk met een lezing en een 

uitvaartinformatiemarkt’, De lezing werd gehouden door de Vlaamse
rouwdeskundige Manu Keirse. 

‘We hebben voor deze insteek ge-
kozen omdat het wel en wee van de 
nabestaanden mij altijd in belang-
rijke mate heeft beziggehouden. 
Van Manu Keirse wist ik dat hij met 
zijn verhaal op een begeesterde wij-
ze nabestaanden weet te raken. De 
aanwezigen waren dan ook erg on-
der de indruk. Er werden na afloop 
vragen gesteld waarvan ik vond dat 
hij er heel erg goed op inging.’ Op 
de uitvaartinformatiemarkt die ’s 
middags plaatsvond konden men-
sen zich breed oriënteren en infor-
matie krijgen op velerlei gebied.

Start
Hiske Alting begon de uitvaarton-
derneming op 2 november 2006 
onder de naam Alting en Partners. 
‘Maar zo mocht ik me niet inschrij-
ven bij de Kamer van Koophandel, 
omdat ik niet echt een partner had. 
Toen heb ik een vriendin van de 
opleiding voor uitvaarleiders ge-
vraagd of zij mijn partner wilde zijn 
en toen kon het wel. Sinds 1 januari 
2014 doe ik de onderneming onder 
de naam Alting Uitvaarten. Pau-
line Res is bij mij in dienst en Arna 
Loonstra coördineert de nazorg, die 
we na zes maanden aanbieden. Ver-
der zijn er 17 min of meer vrijwil-
ligers die bij uitvaarten assisteren.’ 
Hiske noemt ze het goud van de 
onderneming. 

Ervaring
Over hoe zij ertoe kwam dit te gaan 
doen vertelt Hiske dat het overlijden 
van haar vader in 1995 eigenlijk de 
aanleiding was. ‘Hij had een ziekbed 
van drie maanden en die tijd heeft 
hij onder andere gebruikt om zijn 
uitvaart voor te bereiden. Hij wilde 
ons daar uit zorgzaamheid niet mee 
belasten en heeft alles al met ons 
doorgepraat. Als oudste heb ik dat 
voornamelijk met hem gedaan. We 
maakten een compleet draaiboek 
voor zijn uitvaart. De uitvaartonder-
neming waar we toen hij overleed 
mee te maken hadden liep ons meer 
voor de voeten dan dat we er steun 
aan hadden. Toen is echter niet in 
mijn hoofd opgekomen dat dit nou 
zo’n mooi beroep was, maar de erva-
ring is me wel heel erg bijgebleven.’

Uitvaartleider
Hiske Alting was toen nog werkzaam 
als onderwijsadviseur. ‘Ik kreeg een 
burn out en moest me opnieuw gaan 
oriënteren op werk. Bij een outplace-
mentbureau moest ik een paar erva-
ringen opschrijven die vormend in 
mijn leven geweest waren. Het eerste 
wat ik opschreef was de uitvaart van 
mijn vader. Ik heb toen het onder-
wijs verlaten en ben naar Frankrijk 
gegaan. Daar heb ik een paar jaar 
gewoond en een kasteel verbouwd. 
Ook heb ik nog een jaar in Spanje ge-

woond. Terug in Nederland bleek dat 
ik alle schepen achter mij verbrand 
had en ik heb toen allerlei kleine 
baantjes gedaan. Toen ik hoorde dat 
er een opleiding was voor uitvaartbe-
geleider ben ik die gaan volgen.’ Tij-
dens de opleiding liep Hiske stage bij 
uitvaartondernemingen en kwam tot 
de conclusie dat zij het beter op haar 
eigen manier kon doen. ‘En zo is het 
gekomen.’

Veranderingen
De belangrijkste verandering in deze 
tien jaar noemt zij dat de dood weer 
een plek terugveroverd heeft in het 
leven. ‘Er zijn nu hospices waarvan 
toen ik begon weinig mensen het 
bestaan kenden. Dat staat nu echt op 
de kaart als een plek waar je naartoe 
kunt in je laatste levensfase. Er be-
ginnen nu ook gaten te vallen in de 
babyboomgeneratie. Die heeft eigen 
ideeën over hoe ze willen dat hun 
uitvaart gaat. De kist is niet standaard 
meer. Alles mag een uitdrukking zijn 
van hoe je in het leven hebt gestaan. 
Het leven vieren is ook vaak een on-
derdeel van de uitvaart.’ Hiske vertelt 
over Mark van de Poel die vijftien 
jaar geleden begon met de uitvaart-
bus. Hij kocht een bus die in Utrecht 
was gebruikt voor stadsvervoer en 
maakte die geschikt voor rouwver-
voer. ‘Wanneer bij het bespreken 
van een uitvaart deze bus ter sprake 

komt zeg ik altijd, je hebt niet alleen 
de uitvaartbus, maar ook Mark van 
de Poel, die echt een bijdrage levert 
aan de beleving van de uitvaart. Als 
je naar al die ontwikkelingen kijkt 
zou je kunnen zeggen dat mensen 
ontspannender zijn gaan staan in de 
dood en ook ten aanzien van de over-
ledene. Er wordt ook vaker voor een 
thuisopbaring gekozen.’

TrösT
Stichting TrösT, waar Hiske Alting 
ooit mee begonnen is, organiseert 
maandelijks een rouwcafé in café 
Averechts in Utrecht. ‘We hebben 
TrösT gestimuleerd een stichting 
te worden. Een groep vrijwilligers 
runt het en ze doen het heel goed. 
Er is altijd een culturele insteek en 
je merkt dat het leidt tot het ontdek-
ken van nieuwe vermogens in jezelf. 
In het café vinden ze een podium om 
nieuwe ideeën vorm te geven. Het 
werkt naar twee kanten. Lotgenoten 

troosten elkaar op een creatieve ma-
nier.’ Alting Uitvaarten is gevestigd 
in Utrecht, Geertekerkhof 3, telefoon 
030 7850396.

Het wel en wee van nabestaanden 
houdt Hiske Alting in belangrijke 
mate bezig.  

Geslaagde ontbijtactie De Ark
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 13 mei bezorgden vrijwilligers van kerkelijke wijkgemeente De Ark zo’n 450 
ontbijtjes aan burgers, die iets extra’s verdienen, mensen met wat meer afstand tot de 

maatschappij, met een fysieke of geestelijke beperking, of hen die wat meer steun behoeven. 
Niet alleen in gemeente De Bilt, maar ook een enkele in Zeist.

Vorig jaar was de ontbijtjesactie 
zo’n succes, dat vrijwilligers van 
de kerkelijke wijkgemeente De Ark 
besloten om dit jaar weer een actie 
te organiseren. Begin dit jaar werd 
een nieuw team geformeerd. ‘On-
geveer vier maanden geleden start-
ten wij met de voorbereidingen. 
Er werd een nieuw team gevormd, 
vergaderingen werden ingepland 
en wij stelden het uitgangspunt 
voor de ontbijtjesactie vast’, ver-
telt organisatielid Johan van Vul-
pen. Kortom, er was veel te doen 
voor de vrijwilligers. Om bekend-
heid aan de actie te geven werd de 

sponsorcommissie op pad gestuurd 
om sponsors te werven. Ook de 
PR-commissie droeg haar steentje 
bij: er moesten spandoeken ko-
men, posters worden opgehangen, 
de website bijgewerkt en de pers 
ingelicht. Van Vulpen: ‘Belangstel-
lenden konden de hele maand april 
bij ons een ontbijtje bestellen, via 
onze website. Ook werden bestel-
formulieren uitgedeeld in de kerk 
en werden ontbijtjes verkocht door 
kinderen. Ondertussen gingen wij 
ook zelf nog op zoek naar mensen 
die wel een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken’. 

433 ontbijtjes
Tot drie weken voor de ontbijtactie 
kon nog worden besteld. Daarna 
werd gekeken hoeveel bestellin-
gen binnen waren en hoeveel fruit, 
brood en dergelijke moest worden 
besteld. Er werd contact opgeno-
men met de leveranciers en werd 
gezocht naar extra vrijwilligers 
om alles in goede banen te leiden. 
Kortom, een gigantische klus. ‘Uit 
de laatste cijfers die ik heb zijn 433 
ontbijtjes besteld, waarvan 200 
voor de voedselbank’, zegt Van 
Vulpen. ‘Met behulp van onze be-
stellijst worden de bezorgroutes 
gemaakt’. Twee dagen voor de be-
zorgdag werden door vrijwilligers 
nog een paar honderd dozen en tas-
jes gevouwen, en op vrijdag 1100 
sinaasappelen geperst en alvast in 
de dozen gestopt, maar ook toen 
was de klus nog niet geklaard. Op 
de dag van bezorging werden ook 
nog even bijna 350 eieren gekookt. 
Om 5.00 uur ’s ochtends stond ie-
dereen alweer klaar, moesten zij 
alle eieren koken, broodjes ophalen 
bij de bakker en de laatste produc-
ten in de doosjes stoppen. Om 7.15 
uur werden de ontbijtjes opgehaald 
door de chauffeurs en bij de adres-
sen afgeleverd.Er werden meer dan 1100 sinaasappelen geperst en 350 eieren gekookt.

Computerapparatuur 
thuis en geïnstalleerd

Homayun Sharifi van Computerhulp Midden Nederland (CMN) rijdt van 
hot naar her om, vooral op locatie computerhulp en ondersteuning te bie-
den. Over 7 weken beginnen de schoolvakanties en met het nieuwe school-
jaar in zicht verwacht hij weer de nodige drukte.De gemiddelde middelbare 
scholier heeft de beschikking over een computer. De een heeft een eigen 
laptop, pc of mac, de ander zal hem wellicht met huisgenoten moeten de-
len. Homayun helpt bij het installeren van computers én bij een optimale 
inrichting ervan. Daarnaast spant hij zich in om de computer dusdanig te 
beveiligen dat het risico op virussen en andere ongewenste zaken minimaal 
is. 

Nieuw of gebruikt
Naast service levert CMN ook nieuwe of gebruikte apparatuur. Het grote 
onderscheid met de gemiddelde internetaanbieder is de persoonlijke be-
trokkenheid. Homayun kan goed adviseren en inventariseert graag aan 
welke eisen de computer moet voldoen. ‘Ik heb sowieso een interessant 
aanbod tweedehands computers en laptops. Zeer betrouwbaar, 2 - 3 jaar 
oud, volledig nagekeken en tip-top in orde. Alle computers en laptops wor-
den volledig geïnstalleerd en met  een nieuwe SSD harde schijf geleverd. 
Voor een laptop die dagelijks op de fiets meegaat adviseer ik toch een ander 
model dan een laptop die alleen thuis gebruikt wordt’, vertelt Homayun. 
‘Uitgangspunt is het wensenlijstje van de klant. Van daaruit inventariseer 
ik het gebruik en adviseer ik graag wat het meest geschikt is. Ik lever de 
apparatuur aan huis en help dan over het algemeen ook nog even op weg 
om hem zo optimaal mogelijk te laten functioneren. In overleg is het zelfs 
mogelijk om tot een proefplaatsing over te gaan.’ Eenmalige aanbieding 
voor Vierklank lezer: 5% korting op alle aanschaf tweedehands computer 
of laptop. Computerhulp Midden Nederland staat 7 dagen per week 24 uur 
per dag klaar bij computercalamiteiten. ‘Als het echt moet, ben ik er’, stelt 
Homayun. Dat zijn klanten hem waarderen blijkt wel uit de 5 sterren status 
op google recensies. Kijk voor meer informatie op www.computerhulp-
middennederland.nl, bel 0346-795104, 06-24807945 of kijk in de bedrij-
vengids van De Vierklank.

Homayun Sharifi is een herkenbare verschijning in de gemeente.
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Diverse soorten 
kipspiezen

Speklappen
Gemarineerd of naturel

Biefstukspiezen

Boerderij kipfilet
(Scharrel)

500
GRAM 5.50

100
GRAM 2.25

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Kip-kerrie salade
Filet americain

Achterham
Rosbief 
Rookvlees

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA MIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 2.25

Noten & pinda's

OVERHEERLIJKE 
PISTACHENOTEN 
IN DOP

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 mei
t/m woensdag  mei

500
GRAM 5.98

LATUR 
Mix van koe-, geit- en schapenmelk

BOERENGRASKAAS

PER
STUK 4.25 

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.98

Slavinken, 
rundervinken of 
gehaktstaven

6 HALEN= 
5 BETALEN

5+1
GRATIS

LET OP!
DONDERDAG 
25 MEI ZIJN WIJ 
GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG!

NU
VOOR 7.50 

Lekker voor het weekend!

GRILLWORST + 
LEVERWORST

Aangepaste openingstijden!
Lekker voor de BBQ!

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

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

EXTRA ZOETE GESNEDEN

Ananas
GROTE BAK

1.98

Geldig op vrijdag en zaterdag

PITLOZE

Watermeloen
PER PART 

0.99

HOLLANDSE

Smaak trostomaten
500 GRAM 

0.79

UNIEK LEKKER!

Smaak Galia meloen
RECHTSTREEKS UIT SPANJE!

CIRCA 1,5 KILO 
PER STUK 

2.50

Geldig op maandag 29/5, dinsdag 30/5 en woensdag 31/5

VERSE LUXE

Pluksla

ZAK
150 GRAM

1.98

HOLLANDSE

Komkommers
2 VOOR

0.99

Macaroni
KOUD OF WARM TE ETEN

100 GRAM 

0.99

Vrijdag en zaterdag

Zomerspaghetti
100 GRAM

0.99

Asperge - schotel
100 GRAM

1.25

SPECIAALTJE:

Kalfsvlees
IN KOKOS-DRAGONSAUS;
MET ASPERGES,
SOJABOONTJES EN RIJST

100 GRAM

1.75

Zaterdag verse Sushi

Geldig op vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op vrijdag en zaterdag

UIT EIGEN KEUKEN, DAGELIJKS VERS

Huzarensalade, karto� elsalade, 
aspergesalade, zoete aardappelsalade, 
rauwkostsalades en fruitsalades!

BBQ
TIP



Repair Cafe bij WVT

Veel bijzondere reparaties waren er afgelopen zaterdag bij het Repair 
Cafe in Bilthoven. Een jongeman kwam met een op marktplaats gekocht 
hoaverboard. Eerst deed ie het prima, maar toen was de oplaadknop afge-
broken. Reparateur Roel uit de Bilt maakte samen met de jongeman het 
bord open en gelukkig lukte het snel de oplaadknop weer vast te zetten. 
Samen zetten zij het hoverboard weer in elkaar en gelukkig werkte hij 
weer helemaal.

Een oudere heer kwam met een printer waarvan de papiertoevoer het niet 
meer deed. Reparatrice Marianne maakte alles goed schoon, maar helaas 
dat hielp niets. Toen op google een filmpje gevonden werd waarbij de 
papiertoevoer van een printer werd gerepareerd door een stuk karton met 
redelijk geweld door de papiertoe-
voer heen te duwen. Zo gezien, zo 
gedaan, en... ook de printer was 
weer aan de praat geholpen.

Volgende
Al met al kwamen er zo’n 60 men-
sen langs met hun kapotte spullen 
en daarvan verlieten er velen met 
een blijde lach en gerepareerd ap-
paraat, stofzuiger, wekkerradio, 
elektrische piano, fiets of broek 
het pand. Het volgende Repaircafe 
wordt georganiseerd op zaterdag 
1 juli bij de WVT in Bilthoven.
Meer info:
www.repaircafebilthoven.
wordpress.com

(Sofie Bakker)
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advertentie

Uit de gemeenteraad
van 18 mei

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters ver-
welkomt vijf Gasten van de Raad 
die zijn uitgenodigd de vergadering 
bij te wonen. Bastiaan Dijkers uit 
De Bilt door VVD-fractievoorzit-
ter Kees Lelivelt, Paul Gorter uit 
Maartensdijk door commissielid 
Arie Vonk Noordergraaf (SGP) en 
commissielid Mischa van der He-
ijden (SP) heeft Merel Boshuis, 
Jeanette Mens en Jacqueline Teu-
nissen uitgenodigd. René Olthof 
wordt geïnstalleerd als commis-
sielid zijnde niet raadslid voor de 
fractie van Beter De Bilt.
 
Voorjaarsnota
Bij de behandeling van de Voor-
jaarsnota dient Johan Slootweg 
(SGP) een motie in over een plan 
dat in het projectenboek staat 
over de herontwikkeling van het 

Maertensplein. Daar zou op een 
parkeerplaats een appartementen-
complex moeten komen. ‘Dat vin-
den wij geen goed plan. Het neemt 
veel parkeerplaatsen weg.’ De SGP 
wil kijken naar een andere locatie. 
Slootweg vraagt het college voor-
alsnog af te zien van woningbouw 
op die parkeerplaats en in overleg 
met de initiatiefnemer te zoeken 
naar een andere locatie. Hij noemt 
als mogelijke plaats de Dierenriem 
waar gemeentegrond ligt. De mo-
tie is aangenomen. Verder vraagt 
Slootweg in een motie om vanuit 
een positieve grondhouding mee te 
werken om de gewenste uitbreiding 
van Schoonderwoerd Vlees B.V. 
op Larenstein mogelijk te maken. 
De compensatie van het groen wil 
hij bij voorkeur buiten Larenstein 
te zoeken. Ook deze motie wordt 

aangenomen. Een motie over dit 
onderwerp van Peter Schlamilch 
waarin zijn fractie het college ver-
zoekt alles in het werk te stellen 
om dit bedrijf binnen de randvoor-
waarden op Larenstein te behouden 
en de huidige natuurwaarden te 
beschermen, wordt verworpen. In 
een tweede motie verzoekt Fractie 
Schlamilch (Forza) de verkeersvei-
ligheid in Westbroek te verbeteren. 
De motie wordt aangehouden tot 
de behandeling van de Kadernota.

Dierenriem
Wethouder Hans Mieras gaat in op 
de motie van Slootweg over het 
Maertensplein. ‘Op het kascom-
plex ligt een bestemmingsplan dat 
dermate veel ruimte biedt dat het 
college zich daar ongemakkelijk 
bij voelt. Daarom hebben we een 
alternatief gezocht bij de parkeer-
plaats.’ De wethouder merkt dat er 
veel weerstand in het dorp is. Hij 
noemt de suggestie om naar de 
Dierenriem te kijken creatief en wil 
dat serieus onderzoeken. ‘Maar als 
het met de alternatieve locatie niet 
lukt komt het eerste plan weer op 
de agenda te staan.’ Anne de Boer 
(GroenLinks) is verontrust dat dit 
tot vertraging van woningbouw zal 
leiden. Wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen zegt bij de moties over 
Schoonderwoerd tussen twee vu-
ren te zitten. Er is een inspannings-
verplichting naar ondernemers en 
tegelijkertijd hebben we boskavels 

met behoud van bomen op orde 
gebracht. Dat overwegende vol-
gen we de positieve grondhouding 
om de gewenste uitbreiding op de 
huidige locatie mogelijk te maken. 
Het college probeert een zo groot 
mogelijk draagvlak te krijgen.’ Wat 
de verkeersveiligheid in Westbroek 
betreft wordt de vergadering van 
het dorpsberaad afgewacht.

Biltsche Hoek
De raad stemde in met de ruim-
telijke randvoorwaarden voor de 
herontwikkeling van De Biltsche 
Hoek als kader voor een goede 
ruimtelijke inpassing van een ver-
nieuwde hotel- en congresfaciliteit 
op die plaats. Een amendement in-
gediend door Krischan Hagedoorn 
(PvdA) om de maximale nokhoog-
te te wijzigen werd verworpen. 
Peter Schlamilch vindt de plannen 
niet passen in de natuurlijke en his-
torische omgeving van de Holle 
Bilt. Fractie Schlamilch dient een 
motie in om de totale bouwhoogte 
tot 15 meter te beperken. De mo-
tie wordt verworpen. Frans Poot 
(D66) benadrukt de goede samen-
spraak met alle betrokken partijen. 
Hij dringt aan op het zoveel moge-
lijk beperken van parkeren op het 
maaiveld. Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) prijst de gemeente geluk-
kig met een ondernemer als Van 
der Valk. Werner de Groot (CDA) 

vraagt na te denken over een 30 km 
zone op De Holle Bilt. Kees Leli-
velt (VVD) wil in samenwerking 
met de gemeente het plan gaan uit-
werken. Wethouder Hans Mieras 
geeft aan wat de procedure is. Eerst 
de gebiedsvisie, dan de ruimtelijke 
randvoorwaarden, dan pas een be-
stemmingsplan en uiteindelijk het 
ontwerp. Het is een stapsgewijze 
aanpak die volgens de wethouder 
buitengewoon goed werkt. ‘We 
hebben aan een landschapsdes-
kundige gevraagd met ruimtelijke 
randvoorwaarden te komen, om 
te onderstrepen dat we vanuit het 
landschap kijken naar de bouwka-
vel.’ 

De vergadering werd om
23.30 uur geschorst tot dinsdag 
23 mei om 20.00 uur. 

De raad stemt in met de randvoorwaarden voor het herontwikkeling van 
De Biltsche Hoek

René Olthof versterkt de fractie 
Beter De Bilt als commissielid.

Start Netwerk Ambassadeurs
Werk en Mantelzorg

door Walter Eijndhoven

Donderdag 11 mei vond in het gemeentehuis in Bilthoven de aftrap plaats van het Netwerk 
Ambassadeurs Werk & Mantelzorg De Bilt. Tijdens deze eerste bijeenkomst maakten de 

diverse ambassadeurs kennis met elkaar en hoorden zij wat hun nieuwe rol als
ambassadeur inhoudt binnen de Biltse samenleving.

Verzorgt u uw dementerende moe-
der en wilt u meer weten over de-
mentie? Vraagt u zichzelf wel eens 
vertwijfelt af hoe u het volhoudt om 
de zorg voor uw naaste te combine-
ren met uw werk? Wilt u in contact 
komen met andere mantelzorgers 
om ervaringen uit te wisselen? Het 
nieuwe Netwerk Ambassadeurs 
Werk & Mantelzorg De Bilt onder-
steunt mensen die onbetaald zorgen 
voor een langdurig of chronisch ziek 
familielid, partner, buur of vriend. 

Overbelast
‘Mantelzorgtaken zijn erg belang-
rijk binnen onze samenleving’, 
vertelt wethouder Madeleine Bak-
ker-Smit tijdens de start van het 
Netwerk. Zij vervolgt: ‘Daarom 
wil gemeente De Bilt het Netwerk 
graag ondersteunen. Gemeente De 
Bilt heeft meerdere petten op, niet 
alleen als werkgever, maar ook 
richting de inwoners van haar ge-
meente’. Via deze ondersteuning 
hoopt de gemeente haar burgers aan 
te zetten om over te gaan tot man-
telzorg. ‘De combinatie van werk 
en zorg is voor veel burgers een 
lastige opgave. Eén op de zes werk-
nemers doet dit, in de zorgsector 
zelfs één op de vier’, vult consulent 

Mantelzorg Marianne Houkamp 
aan. ‘Om te voorkomen dat u over-
belast raakt, kunt u diverse dingen 
doen, bijvoorbeeld gebruik maken 
van wettelijke verlofregelingen of 
met uw werkgever in gesprek gaan 
over een aanpassing van uw werk-
tijden of arbeidsduur. Daarom zijn 
wij verheugd dat reeds diverse be-
drijven binnen onze gemeente ons 
netwerk willen ondersteunen en een 
ambassadeurschap op zich willen 
nemen’. Diverse bedrijven hebben 
hun medewerking reeds toegezegd, 

zoals Sweco ( voormalige Gront-
mij), De Bilthuysen en Stichting 
Kinderopvang De Bilt/ Bilthoven. 
Het Netwerk hoopt dat vele bedrij-
ven en maatschappelijke organisa-
ties zullen volgen. 

Voor meer informatie over 
mantelzorg kunt u terecht bij de 
consulenten van Mens De Bilt:
Marianne Houkamp 
(m.houkamp@mensdebilt.nl)
of Cynthia Vrijsen
(c.vrijsen@mensdebilt.nl) 

Marianne Houkamp (2e van rechts) en haar team hopen veel mantelzorgers 
te kunnen begeleiden.

Reparateur Roel meet samen met deze jonge deelnemer de 
elektriciteitsdoorvoer van een hoverboard. (foto Anne Marie Gout)
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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.

Hondentrimsalon 
Baas

Geopend
maandag t/m vrijdag 
08.00 tot 18.00 uur

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

10% korting
bij uw eerste bezoek 

aan de trimsalon

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

MENS De Bilt Beachvolleybaltoernooi
Dit jaar organiseren de buurtsportcoaches weer 
een Beachvolleybaltoernooi bij Irene Beach.
Het evenement zal plaats vinden op zaterdag
24 juni van 13.00 – 17.00 uur. Vindt u het leuk 
om heerlijk van de zon te genieten en
tegelijkertijd te volleyballen? Geef u snel op met 
vrienden, familie en/of collega’s! Met z’n vieren 
heeft u al een team! De kosten zijn € 20,-per 
team. Leeftijd 16+. Opgeven bij Jeffrey van Delft 
via j.vandelft@mensdebilt.nl

Samen leuke dingen doen
MENS De Bilt organiseert op 13 juni tussen 
14.00-15.30 uur in Restaurant Bij de Tijd een 
markt voor senioren. Doel is om contact te
maken met gelijkgestemden en iemand te 
vinden om samen iets leuks te doen. Net als op 
de markt kun je gewoon binnenlopen en rond-
kijken. Elk kraampje heeft iets te bieden, zoals: 
samen eten/koffie drinken, bewegen,
een spel spelen, naar film/theater, zelf
ingebrachte activiteit. Informatie over
activiteiten van MENS is er ook.
U bent van harte welkom.

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
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Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 JAAR

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

WIJ
TRAKTEREN

DAAROM

Wereldmuziek in de 
Centrumkerk

Op zondag 28 mei zal het koor Sophie’s Voice optreden in de Centrumkerk 
in Bilthoven. Sophie’s Voice is een wereldmuziekkoor uit Utrecht met on-
geveer 25 leden, onder leiding van dirigent Pim Brackenhoff. In de twintig 
jaar dat het koor al bestaat, heeft het een omvangrijk repertoire aan liederen 
van over de hele wereld opgebouwd. Het programma bestaat uit liederen van 
Zuid-Afrika tot Amerika, en van Noorwegen tot Japan. Het koor zingt zowel 
a capella als met instrumentale begeleiding van accordeon en gitaar. Aanvang 
16.00 uur. Vrijwillige bijdrage. Adres Centrumkerk: Julianalaan 42. 

DADEL/VIJGENBROOD

DE LEKKERSTE
BOTERKOEK

een echte traktatie

€ 4,95

€ 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Kunstroute BeeKk geslaagd
door Henk van de Bunt

In Het Lichtruim in Bilthoven gaf burgemeester Sjoerd Potters zaterdag 20 mei het startsein van de 
22ste Kunstroute, georganiseerd door Kunstkring BeeKk. De Biltse kunstkring viert dit jaar haar 

20-jarig bestaan en heeft een groeiend aantal leden; dit jaar heeft zich het honderdste lid aangemeld. 

De Kunstroute kende 23 locaties, 
waar één of meer kunstenaars te 
vinden waren en liep van De Bilt 
naar Bilthoven en Groenekan. Ook 
stond er één kunstenares in haar 
atelier in Lage Vuursche. In totaal 
deden 56 kunstenaars mee. Hun 
werk varieerde van schilderijen, 
keramiek, grafiek, tekeningen, fo-
to’s, textiel tot beeldhouwwerk en 
sieraden. 

Blij
Burgemeester Sjoerd Potters: ‘De 
eerste gedachte die in mij opkomt, 
is dat ik burgemeester mocht wor-
den van een gemeente, die rijk is 
aan actieve burgers, betrokken bij 
gemeenschapszin en ondernemer-
schap in brede zin. Van een zo ac-
tieve vereniging van kunstenaars, 
professionals en amateurs, word ik 
een blij mens. Het openen van de 
Kunstroute is een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met kun-
stenaars en kunstminnaars uit deze 
omgeving. De kunstkring heeft een 
aparte naam, die staat voor ‘Biltse 
Enige Echte Kunstkring’, afgeke-
ken van een groep kunstenaars op 
Texel. De grote en de kleine letter 
K verenigen professionals en ama-
teurs, zoals de vereniging zelf met 
een knipoog aangeeft’. 

Optellen
In deze gemeente wonen naar schat-
ting zo’n 150 tot 200 kunstenaars, 
als we professionals en amateurs bij 

elkaar optellen, waarvan meer dan 
de helft is aangesloten bij BeeKk. 
Niet veel kunstverenigingen tellen 
zoveel actieve leden. Het aantal le-
den is nu al tot boven de 100 ge-
stegen: dit jaar heeft het honderdste 
lid van BeeKk zich gemeld. Deze 
kunstenares is niet woonachtig in 
De Bilt, maar heeft hier haar atelier, 
samen met anderen, aan de Profes-
sor dr. T.M.C. Asserweg 2. Zij volgt 
ook schilderles in het Kunstenhuis 
(Lichtruim)’. 

Boek 
Potters feliciteerde vervolgens 
de gehele kring: ‘Een vereniging, 
die dit jaar 20 jaar bestaat en voor 
de 22e keer in deze gemeente een 

prachtige kunstroute organiseert. 
Een vereniging waarvan de leden 
een indrukwekkende creatieve 
ruimte bestrijken: schilderkunst, 
grafiek, tekenen, fotografie, tex-
tiel, beeldhouwen, keramiek en 
edelsmeden. Ik zag ook een maak-
ster van tassen en een maakster 
van glas-in-lood in de brochure 
van de kunstroute en een vereni-
ging die dit jaar ter ere van haar 
jubileum een mooi boek uitgeeft, 
waarin 69 kunstenaars hun werk 
tonen. Kortom een vereniging 
waarvan wij nog veel zullen gaan 
horen en een vereniging , die nog 
vele jaren garant mag en zal staan 
voor creativiteit en kunstbeleving 
in deze gemeente.’

Zonnebloem naar 
Keukenhof

Donderdag 18 mei verzamelden zich 13 gasten en 13 vrijwilligers van 
de Zonnebloem afd. Maartensdijk om een dagje uit te gaan naar de 
Keukenhof. De weersvoorspelling was niet geweldig maar bij vertrek 
was het droog en leek het reuze mee te vallen. 

Zonder fileleed kwam het gezelschap tegen de middag aan en nadat voor 
alle gasten een rolstoel was geregeld, wandelde men rustig en genietend 
van de prachtige bloemen naar het Julianapaviljoen, waar eerst van een 
kopje koffie en een heerlijke lunch werd genoten. Na de lunch ging ieder 
zijn eigen weg door het park. Veel bloembedden waren al uitgebloeid maar 
er bleef toch nog heel veel moois te bewonderen en men genoot toch nog 
volop van de prachtige perken en lanen en laantjes met strak geschoren 
coniferen en nog heel veel kleur in de borders en perken. 

Parkieten
Ook de volières met rosela- en grasparkieten hadden de volle aandacht 
maar de grote verrassing waren de Willem Alexanderkas met hoofdzake-
lijk lelies in de meest fantastische kleuren maar ook hortensia’s en nog veel 
meer prachtige soorten. Als klap op de vuurpijl kwam men in het Beatrix-
paviljoen met veel soorten orchideeën in alle maten en kleuren. Na al het 
moois uitvoerig bewonderd te hebben wandelde men weer rustig terug 
naar het Julianapaviljoen en werd de dag besloten met koffie en appelge-
bak. Hierna zocht elke chauffeur zijn eigen gasten en medevrijwilliger op 
en keerde men moe maar voldaan terug naar Maartensdijk. 

(Joop Vesters)Voor alle gasten was (rolstoel-)vervoer geregeld.

Maatjes in de Riksja
Maandag 8 mei maakte vrijwilligster Carla van der Laak samen 
met haar maatje Francien van Randeraad een rit in de riksja. De 
riksja is een onderdeel van het project ‘Fietsen alle jaren’. Dit pro-
ject biedt minder valide mensen de mogelijkheid om weer eens het 
genot te ervaren van een fietstocht. 

Carla van der Laak was enthousiast over dit initiatief en plande een af-
spraak in samen met haar maatje ‘Ik kreeg een mailtje van Mens waarin 
verteld werd over dit initiatief. Mijn maatje woont pas een half jaar in 
De Bilt en is afhankelijk van de rolstoel. Daardoor heeft ze nog niet zo-
veel van haar omgeving kunnen zien’. Maatje Francien van Randeraad 
is erg blij met het idee. ‘Dit was zo een leuke verrassing. Ik ben heel 
benieuwd naar alle mooie plekjes in gemeente De Bilt. Ik zit nu sinds 
een half jaar in een rolstoel en kan niet meer zover lopen. De mooie 
stukjes van De Bilt, zoals de natuur heb ik nog niet gezien.’ 

Na een lekker kopje koffie bij wijkrestaurant Bij De Tijd was het voor 
de dames en vrijwilliger Frank van Waert weer tijd om verder te gaan 
met hun fietstocht door De Bilt. Lijkt het u ook leuk om uw maatje, 
ouder, vriend(in) of familielid te verrassen met een ritje op de riksja? Of 
kent u iemand die graag een rit zou willen maken? Neem dan contact op 
via debilt@fietsenallejaren.nl of 06-50611688.  (Eline Meertens)

Vrijwilliger Frank van Waert trapt de maatjes door De Bilt.

Eerste zoen gaf niet meteen een klik
door Guus Geebel

Dinsdag 16 mei was het zestig jaar geleden dat Gerard van Brenk en Janny de Groot in 
Maartensdijk in het huwelijk traden. Hij was toen 27 en zij 22 jaar oud. 

Locoburgemeester Ebbe Rost van Tonningen kwam het echtpaar namens 
het gemeentebestuur gelukwensen met hun diamanten huwelijksjubileum.

Gerard van Brenk is geboren op de 
Nijpoortshoeve in Groenekan. Hij 
groeide op in een gezin met acht 
kinderen. Janny de Groot kwam 
ter wereld in Maartensdijk, maar 
verhuisde drie maanden later met 
haar ouders naar wat nu de Konin-
gin Wilhelminaweg in Groenekan  
is. Daar groeide zij met twee zus-
sen op. Gerard en Janny leerden el-
kaar kennen via de zus van Gerard 
waarmee Janny bevriend was. Die 
vriendin werd later haar schoonzus. 

Het klikte niet meteen na de eer-
ste ontmoeting. ‘Ik zei tegen mijn 
vriendin wie is die gozer met die 
wilde kuif. Toen vertelde ze dat het 
een broer van haar was. Ik moest er 
toen niet aan denken om met zo’n 
jongen te gaan trouwen, maar ze 
zeggen wel eens waar je mee spot 
dat overkomt je.’

Verkering
Janny vertelt dat toen ze een keer een 
eindje met Gerard ging wandelen ze 

opeens een zoen van hem kreeg. ‘Ik 
was helemaal overdonderd en het 
was voorlopig ook meteen de laat-
ste zoen, want het duurde daarna 
zeven jaar voordat we verkering 
kregen. De eerste zoen was geen 
klik maar een schrik.’ Na hun huwe-
lijk huurden ze een boerderijtje aan 
de Koningin Wilhelminaweg, waar 
ze acht jaar woonden. In oktober 
1965 betrokken ze de boerderij aan 
de Dorpsweg in Maartensdijk waar 
ze nog steeds wonen. Het echtpaar 
kreeg twee zonen en twee dochters. 
De zonen hebben samen een melk-
veebedrijf in Hollandsche Rading. 
Er zijn zeven kleinkinderen. 

Veehandelaar
Gerard van Brenk heeft vanaf zijn 
veertiende in de veehandel geze-
ten. Janny deed voor haar trouwen 
kantoorwerk in Utrecht. Van Brenk 
is nog steeds veehandelaar en zijn 
motto is: ‘Als je veel rekent koop 
je nooit iets.’ Op de vraag hoe het 
met de gezondheid staat zegt Janny: 
‘Je wordt ouder, dan krijg je wat en 
dat mag je houden.’ Gerard zegt: 
‘Als je twintig bent denk je ik ga 
de wereld veroveren, als je veertig 
bent denk je ik red het wel en als je 
zestig wordt denk je het wordt wel 

Van hoog tot laag aandachtig gehoor voor de openingswoorden van 
burgemeester Sjoerd Potters. [foto Reyn Schuurman]

minder. Maar de tijd gaat wel erg 
hard.’ In de familie zijn ze de eer-
sten die zestig jaar getrouwd zijn. 
Gerards broer en schoonzus waren 

ook op 16 mei 55 jaar getrouwd. 
Het diamanten huwelijksjubileum 
werd vrijdag 19 mei gevierd in 
Lage Vuursche. 

Namens het gemeentebestuur kwam locoburgemeester Ebbe Rost van 
Tonningen het diamanten bruidspaar gelukwensen.
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Geen opnamekosten! Kinderen tot 7 jaar. Meer informatie: www.poses.nl
09.30 uur - 13.00 & 13.30 - 17.00 uurFotograaf aanwezig van:

Bij uw Jumbo
Gratis fotoshoot

Win een fotoset 
t.w.v. €111,85

meimei

3130
WoensdagDinsdag

400

199

195

250

Jumbo
Pastagehakt
2 bakken
350 gram

Bami, nasi
of macaroni
pakket
per stuk

Goudeerlijk
bollen
zak 8 stuks

Pepsi, Sisi
of 7up
2 � essen
1,5 liter

Geldig van vrijdag 26 t/m zaterdag 27 mei 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden
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Lunch Waarde van Voedsel
door Walter Eijndhoven

Om een positieve bijdrage te leveren aan de Biltse samenleving organiseerde Samen voor 
De Bilt op donderdag 11 mei een lunchbijeenkomst over ‘ De Waarde van Voedsel’ , in het 
wooncentrum Schutsmantel, aan de Gregoriuslaan 35 in Bilthoven. Meer dan 40 mensen 
luisterden naar drie lokale ondernemers die hun visie gaven over de waarde van voedsel.

Hoe zet je een duurzame en gezonde maaltijd op ta-
fel in een zorginstelling, restaurant of kantine? Wat is 
duurzaamheid eigenlijk? Hoe ga je voedselverspilling 
tegen? Allemaal vragen waar Samen voor De Bilt een 
antwoord op probeert te vinden. Drie lokale onderne-
mers gingen in op deze vragen en probeerden hierop een 
antwoord te vinden.

Ekoplaza
Zo’n veertig mensen luisterden met belangstelling naar 
drie plaatselijke ondernemers, die hun ervaringen graag 
wilden delen met de aanwezigen. Jan Peter Oosterloo, 
eigenaar van Ekoplaza in Bilthoven, beet het spits af met 
de vraag ‘ Hoe duurzaam is het voedsel dat wij eten?’ 
Dat is natuurlijk best lastig te beantwoorden. ‘Wij zitten 
inderdaad met een aantal dilemma’s. Een paar van die 

dilemma’s wil ik graag benoemen: wat te zeggen van 
plastic doppen op flessen, halen wij ons voedsel lokaal 
of ergens anders, moeten wij die boer helpen in China? 
Of denken wij alleen aan onze plaatselijke afnemers?’ 
Oosterloo legde verder uit dat biologisch voedsel de 
beste basis is als je duurzaam wil eten. Dus minder sui-
ker/ zout, minder tot géén toevoegingen, pasta’s met bo-
nen (alternatief voor granen), gezonde leefstijl, sporten 
en tuinieren. ‘Ons bedrijf let verder op het verpakkings-
materiaal dat wij gebruiken, hoe worden producten aan-
geleverd (bijvoorbeeld vrachtwagens die een efficiënte 
route rijden, chauffeurs krijgen vooraf een cursus effici-
ent rijden)’, vertelt de ondernemer.

Maaltijdservice en Gastvrijheid
Ook Nico de Bree, manager bij Maaltijdservice en 
Gastvrijheid bij Warande, houdt zich bezig met duur-
zaamheid. ‘Bij Maaltijdservice staat duurzaamheid in 
conflict met de wensen van onze cliënten’, vertelt De 
Bree. ‘Wij zitten aan de oostkant van Utrecht (Biltho-
ven/Zeist) en verzorgen dagelijks 650 warme maal-
tijden. Iedere cliënt krijgt van ons een maaltijd met 
vlees, aardappelen en groenten, maar wij hebben ook 
15 vegetariërs, dus vlees wordt in dit geval verspild’. 
Uit onderzoek bleek dat bij Maaltijdservice zo’n 45% 
van het voedsel werd weggegooid. ‘Dat klopt, na deze 
uitkomsten zijn wij duurzamer gaan inkopen. Uit de 
onderzoeksresultaten bleek dat de verspilling uiteinde-
lijk was teruggelopen tot 23%.

Jumbo en Groenhorst 
in actie voor Voedselbank

door Kees Diepeveen

De meeste acties voor Voedselbank De Bilt vinden op zaterdag plaats. In Maartensdijk werd 
de actie op vrijdag 19 mei gehouden door deelname van de leerlingen van het Groenhorst 

College Maartensdijk. Samen met Jumbo Jelle Farenhorst Maartensdijk hebben 24 leerlingen 
zich ingespannen om zoveel mogelijk producten in te zamelen waarmee de Voedselbank hun 

pakketten kunnen aanvullen. Het resultaat aan het einde van de middag mocht er zijn. Rond de 
35 volle kratten zijn door de Maartensdijkse bevolking gedoneerd aan de Voedselbank. 

De scholieren van het Groenhorst 
staan voor de deur bij Jumbo en 
delen flyers uit. Hierin wordt de 
actie verduidelijkt en de klanten ge-
vraagd of zij iets willen kopen voor 
hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het 
gaat met name om lang-houdbare 
producten, die te vinden zijn op een 
speciale plek in de supermarkt waar 
ook weer scholieren staan. Het gaat 
onder meer om groenten in pot of 
blik, bloem, zoet broodbeleg zoals 
jam en honing en vruchtensappen. 
Bij de uitgang kunnen klanten de 
gekochte artikelen afgeven bij een 
van de leerlingen van het Groen-
horst en medewerkers van de Voed-
selbank.

220 monden
De voorzitter van de Voedselbank 
De Bilt Jolanda van Hulst-Mazirel 
is in de ochtenduren ook aanwezig 
bij de supermarkt, waar rechts van 
de ingang de kratten staan opge-
stapeld en de producten in worden 
verzameld. ‘Het is fijn om te zien 
dat de meeste mensen sympathiek 
tegenover de actie staan en mee 
doen. Zeker 70% van de mensen 
doneert hier producten’. Secretaris 
André Schellart van Voedselbank 
De Bilt vult aan: ‘Wij hebben met 
deze actie speciaal ingezet op lang-
houdbare producten. De producten 

die niet direct in de pakketten ko-
men slaan we op in het magazijn 
zodat we dat later weer aan pak-
ketten kunnen toevoegen’. Samen 
met de wekelijkse koel- en vers 
artikelen kunnen we onze cliënten 
een gevarieerd pakket aanbieden’. 
Andre vervolgt: ’We hebben op dit 
moment circa 70 gezinnen te voe-
den. Dat zijn 220 monden. Soms 
wel 11 monden in een gezin’. 

Maatschappelijke doelen
Coördinator van deze actie bij het 
Groenhorst College is Manon Dijk-
stra. Zij vertelt: ’Via een samen-
werkingsverband met de Rotary 
De Bilt/Bilthoven is de school in 
contact gekomen met de Voedsel-
bank. Oud voorzitter Rob Veerman 
heeft voorgesteld om de koppeling 
met de Jumbo te maken. En omdat 
de school maatschappelijke doelen 
nastreeft vonden we dit direct een 
mooi project. Ook een groot deel 
van de leerlingen stond hier sympa-
thiek tegenover. De deelnemerslijst 
was heel snel vol. Vier leerlingen 
draaien in blokken van 1,5 uur een 
binnen- of een buitendienst en doen 
het met zichtbaar enthousiasme’. 

Enthousiaste leerlingen
Twee van deze leerlingen vertel-
len enthousiast over hun beweeg-

redenen. Thirza van Dijk: ‘Ik heb 
dit al eerder gedaan samen met een 
vriendin in een andere plaats. Het 
is voor een goed doel en ik doe het 
met plezier. Je steunt de mensen die 
het nodig hebben’. Aamira Stolk 
beaamt dit: ‘Voor mij geldt het-
zelfde. We ondersteunen mensen, 
die dat echt nodig hebben. Ik gun 
iedereen een kans op een goed le-
ven en daar hoort goed eten bij. Ik 
heb twee maal 1,5 uur gedraaid met 
heel veel plezier’. 

Secretaris André Schellart meldt 
nog dat er in september weer een 
gelijke actie gepland staat bij Albert 
Heijn in Bilthoven. ‘We zijn blij 
met deze projecten, die ons de kans 
geven mooie pakketten voor onze 
cliënten samen te stellen’. Manon 
Dijkstra van het Groenhorst voegt 
hier nog aan toe: ’Wij gaan dit pro-
ject nog op school en met de Voed-
selbank evalueren. Mogelijk komt 
hier wel een structurele samen-
werking uit voort.’ Alle betrokken 
partijen kijken met een goed gevoel 
terug op deze actie in Maartensdijk. 
Voor meer informatie over deze ac-
tie of over de Voedselbank kunt u 
contact opnemen met André Schel-
lart, secretaris Voedselbank De Bilt. 
E-mail: contact@voedselbankde-
bilt.nl. Mobiel: 06 21 545 127.

Contact met onbekende 
buur wordt zo een eitje!

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform
Respectvol samenleven. ‘Hallo Buur’ bespreekt in 
deze tweewekelijkse column telkens een inspirerend 
buurtinitiatief in De Bilt. Deze week: Eet mee!
In je buurt.

Je zou je buren van twee huizen verderop best eens beter willen leren ken-
nen, maar je voelt toch een drempel om ze ‘zomaar’ te benaderen. En dus 
komt het er nooit van. Gelukkig is er van 12 tot 18 juni weer de week 
van Eet mee! In je buurt. Mooie aanleiding om jezelf over die drempel te 
helpen!

Uitnodigingskaart
Het werkt heel simpel: bestel online de speciale uitnodigingskaart en prik 
een datum in die week. Nodig één of meer buurtgenoten uit voor een lunch, 
etentje of gewoon een kop thee. Of doe het samen met anderen. Alles mag. 

Meer in contact
Marijke uit Groenekan deed vorig jaar mee en is enthousiast. “Ik heb een 
alleenstaande vrouw te eten uitgenodigd waar ik voorheen alleen ‘hallo’ 
tegen zei. Het was zo leuk om elkaar nu eens echt te spreken en ze waar-
deerde het enorm. Dit jaar doe ik weer mee en ga drie mensen uitnodigen. 
Je blijft ook daarna meer in contact en dat is fijn.”

Snoeproute
Ook organisaties kunnen hun buurtgenoten met elkaar in contact bren-
gen. Zo heeft De Werkplaats vorig jaar de mensen die aan de zogenaamde 
‘snoeproute’ wonen een high tea aangeboden, geserveerd door de leerlin-
gen. De school wilde iets terugdoen voor de overlast die de jonge snoep-
kopers soms geven (denk aan afval en drukte). Met dit gebaar zorgde de 
school voor een leuke middag waarbij buurtbewoners met elkaar aan tafel 
zaten en nader kennis met elkaar konden maken. Iets voor jou of voor jouw 
organisatie? Op www.eetmee.nl vind je meer informatie en kun je de kaar-
ten bestellen.

Eet mee! In je buurt: buurtbewoners samen aan tafel.
(foto: Annemieke Kolman)

Meer dan 35 belangstellenden luisterden 
geïnteresseerd naar de diverse lezingen.

Een klant van de supermarkt doneert een pak bloem. Het ‘buitenteam’ 
neemt het aan en verzamelt dit in de bakken achter hen. V.l.n.r. Andre 
Stellart, twee leerlingen van het Groenhorst College en Jolanda van 
Hulst-Mazirel.

BiltsHeerlijk
Vanuit de gemeente De Bilt komen 
diverse initiatieven, zoals die van 
BiltsHeerlijk. Maaike Noorlander: 
‘Biltsheerlijk gaat alleen voor ge-
zond, lokaal en duurzaam en met 
aandacht voor diversiteit. Via ons 
platform en onze website willen wij 
discussiëren met geïnteresseerden 
en informatie delen, zodat wij bin-
nen De Bilt van milieuvriendelijk 
en gezond voedsel de normaalste 

zaak maken’. BiltsHeerlijk heeft di-
verse activiteiten op haar program-
ma staan, zoals een voedselbos, 
waarbij je planten of paddestoe-
len kunt plukken om te eten, een 
dorpsmarkt met streekproducten en 
een fietsroute ‘beleven van voed-
selproductie’ en voedseleducatie 
voor jeugd en gezin. Op 16 oktober 
staat het evenement ‘Van Grond tot 
Mond’ op stapel.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BISTRO STEAKS

Heerlijk gemarineerd en zeer mals; voor in de pan of 

op de barbecue, heel kort grillen
100 gram 1,75

DEENSE SCHNITSELS

Iets doorregen. Lekker gekruid & gepaneerd. Wordt 

niet droog, zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,00

VARKENSHAAS BOSPADDESTOELENSAUS

Om zacht te roerbakken; zalig op uw zelf gekookte 

pasta of op een stokbroodje....
100 gram 1,60

IBERICO RACKS

Voor de liefhebbers. Van het Spaanse varken. Voor in 

de pan of op de barbecue. Met gratis recept
100 gram 2,98

INDISCHE SATE

Van pure malse kipfilet. Lekker gemarineerd voor op 

de barbecue of in de oven, u mag het zeggen!
100 gram 1,50

BEERCAN BACON BEEFBURGERS

Met o.a. rundergehakt, ui ringen. paprika reepjes, kaas 

& gerookt spek
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 22 mei t/m zaterdag 27 mei. Zetfouten voorbehouden.

Hemelvaartsdag vroeg uit bed!!!!!

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

Arriveert u tussen 07.00 en 08.00 
uur bij ‘t Vaarderhoogt, dan ont-
vangt u 20% KORTING OP ÁLLES, 

óók op bestaande aanbiedingen. Al neemt 
u drie vrachtwagenladingen vol mee naar 

huis, uw korting blijft!!! Dus: zet de 
wekker, zet de haan en laat deze 

kanjer van een kans u niet 
ontgaan!!

Bij aankomst krijgt u een bewijsje dat 
u op tijd aanwezig was, zodat u op uw 
gemak kunt winkelen en kunt genieten 
van een lekker Hemelvaartsontbijt bij 
onze herberg De Kastelein. U kunt tot 
12.00 uur afrekenen met korting.

Ontbijt wordt geserveerd tot 10.00 uur

Eet u mee? Een gevarieerd 
en overheerlijk 
ontbijt, slechts ...... 2,-

Je hebt Chinezen (veelal in China), je hebt Jordanezen (in Amsterdam) en je 
hebt Hortensianezen. Dat zijn mensen die erg van Hortensia’s houden.
Koning winter heeft tijdens zijn laatste nachtvorst toch wel heel veel 

Hortensia’s de das omgedaan hoorden wij. Sneu voor al die Hortensianezen. 
Daarom starten wij direct ná Hemelvaartsdag met de grote actie:

MAAK DE HORTENSIANEZEN 
WEER BLIJ!!

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

Op álle Hortensia’s 
         én op Hortensia-AZ 
                  krijgt u een 
               kassakorting van

25%
Geldig t/m dinsdag 30 mei 

Woensdag
juni

12-15 u7

WELKom
samen met Cirque moustaChe 

een fantastisChe middag!

Voor aLLe 
KInderen

uit
maartensdijk!

van 4 - 12 jaar

Komt dat zien! Komt dat zien!

Circus 
CLiniCs

aCtiviteiten
middag

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279 | do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

De BotaBoots Showroom

Blessed by
Comfort

vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag gesloten
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ACTIE
vAn 24 T/m 

30 mEI

Portulaca

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

8,99   
per stuk

In mooie  
terrasschaal

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   10 15-03-17   23:10

advertentie

Hans Stevens 50 jaar in het 
kappersvak

door Kees Diepeveen

Het jaar 2017 is voor kapper Hans Stevens uit Maartensdijk niet alleen het jaar waarop hij 
50 jaar in het kappersvak zit. Dit jaar is ook het jaar waarop Kapsalon Stevens 45 jaar in 

Maartensdijk gevestigd is. Het is dus een bijzonder jaar voor een van Maartensdijks bekendste 
personen, die door iedereen ‘kapper Hans’ wordt genoemd. Die naam ‘kapper Hans’ is ontstaan 
op de Judovereniging, waar Hans vroeger les gaf samen met José Lam. De kinderen in de groep 

van juf José gingen ‘kapper Hans’ zeggen; iets wat Hans een eretitel vindt.

Hans Stevens schets hoe zijn 50 
kappersjaren en de 45 jaren in 
Maartensdijk zijn verlopen: ’Op 
17 jarige leeftijd ben ik begonnen 
in de kapperszaak van mijn vader 
in Soesterberg, nadat ik de MULO 
en daarna de Kappersvakschool 
in Utrecht had doorlopen. Al snel 
kwam ik samen met mijn broer als 
kapper op de toenmalige vliegba-
sis Soesterberg te werken voor de 
Amerikaanse luchtmacht. Dat wa-
ren mooie jaren, maar ook beklem-
mend wegens de oorlog in Vietnam 
en de verhalen die de militairen 
daarover vertelden. Deze periode 
duurde van 1968 tot 1975. Inmid-
dels had mijn vader de kapsalon in 
Soesterberg in de ochtend gesloten 
en was in 1972 in Maartensdijk in 
de ochtenduren een heren- en da-
meskapsalon gestart in een houten 
directiekeet aan de Sperwerlaan. In 
de middaguren ging ik mijn vader 
helpen. In de ochtend knipte ik nog 
op de vliegbasis. De koers van de 
dollar was toen rond de fl. 3,70. 
Ik verdiende aan een Amerikaan 
bijna drie maal zoveel als aan een 
landgenoot. Dat liet ik niet zomaar 
schieten’.   

Winkelcentrum Marijkehof
Hans vervolgt: ‘Uiteindelijk heb ik 
in 1975 de kapsalon in Maartens-
dijk overgenomen van mijn vader, 
die zijn salon in Soesterberg weer 
geheel opende. Inmiddels was ook 
Els Slembroek in de zaak gekomen. 
Toen winkelcentrum Marijkehof 
tot stand kwam en ook ik daar mijn 
stek gevonden had gaf Els te ken-
nen voor zichzelf te willen begin-
nen. Zij heeft toen de dameskap-
salon overgenomen en daarvoor 
ruimte van mij gehuurd en ruimte 
van fotohandel Schaafsma over-
genomen. Inmiddels zit ik al jaren 
tot volle tevredenheid in mijn “pa-
leisje” aan het Maertensplein. Uit-
eindelijk is dit mijn vijfde locatie 
in Maartensdijk. En dat zal het ook 
wel blijven’. 

Bier en bitterballen
Hans Stevens is verknocht aan zijn 
vak. Dat komt niet alleen omdat 
hij het kappersvak zo prettig vindt. 
‘Ik ga graag met mensen om en wil 
altijd graag mensen om me heen 
hebben. Dat creëert gezelligheid en 
daar floreer ik bij’ geeft Hans aan en 
hij vervolgt: ’Dat ging ook wel eens 

een beetje ver. In de periode Marij-
kehof was het op vrijdagavond net 
de zoete inval. Ik knipte tot 21.00 
uur en daarna was het tijd ‘voor een 
goed gesprek’ ondersteund door 
bier en bitterballen. Dat duurde 
soms wel tot 2.30 uur. Dat was een 
geweldige tijd. Toen het Maertens-
plein werd opgeleverd was ik daar 
wel klaar mee’. 

Vertrouwelijkheid
De maatschappelijke betrokken-
heid van Hans Stevens is opvallend. 
Hij zit stevig geworteld in de Maar-
tensdijkse samenleving. Hans heeft 
daar een duidelijke verklaring voor: 
‘Er wordt veel gepraat in de zaak. 
Dan hoor je van alles. Omdat je als 
kapper de mensen letterlijk kort op 
de huid zit vertellen ze je soms heel 
persoonlijke dingen, die ze even 
kwijt moeten. Niet alleen vrolijke 
en leuke dingen maar ook verdriet 
en ellende. Men weet dat dat bij mij 
vertrouwd is en dat daarvan niets 
buiten deze muren komt’.Gesprek-
ken gingen ook over de situatie in 
het dorp en dingen die gebeuren of 
gemist worden. Hans geeft aan: ’In 
een aantal van die zaken kon ik mij 

vinden en ben daarmee aan de slag 
gegaan’. Als voorbeelden noemt 
hij: ’Vroeger was er niets te doen 
voor de jeugd met oud en nieuw. 
Daardoor ontstonden rellen. Via de 
gemeente heb ik ruimte in het So-
jos kunnen regelen om de jeugd een 
leuke avond te bezorgen. 

Heb ik met veel plezier gedaan 
samen met Martijn Roose en zijn 
vriendin Sien, die de organisatie 
en de muziek verzorgden. Zo heb 
ik ook de judoclub opgestart sa-
men met dr. Martin Smit uit West-
broek. Ben nog steeds aan Judokan 
verbonden. Ook heb ik 15 jaar de 
Sinterklaasintocht georganiseerd en 
een Koninginnedagcomité opgezet, 

omdat de Oranjevereniging dreigde 
op te drogen. Ik ben lekker bezig 
geweest in Maartensdijk’. 

Lol
Het is duidelijk dat kapper Hans 
Stevens nog steeds heel veel lol 
heeft in zijn werk. ‘Zolang ik ge-
zond ben en in staat om dit te doen 
ga ik door. Wat ik ook bijzonder 
leuk vind is dat soms drie genera-
ties, uit dezelfde familie tot mijn 
klantenkring behoort. Omdat je de 
mensen al heel lang kent ontstaan 
er vaak leuke gesprekken. Een ho-
rizon heb ik niet. Mijn vader heeft 
tot zijn 80ste geknipt. Ik vind Maar-
tensdijk een fijn dorp om te werken. 
We zullen wel zien hoe ver ik kom’. 

Kapper Hans Stevens er al 50 jaar met veel plezier op zitten in het 
kappersvak. Omdat hij graag onder de mensen komt hoopt kapper 
Hans nog heel lang werkzaam te kunnen zijn in zijn kapsalon aan het 
Maertensplein in Maartensdijk.

Zondagopenstelling winkels gaat door
door Guus Geebel

De gemeenteraad nam op 18 mei na hoofdelijke stemming met 14 stemmen voor en 11 
tegen een motie aan waarmee het college aan de slag kan om de nieuwe regelgeving voor 
zondagopenstelling in de winkeltijdenverordening te verwerken  en in juni in de raad te 

behandelen. Daarmee wordt de proefperiode die tot 1 juli 2017 loopt gecontinueerd.

Een initiatiefvoorstel van D66 en 
VVD dat in april vorig jaar werd 
aangenomen om zondagopenstelling 
mogelijk te maken wordt hierdoor 
geëffectueerd.  Onlangs verscheen 
het evaluatierapport ‘Monitoring 
pilot zondagsopenstelling Gemeente 
De Bilt’, waarin de behoefte en het 
gebruikmaken van de openstelling 
op zondag is onderzocht. Het werd 
weer een stevig debat waarin voor- 
en tegenstanders hun argumenten 
uitvoerig toelichtten. 

Keuzevrijheid
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(VVD) noemt zondagopenstelling 
een keuzevrijheid die ondernemers 
hebben. Vanetta Smit (D66) zegt dat 
haar partij een draagvlakonderzoek 
niet nodig vond. ‘Het is aan de on-
dernemer om te bepalen wanneer 
hij wil ondernemen. Het draagvlak-
onderzoek ondersteunt de behoefte, 
want het aantal voorstanders is toe-
genomen.’ Zij vindt het creëren van 
een gelijk speelveld ten opzichte van 
de regio een groot belang.

Feestdagen
Martijn Koren (CDA) steunt de 
motie niet maar vraagt wel aan on-
dernemers om met omwonenden in 
gesprek te blijven over overlast. In 
een aangenomen motie vraagt hij 
om in de verordening op te nemen 

dat winkels op Eerste Paasdag, Eer-
ste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag niet open mogen 
zijn en op 4 mei, Goede Vrijdag, 
24 en 31 december om 19.00 uur 
dicht moeten zijn. Erik van Esterik 
(PvdA) vindt dat de koopzondag in 
een breder perspectief gezien moet 
worden en stelt dat winkeliers het 
moeilijk hebben. Fractie Schlamilch 
(Forza) vraagt in een motie om het 
aantal koopzondagen tot maximaal 
13 per jaar te beperken. De motie 
wordt verworpen. 

Principes
Johan Slootweg (SGP) en Nico Jan-
sen (CU) benadrukken hun princi-
piële bezwaren tegen zondagopen-

stelling. ‘Voor de motie stemmen 
betekent de kleine winkeliers op 
achterstand zetten.’ Johan Stekelen-
burg (SP) denkt ook aan de gevolgen 
voor het personeel. Anne de Boer 
(GroenLinks) weegt de zaak lokaal 
af. Connie Brouwer (Beter De Bilt) 
laat de uitkomst van het onderzoek 
onder bewoners zwaar meewegen 
bij haar stemgedrag. Zij vindt dat 
ondernemers hun eigen keuze moe-
ten kunnen maken. Tijdens een the-
ma-avond werd haar duidelijk dat er 
meerdere instrumenten nodig zijn 
om het centrum van Bilthoven aan-
trekkelijk te maken. Vanetta Smit 
betreurt dat de onderzoeksresultaten 
niet hebben geleid tot een verande-
ring van het stemgedrag.

De Hessenweg in De Bilt op zondagmorgen.

Opbrengst Lentemarkt

Zaterdag 13 mei vond de Lentemarkt plaats, gecombineerd met de 
open dag van zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. De 
activiteiten zoals het schapen scheren leverden veel toeschouwers op. 
De organisatie heeft genoten van een mooie en gezellige dag die goed 
verliep. De opbrengst van de Lentemarkt is 4608,47 euro en gaat naar 
mensen in grote armoede, weeskinderen en gehandicapte kinderen in 
Bacau, Roemenië.  (Jan Vonk Noordegraaf)
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MET GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 

VERZAMELALBUM!

M&M’s
2 zakken van 255 of 300 gram
5.44 - 5.58

Douwe Egberts Aroma Rood,  
Decafe, Mildcafe of Luxe snelfilter 
4 pakken van 250 gram
van: 10.64 - 13.48
voor: 7.98 - 10.11

Koggelandse kaas
Alle soorten
Per stuk van 500 gram
van: 5.40 - 7.45
voor: 3.24 - 4.47

40%
korting

3+1
GRATIS***

Lay’s party pack chips
Alle soorten
2 zakken van 335 gram
3.70

2.752.752.752.
2 zakken

Per kilo 4.10

4.994.994.994.
2 zakken

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Per combinatie kan de prijs verschillen. *** U krijgt 25% korting op de totaalprijs. Acties zijn geldig van woensdag 24 mei t/m dinsdag 30 mei 2017.

Despicable Me 3 TM & © Universal Studios

SPAAR 

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 
SPEELKAARTEN!

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 

MET GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 

VERZAMELALBUM!

MET GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 

VERZAMELALBUM!
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Don Quichot een schelmenroman 
Barber van de Pol (vertaalster), Timon Blok (regisseur) en twee acteurs vertelden en 

verbeeldden op 11 mei in Bouwman Boekenhandel over het door Barber van de Pol vertaalde 
boek en over het leven van de schrijver Cervantes: schrijver van de eerste

grote roman in de wereldliteratuur. 

Het was een zeer interessante en 
leerzame avond als voorloper op het 
openluchttheater ‘Don Quichot’, dat 
van 14 tot 18 juni te aanschouwen 
is op landgoed Eyckenstein in Maar-
tensdijk. Heel vaak zijn schelmen-
romans vermomde sociale romans. 
Het genre ontstond in de 16e eeuw 
in Spanje en kwam tot grote bloei in 
de 17e en 18e eeuw. Een psychologi-
sche roman, ook wel psychologisch 
realisme genoemd, is een literair 
genre waarin meer dan normaal de 
nadruk wordt gelegd op het innerlijk 
van de karakters, motieven, omstan-
digheden en innerlijke handelingen 
en gedachten die ontstaan. Barber 
van de Pol en Timon Blok zijn het 
er over eens: ‘Het literaire meester-
werk “Don Quichot” is beide. 

Shakespeare en Cervantes
In de nieuwe, uiterst doordachte ver-

taling van Barber van de Pol komen 
door de grote getrouwheid aan het 
origineel de verschillende gemoeds-
toestanden van Don Quichot heel 
goed tot zijn recht: zijn donquichot-
terie steekt scherp af tegen zijn `nor-
malere’ omgeving: ‘Ik heb zo veel 
mogelijk letterlijk vertaald en ik 
heb geen ‘noten’ toegevoegd (maar 
wel een tweede boek met ‘noten’ 
geschreven)’. ‘In 2016 was het 400 
jaar geleden dat Miguel de Cervan-
tes en William Shakespeare waren 
overleden’, vertelt Timon Blok. ‘En 
wat niet veel mensen weten is dat 
Cervantes ook af en toe schreef voor 
Shakespeare. In het werk van  zowel 
Cervantes als Shakespeare komen 
verschillende vormen van vriend-
schap voor. Zo verloopt de vriend-
schap van Don Quichot en La Man-
cha en zijn knecht heel verrassend. 
Dat maakt dit boek tot een psycho-

logische roman. En dat is wat mij 
onder andere aansprak om een the-
aterstuk te maken van Don Quichot. 
Ik heb helaas wel veel van de prach-
tige beeldspraak (dat past niet altijd 
in theater) van Don Quichot moeten 
schrappen. En ook heb ik een keuze 
moeten maken uit de vele prachtige 
scenes. Al met al heb ik met dit stuk 
een mengeling gemaakt van fantasie 
en werkelijkheid’. [HvdB] 

Kaarten
Toegangskaarten voor ‘Don Qui-
chot’ zijn via www. theaterinhet-
groen.nl/kaartverkoop te verkrijgen 
en ook bij Fa. van der Neut, Groe-
nekanseweg 5/13 in Groenekan, bij 
Primera, Maertensplein 24 in Maar-
tensdijk, bij de Bilthovense Boek-
handel, Julianalaan 1 in Bilthoven 
en bij Bouwman Boeken aan de 
Hessenweg 168 in De Bilt. [HvdB]

Verliefde Don Quichot (Diederick Vollenga) probeert de aandacht van 
Dolcinea (Ida Boogaard ) te trekken. (foto Jan Erik Kant)

Lustrumeditie Zeepkistenrace
Zaterdag 10 juni wordt voor de vijfde keer de Biltse Zeepkistenrace georganiseerd door de 

Ronde Tafel Bilthoven. Een dag voor jong, oud en het goede doel. 
 

De lustrumeditie van de zeepkis-
tenrace vindt ook dit jaar weer 
plaats midden in het centrum van 
Bilthoven en wordt deze keer ge-
combineerd met een heus Kids Fes-
tival. Net als de voorgaande jaren 
belooft het een onvergetelijke dag 
te worden. Naast de race zullen er 
veel andere activiteiten zijn zoals 
springkussens, ponyrijden, schmin-
ken, springkussens en verschillende 
oudhollandse spelen. Ook voor de 
maag is er veel aanbod voor zowel 
de lunch als het avondmaal voor 
een dag vol familieplezier. Om een 
indruk te krijgen van de Zeepkisten-
race zie nadere informatie op:
www.biltsezeepkistenrace.nl. 
 
Schoolprijs
Naast prijzen voor de mooiste en 
snelste zeepkist is er een mooie 

schoolprijs, voor de school met de 
beste, leukste en snelste deelne-
mers. In de afgelopen 4 jaar zijn 
de Julianaschool en de Werkplaats 
in de prijzen gevallen. Hoe leuk is 
‘t als jullie school aan dit rijtje kan 
worden toegevoegd? De kunst is 
om veel teams namens jullie school 
te laten deelnemen. Het maken van 
de kist is erg leuk maar kost wel wat 
tijd, dus schakel handige ooms, tim-
merende opa’s of oma’s met verfta-
lent in om de snelste en/of mooiste 
zeepkist te bouwen. Vorig jaar heb-
ben sommige klassen van de Julia-
naschool een eigen kist gebouwd.
 
Aanmelden 
Aanmelden kan op:
www.biltsezeepkistenrace.nl
of stuur een email naar:
info@biltsezeepkistenrace.nl.

De Biltse Zeepkistenrace heeft zich 
inmiddels al vier keer eerder een 
gezellige dag getoond voor jong 
en oud. Een dag van (wedstrijd)
plezier waarbij steeds een goed 
doel centraal staat. Dit jaar wordt 
de Stichting Samen Verder De Bilt 
gesteund. Een stichting die met de 
hulp van tientallen vrijwilligers 
sporten mogelijk maakt voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Zij zorgen ervoor dat de meest 
kwetsbare en afhankelijke burgers 
van de gemeente kunnen sporten 
(zwemmen en zaalsport) op hun ei-
gen niveau. Uiteraard wordt er ge-
streefd naar een zo hoog mogelijke 
financiële bijdrage voor deze prach-
tige stichting.

(Philippe Moorman;
De Ronde Tafel Bilthoven)

Met man, vrouw en macht ging men in 2016 de helling af.
(foto Walter Eijndhoven)

Schoolsportdagen groot succes
Vorige week vonden op Sportpark Weltevreden te de Bilt weer de jaarlijkse schoolsportdagen 
plaats voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van 12 basisscholen uit onze gemeente; ook nu 

weer georganiseerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Delta.

Zo’n 1200 kinderen kwamen uit op 
5 atletiekonderdelen, speelden een 
aantal slagbal of T-balwedstrijden 
en kregen allen een rugby-clinic 

aangeboden door de Bilthovense 
Rugbyclub SRFC. Rugby was 
nieuw dit jaar en viel zeker in de 
smaak. Na een uur rugby ontving 

elke leerling een rugbybal. Elke dag 
werd afgesloten met een estafette 
tussen de snelste lopers van de 60 
meter en de winnende school mocht 
op de laatste dag terugkomen voor 
de grote estafettefinale om de van 
Ewijck van de Bilt-beker; elk jaar 
een groot spektakelstuk met hon-
derden toeschouwers langs de baan.

Winnaars
De winnaars waren dit jaar bij de 
meisjes de Theresiameisjes; 2e de 
Regenboogschool en 3e de Juliana-
school. Bij de jongens won de Van 
Dijckschool voor de Rietakker en 
de Julianaschool. Mede dankzij het 
prima sportweer kon wederom ge-
sproken worden van leuke en spor-
tief verlopen sportdagen.

(Paul van den Brink)
Ook dit jaar was het terrein van FC De Bilt weer decor voor de Biltse 
Schoolsportdagen. 

Over verkeersveiligheid 
rondom scholen

De politieke beweging Forza De Bilt is geschrokken van een 
rapport van de gemeente, waarin de verkeersveiligheid rond de 
scholen in de gemeente De Bilt wordt geanalyseerd. Het rapport 
Evaluatie schoolomgevingen is nog niet bij alle schooldirecteuren 

bekend, waardoor nog niet iedereen kon reageren.

Gemeenteraadslid Peter Schlamilch is met zijn fractie betrokken bij 
Forza De Bilt: ‘Het rapport geeft een paar voorbeelden van onbekend-
heid met de Biltse situatie; bijvoorbeeld uit de beschrijving van Welte-
vreden, waar twee scholen aan liggen. Het rapport noemt de straat een 
rustige omgeving, met alleen haal- en brengverkeer. Iedereen die Wel-
tevreden een beetje kent weet dat zich daar de milieustraat bevindt, die 
veel verkeer genereert. Daarnaast zitten er een aantal bedrijven met veel 
verkeer, waaronder een leasemaatschappij. Als alle scholen zo slecht 
zijn geanalyseerd houd ik mijn hart vast.’

Schlamilch heeft deze kwestie aan de orde gesteld in de raadscommis-
sie openbare ruimte, maar wethouder Rost van Tonningen wilde niet 
vertellen of hij het rapport had gelezen en wat hij ervan vond. ‘Ik kreeg 
de indruk dat de Wethouder het rapport in het geheel niet kende,’ aldus 
Schlamilch. Ik zal in de komende gemeenteraadsvergadering het col-
lege in een motie vragen het rapport zsm. te delen met de scholen en 
hun om reactie te vragen. Daarna moet het in de raad worden bespro-
ken en moeten de schoolomgevingen zo nodig verkeersveilig worden 
gemaakt. Forza roept iedereen op om gevaarlijke schoolomgevingen te 
melden via info@forzadebilt.nl

De drukte op Weltevreden rond de scholen.
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Moeilijk? Nee, joh!

Download de Easyslim.nu app 
en boek simpel een afspraak!

Easyslim.nu Bilthoven
Simone van Haften  • Prof. Bronkhorstlaan 10 (geb.64)

bilthoven@easyslim.nu

Bel 06 - 1944 2003
www.easyslim.nu

Maak direct een afspraak

Nieuw!

Afslanken is vaak zo moeilijk 
omdat je je levensstijl aan moet 
passen. Anders eten en meer 
bewegen is niet iets wat vanzelf 
gaat en vooral als je het druk 
hebt, dreig je in je oude gedrag 
terug te vallen. 

Afslanken bij Easyslim.nu is echter hele-
maal niet moeilijk. Door middel van ultra-
sound gaat het vet uit de vetcel en wordt 
via het lymfe stelsel afgevoerd. Daarnaast 
worden ook je spieren, door middel van 
elektrostimulatie, nog eens maximaal 
getraind. Het apparaat doet dus het  
werk voor je terwijl jij relaxed  
op een bank ligt.

Voordelen:
✔  direct verlies van centimeters
✔  vet definitief weg
✔  vermindering/verwijdering cellulite
✔   overmatig vocht wordt uit het 

lichaam verwijderd
✔  versterking huid en bindweefsel
✔  spieropbouw
✔  geheel pijnloos
✔  totaal veilig
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LENTE
ACTIE

Gegarandeerd afslanken!* 

Tussen de 4-28 cm

Intake & proefbehandeling 

samen van € 59,- nú voor 

slechts € 39,-

Slank de 
zomer in?
Het kan!

Ieder jaar kijk ik reikhalzend uit naar rokjesdag. Die eerste dag van 
het jaar dat je je zomerkleding weer aankunt en de winterkleren 
langzamerhand naar een verre plek achter- en bovenin de kast 
verhuizen. Maar dit jaar pakte dat voor mij anders uit. Dat leuke 
rokje dat me vorig jaar nog perfect paste, kreeg ik nu met geen 
mogelijkheid meer aan.

En inderdaad, een kritische blik op mijn spiegelbeeld leerde me dat ik de afgelopen 
maanden toch echt wel wat kilo's was aangekomen. Als ik eerlijk ben, weet ik ook best 
hoe dat komt. Ik ben dol op zoetigheid en heb me daar teveel in laten gaan. Aangezien 
ik een hartgrondige hekel aan sporten heb en ik een dieet nooit langer dan drie weken 
volhoud, was ik bang dat ik afscheid moest nemen van  
mijn favoriete rokje en al die andere leuke zomerkleding die nog in mijn kast lag.  
Om over mijn bikini nog maar te zwijgen. Met die vetrolletjes durfde ik me niet meer  
op het strand te vertonen.

Toen ik later, natuurlijk helemaal vervuld van zelfmedelijden, mijn beklag deed bij mijn 
beste vriendin kwam zij met goede raad. Haar buurvrouw had goede ervaringen met 
Easyslim.nu en dat zou beslist ook iets voor mij zijn. Afslanken terwijl je niet hoeft te 
lijnen of te sporten. Hoe langer ik erover nadacht, hoe enthousiaster ik werd. Het duurde 
dan ook niet lang voordat ik mijn eerste afspraak had gemaakt.

Intussen is die eerste rokjesdag al weer even geleden en bezoek ik regelmatig de  
afslankstudio van Easyslim.nu.  
Ik kan het iedereen aanraden, wat een geweldig concept is dit! Die zomerkleding zit 
weer als gegoten en ik durf me ook weer in bikini te vertonen. Afslanken was nog  
nooit zo makkelijk! 

- Bianca (54) uit Bilthoven

'Ik durf weer 
naar het strand'

#zinindezomer
Verlies gegarandeerd direct na de 

proefbehandeling tussen de 4 en 28 cm! 
No cure, no pay!
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Cheque voor stichting
De Hond Kan De Was Doen

door Walter Eijndhoven

Traditiegetrouw zet Patioschool De Kleine Prins in De Bilt ieder voorjaar een actie op touw 
voor het goede doel. Dit jaar viel de eer te beurt aan de Rotterdamse stichting

‘De Hond Kan De Was Doen’. De stichting traint hulphonden,
zodat zij diverse handelingen kunnen overnemen van hun

‘baasje’ met een beperking. 

De Hond Kan De Was Doen werft 
gelden, zodat zij volwassenen en 
kinderen met een beperking hun 
hulphond kunnen laten trainen in de 
eigen thuissituatie. De cheque van 
1.140 euro die de stichting kreeg 
van de kinderen van de Patioschool 
was dan ook zeer welkom. ‘Niets 
is meer vanzelfsprekend als je leeft 
met een beperking of een ziekte. 
Je dagelijkse activiteiten vergen 
steeds meer energie, meer tijd en 
meer hulp. In Nederland leven al-
leen al meer dan 1,8 miljoen men-
sen met een motorische beperking, 
10% van hen is jonger dan 19 jaar’, 
vertelt voorzitter Philip Korff de 
Gidts. 

Butler
‘Op Valentijnsdag (14 februari) 
kregen de kids uitleg over het werk 
van de stichting: wie zijn zij, wat 
doen zij, hoe komen zij aan de 
honden, hoe gaat het trainen in zijn 
werk en dergelijke. Er was zelfs 
een hulphond aanwezig op school’, 
vertelt Aram Tonus, directeur van 
de Patioschool. Korff de Gidts vult 
aan: ‘Ik nam onze eigen hulphond 
Butler mee naar de presentatie. Hij 
helpt mijn vrouw Anita met haar da-
gelijkse beslommeringen. Zij heeft 
een beperking en is erg afhankelijk 

van haar hond’. Door zijn brave ka-
rakter was Butler direct geliefd bij 
de kids van de Patioschool. Dankzij 
de presentatie en de aanwezigheid 
van Butler kregen de leerlingen 
een goed beeld van de doelstellin-
gen van de stichting en wilden zij 
direct vol aan de slag voor dit no-
bele doel. Om zoveel mogelijk bij 
elkaar te krijgen brachten de 206 
leerlingen van de patioschool bak-
ken vol viooltjes aan de man. In de 
buurt, op markten, bij familie en 
vrienden, overal waren de kids aan-
wezig. Uiteindelijk hadden zij aan 
het einde van de actie 1.140 euro 
opgehaald voor Sam, een zeven-
jarig autistisch kind uit Alphen aan 
de Rijn. ‘Sam is ongeveer evenoud 
als de kids die meededen aan deze 
actie, dus het kwam bij veel van 
hen best wel binnen’, vertelt Tonus. 

Opleiding
Als het geld binnen is, start de op-
leiding voor Sam en zijn hulphond, 
in september. De stichting ‘ De 
Hond Kan De Was Doen’ is een lan-
delijke stichting en haalt overal in 
het land gelden op. Korff de Gidts: 
‘Wij hopen via allerlei acties zoveel 
mogelijk geld op te halen, want de 
opleiding van een hond kost zo’n 
18.500 euro. Gedurende 18 maan-

den krijgen hond en ‘baasje’ trainin-
gen van onze medewerkers’. Men-
sen met een beperking krijgen niet 
zomaar een hond toegewezen. Me-
dewerkers van de stichting zoeken 
een hond uit aan de hand van zijn/ 
haar karakter. Als zij een hulphond 
op het oog hebben, worden mens 
en dier aan elkaar voorgesteld, om 
te zien of een klik is tussen ‘baasje’ 
en hond. Als dat zo is, kan de oplei-
ding pas beginnen. ‘Wij betalen de 
opleiding niet in één keer uit. Eén 
keer in de zes maanden controleert 
een medewerker van de stichting of 
er vooruitgang is geboekt tijdens de 
trainingen. Als dit goed gaat, wordt 
pas de volgende periode betaald, 
zodat wij altijd baas blijven over ei-
gen gelden’, vertelt Korff de Gidts.

Diverse hulphonden
Hulphonden kunnen voor diverse 
activiteiten worden ingezet. Niet 
alleen zijn er de bekende blinde-
geleidehonden, maar ook zoge-
naamde ADL-honden (Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen), 
die worden ingezet om alles aan 
te geven/ op te rapen; hulphonden 
voor kinderen helpen bij het aan- 
en uitkleden, of het aanreiken van 
gevallen voorwerpen; de signaal-
hond waarschuwt mensen met een 

auditieve beperking voor geluiden 
als de deurbel, het kloppen op ra-
men of de telefoon; de autismege-
leidehond biedt structuur en focus 
voor kinderen en volwassenen met 
autisme. De hond zorgt voor focus 
bij situaties als aankleden, ontbijten 
en zorgt voor afleiding. ‘De meeste 

honden kunnen wij zo’n zestig han-
delingen aanleren tijdens de trai-
ning’, vertelt Korff de Gidts. ‘Na de 
training blijven de hulphonden wel 
bijleren, Butler kent nu al meer dan 
90 handelingen’. Voor meer infor-
matie over de stichting:
www.dehondkandewasdoen.nl 

Totaal haalden de kids 1140 euro op voor het goede doel.

Ruim 1850 euro voor het goede doel
Enkele weken voor de meivakantie besloot basisschool ’t Kompas in Westbroek als school om in 

iedere klas actie te voeren voor de mensen in Afrika, in verband met
de hongersnood die daar was uitgebroken.

In groep 7/8 kregen de kinderen 5 
euro die ze moesten zien te vermeer-
deren. Appeltaart verkopen, auto’s 
wassen, tosti’s bakken...Vorige week 
moest het geld worden ingeleverd en 
na het tellen bleek er € 1247,80 te zijn 
opgehaald. 
Een reuzebedrag natuurlijk voor een 
klas van 26 kinderen. Maar toch viel 
het sommige kinderen een beetje 
tegen, zoals Jaco en Johanan, die 
met z’n tweeën al ruim 400 euro 
ophaalden. Zij hadden eigenlijk wel 
gehoopt om met de klas 2500 euro 

op te halen. Wanneer dat zou lukken 
zou de klas als beloning namelijk een 
nachtje gaan kamperen. 

Schoolkamp
Dit jaar is er geen schoolkamp, omdat 
dat eens in de twee jaar met groep 7/8 
plaats vindt en daarom volgend jaar 
pas weer op de agenda staat, maar 
een ‘extra’ nachtje in tenten op een 
weiland zagen de kinderen wel zit-
ten. Het streefbedrag is niet gehaald, 
maar de kinderen hebben natuurlijk 
wel hun stinkende best gedaan. Dus 

als het aan de kinderen ligt, komt dat 
kamp er nog steeds. Overigens was 
het niet alleen in groep 7/8 dat er 
hard werd gewerkt. Ook in de andere 
groepen deden kinderen ontzettend 
hun best om zoveel mogelijk geld te 
verdienen. In de onderbouw werden 
volop lege flessen verzameld en in 
groep 5/6 werden er door de kinderen 
veel klusjes gedaan. In totaal werd 
er op school een prachtbedrag van 
1853,07 euro opgehaald, dat inmid-
dels is overgemaakt aan het christe-
lijk noodhulpcluster.

Leerlingen van groep 7/8 tonen trots hun bijdrage.

KNMI geeft
Biltse kinderen ‘weerles’

Zo`n 60 schoolkinderen van verschillende Biltse basisscholen waren op 18 
mei in Het Lichtruim in Bilthoven. Tijdens een hoorcollege nam klimato-
loog Rob Sluijter de kinderen op boeiende manier mee in de wereld van 
weer en klimaat. 

Rob vertelde wat het KNMI doet in het gebouw met de karakteristieke 
witte bol. Zijn verhaal ging over weerstations, meetapparatuur en de at-
mosfeer. En natuurlijk ook over de klimaatverandering. Waarom warmt 
de aarde op? En wat betekent dat nou eigenlijk: het `broeikaseffect`? Met 
interessante informatie en veel weetjes wist hij zijn luisteraars tot het einde 
van het uur te boeien. Weet u bijvoorbeeld dat de koudste temperatuur ooit 
gemeten in Nederland -27,4 C is, en de warmste 38,6 C? Hij kreeg veel 
vragen van de kinderen, onder meer: Hoe ontstaan wolken? En hoe ontstaat 
een windhoos? Ook vroegen de kinderen Rob meer te vertellen over het 
werk dat hij doet bij het KNMI. (Judith Boezewinkel)

Leerlingen luisteren geboeid naar klimatoloog Rob Sluijter van het KNMI. 
(foto Hans Lebbe - HLP Images)

Midgetgolfseizoen van start

Op 12 mei en 19 mei werden leerlingen van de Theresiaschool uit 
Bilthoven getrakteerd op een spelletje midgetgolf aan de Julianalaan 
te Bilthoven. Ruim 280 kinderen uit de groepen 4A t/m 8B vermaakten 
zich prima. Hoewel de midgetgolf het gehele jaar in bedrijf is, luidden 
de leerlingen van de Theresiaschool de nieuwe zomerperiode in.
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Blauwkapelseweg 153
3572 KE  Utrecht 
030-2730840
info@veronicaverkeersschool.nl
www.veronicaverkeersschool.nl

€1.549,- €1.549,- 
van € 1.988 voor

Nog voor de zomer je rijbewijs

Nieuw
‘Alles in 1 Pakket’

De meest complete rijopleiding voor je auto rijbewijs!

• Introductieles

• Individueel Rijopleidingsplan

• Rij-simulator (20 lessen)

• Theorieweekend + examen

• Praktijklessen op de openbare weg (20 uur)

• Tussentijdse toets (TTT)

• Examenvoorbereiding

• Examen

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

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Tweemaal Zes 
C3 kampioen

Zaterdag 20 mei op de 
vroege morgen moest 
Tweemaal Zes C3 hun 
kampioensweds t r i jd 
spelen tegen HKC. Er 
diende gewonnen te 
worden. Haartjes ge-
vlochten en oranje ge-
spoten, begon het team 

fel aan de wedstrijd. 
Er ontstond een kleine 
achterstand, maar al 
gauw kwamen ze weer 
voor met 2-1. Met 3-1 
ging men naar de thee. 
Tot in de laatste minu-
ten heeft de C3 gestre-
den voor de winst. 

Er was taart en bloemen voor de kampioenen van TZ.

FC De Bilt JO 17-5 kampioen
Afgelopen week is het voetbalteam van FC De Bilt  
JO17-5 kampioen geworden. Een fantastisch resul-
taat zeker omdat de tegenstanders dit jaar aan elkaar 
gewaagd waren. Het kampioenschap werd door FC 
De Bilt extra feestelijk gemaakt door het overhandi-
gen van fraaie T-shirts en de inhuldiging in de kanti-
ne met ‘We are the Champions’. De jongens genoten 
hier zichtbaar van. 

(Fred van Dijen)

Staand v.l.n.r. Ruben, Rick, Thijs, Alex, Danilo, Leo, 
Tim, Bruno en Jelle. Gehurkt: Soufyane, Thijmen, 
Patrick, Dani en Romain. Niet op de foto maar wel 
kampioen: Lex en Galad.

E5 van Tweemaal Zes 
kampioen

Kathelijne, Suzanne, Sophie en Barwagoo hebben een goed seizoen 
achter de rug. Afgelopen zaterdag is de E5 van TZ kampioen 
geworden. De eerste wedstrijd wonnen ze met 4-0, en de volgende 
wedstrijd met 8-0. En ze bleven maar winnen 8-3 winst en 7-3 winst en 
met hun voorlaatste wedstrijd op het programma tegen DOC wisten 
ze ongeslagen kampioen te worden en dat deden ze heel overtuigend 
met 10-3.

(foto Wessel Plate)

D2 van TZ 
kampioen

Deze toppers van de TZ D2 zijn ongeslagen kampioen 
geworden. (foto Paul Meerstadt)

Werkconferentie 
‘Samen tegen Eenzaamheid’ 

Op steeds meer plaatsen in Nederland vinden ge-
meente, organisaties en burgers elkaar om samen te 
werken tegen eenzaamheid. Want samen kunnen we 
meer bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te 
verminderen. Ook de gemeenteraad in De Bilt vraagt 
aandacht voor en inzet op dit thema in de vorm van 
een lokale aanpak. 

Daarom een uitnodiging voor een interactieve werk-
conferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ op don-
derdag 1 juni van 15.00 tot 17.30 uur (inloop vanaf 
14.45 uur) in de Mathildezaal van gemeentehuis De 
Bilt. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empo-
werment van Kwetsbare Ouderen’ verzorgt een in-
leiding op het onderwerp. Daarna gaan deelnemers 
onder leiding van ‘Coalitie Erbij’ (het nationaal sa-
menwerkingsverband tegen eenzaamheid) op een 
interactieve manier aan de slag om tot een lokale 
aanpak tegen eenzaamheid onder ouderen in De Bilt 
te komen. Een compleet programma ontvangen deel-
nemers één week voor aanvang. 

Aanmelden
Iedereen met betrokkenheid bij of belangstelling 
voor het thema is van harte welkom; te denken valt 
aan vertegenwoordigers van maatschappelijke orga-
nisaties, zorgorganisaties, kerken, buurt/burgerinitia-
tieven e.a. Aanmelden kan tot 25 mei door naam en 
contactgegevens te mailen naar Frida Zoonen - van 
Os (Email: f.zoonen@debilt.nl). 

Politieke markt 
De Politieke Markt van alle in de gemeente actieve 
politieke partijen was een manier om alvast kennis 
te maken met de standpunten voor de Gemeente-
raadsverkiezingen 2018. Men kon zaterdag 20 mei 
de markt bezoeken tussen 11.00 en 15.00 uur in het 
Gemeentehuis in Bilthoven en trof daar naast bur-
gemeester Sjoerd Potters kramen met raadsleden, 
commissieleden en andere vertegenwoordigers 
van de fracties en politieke partijen in de gemeen-
teraad van De Bilt. Doel van de markt was om in-
woners op informele wijze te laten kennismaken 
met de ideeën van de verschillende partijen, met 
de mogelijkheden om zelf actief te worden in de 
lokale politiek en met hoe die lokale politiek nu 
eigenlijk werkt. Helaas viel de opkomst tegen. 
Dit hield waarschijnlijk verband met de vele an-
dere activiteiten en evenementen die deze zaterdag 
werden georganiseerd in gemeente De Bilt.

Een deel van de markt met de opstellingen van D66, 
Beter De Bilt en het CDA. [foto Reyn Schuurman]
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Avondvierdaagse in Maartensdijk 
Op maandag 29 mei trekken de liefhebbers de wandelschoenen aan voor de eerste dag van de 

46e Avondvierdaagse Maartensdijk.

Na de eerste drie dagen zal dag vier, 
donderdag 1 juni, vooral in het te-
ken staan van de traditionele intocht 
met bloemen en muziek. Jaarlijks 
mag de organisatie zo rond de 600 
wandelaars verwelkomen van alle 
leeftijden, die door bewegen en het 
buiten zijn de dagelijkse beslom-
meringen even laten voor wat ze 
zijn en genieten van de omgeving, 
maar ook van spontane ontmoetin-
gen en gesprekken die een extra bij-
drage aan dit geslaagde evenement 
kunnen geven.

Inschrijving
Een deelnemer dient op 30 septem-

ber 2016 tenminste 6 jaar te zijn, of 
tot groep drie van de basisschool te 
behoren. Deelnemers van de groe-
pen drie en vier kunnen slechts in-
schrijven als er onder begeleiding 
van een volwassene wordt gelopen. 
In verband met de renovatie van de 
Vierstee vinden in 2017 zowel de 
start als finish op de vier avonden 
plaats in Dijckstate Maertensplein 
98 in Maartensdijk. Er is nog een 
beperkte mogelijkheid tot inschrij-
ving.

Variatie
De tien kilometerlopers vertrekken 
iedere avond om 18.00 uur en de 

vijf kilometerlopers gaan om 18.15 
van start. Er wordt naar gestreefd zo 
veel mogelijk variatie in de routes 
rond Hollandsche Rading, Groene-
kan en Lage Vuursche aan te bren-
gen. Er wordt ook de mogelijkheid 
geboden om op de Planetenlaan het 
deelnemersveld op de slotavond in 
de ‘bloemetjes’ te zetten, waarna de 
stoet op weg gaat voor het laatste 
stuk naar Dijckstate, alwaar de ver-
diende medailles klaarliggen. Voor 
al deze informatie en de routes kunt 
u ook terecht op website www.avd-
maartensdijk.nl, tel. 06 3356529 of 
e-mail: info@avdmaartensdijk.nl
 (Ad Nieuwenhuis) Uitslag Wedvlucht 

 
De duiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde terug 
van een wedvlucht vanuit het Franse Peronne op een gemiddelde af-
stand van ong. 285 km. De uitslag was Combinatie van Grol en Zoon 1 
en 10, Ron van Veggel en Zoon 2 en 6, Combinatie Turk en van Zels 3, 
Michel van Putten 4, J.A. Pouw 5 en 9 en Ron Miltenburg 7 en 8. 

Biltse Recreatie 
Tennisweek

De 23e editie van de Biltse Recreatie Tennisweek wordt dit jaar ge-
organiseerd van zaterdag 8 juli tot en met zaterdag 15 juli. Elk uit de 
gemeente De Bilt afkomstige tennisliefhebber vanaf 18 jaar kan mee-
doen met het mix- en/of dubbeltoernooi. Inschrijven is mogelijk tot 
zondag 28 mei. Inschrijfformulieren zijn online verkrijgbaar op de 
websites van de vijf organiserende tennisverenigingen FAK, Helios, 
Toss, Meijenhagen en WVT. 

Het Biltse Tennisweekend is in de eerste plaats een gezelligheidstoer-
nooi voor jong en oud, maar er wordt natuurlijk wel fanatiek om de 
winst gestreden. De wedstrijden worden gespeeld bij de vijf deelne-
mende verenigingen. Elke partij duurt een uur en elke deelnemer speelt 
vijf wedstrijden per categorie. De Biltse Recreatie Tennisweek wordt op 
zaterdag 15 juli afgesloten met een slotfeest bij Meijenhagen.  

(Marion Glaudemans)

Combi Korfbaltoernooi 
bij TweemaalZes

Woensdag 7 juni organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
voor de 20e maal het gezellige Combi-korfbaltoernooi op de korf-
balvelden aan de Dierenriem. Het is een toernooi waar niet alleen  
stratenteams, maar ook teams samengesteld uit collega’s, familie 
en vrienden aan mee kunnen doen.

Dit jaar gesponsord door titelverdediger ‘Cafetaria Peet, dé plek waar 
je lekker eet’. Iedereen die wil korfballen kan zich inschrijven voor het 
avondtoernooi dat om 19.00 uur begint. Het toernooi draait vooral om 
de gezelligheid. Dus ook enthousiastelingen die het ‘zesje’ niet kun-
nen maken, kunnen meedoen. Voor mensen die vooraf willen wennen 
aan de regels en het kunststoffen mandje kan er tot het toernooi op de 
woensdagavonden met de recreanten van TZ meegetraind worden (van 
20.15 tot 21.30 uur).

Teamsamenstelling
Een team bestaat uit minimaal 4 dames en 4 heren met maximaal 3 
‘actieve’ korfballers. Niet alle teamleden hoeven in dezelfde straat 
te wonen. Misschien kun je wel een familieteam vormen of allemaal 
collega’s, of toch wel die leuke buren. Kortom, stel een gezellig team 
samen, verzin een toepasselijke teamnaam en geef je snel op. Een leef-
tijdsgrensgrens naar boven is er niet, want  niemand hoeft zich te oud te 
voelen om mee te doen. Voor jeugdspelers geldt dat zij de lagere school 
verlaten moeten hebben. 

Aanmelden
Aanmelden kan via Toernooicommissie@Tweemaalzes.nl . Vermeld 
daarin de contactgegevens (m.n. telefoonnummer) en de naam van het 
team. Er is een maximum aantal teams dat kan deelnemen: inschrijving 
is op volgorde van aanmelden voor 30 mei; dan sluit de inschrijving. 

Salvo op het water

In het kader van het 50 jarig jubileum heeft een boot vol Salvoleden in 
een 1,5 uur durende tocht Utrecht vanaf het water kunnen bewonderen. 
[HvdB]

Gratis vliegvisles bij 
Hengel Sport Vereniging De Bilt

door Rob Klaassen

Hengel Sport Vereniging (HSV) De Bilt heeft bijna 600 ‘gewone’ leden. Daarnaast is er een 
afdeling vliegvissen van 35 leden, die zich gespecialiseerd hebben in vliegvissen. De vliegvisafdeling 

afdeling houdt op zaterdag 27 mei voor jong en oud een voorlichtingsdag in Houten.

Henri Oostendorp van de afdeling vliegvissen: ‘De 
dag zal bestaan uit twee onderdelen. ’s Ochtends gaan 
we op zaken in als hengelsoorten, lijnklassen, hengel-
opbouw en vliegen. Ook wordt dan onder begeleiding 
van ervaren vliegbinders geleerd hoe vliegen moeten 
worden gebonden aan de hengel. Voor veel vliegvis-
sers is dit onderdeel al een hobby op zich binnen het 
vliegvissen’. 

Na de lunch, die de vereniging verzorgt, begint het 
echte werk. Door gecertificeerde instructeurs wordt 
werp-les gegeven. Henri: ‘Dat werpen is de kunst van 
het vliegvissen. Je moet de vlieg een eind werpen om 
hem daarna dan rustig over het water binnen te halen. 
Maar er zit daar geen gewicht aan de vlieg. Het is puur 
de techniek van het werpen die we met de deelnemers 
gaan oefenen. Niet makkelijk, maar als je de juiste 
techniek toepast, krijg je die na de nodige oefening 
goed onder de knie’. Wie zelf een visuitrusting heeft, 
moet die meebrengen. Wie er geen heeft kan toch mee-
doen. Er zullen voor alle deelnemers genoeg hengels 
beschikbaar zijn.

Nut.
Is vliegvissen niet typisch iets om in het buitenland 
te doen? Bijvoorbeeld om in bergstromen forellen te 
vangen? Henri: ‘Nee, dat is een misverstand. Je kunt 
net zo goed in Nederland met de vlieg vissen op bij-
voorbeeld voorn en snoek. Natuurlijk wordt er vooral 
in het buitenland, zoals in het Sauerland, veel op forel 
gevist, maar nogmaals je kunt ook in Nederland volop 

met de vlieg aan de slag. Wat we willen is dat mensen 
enthousiast worden voor deze manier van vissen. We 
hopen te bereiken dat na afloop iedereen weet waarop 
je moet letten als je een hengel koopt. Ook hopen we, 
dat er zal worden begrepen wat lijnklassen, knopen 
leaders e.d. betekent en dat de basisbegrippen van het 
werpen dan in ieder geval bekend zijn. We hopen dat 
er veel mensen zullen komen. Ook vragen we kinderen 
mee te nemen. Want jong geleerd, oud gedaan’. 

Hoe en waar?
De Locatie is: Grote Geer, Snoeksloot 62, Houten 
(rondweg Houten, afslag De Sloot) op zaterdag 27 mei 
om 10.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aan-
melden via e-mail hsvdebilt@gmail.com. Na aanmel-
ding wordt iedereen verder geïnformeerd door middel 
van een persoonlijke uitnodiging.

Vliegvissen bij Lenne in het Sauerland

FCDeBilt MO17-1 goes international
Het meisjesvoetbalteam MO17-1 van FC De Bilt is gedurende het weekend van Pasen 

naar Maastricht afgereisd om daar aan een voetbaltoernooi mee te doen. Euro-Sportring 
organiseerde een groots opgezet evenement met 60 meiden voetbalteams in de categorieën 

MO13, MO15 en MO17 (meisjes onder 17 jaar).

Het vervoer van de spullen was ver-
zorgd door sponsor John Hooger-
werf van schildersbedrijf JH Totaal 
onderhoud uit Bilthoven. Hij had hij 
de meiden en hun begeleiders voor-
zien van zeer kleurrijke truien die, 
vanwege de weersomstandigheden 
gedurende dat weekend, goed van 
pas kwamen. Na twee dagen voet-
ballen werd een verdienstelijke 5e 
plaats behaald in het zeer sterk be-
zette meisjes voetbaltoernooi.

(Marcel van Eijk)

De meiden van FC De Bilt leverden 
een prima prestatie in Maastricht.
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Te koop aangeboden
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

Delongi dem 10 
VOCHTVRETER. Zeer 
goed. Tel. 06-53439352

HUMAX IHDR-5200 com-
pleet met handleiding. Tel. 
06-53439352

Boek ken je sport karate. Ziet 
er nog netjes uit €4,-. Tel. 
0346-243758

Cd over liedjes van songfesti-
val. Ziet er nog netjes uit €4,-. 
Tel. 0346-243758

Boek basis cursus voor de 
jonge zeiler. Er staan volop 
tips in €5,-. Tel. 0346-243758

Grote Ø 28 cm aluminium 
koekenpan ‘’bk’’ met dikke 
bodem €7,50 Tel. 030-
2202996

Hand gebreide kindertruitje 
rood met zwart-witte panda 
3-4 jaar €15,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe zwarte book cover 
Samsung Galaxy tab 2 nog 
in verpakking €8,-. Tel. 030-
2202996

Z.g.a.n. grote koeienbel 15 
cm breed 13 cm hoog €8,-. 
Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. kleine koeienbel 9 cm 
breed 10 cm hoog €5,-. Tel. 
030-2202996

Johnny Brook 6 (stalen) sna-
rige akoestische gitaar. smalle 
hals. Samen met een akkoor-
den boek en (rug)tas voor 
€50,-. Tel. 0346-211514

Dual draaitafel + 4 bak-
ken lp’s. Alles meenemen 
voor €50,-. Paltzerweg 74 
B’hoven. Tel. 06-16613197

Prachtige zwarte kunstlederen 
stoel met chromen poten voor 
allerlei doeleinden. In z.g.st. 
€20,-. Tel. 030-2258916.

Wandgrepen voor douche en 
toilet €7,50 Tel. 0346-211930

Nieuwe verstelbare wandel-
stok €10,- Tel. 0346-211930

Te koop gevraagd
Klein WOONHUIS (vanaf 
25m2) op eigen grond, slechte 
staat geen bezwaar, huisjan-
willemarends@gmail.com

Activiteiten
GARAGESALE. Zaterdag 
27 mei 11.00 – 16.00 Dr. 
Welfferweg 114, westbroek

G A R A G E S A L E - r o u t e 
Groenekan 24 juni. 
Aanmelden!! garagesalegroe-
nekan@gmail.com of Chiara 
06 53561701

Personeel gevraagd
Gezocht invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Meer info 
Bel 0346 211992.

Wie wil ons 3//4 uur per week 
helpen in de TUIN en om het 
huis. Uurloon en dag nader te 
bespreken. Tel. 0346-212147 
of 06-53264038.

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

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

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

Huishoudelijke HULP 
voor omgeving de Bilt of 
Bilthoven. Nederlandse 
vrouw met ervaring en refe-
renties. Tel. 06-33775109

BEAUTYSALON 
"All Faces".
Kennismakingsbehandeling 
25 eur p/u. Soestdijk - 
0628376719

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

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

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

Te huur ruime GARAGEBOX 
Julianalaan Bilthoven, 115 
pm info 035-6560764 of 
06-24760212.

Gevonden langs fietspad 
M’dijk/Holl’ Rading: een 
roze rood knuffelkonijntje 
“Hanne” Tel. 06-11291353

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

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.

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

Nieuw! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

Rust, pijnverlichting en meer
Magnetiseren €15,-. precies wat jij nu nodig hebt. Hester 
Visser, Egelskop 16, Maartensdijk. Tel. 06-14373010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finale 
budgetkringen 

Op zaterdag 20 mei reikte wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen aan ruim 10 deelnemers aan de budget-
kring De Bilt een certificaat uit. Dit was een afslui-
ting van 15 bijeenkomsten, die in oktober vorig jaar 
begonnen in de bibliotheek van het Lichtruim te 
Bilthoven. De cursus ‘Gelukkig met genoeg’ is veel 
meer dan het budgetteren van je geld om rond te ko-
men. De begeleiders van dit programma zijn Marie-
ke van Nimwegen en Arland Swaak, die samen een 
enthousiasmerend voorbeeld gaven aan de cursisten. 
De deelnemers krijgen wel een programmaboek 
maar bepalen zelf waaraan zij willen werken. Door 
deel te nemen worden de mensen sterker en positie-
ver en werken samen in een team Zij laten zich niet 
ontevreden maken door reclames en de gedachte dat 
het gras bij de buurman groener is.
(www.budgetkring.nl) 

Deelnemers kregen hun certificaten uitgereikt door 
wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

[foto Reyn Schuurman]

Bloemensaluut oorlogshelden
In de namiddag van 28 mei 1944 maakte een brandende Amerikaanse 
B-17 bommenwerper een noodlanding in het weiland achter de Veld-
hoeve aan de Groenekanseweg. Drie bemanningsleden kwamen om, de 
overige zeven raakten in Duitse krijgsgevangenschap en overleefden de 
oorlog. Uit dankbaarheid voor het offer dat deze bemanning bracht voor 
onze vrijheid werd in 2014 in Groenekan een monument opgericht. 

De Nijepoortschool in 
Groenekan adopteerde 
het gedenkteken en zorgt 
sindsdien voor het on-
derhoud. Op maandag 29 
mei om 8.30 uur brengen 
de leerlingen van groep 7 
en 8 hun jaarlijkse bloe-
mensaluut aan het monu-
ment. Julius van Hoffen, 
zoon van K.K. Hoffen in 
wiens armen op 28 mei 
1944 boordschutter Thomas Roskowick stierf, zal in enkele woorden de 
niet aflatende actualiteit van deze herdenking schetsen. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.     (Frank Klok)

Een eerdere bloemenhulde bij het 
B-17-monument in Groenekan

Mooie opbrengst giro 555
Zaterdag organiseerde de lokale Afrikaanse gemeenschap 
onder aanvoering van Mulki Abukar (foto) bij WVT een be-
nefietavond om geld op te halen voor het bestrijden van de 
hongersnood in Afrika en het Arabische schiereiland. Een 
avond lang kregen bezoekers tegen betaling een voedzame 
maaltijd, zang, dans, cultuur en was er een verloting waar de 
lokale Biltse middenstand royaal aan had bijgedragen door 
prijzen beschikbaar te stellen. De opbrengst voor giro 555 
van € 971,90 was boven verwachting. (Gert-Jan Poppink)

Beroepenmarkt 
bij het Groenhorst

Afgelopen woensdag waren de leerlingen van het 
Groenhorst College in gesprek met hun mogelijke 
toekomst. Leerlingen konden ‘markten’ bij heel 
diverse beroepsvertegenwoordigers Maar liefst 40 
beroepen waren vertegenwoordigd. In een onge-
dwongen sfeer lieten de kinderen zich uitgebreid 
voorlichten. Hopelijk helpt het de leerlingen om 
een goede keuze te maken om te gaan worden wat 
ze blij maakt. (foto Hans Lebbe - HLP Images)
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TZ speelt zich definitief veilig
Met nog twee speelrondes te gaan, had TZ een goed uitgangspositie om zich veilig te spelen. TZ 

had een voorsprong van drie punten op KVA en Unitas was al gedegradeerd. Bij winst van TZ of 
verlies van KVA was de strijd gestreden. Afgelopen zaterdag speelde TZ in Harderwijk tegen het al 

gedegradeerde Unitas. Deze ploeg kende een moeizame veldcompetitie mede door een aantal blessures.

In het eerste kwartier had de thuis-
ploeg de overhand. Wegtrekkend 
vanuit de korfzone kwamen de Har-
derwijkers te makkelijk tot scoren. 
TZ was nog zoekende en vooral 
niet nauwkeurig genoeg. Vanaf 7- 
4 wijzigde het wedstrijdbeeld. In 
de aanval werden er minder fouten 
gemaakt en verdedigend werden 
er geen onnodige ruimtes wegge-
geven. Dit resulteerde in zes doel-
punten van TZ voordat Unitas weer 
scoorde. Met 8 - 10 werd de kleed-
kamer opgezocht.

In de tweede helft klampte Unitas 
nog één keer aan bij 10 - 11. Daar-
na liepen de Maartensdijkers zon-
der zelf groots te spelen weg bij 
de thuisploeg. Als het moest zette 
de ploeg van Iwan Hazendonk aan 
en werd er gescoord. Bij 15 - 20 
floot de scheidsrechter af. Met dit 
resultaat speelde TZ zich op eigen 
kracht veilig en deed het resultaat 
van KVA er niet meer toe. Naast 
het positieve resultaat was het 
mooi om te zien dat Geert Drost 
een prima wedstrijd speelde op de 

plek van de geschorste Bart Drost.

Volgend jaar kan TZ zich op gaan 
maken voor tweemaal Hoofdklas-
se. Zowel op het veld als in de zaal 
gaan de Maartensdijkers aantreden 
in de één na hoogste klasse van 
het korfbal. Voor de vereniging is 
dit een primeur, want dit gebeur-
de nog nooit tegelijkertijd in één 
seizoen. Volgende week wordt de 
laatste wedstrijd van het seizoen 
tegen Nic uit Groningen gespeeld. 

Bridgekampioenen
Ook voor de meeste bridgeclubs nadert het einde van het seizoen, is 
het tijd voor het uitreiken van de prijzen en het eventueel opstarten van 
Zomerdrives. Zo kan men bij Bridgeclub Hollandsche Rading (BcHR) 
vanaf donderdag 1 juni tot en met donderdag 31 augustus in het dorps-
huis, Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading deelnemen aan de Zomer-
reeks 2017. Bij voorkeur van tevoren aanmelden via mail bij bchol-
landscherading@gmail.com of telefonisch bij Trees van Doorn tel. 030 
2292078 voor 17.00 uur op de dag zelf en in het uiterste geval uiterlijk 
19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 

Dinsdag 16 mei hield Bridgeclub Maartensdijk (BCM) haar slotdrive, 
waarbij de clubkampioen 2017 Jan van der Heide en Menno de Vries 
gehuldigd. Paulien en Bart Rijnhout kregen de oorkonde voor het paar, 
die met 71,67% de hoogste score van het seizoen heeft behaald.

Bij Bridgeclub Hollandsche Rading was er dit seizoen geen kruid ge-
wassen tegen het al jaren samenspelende koppel Trees van Doorn en 
Jan van der Heijden. Het bridgekoppel was de sterkste in de beker- en 
slemcompetitie en werd en passant ook nog algemeen clubkampioen 
2017.

Ook Zomerbridge
Ook Bridge Combinatie Concordia-86 houdt deze zomer op de woens-
dagen 7 juni t/m 12 juli en 16 + 23 augustus weer open bridgedrives. 
De drives zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname voor niet leden is 
€ 2,50 per persoon per avond. De speellocatie is gebouw De Schakel 
(achter de kerk), Soestdijkseweg-Zuid 49b, De Bilt. Aanvang 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur) Belangstellenden dienen uiterlijk 19.15 aan-
wezig te zijn. Nadere informatie: Wim Westland (tel. 030 2251012) of 
Els van den Berg (tel. 030 2281581).

DOS pakt de punten tegen SKF
Waar de Kuip bij voetbal een onneembare vesting is voor tegenstanders, zo is de thuishaven 
van DOS in Westbroek dat voor korfballers. De afgelopen drie seizoenen speelde DOS onder 

vertrekkend coach Steven Brink 42 thuiswedstrijden in competitieverband. 
Vorige week was de enige nederlaag en daar bleef het bij, want zaterdag 

was DOS ook te sterk voor SKF in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.

In deze sportieve wedstrijd bleek 
al snel dat de doelpunten schaars 
waren. Dat lag niet aan de aanval-
lende onkunde, maar vooral aan het 

goede verdedigende werk aan beide 
zijden. Beide teams gaven elkaar 
zoveel druk, dat de aanvallers niet 
goed vrij kwamen. Uitgespeelde 

mogelijkheden waren zeldzaam en 
vaak werden te snel halve kansen 
genomen. Halverwege de 1e helft 
koos DOS ervoor om langer te 
combineren in de aanval en meer 
geduld op te brengen. Uit dit com-
binatiespel lukte het beter om vrij 
te komen en in deze periode pakte 
DOS ook twee punten voorsprong 
richting het rustsignaal.

Slordig
In de tweede helft kreeg DOS 
steeds meer de overhand en liep 
uit naar 14-8. Met nog een klein 
kwartier was dit het breekpunt in de 
wedstrijd, al gaf SKF zich nog niet 
gewonnen. DOS werd iets slordiger 
in de afronding van de kansen maar 
de winst kwam in de slotfase niet 
meer in gevaar. Coach Brink wis-
selde tegen het einde van de wed-
strijd nog twee spelers die aan het 

Bob van den Berg wint 
47e Maartensdijkse Acht

De 47e Maartensdijkse Acht is gewonnen door Bob van den Berg. De renner uit ‘s Gravenzande 
was zaterdagavond de sterkste in de eindsprint van een kopgroep van zes. 

Een groot aantal renners had zich 
aangemeld voor de wedstrijd over 
70 kilometer. Direct uit het vertrek 
demarreert Kyle Agterberg. In zijn 
eigen woonplaats wil hij er graag 
een harde wedstrijd van maken. Be-
hendig stuurt hij door de bochten 
en pakt een kleine voorsprong. Het 
peloton trekt op een lint en enkele 
ronden later is zijn vluchtpoging 
voorbij. Agterberg blijft daarna aan-
vallend koersen. De tweedejaars ju-
nior pakt prijzen bij de diverse tus-
sensprints, schuwt het kopwerk niet 
en als er een kleine groep ontsnapt 
zit hij erbij. De voorsprong van deze 
ontsnappingen blijft steeds beperkt. 
Het peloton, dat inmiddels in meer-
dere stukken is gebroken, laat niet 
begaan. 

Kopgroep
Met nog twintig kilometer te gaan 
ontstaat er een kopgroep met Kyle 
Agterberg, Bob van den Berg, Luuk 
Schuurmans (Domrenner) en drie 
renners van de Volharding: Tom 

Koeleman, Frank Visser en Han 
van de Poppe. De zes werken goed 
samen en bouwen hun voorsprong 
snel uit. Ze houden elkaar scherp 
in de gaten de laatste ronden en 
laten het aankomen op een eind-
sprint. Bob van den Berg komt als 
eerste door de laatste bocht voor de 
finish. Voorover gebogen trapt hij 
met hoge snelheid de laatste rechte 
lijn in. Hij kijkt onder zijn arm door 
en ziet dat de anderen er niet meer 
over kunnen komen. Tom Koele-
man sprint naar de tweede plaats, 
voor Visser, Schuurmans, Agter-
berg en Van de Poppe. Bob van den 
Berg glundert van blijdschap. Het 
is zijn tweede overwinning in een 
week. Vorig weekend won hij de 
wielerronde van Nieuw Vossemeer. 
Koeleman is geëmotioneerd na af-
loop. Na een moeilijke periode in 
zijn leven betekent de tweede plaats 
een overwinning op zichzelf.

Nieuwelingen
Sten Verzijl is winnaar geworden 

van de wedstrijd voor Nieuwelin-
gen in Maartensdijk. Na 50 kilome-
ter bleek hij de sterkste van de over-
gebleven groep van twaalf renners. 
In de voorlaatste ronde van 1.600 
meter ontsnapt hij en pakt tien me-
ter op de groep. Er is even twijfel, 
want wie hem gaat halen verspilt 
energie, die nodig is voor de eind-
sprint. Verzijl profiteert. Zijn voor-
sprong blijft klein maar hij komt 
afgescheiden van de groep juichend 
over de finish. De sprint van de 
groep wordt door de sterk rijdende 
Enzo Leijnse gewonnen, voor Roy 
Duijvesteijn en Pim Ronhaar. Voor 
Sten Verzijl is het zijn derde over-
winning dit seizoen. Op 3 mei won 
hij de Jeugdronde van Gouda en op 
7 mei was hij de sterkste in Spijke-
nisse. ‘Het is een moeilijk rondje 
hier in Maartensdijk’, vertelt hij af-
loop. ‘Steeds weer aanzetten na een 
bocht. Gelukkig ben ik daar goed in 
en kon ik daardoor mijn voorsprong 
vasthouden’.         

(Jan Westbroek)

Kyle Agterberg (2e van links) ziet zijn sterke optreden niet beloond met 
een podiumplaats.

einde van het seizoen afscheid ne-
men, Eline Geurtsen en Sara Nap. 

Titel
Met de 17-14 winst blijft DOS 
koploper en kan volgende week de 
derde titel in drie seizoenen beha-
len. Na afloop bleek dat nummer 
twee KVZ had verloren, waardoor 
de ploeg uit Zutphen zakte naar 

de derde plaats en geen zicht meer 
heeft op een kampioenschap. De 
titelstrijd gaat nu tussen koploper 
DOS en nummer twee Wit-Blauw. 
Volgende week spelen ze de laatste 
competitiewedstrijd in Drachten. 
DOS heeft nog één punt nodig voor 
het kampioenschap en de promotie 
naar de Hoofdklasse. De wedstrijd 
begint om 15.30 uur.Sara Nap vraagt in haar (voorlopig) laatste thuiswedstrijd om de bal
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advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Vrijwilligers betrokken bij 
herontwikkeling Beerschoten 

Utrechts Landschap is samen met haar vrijwilligers van Paviljoen Beerschoten in De Bilt het 
proces gestart om het aldaar gevestigde infocentrum te herontwikkelen. Uit het midden van

70 vrijwilligers hebben zich vier mensen aangemeld voor de bouwcommissie.

Samen met de vastgoeddeskundi-
gen van Utrechts Landschap gaan 
zij de komende maanden inspiratie 
opdoen bij andere Nederlandse in-
focentra die ook een horecafunctie 
huisvesten. Het is de ambitie om in 
mei 2018 het nieuwe infocentrum 
met horecagelegenheid te openen.

De eerste ideeën voor een dooront-
wikkeling van Paviljoen Beerscho-
ten dateren uit 2012. Tot concrete 
planvorming kwam het echter niet, 
doordat de naweeën van de econo-
mische crisis nog hevig werden ge-
voeld. Arjan Westerhof, hoofd Ex-
ploitatie van Utrechts Landschap: 
‘Gelukkig heeft de economie zich 
inmiddels hersteld en is het con-
sumentenvertrouwen terug op het 
oude peil. Daarmee staan alle sei-
nen weer op groen om een concreet 
plan te maken voor Paviljoen Beer-
schoten. Dat doen we uiteraard sa-
men met onze vrijwilligers.’
 
Positieve bezoekerservaring
Jaarlijks telt Paviljoen Beerscho-
ten, tevens startpunt van de Stichtse 
Lustwarande, circa 20.000 bezoe-

kers. Het natuurgebied Beerschoten 
zelf trekt nog veel meer bezoekers, 
zo is alom de inschatting. Utrechts 
Landschap wil deze liefhebbers van 
natuur en cultureel erfgoed nog be-
ter bedienen. ‘Als we naar trends 
kijken, blijkt dat natuurbeleving 
met een passende horecagelegen-
heid aansluit bij wensen van het pu-
bliek,’ zegt Arjan Westerhof. ‘Aan 
die behoefte willen we tegemoet-
komen. Maar wel met respect voor 
onze doelstelling, en dat is het be-
schermen en behouden van natuur 

en erfgoed. Er zal geen vierkante 
centimeter natuurgebied worden 
opgeofferd. Ook de nieuwe horeca 
moet aan onze voorwaarden vol-
doen: natuurminnend, duurzaam 
en passend bij onze uitstraling.’ In 
de planvorming wordt tevens opge-
nomen dat de beeldentuin van Jits 
Bakker op de huidige locatie blijft. 
Vorig jaar maakte Utrechts Land-
schap al bekend de beeldentuin te 
willen behouden in de landschap-
pelijke kwaliteit van Beerschoten.

(Kim Slaats) 

Paviljoen Beerschoten. (foto Renk Ruiter)

Westbroek houdt open tuinendag
Ronddwalen in de tuinen van de Westbroekse Open Tuinendag op zaterdag 27 mei is een 

speciale ervaring. Zeven inwoners hebben hun tuin van 10.00 tot 17.00 uur
opengesteld voor het publiek. 

Bijzonder is dat de tuinen zo ver-
schillend zijn. Je vindt er cultuur-
tuinen en natuurtuinen, mooi es-
thetisch vormgegeven tuinen, maar 
ook biologische milieutuinen; er 
zijn rozentuinen, boerderijtuinen 
en ‘buitenleventuinen’. Deze grote 
verscheidenheid is het resultaat 
van de passies voor tuinieren van 
de deelnemers: de gedrevenheid 
waarmee de één unieke rozen-
soorten verzamelt; de hartstocht 
van een ander die microklimaten 
schept die leiden tot zeldzame in-

heemse plantensoorten. Ervaar hoe 
soms tuinen met het wijde polder-
landschap verbonden worden; of 
hoe juist verrassend door middel 
van een indeling in tuinkamers 
verschillende plantensoorten ge-
scheiden worden. Zelfs de liefde 
waarmee taxussen gesnoeid wor-
den is herkenbaar. Kortom de tui-
nen zijn interessant voor de speci-
alist, maar ook voor wie gespitst is 
op net dat bijzondere plantje, voor 
wie de schoonheid van kleuren-
combinaties zoekt, voor de huis-

keuken-en tuin-bezoeker en voor 
een ieder wie zich wil laten verras-
sen en verwonderen.

De adressen: Kerkdijk 174 Jos 
Schrikkema en Wilma Voorne-
veld, Kerkdijk 174a Wil en Evert 
de Graaf, Kerkdijk 127 Marjolijn 
Delver, Kerkdijk 132 Wim Baas 
en MarianneVolkers, Kerkdijk 106 
Marja en Jaap Kalisvaart, Doctor 
Welfferweg 94 Lies en Paul de 
Rooij, Kooidijk 29 Arnold en Cla-
sien Timmer.

Ambtenaren spitten in 
buurtmoestuin De Biltse Biet

Op vrijdagochtend zetten twaalf 
gemeenteambtenaren en twee sta-
gairs zich vrijwillig in bij De Biltse 
Biet. Ze maakten onder andere een 
deel van de buurtmoestuin aan de 
Blauwkapelseweg steenvrij. De 
activiteit maakt deel uit van een 
programma waarmee de gemeente 
zich in samenwerking met Mens 
De Bilt inzet op het gebied van 
maatschappelijk betrokken onder-
nemen. Buurtmoestuin De Bilts 
Biet is ontstaan vanuit het verlan-
gen om mensen een plek te bieden 
waar ze samen bezig kunnen zijn in 
de tuin. Verbinding met de natuur, 
werken met je handen en de gewas-
sen zien groeien. De medewerkers 
van de gemeente De Bilt zetten zich 
vrijwillig in om de tuin steenvrij te 
maken en daarmee gereed te maken 
om te worden ingezaaid. Wie niet 

kon spitten kon eventueel wieden 
bij de bosbessenstruiken zodat daar 
bloemen ingezaaid kunnen worden.

Maatschappelijk betrokken
ondernemen
Het hele jaar door zet de gemeente 
zich met haar eigen medewerkers in 

op het gebied van maatschappelijk 
betrokken ondernemen, verspreid 
over de kernen. De activiteiten va-
riëren van klusprojecten tot taalon-
dersteuning. Het programma wordt 
dit jaar weer georganiseerd in sa-
menwerking met Mens De Bilt on-
der het motto ‘We doen mee!’.

Prima sfeertje in De Biltse Biet.

Voorjaar op Sandwijck
Op zondag 28 mei organiseert de Werkgroep Sandwijck samen met 
Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sandwijck. 
Sinds enkele jaren grazen in het zomerseizoen brandrode runderen op 
Sandwijck. Ook nu lopen ze weer te grazen, met kalfjes er bij. Een lust 
voor het oog. Dat geldt ook voor de planten in deze tijd van het jaar. 
De graslanden zijn mooi gekleurd en het parkbos is fris groen. Met een 
beetje geluk zijn er ook sporen te zien van allerlei dieren, zoals ree en 
das. 

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats op Sandwijck, aan de Utrechtseweg 
301, recht tegenover het Van Boetzelaerpark. Als het vochtig weer is, 
zijn laarzen of hoge schoenen nodig. De rondleiding is gratis. Honden 
zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

(Wigle Braaksma)

Brandrode runderen op Sandwijck. Een lust voor het oog. 

Tropische verrassing 
op de Overboslaan

Deze palmboom, een boom die eigenlijk groeit aan de Cote d’Azur, is 
17 jaar geleden geplant tegen de muur van het huis aan de Overboslaan 
60 in Bilthoven en is door weer, wind en vrieskoude blijven groeien. 
Nu, na al die jaren liefdevolle verzorging en leunend tegen een warme 
muur, is de boom tot grote verrassing van de familie Bekkers zelfs 
uitbundig gaan bloeien. 

De palmboom draagt 5 grote 
gele bloemen, vol met pitten.

(foto Bouwe Taverne)
Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
24-05
Do.

25-05
Vr.

26-05

Ossenhaaspuntjes met 
teriyakisaus

of
Heilbotfilet met
romige preisaus

of
Bietjes, noten, druiven en

brie uit de oven

€ 11,-

Woe.
31-05
Do.

01-06
Vr.

02-06

Steak tartare “St Tropez”
met frietjes

of
In de roomboter gebakken 

sliptongetjes
of

Kaas-ui brood met linzensalade

€ 11,-

2 stuks
€ 11,-
3 stuks
€ 14,50

€ 11,-

Geniet nog even van onze “Lentedeal”
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