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Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
door Walter Eijndhoven

Donderdag 1 juni organiseerden gemeente De Bilt en MeNS De Bilt de lokale werkconferentie 
‘Samen tegen Eenzaamheid’. De gemeenteraad in De Bilt vraagt aandacht voor en inzet 
op dit thema in de vorm van een plaatselijke aanpak. Het is nu aan gemeente en diverse 

maatschappelijke organisaties en haar vrijwilligers een plan van aanpak te maken. 

Eenzaamheid is een divers en com-
plex maatschappelijk probleem, 
met name onder ouderen. Door 
veranderende wetgeving in zorg 
en welzijn wordt het voorkomen 
en verminderen van eenzaamheid 
nu een belangrijke taak van de ge-
meente. Meer dan een miljoen land-
genoten voelt zich sterk eenzaam. 
Het gevoel van eenzaamheid komt 
voor onder alle leeftijdsgroepen en 
in alle lagen van de samenleving en 
leidt tot gezondheidsrisico’s en een 
tekortschietend gevoel van welbe-
vinden en geluk. Daarom besloot 
Johan Slootweg, gemeenteraadslid 
voor de SGP, een motie in te die-
nen om dit heikele probleem aan te 
pakken. 

Ongezond
Anne Brommersma, verantwoorde-
lijk wethouder binnen de gemeente, 

is het hiermee volledig eens. ‘Een-
zaamheid is persoonlijk: de één wil 
graag de hele week alleen naar de tv 
kijken, terwijl een ander liever drie 
keer in de week mensen om zich 
heen heeft’, vertelt Brommersma. 
‘Vraag is dus hoe wij aan een zorg-
zame samenleving kunnen werken. 
Chronische eenzaamheid is even 
ongezond als het roken van 15 si-
garetten per dag. Daarom wil onze 
gemeente plannen maken met bur-
gers, om eenzaamheid aan te pak-
ken onder medeburgers’. 

Ingrijpend
Prof. Dr. Anja Machielse, hoogle-
raar aan de Universiteit Utrecht ver-
telt: ‘Om eenzaamheid aan te pak-
ken moeten wij eerst definiëren: wat 
is eenzaamheid eigenlijk? Volgens 
de geldende definitie is ‘eenzaam-
heid het subjectief ervaren van een 

onplezierig of ontoelaatbaar gemis 
aan (kwaliteit van) bepaalde soci-
ale relaties’ ‘. De leeropdracht van 
Machielse is ‘eenzame ouderen’. 
Uit haar onderzoek komt onder an-
dere naar voren dat mensen, vaak 
na een druk en sociaal leven, ineens 
kunnen terugvallen naar sterke een-
zaamheid. Meestal gebeurt dit na 
een ingrijpende levensgebeurtenis 
zoals echtscheiding, verlies van een 
dierbare of ernstig gezondheidsver-
lies. Ook zijn persoonlijke kenmer-
ken als gebrek aan zelfvertrouwen, 
probleemoplossend vermogen en 
sociale vaardigheden van invloed 
op sterke eenzaamheid’. 

Soorten
Machielse vervolgt: ‘Uit ons onder-
zoek blijken twee soorten eenzaam-
heid te bestaan. De eerste is ‘sociale 
eenzaamheid’: minder contact met 
anderen dan gewenst, het ontbre-
ken van vrienden, familie of het 
niet behoren tot een sociale groep. 
Hierdoor verliest iemand zijn ei-
genwaarde. Daarnaast komt ‘emo-

tionele eenzaamheid’ voor: kwali-
teit van het contact met anderen is 
minder dan gewenst, er ontbreekt 
een hechte, emotionele band’. 

Volgens Machielse is eenzaamheid 
een veel voorkomend probleem in 
ons land. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat van de groep ‘18 jaar 
en ouder’ 30% matig eenzaam en 
8% ernstig eenzaam is. Binnen de 
groep ‘75 jaar en ouder’ blijkt ech-
ter 50% matig en 10% ernstig een-
zaam (volgens de laatste gegevens 
uit de Gezondheidsmonitor, 2012). 
Machielse: ‘Dat ouderen zich vaker 
eenzaam voelen dan jongeren valt 
eenvoudig te verklaren uit het feit 
dat steeds meer relaties bij ouderen 
wegvallen. Onder Westers alloch-
tonen en Niet-Westers allochtonen 
liggen deze cijfers nog hoger’. Van 
de Westers allochtonen vindt 45% 
zich matig tot sterk eenzaam en 
onder de Niet-Westers allochtonen 
60%. 

Vaardigheden
Diverse maatschappelijke organisa-
ties zoals Mens De Bilt, Nationaal 
Ouderenfonds, De Zonnebloem en 
Sensoor organiseren allerlei acti-
viteiten voor burgers, van active-
rend huisbezoek en samen eten tot 
maatjesprojecten, begeleide uit-
stapjes, vakanties, inloophuizen en 
telefonische hulpdienst. Blijkbaar 
is dit nog lang niet genoeg. Vanuit 
de maatschappij wordt gevraagd 
om op elkaar te letten. Let op licha-
melijke- en psychische signalen, 
buren met weinig sociale contacten, 
of een gebrek aan sociale vaardig-
heden, een soort noaberschap dus. 

Vanuit Mens De Bilt wordt ieder-
een die 80 jaar wordt actief bena-
derd met de vraag van eventuele 
eenzaamheid. Bij professionele or-
ganisaties moet de burger zelf hulp 
aanvragen. Zij werken veelal sa-
men met wijkagenten en huisart-
sen, maar willen ook een buurtcir-
kel opzetten, om elkaar in de gaten 
te houden. Binnen de hedendaagse 
participatiemaatschappij moet ie-
dere burger ook zijn eigen verant-
woordelijkheid oppakken. In geval 
van eenzaamheid: waarom sluit ik 
mijzelf af? 

Voorstellen
Diverse vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties 
brachten donderdag 1 juni een lijst 
in met verschillende voorstellen, 
binnen twee jaar te verwezenlij-
ken. Onder andere een meldpunt 
voor eenzamen, een gemeentelijk 
ouderenbeleid, meer vrijwilligers 
vinden voor het Maatjesproject van 
Mens De Bilt, burgers moeten een 

mogelijkheid krijgen om ergens te 
kunnen komen, buurtinitiatieven, 
bankjes in het park, of op straat, om 
elkaar te ontmoeten, een netwerk in 
de buurt opbouwen en contact met 
buren. Kortom, er is nog een lange 
weg te gaan voor gemeente De Bilt 
en haar burgers. 

Na het onderling brainstormen wer-
den de suggesties uitgereikt aan initi-
atiefnemer Johan Slootweg. ‘Er valt 
nog veel te doen op dit gebied voor 
de gemeenteraad. Hopelijk is alles 
binnen twee jaar gerealiseerd’, aldus 
Slootweg. Wie meer interesse heeft 
in dit onderwerp, zie eenzaam.nl

Vrijwilligers van diverse organisaties proberen een oplossing te vinden 
tegen eenzaamheid.

Wethouder Anne Brommersma: ‘Onze gemeente wil plannen om een-
zaamheid onder medeburgers aan te pakken’.

Duiven en ballonnen
bij Pinksterdienst

De Kerk- en Schooldienst in de Centrumkerk in Bilthoven werd op 
Eerste Pinksterdag afgesloten met het loslaten van twee witte duiven 
als symbool van de Heilige Geest door de voorgangers Benedikte Bos 
en Harold Oechies. De kerkdienst vond plaats in samenwerking met de 
Juliana(basis-)school. Er werkten drie koren mee, de kindercantorij, 
de cantorij en het kamerkoor. Na het loslaten van de duiven werden 
tientallen rode ballonnen opgelaten. [GG]

Lees alles over

vanaf pagina 11
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos  

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/06 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
11/06 • 18.30u - ds. P. van Duijvenboden 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/06 • 10.30u - dr. H.D. van 

Hoogstraten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/06 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/06 • 10.30u - Pastor Frans Zwarts, 

Feest van de Drie-eenheid 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/06 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
11/06 • 16.30u - ds. A. Rienks

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
11/06 • 10.00u - ds. A. van Kampen, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
11/06 • 19.00u - ds. F. v.d. Woestijne, 

Sing Inn 

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/06 • 10.00u - Samendienst

in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/06 • 10.00u - Ds. R. Alkema, 
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
11/06 • 10.00u - Communieviering, 

parochianen J. van Gaans en I. Elsevier 

V.E.G. De Bilt e.o.
11/06 • 10.00u - Spreker Jaap Engberts

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

11/06 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 
11/06 • 10.00u - drs. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan
11/06 • 10.00u + 18.30u - 
Kandidaat G.M. Bosker 

Onderwegkerk Blauwkapel
11/06 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/06 • 11.00u - 
de heer Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
11/06 • 18.30u - Ds. A. Simons

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/06 • 10.00 + 18.30u - Ds. B. Reinders 

PKN - Ontmoetingskerk
11/06 • 09.30u - 

de heer Jan Grootendorst 

St. Maartenskerk
11/06 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering, pastor Jan Houben   

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/06 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer     
11/06 • 18.30u - Ds. A.W. Vos

In beide diensten Heilig Avondmaal        

PKN - Herv. Kerk
11/06 • 10.00u + 18.30u - 

ds. M. van der 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

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.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Dag Piep, doe voorzichtig!

In alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Willem Antonie van der Heide
~ Willem ~

Hilversum, 31 januari 1928 Hollandsche Rading, 28 mei 2017

Lieve Willem, bedankt voor alles...

 Aartje van der Heide-van Kooij
  Thijmen en Arno
  Marijke en Jan
   Ron
    Jerry en Mandy
    Isabelle
  Pauline en Henk
   Carmen, Dennis
  Willem
   Rory, Liam, Aidan

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentie: Oosterspoorlaan 10 - 3739 KJ  Hollandsche Rading

Open tuin

De moeras- en stinzenplanten-
tuin in Westbroek is op 10 juni 
opengesteld. Van 10.00 - 17.00 
uur bent u welkom op de Kerk-
dijk 132 om te genieten van de 
massaal bloeiende wilde rietor-
chideeën en o.a. van het blaasjes-
kruid, een zeldzame ‘vleeseten-
de’moerasplant.

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 12 juni vindt om 
20.00 uur in het dorpshuis de 
Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 12 juni van 9.30 tot 
11.30 uur weer een bijeenkomst 
in Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes-

weg 14, De Bilt. Voor meer infor-
matie: inbetweencafedb@gmail.
com.

GroenLinks zoekt input 

GroenLinks De Bilt roept orga-
nisaties en individuele burgers 
op, om hun inbreng te leveren 
bij de totstandkoming van het 
programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen van volgend 
jaar. Dit kan zowel schriftelijk 
als mondeling tijdens bijeenkom-
sten van de programmacommis-
sie, die plaatsvinden op dinsdag-
avond 13 juni in Bilthoven en op 
woensdagavond 14 juni in Groe-
nekan. Wie van deze gelegen-
heid gebruik wil maken, wordt 
verzocht een email te sturen aan: 
secretaris@gldb.nl.

Ledenavond Groei en Bloei

Dinsdag 13 juni om 20.00 uur is 
er in De Koperwiek (zijingang), 
Koperwieklaan 3 te Bilthoven 
een ledenavond. Madelon Oost-
woud (auteur van ‘Een kleine 
eetbare tuin met vaste planten’) 
verzorgt er een lezing. Entree 
voor leden gratis, niet leden beta-
len 5 euro.

Film in het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 14 juni Jim-
my’s Hall ; een film uit 2014 
van de Engelse regisseur Ken 
Loach. Het is een historisch 
drama met een actuele bood-
schap. Met het in de jaren dertig 
in Ierland spelende Jimmy’s Hall 
roept Loach op ons lot in eigen 
hand te nemen. De voorstelling is 
in Het Lichtruim, Planetenplein 
2, Bilthoven. De aanvang van 
de voorstelling is om 20.00 uur. 
Losse kaarten zijn vanaf een uur 
voor aanvang aan de kassa. of 
online via de ticketshop van het 
Lichtruim verkrijgbaar. 

Intercultureel Eetcafé

Zondag 25 juni organiseert het 
vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van de 
maand in restaurant Bij de Tijd 
en heeft elke maand een ander 
thema. Deze maand is er een 
Griekse maaltijd, verzorgd door 
één van de vaste ervaren koks. 
Inloop vanaf 17.15 uur. De maal-
tijd wordt om 18.00 uur geser-
veerd. Ingang: restaurant Bij de 
Tijd, Kamerling Onnesweg 14, 
De Bilt. Vooraf aanmelden tot 
uiterlijk de donderdag 22 juni via 
servicecentrumdebilt@mensde-
bilt.nl of tel. 030 7440595. 

Peuterspeelzaal Het Bruggetje 
collecteert 

Wellicht hebt u ze al gezien? 
En anders komen ze vast nog 
voorbij: Maartensdijkse peu-
ters die samen met hun vader 
of moeder huis aan huis gaan 
met een collectebus in de hand. 
Deze week doet de Maartens-
dijkse peuterspeelzaal mee aan 
de Oranje Fonds collecte. De 
helft van de opbrengst van deze 
collecte gaat rechtstreeks naar 
de peuterspeelzaal. De andere 
helft komt ten goede aan soci-
ale initiatieven in de provincie 
Utrecht. Dus 50% opbrengst die 
100% besteed gaat worden aan 
de peuters.
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Ik kijk uit naar de gesprekken
van hart tot hart

Tijdens zijn kennismakingsavond in november 2016 dacht ds. Hugo Dankers nog dat de 
Biltse Dorpskerk het prima zonder hem kon. Maar door zijn gesprekken met gemeenteleden 

leerde hij de uitdagingen van de gemeente kennen. Wie is Hugo Dankers en waar kijkt hij sinds 
mei 2017, toen hij bevestigd werd in de aloude Biltse Dorpskerk naar uit? 

Eerst zes maanden na het aannemen 
van het beroep kwam pas de be-
vestigingsdienst: ‘Er ging veel tijd 
zitten in het zoeken van een huis. 
Een aards, plat iets, maar wel van 
belang. De plek waar je woont heeft 
veel invloed op je leven. Dat zullen 
velen herkennen. En vaak heb je het 
als predikant heel eenvoudig, je gaat 
wonen op de plek die de gemeente 
daarvoor heeft, de pastorie. Maar ik 
heb in overleg met de kerkenraad 
gekozen om daar een andere weg 
in te bewandelen. Namelijk om te 
kijken of wij zelf een huis konden 
kopen en dan niet in
De Bilt, maar in ‘een buitenwijk’ 
daarvan, Utrecht. De grootste reden 
dat ik dit heb voorgesteld ligt erin 
dat ik in mijn predikantsschap aan-
loop tegen het sterk verweven zijn 
van werk en wonen. Je zou zeggen, 
dat is een voorrecht, alles is dicht bij 
elkaar, je kunt gemakkelijk schake-
len tussen allerlei rollen en taken. 
En dat is het ook, zeker met een 
jong gezin, maar ik heb het in mijn 
eerste jaren als predikant niet als 
een voorrecht ervaren. Het was veel 
meer iets wat in de weg stond. Zo-
zeer dat ik in het nadenken over een 
mogelijke volgende plek hier ver-
andering in wilde, voor mijn eigen 
welbevinden zeg maar. Zo hebben 
wij iets gevonden in Utrecht; in de 
wijk Tuindorp. Ik heb begrepen, dat 
dit vroeger behoorde bij de voor-
malige gemeente Maartensdijk; 
dus toch ook weer verbonden met 
het huidige De Bilt. Daarnaast ben 
ik gaan werken vanuit De Voorhof 

(naast de kerk). Daar is een werk-
plek ingericht en al mijn werk doe 
ik daar vanuit. En als gezin leven 
we gewoon mee in de gemeente, 
zoals elk predikantsgezin dat doet’.

Vijf
Het gezin Dankers telt vijf perso-
nen: Wouter van 8, Annegriet van 
6, Merel van 1, zijn vrouw Anne-
lies en Huug Erik zelf: ‘We zijn 
een jong gezin met alle reuring van 
dien. Zeker omdat Annelies ook 
werkt. Zij is specialist Ouderenge-
neeskunde en we proberen beide 
vakken en het gezin te combineren. 
Een flinke klus! Onze wortels lig-
gen op verschillende plekken, maar 
de laatste tien jaar brachten we door 
in Noord-Holland. Eerst in Amster-
dam, daar gingen Annelies en ik 
na ons trouwen wonen. Daarna in 
Ilpendam, een plekje ten noorden 
van Amsterdam, waar ik mijn eer-
ste gemeente had’.

Kruispunt
Wat gaf de doorslag om het beroep 
naar de Dorpskerk in De Bilt aan te 
nemen? Ds. Dankers: ‘Dat is mooi 
om te vertellen, want toen wij half 
november op de kennismakings-
avond waren, kwam er een heel 
positief beeld van de gemeente naar 
voren. Een beeld van saamhorig-
heid, mooie jeugdgroepen, fijne 
hartelijke mensen. Mooi om al-
lemaal te zien, maar dat bracht bij 
mij in eerste instantie ook het idee 
van: ‘Het loopt hier allemaal wel. 
Heel veel noodzaak om hier naar 

toe te gaan zie ik niet.’ Maar dat 
beeld veranderde door gesprekken, 
die ik tijdens die avond nog had. 
Gesprekken waarin de uitdagingen 
naar voren kwamen, die er in de ge-
meente zijn. Het idee van ‘op een 
kruispunt te staan’. Het intensieve 
proces van de afgelopen jaren De 
Bilt-breed. Juist die wat spannende 
punten gaven de doorslag. Daarin 
ervaarde ik de roeping van God om 
het beroep aan te nemen’.

Druk
Bij een vraag naar een favoriete 
Bijbeltekst en een mooi lied moet 
ds. Dankers goed nadenken: ‘Tij-
dens de intrededienst zei ik al, dat 
ik niet zo heel gemakkelijk dingen 
onthoud, zeker teksten niet. Dus 
een favoriete Bijbeltekst vind ik 
wat ingewikkeld... Laat ik het zo 
zeggen, dat mijn hart op springt als 
ik teksten lees waarin God aan het 
werk is. Bijvoorbeeld de tekst die 
we tijdens de intrededienst lazen 
uit Handelingen 10. Die gaat over 
de ontmoeting tussen Cornelius en 
Petrus. Zulke woorden geven veel 
houvast in m’n bediening als pre-
dikant. Het eerste lied dat mij nu 
te binnen schiet, is een gezang dat 
we ook in de intrededienst zongen 
‘De ware kerk des Heren’. Een lied 
waarin de afhankelijk van Christus 
voor ons als gemeente naar vo-
ren komt. En ook de hoop dat de 
gemeente blijft bestaan. Dat doet 
goed in deze tijd waarin ‘allerlei 
kerken’ onder druk staan.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Dominee Hugo Dankers. (foto Jeroen Jumelet)

Samen iets doen op Burendag?
Dien snel een plan in!

‘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: Burendag.

Wist je al dat er een jaarlijkse Bu-
rendag is? Die is dit jaar op zater-
dag 23 september. Op Burendag 
kun je als buren en buurtgenoten 
iets samen organiseren. 

De dag is een initiatief van het 
Oranjefonds en Douwe Egberts. 
Want ook zij vinden dat buurten 
leuker, socialer en veiliger worden 
als mensen elkaar ontmoeten en 
zich samen inzetten voor hun buurt.

Budget
Als je een idee voor een gezamen-
lijke Burendag hebt, kun je er bij 
het Oranjefonds ook nog eens geld 
voor aanvragen! Je mag een Buren-
dagplan voor maximaal € 450,- in-
dienen. Daarvoor moet je wel een 
activiteit bedenken, je krijgt het 
niet helemaal cadeau.

Onze Straat ’s Got Talent
Wij van Hallo Buur hebben nog 
een tip uit eigen ervaring: organi-
seer een ‘Onze Straat ’s Got Ta-
lent’. Regel een paar straatgenoten 
als jurylid en laat de kinderen flyers 
rondbrengen. Wedden dat de aan-

meldingen binnenstromen en dat 
jullie een geweldige avond hebben 
met de straat?

Op de website www.burendag.nl 
vind je nog meer inspiratie en voor-
beelden, inclusief voorbeeldposters 
en flyers om je buren uit te nodigen. 
Voor een sport en spel-middag, een 
straatfeest, een ken-je-buurt quiz, 
samen de buurt schoonmaken of 
‘gewoon’ een koffieochtend.

Dien snel je plan in
Steek wel snel de koppen bij elkaar 
want vanaf half juni kun je je Bu-
rendagplan indienen bij het Oran-
jefonds. En daarbij geldt het prin-
cipe ‘wie het eerst komt, het eerst 
maalt’. 

Heb je vragen of wil je ook met 
jouw buurtinitiatief in deze ru-
briek? Neem contact op met info@
hallobuur.nl

Psychosociale Praktijk LENTE 
van start

Geza Mobers is dit voorjaar Praktijk LENTE voor 
psychosociale begeleiding in Westbroek gestart.
Ze combineert de praktijkwerkzaamheden met

haar werk als coördinator bij VPTZ de Biltse kernen.

Geza biedt individuele begeleiding in haar praktijk aan huis en wan-
delcoaching in het mooie polderlandschap van Westbroek. Als je niet 
lekker in je vel zit, stress en neerslachtigheid ervaart, als het verleden 
je blijft achtervolgen of wanneer je te maken krijgt met (aankomend) 
verlies, kan het helpen om op verhaal te komen met professionele on-
dersteuning. 
De aanpak van Geza is gericht op bewustwording, inzicht, vertrou-
wen, hoop, inspiratie en motivatie. Elke hulpvraag biedt kansen voor 
persoonlijke groei en wordt als enorm verrijkend ervaren. In Praktijk 
LENTE begeleidt Geza ook mantelzorgers en naasten die hun dierbare 
gaan verliezen aan een ongenees-
lijke ziekte. Wat komt er als naaste 
en mantelzorger allemaal op je af, 
wat doet er ècht toe in deze laatste 
fase met je dierbare, en hoe geef 
je daar alleen en samen invulling 
aan? Naast individuele begelei-
ding en relatiegesprekken, organi-
seert Geza groepstrainingen.

Voor meer informatie, kijk op 
www.praktijklente.nl of bel 06 – 
22 66 87 67

Geza Mobers is gestart met haar 
praktijk in Westbroek.

Rock ’n roll-bandje luistert Straatfeest op.

Winkelen
Wat vindt ds. Hugo Dankers het 
leukste om met de kinderen te 
doen? ‘Beetje raar misschien voor 
een vader, maar ik vind het heel 
leuk om samen met ze te winkelen 
en kleding te kopen. De oudsten 
krijgen daar nu ook wat lol in. En 
samen met ze fietsen vind ik leuk. 
Door de stad of het bos’. En wat 
zou Annelies zeggen, wanneer zij 
Hugo Dankers in één zin mocht 
beschrijven? ‘Ik vermoed dat ze 
heel lang na moet denken.... en dan 
zal ze waarschijnlijk uiteindelijk 
zeggen dat ik gedisciplineerd ben, 
positief ingesteld richting anderen, 

van een grap hou en veel van de 
Noord-Hollandse directheid heb 
overgenomen. En dat allemaal in 
één zin’. Tenslotte antwoord Hugo 
Dankers op de vraag waar hij het 
meest naar uitkijkt in de kerkelijke 
gemeente De Bilt: ‘Om met mensen 
mee te lopen en gesprekken te heb-
ben van hart tot hart. Over allerlei 
zaken, op allerlei plekken. En dat 
we dan samen over God te spreken 
komen, belijdend, zoekend, jui-
chend, vragend. En uiteindelijk ook 
mét God. Daar zie ik naar uit

(Dirk-Jan Everts en Ingeborg 
Sandman)
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

1
KILO 8.90

SATÉVLEES

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 juni
t/m woensdag  juni

500
GRAM 5.50

500
GRAM 8.50 

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

UTRECHTSE OUDE 
GRACHT KAAS

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaasmedaillons
Gemarineerd of naturel

Procureurlapjes

Australische ribeye

Kipdij filet
(Scharrel)

Slavinken

500
GRAM 7.98

500
GRAM 5.50

100
GRAM 5.50

500
GRAM 4.98

6 HALEN=
5 BETALEN

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98PINDA 

ROZIJNENMIX

Noten & pinda's

Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu 
Runder cordon bleu

5 HALEN= 
4 BETALEN

2
STUKS 6.-

TORTILLA’S 
Met gehakt of kip

Lekker voor het weekend!

Gegrilde spekrollade (met ham & kaas)

Runderrollade
Boeren achterham

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

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

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GEWASSEN, HOLLANDSE

Spinazie

ZAK
300 GRAM

0.79

SAP.. SAP.. SAP..

Wilde Perziken
HÉÉL KILO

2.98

VOLOP HOLLANDSE Aardbeien,
Kersen en Asperges

GRATIS GESCHILD!

Geldig op maandag 12/6, dinsdag 13/6 en woensdag 14/6

VERS GESNEDEN

Bietjes
500 GRAM 

0.99

HOLLANDSE 

Trostomaten
500 GRAM 

0.79

ITALIAANSE

Gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Ravioli
MET GEHAKT OF
SPINAZIE EN RICOTTA

100 GRAM

1.49

Kapucijnersschotel
100 GRAM

0.99

Pilav
MET GROENTERIJST

100 GRAM

1.25

Zaterdag verse Sushi

Geldig op vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Aardbeien-
Mascarpone Taart
8-PERSONEN

NÚ 

14.95
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Zaterdag 17 juni – 9:30 tot 16:00 

Francis Smets, Geert Warnar, Rico Sneller, Babette Hellemans, 
Rokus de Groot, Paul van der Velde en Asghar Seyed-Gohrab 
spreken over de vele aspecten in de diepgang van het schone.

www.stichtingrozenkruis.nl

SYMPOSION
HET GOEDE

HET SCHONE
HET WARE

Conferentiecentrum Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

Koopovereenkomst grasveld bij 
De Kwinkelier ondertekend 

Op maandag 29 mei hebben de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier de 
koopovereenkomst ondertekend voor de verkoop van het grasveld naast De Kwinkelier. 

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing en herontwikkeling van het 
winkelcentrum in Bilthoven. 

De afgelopen maanden hebben de 
gemeente en de eigenaar van De 
Kwinkelier uitvoerig gesproken 
over de gewenste structuur en ver-
nieuwing van De Kwinkelier. Een 
ontwikkeling die hard nodig is om 
van Bilthoven weer een aantrekke-
lijk winkelgebied te maken en daar-
mee het hele centrum van Biltho-
ven te versterken. Met de verkoop 
van het grasveld is een goede loop-
verbinding tussen de Julianalaan en 
de Kwinkelier verzekerd. Wethou-
der Hans Mieras: ‘We sluiten een 
periode van intensieve onderhande-
lingen af. Het is heel goed dat we 
nu vooruit kunnen kijken en dat er 
doorgepakt kan worden met de ver-
nieuwing van De Kwinkelier’. 

Gefaseerde aanpak
Eerder liet het college van de ge-
meente De Bilt al weten bereid te 
zijn, de gemeentegrond in delen te 
willen verkopen. Uiteindelijk is er 
voor gekozen om de overeenkomst 
voor het gehele perceel te sluiten, 
maar de grond in twee delen voor-
waardelijk te leveren. Daarmee is 
aan belangrijke voorwaarden van 
zowel de Gemeente, als van de ei-
genaar voldaan.
Jan van Triest, voorzitter van 
de Huurdersbelangenvereniging 
Kwinkelier: ‘Wij zijn verheugd dat 
er nu uiteindelijk een akkoord tus-
sen partijen tot stand is gekomen, 
waarmee realisatie van de vernieu-
wing op de Kwinkelier veel dich-
terbij is gekomen. Hiermee is ons 
vertrouwen in het proces enigszins 
hersteld, maar het belang van de 
ondernemers is en blijft zichtbare 
vooruitgang!’ 

Met de grondverkoop is er duide-
lijkheid over de toekomstige struc-
tuur van de Kwinkelier en daarmee 
over de inrichting van het plein. 
Afgesproken is dat het tweede deel 
van het grasveld, dat vooral van 
belang is om een goede aansluiting 
van De Kwinkelier op de Juliana-
laan te realiseren, geleverd wordt 
als aan een aantal voorwaarden 
is voldaan. Zodra de ruimtelijke 
procedures doorlopen zijn, gaat de 
eigenaar van start met de nieuw-
bouw van enkele bestaande panden 
gelegen aan het grote plein op De 
Kwinkelier. Vervolgens zullen de 
andere fasen van de vernieuwing 
uitgevoerd worden.
Daarnaast heeft de eigenaar het 
streven uitgesproken om pas te star-
ten met de bouw van enkele nieuwe 
winkels en woningen in de richting 
van de Julianalaan, als de Kwinke-
lier grotendeels is gerenoveerd. Af-
gesproken is dat het parkeren onder 
De Kwinkelier de komende jaren 
gratis blijft.
De eigenaar: ‘We zijn heel blij dat 
we deze belangrijke stap voor de 
Kwinkelier in samenwerking met 
het College hebben kunnen zetten. 
De hierdoor verzekerde verbinding 
tussen de Kwinkelier en de Juliana-
laan is goed voor de ondernemers 
op de Kwinkelier en zeker óók voor 
de rest van Bilthoven.’ 

Proces
De aanvraag voor de omgevings-
vergunning voor de bouw van de 
eerste fase is in behandeling bij 
de gemeente. Omdat het plan op 
een klein onderdeel niet past bin-
nen het bestemmingsplan, moet 

de gemeenteraad hier een besluit 
over nemen. Als de gemeenteraad 
akkoord is, wordt de vergunning 
ter inzage gelegd en vervolgens 
verleend. Daarna kan de eigenaar 
daadwerkelijk starten met de bouw-
werkzaamheden van De Kwinke-
lier. Onderdeel van de afspraken 
tussen de gemeente en de eigenaar 
is een convenant met bepalingen 
over de visie, de communicatie met 
belanghebbenden, de overlegstruc-
tuur met de Huurdersbelangenver-
eniging en de doorlooptijd van het 
ontwikkelingsproces. 

Ontwikkeling centrum
De aanpak van winkelcentrum De 
Kwinkelier in Bilthoven, maakt 
onderdeel uit van de modernise-
ring van het gehele centrumgebied. 
Er is behoefte aan een passend 
voorzieningenaanbod, waarvoor 
verschillende ontwikkelingen en 
vernieuwingen van winkels en 
horeca worden gerealiseerd. De 
bereikbaarheid en veiligheid zijn 
verbeterd met de komst van twee 
onderdoorgangen bij het station en 
de kwaliteit van de openbare ruimte 
krijgt een stevige impuls. De ge-
meente De Bilt werkt hierin met 
verschillende partners samen.
Peter Dapper, voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Juliana-
laan: ‘Wij zijn heel blij dat met de 
grondverkoop de aansluiting van 
de Julianalaan op de Kwinkelier 
en haar parkeergarage nu eindelijk 
is verzekerd. Maar wij blijven be-
zorgd over de uitvoering van alle 
centrum plannen en het aanbod van 
publieke parkeerplaatsen binnen 
het centrum.’ 

V.l.n.r. Hedde Stegenga (directeur Real Estate Invest II), Peter 
Dapper (ondernemersvereniging Julianalaan) Gary Lisman (eigenaar 
Kwinkelier), Jan van Triest (Huurderbelangenvereniging Kwinkelier) en 
Hans Mieras (wethouder) bij de ondertekening van de overeenkomst.

Samen in de strijd tegen wateroverlast
Dit najaar krijgt de Nieuwbouw in Westbroek een rioleringssysteem waarbij het regenwater 
wordt afgekoppeld van de riolering en meteen wordt afgevoerd naar de omliggende sloten. 
De inwoners zijn dan van een hoop wateroverlast verlost: langdurig water op de straat en 

overstromende toiletten bij hevige of langdurige regenval.

De gemeente De Bilt en de West-
broekers werken daarbij samen aan 
het onderhoud van de watergangen 
en de duikers. Een werkgroep van 
inwoners van Westbroek en mede-
werkers van de gemeente de Bilt 
hebben samen een oplossing ge-
vonden om de problemen tegen te 
gaan. En het was niet makkelijk om 
alle belangen zorgvuldig af te we-
gen.

Rek in regels
Sleutel tot het succes is een nieuwe, 
meer directe manier van samen-
werken tussen gemeente en haar 
inwoners: gebiedsgericht werken. 
Hierbij kijken inwoners en mede-
werkers van de gemeente integraal 
naar wat er in een bepaald gebied, 
nu Westbroek, speelt. Vervolgens 
pakken zij samen een thema of knel-
punt bij de horens. Hierbij bouwt 
de gemeente meer op de wensen, 
kennis en daadwerkelijke inzet van 
haar inwoners en zoekt zij soms de 
rek in de regels op. Het resultaat: 

door inwoners gesignaleerde kan-
sen en problemen kunnen sneller 
en daadkrachtiger worden aange-
pakt. De aanleg van het gescheiden 
rioleringssysteem biedt ook kansen 

om de openbare ruimte opnieuw in 
te richten. De thema’s die inwoners 
hiervoor aandroegen waren onder 
andere: groen, verkeersveiligheid 
en openbare verlichting.

De ‘nieuwbouw’ in Westbroek krijgt een rioleringssysteem waarbij het 
regenwater meteen wordt afgevoerd naar de omliggende sloten.
[foto Henk van de Bunt]

Forza De Bilt wil
goed geluidsscherm 
Forza De Bilt start een actie om Maartensdijk een goed 

geluidsscherm aan de A27 te geven. De kernen Groenekan 
en Hollandsche Rading gaan er na de verbreding 

op vooruit door extra geluidsmaatregelen, maar in 
Maartensdijk zijn die niet voorzien.

‘In de gemeenteraadsvergadering van 30 maart 2017 heb ik een motie 
ingediend om het bestaande geluidsscherm bij Maartensdijk, aan de 
zuidoostzijde van de A27, af te maken,’ zegt gemeenteraadslid Peter 
Schlamilch, die voorman is van de politieke beweging Forza. 

‘Er ontbreekt gewoon zo’n 200 meter en veel Maartensdijkers hebben 
behoorlijk last van het lawaai bij bepaalde windrichtingen. Helaas is 
de motie toen door alle partijen afgewezen, met als argument ‘dat we 
dat een aantal jaren geleden al zo besloten hadden. Ik was erg verbaasd 
door dat argument: we leven toch nu?’

Oproep
Peter Schlamilch gaat in de raad van 22 juni een motie indienen, welke 
de gemeente oproept om hier geld voor vrij te maken. Daarbij is onder-
steuning vanuit de bevolking natuurlijk erg belangrijk. Forza roept dan 
ook op om een steunbetuiging te sturen naar info@forzadebilt.nl, of 
om bv. zelf handtekeningen op te halen en die bij de partij in te leveren. 

Peter Schlamilch tenslotte: ‘Wij zorgen dan dat ze in de raad gepresen-
teerd worden. Een geluidsscherm is echt een kwaliteitsimpuls voor de 
kern Maartensdijk: dat moet er dus gewoon komen!’
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Bel dan 0346 21 19 92

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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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

 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

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Kapper Hans heeft weer
hard vakantiegeld nodig,

want begin juli knijpt hij er 
een paar weken tussenuit. 

Maak dus snel een afspraak, 
bel 212455.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP ALLE
GESELECTEERDE

ARTIKELEN

NU
50%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Kampioenen bij 
toernooi SV Loosdrecht

De meiden van FC de Bilt MO11-1 zijn in de re-
guliere 1ste klasse-competitie als tweede geëin-
digd. Zaterdag 3 juni hebben zij het toernooi bij 
SV Loosdrecht ‘ongeslagen’ gewonnen. Een week 
eerder had het team al zilver vergaard tijdens een 
toernooi van DOVO Veenendaal. Zaterdag 10 juni 
wordt het seizoen beëindigd met deelname aan een 
toernooi bij RKVV in Den Bosch. 

(Sandra de Ron)

De meiden van FC De Bilt zijn met de de 
kampioenstitel.Maertensplein 20  Maartensdijk

Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

VOOR DE LIEFSTE

VADER

FOCACCIABROOD

APPELKANJERS

met tomaat
en olijven

met heerlijke
amandelschaafsel

NU
€ 2,95

PER STUK
€ 1,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Historisch kwartet over
de zes kernen van De Bilt

De twee historische verenigingen in De Bilt, de Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) 
en de Historische Kring D’Oude School (HK), vieren dit jaar beide een jubileum: de HVM 

bestaat 30 jaar, de HK 25 jaar. Ze vieren die jubilea met een aantal gezamenlijke activiteiten en 
projecten. Eén van die projecten is het Zeskernenkwartet De Bilt. 

Uit de geschiedenis van de zes 
Biltse kernen (Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek) selec-
teerden de twee historische ver-
enigingen saillante en/of iconische 
beelden. Die selectie is nu samen-
gebracht in een kwartetspel. 

Naast kerken, boerderijen, mid-
denstand, sport en recreatie, land-
goederen en cultuur komen ook 
scholen, molens en het openbaar 
vervoer in het spel aan de orde. Aan 
de historische beelden van de diver-
se facetten van het leven in de zes 
kernen zijn beknopte beschrijvin-
gen toegevoegd die in kort bestek 
het historisch perspectief schetsen. 

Met dit kwartet brengen de ver-
enigingen de lokale geschiedenis 
van de zes kernen op een speelse 
manier onder de aandacht van de 
bewoners. Ouders, grootouders en 

(klein)kinderen komen zo spelen-
derwijs in aanraking met de lokale 
geschiedenis. 

Maar ook senioren in verzorgings-
huizen en bij de dagbesteding zul-
len aan dit kwartet plezier beleven. 
Het zal bij hen ongetwijfeld veel 
herinneringen losmaken aan het 
eigen verleden. En een verregende 
vakantiedag kan dankzij dit spel 
toch een plezierige en leerzame 
herinnering worden.

Het kwartet (54 kaarten en een 
colofonkaart) is vanaf 7 juni voor 
€ 7,50 te koop bij: de Bilthovense 
Boekhandel aan de Julianalaan in 
Bilthoven), Bouwman Boeken aan 
de Hessenweg in De Bilt, de Firma 
Van der Neut aan de Groenekanse-
weg in Groenekan, de Primera aan 
het Maertensplein in Maartensdijk 
en Cafetaria Coen aan de Kerkdijk 
in Westbroek. 

Mocht u elders wonen of anders-
zins verhinderd zijn bij de boven-
genoemde neringdoenden een spel 
aan te schaffen dan kunt u het 
kwartet ook bestellen via e-mail: 
zeskernenkwartetdebilt@gmail.
com. Binnen de gemeentegrenzen 
is bezorging gratis, daarbuiten wor-
den verzendkosten in rekening ge-
bracht.

Het kwartet is mede tot stand ge-
komen dankzij bijdragen van de 
volgende sponsors: Gemeente De 
Bilt, St. van Ewijck van Oostbroek 
en De Bilt fonds, kfHein,fonds, St. 
Mens en zijn Natuur, Elise Ma-
thilde fonds, St. Carel Nengerman 
fonds, Pr. Bernhard Cultuurfonds.

Informatie over (de voortgang van) 
de jubileumactiviteiten van de twee 
historische verenigingen kunt u 
vinden op de jubileumwebsite: 
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal gratis kwartetspellen be-
schikbaar gesteld. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een 
mail naar info@vierklank.nl. De spellen worden op 14 juni verloot on-
der de inzenders.

Start Zomerconcerten De Bilt
Op zondagmiddag 11 juni start het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten De Bilt. Deze concerten 

worden al voor het 16de jaar georganiseerd en zijn bijna niet meer weg te denken uit De Bilt.

De concerten bestaan uit een serie 
van 4 en vinden plaats op zondag 
tussen 14.00 en 16.00 uur op het 
gazon van de beeldentuin achter pa-
viljoen Beerschoten, De Holle Bilt 
6A, De Bilt. Op 11 juni is er voor 
de pauze een optreden van zangeres 
Marie José Tiemstra met gitaarduo 
Erik Poort en Richard de Jongh on-
der de naam MJ&Poort&deJongh. 
Zij spelen en zingen meerstemmige 
gitaarliedjes uit oude en nieuwe 

doos. Na de pauze een optreden van 
het smartlappenkoor ‘De Tissues’ 
uit De Meern o.l.v. dirigent Jan van 
Ingen met uitsluitend Nederlandsta-
lig repertoire.

Organisatie
De concerten worden georganiseerd 
door de Stichting Zomerconcerten 
De Bilt i.s.m. Stichting Het Utrechts 
Landschap. Stoelen zijn aanwezig 
en de toegang is gratis (vrijwillige 

bijdrage). Een beperkte catering is 
aanwezig evenals de ijscokar. Bij 
slecht weer kan het concert geen 
doorgang vinden. De beslissing 
hierover wordt om 11.30 uur ‘s-och-
tends genomen en bekend gemaakt 
via facebook onder Stichting Zo-
merconcerten De Bilt. De volgende 
concerten vinden plaats op 2 en 16 
juli en 3 september. Voor inlichtin-
gen of aanmelding optredens tel. 06 
51229733. (Jan Meeuwsen)

Libris-winnaar 
bij Bilthovense Boekhandel

Alfred Birney, de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2017 vereerde Bilthoven woensdag 
24 mei met een bezoek, dat door organisatrice Ike Bekking naar de toneelzaal van 

De Werkplaats moest worden verplaatst, vanwege de overweldigende belangstelling.

Birney vertelde over zijn winnende 
boek, ‘De tolk van Java’, de indrin-
gende vader-zoonroman over ons 
koloniale verleden in Nederlands-
Indië en de blijvende gevolgen van 
een burgeroorlog op het individu. 

Op schijnbaar ontspannen wijze 
schetste de schrijver de gruwelijk-
heden van de burgeroorlog, waarin 
zijn vader verscheurd wordt door 
loyaliteit aan de opstandelingen 
enerzijds, en plichtsbesef jegens de 
Nederlandse overheid anderzijds. 

Hij kiest voor het laatste en raakt 
volledig getraumatiseerd, terrori-
seert zijn gezin en mishandelt zijn 
kinderen, waaronder de kleine 
Alfred: naast vele lijfstraffen (‘het 
slaan hield niet meer op’) treft hij 
zijn vader eens sluipend in de gang 
naar de kinderkamer aan, en in de 
schaduw ontwaart hij een mes in 
diens hand...

De memoires van zijn vader heeft 
Birney jarenlang niet durven lezen, 
maar uiteindelijk heeft hij ze kun-
nen verwerken in de roman die hem 
‘bijna op de rand van de dood heeft 
gebracht’, zo zwaar was het schrijf-

proces, waarmee hij zijn jeugdher-
inneringen definitief achter zich 
wilde laten: ‘Nog zo’n boek en ik 
zal erbij neervallen, en ik ga de 
dood echt niet tarten...’

(Peter Schlamilch) 

V.l.n.r. Schrijfster Sylvia Pessireron (zij deed het interview), Ike Bekking 
en Alfred Birney. 

Vijftig jaar nadien
De songs van het meest bekende album van de Beatles, Sgt. Pepper 
klonken in Bilthoven precies 50 jaar nadat de plaat ter wereld kwam. 
In een boeiend samenspel van muziek, grootbeeldprojecties en com-
mentaar passeerden de grote nummers de revue. Maar ook de tijdgeest 
van de roemruchte jaren zestig, de grote artistieke vernieuwingen, de 
ludieke hippie-beweging, het gebruik van psychedelica, enzovoort. 

Gedurende drie avonden klonken in Het Lichtruim in Bilthoven de songs 
van het meest bekende album van de Beatles, Sgt. Pepper, gepresenteerd 
door Jan van Ramshorst. [foto Walter Eijndhoven]

Boek over
100 jaar Bilthoven

De Historische Kring D’Oude School in De Bilt viert in 2017 haar 
25-jarig jubileum. Zij biedt haar leden, overige inwoners van De Bilt 
en belangstellenden een jubileumgeschenk aan. 

Het is een boek over ‘Bilthoven 100 jaar’ . De geschiedenis van vele 
aspecten van Bilthoven, zoals bijvoorbeeld Inventum, de zwembaden, 
WVT, de geestelijke stromingen, de bouw van villa’s en de wijken 
De Leijen en Tuindorp komen 
aan de orde. Het boek omvat 
ongeveer 260 rijk geïllustreerde 
pagina’s met vele foto’s in kleur 
en zwart/wit, met harde kaft en 
ingebonden. Het is een jubile-
umuitgave. 
 
Er bestaat de mogelijkheid een 
exemplaar te reserveren; dit is 
mogelijk tot 11 oktober 2017. 
Wil men als voorintekenaar de 
naam vermeld hebben in het 
boek? Dat is (alleen) mogelijk 
tegen meerkosten bij voorinteke-
ning voor 31 augustus 2017. Na 
11 oktober 2017 is het boek via 
een aantal verkooppunten regu-
lier verkrijgbaar. Info via secre-
taris@historischekringdebilt.nl
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Voordeel

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

5,-

2,-

399

129

Pioenrozen

2 bossen
(op vrijdag en zaterdag)

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 juni 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Riblappen

500 gram
van

€5,93

Dr Oetker
Wolkentoetjes

5 stuks

Sperzie-
bonen

500 gram
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Persbericht

Maaien bermen en watergangen
in de gemeente de Bilt door Agterberg BV

Maandag 19 juni start Agterberg BV uit de Bilt in opdracht van de ge-
meente de Bilt met het maaien van meterstroken langs rijwegen en fiets-
paden. Vorig jaar mocht Agterberg deze klus voor het eerst weer doen. 
Naar aanleiding van de werkzaamheden zijn er suggesties gekomen via 
bewoners, wat nuttig was in de uitvoering. De tips zijn gestuurd naar 
maaiwerkdebilt@agterberg.com. Meedenken wordt gewaardeerd, dus 
wij hopen ook dit jaar weer mails te ontvangen. De eerste ronde wordt 
er alleen een meterstrook gemaaid, dit om de kwetsbare flora en fauna 
te beschermen in de rest van de berm. Watergangen worden de eerste 
ronde nog niet meegenomen, die zullen met de tweede ronde van het 
maaiwerk meegenomen worden. Dit zal zijn in September en Oktober. 

advertentie

Westbroekers en gemeente 
bespreken verkeersveiligheid

Maandag 29 mei bogen enkele tientallen inwoners van Westbroek, medewerkers van de 
gemeente, de wijkagent en gebiedswethouder Ebbe Rost van Tonningen zich op uitnodiging van 

het Dorpsberaad Westbroek over de verkeersveiligheid en het sluipverkeer in het dorp.

De smalle wegen in en rond West-
broek worden benut door fietsers, 
automobilisten en zwaar verkeer. 
Ook ligt het dorp op een favoriete 
sluiproute om de spits op de snel-
wegen te omzeilen. Volgens inwo-
ners leidt dit vaak tot ongewenste 
en onveilige situaties. 

Knelpunten
In groepen zijn de knelpunten en 
mogelijke maatregelen en oplossin-
gen in beeld gebracht en met elkaar 
besproken. Aan de orde kwamen 

onder andere de maximum snel-
heid, het vrachtverkeer, het sluip-
verkeer en de openbare verlichting. 
Uit alle aanwezigen is een werk-
groep van inwoners, ondernemers 
en gemeente samengesteld, die op 
korte termijn de opbrengst van de 
avond uitwerkt en tot een set ge-
dragen en uitvoerbare maatregelen 
probeert te komen.

Integrale aanpak
Deze vorm van samenwerking, 
waarbij de gemeente meer aan-

sluit bij initiatieven of belangrijke 
thema’s van inwoners, past bij de 
nieuwe, gebiedsgerichte manier 
van werken van de gemeente. Hier-
bij kijkt de gemeente in samenhang 
naar alle thema’s, die spelen en pro-
beert daarbij lokale inzet en kennis 
te benutten om tot gedragen oplos-
singen voor vraagstukken te komen. 
Deze aanpak bleek ook te werken 
rond de wateroverlast in het dorp. 
Met de inwoners van Hollandsche 
Rading werkt de gemeente al langer 
op deze manier samen.

Maandag 29 mei bogen inwoners van Westbroek zich met medewerkers 
van de gemeente, de wijkagent en gebiedswethouder zich over de 
verkeersveiligheid en het sluipverkeer in het dorp.

Biltse aannemers geïnteresseerd
in Biobased Bouwmaterialen

Op 1 juni kwamen 14 Biltse mensen, werkzaam in de bouw, bij elkaar op een 
inspiratiebijeenkomst over bouwen met biobased materialen. Het doel was stil te staan bij 

alternatieve milieuvriendelijke bouwproducten. Het gaat dan o.a. om materialen die na winning 
weer eenvoudig aangroeien. 

Een voorbeeld is stro; stro heeft 
goede isolerende eigenschap-
pen, is bijzonder brandveilig en 
de kosten voor bouwen met stro 
zijn vergelijkbaar met traditionele 
bouwvormen. Sissy Verspeek, pro-
ject adviseur bij Agrodome, een 
kenniscentrum voor duurzaam en 
biobased bouwen, sprak over het 
belang van duurzaam bouwen. Het 
geeft gezonde en comfortabele 
gebouwen. Het voorkomt uitput-
ting van grondstoffen, het is vaak 

CO2- neutraal en de materialen zijn 
herbruikbaar, terwijl de kosten echt 
niet hoog hoeven te zijn. Ook ging 
zij in op de technische aspecten van 
de biobased materialen. 

Samen voor De Bilt
Afgesproken is dat Samen voor 
De Bilt in het najaar een excursie 
organiseert naar een huis dat ge-
bouwd is met biobased materialen. 
Vervolgens zal Samen voor De Bilt 
een bijeenkomst voorbereiden over 

circulair demonteren. De gemeente 
De Bilt wil de circulair-economie 
stimuleren en gaf Samen voor De 
Bilt de opdracht om rond dit thema 
diverse bijeenkomsten te organi-
seren. Op 27 juni 2017 is er een 
speciale bijeenkomst over Circulair 
Inkopen. Het RIVM zal dan vertel-
len hoe je dat als bedrijf of maat-
schappelijke organisatie het beste 
kunt doen. Geïnteresseerden kun-
nen zich hiervoor aanmelden via 
joanne@samenvoordebilt.nl

Sissy Verspeek spreekt over het belang van duurzaam bouwen.

Jaarmarkt winkelcentrum De Bilt
Zaterdag 10 juni bruist het centrum van De Bilt weer tijdens

de welbekende jaarmarkt. De winkeliers hebben weer hun uiterste best gedaan
met diverse mooie artikelen met leuke actiekortingen.

Voorzitter van de Winkeliersvereni-
ging Hessenweg-Looydijk Bas van 
Loo vertelt: ‘Door de medewerking 
van de gemeente, brandweer en 
politie zijn alle vergunningen weer 
in orde zodat deze dag vlekkeloos 
kan verlopen. De jaarmarkt wordt 
elk jaar druk bezocht, tot zelfs van 
ver buiten de gemeentegrenzen 
komt men hierop af. Het is een 
mooi evenement voor ons als win-
kelcentrum. Iedereen draagt daar 

z’n steentje bij op eigen innova-
tieve manier waardoor de jaarmarkt 
steeds leuker wordt’.

Jaarmarkt 
Winkeliers van de Hessenweg-
Looydijk hebben een eigen stand 
met aantrekkelijke acties en aan-
biedingen. Buiten heeft vanaf 
13.00 uur live music ‘five of a kind’ 
en DJ Menno Verkade draait heer-
lijke muziek. Ook is er een leuke 

modeshow. De lokale brandweer is 
dit jaar aanwezig voor het werven 
van nieuwe jeugdleden en uiter-
aard zijn er ook dit jaar weer leuke 
kinderattracties te vinden. Van Loo: 
De winkeliers hebben hun uiterste 
best gedaan en het belooft weer een 
gezellige jaarmarkt te worden. Wij 
zien er naar uit! U komt toch ook 
even kijken? Wij zien u graag za-
terdag 10 juni op de jaarmarkt van 
10.00 uur tot 17.00 uur.’

BigBand Muziekschool speelt 

De BigBand van KunstenHuis Muziekschool De Bilt speelt o.l.v. Anita 
van Soest op woensdag 14 juni vanaf 21.00 in Café van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. Samen met gastmuzikanten 
Michiel van Dijk (saxofoon), Marie-José Tiemstra (zang) en de Syriër 
Nasir Mnjo (saz/bouzouki) brengen zij een gevarieerd bigband-
repertoire waar je het warm van krijgt. Het is de tweede show van een 
nieuwe serie optredens van de BigBand. De aanvang is 21.00 uur en de 
toegang is gratis. (Jessica Holtzer)

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

Volop 
korting!

1621_BC_Karel_103x100_def.indd   1 06-06-17   11:23



10

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

www.botabootscompany.com/events

8 t/m 11 juni DVI Valkenswaard

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Open zomer-
schoenen tot 
50% korting

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFSKOTELETJES

Heerlijke kalfsentrecote met botje, voor op de 

barbecue of in de pan; even kort om en om!
100 gram 2,75

SOUFLAKISPIEZEN

Malse varkensfricandeau met Griekse kruidenolie 

gemarineerd, echte barbecue topper
100 gram 1,50

DAGVERSE VARKENSHAAS

Super om zelf saté te maken, maar ook heerlijk aan 

een stuk of voor door de pastasaus
500 gram 8,75

LAMSKOTELETJES

Van de haaskant gesneden, super op de barbecue; 

met een kruidenboter melange gekruid
100 gram 1,85

KIPKARBONADES

Wie kan er nog omheen! In de oven, pan en uiteraard 

stoer op de BBQ! Zalig genieten!!
500 gram 3,50

RUNDERRIBEYE

Van de Utrechtse Heuvelrug, huis gerijpt, iets 

gemarmerd, super stuk voor op de BBQ!!
100 gram 2,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 7 juni t/m zaterdag 10 juni. Zetfouten voorbehouden.

Inloopspreekuur uitvaart en erfrecht
Donderdag 15 en 22 juni | 10.00 - 11.30 uur

In de praktijk merken we dat veel mensen belangrijke vragen hebben  
rondom de mogelijkheden van een afscheid, maar ook rond het 
thema erven en schenken. Daarom organiseren we in samenwerking 
met notarissen Houwing van Beek, inloopspreekuren waarbij we al 
uw vragen rondom uitvaart en erfrecht beantwoorden. Ook kunt u 
uw huidige testament aan ons voorleggen om te beoordelen.

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook als u 
geen lid bent van DELA. Deelname is gratis en vrijblijvend. Kunt u 
niet komen, maar zou u het wel fijn vinden als iemand bij u thuis 
langskomt? Bel ons dan om een afspraak te maken.

Tap DELA | Soestdijkseweg-Zuid 265 | Bilthoven | 030 210 97 65

‘Waarom stel ik het maken van 
een testament toch steeds uit?’
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Een van die trends heeft - op weg naar het bikiniseizoen - te maken met het uiterlijk. 
Mensen worden zich bewust van de extra pondjes die gedurende de winter op onge-
makkelijke plekken zich genesteld hebben. Fitnesscentra spelen daar handig op in door 
juist nu speciale aanbiedingen te doen en voor wie zich niet in het zweet wil werken, die 
kan terecht bij een aantal afslank studio’s in de gemeente. De methodes variëren van 
het bevriezen van vetcellen tot het middels ultrasound techniek vet uit de vetcel lostril-
len. Daarnaast is er een keur aan artikelen te koop ter ondersteuning. Maar meer bewe-
gen en een gezondere levensstijl lopen als een rode draad door het aanbod heen. Een 
en ander levert een keur aan boeken op waar fi tness experts oefeningen en voeding als 
compleet programma optekenen.

VOORKOMEN
Naast uiterlijk speelt ook veiligheid een grote rol. Autopech tijdens de vakantie is verve-
lend en kan een aardige spelbreker zijn. In de meeste gevallen valt het te voorkomen 
Accuproblemen staan met stip op 1 bij de meest voorkomende pechgevallen tijdens de 
vakantie, gevolgd door problemen met de banden. Beiden zijn door je auto voor je op 
vakantie gaat, eenvoudig te checken. Datzelfde geldt uiteraard voor het materieel dat 
achter de auto hangt

VAKANTIE
Over 4 weken barst het vakantiegeweld los, met midden-Nederland als koploper. Een 
week later volgt zuid en als hekkensluiter het noordelijke deel van Nederland. Daarmee 
komt ca. 70% van de bevolking in beweging naar een vakantiebestemming. Frankrijk 
staat al jaren op nummer 1 als favoriete vakantiebestemming, gevolgd door Duitsland. 
Er is een duidelijke trend om terug te gaan naar de basis. Natuur, comfort en het tot 
jezelf komen voeren daarbij de boventoon. Het aantal boekingen naar campings is met 
30% toegenomen, met name het luxe kamperen in een ingerichte tent of een mobile-
home is populair.

STRESS
Zowel de voorbereidingen als de reis kunnen stress geven. En ben je eindelijk onder-
weg, sta je na 50 kilometer al in de fi le en hebben de kinderen ruzie op de achterbank. 
Vakantiestress hoort er een beetje bij, maar ook hier geldt: een goede voorbereiding is 
het halve werk. Ideaal is om vóór de reis, al een aantal dagen vrij te zijn om je koffer op 
tijd in te pakken. Maak je niet al te druk als het niet allemaal perfect is.

WIJ WENSEN U EEN FIJNE ZOMER TOE.

Vakantie in aantocht, 
maar eerst ...
Ieder seizoen kent zo z’n eigen gekkigheden. De voorjaarsschoonmaak is 
een bekend voorbeeld, maar in aanloop naar de zomer valt er ook een aantal 
trends te bespeuren. Kennelijk leeft bij veel mensen toch de behoefte om 
goed voorbereid op vakantie te gaan.

Mocht u ze tegenkomen… blijf vooral lachen.

(WEB)WINKEL www.groenekans.nl

BIOLOGISCHE TUINDERIJEN
GROENEKANSEWEG 142
3737 AJ GROENEKAN

www.tuinkansrijk.nl OOGSTABONNEMENT

KWEKERIJ  TUIN www.bijenkans.nl



 De Vierklank 12 7 juni 2017

De kracht van uw huisstijl

Neem contact op met Parel Promotie om een afspraak te maken.

Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl of kijk op 

www.parelpromotie.nl. Langskomen mag natuurlijk ook:

Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

➜  check gedrukte huisstijl onderdelen

➜  check mobiele weergave 

➜  check content website

➜  check media uitingen

➜  check vormgeving

kracht
Check de

va
n Parel Promotie

Met de zomer in aantocht kunt 
u ervoor zorgen dat uzelf lekker 
strak in uw vel zit. Hoe strak zit 
uw huisstijl in elkaar? Het is een 
algemeen gegeven dat een bedrijfshuisstijl 
na een aantal jaren wat slordigheden en inconsequenties 
gaat bevatten. Website teksten zijn vaak niet up-to-date en 
de weergave op mobiele telefoons laat nog wel eens wat te 
wensen over. In de gedrukte media valt vaak kleurverloop te 
ontdekken. Kortom tijd om de puntjes op de i te zetten tijdens 
een work-out bij Parel Promotie.

Smoothierecepten
van Kooklust
Zomerse temperaturen, heerlijk vers fruit, gezond en lekker!

In de zomerperiode is het heerlijk om verschillende soorten vers fruit 
en groentesapjes te maken in de Magimix blender. Door de krachtige 
motor kun je zelfs ijsklontjes, bevroren fruit en noten fijn maken.

AARDBEIEN-GRANAATAPPEL SMOOTHIE:
• 150 gram aardbeien (vers of uit de diepvries)
• 1 rijpe banaan
• pitjes uit ½ granaatappel (ong. 90 gram)
• 4-6 blaadjes basilicum
• snufje vanillepoeder of ½ theelepel vanille-extract
• 250 ml havermelk of amandelmelk

Doe alle ingrediënten in de Magimix blender en pureer op een hoge 
stand. Deze heerlijke smoothie valt bij iedereen in de smaak!

ZONNIGE SMOOTHIE
• 2 roze grapefruits
• 1 banaan
• 1 gele nectarine
• 1 mespuntje gemberpoeder
• ijsblokjes

Schil de banaan en de nectarine en pers de grapefruits uit. Pureer 
eerst de banaan, dan de nectarine en voeg het sap van de grapefruits 
toe. Meng kort, voeg enkele ijsblokjes toe en drink de smoothie met-
een op. 

TIP: PEL DE GRAPEFRUITS,
DAN KUNNEN ZE DIRECT IN DE BLENDER

Op vakantie is het natuurlijk prettig als 
de airconditioning het doet en je zeker 
weet dat je accu je halverwege niet in 
de steek laat. Maar er is ook aandacht 
voor de banden. Vanuit de overheid 

wordt er al campagne gevoerd om re-
gelmatig je bandenspanning te chec-
ken, maar een gegeven is dat zeker 
een kwart van de automobilisten met 
een te lage bandenspanning rijdt. Te-
vens blijkt dat 25% van alle ongeval-
len met letsel veroorzaakt wordt door 
technische mankementen aan de auto. 
Hiervan heeft 45% te maken met ban-

denproblemen, zoals een verkeerde 
bandenspanning. De afgelopen jaren 
zijn banden veiliger omdat ze meer grip 
op de weg hebben. Daarnaast wordt 
het rijden zuiniger omdat ze minder rol-
weerstand hebben, wat weer leidt tot 
minder CO2 uitstoot. De juiste banden-
spanning is essentieel voor de eigen-
schappen van elke autoband. 

Vakantiechecken - 
Spaarpot spekken
Bij Autobedrijf de Rooij krijgen Volkswagenrijders die hun auto voor de va-
kantie laten checken een prachtige keramieken spaarpot cadeau.
De vakantiecheck is een handig ‘klaar-terwijl-u-wacht’ systeem waarvoor 
klanten snel een afspraak kunnen maken. De auto wordt op 12 punten
gecheckt en vloeistoffen worden gratis bijgevuld. 

Eric de Rooij weet zeker dat je met een
vakantiecheck uiteindelijk fors geld bespaart.

Op vakantie 
is het natuur l ijk 
prettig als de 

airconditioning het 
doet
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Magimix blender
 

verkrijgbaar in de kleuren:
mat chroom, zwart, rood,

créme, geel en oranje
 

Nu tijdelijk 2 gratis mixbekers
t.w.v. € 50,- en € 20,- extra korting

Hessenweg 155
3731 JG  De Bilt
T  030-2203011

www.kooklust121.nl

Bij Caravanbedrijf Nieuw Maarsseveen weten ze alles 
van de technische zaken zodat u niet alleen veilig op 
weg gaat maar ook bij een controle onderweg niet voor 
vervelende verrassingen komt te staan. Zorg er in ieder 
geval voor dat de bandenspanning in orde is van zowel 
de caravan als de auto en dat de breekkabelbevesti-
ging aan de eisen voldoet.

LADEN
Houd er bij het laden van je caravan rekening mee dat 
zowel auto als caravan een maximumbelasting heb-
ben. Ga je daar overheen, dan er kan schade ontstaan 
en kan het weggedrag worden beïnvloed. Hoeveel ba-
gage in de auto kan, hangt af van het laadvermogen 
(staat op het kentekenbewijs). Ook voor caravans geldt 
dat er een laadvermogen is vastgesteld. Let op! Het 
leeggewicht op het kentekenbewijs is nooit gelijk aan 
het leeggewicht plus standaarduitrusting en accessoi-
res. Optimaal rijgedrag vraagt om zo gunstig mogelijk 
beladen. Plaats zware lading laag en zo dicht mogelijk 
bij de as. Dus boeken, tentstokken en levensmiddelen 
onderin, washandjes bovenin en laat de (vaste) water-
tank zo leeg mogelijk.

RIJDEN
In de meeste landen is 80 km/u de maximum snelheid 
met aanhanger, caravan of vouwwagen maar in som-
mige landen wijkt de maximum snelheid met aanhan-
ger af. Opvallend is Duitsland waarbij met ontheffing 
100 km gereden mag worden. Daarvoor moet je wel 
laten keuren. In Frankrijk mag je met een combinatie 
<3500 kg gewoon 130 rijden. Behalve als het regent, 
dan geldt 110 km/u. Of het verstandig is om zo hard 

te rijden is een tweede. De combinatie wordt daardoor 
minder stabiel en mocht zich een ongeluk voordoen, 
dan kunnen daardoor verzekeringstechnisch proble-
men ontstaan. Op o.a. www.anwb.nl zijn de maximum 
snelheden in Europa te vinden.

Veilig op weg met caravan
Veilig op pad gaan met een caravan, vouwwagen of aanhanger is belangrijk. Check daarom of er een goede afstemming is tussen de auto en de caravan. 
Zorg bijvoorbeeld voor een juiste belading van de caravan, maar ook van de trekauto. 

Dit gebeurt je liever niet als je op vakantie gaat.
(foto Collewijn/BCU berging)

Smoothie

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

249

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Super gemakkelijk 
portioneren:
Voor 1 smoothie
 
100 ml sap
100 gr Fruit & Veggies
60 sec in de blender
 
Tip:
Extra lekker met een 
scheutje kokosmelk
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‘Tijdens een intakegesprek, dat overigens de eer-
ste keer altijd plaatsvindt in Soest, bespreken wij 
de verschillende programma’s, de gezondheid 
en wensen van de cliënt. Naar aanleiding hiervan 
kunnen wij met de mooie producten van Straight 
away een programma op maat adviseren. Er is 
een wekelijks controlemoment in Bilthoven waar 
vanuit we de cliënt zo goed mogelijk helpen tij-
dens het afslank traject. Ná het behalen van het 
streefgewicht kijken we vervolgens samen naar 
de opbouw van een gezondere levensstijl. Dit 
laatste is feitelijk de belangrijkste fase van het 
hele traject. Als je terugvalt in je oude gewoon-
tes, ben je straks weer helemaal terug bij af. Wilt 
u dus wat aan u gewicht doen en woont u in de 
gemeente de Bilt dan kunt u maan-
dagavond bij ons in het centrum 
terecht’, vertelt Linda gepassio-
neerd.

Afvallen is één, maar ge-
wichtsbeheersing is twee! 
In Soest wordt meer gedaan 
dan alleen maar afslanken. 
Op de Koninginnelaan wordt 
figuurcorrigerende training 
gegeven. Dit door middel van 
de inmiddels zéér succesvolle 
vacustep, maar ook door de Po-
wer Plate en Cardio training. Mocht 

afslanken en sporten niet voldoen-
de zijn om van die vervelende 

laatste rolletjes af te komen 
dan bestaat de mogelijkheid 
voor een behandeling met 
de Cryolipolyse. Met dit ap-
paraat wordt het vet bevro-
ren en dit geeft hetzelfde 
effect als liposuctie. Linda 

is heel stellig hierin: ‘Het vet 
verdwijnt echt definitief alleen 

zonder snijwerk.’ Meer informa-
tie kunt u vinden op onze website

www.bodyperfection.nu

Afslanken met Straight away 
ook in Bilthoven
Linda Blankestijn, eigenaresse van Body Perfection in Soest begeleidt al jaren samen met 
haar schoondochter Monique zeer succesvol mensen naar een gezonder gewicht en een 
betere levensstijl. Voor deze begeleiding is Linda nu voortaan ook elke maandagavond te 
vinden in het verzamelpand van “Centrum de Linde”aan de Jachtlaan 15 in Bilthoven.

Bij Bodyperfection kunt u ook terecht voor een 
uitgebreid assortiment Straight Away producten.

Kooklust inspireert
Kooklust 121 is inmiddels al 10 jaar in De Bilt gevestigd. 
Na een bescheiden start op Hessenweg 121 - waar zou 
de naam vandaan komen… - trok het team na 8,5 jaar in 
een groter pand op nummer 155.

Voor kookliefhebbers een eldorado met prachtige merken als 
Le Creuset, Demeyere, Big Green Egg, Magimix, Wüsthof en 
KitchenAid. Maar de winkel is ook een bron van inspiratie als 
je op zoek bent naar een cadeautje want leuke en handige 
keukenhulpjes zij er in overvloed te vinden. Kooklust staat 
voor de beste kwaliteit, een lange levensduur en gebruiksge-
mak. Inmiddels is er een 4-koppig team bij Kooklust. Zij genie-
ten van de klanten die voor inspiratie, ideeën en gezelligheid 
de winkel binnen stappen en vinden niets leuker dan goede 
uitleg en service bieden. Achter in de winkel is een kookei-
land, waar regelmatig demonstraties en workshops worden 
gegeven. 

Een winkel vol leuke en handige producten voor 
de hobbykok en kookgek.

Afval len 
is een, maar 

gewichtsbeheersing
is twee!

Volkswagen Vakantiecheck.

Laat uw Volkswagen controleren op 12 essentiële punten:
en ontvang een Volkswagen T1 ‘Bulli’ Spaarpot* t.w.v. € 19,95 gratis.
Daarnaast worden de vloeistoffen gratis bijgevuld.

√ Accu

√ Airconditioning

√ Banden

√ Deuren

√ Koelsysteem

√ Motorolie

*Geldig van 1 juni t/m 31 augustus 2017,
zolang de voorraad strekt.

√ Remschijven

√ Ruitenwissers/sproeiers

√ Uitlaatsysteem

√ Verlichting

√ Verwarming

√ Voorruit

De Rooij: 
uw servicedealer van Bilthoven e.o.
C. de Haasweg 12, 3721 TK Bilthoven
Telefoon 030-2204836
info@derooijauto.nl, www.derooijauto.nl

€ 19,95
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De Jachtlaan 15, Bilthoven
www.bodyperfection.nu

035 - 588 12 25

De open dag is bedoeld voor alle nieuwsgierigen in de gemeente De Bilt. Het is een 
uitnodiging om te komen kijken naar wat er allemaal leeft op deze plek en om te er-
varen zien hoe mooi en gevarieerd biologische landbouw kan zijn. De ondernemers 
van de drie tuinen zijn aanwezig en vertellen graag wat ze doen, waarom ze het zo 
doen en wat hun eindproduct is.

De drie ondernemingen: ’n Groene Kans, Kansrijk en Bijenkans delen hetzelfde 
adres. Elk bedrijf draagt in haar naam de kans die een tuin voor mens en natuur 
biedt. Tevens wordt er op gecertificeerd biologische wijze geteeld. Maar er zijn ook 
verschillen: zo legt Bijenkans zich toe op de teelt van drachtplanten. Dit zijn planten 
die met hun prachtige bloemen vele insecten, waaronder vlinders en bijen aantrek-
ken. Op de andere twee tuinen worden groenten geteeld. Hier zijn de verschillen 
iets subtieler: bij Kansrijk ‘abonneren’ de klanten zich voor een seizoen en mogen 
daarvoor zelf hun aandeel oogsten. De groenten van ’n Groene Kans daarentegen 
worden verkocht vanuit de schuur en via een webwinkel. 

Tijdens de open tuindag is er gelegenheid om rond te lopen over het hele terrein. 
Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd. Om vier en vijf uur vertellen de tuinders 
samen iets over hun bedrijven. Daarna wordt de groep gesplitst en kan iedereen 
meelopen en –luisteren met een tuinder naar keuze. Er is volop gelegenheid voor 
jong en oud om vragen te stellen. Na de laatste rondleiding is er een kommetje 
soep met brood (tegen kostprijs) en de mogelijkheid na te praten met de tuinders of 
dorpsgenoten.

3x Kans:
Open tuindag 10 juni
Aanstaande zaterdag opent Groenekanseweg 142 in Groenekan haar (tuin)
deuren. Want daar is meer te zien dan menig voorbijganger zou vermoeden. 
Maar liefst 3 tuinderijen hebben op dit adres hun residentie. Stap over de 
drempel en kom kijken op 10 juni van 15.00 uur tot ca. 19.30 uur. Rondleidin-
gen zijn er om 16.00 en 17.00 uur. 

Floor, Guido en Miklós geven mens en natuur een kans.



16

Heel veel keuken inbouwapparaten
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouw-
apparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor 
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers 
geven u daar  het antwoord op. Zij hebben een uitste-
kende servicedienst en zijn heel deskundig als het om 
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie 
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, vol-
doende om u de meeste mogelijkheden te laten zien 
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet 
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een 
kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-
machines, koelkasten en vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een betrouwbare specialist op de ver-

vangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. 
Ruth Nagel: ‘Je moet 
creatief zijn bij het 
vervangen van oude 
apparatuur en extra 
service kunnen bie-
den. Dat gaat voor 
internet winkels te 
ver en keukenzaken 
verkopen liever nieu-
we keuken’. Ruth 
gaat, indien nodig, 

eerst bij de klant thuis meten om te bepalen welke ap-
paraten geschikt zijn als vervanger van de oude. Als er 
aanpassingen gedaan moeten worden aan de water-
leiding, de elektra of de keukenkastjes dan doet onze 
vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen 
vooraf afgesproken kosten. Vervelende verassingen 
daar houden onze klanten niet van, ontzorgen natuurlijk 
wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 
geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel ple-
zier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieu-
we aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn 
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk 
weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!

Dier van de maand: 
Broer en Zus 
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renarts 

TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Dorus,
het vorige asieldier 
van de maand, zit nog 
steeds bij ons in het 
asiel op zijn nieuwe 
baasje te wachten.

Wij zijn Broer en Zus en wij zijn 2 lieve speelse kit-
tens van 6 maanden oud. Op dit moment wonen 
wij bij een opvanggezin van het asiel omdat wij 
erg verzwakt waren doordat we lange tijd buiten 
verbleven, ook in de vrieskou! Hierdoor hebben 
we longontsteking opgelopen en daar kwamen 
we maar niet vanaf. De dierenarts heeft foto’s van 
onze longen gemaakt en die waren niet zo fraai. 
Daarom hebben wij het regelmatig wat benauwd 
en zijn we ook sneller moe dan andere katten van 
onze leeftijd. 

Wij houden ook erg van spelen en vergeten dan 
wel eens dat we daar een prijs voor moeten beta-
len. Dan moeten we daarna een dutje gaan doen 
om weer op krachten te komen. De dierenarts 
zegt dat we chronische astma hebben. Hopelijk 
laten jullie je hierdoor niet afschrikken want we 
willen heel erg graag een eigen plekje. 

Waar wij nu wonen zijn veel andere dieren name-
lijk een hond, 2 katten, konijnen en hamsters. Met 
de hond en katten spelen wij graag. De konijnen 
en hamsters wil Zus het liefst opjagen dus die 
moeten wel veilig kunnen zitten. 

Zus is een aanhankelijk poesje. Knort heel veel, is 
gek op aandacht en wil graag bij je slapen. Broer 
het mannetje is wat banger. Hij kijkt de kat uit de 
boom en als hij het dan leuk vindt komt hij bij je 
kijken. Broer en zus zijn onafscheidelijk en slapen 
samen in een mandje. Wij houden van aandacht 

en zijn niet graag de hele dag alleen thuis. Voor 
kleinere kinderen zijn wij een beetje bang, die ren-
nen achter ons aan en daar schrikken we van. Het 
liefst wonen we dan ook bij wat oudere kinderen. 
Spelen met speeltjes doen we graag en zijn gek op 
muisjes. Maar met een hengel spelen vinden we 
ook erg leuk. 

Ondanks dat we het erg leuk vinden bij ons op-
vangadres, zoeken we toch een warm nestje waar 
we voor altijd mogen wonen. Groetjes broer en zus

Blij met niets

Het is precies een jaar geleden. “Kijk”, zegt Mi-
chael terwijl hij zijn smartphone toont, “hier zie 
je het op de app. Op 30 mei 2016 wordt de eerste 
stroom opgewekt.” Met duidelijke staafdiagram-
men wordt sindsdien de dagopbrengst in beeld 
gebracht. Ook tijdens de dag zie je goed de vari-
atie in stroomopbrengst. De acht panelen liggen 
op het oosten: net voor het middaguur leveren ze 
het meeste op en daarna neemt het langzaam af. 
Pas in de avonduren zakt de opbrengst echt in. 

Het stel is meer dan tevreden met de panelen: ze 
brengen goed op, de jaaropbrengst is zelfs bo-
ven verwachting. Michael: “We betalen zo niets 
meer voor stroom. Onze energievraag is door de 
aanschaf van nieuwe apparatuur wel iets toege-
nomen maar de panelen leveren genoeg op om 
dat te compenseren.” Na een half jaar is het ter-
mijnbedrag al aanzienlijk verlaagd. Binnen 6 á 7 
jaar is de investering terugverdiend. Anna: “Het 

is gewoon een goede investering, zeker gezien 
de lage spaarrente.”

Normale zaak
Stroom opwekken is nu heel gewoon geworden. 
Na een jaar kijkt Michael echt niet meer elke dag 
op de app: “Alleen op echt zonnige dagen ben ik 
nog weleens nieuwsgierig en wil ik weten hoe ze 
het doen.” Anna: “Je merkt er verder ook niets 
van. De omvormer hangt op zolder. Soms hoor 
je deze klikken als het schemert en de panelen 
geen stroom meer leveren omdat het zonlicht 
wegvalt. Dat is alles.” Wel kunnen ze nu ver-
baasd kijken naar al die gunstige daken waar nog 
geen zonnepanelen op liggen. Anna: “Dan zeg ik 
weleens, kijk daar stroomt het geld van het dak.” 

Interesse? De volgende informatieavond
Zonnepanelen vindt plaats op dinsdag 27 juni in 
De Bilt. Meer informatie op: www.beng2030.nl.

Anna en Michael voor hun huis (foto: Jenny Senhorst)

Een jaar geleden was energiecoöperatie BENG! op bezoek bij Anna en Michael. Ze stonden
op het punt om zonnepanelen aan te schaffen na een bezoek aan de informatieavond.

Beiden waren overtuigd geraakt en gingen voor kwaliteit: ‘de ferrari onder de
zonnepanelen’ kwam op het dak te liggen. Hoe gaat het er mee?
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Nieuwe vogelnestschommel 
speeltuin De Bilt

door Walter Eijndhoven

Na ruim een jaar van hard werken is de speeltuin aan de Maurice Materlinckweg in De Bilt nu 
volledig opgeknapt. Diverse schommels, een wipkip, en vele andere toestellen staan goed in de 
verf en alles ziet er weer netjes uit. Het enige dat nog ontbrak was een vogelnestschommel en 

ook die kreeg nu een mooie plek.

Begin vorig jaar zag de speeltuin 
er nog mistroostig uit. Een afge-
bladderde wip, schommels en an-
dere kapotte speeltoestellen vielen 
direct op. Maar daar is nu gelukkig 
niets meer van te merken. Alle toe-
stellen staan netjes in de verf, de 
bankjes staan er mooi bij, eindelijk 
ziet de hele speeltuin er spic en 
span uit. Het enige dat nog ontbrak 
was een vogelnestschommel voor 
de kinderen en ook die wens ging 
nu, mede door Jantje Beton, in 
vervulling. ‘Na het openingsfeest 
in augustus weten veel kids hun 

weg te vinden naar onze speeltuin. 
Zelfs kinderen uit verderop gele-
gen wijken komen hier met hun 
vriendjes spelen’, vertelt buurtbe-
woonster Sharon Heesen. ‘Het is 
zo leuk als je ziet hoeveel plezier 
die kinderen met elkaar hebben. 
Vaak komen ook oma en/of opa 
mee en regelmatig zitten hier ook 
buurtbewoners gewoon rustig een 
boek of krant te lezen’, vervolgt 
zij. De speeltuin is niet alleen voor 
de kids. In de avonduren verzamelt 
de oudere jeugd zich in de speel-
tuin om met elkaar te chillen.

Jantje Beton
Désirée van Kesteren, één van 
de mede-organisatoren is ook erg 
blij met de nieuwe speeltoestel-
len. ‘Onze speeltuin wordt door de 
gemeente nu zelfs aangemerkt als 
voorbeeld voor andere speelplek-
ken’. Uiteindelijk ontbrak nog één 
toestel: een vogelnestschommel. 
Na contacten met Jantje Beton, één 
van de sponsors voor speelplekken 
voor kinderen, collecteerden diver-
se buurtbewoners afgelopen winter 
voor deze organisatie. Heesen: ‘De 
helft van de collecte mochten wij 
houden voor een nieuwe vogelnest-
schommel. Bij Jantje Beton mag je 
de helft van het opgehaalde bedrag 
houden, mits je dit, als vereniging, 
besteedt aan ‘buiten spelen voor 
kinderen’. Ook de gemeente legde 
een bedrag bij en wij zijn de deu-
ren langsgegaan voor een donatie. 
Uiteindelijk hadden wij het bedrag 
voor de schommel bij elkaar en 
konden wij er ééntje aanschaffen. 
Ons ‘project speeltuin’  is nu hele-
maal afgerond’. 

Slootje vissen in het 
Noorderpark

Zondag 11 juni organiseert IVN De Bilt in het kader van de landelijke 
IVN slootjesdagen een slootjes-schep ochtend. Kinderen kunnen met 
hun (groot-)ouders op ontdekking en onderzoeken wat er allemaal leeft 
in een doodgewone sloot aan de rand van de stad Utrecht. Vanaf 11.00 
uur kun je onder begeleiding van natuurgidsen en met hulp van schep-
netjes en zoekkaarten op zoek naar schaatsenrijders, bloedzuigers, wa-
terjuffers en andere waterbewoners.

Zin om mee op ontdekking te gaan 
en slootjes expert te worden? Op 
www.ivn.nl/slootjesdagen kun je 
je aanmelden voor de activiteit. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
aan de St. Anthoniedijk (zijstraat 
van de Gageldijk).Gidsen: Christ-
Jan Nederlof (06 55743770), Roel 
Maas-Bakker (030 2721611), Rob 
Timmer (06 10896796) en Enrico 
van Barneveld. Zie ook: www.ivn-
debilt.nl

Een van de slootjesbewoners: de larve van een waterjuffer.

Pinkstersloffen voor 
het goede doel

De afgelopen weken hebben de leerlingen van de Martin Luther King-
school in Maartensdijk in totaal meer dan 500 Pinkstersloffen verkocht. 
Dat was boven verwachting, Bakkerij Bos uit Maartensdijk heeft over-
uren gemaakt om alle stollen tijdig te kunnen leveren op school. 

De leerlingen hebben goed werk geleverd. Apotheek Maertensplein 
besloot de actie te steunen door voor alle klanten van voedselbank De 
Bilt een Pinksterslof te kopen. Daarmee steunde de Apotheek zowel de 
school als de voedselbank. Een deel van de opbrengst is bestemd voor 
het opknappen van De Vierstee, een ander deel voor de aanschaf van een 
paar extra Chromebooks voor de school. Zodoende komt uiteindelijk 
de gehele opbrengst ten goede aan de kinderen. ‘Wij willen iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen om deze actie tot een succes te maken’, 
aldus Arjan Dam, directeur van de Martin Luther Kingschool. [HvdB]

Er is top verkocht door de leerlingen van de MLK. (foto Martin Luther 
King-school)

Indrukwekkend 
slotconcert KunstOrkest 

door Guus Geebel

Op 31 mei werd in de sporthal van het H.F.Witte Centrum in De Bilt het slotconcert van het 
KunstOrkest gehouden. Rond 400 muzikanten en zangers zorgden onder leiding van dirigent Joke 
Firet voor een geweldig spektakel, dat door een enthousiast publiek geestdriftig werd ontvangen. 

Na een welkomstwoord door Mar-
tin de Boer, hoofd afdeling Mu-
ziek van het KunstenHuis, opende 
cultuurwethouder Hans Mieras het 
evenement. ‘We leven in een we-
reld die wel wat harmonie kan ge-
bruiken en dat is wat hier vanmid-
dag gebeurt.’ De wethouder zegt 
ongelooflijk trots te zijn dat hij voor 
het grootste orkest van De Bilt mag 
staan. Het orkest wordt gevormd 
door drie scholen, twee harmonie-
orkesten en de muzikanten van Rei-
naerde. ‘Door dit project dat twee 
jaar heeft geduurd leer je niet alleen 
in harmonie muziek maken, maar 
krijg je ook het besef dat je met zijn 
allen beter leert dan apart. Harmo-
nie is wat je meerstemmig tot een-
stemmigheid brengt.’    

Chinese nachtegaal
De titel van het eindconcert was: De 
Chinese nachtegaal. Corinne Wee-
da van het KunstenHuis vertelde de 
verhalen die ondersteund werden 
door muziekinstrumenten, liedjes 
en geluiden. Het KunstOrkest is 
een samenwerkingsproject van het 
KunstenHuis De Bilt-Zeist, Basis-
school Wereldwijs, Julianaschool, 
Werkplaats Kindergemeenschap, 
Reinaerde, Koninklijke Biltse Har-
monie (KBH) en de Brandweerhar-
monie. Het project ging op 7 okto-
ber 2015 van start in de theaterzaal 

van Het Lichtruim. De muzikanten 
werden gedurende het project niet 
alleen begeleid door de muziek-
docenten Anita van Soest, Dionne 
Nijsten, Jolanda de Koff, Martien 
de Kam, Jaap Firet, Wendela Lens-
velt en Kees Paasen, maar ook door 
hulpdocenten, leerkrachten, ouders 
en cliënten van Reinaerde.

Muzikanten en zangers
Als muzikanten traden op: Leerlin-
gen van groep 5 en 6 van Wereld-
wijs, Julianaschool, Werkplaats 
Kindergemeenschap, cliënten van 
Reinaerde en spelers van de KBH 

en de Brandweerharmonie. Leerlin-
gen van groep 4 en 5/6 van de drie 
scholen zongen de liedjes en maak-
ten bij enkele verhalen speciale 
geluiden. Het werd een gevarieerd 
programma met popliedjes, beken-
de kinderliedjes, grappige maar ook 
serieuze liedjes, waarbij alle instru-
menten aan bod kwamen. 

De coördinatie van het geheel was 
in handen van Corinne Weeda, Yoni 
Strien, David van Son en Nienke 
Lindenhof. Een grandioos concert 
werd na afloop beloond met een 
ovationeel applaus.

Kleurrijke instrumenten maken het spektakel compleet.

Burgerparticipatie
‘De gemeente is voor burgerparti-
cipatie. Zij steunde ons weliswaar 
met een subsidie en hielp ons waar 
zij kon, maar de meeste werkzaam-
heden zijn verricht door vrijwilligers 
uit de buurt. Dat schept een onder-
linge band. Doordat je samenwerkt, 
leer je elkaar toch op een andere ma-
nier kennen. Goed dat zo’n initiatief 
burgers bij elkaar brengt’, vult Van 
Kesteren aan. Om meer voor elkaar 
te krijgen, zijn beide dames in het 
bestuur gegaan van de belangenver-
eniging, vertellen zij. De speeltuin 
kwam natuurlijk niet alleen tot stand 
door alle vrijwilligers, maar ook 
door een goede samenwerking met 
de gemeente, in het bijzonder Albert 
Noorlander en de buitendienst.

Désiree van Kesteren (l) en Sharon 
Heesen (r) zijn blij met de nieuwe 
speeltuin in hun buurt.
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Gemeente De Bilt - Terinzagelegging gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Kruising 
Soestdijkseweg-Zuid / Dorpsstraat, De Bilt’
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de 
gemeenteraad op 20 april 2017 het bestemmingsplan ‘Kruising Soestdijkse-
weg-Zuid / Dorpsstraat, De Bilt’ gewijzigd heeft vastgesteld: 

Plangebied 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de 
kern De Bilt en betreft globaal de kruising 
Soestdijkseweg-Zuid / Dorpsstraat vo Steen-
straat / De Holle Bilt.

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

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een 
zienswijze ingediend. De zienswijze is voor 

de vaststelling van het bestemmingsplan in 
een zienswijzennota opgenomen en afgewo-
gen. De zienswijzennota maakt deel uit van 
het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan.

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen ambtelijke aanpas-
singen; naar aanleiding van de reactie van 
de provincie Utrecht op de plangrenzen van 
het plangebied is ambtshalve besloten een 
deel van het plangebied aan te passen. De 
zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen 
op het ontwerpbestemmingsplan. De aan-

passingen zijn in het gewijzigde bestem-
mingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage van 
donderdag 8 juni 2017 tot en met woensdag 
20 juli 2017. U kunt de stukken online inzien 
op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.02CORRIDORFASE2-VG01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken. 

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

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

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

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

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 8 juni 2017 tot en met woensdag 20 juli 
2017 bij de: Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt 
na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Het beroep schorst de werking van het be-
stemmingsplan niet. Daarvoor moet een af-
zonderlijk verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, op voornoemd adres. 

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

Neon-ensemble symfonisch
in de Opstandingskerk

‘De zangkunst is het tot hoogste hartstocht gebrachte spreken:
muziek is de taal van de hartstocht.’

Deze woorden van de Duitse com-
ponist Richard Wagner werden al 
aan het begin van het concert van 
het Neon-ensemble, afgelopen 
zaterdag, in daden omgezet: met 
het spelen van de ouverture tot de 
opera Der Fliegende Holländer 
gaf dit grote symfonieorkest een 
overtuigend visitekaartje af. Een 
voorwaar niet zo makkelijk werk 
voor een amateurorkest, maar 
het werd op overtuigende wijze 
gespeeld, ook al was de Opstan-
dingskerk eigenlijk akoestisch te 
klein voor zoveel geweld.

Het tromboneconcert van de 
Franse moderne componist Henri 
Tomasi viel muzikaal uiteraard 
volledig in het niet naast de gigan-
tische muziek van Wagner, maar 
werd door Jörgen van Rijen, de 
schitterende solotrombonist van 
het Koninklijk Concertgebouw-
orkest, tot de laatste noot aan toe 
voortreffelijk verdedigd. Aange-

name muziek, dat wel, maar niet 
meer dan een kruising van Pou-
lenc en Stravinsky, dus water bij 
de wijn. Een uitstekende en gepas-
sioneerde vertolking van Fauré’s 
suite Pelléas et Mélisande volgde, 
een ideaal stuk voor dit orkest, 
dat uit louter amateurs bestaat 
maar aan hartstocht en inzet niets 
te wensen over laat. De fluitsolo 
mag hier even speciaal genoemd 
worden, net als de cello’s.
Besloten werd met een composi-

tie van de Nederlandse componist 
Johan Wagenaar (1862 - 1941), 
weinig meer gespeeld, maar ge-
heel ten onrechte: diens ouverture 
Cyrano de Bergerac is niet alleen 
een geweldig vitaal stuk, maar 
ook perfect om een concert als dit 
mee af te sluiten. Dat de achter-
neef van de componist in het or-
kest bleek mee te spelen was na-
tuurlijk een aangename verrassing 
voor het enthousiaste publiek. 
(Peter Schlamilch) 

Applaus voor het Neon-ensemble in de Opstandingskerk in De Bilt.

Verwondingen vallen mee
Bij een zwaar auto-ongeluk op de N234 tussen Groenekan en Bilt-
hoven op donderdag 1 juni is een 58-jarige Bilthovense gewond ge-
raakt. Ze kwam eraf met een waarschijnlijk gebroken arm. De auto 
van de vrouw vloog uit de bocht en eindigde op zijn kop op de paral-
lelweg. Er ontstond een brandje, dat snel geblust kon worden. De 
politie trof de vrouw aan de kant van de weg aan; ze wist niet precies 
meer wat er gebeurd was. De vrouw is met de ambulance naar het 
ziekenhuis afgevoerd. De parallelrijbaan werd enige tijd afgesloten.

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een
 

Verkoop-/administratief medewerker 
(fulltime)

 
Deze afwisselde functie betreft voor ongeveer de helft van 
de uren licht administratief werk en de andere helft het 
onderhouden van de winkel, het verkopen en adviseren van 
klanten en kassawerkzaamheden.
 
Ben jij die enthousiaste medewerker die zich herkent in de 
volgende voorwaarden:
 
* Flexibel, klant- en servicegericht 
* Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
* Kennis van Word & Excel . Ervaring met Indesign is een pré
* Plezierig vindt om werkzaam te zijn in een klein team
 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een
 

Verkoopmedewerker (fulltime)
 
De taken die bij deze functie horen zijn het aanvullen en 
onderhouden van de winkel, de ontvangst van binnenkomende 
goederen en het verkopen en adviseren van klanten.
 
Ben jij die enthousiaste medewerker die zich herkent in de 
volgende voorwaarden:
 
* Flexibel, klant- en servicegericht en zelfstandig kunnen werken
* Kennis en/of ervaring met doe-het-zelf en bouw
* Affiniteit met dieren en tuinieren
* In staat om zwaar werk te verrichten. (uitpakken levering)
* Plezierig vindt om werkzaam te zijn in een klein team.
 

Stuur dan je sollicitatie met CV per brief of e-mail voor 23 juni naar:
Firma van der Neut Uw Groene Vakwinkel 
Groenekanseweg 9 
3737 AA  Groenekan
info@firmavanderneut.nl



 De Vierklank 19 7 juni 2017

De Bilt - Maartensdijk 13 juni 20.00 uur
Fractiespreekuur

Wilt u in gesprek met CDA-fractieleden
over zaken die u bezighouden in onze
gemeente?
U bent van harte welkom op het
fractiespreekuur op dinsdag 13 juni om
20.00 uur.

Locatie: Café Joos, Hessenweg 1 in
De Bilt

advertentie

Avondvierdaagse Maartensdijk 
succesvol verlopen

door Kees Diepeveen

Mede door de medewerking van het weer is de 46e Avondvierdaagse in Maartensdijk ook 
dit jaar weer prima verlopen. Alle 536 deelnemers haalden de finish. De eerste avond was er 

onzekerheid over de weersverwachting. Aan het eind van de middag werd de weersituatie door 
de organisatie beoordeeld en geconcludeerd dat er zonder problemen gelopen kon worden. 

Het bleek een goede beslissing om 
aan het eind van de middag te be-
oordelen of het verantwoord was 
om te gaan lopen die avond. Er was 
in de ochtend een weersverwach-
ting met onweersbuien afgegeven. 
Ad Nieuwenhuis van het organi-
satiecomité: ‘De overkoepelende 
Sticht Gooise Wandelsport Bond, 

waaronder Maartensdijk resulteert 
had in de ochtend het advies afge-
geven om af te gelasten. Wij von-
den echter dat we dat beslismoment 
moesten uitstellen tot 16.00 uur. 
Dat bleek een goede beslissing. De 
weersvooruitzichten waren goed en 
kon er die avond gelukkig zonder 
problemen gelopen worden’. 

Dijckstate
Dit jaar kon geen beroep gedaan 
worden op De Vierstee omdat de 
accommodatie gerenoveerd wordt. 
De organisatie moest uitwijken 
naar Dijckstate aan het Maertens-
plein. Ad Nieuwenhuis: ‘Dit is ons 
goed bevallen. Het is hier rustiger 
dan in De Vierstee en dat is voor 

ons prettiger en ook het vertrek van 
de wandelaars is vanaf het Maer-
tensplein prima verlopen. We gaan 
binnenkort met elkaar evalueren en 
wie weet wat daar toe leidt’.  
 
Gouden speld
Dinsdagavond voor aanvang van 
de wandeltocht van die avond vond 
er onverwacht en onaangekondigd 
een plechtig moment plaats. Ad en 
Anjo Nieuwenhuis werden onder-
scheiden door een official van de 
Sticht Gooise Wandelsport Bond 
met een gouden speld van de Bond 
voor het 40 jaar organiseren van de 
Avondvierdaagse in Maartensdijk. 
Ad Nieuwenhuis: ‘Dit kwam als 
een verassing. We wisten wel dat 
we tegen de 40 jaar aanzaten maar 
niet dat het al zo ver was’. 

Sokken van verband
Het Rode Kruis heeft het niet druk 
gehad. Slechts een enkele blaar 
moest behandeld worden. ‘Om bla-

ren te voorkomen heb ik de eerste 
avond wel twee sokken van ver-
band gemaakt voor een kind dat op 
blote voeten op sandalen liep’ aldus 
Jochem van Zijtveld van het Rode 
Kruis. ‘Dat is vragen om blaren. De 
volgende dag had het kind gelukkig 
schoenen aan’. 

Intocht
Donderdagavond 1 juni was de 
traditionele intocht met bloemen 
en muziek. De Planetenlaan was 
verzamelpunt voor de deelne-
mers alwaar de bloemen aan hen 
werden uitgereikt. Voorafgegaan 
door de Biltse Harmonie liepen 
de deelnemers via Melkweg, 
Bernhardlaan en Marijkelaan tot 
eindpunt Dijckstate voor de me-
daille-uitreiking. De organisatie 
die bestaat uit 17 vrijwilligers kan 
terug zien op een geslaagde 46e 
editie van de avondvierdaagse 
waarbij de weergoden het evene-
ment goed gezind waren.

Week van Geluk
op de Nijepoortschool

door Henk van de Bunt

Vorige week was op de Nijepoortschool in Groenekan het thema ‘Week van Geluk’ aan de orde. 
Vooraf waren de ouders van de leerlingen middels een brief bij het thema betrokken. Aan het 
einde van de week ontving men op school eenzame ouderen om het geluk als het ware aan hen 
door te geven en op vrijdag werd de week met de leerlingen en leerkrachten weer afgesloten.

Directeur Marjan van Grieken 
vertelt erover: ‘We zijn op school 
dagelijks druk bezig met rekenen, 
lezen en schrijven, maar deze week 
gingen we ook intensief aan de 
slag met het thema geluk. Zijn de 
kinderen op De Nijepoort dan on-
gelukkig? Nee, zeker niet. Maar in 
deze week leerden we dat ‘geluk’ 
bijvoorbeeld een gevoel kan zijn. 
Zo’n gevoel dat je krijgt wanneer 
je een winnend doelpunt maakt of 
van een hond die kwispelend op je 
afkomt. We leerden dat geluk lang 
niet altijd te maken heeft met het 
krijgen van cadeautjes of dure spul-
len’.

Gevoel 
Marjan vervolgt: ‘Uit studies is ge-
bleken, dat mensen een groot deel 
van hun geluksgevoel zelf kunnen 
bepalen. Wetenschappelijk onder-
zoek toont aan, dat 40% van ons 
geluk te beïnvloeden is door ons 
gedrag en onze manier van denken. 
We werkten deze week aan lessen 
van de methode ‘De gelukskoffer’: 
een wetenschappelijk onderbouw-

demethode voor de groepen 3 tot 
en met 8 gebaseerd op de positieve 
psychologie. Op nog een paar ande-
re scholen in De Bilt werd hiermee 
gewerkt. We spraken die week met 
de kinderen over talenten, kwalitei-
ten, passie en bijvoorbeeld zelfver-
trouwen. We hadden het ook over 
complimenten geven en dat com-
plimenten je geluksgevoel bevorde-

ren. We luisterden naar iemand, die 
in Senegal heeft gewerkt en gezien 
heeft dat je ook met heel weinig 
heel gelukkig kunt zijn. Maar we 
leerden de kinderen deze week ook 
dat je, net als bij volwassenen, niet 
permanent gelukkig kunt zijn. 

Hoe ervaar je geluk met een roze of 
een zwarte zonnebril. 

Festival Masquerade 
‘Fly Away’ 

Na het succes van vorig jaar organiseert Theaterschool Masquerade van 
KunstenHuis De Bilt in Theater Het Lichtruim Planetenplein 2, Biltho-
ven op 9, 10 & 11 juni ook dit jaar een festival met de leerlingen van de 
productieklassen. Met als overkoepeld thema Fly Away brengen zij de 
voorstellingen Matilda, Beest en Ergens Anders.

Prachtige theatervoorstellingen die verrassen, ontroeren en tot denken 
aanzetten. Want hoe is het om vast te zitten in een levensgroot labyrint 
of om noodgedwongen alles achter je te laten en op zoek te gaan naar 
een nieuw thuis? Het publiek wordt meegenomen in een zoektocht naar 
een ander leven en ontmoet personages die herkenbaar, kwetsbaar en 
grappig zijn. Zo vergeten we even de wereld om ons heen en dromen 
we langzaam weg in onze stoelen. Zie www.theaterlichtruim.nl

Zonder een spoortje van vermoeidheid zijn de kinderen van de School met de Bijbel op weg naar het eindpunt. 
[foto Reyn Schuurman]

Dit jaar was er een nieuwe route waarin opgenomen een oversteek 
van de Koningin Wilhelminaweg ter hoogte van Achterwetering. 
Verkeersregelaars hadden hun ‘onmisbare handen’ er vol aan. [foto Henk 
van de Bunt]
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    DE MEEST BEZONGEN 
BLOEM TER WERELD

Er zijn alleen al in Nederland 69 liedjes waarin 
de roos de hoofdrol speelt. Ook bij ons 

in de hoofdrol deze week, want 
op alle rozen (we hebben 

trouwens véél meer dan 69 
soorten) krijgt u

KASSA- 
KORTING20%

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

Geldig t/m dinsdag 13 juni

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 
3Angle starten in juli met de wegwerkzaam
heden voor de verbreding van de A27/A1 
aansluiting UtrechtNoord – knooppunt 
Eemnes – aansluiting BunschotenSpakenburg. 

U bent welkom op een van de informatiebijeen-
komsten bij u in de buurt:

•  Maandag 19 juni, van 20.00 tot 22.00 uur, 
Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, 
Groenekan. 

•  In het najaar in Hollandsche Rading, datum 
wordt later bekend. De wegwerkzaamheden 
beginnen hier later.

Het programma bestaat uit een kort welkomst-
woord en een informatiemarkt. Op de markt 
informeren we over hoe de weg wordt verbreed  
en wat de impact is voor de omgeving en 
weg gebruikers. Ook lichten we het inrichtingsplan 
voor o.a. natuur  toe. 

Vragen? 
www.verbredingA27A1.nl of vraagA27A1@rws.nl
Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 
0800-8002  

m
n0

51
7k

k0
16

Verbreding A27/A1 

Informatieavonden  
start wegwerkzaamheden

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 

Vier dieven
in Aldi betrapt

Vier Oost-Europese winkeldieven zijn betrapt in de Aldi in De Bilt. De bewa-
king kreeg dinsdag 30 mei middag in de gaten, dat het viertal spullen probeerde 
mee te nemen. 

Twee mannen werden vastgehouden en zijn overgedragen aan de politie. De 
twee anderen wisten te ontkomen. De vier dieven komen uit Georgië. Volgens 
getuigen zorgden de aanhoudingen voor veel commotie in de winkel.

Tentoonstelling 100-jaar Bilthoven verhuist
Op zaterdag 13 mei werd de tentoonstelling over 100 jaar Bilthoven

geopend bij Veldhoven Interieurs aan de Vinkenlaan 31 in Bilthoven. De tentoonstelling 
zal daar tot vrijdag 9 juni op deze locatie blijven, om daarna zaterdag 10 juni

(van 11.00 tot 17.00 uur) en op zondag 11 juni (van 10.00 tot 17.00 uur)
te verhuizen naar gebouw WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven.

Vanaf maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli staat de tentoonstelling gepland in de bibliotheek van het 
Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. Na de zomer zal de tentoonstelling te zien zijn van dinsdag 29 
augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Wooncentrum, Gregoriuslaan 35 in Bilt-
hoven en daarna nog van zondag 17 september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige 
Julianakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven. Alle datums staan ook op www.vanzoddetotpleisterplaats.
nl onder de knop ‘jubileumagenda’. 

De Bilt in Debat over verkeer
Het Lichtruim presenteert De Bilt in Debat, een serie avonden 
waarin met elkaar wordt gedebatteerd over de samenleving en 
wat men wil veranderen. De Bilt in Debat is een initiatief Het 
Kunstenhuis en Bibliotheek Idea, de presentatie is in handen 

van Bart van Gerwen.

Op 13 juni is het tweede debat met als thema ‘mobiliteit en verkeer’. De eerste 
De Bilt in debat was een succes. ‘Wat is normaal?’ was de vraag en er volgde 
een boeiende discussie. Nu gaat men met elkaar in debat over verkeer en mo-
biliteit. Het kan gaan over bijv. de bereikbaarheid van winkels en bedrijven. 

De parkeergelegenheid en het openbaar vervoer zijn belangrijk en ook de ver-
keersveiligheid in De Bilt in het algemeen. Kunnen kinderen veilig van en 
naar school, hun sport- of muziekles en hoe verbetert men de mobiliteit in 
deze gemeente? 

Er wordt begonnen met een paneldiscussie. Bart van Gerwen legt daarna stel-
lingen voor, zodat de discussie kan worden aangegaan. Wie een mening heeft 
over mobiliteit en verkeer in de gemeente De Bilt is van harte welkom op 
13 juni van 20.00 tot 22.00 uur in Theaterzaal Het Lichtruim, Planetenbaan 
2 Bilthoven. De toegang is gratis; aanmelden kan per e-mail: mkamphuis@
ideacultuur.nl

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

Let op!
THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Maak tijdig uw afspraak voor de zomer want het 
is druk en ook wij gaan op vakantie! Onze salon is 
gesloten van 1 augustus t/m 14 augustus.
 

Vakanties van onze teamleden:

Christa: 23-7 tot 14-8

Miranda: 30-7 tot 14-8
 20-8 tot 28-8

Kimberley: 30-7 tot 14-8
 oktober onbekend

Naomi: 23-7 tot 14-8
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Spaar mee 
t/m dinsdag 
27 juni 2017

SPAAR 

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 
SPEELKAARTEN!*

Verzamel alle 84 gratis kaarten in het speciale verzamelalbum 
en spaar voor korting op de leukste Verschrikkelijke Ikke 3 bekers!

*Bij iedere € 10,00 aan boodschappen 1 gratis zakje met 2 speelkaarten 
en 1 spaarsticker.

Aanbiedingen zijn geldig van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni 2017

Hoogvliet Bilthoven: 
Leyenseweg 127 - Bilthoven

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Hertog vanille ijs XXL
Bak 1.5 liter
2.99

1.001.001.001.
1.5 liter

Per liter 0.67

Robijn capsules
Wit of color
Zak 28 stuks
10.99

4.994.994.994.
per zak

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van veertien don-
derdagavonden Zomerbridge vanaf donderdag 1 juni tot en met donder-
dag 31 augustus in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Er was gelijk 
al de eerste avond een goede belangstelling met deelname van 20 paren 
uit de gehele gemeente De Bilt en omgeving, zoals Hilversum en Soest.
Donderdag 1 juni werd gestart; Uschi Röhrs + Wim Westland werden 
eerste (77,13%), Cora van de Linden + Jan Pauwels tweede (59,95%), 
Erik Polders + Nico Verhaar (59,03%) derde, gevolgd door Jan Berk + 
Henk van de Bunt (58,80%) vierde en Elly van Wees-Bader + Riek van 
der Zijpp vijfde met 59,56%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 8 juni. Ook thuisbridgers, die 
mogelijk eens aan het bridge in clubverband willen snuffelen zijn van 
harte welkom. Bij voorkeur vooraf aanmelden via mail bij bcholland-
scherading@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. 

Uitslag Wedvlucht 
De duiven van de leden van Postduivenvereniging De Bilt kwamen in 
het Pinksterweekeinde terug van een vlucht van het in Frankrijk gelegen 
Pt. St. Maxence over een gemiddelde afstand van 360 km. De uitslag 
was Ron van Veggel en Zoon 1, 2, 7 en 10, Peter van Bunnik 3, com-
binatie Turk en van Zels, 4, J. A. Pouw 5, 8 en 9 en Ron Miltenburg 6.

Bouwbedrijf Nagel 
verlengt sponsoring 

Al een aantal jaren is bouwbedrijf Nagel uit Westbroek als sponsor bij 
de plaatselijke korfbalheld DOS betrokken; eerst als sponsor van een 
jeugdteam en sinds dit seizoen mede sponsor van het eerste selectie-
team. 

Onderdeel van deze sponsoring is een mooi reclamebord, dat in aanwe-
zigheid van Egbert Nagel officieel werd onthuld.

Best’ reclamebord 
langs het DOS-veld

De beide jonge Westbroekers Stijn Liersen en Bern van Hal van Best 
Boom- en Tuinverzorging wilden graag een reclamebord langs het 
DOS-veld; sinds kort hangt dit mooie bord langs het kunstgrasveld. 
DOS is blij met weer een nieuwe sponsor en bij de officiele onthulling 
ontvingen beide eigenaren een mooie bos bloemen.
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

4 CD Box met 100 
Nostalgische Liedjes. Nieuw 
in de verpakking! De 100 
beste liedjes uit de jaren 50. 
€5,-. Tel. 030-2202369

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

Gratis af te halen: houten bui-
tenbank met ijzeren onder-
stel. Het is een opknapper. 
Overcompleet wegens ver-
bouwing. Tel. 0346-213233

Electr. Hangolielamp, erg 
mooi €40,-. Tel. 030-2281463

Een Philips mixer met statief 
en aangedreven kom in goede 
staat.€12,-. Tel. 030-2281463

Een leuk boek hout bewerken. 
Er staan leuke dingen in. Met 
kleuren foto’s €5,-. Tel. 0346-
243758

Leuk kinderloopstoeltje met 
speelplateau. Ze hangt er 
gewoon in, kleur is groen. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Zonnebank €40,-. Tel. 
06-13682123

Skottelbraai kompleet 49,-. 
Tel. 06-13682123

Fiets sleuteltje gevonden op 
de Prins Bernhardlaan, merk: 
‘’buva’’. Af te halen Prins 
Bernhardlaan 19 

Boek over tuin decoraties. 
Het is een leuk boek vol tips 
€6,50 Tel. 0346-243758

Leren tweezitbank kleur 
blauw. 45,-. Tel. 030-2204699

4 barkrukken hoogte 65 cm 
€10,-. Per stuk. Tel. 030-
2204699

Grote koeienbel 15cm br. En 
13 cm hoog €8,-. Tel. 030-
2202996

Kleine koeienbel 9 cm br. En 
10 cm hoog €5,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe editie Johan Cruijff: 
Je moet schieten, anders kun 
je niet scoren. Pocket €10,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuwe singel-pocket over 
Johan Cruijff en leiderschap 
5,-. Tel. 030-2202996

2 nieuwe tangkini’s maat m 
en l €3,-. Per stuk. Tel. 030-
2202996

Zwarte book-cover Samsung 
galaxy tab 2. Nog in verpak-
king 58,-. Tel. 030-2202996

Activiteiten
GARAGE SALE 
Maartensdijk! Zaterdag 10 
juni op het plein tussen de 
Fazantlaan en Gruttolaan van 
10.00-15.00 uur

G A R A G E V E R K O O P 
Zaterdag 17 juni op 
Molenweg 30 in Maartensdijk

Fietsen/ brommers
Dames fiets, 3 versnellingen, 
handremmen. Rijdt prima. 
€45,-. Tel. 0346-213376

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

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

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

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

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

B e t r o u w b a r e 
HUISHOUDELIJKE hulp 
aangeboden. Referenties 
beschikbaar.  Tel . 
06-33499710

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk. Bel voor meer 
info 06-54753516

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Rust, pijnverlichting en meer
Magenetiseren € 15,-: precies wat jij nu nodig hebt. Hester 
Visser, Egelskop 16, Maartensdijk. M: 06 14 37 30 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOS 3 kampioen veld

In de voorlaatste wedstrijd van DOS 3 (Westbroek) lukte het net 
niet om thuis kampioen te worden; in de laatste wedstrijd uit 
tegen Hebbes pakte het team de benodigde punten wel. Met een 
duidelijke 8-18 overwinning in Utrecht werd het kampioenschap 
behaald en mogen de spelers het volgend seizoen een niveau 
hoger in de 3e klasse uitkomen.

Nova B1 kampioen 
Afgelopen zaterdag is Nova B1 kampioen geworden in de 
derde klasse. Het veld zinderde van de hitte, de wedstrijd van 
de spanning. Tegenstander Rheko B1 uit Rheden bood aanvan-
kelijk goed tegenstand, maar tegen het snelle rondspelen van 
NOVA en gemak waarmee de B1 scoorde was men niet be-
stand. Het werd een echte korfbaluitslag, 17-5, in het voordeel 
van het thuisspelende Nova.           (Han Lucas Luijckx)

De kampioenen Nova B1. 

Lezing Ron Moerenhout 
Bilthovense Boekhandel

Op 14 juni om 20.00 uur neemt auteur Ron Moe-
renhout zijn gehoor mee op reis met een koloniale 
postboot van Kaapstad naar Sint Helena: een van de 
meest afgelegen eilanden ter wereld op vijf dagen 
varen van Kaapstad. Het eiland waar Napoleon stierf 
en dat ooit van Nederland was. 

Nadat de Britten Sint-Helena veroverden op de 
Nederlanders werd het in gebruik genomen als ge-
vangeniseiland, met als bekendste gevangene Na-
poleon Bonaparte. Moerenhout gaat op zoek naar 
Nederlandse sporen en bezoekt het graf van Napo-
leon en de plek waar hij woonde. Daarnaast vertelt 
Laatste boot naar Sint-Helena de verhalen van an-
dere gevangenen, onder wie de Nederlandse drugs-
smokkelaar die in 1994 als enige van het eiland wist 
te ontsnappen.

Bij de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1 in Bilt-
hoven) vertelt Ron Moerenhout wat hem ertoe bracht 
de vijfdaagse boottocht van Kaapstad naar Sint-He-
lena te maken. Aan de hand van prachtige foto’s en 
boeiende anekdotes vol historische ‘wist-ik-nietjes’ 
neemt hij de aanwezigen mee naar dit bijzondere ei-
land. Aanmelden via info@bilthovenseboekhandel.
nl of tel. 030 228 1014

Concert in Schutsmantel
Ingrid Nugteren en Heleen Vegter vormen sinds 2014 een duo. Zij werpen zich 
intensief op het omvangrijke 
lied repertoire uit met name de 
negentiende eeuw, maar schuw-
en uitstapjes naar opera-aria’s 
en liederen uit andere tijden niet. 
Het ensemble gaf 4 juni een 
Pinksterconcert in zorgcentrum 
Schutsmantel aan de Gregorius-
laan 35 in Bilthoven. 

[foto Reyn Schuurman]
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Beachvolleytop 
komt naar Utrecht

De complete Nederlandse beachvolleybaltop komt op 10 en 11 juni 
in actie in tijdens de eredivisietour in Utrecht. Nieuwegeiner Robert 
Meeuwsen, Maarten van Garderen uit Renswoude en Madelein Meppe-
link uit Rhenen komen met hun beach-partners in actie. De wedstrijden 
worden gespeeld in De Bilt (Tweelingen 142a in Bilthoven) en op het 
veld aan het Lucas Bolwerk voor de Utrechtse Stadsschouwburg.

‘We hebben het geluk dat het internationale toernooi in Rome, dat op 10 
en 11 juni gespeeld zou worden, failliet is’, zegt organisator Wilco Nij-
land. ‘En omdat een week later het World Tour-toernooi in Den Haag 
is, willen alle Nederlandse toppers op 10 en 11 juni graag in eigen land 
spelen’. Behalve de Nederlandse toppers komen er in Utrecht en De 
Bilt ook internationale teams in actie. ‘Het is onze sterkste eredivisie-
bezetting ooit’, aldus Nijland.

Paralympisch kampioene bij 
jubileumviering FAK

door Guus Geebel

Van vrijdag 30 juni tot en met zondag 3 juli viert tennisvereniging FAK op hun tenniscomplex 
aan de Voordorpsedijk in Groenekan met tal van activiteiten het twintigjarig bestaan als 

zelfstandige vereniging. Op de openingsavond zal Jiske Griffioen, tweevoudig gouden 
medaillewinnares bij de Paralympische Spelen in Rio, met drie andere mindervalide 

toptennissers een demonstratie rolstoeltennis geven.

Iet Wennekes en Annemieke Ha-
zeleger van de jubileumcommissie 
vertellen enthousiast hoe het pro-
gramma eruitziet. Na de opening op 
vrijdag om 19.00 uur door voorzitter 
Rob Heim volgt de rolstoeltennis-
demonstratie die voor iedereen vrij 
toegankelijk is. Enkele leden van de 
vereniging mogen ook ervaren wat 
tennissen in een rolstoel betekent. 
Na de demonstratie houdt Jiske 
Griffioen een voordracht over haar 
ervaringen. Ook daarbij zijn niet-
leden welkom. ‘FAK heeft voor dit 
onderdeel gekozen met de gedachte 
dat we hier misschien ook rolstoel-
tennis kunnen krijgen’, vertelt Iet 
Wennekes. Muzikaal wordt het pro-
gramma de eerste avond begeleid 
door Two Delicious. 

Casino Royal
Zaterdag wordt om 11.00 uur be-
gonnen met een brunch voor leden. 
Daarna is er tot 17.00 uur voor jong 
en oud een kermisachtig festijn met 
speelattributen. Er is een bubblebal, 
levend tafelvoetbal, rodeo en nog 
veel meer, maar ook een patatkraam 
en suikerspinnenkraam. Om 20.30 
uur begint een swingende feestavond 
waar familie en vrienden welkom 
zijn en de band van Jeffrey Noor-
dijk gaat zorgen voor een wervelend 
feest. Zondagmorgen worden vanaf 
10.00 uur gebakken eieren met spek 
en kaas geserveerd. Daarna zijn er 
tennisclinics voor de jeugd en voor 
volwassenen. ’s Middags wordt het 
FAK-terrein omgetoverd tot Casino 
Royal met verschillende gokspelle-
tjes. Wie daar niet van houdt kan te-
recht bij een kaas, wijn en bierproe-
verij. Het jubileum wordt afgesloten 
met een grote loterij.

Geschiedenis
FAK staat voor Flink Aanpakken 
Kameraden. De roots van de vereni-

ging liggen bij Inventum. In 1931 
wilde een aantal werknemers van 
die fabriek een voetbalclub oprich-
ten, maar ze kregen te maken met 
bezwaren van bestaande verenigin-
gen uit de regio. Uiteindelijk gaf de 
KNVB toestemming, maar de naam 
Inventum mocht niet in de clubnaam 
voorkomen. Het verhaal gaat dat uit-
eindelijk voor FAK is gekozen om-
dat de zoon van de fabrieksdirecteur 
zo heette. Van die naam werd een 
afkorting gemaakt en zo ontstond 
F.A.K. waar de betekenis Flink 
Aanpakken Kameraden aan werd 
gegeven. De club veranderde al snel 
in een omnivereniging, waar naast 
voetbal ook tennis en softbal werd 
gespeeld. De voetbalvereniging fu-
seerde in 1997 met BVC en Biltho-
ven tot FC De Bilt. De tennisvereni-
ging werd in 1996 verzelfstandigd 
en ging door onder de naam FAK.

Jubileum
‘Voor het jubileum tellen we vanaf 
het moment dat in 1997 de kantine 
werd opgeleverd.’ De vereniging telt 
ruim 600 leden van alle leeftijden. 
Er wordt de hele week door geten-
nist, ook in de winter. Het tennispark 

bestaat uit 7 banen met verlichting. 
De ondergrond is smashcourt, een 
sinds kort ontwikkelde baansoort. 
De constructie bestaat uit een gra-
velkleurige stabiliteitsmat met een 
keramische toplaag. De gebruikte 
materialen zijn onderhoudsarm en 
zijn niet alleen goed waterdoorla-
tend, maar ook bestand tegen extre-
me weersinvloeden. De vereniging 
telt veel vrijwilligers die iedere dag 
op het complex bezig zijn. 

Saamhorigheid
‘FAK is een hele mooie, gevarieerd 
samengestelde vereniging met men-
sen uit de hele gemeente’, vertelt 
Annemieke Hazeleger. Iet Wenne-
kes noemt het één grote familie. Zij 
denkt dat dit is ontstaan vanuit de 
omnigedachte. ‘We hebben onder de 
leden ook veel oud-voetballers die 
nadat ze met voetballen zijn gestopt 
gingen tennissen. De vereniging 
speelt competitie in districtsverband 
en organiseert regelmatig tenniseve-
nementen en toernooien. ‘We vie-
ren het  jubileum om elkaar beter te 
leren kennen en te verbinden, want 
saamhorigheid staat hier hoger in 
het vaandel dan prestatie.’ 

DOS C1 kampioen

In de laatste thuiswedstrijd moest het gebeuren tegen medekoploper 
Nova. Aan één punt had DOS C1 voldoende en een zwaarbevochten re-
mise (2-2) was voldoende voor het kampioenschap en als afsluiting van 
een seizoen, waar ook al in de zaal het kampioenschap was behaald.  

Arjen van Ginkel erelid Tweemaal Zes
Arjen heeft naast het vele jaren spelen in TZ1 nog veel en veel meer gedaan binnen TZ. Hij 

heeft met zijn inzet en visie vele korfballers opgeleid, die jaren in de selectie spelen of hebben 
gespeeld, mooie successen behaald met de junioren en met het vlaggenschip. 

Mede door Arjen zijn inzet en pas-
sie voor het korfbal is TZ gegroeid 
van de 3e klasse (toen hij begon 

met zelf spelen) tot de Hoofdklasse 
waarin TZ1 nu uitkomt. Dit heeft 
hij al die jaren als clubman gedaan, 

waarvoor hem dan ook veel dank 
verschuldigd is. Wat Arjen ook 
graag heeft gedaan waren de week-
endjes weg (regelen); dat begon al 
begin jaren 80 (vorig eeuw) met het 
pinksterweekend in Wierden en la-
ter de selectie-weekenden met vaak 
ook een zelf bedacht spel.

Beroep
Op Arjen kon je altijd een beroep 
doen als het over korfbal ging, eerst 
spelen, dan trainen en fluiten. Een 
paar jaar geleden zat TZ nogal krap 
in de scheidsrechters en dus ging 
Arjen ook nog buiten de deur flui-
ten om daardoor de club te steu-
nen.                    (Hester Ploeg)

Afsluiting Bridgeseizoen
Op woensdag 31 mei sloot ook BridgeComb. ’86 in De Bilt het sei-
zoen met de traditionele slotdrive en het uitreiken van de jaarprijzen. 
Het clubkampioenschap is gewonnen door Riet van Heyningen en Wim 
Westland; daarmee prolongeerden zij hun titel van vorig jaar! Hun 
voorsprong was zeer ruim en ze hebben die vast kunnen houden. Run-
ners up waren Erik Polders en Elly Akkerman.

De slembokaal is gewonnen door Mieke Neefs en Nico Verhaar. De 
eindstrijd was buitengewoon spannend, met de drie hoogst genoteerde 
paren maar 1 puntje verschil. Uiteindelijk gaf de laatste competitie-
avond de doorslag. De Westlandtrofee werd gewonnen door degene die 
van alle in het seizoen gespeelde ‘tussendoor’- avonden (feestdagen-
drives bijv.) het beste resultaat heeft geboekt. Het is een individuele 
prijs, die seizoen (als) wisseltrofee gewonnen is door Ad Franzen. 

Zomer
Vanaf woensdag 7 juni is iedereen weer welkom voor de zomerbridge. 
Acht woensdagavonden kan men meespelen, leden en niet leden. Van-
af 19.30 uur (iets eerder komen i.v.m. de inschrijving) in gebouw De 
Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-B. Niet leden betalen 2,50 euro per 
persoon per avond, leden gratis. Zomerbridge is op de woensdagen 7/6 
t/m 12/7. Van 17/7 t/m 13/8 is het clubgebouw gesloten. Daarna nog 
twee keer op 16 en 23 augustus.

V.l.n.r. Riet van Heyningen en Wim Westland, Nico Verhaar, Mieke 
Neefs en Ad Franzen. [foto Henk van de Bunt]

TZ bedankt Arjen voor zijn enorme 
inzet door hem erelid van Twee-
maal Zes te maken.

Iet Wennekes en Annemieke Hazeleger (rechts) van de jubileumcommissie.
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Vuurol 
in Lage Vuursche 

Op beide Pinksterdagen was het bos rond Dagrecreatie Drakenstein tot 
de boomtoppen gevuld met theater. De negende editie van Theaterfes-
tival Vuurol bracht zeventien voorstellingen, korte acts, belevingsplek-
ken, beeldende kunst op prachtige plekken in het bos. Dit alles werd 
gecombineerd met veel livemuziek. Het thema was Oase en de artiesten 
gaven daarvan hun eigen, zeer diverse interpretatie.

Beeldend theater voor volwassenen met het bos in de hoofdrol. 
[foto Reyn Schuurman]

Wandelexcursie
Het Utrechts Landschap hield in dit Pinksterweekeinde een wandelexcursie voor de helft over 

landgoed Beerschoten en voor de helft over landgoed Houdringe. Het verzamelpunt was bij het 
beeld Tourrenners (brons) van Jits Bakker: Met volle kracht vooruit, verleggen zij steeds weer 
hun grenzen net zo lang totdat de finish is bereikt. Er is geen winnaar of verliezer, maar samen 

delen zij een gevoel van overgave en tevredenheid’. 

Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoede-
ren van de Utrechtse Heuvelrug. Er 
staan dikke eiken en beuken met 
een doorsnede van meer dan een 
meter. Huize Houdringe is in 1779 
gebouwd. 

Rondom het huis is de tuin deels in 
de Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd. 
Landgoed Beerschoten is fraai ge-
legen in de Stichtse Lustwarande, 
een uitgestrekt wandelgebied ten 
oosten van Utrecht. Het museum is 
eigendom van de provincie Utrecht 
en is op alle dagen vrij toegankelijk 
van zonsopgang tot zonsondergang.

Het gaat goed met de flora en fauna 
op Park Vliegbasis Soesterberg

Het natuurbeheer, dat Utrechts Landschap sinds 2009 op Park Vliegbasis Soesterberg voert, 
blijkt succesvol. Twee monitoringsrapporten die in opdracht van de provincie Utrecht zijn 

gemaakt, tonen aan dat het goed gaat met de flora en fauna aldaar. 

Uit de onderzoeksgegevens blijkt 
dat de natuurwaarden van de voor-
malige vliegbasis in de periode 
2010-2016 zijn gestegen. Zo is het 
aantal veldleeuweriken fors toe-
genomen. Na de sterke toename 
tot 224 broedparen in 2014 is het 
aantal broedparen op dit hoge ni-
veau gebleven en is het aantal in 
2016 zelfs licht toegenomen tot 233 
broedparen. Dat is bijzonder want 
deze vogel staat op de rode lijst en 
komt op nog maar weinig plekken 
voor in Nederland. 

Broedvogels
Duidelijk is ook te zien dat het 
openstellen van de vliegbasis in de-
cember 2014 effect heeft gehad op 
de broedvogels van open terreinen. 
Zo mijden veldleeuweriken tegen-
woordig het grasland wat grenst 
aan het jaarrond opengestelde Wet-
houder Van Lemmenpad. Dit fiets-
pad wat van Soesterberg naar Soest 
loopt, is sinds 2011 opengesteld. 
Desondanks is er een positieve ont-
wikkeling te zien in de populatie 
veldleeuweriken en graslandvo-
gels. Doordat Utrechts Landschap 
extensief maaibeheer voortzet, 
worden de graslandvogels mini-
maal verstoord en blijft hun habitat 
beschikbaar. 

Maaibeheer
Het extensieve maaibeheer heeft 
ervoor gezorgd, dat de schrale gras-
landen goed ontwikkeld zijn. Er 

komt een rijke paddenstoelenflora 
voor en kruiden zoals hazenpootje, 
muizenoor en dwergviltkruid. Er 
zijn (nu) open, zandige plekken te 
vinden met geroerde bodems en ijle 
begroeiingen. Deze pionierssitua-
ties zijn botanisch waardevol van-
wege het voorkomen van bijzon-
dere planten, waaronder grondster 
en slangenkruid. 

Fauna
De fauna in het gebied profiteert 
hier ook van; denk hierbij aan de 
heivlinder, kommavlinder en het 
heideblauwtje. In de open en zan-

dige plekken zijn de blauwvleu-
gelsprinkhaan en veel insecten te 
vinden. Voor de familie der Spin-
nendoders is Park Vliegbasis Soes-
terberg één van de soorten-rijkste 
terreinen in Nederland geworden. 
Ook komen er veel rupsendoders  
voor. Verder zijn in 2016 maar liefst 
acht verschillende soorten dam-
bordvliegen aangetroffen, waarvan 
twee uiterst zeldzaam zijn in Ne-
derland. Het beheer van Utrechts 
Landschap is erop gericht om dit 
bijzondere natuurgebied te bescher-
men en verder te ontwikkelen. 

(Maarten den Hartigh) 

Activiteiten bij 
Landgoed Beerschoten 

Op zondag 11 juni is er bij Beerschoten een themawandeling: Bomen in 
de zomer. Deze wandeling wordt georganiseerd door Christien Hidding.  
Deelnemers kunnen zich aanmelden via christien.hidding@gmail.com. 
De wandeling  begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Deelname is gratis. Start vanuit informatiecentrum Paviljoen Beerscho-
ten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt voorbij parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf.

Op deze zondag is er eveneens van 14.00 tot 16.00 uur een concert bij 
het informatiecentrum, georganiseerd door Stichting Zomerconcerten 
De Bilt . Bij slechte weersomstandigheden wordt het concert afgelast. 
Zie de informatie daarover op facebookpagina: ‘stichting zomerconcer-
ten de bilt’. Het programma vermeldt om 14.00 uur een optreden van 
Marie-Jose Tiemstra met instru-
mentale begeleiding en om 15.00 
uur een bijdrage van het koor ‘De 
Tissues’. De toegang is gratis. 

advertentie

advertentie

Kommavlinder op slangenkruid, Park Vliegbasis Soesterberg. (foto HUL)

Al gaat het hier nog zo hard waaien
Geesina’s wieken zullen niet draaien
die staan ingepakt
want de muur was verzwakt
maar ze gaan straks Groenekan weer verfraaien

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
07-06
Do.

08-06
Vr.

09-06

Beenham v.d. grill
met mosterdsaus

of
Gebakken mulfilet

met citroensaus
of

Portugese maaltijdsalade

€ 11,-

Woe.
14-06
Do.

15-06
Vr.

16-06

Paella
met kip, vis of groenten

Incl. dessert
Incl. dessert + glas Sangria

€ 11,-

€ 15,-
€ 17,50

Maandmenu: “TAPASMENU”

Verzamelpunt bij het beeld Tourrenners. [foto Reyn Schuurman]

Geen bronzen beeld, maar vio-
list van vlees en bloed. [foto Reyn 
Schuurman]

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


	VK-M_07-06-17_01fc
	VK-M_07-06-17_02fc
	VK-M_07-06-17_03fc
	VK-M_07-06-17_04fc
	VK-M_07-06-17_05fc
	VK-M_07-06-17_06fc
	VK-M_07-06-17_07fc
	VK-M_07-06-17_08fc
	VK-M_07-06-17_09fc
	VK-M_07-06-17_10fc
	VK-M_07-06-17_11fc
	VK-M_07-06-17_12fc
	VK-M_07-06-17_13fc
	VK-M_07-06-17_14fc
	VK-M_07-06-17_15fc
	VK-M_07-06-17_16fc
	VK-M_07-06-17_17fc
	VK-M_07-06-17_18fc
	VK-M_07-06-17_19fc
	VK-M_07-06-17_20fc
	VK-M_07-06-17_21fc
	VK-M_07-06-17_22fc
	VK-M_07-06-17_23fc
	VK-M_07-06-17_24fc

