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Brandweeroptocht 
door Walter Eijndhoven

Vanwege het 100-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer De Bilt houdt de Biltse brandweer 
op zaterdag 11 juni een optocht met oldtimers en bijzondere, moderne voertuigen door de 

kernen van Bilthoven en De Bilt. Toaal rijden 53 voertuigen mee  
vanuit het hele land, van Groningen tot Zeeland. 

De organisatie van de optocht 
berust bij een aantal leden en 
oud-leden van de brandweer. Or-
ganisator Han Jacobse, vertelt: 
‘Het loopt voorspoedig met de 
inschrijvingen van de brandweer-
voertuigen. Wij staan nu op iets 
van 53 of 54 wagens en vandaag 
is de deadline. Dus er zullen er 
wel niet meer zoveel bijkomen, 
heb ik het idee’. 

Frans van den Berg, mede-orga-
nisator van de optocht, vult aan: 
‘Wij zijn hier dan ook al twee jaar 
mee bezig. Tijdens de ledenverga-
dering, twee jaar geleden, kwam 
het idee op om iets te doen met 
oude voertuigen. En aanstaande 
zaterdag is het dan zover’. 

Route
Gestart zal worden vanaf het RI-
VM-terrein aan de Antonie van 
Leeuwenhoeklaan, om 14.00 uur. 
Organistor Ton van Schaik: ‘Vanaf 
de Antonie van Leeuwenhoeklaan 
loopt de route via de Overboslaan, 
Sperwerlaan, Koperwieklaan naar 
de Julianalaan en Vinkenlaan, bij 
de Kwinkelier. 
Vervolgens rijdt de optocht via de 
Leijenseweg, Oude Brandenbur-

gerweg, Hertenlaan en 1e Bran-
denburgerweg naar de Hessen-
weg. Via de Looydijk, Waterweg 
en Planetenbaan rijden wij naar 
winkelcentrum Planetenbaan. Via 
de Hertenlaan en Jachtlaan komt 
de optocht aan bij het gemeente-
huis ‘Jagtlust’. Hier vindt rond 
15.45 uur een defilé plaats’. 

Begeleiding
De optocht loopt dwars door De 
Bilt en Bilthoven en wordt de eer-
ste helft van de route begeleidt 
door de Brandweerharmonie, de 
tweede helft wordt begeleidt door 
de Koninklijke Biltse Harmonie. 
Van den Berg: ‘De route is negen 
kilometer lang, dat is te ver voor 
één harmonie. Daarom nemen zij 
het van elkaar over’. Ook één van 
de organisatoren rijdt mee in een 
eigen brandweerwagen. Jacobse: 
‘Ik heb een daf 44, omgevormd 
tot brandweerwagen’. 

Na het defilé bij het gemeentehuis 
vindt een ‘static show’ plaats, 
waarbij iedere belangstellende 
de auto’s van dichtbij kan bekij-
ken en foto’s mag maken van de 
voertuigen. Meer informatie op: 
www.100jaarbrandweerdebilt.nl.Ton van Schaik (l) Frans van den Berg (m) en Han Jacobse (r) met hun Mercedes Metz uit 1953.

Veel belangstelling voor 
Onderdoorgang Leijenseweg 

Op 4 juni kon iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij de Onderdoorgang 
Leijenseweg in Bilthoven. Normaliter is de toegang verboden, maar van 10.00 tot 16.00 uur was 

de bouwplaats van Hegeman-Mobilis open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw 2016. 
De toegang was gratis en er viel een hoop te beleven voor jong en oud.

Hegeman-Mobilis bouwt, in op-
dracht van ProRail, een onder-
doorgang onder het spoor aan de 
Leijenseweg in Bilthoven. 
Deze onderdoorgang vervangt de 
spoorwegovergang op de Leijen-
seweg. Naast de onderdoorgang 
worden ook een rotonde en een 

nieuwe weg aangelegd. De rotonde 
komt bij de kruising van de Leijen-
seweg met de Tweede Brandenbur-
gerweg. 

Mede door het prachtige weer was 
er grote belangstelling op deze 
kijk-spoorovergang-dag. Ieder-
een vond het indrukwekkend, om 

te zien wat er is gedaan en nog te 
doen staat: het zal nog een hele 
klus worden alles op z´n plaats te 
krijgen. Er was koffie en thee naast 

limonade; een verfrissing en een 
verademing, want boven op het 
brugdeel was het wel erg warm. 
[HvdB]

De onderkant van het brugdeel voor de treinen; dit wordt later op zijn 
plek gereden en gedraaid (foto Wim Westland).

Grote belangstelling; vooral de vraag: ‘Hoe nu verder?’
(foto Wim Westland).

Uitleg over de bypass naar winkel en woonwijk (foto Wim Westland).
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/06 • 10.30u - ds. J. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/06 • 09.30u + 18.30u - Ds. R. W.

de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/06 • 10.30u - Mevr. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove  

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/06 • 10.30u - Werkgroep liturgie 

Meditatieve viering

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

12/06 • 10.15u - Ds. C. van Breemen
12/06 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

12/06 • 10.00u - Ds. A. Stijf, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 

12/06 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/06 • 10.00u - Samendienst met de 
Opstandingskerk ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/06 • 10.00u - Samendienst in

en met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
12//06 • 10.00u - Communieviering, 

Parochianen + Vocaal Ensemble 
‘Voyelles’

Volle Evangelie Gemeente
12/06 • 10.00u - Spreker Fred Pathuis

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
12/06 • 10.30u - Drs. J. Bouma 

Herv. gemeente Blauwkapel 
12/06 • 15.30u - ds. L. Quist 

Herst. Herv. Kerk
12/06 • 10.30u - Ds. R. J. Oomen

12/06 • 18.00u - Ds. J.G. van Tilburg

Onderwegkerk Blauwkapel
05/06 • 10.30u - Pastor M. de Mey 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/06 • 11.00u - Dhr. J. Grootendorts

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
12/06 • 18.30u - Ds. J.B. Kamp  

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/06 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
12/06 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
12/06 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering Pastor Jan Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/06 • 10.00u - ds. L.G. Compagnie 
12/06 • 18.30u - dhr. J. van Ooyen, 

Jeugddienst

PKN - Herv. Kerk
12/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

12/06 • 18.30u - Ds. M.F. van Binnendijk

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.

Oud papier Maartensdijk
‘TZ’ haalt zaterdag 11 juni oud papier op. De papierwagens gaan zater-
dagmorgen om 9.00 uur rijden. 
Oud papier Groenekan
Op zaterdag 11 juni haalt het Rode Kruis oud papier op. U wordt ver-
zocht het papier of de papierkliko vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

In plaats van kaarten

Daar het niet mogelijk is om u allen persoonlijk te bedanken voor de 
steun en het medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde en 
zorgzame man, onze biddende vader en opa

Teunis van asselT

betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.
De vele kaarten, brieven, maar bovenal uw aanwezigheid bij de 
condoleance, rouwdienst en begrafenis hebben wij zeer gewaardeerd.

 G. van Asselt – van Oeveren
 Kinderen en kleinkinderen

Groenekan, juni 2016

Bewonderswaardig was haar levenskracht.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.

Na een kort ziekbed heeft de Heere tot Zich genomen, onze lieve, 
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Adriana Aagje Oelderik-Oskamp
sinds 14 november 1992 weduwe van Lammert Oelderik

* 17 december 1937 te Woerden † 6 juni 2016 te Utrecht

 René en Corrie
  Bianca en Bart
  Stefan en Gabriëla
   Jayden
 Kees en Fred
 Gerdien en Hans
  Dave en Roos
   Gijs
  Wendy en Sjoerd
 Alex en Nelly
  Ben
  Niels en Bregtje
 Bert en Marjan
  Lotte en Rick
  Marieke
 Adrie en Brigitte
 Janneke en Edwin
  Frank
  Reinout

Kievitlaan 37
3738 EP Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 10 juni van
19.00 tot 20.30 uur in de Ontmoetingskerk,
Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk.

De dienst van Woord en gebed zal gehouden worden op
zaterdag 11 juni om 10.00 uur in de Hervormde Kerk,
Hoge Vuurscheweg 4 te LageVuursche.

Aansluitend zal omstreeks 11.30 uur de begrafenis plaatsvinden op 
de Algemene begraafplaats aan de Kerkdijk te Westbroek
(achter de Hervormde Kerk).

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in gebouw
Rehoboth te Westbroek.

Geen bloemen

Vol ongeloof en diep bedroefd 
delen wij mee dat onze geweldige, 
bijzondere en vooral liefdevolle 
moeder en oma is overleden.

Ria Baggerman 
Delft, 20 december 1946  Utrecht, 6 juni 2016

Lieve Ria, wat zullen wij jou missen en velen met ons.

Sanne en Lieve
Keti, Marc en Daan

Correspondentieadres: 
Eikstraat 6
3581 XL Utrecht

De afscheidsbijeenkomst voor Ria wordt gehouden 
op zaterdag 11 juni om 13.30 uur in de Geertekerk, 
Geertekerkhof 23 in Utrecht. 

Ria houdt veel van paarse bloemen, bij voorkeur irissen en lathyrus. 

Na afloop van de bijeenkomst heffen wij het glas op het leven 
met Ria als middelpunt. 
Ria wordt daarna in besloten kring gecremeerd.

U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg. 

Mocht u geen kaart hebben ontvangen, dan kunt u deze 
advertentie als zodanig beschouwen.
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Overdracht archief Kerk 
Blauwkapel-Groenekan 

Op zaterdag 11 juni worden, tijdens bijeenkomsten in zowel het kerkje in Blauwkapel als in de 
Hervormde Dorpskerk aan de Groenekanseweg in Groenekan, de kerkarchieven na 

376 jaar overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen.

De hervormde gemeente is in het 
bezit van waarschijnlijk een groot 
deel van de kerkelijke archieven 
vanaf 1640 tot heden. Ook de oud-
ste stukken uit de 17e en 18e eeuw 
zijn nog terug te vinden in het ar-
chief. Dat wil de kerkenraad zo 
houden. Daarom is besloten het 
archief van bijna tien strekkende 
meter bij het Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen in Breu-
kelen onder te brengen. 

Veilig en raadpleegbaar bewaren 
Het archief is al eerder buiten de 
muren van de kerkgebouwen ge-
weest. Verschillende stukken uit het 
archief zijn in het begin van de 19e 
eeuw naar de gemeente Maartens-
dijk, aan het begin van de 20e eeuw, 
naar de familie van de overleden 
ds. Postma en in de jaren zeventig 
van de 20e eeuw, naar het Utrechts 

archief uit kerkelijke gebouwen 
verdwenen. Maar de stukken zijn 
ook altijd weer terug gekomen. De 
huidige kasten waar het archief in 
bewaard wordt zijn niet veilig en de 
archieven zijn niet goed raadpleeg-
baar. Een reden voor de hervormde 
gemeente om uit te kijken naar een 
geschikte veilige en raadpleegbare 
bewaarplaats. 

Mogelijkheden
Verschillende mogelijkheden zijn 
in de kerkenraad besproken, zoals 
een veilige bewaarplaats in de kerk, 
Het Utrechts Archief of het Regio-
naal Historisch Centrum Vecht en 
Venen. Uiteindelijk is er voor deze 
laatste mogelijkheid gekozen. Be-
langrijke redenen daarvoor waren, 
dat Blauw-Capel al eeuwenlang tot 
de gemeente Oostveen, later Maar-
tensdijk, behoort. Pas de laatste 

halve eeuw is Blauwkapel opge-
nomen door de gemeente Utrecht. 
Daarnaast zijn de archieven van de 
voormalige gemeente Maartens-
dijk ook grotendeels in het Regio-
naal Historisch Centrum Vecht en 
Venen opgeslagen. Daardoor is de 
Historische Vereniging Maartens-
dijk actief met het verrichten van 
archiefonderzoek in het Regionaal 
Historisch Centrum. Het plaatsen 
van het archief in dezelfde depots 
als waar ook de gemeentelijke ar-
chieven staan, maakt het voor de 
historische vereniging eenvoudig 
om onderzoek te verrichten naar de 
lokale geschiedenis. 

Kennis
Medewerkers van het Regionaal 
Historisch Centrum beschikken 
over veel kennis van het voorma-
lige Maartensdijkse gebied. De ker-
kenraad verwacht dat de komende 
jaren heel veel archieven gedigi-
taliseerd worden en daarmee ook 
voor Utrechtse onderzoekers en on-
derzoekers van buiten Utrecht goed 
toegankelijk worden. 
Op zaterdag 11 juni 2016 wor-
den in de kerk in Blauwkapel en 
vervolgens in de kerk in Groene-
kan bijeenkomsten georganiseerd, 
waarbij de bijzondere overdracht 
van het archief van de hervormde 
gemeente Blauwkapel-Groenekan 
aan het Regionaal Historisch Cen-
trum Vecht en Venen centraal staat. 
Deze overdracht is gevat in een bij 
de kerk (en het archief) passend 
programma met een overdenking 
en orgelmuziek. Het Utrechtse 
klokkenluidersgilde zal de klok 
van Blauwkapel luiden. De consu-
lent van de Hervormde gemeente 
Blauwkapel-Groenekan, ds. Baan 
draagt tijdens de bijeenkomst in 
het kerkje Blauwkapel het oudste 

document uit het archief over aan 
mevrouw Ypma, de directeur van 
het Regionaal Historisch Centrum. 
Het oudste document uit het archief 
van de hervormde gemeente is een 
boek uit 1640 en bevat de acta van 
de kerkenraad van 1640 tot en met 
1729. Het jongste stuk, de laatst 
vastgestelde notulen van de ker-
kenraad, wordt overgedragen in de 
kerk Van Groenekan.

Signaal
Naast de overdracht laat de her-
vormde kerk tijdens de bijeen-
komst zien welke bijzonderheden 
er uit het archief gehaald kunnen 
worden en waarom het belangrijk 

is dat onderzoekers toegang heb-
ben tot een goed ontsloten archie-
ven: ‘Het vastleggen van informa-
tie in het verleden is de basis voor 
wat wij nog weten in het heden’. 
De hervormde gemeente wil met 
de bijeenkomst ook een signaal 
geven naar verenigingen, stich-
tingen, kerken etc. om na te den-
ken over de mogelijkheden van 
goed beheer van de archieven en 
het openstellen van de archieven 
voor onderzoekers. Het program-
ma start in de kerk in Blauwkapel 
om 14.30 uur om vervolgens om 
15.30 uur door te gaan in de dorps-
kerk van Groenekan.   
(Tijmen Pranger rhcvechtenvenen)

advertentie

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

De aardewerk plaquette aan de voorgevel beeldt de gelijkenis uit van de 
Zaaier uit Mattheus. [foto Henk van de Bunt]

Archieffoto uit 2005 van de kerk in Blauwkapel. [foto Henk van de Bunt]

Op 25 november 1953 werd de kerk in Groenekan in gebruik genomen.. 
De doopboeken, trouwboeken en lidmatenregisters van de kerk gaan 
terug tot 1640. Het orgel dateert uit 1865. [foto Henk van de Bunt]

Engels-Nederlandse oorlogen 
completer beschreven

door Guus Geebel

‘Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw’ is de ondertitel van het tweede boek in een reeks 
over oorlogen in Europa die de loop van de geschiedenis bepaalden. De auteurs Anne Doedens 
en Liek Mulder stelden het boek samen, waarbij Doedens voornamelijk het wetenschappelijke 
en de vakinzichten leverde. Liek Mulder ging vooral over vorm en taal en bracht de teksten tot 

leesbare proporties terug. Jan Houter gaf adviezen. 

Het boek gaat over de drie oorlo-
gen met Engeland in de zeventien-
de eeuw. ‘Nieuw aan dit boek is 
dat het aansluit bij een wat nieuwe 
manier van tegen deze oorlogen 
aankijken en de belangrijke rol 
van de Waddeneilanden daarbij. 
De tocht naar Chatham in 1666 
was de oorzaak van de ramp op 
het Vlie, waar 170 schepen wer-
den verbrand. In dit boek wordt de 
tocht naar Chatham voor het eerst 
gekoppeld aan die ramp. Iedereen 
denkt dat De Ruyter over de ket-
ting in de Theems is gevaren, maar 
dat deed admiraal Van Ghent, op-
richter in 1665 van het Korps Ma-
riniers. Hij was de eerste comman-
dant van het Korps en ligt in de 
Domkerk van Utrecht begraven.

Nieuw materiaal
In het boek staat meer achter-
grondinformatie dan in de ge-
schiedenisboeken. Het bevat zo’n 
twintig afbeeldingen van penschil-
derijen van vader en zoon Van de 
Velde, die zij tussen 1640 en 1690 
vervaardigden. Zij legden de  ge-
beurtenissen tijdens deze oorlogen 
nauwkeurig vast. De oude Van de 
Velde had een familierelatie met 
Vlieland. Het boek is vrijdag 20 
mei in Den Helder gepresenteerd 
aan de Commandant Zeestrijd-
krachten Rob Verkerk die ook lui-
tenant-generaal van de mariniers 
is. Hij is op 19 en 20 augustus op 
Vlieland en Terschelling ook aan-
wezig bij de officiële herdenking 
van de ramp in 1666. Bij Flevo-

druk wordt een boek over Vlieland 
in een herziene vorm uitgegeven 
met veel nieuw materiaal. ‘Voor de 
liefhebber maken we een facsimile 
van 250 exemplaren met het ver-
haal van het boekje van dominee 
Den Heussen over de ramp van 
1666. Het is een genummerde uit-
gave op oud papier gedrukt’, ver-
telt Anne Doedens.

Het boek ‘Engels-Nederlandse 
oorlogen’ van de historici Anne 
Doedens en Liek Mulder is het 
tweede in een reeks over oorlogen 
in Europa die de loop van de ge-
schiedenis bepaalden. Het derde 
boek wordt ‘Slag in de Javazee’, 
over de oorlog tussen Nederland 
en Japan. 

V.l.n.r. Jan Houter, Anne Doedens, admiraal Rob Verkerk en Liek Mulder 
bij de aanbieding van het boek.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Filet americain
Kip-tomaat-mozzarella
Bieslookpaté

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

Spekrollade ham/kaas
Boeren achterham
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.25 

Beetje pittig!

Biefstukspiezen

Varkenhaas saté 

Barbecueworst

Sucadelapjes

Runder cordon bleu

Filetlapjes
Naturel of gemarineerd

500
GRAM 9.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 3.98

500
GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.50

BOEREN GATENKAAS
500

GRAM 6.99

3 x 100
GRAM 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 juni 
t/m woensdag 15 juni

Lekker voor het weekend! CASHEWNOTEN
Gezouten of ongezouten

100
GRAM 1.75

100
GRAM 0.75PINDA'S

Gezouten of ongezouten

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:
Super lekker en makkelijk! 

KLEINE VARKENS
HAASJES 1

KILO 9.99

4
STUKS 5.-GEGRILDE KIPPENBOUTEN

2 
STUKS 10.-GEGRILDE HELE KIPPEN

VLEESWAREN TRIO

Volgens Nieuw-Zeelands recept
HEERLIJKE PIE’S

Volgens Nieuw-Zeelands recept

Tip!

5 HALEN=
4 BETALEN

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Runderschnitzels
Varkensschnitzels
Kipschnitzels

3 
VOOR 10.-

5 HALEN=
4 BETALEN

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

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

Vers van de Traiteur
Zomer spaghetti of
spaghetti Bolognese
________________________ 100 GRAM 0,99
Spaghetti gevulde kip
MET ASPERGES
________________________ 100 GRAM 1,25
Spaghetti scampi’s
MET RUCOLA
________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse Sushi!!!

De Lekkerste

Asperges
GRATIS GESCHILD

Heerlijke

Frambozen
3 DOZEN

Grote

Galia Meloen
ZELDZAAM LEKKER

4,95 4,990,99

HOLLANDSE

Trostomaten
____________________HEEL KILO 0,99
ROERBAK GROENTE

Suprieur
____________________400 GRAM 1,99
Pilav OF

kalfsvlees Szechuan
MET RIJST OF MIHOEN

____________________100 GRAM 1,25

Volop Hollandse aardbeien
SCHERPE DAGPRIJZEN!

Volop wilde perziken, 
kersen, abrikozen en 

zachtfruit
DAGELIJKS VERS!

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 13, DINSDAG 14
EN WOENSDAG 15 JUNI

PER STUK
HEEL KILO
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Naar een gezonder De Bilt in 2040
door Walter Eijndhoven

Samen voor De Bilt organiseert op donderdag 9 juni in de Zuiderkapel in Bilthoven het spel 
‘Een gezonder Nederland in 2040’. Onder leiding van Johan Melse van het RIVM spelen 

diverse groepen uit de Biltse samenleving met elkaar het spel. Gekeken wordt naar de 
uitkomsten van het spel en welke prioriteiten hieruit voortkomen voor 

een betere gezondheidszorg in 2040.

Onze overheid heeft maar één 
wens; zelfredzaamheid van alle 
burgers. Niet meer afwachten wat 
de dokter zegt, zelf initiatief ne-
men, zelf informatie opzoeken en 
langer thuis blijven wonen. Helaas 
kan niet iedereen aan deze wensen 
voldoen. Bepaalde groepen burgers 
blijven achter. Er ontstaat een kloof 
tussen rijk en arm, laag- en hoog-
opgeleiden. Zo blijkt uit onderzoek 
dat laagopgeleiden meer roken en 
eerder kampen met overgewicht. 
Hierdoor lopen de kosten steeds 
hoger op. ‘De kosten binnen de ge-
zondheidszorg rijzen de pan uit’. 
Aan het woord is Ebbe Rost van 
Tonningen, één van de begeleiders 
van het spel. Hij vervolgt: ‘Omdat 
iedereen ouder wordt is ons stelsel 
niet meer financierbaar en zal er 
toch echt iets moeten gebeuren. Het 
RIVM uit Bilthoven heeft nu een 
spel ontwikkeld met vier toekomst-
beelden, vier perspectieven op de 
volksgezondheid. 

Perspectief
Het eerste perspectief is “Op en top 
gezond”, burgers leven gezonder 

als zij niet roken, gezond eten en 
voldoende bewegen.Tweede per-
spectief is: “iedereen doet mee”, 
hiertoe behoort onder andere het 
beschermen en steunen van de 
zwakkeren in de samenleving en 
niemand uitsluiten. Burgers zullen 
ook meer “het heft in eigen hand 
moeten nemen”, het derde perspec-
tief. Hierbij gaat het om de kwaliteit 
van leven, wat dat inhoudt bepaalt 
iedereen voor zichzelf. Het laatste 
perspectief vraagt “meer aandacht 
voor een gezonde welvaart”, ook 
voor komende generaties. 

Trend
Rost van Tonningen vertelt: ‘De 
trend ligt bij het derde en vierde 
perspectief: het heft in eigen hand 
nemen en meer aandacht voor een 
gezonde welvaart. Gezond leven 
wordt steeds belangrijker bin-
nen onze maatschappij, maar ook 
dat iedereen meedoet binnen onze 
maatschappij’. Helaas zijn er nog 
steeds ouderen die het gevoel heb-
ben niet mee te tellen. Eén van 
die ouderen is Tiny Matthijssen, 
uit Dijckstate, Maartensdijk. Zij 

vertelt: ‘Ik heb niet het idee dat er 
naar ons, ouderen, wordt geluisterd. 
Kijk nu naar de gemeente De Bilt. 
Ons eigen vroegere gemeentehuis 
was lekker dichtbij, op loopafstand. 
Sinds wij samengegaan zijn met de 
gemeente De Bilt vallen, wordt al-
les uit Maartensdijk weggehaald, 
en ondergebracht in het gemeente-
huis in Bilthoven. Vreselijk!’. 

Randgroep
Dicky van der Wijngaard en Con-
nie Korsman, ook allebei uit Dijck-
state vallen hun buurvrouw bij: 
‘De burgers hier in Maartensdijk 
voelen zich een randgroep binnen 
de gemeente. Zelfs als wij iets sim-
pels aandragen, zoals het gebruiken 
van een groter lettertype op de ac-
tiviteitenkalender binnen Dijck-
state- niet alle ouderen kunnen de 
kalender evengoed lezen- wordt 
door Mens De Bilt volledig aan 
voorbij gegaan. En zo kunnen wij 
nog wel even doorgaan; kijk naar 
onze bibliotheek, de scootmobiel 
waar wij ineens voor moeten beta-
len en de sociale voorzieningen die 
afbrokkelen’. Rost van Tonningen 

beaamt dat er nog wel het één en 
ander schort binnen de maatschap-
pij en binnen de gezondheidszorg 
in het bijzonder. Rost van Tonnin-
gen: ‘Daarom is het spel dat wij 
aanstaande donderdag spelen, met 
een aantal genodigden, zo belang-
rijk. Wij hopen dat de deelnemende 

partijen hun ervaringen omzetten in 
wat zij het belangrijkst vinden voor 
de gezondheidszorg in De Bilt voor 
de komende jaren. De prioriteiten 
die hier uitkomen zullen wij als in-
put leveren voor de bespreking van 
de gezondheidsnota De Bilt op 30 
juni aanstaande’.

Ebbe Rost van Tonningen in overleg met bewoners van Dijckstate in 
Maartensdijk.

Weer gezellig bij 
De Kroeg

Het was weer gezellig afgelopen vrijdag bij De Kroeg. 
Zeker 35 mensen genoten eerst van het mooie weer op het 
terras bij Restaurant Bij de Tijd in De Bilt, later ging het 

feestje binnen door.

Norbert Sparnaay en Wouter verzorgden een live optreden: vooraf 
was een lijstje met verzoeknummers ingediend. Uit volle borst werd 
meegezongen met liedjes als ‘Bloed, zweet en tranen’, ‘Handen om-
hoog’, ‘Als de morgen is gekomen’, ‘Brabant’, ‘Rosanne’ en ‘Kedeng 
kedeng’. Els, Dascha en Arend kenden veel liedjes uit hun hoofd, zij 
zongen mee als achtergrondkoortje. De (volgende) Kroeg, voor mensen 
met een verstandelijke beperking, is op vrijdag 1 juli. Meer informatie 
bij Wilma van Poelgeest, sociaal werker bij MENS De Bilt ( telefoon-
nummer 030 7440595). [MD]

De Kroeg start met het fraaie weer buiten.

Norbert en Wouter voldoen graag aan de vele verzoeknummers.

Tien jaar sociale 
geschiedenis vastgelegd

Maandag 30 mei presenteerden Piet 
Steegman, Alexander Tchernoff en 
Ada van Dis het door hen samen-
gestelde boek ‘Tien jaar Platform 
Respectvol Samenleven De Bilt’. 
Het jubileumboek geeft een mooie 
en lezenswaardige beschouwing 
op de geschiedenis, de werkwijze 
en de bereikte resultaten van dit 
samenwerkingsverband van tal 
van Biltse maatschappelijke orga-
nisaties. De boekpresentatie vond 
plaats in de Oude Raadszaal van het 
gemeentehuis De Bilt. 

Piet Steegman overhandigde een 
eerste exemplaar aan Platform-
lid Arjen Gerritsen, die als 
burgemeester van De Bilt het eerste 
exemplaar in ontvangst nam. [foto 
Henk van de Bunt]

Wat vrijwilligers steeds weer presteren
weet de gemeente goed te waarderen
want het is hier zo fijn
omdat die er steeds zijn
dus ging het college ze eren

Guus Geebel Limerick

Weg in HF Witte

Rijkswaterstaat is de komende jaren druk aan het werk op onder andere de A27, de A1 en de A12. In het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt waren op 30 mei de plannen te zien voor de veranderingen aan deze snelwegen. [foto 
Henk van de Bunt]
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Roefeldag
Op woensdag 22 juni 2016 van 13.30 tot 16.00 
uur wordt de Roefeldag alweer voor de 19de keer 
georganiseerd in gemeente De Bilt. Ben jij 8 tot 12 
jaar en woon je in De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, 
Groenekan, Hollandse Rading of Westbroek? Dan 
kun jij meedoen aan de Roefeldag. Meedoen is gratis, 
maar je moet je wel van tevoren opgeven via een 
inschrijfformulier te verkrijgen bij de servicecentra.
Je kunt je alleen opgeven in groepjes van drie met 
een begeleider van minimaal 18 jaar. Opgeven kan 
tot 8 juni.

Nieuwe website MENS De Bilt.
Sinds kort heeft MENS De Bilt een geheel vernieuwde 
website. Hierop vindt u informatie over wat wij doen, 
wat er gebeurd in de servicecentra enz. enz. U kunt 
zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Laat ons 
weten wat u vindt van de site, we zijn benieuwd.

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

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

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

Hooggeëerd publiek, welkom bij de grootste, doorlopende vaste planten-
show van Midden-Nederland. Met een sensationele variatie van méér  
dan 1.000 soorten vaste planten. De plek waar de ene na de andere 

magistrale aanbieding uit de “Vaarderhoed” getoverd wordt. 

ALLE VASTE
PLANTEN

potmaat 9 x 9 of 11 x 11 cm

KASSAKORTING

Elke zondagmiddag
matinee van 12.00 tot 17.00 uur

De hoofdact 
van deze week:

Of maak uw keus bij onze afdeling “150 CENT 
SEGMENT”. Hier vindt u meer dan 400 soorten

vaste planten, per stuk voor slechts €1,50

25%

Geldig t/m 
dinsdag 14 juni

De VIKING iMow: de robotmaaier die
maait in uw plaats

ROBOTMAAIERS

Vanaf
€ 1449,-

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

Tijdelijke actie tot en met 30/06/2016

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
service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Verras hem 
met een diner(bon)!

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Vaderdagtip!

MAANDBROOD JUNI
HET ZUIDERLICHT

€ 1,65

een licht meergranenbroodje
met een paarse gloed
van Australische tarwe

BOSSCHE BOLLEN

€ 1,50

Heerlijk en rijk gevuld
per stuk

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Voices of Bilthoven

Het koor The Voices of Bilthoven 
(ongeveer 125 enthousiaste, vrouwe-
lijke leden) o.l.v. Linda Caminita heeft 
een zeer uiteenlopend en uitdagend 
repertoire. Het koor verzorgt een gratis 
Zomerconcert bij Paviljoen Beerscho-
ten op zondag 12 juni om 15.00 uur. 

Klapstoeltje of picknickdeken mee en 
genieten maar!

Groene Daan

Op maandag 13 juni komt de beheer-
commissie van De Groene Daan in 
openbare vergadering in Dorpshuis De 
Groene Daan in Groenekan om 20.00 
uur bijeen.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

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

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 
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Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

In juni 20% korting op
al het Kinta Hout en Royal Servies!

advertentie

De 5e generatie trouwt op Jagtlust
door Henk van de Bunt

Vrijdag 3 juni zijn de heer Hidde Walrave Tuininga en mevrouw Ricky Petronella Christina 
Roozen op Jagtlust in het huwelijk getreden. De trouwambtenaar heeft hen in de echt 

verbonden op de plek waar een voorvader van de heer Tuininga (Jan Boissevain) zijn woning 
kocht, restaureerde en een tiental jaren later weer verliet. 

De zoon van Jan Boissevain - ook 
Walrave genaamd - heeft in 1942 
een boek geschreven over ‘Mijn 
Leven’. In dat boek beschrijft hij 
ook zijn tijd op Jagtlust. Karel 
Beesemer bood na de huwelijks-
voltrekking zijn boek over Jagtlust 
aan en Leo van Vlodorp namens de 
Historische Kring drie exemplaren 
van De Biltse Grift, waarin nu een 
artikel over die bewoner/eigenaar 
(ook geschreven door Karel Bee-
semer) is opgenomen.

Getipt
Leo van Vlodorp vertelde in zijn 
toespraak aan de jonggehuwden: 
‘Karel Beesemer is auteur van het 
boek over Jagtlust uit 2002, geti-
teld ‘Jagtlust’, van middeleeuwse 
kloosterboerderij tot eigentijds 
gemeentehuis’. Bij hem heeft 
achteraf de mening post gevat uw 
voorvader in het boek veel te kort 
te hebben gedaan. Hij vermeldde 
alleen, dat hij eigenaar/ bewoner 
was van Jagtlust gedurende de ja-
ren 1892 tot 1906 en dat hij van be-
roep koopman te Amsterdam was. 

Maar hij heeft over uw voorvader 
opnieuw geschreven en dan uitge-
breid om het belang van hem voor 
onze gemeente en de opbouw van 
de gehele economie van Nederland 
uit de doeken te doen’.

Woningvereniging
Karel Beesemer vertelt: ‘Voorva-
der, Jan Boissevain, werd in 1836 
geboren in Amsterdam. In 1862 
huwde hij op 25-jarige leeftijd te 
Amsterdam met Petronella Johan-
na Gerharda Brugmans. Zij werd 
geboren in 1838 te Amsterdam en 
overleed in 1905 op Jagtlust. 
Uit het huwelijk van Jan Boisse-
vain zijn negen kinderen geboren. 
Hun kinderen vervulden vooraan-
staande maatschappelijke functies. 
De zakelijk/commerciële levens-
loop van Jan Boissevain zelf was 
rijk geschakeerd en daarenboven 
ook zeer betrokken bij de toenma-
lige samenleving als geheel. Hij 
was jarenlang voorzitter van een 
woningvereniging te Amsterdam, 
die huizen voor arbeiders bouw-
de’.

Jagtlust
‘De familie Boissevain bewoonde 
jarenlang een 17e eeuwse landgoed 
in Bloemendaal. In 1891 moest de 
familie dat landgoed verlaten. Jan 
Boissevain had inmiddels gezocht 
naar een ander buitenverblijf en hij 
had het gevonden in de provincie 
Utrecht, in het ‘dorpje Bilthoven’, 
dat toen nog Station De Bilt heette. 
Het was het voormalige buiten van 
de Graven van de Bosch. In latere 
jaren was het in gebruik als sana-
torium, maar op het moment dat 
Jan Boissevain het vond, stond het 
leeg en was het verwaarloosd. Het 
buiten was circa 6ha. groot, met 
veel oud hout; er stond een enorm 
huis, zo groot dat het zelfs voor de 
talrijke familie te ruim was. Een 
gehele vleugel werd afgebroken 
en daarmee werd het huis weer 
in zijn oorspronkelijke toestand 
terug gebracht. Een tennisveld en 
een moestuin werden aangelegd, 
een stal en een koetshuis werden 
gebouwd. In 1893 werd het geres-
taureerde huis door de familie be-
trokken’.  

Jagtlust
In 1928 heeft de gemeente De Bilt 
besloten het huis Jagtlust te kopen 
en om te vormen tot een represen-
tatief gemeentehuis. Alleen werd 
met name de zolder verbouwd. Er 
kwamen meer dakkapellen om zo 
meer licht van buiten te ontvan-
gen. De gemeenteraad ging voort-

aan op zolder vergaderen. Dat 
was een unicum in Nederland. De 
oud- commissaris van de Koning, 
jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, 
sprak ooit de zin uit: ‘De gemeente 
De Bilt is de enige gemeente die ik 
ken, die ‘op zolder’ vergadert’. Die 
uitspraak is nadien een eigen leven 
gaan leiden. 

Karel Beesemer overhandigt het boek onder toeziend oog van Leo van 
Vlodorp aan het bruidspaar.

De voorouders van het echtpaar zijn de oud eigenaren van Jagtlust.

Burgemeester feliciteert diamanten 
bruidspaar Stijlaart-Griffioen

door Guus Geebel

Dinsdag 7 juni was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Stijlaart–Griffioen uit 
Maartensdijk in Westbroek in het huwelijk traden. Jan Stijlaart was 

toen 25 en An Griffioen 20 jaar oud. 

Ze hebben elkaar voor het eerst ont-
moet tijdens een uitvoering die van 
de kerk uitging in het Nutsgebouw 
in Westbroek. Hoewel ze allebei 
op in een boerderij in Westbroek 
opgroeiden, kenden ze elkaar voor 
die tijd niet. Terwijl huisvesting 
voor de meeste pasgetrouwden in 
die tijd een probleem was, gold 
dat niet voor Jan en An. Op het erf 
van de ouders van Jan werd een 
schuur verbouwd tot woonruimte. 
Ze woonden er 38 jaar en kwamen 
toen op het huidige adres in Maar-
tensdijk wonen. Het echtpaar kreeg 
twee zoons en een dochter en heeft 
zeven kleinkinderen. Jan Stijlaart 
werkte als administrateur bij een 
adviesbureau. Hij was in 1967 een 
van de oprichters van korfbalver-
eniging DOS in Westbroek en was 
er lange tijd actief. ‘Al onze kinde-
ren hebben er gespeeld en nu ook 
nog een kleindochter.’ 

Enthousiast
An Stijlaart werkte voor haar trou-
wen op het kantoor van de Enkabé 
in Hilversum. ‘Ik heb er met veel 
plezier gewerkt en enkele collega’s 
uit die tijd ontmoet ik nog steeds af 
en toe. Daarna heeft ze heel veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Ze doet 
dat nog steeds maar nu in mindere 
mate. Ze was twintig jaar met veel 
enthousiasme actief bij de bejaar-
densoos die in de Ontmoetingskerk 
bijeen kwam. Ze is er nog voorzitter 
van geweest. Ook is ze bestuurslid 
van de Stichting Dag voor de Ou-
deren De Bilt en was ze bestuurslid 

van de plaatselijke afdeling van de 
PCOB. ‘Ik ben geen mens om altijd 
thuis te zitten. Omgaan met mensen 
vind ik altijd leuk en dat ligt mij ge-
woon.’

Onderscheiding
Zes jaar geleden werd An Stijlaart 
voor haar langdurige vrijwillige ac-
tiviteiten koninklijk onderscheiden. 
‘Ik was totaal verrast toen ik de on-
derscheiding kreeg, maar vond het 
heel bijzonder. Ik wist er helemaal 
niets van en ook mijn man wist het 
niet.’ Ze vertelt dat haar zus die in 
Loosdrecht woonde die dag een 
lintje zou krijgen. ‘Dat wist ik van 
haar zoon die vroeg of we daar bij 

wilden zijn. Mijn kleinzoon vroeg 
of ik ook op die dag bij de presen-
tatie van een werkstuk van school 
wilde zijn. Ik zei dat wil ik wel, 
maar ik moet wel om tien uur in 
Loosdrecht zijn. We reden richting 
De Bilt en kwamen bij het gemeen-
tehuis terecht. Pas toen we uitge-
stapt waren kregen we het in de 
gaten. Het was wel bijzonder want 
mijn zus en ik hebben allebei op de-
zelfde dag een lintje gekregen. Het 
was voor mij echt een dag met een 
gouden randje.’ 

Het diamanten huwelijksfeest vier-
den ze op 4 juni in restaurant De 
Biltsche Hoek.

Burgemeester Gerritsen op bezoek bij het jubilerende bruidspaar. 
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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.

149

400 100

695

Ophalen Loungesets
Zaterdag 11 juni van 09.00 - 17.00 uur bij LFE - Dierenriem 5

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag11 juni 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Wagner 
Big pizza
2 stuks

Frambozen-
slof
per stuk
van
€10,95

Pringles
per bus
165 gram

van Bakkerij 

Hendricksen

uit Baarn Wilde
perziken
bak 500 gram
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Zomeractiviteiten in 
De Bilt en Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Mens De Bilt faciliteert en ondersteunt ook dit jaar gedurende de zomermaanden weer tal 
van activiteiten voor jong en oud. Vorig jaar is hier mee gestart en vanwege het succes wordt 
het dit jaar verder uitgebreid. Het streven is elke dag een activiteit. De activiteiten worden 

georganiseerd door vrijwilligers: de kosten mogen maximaal 5 euro per keer bedragen. 

De zomermaanden zijn niet voor 
alle mensen de meest gezellige 
maanden van het jaar. Mensen die 
niet of slechts kort op vakantie 
gaan missen de contacten met fa-
milie en vrienden. Kinderen missen 
hun vriendjes en vriendinnetjes en 
senioren missen hun kinderen en 
kleinkinderen. Mirjam Valkenburg 
en Wilma van Poelgeest zijn soci-
aal werker in de servicecentra in 
De Bilt en Maartensdijk. Hun net-
werk van actieve inwoners van de 
gemeente De Bilt is groot en breidt 
zich nog iedere keer uit. Via dat 
netwerk enthousiasmeren ze men-
sen om een activiteit op te zetten, 
soms eenmalig soms terugkerend. 

De Bilt
Deze zomeractiviteiten en work-
shops vinden plaats bij het Service-
centrum De Bilt in het restaurant 
Bij de Tijd. De activiteiten zijn 
voor alle inwoners van de gemeen-
te De Bilt. Wilma van Poelgeest: 

‘Er staan al een aantal activiteiten 
gepland: aerobics voor senioren, 
breien, meditatief boetseren, kin-
derdans, de techniekjuf, Tai Chi 
lessen maar ook een workshop hoe 
een LinkedIn profiel aangemaakt 
kan worden. De Tai Chi lessen wor-
den als het weer het toelaat buiten 
gehouden. De Bingo is voor ieder-
een toegankelijk, dus kinderen zijn 
hierbij ook van harte welkom. Van 
1 tot 12 augustus is er ook weer 
een weggeeftafel. Een tafel waarop 
mensen kleine hebbedingetjes kun-
nen leggen die anderen dan gratis 
mee mogen nemen. Dus je brengt 
bijvoorbeeld iets waar je zelf niet 
zo veel mee hebt en als je wilt zoek 
je iets uit wat beter bij je past. Dit 
was vorig jaar echt een succes’. 
Alle activiteiten staan op de web-
site (www.mensdebilt.nl/agenda). 
Ook liggen er altijd actuele lijsten 
in de servicecentra in De Bilt en 
Maartensdijk. Servicecentrum De 
Bilt is telefonisch bereikbaar op te-

lefoonnummer 030 7440595. Wil-
ma van Poelgeest kunt u ook mai-
len: w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl

De Kroeg
Ook in de zomermaanden gaat De 
Kroeg gewoon door, de plek waar 
mensen met een verstandelijke be-
perking elkaar kunnen ontmoeten. 
Elke eerste vrijdag van de maand 
is er De Kroeg van 19.15 tot 21.15 
uur in Restaurant Bij de Tijd in De 
Bilt. Dus op 1 juli en 5 augustus is 
iedereen weer welkom. Gemiddeld 
komen er een kleine 40 mensen die 
genieten van het samenzijn en de 
activiteiten. Begeleiding hoeft niet 
mee, er is voldoende deskundige 
begeleiding aanwezig. 

Maartensdijk
Mirjam Valkenburg is twee dagen 
per week in het Servicecentrum 
Maartensdijk: ‘Het is anders dan 
in De Bilt maar echt wel gezel-
lig. Leuke vrijwilligers en aardige 

mensen die meedoen aan de weke-
lijkse activiteiten. De koffieoch-
tenden (zesmaal per week) zijn 
bijvoorbeeld altijd leuk, net als het 
samen eten bij Bon Appetit (vooraf 
aanmelden). Deze activiteiten lo-
pen ook in de zomermaanden door 
en Bon Apetit gaat van drie naar 
vier dagen per week samen eten. 
Het Klaverjassen en de ‘Quiz en 
Zo’ gaan ook gewoon door in de 
zomermaanden. De Boodschap-
penPlusBus organiseert in de zo-
mermaanden ook speciale uitjes. 
Duidelijk is al dat er ook een mo-
gelijkheid wordt geboden om kaar-
ten te maken maar daarnaast is er 
nog ruimte voor extra activiteiten. 
Over een aantal is al contact met 
vrijwilligers maar nieuwe initiatie-
ven zijn van harte welkom. 
Meer informatie bij het Service-
centrum aan het Maertensplein of 
bellen naar 0346 214161. Mirjam 

Valkenburg kunt u ook mailen: 
m.valkenburg@mensdebilt.nl

Zelf iets organiseren
Om ook echt elke dag een acti-
viteit aan te kunnen bieden zijn 
Mirjam Valkenburg en Wilma van 
Poelgeest nog op zoek naar men-
sen die bijvoorbeeld een leuke 
hobby hebben waarmee ze an-
deren ook in contact willen laten 
komen. Kinderenactiviteiten, iets 
voor jongeren, of specifiek voor 
senioren of bijvoorbeeld voor ge-
mengde groepen alles mag, veel 
kan. De ruimtes worden gratis ter 
beschikking gesteld en in overleg 
met Mirjam Valkenburg en Wilma 
van Poelgeest is er vast iets leuks 
van te maken. Ook als men twij-
felt; bel eens en het gaat vast luk-
ken. Wilma van Poelgeest: ‘Dus 
heeft u wat te bieden, maak een 
afspraak en we gaan het regelen’. 

Mirjam Vlakenburg (links) en Wilma van Poelgeest verwachten veel 
belangstelling bij de zomeractiviteiten in De Bilt en Maartensdijk. Nieuwe 
initiatieven zijn welkom.

Dansen bracht diamanten 
bruidspaar bij elkaar

door Guus Geebel

Zaterdag 4 juni was het zestig jaar geleden dat Dick van Kuijk en Mieke Spijkstra op een 
regenachtige kille dag in Amsterdam in het huwelijk traden. Locoburgemeester Hans Mieras 

kwam het echtpaar maandag 6 juni met dit huwelijksjubileum feliciteren. 

Dick en Mieke van Kuijk zijn ge-
boren en getogen Amsterdammers. 
Ze leerden elkaar kennen in de 
Brakke Grond aan de Nes in Am-
sterdam tijdens het vrij dansen. Zij 
was een mooie blonde en droeg een 
zwarte bouclé jurk. ‘Hij gaf me bij 
het langslopen een knipoog en ik 
dacht ik ken die hele jongen niet. Ik 
ging aan de linkerkant zitten en hij 
zat aan de rechterkant. Hij danste 
eerst met iemand anders en ik ook. 
Hij keek tijdens het dansen naar mij 
om te zien hoe ik danste. De vol-
gende dans kwam hij me vragen en 
aan het eind van de avond vroeg hij 
of hij me naar huis mocht brengen’, 
vertelt Mieke. Ze hadden voordat 
ze trouwden twee jaar verkering en 
waren twee jaar verloofd.

Woning
Toen ze trouwden was Mieke 22 
en Dick 26 jaar. Ze zijn drie maan-
den in ondertrouw geweest. In die 
tijd moesten ouders toestemming 
geven, maar beide moeders waren 
gescheiden en de vaders konden ze 
niet vinden. ‘De ambtenaar bood 
toen aan om voor het gerecht te 
trouwen. Dan kon het meteen, maar 
dat wilde ik niet’, vertelt Mieke. 
Ze trouwden voor niets op het ge-
meentehuis en daarna in een kapel 
in Amsterdam. Een woning vinden 
was erg moeilijk in die tijd. ‘We 
kregen een urgentieverklaring maar 
toen we een woning gevonden had-
den en met die verklaring bij de ge-
meente kwamen zeiden ze bedankt, 
er zijn nog zoveel wachtenden voor 
u en wij kregen de woning niet.’ Ze 

zijn toen bij de moeder van Dick 
in gaan wonen. In 1961verhuisden 
ze naar Diemen en in 1965 betrok 
het echtpaar hun huidige woning 
in Maartensdijk. Het echtpaar heeft 
een zoon en een dochter, die allebei 
ook twee kinderen hebben.

Dansen
Wedstrijddansen is altijd hun passie 
geweest. Vier jaar geleden zijn ze 
gestopt. ‘Ik heb 42 bekers. In 1992 
en 2003 werden we tweede bij Ne-
derlandse danskampioenschappen 
voor senioren. We trainden twee-
maal per week en zaterdagsavonds 
was de wedstrijd. Het was echt top-
sport.’ Het langst hebben ze gedanst 
bij Danscentrum Sepp in Soest. 
Mieke laat trots foto’s zien. Dick 
van Kuijk: ‘Ze vragen me wel eens 
hoe heb je het zo lang vol kunnen 
houden met elkaar. Dan zeg ik het 
is heel simpel, je hebt elkaar nodig 
om te dansen.’ Watersport is ook 
jarenlang een hobby geweest. Ze 

hadden vijftien jaar een grote boot 
in Loosdrecht. In de winter hielden 
ze vaak skivakanties. 
 
Adviesbureau
Dick van Kuijk had een adviesbu-
reau in Aalsmeer op het gebied van 
klimatechniek, zoals aircondition, 
verwarming en isolatie. Het bu-
reau had op een gegeven moment 
twaalf personeelsleden. De Club 
van Rome leidde ertoe dat hij er in 
de jaren tachtig nog een bureau bij 
kreeg op het gebied van geluids-
beheersing en zonne-energie. Van 
Kuijk adviseerde onder andere bij 
het gemeentehuis in Hoofddorp, 
veel scholen en het Spant in Bus-
sum. Toen hij 65 werd stopte hij 
in Aalsmeer, maar hij werd daarna 
nog regelmatig geconsulteerd. Mie-
ke heeft jarenlang als kapster, of 
beter hairstyliste, gewerkt. 
Het diamanten huwelijksfeest werd 
bij Zilt & Zoet in Maartensdijk met 
de familie gevierd.

Het diamanten huwelijkspaar met locoburgemeester Hans Mieras.

Tevredenheid over en 
bij Beth Shamar

Cliënten en hun Mantelzorgers zeer tevreden over het 
kleinschalig Alzheimer Dagcentrum ‘Beth Shamar’. Dit 
voorjaar vond het eerste Cliënt tevredenheidsonderzoek 

plaats bij ‘Beth Shamar’. Alle Cliënten en hun 
mantelzorgers waren heel tevreden met de zorg en 

begeleiding die wordt verstrekt. 

Het hele team van Beth Shamar is erg blij met de waardering die cli-
enten en mantelzorgers gaven. De score 8,8 bevestigde dat het voort-
durende streven naar excellentie in een gecombineerde sfeer van pro-
fessionaliteit en gemoedelijkheid in een prachtige omgeving bijzonder 
gewaardeerd wordt. ‘Tegelijkertijd is dit ook een bewijs dat het nog 
steeds mogelijk is om kleinschalige zorg & begeleiding aan te bieden in 
Nederland’, aldus het gehele team van Beth Shamar. [HvdB]

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers vieren de mooie uitslag met een 
heerlijke taart. [foto Henk van de Bunt]
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP KARBONADES

Met een beentje; naturel of gemarineerd met een olie 

pestomarinade, ca. 20 min braden
500 gram 3,25

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Blijft iets aparts. 120 dagen graan gevoerd. Smelt op 

de tong; ca. 1½ uur stoven
500 gram 7,50

LAMSBOUT ROLLADE

Voor de liefhebbers. Lekker gemarineerd met o.a. 

knoflook & rozemarijn, tijm
500 gram 9,98

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Van het Duroc varken. U proeft de ouderwetse 

kwaliteit; ook lekker voor saté op de BBQ
500 gram 4,98

BARBECUE BURGERS

Al voorgegaard dus alleen bruin bakken. Een echte 

kindervriend, ook top op een broodje
per stuk 0,75

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof of vervangende middelen. Puur 

natuur, elk uur vers gedraaid en mooi mager
500 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 6 juni t/m zaterdag 11 juni. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

9 - 12 juni CSI Luxemburg

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

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

EMMASTRAAT 38  |  1211 NH Hilversum  |  T [035] 621 20 72  |  vangestel.nl  

op de volledige

zonnebril collectie*

* Niet in combinatie

 met andere acties

van
gestel
optiek

Do. 9 t/m 
za. 11 juni3

Daagse
Summersale

korting10%

Su
m
m
er

50%
sale
korting 

op vele merk-

(zonne)brillen

o.a.: Dolce & Gabbana, Paul & Joe, Prada

en Façonnable (uitgezonderd nieuwe collectie)

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

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

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name 
voor de toepassing met BE-rijbewijs. Tevens bouwen wij vrachtwagens om tot 
oprijwagens. 

Voor onze financiële afdeling op onze vestiging in
Groenekan zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerker m/v full-time

Werkzaamheden:
•	 Telefoon aannemen
•	 Debiteurenbeheer
•	 Facturatie voor diverse afdelingen
•	 Bijhouden en verwerken kas
•	 Ondersteuning boekhouding

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of

kom even langs.

Veldhuizen Wagenbouw
Kon. Wilhelminaweg 259

3737 BA Groenekan
Tel.: 0346-259600

Contactpersoon:
Pieter Veldhuizen
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Essenkamp De Bilt krijgt 
statushouders als bewoners

In het voormalig gezondheidscentrum aan de Essenkamp in De Bilt komen deze zomer 20 
statushouders wonen. Bijzonder is dat de buurt zelf met het initiatief ‘Essenkamp helpt’ is 

gekomen om het leegstaande pand voor deze doelgroep geschikt te maken. 

Eén van de initiatiefnemers is Caro-
lien Winters: ‘In oktober vorig jaar 
zijn we begonnen met een groep 
buren om met elkaar te verkennen 
wat we zouden kunnen en willen 
doen voor vluchtelingen. Al snel 
spraken we over het verlangen een 
plek te creëren in onze buurt waar 
we mensen zouden kunnen huis-
vesten in een kleinschalig project, 
zodat we hen als buurt goed kun-
nen helpen met integreren, met het 
leren van de Nederlandse taal, met 
het vinden van een zinvolle dagbe-
steding, of bijvoorbeeld het leren 
fietsen, maar ook om ze het gevoel 
te geven van veiligheid en dat ze 
zich welkom voelen na alle ellende 
die ze hebben meegemaakt’. 

Essenkamp
Net in de tijd dat het buurtinitia-
tief over een plek in de buurt aan 

het nadenken was kwam het pand 
van het Gezondheidscentrum aan 
de Essenkamp leeg. Robin Winters: 
‘We hebben contact gezocht met 
de eigenaren van het pand en zo is 
een kerngroep van 16 mensen uit de 
buurt begonnen met een zoektocht 
over hoe we ons plan zouden kun-
nen uitvoeren’. Om het pand aan de 
Essenkamp geschikt te maken voor 
statushouders werken de gemeente 
De Bilt, woonstichting SSW, ei-
genaren van het pand, Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt en het Cen-
traal Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) samen met het buurtinitia-
tief ‘Essenkamp helpt’.

Afspiegeling
Zo heeft de kerngroep met het 
COA afgesproken dat de nieuwe 
bewoners een afspiegeling moe-
ten zijn van de buurt, bijvoorbeeld 

wat betreft leeftijd. Het pand wordt 
momenteel geschikt gemaakt voor 
bewoning en deze zomer kunnen 
de mensen hun intrek nemen. De 
nieuwe bewoners blijven minimaal 
5 jaar in het pand wonen.

Taakstelling
De gemeente De Bilt heeft (net 
als iedere gemeente in Nederland) 
vanuit het Rijk de taakstelling om 
vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning - zogenaamde statushou-
ders - te voorzien van een woning. 
In totaal zoekt de gemeente De Bilt 
in 2016 nog voor ongeveer 130 
personen met een verblijfsvergun-
ning woonruimte. Voor 2017 wordt 
in principe rekening gehouden met 
vergelijkbare taakstellingen. Het 
pand aan de Essenkamp levert dus 
een belangrijke bijdrage aan het 
huisvesten van statushouders.

Het voormalig gezondheidscentrum wordt binnenkort bewoond. [foto Henk van de Bunt]

Geslaagde Jaarmarkt De Bilt
De Winkeliersvereniging Hessenweg/
Looydijk organiseerde zaterdag 4 juni 
de welbekende jaarmarkt in De Bilt. 

In allerlei stands waren de leukste arti-
kelen te vinden zijn; uiteraard met ac-
tiekorting. Er was weer voor iedereen 

wat te beleven: sportdemonstraties, 
kinderattracties, leuke koopjes en lek-
ker eten naast goede muziek. 

Gezellige drukte op de Hessenweg tijdens de jaarmarkt.
[foto Walter Eijndhoven]

Welke reparatie mag de schoenmaker aan de fiets verrichten?
[foto Walter Eijndhoven]

In het kader van de Jaarmarkt, die zaterdag op de Hessenweg en Looydijk in De Bilt gehouden werd, organiseerde 
Bouwman Boeken een fantastische bakwedstrijd: ‘Heel De Bilt Bakt’. De oproep om mooie en lekkere taarten 
te bakken was niet aan dovenmansoren gericht. Zeven Biltenaren hebben de uitdaging aangenomen, met zeven 
bijzondere taarten als resultaat. [foto Walter Eijndhoven]

Jubilaris in de ban
van magnesium

Pedicure Tiny de Groot uit Maartensdijk verzorgt al 35 jaar voeten. 
Ze ontdekte de kracht van magnesium als voedingssupplement. 73% 
van de mensen heeft een magnesiumtekort. Het op peil brengen van 
de magnesiumspiegel heeft een uiterst positieve invloed op stress ge-
relateerde problemen zoals spierkrampen, autisme, adhd, depressie, 
slaapproblemen, dit volgens arts/onderzoeker Marianne Mousain. In 
verband met haar jubileum organiseert Tiny gratis workshops over dit 
thema op 17 juni om 14.30 uur of 18 juni om 10.00 uur.

U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden op 0346-831299 of per 
mail: info@opgoedevoet-tinydegroot.nl. Kijk voor meer informatie op 
haar website: www.opgoedevoet-tinydegroot.nl. Er is voor iedereen 
een kleine attentie.

De praktijkruimte is onlangs mindervalide toegankelijk gemaakt.
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Westbroekse Binnenweg 86A, 3612 AK  Tienhoven
Tel.: 0346-281764, info@caravannmv.nl

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar in onze moderne stalling. 

Zie voor foto’s onze website: www.caravanmw.nl

Open: ma. 08.30 - 20.00 uur di.-do.-vrij. 08.30 - 18.00 uur zat. 09.00 - 12.30 uur
woensdag: op afspraak open

Alles oNder ééN dAk

• Stalling
• Winkelverkoop
• onderhoud
• Schadereparatie

ZorgelooS en veilig op vakantie

vraag naar onZe

voorJaarSaanBieding
voor de onderhoudSBeurt van uW 

caravan/vouWWagen.

Het is echt zo zinvol!
Marilou Hermens wilde graag weten hoe energiezuinig haar huis is.

Door mee te doen met de BENG!-actie EnergyBattle kreeg ze meer inzicht in haar 
elektriciteitsverbruik. Zo bleek haar oude koelkast nog best zuinig te zijn

maar moest een energieslurpende lamp het veld ruimen!

“Het is echt zo zinvol!”, zegt Hermens nog 
voordat we goed en wel in gesprek zijn. Ze 
heeft sinds haar deelname aan de EnergyBat-
tle deze winter, de smaak te pakken. Ze weet 
nu het stroomverbruik van alle huishoudelijke 
apparaten: welke relatief zuinig zijn en welke 
bepaald niet! Zo maakt ze bewuste keuzes. Van 
de koelkast had ze de deur rubbers nog onlangs 
vervangen, dus die mag nog blijven. Wel gaat 
ze een aantal lampen vervangen door LED. Uit 
een aanvullend bezoek van een BENG!-Ener-
gieambassadeur bleek hier nog winst te halen. 

Maar daar bleef het niet bij! Ze wilde ook we-
ten of ze haar huis beter kon isoleren en vroeg 
een lokale specialist om langs te komen. Die 
kwam meteen en stelde vast dat het huis al 

best goed geïsoleerd was. “Het is echt fijn dat 
die mensen uit de buurt er zijn. Ze zijn alle-
maal enthousiast en als er iets is dan zijn ze er 
zo.” Ze besloot vervolgens dat ook haar lang-
gekoesterde wens van zonnepanelen nu maar 
eens in vervulling moest gaan. Ook hier kwam 
een lokaal bedrijf meteen voor langs. Ze aar-
zelde niet langer: nog geen twee weken later 
lagen er zonnepanelen op het dak. “Ik vind het 
echt zo kicken hoe snel iedereen mij gehol-
pen heeft. Nu kan ik gelijk profiteren van de 
opbrengst van de panelen. Helemaal goed! “, 
aldus Hermens.

Stel uw vragen over energiebespa-
ring tijdens het BENG-café van 22 
juni! Deze informele avond staat 
in het teken van ‘Energie Thuis’. 
Energie-expert Yvonne Feuerhahn 
is aanwezig voor deskundig advies. 
Plaats en tijd: Café van Milten-
burg, Oude Brandenburgerweg 32, 
Bilthoven. Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. Nu al een vraag? 
Mail ‘m naar: info@beng2030.nl.

Marilou Hermens: “Helemaal enthousiast over de deskundige service 
uit de buurt.” (Jenny Senhorst)

Voor alle FinnComfort-kopers
is er op deze dag een passende attentie.

STAP IN DE WERELD
VAN FINNAMIC

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FINNCOMFORT DAG

www.finnamic.info

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

8,9
440 recensies

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

Al vijf jaar op 
rij de beste

De Finnamic schoen is de
“persoonlijke trainer”

van uw voeten en maakt u fit. 
Hij is goed voor uw enkels,

knieën en ruggewervel.

Stap voor stap bouwt u
conditie en kracht op,

doordat de bol gevormde
zool u steeds stimuleert.

Maandag 13 juni
van 10.00-16.30

Schoenen, die u helpen om langer lekker te 
lopen zonder vermoeid te raken. Een uto-
pie? Nee dus. Het Duitse pasvormschoe-
nenmerk FinnComfort heeft een innova-
tieve schoenenlijn ontworpen met de naam 
Finnamic, die de afwikkeling van de voeten 
tijdens het wandelen gemakkelijker maakt. 
Iedere stap kost daardoor minder energie. 
Het geheim zit in de speciaal gevormde 
zool, die aan de voor- en de achterkant een 
uitgekiende ronding heeft, maar in het mid-
den vlak is. Let wel, het zijn dus geen ‘wie-
belschoenen’, maar stabiele stappers, ont-
wikkeld op basis van orthopedische kennis.

Omdat ook hier de juiste lengte- en breed-
temaat van het grootste belang zijn om opti-
maal comfort te kunnen garanderen, vraagt 
dat om deskundig pasvormadvies. Daarom 
organiseert de beterlopenwinkel op maan-
dag 13 juni van 10.00-16.30 een speciale 
FinnComfort-dag, die helemaal in het teken 
staat van deze Finnamic-lijn. Iedereen kan 
dan zelf ervaren hoezeer deze schoenen 
het lopen vergemakkelijken.

Naast de eigen vakkundige medewerkers is 
er op die dag ook een expert van de Finn-

Comfort-importeur aanwezig, die veel kleu-
ren, modellen en maten meebrengt, waar-
door er extra veel keus is. Hij of zij geeft 
bovendien graag alle gewenste informatie 
over de uitzonderlijke eigenschappen van 
deze schoenen. In het kort komt het erop 
neer, dat de voeten bij elke stap als vanzelf 
afrollen. De vernuftig vormgegeven zool 
is bovendien gemaakt van een extra ste-
vig materiaal, waardoor energie wordt be-
spaard. Dragers ervaren vaak minder pijn in 
voorvoet en hiel en de schoen is vaak een 
uitkomst bij hielspoor klachten.

FinnComfort
Het schoenenmerk FinnComfort is in de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld 
op basis van medische inzichten en wordt 
nog steeds geheel in Duitsland geprodu-
ceerd. Het merk richt zich met name op con-
sumenten, die comfortabel en gezond willen 
lopen. Alle dames- en herenschoenen zijn 
van zeer hoge kwaliteit en hebben een ver-
wisselbaar, kurken voetbed, zodat ook de 
eigen steunzool in de schoenen kan. Voor 
vrijwel elke voet zijn er unieke leesten, die 
de voeten optimale steun en de tenen volop 
bewegingsvrijheid bieden. 

HIEL OF VOORVOET
KLACHTEN?

Finnamic-dag bij de George In der Maur Beterlopenwinkel
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Dier van de maand:

Pavlov
Om maar gelijk met de deur in huis 
te vallen, Pavlov heeft epilepsie. 
Daar krijgt ze medicijnen voor zodat 
ze nog maar heel af en toe een aan-
val heeft. Waarom ze epilepsie heeft 
weten we niet. Wel heeft ze het bij 
de vorige eigenaren gekregen nadat er kinderen kwamen en daar heeft ze 
veel stress van gehad. In het asiel heeft ze nog geen aanval gehad en ze zit 
er al enkele weken. Pavlov is een lieve dame die graag knuffelt en dolgraag 
op schoot komt. Ze is dol op mensen maar dan wel de grote mensen.

Ook houdt ze van kammen, borstelen en speelt ze graag met een balletje. 
Buiten spelen is ook leuk maar ze komt snel weer thuis voor een knuffel.
We zoeken voor Pavlov een rustig huis zonder kinderen en andere
huisdieren, dit om haar zo min mogelijk stress te geven.
We hopen zelfs dat dan de epilepsieaanvallen zullen afnemen
of zelfs stoppen. Deze dame is zeker het bekijken waard. 
Je krijgt er een hoop liefde voor terug en een hele gezellige huisgenoot.

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:
Dierenkliniek De Bilt

Alfred Nobellaan 441
3731 DN De Bilt

Tel: 030-2205588

Inzet Boa’s 
blijft onderwerp van gesprek

door Henk van de Bunt 

‘Al jaren ervaren de inwoners van Westbroek veel overlast van sluipverkeer en er is sinds de 
invoering van de geslotenverklaring, nu 8 jaar geleden, weinig gehandhaafd’. Gemeenteraadslid 

Peter Schlamilch van Beter de Bilt vond en vindt, dat aan dat sluipverkeer een 
halt moet worden toegeroepen.

In de laatste gemeenteraadsverga-
dering (26 mei) gaf het College van 
Burgemeester en Wethouders op-
nieuw aan, ‘dat de boa’s op dit mo-
ment niet bevoegd zijn om het sluip-
verkeer in Westbroek te handhaven’ 

en dat het College wacht op nadere 
toestemming van het Openbaar Mi-
nisterie (OM). Peter Schlamilch is 
het niet eens met de uitleg van de 
burgemeester (portefeuillehouder): 
‘In de laatste raadsvergadering was 

er voor onze fractie onvoldoende 
spreektijd over om daar en toen nog 
op te reageren. In de door de bur-
gemeester bedoelde brief van het 
College van Procureurs-generaal 
wordt niet geëist dat een verkeers-
besluit t.b.v. de openbare orde moet 
zijn genomen. Dat is helemaal niet 
van belang. Van belang is alleen of 
de handhaving is ‘ingestoken van-
uit openbare orde-problematiek’. 
Onder openbare orde moet worden 
verstaan tegengaan van overlast bv. 
sluipverkeer en milieuzones’.
 
Vijf jaar
Schlamilch: ‘Er bestaat al 5 jaar 
een brief van het College van 
Procureurs-generaals, die stelt dat 
boa’s hierop wél mogen handha-
ven indien dit wordt gedaan in het 
kader van de openbare orde. Ook 
schrijven de Procureurs-generaal 
daarin expliciet, dat onder openbare 
orde ook sluipverkeer moet worden 
verstaan. Omdat deze brief ook in 
de Staatscourant heeft gestaan (18 

juni 2015) heeft zij kracht van wet. 
Daarom is ons inziens langer wach-
ten niet nodig: met die brief in de 
hand kan er vanaf nu worden ge-
handhaafd en ik roep het College 
dan ook op om daar z.s.m. mee te 
beginnen, zodat de smalle straten 
van Westbroek weer veilig worden 
voor onze fietsers en voetgangers’. 

Onbevoegd
Het College gaf in die laatste ge-
meenteraadvergadering aan de raad 
op de hoogte te zullen stellen van 
de beslissing van de Officier van 

Justitie over het door de boa’s doen 
handhaven van de geslotenverkla-
ring. In het geval het College uiter-
lijk in het derde kwartaal van 2016 
nog geen beslissing van de officier 
van justitie heeft ontvangen zal de 
raad hierover bij wijze van tus-
senbericht worden geïnformeerd. 
Aanwonenden hameren erop dat 
de geslotenverklaring niet alleen ‘s 
ochtends geldt maar ook ‘s middags 
is het tussen 16.00 en 18.00 uur 
vanuit Westbroek richting Maar-
tensdijk verboden om zonder ont-
heffing via de Korssesteeg te rijden.

Beter de Bilt maakt zich hard voor handhaving van de geslotenverklaring 
in Westbroek.

Elkaar ontmoeten in de boomgaard
door Walter Eijndhoven

Verrassende ontmoetingen voor singles, dat is waar het om gaat bij Blik & Blooz uit Utrecht. 
Zaterdag 28 mei vond een date-event van Blik & Blooz plaats in de boomgaard 
‘Schijn en Wezen’ in De Bilt. Op een relaxte en laagdrempelige manier elkaar 

leren kennen en wie weet, zit er nog meer in.

‘Ik vind het leuk om mensen bij 
elkaar te brengen. Daarom ben ik 
vorig jaar mei  begonnen met het 
bedenken van allerlei concepten. 
Natuurlijk rees wel de vraag of 
er  interesse is in mijn manier van 
‘mensen bij elkaar brengen’. Aan 
het woord is Anne de Goede, soci-
aal-psychologe en eigenaresse van 
Blik & Blooz. Zij vervolgt: ‘Mijn 
eerste event, vorig jaar september, 
was dus best spannend. Komen 
er wel genoeg deelnemers op af? 
Vinden zij het leuk? Komt er een 
match uit? Dat zijn vragen waar ik 
mij vooraf best wel mee heb bezig-
gehouden’. 

Ontspannen
Zaterdag 28 mei organiseerde Blik 
& Blooz een event in De Bilt, in 
de boomgaard ‘Schijn en Wezen’ 
(Dorpstraat). Op het terrein stonden 
hier en daar speciale tentjes, een 
schommelbank en een hangmat, 
waar de deelnemers elkaar ont-
moetten. Bij iedere appelboom lag 
een opdracht klaar, met diverse vra-
gen. Een goede manier om elkaar 
beter te leren kennen. De Goede: 
‘Voor het event in De Bilt kreeg ik 
veel aanmeldingen. In totaal waren 
20 deelnemers aanwezig, 10 man-
nen en 10 vrouwen, allemaal tussen 
25 en 45 jaar en HBO/WO den-
kniveau’. De jongste en de oudste 
laat ik meestal niet met elkaar da-
ten, omdat de leeftijden tever uiteen 
liggen’. Op een laagdrempelige en 
ontspannen manier konden deelne-
mers elkaar ontmoeten, gedurende 
7 minuten. Volgens sommigen was 

dit eigenlijk net iets te kort. De 
Goede: ‘Sommige deelnemers had-
den liever iets langer de tijd gehad. 
Maar, daar is aan het eind van de 
sessie de eindborrel weer voor be-
stemd, dan kun je elkaar nogmaals 
opzoeken en met elkaar afspreken. 
Na het daten vraag ik of elke deel-
nemer een matchkaart wil invullen. 
Als hij/zij dan matcht met iemand, 
krijgen zij elkaars contactgegevens, 
zodat zij eventueel samen verder 
kunnen afspreken’. 

Verder
Na afloop van het daten in de 
boomgaard ontvingen 8 deelne-
mers elkaars e-mailadres. Geslaagd 
evenement dus. Maar het belang-
rijkste voor Blik & Blooz is dat er 
leuke ontmoetingen ontstaan tussen 
mensen. De Goede vertelt verder: 
‘Natuurlijk organiseer ik niet al-
leen evenementen in de boom-
gaard. Drie keer in de maand is er 
wel ergens iets te doen. Soms in 

een kroeg, dan weer speciaal voor 
wijnliefhebbers, of voor mannen 
met baarden, voor ieder wat wils 
eigenlijk. Volgende week is er een 
apenkooi-event voor de sportieve-
lingen onder ons en begin augustus 
is er voor de avonturiers een evene-
ment bij Zwolle, met overnachting 
in een hangmat en waarbij je leert 
vuur maken, midden in het bos. Dat 
is een nieuw concept, in samenwer-
king met een andere organisatie. 
Ben dus benieuwd of dat loopt. Oh 
ja, in september kunnen belang-
stellenden ook nog meedoen aan 
de ‘Singlesrun’, waarbij je elkaar 
ontmoet tussen het rennen door. 
Genoeg te doen dus voor als je an-
deren wilt ontmoeten’. 

Eind augustus organiseert Blik & 
Blooz weer een date-event in de 
boomgaard ‘Schijn en Wezen’ in 
De Bilt. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden www.blikenblooz.
nl 

Daten op je rug met visueel contact via de spiegel in de tent.

Prijswinnaar 
bij Jumbo 

Door bij aankoop van Senseokoffie de bon in de daarvoor bestemde ton 
te doen, maakten klanten bij Jumbo Jelle Farenhorst kans op het win-
nen van een Senseo koffieapparaat. De prijswinnares kwam dit keer uit 
Maartensdijk.

De komende periode is er bij Jumbo Jelle Farenhorst aan het Maar-
tensdijkse Maertensplein weer een leuke spaaractie; ditmaal kunnen 
de klanten sparen voor mooie armbandjes met verschillende decora-
tiesteentjes.

Germa Boer is de gelukkige winnaar van een Senseo koffiezetapparaat. 
[foto Henk van de Bunt]



Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. * U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet, altijd 
de laagste prijs!

   Hoogvliet, altijd 

Acties zijn geldig van woensdag 8 t/m dinsdag 14 juni 2016

Amstel
Krat met 24 flessen van 0.3 liter
13.29

Heks’nkaas
Alle soorten 
Per stuk
voor: 2.39 - 2.85

Met GRATIS Frans stokbrood 
t.w.v. € 0.99 bĳ  aankoop van 
een emmertje Heks’n kaas!

Smiths Wokkels, Bugles 
of Nibb it of Cheetos 
Chipito
3 zakken van 110 of 115 gram
2.94 - 3.63

DubbelFrisss
4 pakken van 1.5 liter
van: 4.48 - 5.64
voor: 2.24 - 2.82

2+2
GRATIS*

8.498.498.498.
per krat

Per liter 1.18

Park Villa
Spaanse of Zuid-Afrikaanse wijn
Alle soorten
Fles 0.75 liter
van: 4.99
voor: 2.49

kortingkortingkortingkortingkortingkortingkortingkortingkortingkorting
50%

Per liter 3.32

2.49249
3 zakken
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Masquerade maakt indruk 
met Euripides

De dood van een kind is voor elk mens de grootst mogelijke tragedie, zeker als hij aangekondigd 
en onafwendbaar is. Voor volwassen acteurs is de tekst van de Griekse tragediedichter 

Euripides al een loodzware opgave, maar de vijf meiden (15 tot 18 jaar) van Productieklas III 
van Theaterschool Masquerade maakten er zaterdag 4 juni in Het Lichtruim in Bilthoven een 

adembenemende en spannende voorstelling van.

De beklemmende wanhoop van 
moeder Klytaimnestra (Emma), de 
voelbare angst van haar dochter Ifi-
geneia (Rosa), de radeloosheid van 
de vader, Agamemnon (Anne), de 
twijfel van de raadgever (Eva) en 
de overmoedigheid van Achilles 
(Lara): stuk voor stuk hamerden 
deze emoties als mokerslagen op 
het gemoed van de toeschouwers, 
die deze indrukwekkende voorstel-
ling met groot en verdiend applaus 
beloonden.

Intens
Hoewel het minimalistische decor, 
de summier aangeduide kostuums 
en de zeer eenvoudige belichting 
wellicht een iets grotere afwer-
king verdienden, zorgden deze vijf 
zeer intense actrices, die behalve 
hun ‘echte’ rol ook nog de rol van 
‘commentator’ hadden, dat die klei-
nigheden snel naar de achtergrond 
verdwenen. Wat overbleef was een 
doorleefde voorstelling in een zeer 

sterke regie van Jolijn Zwart, die tot 
het uiterste gegaan was om de es-
sentie van het menselijk noodlot te 
schetsen. 
Ifigeneia vormde een van de hoog-
tepunten van het theaterfestival To-
gether, georganiseerd door Theater-

school Masquerade, die dit jaar 15 
jaar bestaat. De Bilt mag trots zijn 
op zo’n prachtig cultuurinstituut, 
waarin vaak zeer toegankelijke en 
vrolijke voorstellingen afgewisseld 
worden met klassiekers als Ifigen-
eia. (Peter Schlamilch)

V.l.n.r.: Lara, Emma, Rosa, Anne en Eva beelden hun angstdromen uit in 
Ifigeneia van Euripides. [foto Henk van de Bunt]

40 jaar gebruik Kievitschool
door Marijke Drieenhuizen

Leerlingen en team van de Werelkidz Kievit in Maartensdijk hebben woensdag 25 mei feest 
gevierd omdat de huidige school alweer 40 jaar in gebruik is. Schoolleider Jannie Donkersgoed 

vertelde het een mooie aanleiding te vinden om er een gezellige dag van te maken. 

Er is het afgelopen jaar ook door 
de kinderen geld bijeengebracht 
om dit feest te realiseren: o.a. door 
het lopen van een sponsorloop. ’s 
Morgens begon de feestdag met 
een warming up onder leiding van 
vier leerlingen van de groepen 7 en 
8. Vervolgens een spelletjesronde 
voor de onderbouw. 

De leerlingen van de bovenbouw 
werden actief beziggehouden. 
Voor hen was er een (opblaas-)
stormbaan en was er een klimpar-
cours tussen de bomen gereali-
seerd. Sebastiaan Klok, sportcoach 
bij Mens De Bilt en Vincent van 
BSO De Paddenstoel hadden hier-
voor touwen tussen de bomen ge-
spannen waarop de leerlingen, hun 
ronde konden doen. De feestelijke 
dag werd afgesloten met pannen-

koeken en voor alle leerlingen was 
er een cadeautje van de school: een 

mooie gevulde Werelkidz Kievit 
etui. 

Stoer parcours tussen de bomen op het schoolplein.

Reünie 90 jaar Werkplaats 
groots gevierd

Natuurlijk kwamen de ruim 750 oud-werkers op zaterdag 4 
juni vooral naar de Kees Boekeschool om hun klasgenoten van 

weleer te ontmoeten. Maar ook om te genieten van de schitterende 
omgeving, het mooie weer en het geweldige programma.

Het thema van de reünie ‘Wij in de wereld’ werd bij de opening prach-
tig neergezet door oud-leerlingen, die ooit hun land moesten ontvluch-
ten. Hun indrukwekkende verhalen werden ondersteund door passende 
liederen gezongen door het koor K’zz, dat vooral uit ouders van de 
Werkplaats bestaat.

Daarna kon men kiezen uit tal van activiteiten en presentaties. Het 
fraaie weer en het ‘Buiten-Festival’ lokten de meesten naar buiten. Hier 
vonden ontroerende ontmoetingen plaats en werd eindeloos bijgepraat. 
Met een lekker hapje en drankje werd er genoten van de optredens van 
muziekgroepen, die allen op enig moment in de geschiedenis van De 
WP een muzikale hoofdrol vervulden. En toen op zeker moment een 
stevige regenbui zich boven Bilthoven ontlaadde, wist dé rockband van 
de jaren ’70 deze met hun formidabele ‘Who stops the rain’ in 5 minu-
ten te beteugelen. 

(Nanette Bos)

Gezellige drukte op het schoolplein.

Oud leerlingen van de Werkplaats ontmoeten elkaar buiten.

Prijswinnaars op Dance Event
Drie Urban Demoteams van Dans-
school De Bilt-Zeist hebben mee-
gedaan aan het Dance Event in 
Haarlem, een danswedstrijd voor 
streetdance & freestyle. De meiden 
van Born2Dance en Dare2BDiffe-
rent zijn derde geworden in de cate-
gorie freestyle, Funk-O-Logy greep 
net naast de prijzen met een mooie 
vierde plek. De dansen zijn ook te 
zien in de voorstelling Ghost Town 
die wordt opgevoerd op 11 juni in 
Theater het Lichtruim. www.kun-
stenhuis.nl  (Corinne Weeda)

De derde plaats voor de meiden van 
Born2Dance en Dare2BDifferent.

Jeugd Strijkorkest 
wil meer

Het Jeugd Strijkorkest Bilthoven bestaat uit jonge enthousiaste 
strijkers die elke week samen komen in de Woudkapel om muziek 

te maken. Het orkest werkt zonder dirigent waardoor de jonge 
musici echt goed naar elkaar leren luisteren. De repetities

worden begeleid door de violisten Joke op ’t Land
en Annemarie Konijnenburg.

Dit seizoen gaf het orkest concerten op festival ‘Who’s next?’ in Al-
mere, in ‘Huize het Oosten’ (Bilthoven) en op landgoed Oostbroek. 
Onlangs waren ze te horen op de Waterweg tijdens ‘Gluren bij de 
buren’.

Zaterdag 11 juni om 16.00 in de Woudkapel geeft het orkest het zo-
merconcert. Entrée is gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Het orkest heeft nog plek voor nieuwe leden; kom auditie 
doen, op zaterdag 2 juli. Wil je eerst een keertje met een repetitie 
meedoen, of luisteren, dan kan dat natuurlijk. Voor vragen of aanmel-
den kun je een berichtje sturen aan Joke of Annemarie:jeugdstrijkork
estbilthoven@gmail.com
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Startnotitie detailhandel en 
horecabeleid aangenomen

Net als in andere gemeenten, heeft de Biltse detailhandel het momenteel moeilijk. Reden 
voor het College van Burgemeester en Wethouders om een startnotitie op te stellen met 

nieuwe uitgangspunten voor het beleid. 

Het aantrekkelijk houden van De 
Bilt moet een gezamenlijke in-
spanning zijn van gemeente, on-
dernemers, vastgoedeigenaren en 
de consument. In de Startnotitie 
Detailhandels- en Horecabeleid 
zijn keuzes benoemd ten aanzien 
van de kaders en randvoorwaarden 
voor het formuleren van nieuw 
beleid meegenomen. Er heeft een 
middenstandstandsoverleg plaats-
gevonden waarin de eerste versie 
van de startnotitie is besproken. 
Al het voorwerk leidde tot de aan 
de raad aan te bieden startnotitie, 
met daarin de denkrichting van 
het College over het doel van het 
detailhandels- en horecabeleid, 
de rol van de lokale overheid, de 
detailhandelsstructuur en het be-
leidsinstrumentarium. Tot slot is 
in de startnotitie de voorgestelde 
aanpak, participatie en planning 
opgenomen. 

Planning
De startnotitie voorziet in het op-
stellen van een plan van aanpak 
en het ontwikkelen van een com-
municatieplan (allen in het tweede 
kwartaal 2016), om vervolgens 
door te pakken in het derde en 
vierde kwartaal 2016 met bijeen-
komsten van het middenstands-
overleg en het organiseren van 
workshops over de input en belan-

gen van de stakeholders (alle be-
trokkenen bij een onderneming).  
De raad ging met elkaar in debat 
over onder meer dit proces om 
tot nieuw beleid te komen, de 
mogelijkheden van de gemeente 
om te sturen op overbewinkeling 
en leegstand en over regelgeving 
voor ondernemers. 

Weekmarkt
Tijdens de gemeenteraad van 26 
mei vroeg de VVD bij dit agen-
dapunt het College om te on-

derzoeken of een weekmarkt in 
Bilthoven Centrum haalbaar is en 
zo ja, of de gemeente dit kan fa-
ciliteren. De ChristenUnie diende 
een motie van gelijke strekking in 
over Maartensdijk. Beide moties 
zijn verworpen. De PvdA diende 
een motie in waarin het College 
werd verzocht een leegstandsver-
ordening op te stellen om leeg-
stand van winkelpanden zoveel 
mogelijk te voorkomen. De motie 
is verworpen en vervolgens is de 
startnotitie aangenomen. [HvdB] 

Partijen gingen met elkaar in debat, zoals hier Ebbe Rost van Tonningen 
(Beter De Bilt) en Erik van Esterik (PvdA). [ foto Henk van de Bunt]

Open dag bij Landwinkel

Vele stands prezen hun biologische producten aan op het terrein van 
Landwinkel De Groenekan. De Open Dag werd erg goed bezocht en genoten 
tijdens het mooie weer van het uitbebreide aanbod. [foto Walter Eijndhoven]

Start derde Lustrum 
Zomerconcerten 

Zondag 5 juni startte het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten De Bilt. 
Dit jaar is een Lustrumjaar, want de concerten worden voor het 15de jaar 
georganiseerd. Aan de opzet is niets veranderd, want de huidige opzet werkt 
tot ieders tevredenheid. De concertreeks bestaat opnieuw uit een serie van 4 
en vindt plaats op zondagen tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon achter 
paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De Bilt.

Zo'n 80l toeschouwers genieten van een optreden van de Weathertown 
Bigband van de Koninklijke Biltse Harmonie o.l.v. Marc van den Bosch.

[foto Reyn Schuurman]
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Samen Verder vreest voortbestaan 
Het programma van eisen voor het nieuwe zwembad Brandenburg komt volgens voorzitter 

Hugo van Usen van Sportstichting Samen Verder niet overeen met de fysieke eisen, die door de 
gebruikersgroepen aan het projectteam van het nieuwe zwembad zijn geformuleerd.

Van Usen: ‘De noodzakelijke ge-
bruikerseisen voor onze groep le-
den met een verstandelijke en- of 
een lichamelijke beperking zijn 
door de Biltse politiek te ongenu-
anceerd geïnterpreteerd en wel op 
een wijze dat het lijkt alsof aan de 
wensen/eisen van Samen Verder 
tegemoet wordt gekomen. Dit is 
geenszins het geval. Mooi is dat 
een deel van het bad een beweeg-
bare bodem heeft en dat het bad 
gescheiden kan worden in twee 
temperatuurzones, echter blijft 
de operationele uitvoering, de ex-
ploitatie en het gebruikersrooster, 
ondanks herhaaldelijk verzoek, 
vooralsnog gehuld in een dikke 
mist van onduidelijkheid’. 

Problemen
Bij gesprekken met de gebrui-
kersgroepen is het afgelopen jaar 
aan de gemeente duidelijk aange-
geven, dat de gekozen opties gaan 
leiden tot problemen. Van Usen: 
‘Na bezoek van een aantal gebrui-
kersgroepen aan een vergelijkbaar 
zwembad in Culemborg wordt de 
indruk bevestigd, dat er gekozen 
is om de raad voor te liegen en 
het huidige plan door te drukken. 
Hier wordt geheel voorbij gegaan 
aan het algemeen gebruikersbe-
lang, het is overduidelijk dat het 
plan zoals deze nu door de Biltse 
politiek wordt doorgedrukt niet 
naar tevredenheid van de gebrui-
kers exploiteerbaar is. Een kwalij-
ke zaak, waarvan de gevolgen pas 
duidelijk worden als het zwembad 
klaar is’. 

Voortbestaan bedreigd
Van Usen gaat er vanuit dat wet-
houder Van Hulst dan op eenzelf-
de doortastende wijze doorpakt en 
haar aftredende verantwoordelijk-
heid neemt. Echter…dan is het 
kwaad geschied en moeten gevol-
gen genomen worden. 

Verwacht wordt dat het nieuwe 
zwembad voor Samen Verder 
zal leiden tot de situatie, dat het 
zaterdagmorgenrooster geen be-
schikbaarheid meer biedt waar-
door een groot aantal van de ge-

handicapte sporters letterlijk aan 
de kant staat. Van Usen opnieuw: 
‘Wanneer de gemeente stoïcijns 
vasthoudt aan het huidige plan 
van zwembad Brandenburg ver-
wacht het bestuur van SSVB ge-
noodzaakt haar voortbestaan te 
overwegen, een stichting die al 
sinds 1989, met sportieve inzet, 
wekelijkse activiteiten organi-
seert voor mensen met een ver-
standelijk- en of een lichamelijke 
beperking. Een kwalijke zaak’. 

(Patrick van Amerongen)

Hugo van Usen bedankt Ans voor haar inzet gedurende 12,5 jaar.

Voordaan Jongens D1 kampioen 
In een prachtige kampioenswedstrijd met veel publiek heeft Voordaan Jongens D1 met 6-2 

gewonnen van Kampong en is daarmee kampioen in de
Topklasse Midden Nederland geworden.

Beide teams hadden nog niet ver-
loren en de uitwedstrijd was 1-1 
geëindigd. Omdat Voordaan een 
beter doelsaldo had, moest Kam-
pong winnen om kampioen te 
worden. Voordaan liet er echter 
geen gras over groeien en maakte 
direct in de eerste helft duidelijk 
wie de sterkste was. Door goals 

van Ties Carlier, David van der 
Heijden, Hidde Plantenga en Tim 
Versnel stond er een 4-0 ruststand 
op het bord en leek de wedstrijd 
beslist.

Voordaan opende ook in de twee-
de helft sterk en Wouter van Gor-
cum en Hidde van der Linden ver-

hoogden de stand naar 6-0. Dat 
Kampong nog twee keer scoorde 
maakte het verschil niet meer 
zodat Voordaan overtuigend met 
6-2 de kampioenswedstrijd won. 
Zondag 19 juni neemt Voordaan 
nu samen met 5 andere districts-
kampioenen deel aan he

(Erik Versnel) 

Uitbundige vreugde bij de districtskampioenen. (foto: Peter de Vink)

Olympische Spelen bij 
Tweemaal Zes

Vrijdag 3 juni organiseerde de korfbalvereniging Tweemaal Zes 
de alternatieve Olympische Spelen voor haar jeugdleden. Bijna 70 
kinderen moesten 10 onderdelen doen o.a. speerwerpen, sprinten, 
discuswerpen, pinda-tennis en scherpschieten. De jongens en meisjes 
waren naar leeftijd in aparte groepen ingedeeld. In iedere klasse vielen 
prijzen te verdienen en bovendien kreeg iedere deelnemer na afloop een 
olympisch diploma. (Hester Ploeg)

Dik verdiend kampioen

TZ E5 is kampioen geworden. Trainers en coaches Marit + Joella wisten 
samen met Rozemarijn, Loeke, Michia, Nassir en Thijmen zaterdag 28 
mei met een score van maar liefst 20-6 kampioen te worden

(foto Hellen v/d Steen).

Kampioenenregen bij Nova
Vorige week zaterdag heeft Nova F1 haar laatste wedstrijd van het sei-
zoen gespeeld. Na vele eerdere overwinningen moest er gewonnen of 
gelijkgespeeld worden tegen concurrent HKC, waar de vorige keer van 
verloren werd. Na een zeer spannende wedstrijd met veel doelpunten 
werd er gewonnen met 16-14 en was het kampioenschap binnen. 
Er is bij Nova een ware Kampioenenregen want naast de F1 zijn ook 
Nova 4, 5, A2, B2 en F2 op nummer 1 geëindigd!

Nova F1: Jetske van Schöll, Lynn van der Werve, Misha Baas, Joran 
Frank, Tess van der Werve en coaches Lotte Keuning en Tjitske Frank.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100 golfballen € 30,- Tel. 
0346-211858

Salontafel met 2 lades kleur 
licht eiken € 50,-. TV-kast 
met 3 vakken kleur licht 
eiken € 50,-. Telefoonnummer 
06-20709308

Te koop 4 
E E T K A M E R S T O E L E N 
bruin echt leer met leuning. 
€ 25,- per stuk 06-20489583

Electrische schaafmachine in 
koffer i.g.s. € 25,-. Haakse 
slijpmachine 125 mm i.g.s. € 
25,-. Tel. 0630360562

School tafel + stoeltje met 
ijzer en frame € 29,50. Tel. 
0346 210727

Staande parasol hoes bestemd 
voor standen parasol hoogte 
232 cm €12,50 0346-243758

TK Auto examen training. 
Het is een boek me 535 vra-
gen en antwoorden € 10,-. Tel. 
0346-243758

Duo fietstassen zijn nog net-
jes. Kleur zwart met grijs € 
10,-. Tel. 0346-243758

Tennisracket pride z.g.a.n. 
€20,- Campingkacheltje 
Tristar € 10,- Koffiezetapp 
v. Caravan €15,- Tel. 0346-
212436

Philips ktv 82 cm beeldbuis 
€15,-. Bruynzeel keukenblok 
mdf € 15,-. Tel 0346-213040 

Een z.g.a.n. Tefal Airfryer 
FZ7070 actifry incl. binnen-
mandje. Zonder olie frieten 
e.d. bakken. € 50.-. Tel 06 
31082351

3x Karl May boeken. € 2,- per 
stuk. Tel 06-22175528

Een serie leuke flinstones 
boekjes uit de 60ger jaren. € 
1,- per stuk. Tel. 06-22175528

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

Wie wil er regelmatig op 
de woensdag op een klein 
HONDJE passen tegen een 
vergoeding? Tel. 0346-
830608

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Zie pag. 6 voor de 
Mens De Bilt cursussen

Slagerij van Loo is op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor de zaterdag. 
Ervaring niet vereist, een posi-
tieve instelling wordt gewaar-
deerd. Bel 030-2203813 of 
kom even langs in de winkel 
op de Hessenweg. 

Welke
HONDENLIEFHEBBER 
in m’dijk vindt het leuk om 
onze hond op ma-din-don 
tussen 12.00-13.00 uit te 
laten. 15/7-15/8. Vergoeding. 
06-31685364

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

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-87149168

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

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

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

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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.

Wij regelen uw woningontruiming en inboedelafwikkeling 
wij maken de woning klaar voor verkoop / verhuur 
www.zwartblok.nl of bel 035-6224216 / 06-50435378 

Tolerantie anno 2016

Ma. 13 juni om 20.00 uur, orga-
niseert vrijmetselaarsloge De Ster 
in het Oosten in Bilthoven een 
open bijeenkomst. Gastspreker is 
de heer Thomassen, lid van deze 
loge. Hij studeerde journalistiek 
en schrijft binnen de vrijmetse-
larij over onderwerpen die de 
hedendaagse actualiteit treffen en 
behandelt thema's die vooral op 
het terrein van esoterie, religie en 
ethiek liggen. Hij zal ingaan op dat 
de Vrijmetselarij staat voor tole-
rantie, wegnemen wat ons scheidt 
en zoeken naar wat ons verbindt. 
De bijeenkomst is in Huize Het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, 
Bilthoven. De toegang is vrij. Info:  
www.logedester.nu 

Gespreksavond over vluchtlingen

Op 14 juni vindt in de Juliana-
school een open gespreksavond 
plaats met als thema 'vluchtelingen 
onder dak'. Het Steunpunt Vluchte-
lingen De Bilt vertelt over begelei-
ding van statushouders (vluchtelin-
gen met een verblijfsvergunning), 
SSW informeert over huisvesting 
daarvan en er is een korte inlei-
ding van een statushouder zelf. Het 
Platform Respectvol samenleven 
wil graag in gesprek gaan over wat 
de gemeenschap kan bijdragen aan 
de integratie van statushouders. 
Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Aanmelden kan via platformres-
pectvolsamenleven@gmail.com. 

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

Jonge konijnen te koop! 
voor € 2,50. Bereikbaar via: 
0346218108 of 0610709259

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

WOONRUIMTE gezocht
Op korte termijn (1 juli) ben 
ik; docente, 27 jaar, op het 
Groenhorst Maartensdijk op 
zoek naar een kamer/studio/
appartementje in of rondom 
Utrecht. Max €800,-. Met: 
Voorkeur voor eigen keuken 
en badkamer.  Maar iets delen 
in een net (werkend) huis sta 
ik ook voor open. Mocht u 
iets weten, horen of tips heb-
ben, ik ben mobiel te bereiken 
op 06-44892799

Winnaarsfilm in Het Lichtruim

Het Filmhuis in het Lichtruim ver-
toont op 15 juni om 20.00 ‘Marie 
Heurtin (Frankrijk, 2014) van 
Jean-Pierre Améris’; winnaar van 
de Variety Piazza Grande Award 
in Locarno. In Marie Heurtin 
speelt debutante Ariana Rivoire de 
14-jarige doof blinde Marie, die 
in een negentiende-eeuws Frans 
klooster verblijft dat dienst doet als 
doveninstituut. Daar is ze terecht-
gekomen omdat ze thuis onhandel-
baar is. Met haar ouders communi-
ceert ze bijna niet. Die hopen dat 
de non Marguerite hun dochter kan 
leren om zich uit te drukken. Een 
flinke opgave voor Marguerite, die 
wel bekend is met gebarentaal, 
maar niet met doof blinde geba-
rentaal.
.

Born Country Slot-bal 

Zaterdag 11 juni houden de Coun-
try Line Dancers Born Country uit 
Maartensdijk een gezellig slot-bal 
om 20.00 uur in multifunctioneel 
centrum De Vierstee te Maartens-
dijk (Nachtegaallaan 30) met een 
gastoptreden van zangeres Sandra 
Mooy: een veelzijdige zangeres 
met mooie nummers. Zij zingt deze 
avond drie nummers. Kaarten voor 
deze avond zijn te reserveren via 
Born.country@casema.nl of tel. 
0346 212817 tussen 17.00 en 18.00 
uur. Er is geen losse kaartverkoop 
aan de zaal.

Jeugddienst in Westbroek

Zondag 12 juni om 18.30 uur is er 
in de NGK Westbroek (Kerkdijk) 
een jeugddienst. Evangelist Johan 
van Ooijen zal de dienst leiden.

Op ’t bankje
Twee jongens van rond de vijftien komen even wat uitrusten 
op het bankje. Ze hebben laarzen aan en zien eruit alsof ze 
in een tuin gewerkt hebben. Als ik dat dan maar aan ze vraag 
beginnen ze te lachen. ‘Nee hoor, we helpen in onze vrije tijd al een poosje een 
boer. We waren eerst vakkenvuller in de supermarkt, maar we vinden het leuker 
om wat in de natuur te doen’, zegt Remco. Hij vertelt dat zijn broer altijd bij die 
boer geholpen heeft, maar die studeert nu in Wageningen en heeft er geen tijd 
meer voor. ‘Door het werken bij de boer is hij wel in Wageningen gaan studeren. 
Toen ik Evert vertelde had dat ik bij de supermarkt ging stoppen omdat ik op de 
plek van mijn broer bij de boer aan de slag kon, wilde hij dat ook. De boer kon wel 
twee jongens gebruiken en we krijgen er net zoveel voor als in de supermarkt. We 
vinden het allebei erg leuk werk en hebben al heel veel geleerd.’ Ze vertellen dat 
ze al een paar keer bij de geboorte van een kalf geweest zijn en ook bij het melken 
met een machine helpen ze. Ik vind het wel mooi hoe de jongens enthousiast over 
hun job vertellen. ‘Melken is wel heel anders dan melkpakken in een schap zet-
ten’, zeg ik met een glimlach. ‘Echt wel’, zegt Evert. ‘De boer is hartstikke aardig 
en hij let bij alles wat hij doet heel goed op het milieu. Op de stal liggen zonne-
panelen. Ze verkopen er ook scharreleieren en andere biologische dingen. Soms 
als er veel mensen zijn helpen we daar ook mee.’ Ik moet erom lachen en zeg dat 
ze op die manier nog wat aan hun supermarktervaring hebben. ‘Dit is heel anders 
hoor’, gaat Evert er serieus op in. Ik vraag of ze later ook iets op landbouwgebied 
willen gaan doen. Remco weet het nog niet. Hij vindt iets met computers ook erg 
leuk, maar Evert zou wel dierenarts willen worden. De dierenarts die af en toe bij 
de boer komt heeft hem daar enthousiast voor gemaakt. ‘Die is altijd heel geduldig 
en als wij erbij zijn legt hij alles uit. Hij zei dat ik best een goede dierenarts zou 
kunnen worden, maar ik heb nog even de tijd om te kiezen.’ Het werk dat ze doen 
is heel gevarieerd. Werken met dieren vinden ze erg leuk, maar Remco doet het 
werk in de moestuin ook heel graag. ‘Het is zo mooi hoe alles groeit. Als je een 
paar dagen niet geweest bent ziet het er weer heel anders uit. Het is allemaal bio-
logisch en je merkt dat steeds meer mensen dat willen.’ Ik zeg dat de boer ze wel 
zal missen als ze met vakantie gaan, maar ook dat hebben ze al geregeld. Ze gaan 
samen met de ouders van Evert met de camper naar Frankrijk en in die tijd komt 
de broer van Remco die in Wageningen studeert de boer weer helpen. Die broer 
gaat met vakantie als zij weer terugkomen. Ik merk dat de jongens zich heel ver-
antwoordelijk voelen en de boer zal best blij met ze zijn. ‘Ik heb vandaag de stal 
geschilderd want dat kan nu omdat de koeien buiten zijn. Het was wel leuk toen 
ze voor het eerst weer naar buiten gingen. Het leek wel of ze aan het breakdansen 
waren’, zegt Remco lachend. Naast het boerenwerk doen ze ook nog aan judo. Ze 
zitten bij elkaar op school en zijn al heel lang vrienden, hun ouders trouwens ook. 
Maar voor vandaag vinden ze het genoeg geweest. Maerten
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van dertien don-
derdagavonden Zomerbridge vanaf donderdag 2 juni tot en met donder-
dag 25 augustus in het dorpshuis in Hollandsche Rading. Donderdag 2 
juni werd gestart; er werd door 22 paren in één lijn gespeeld. Uschi 
Röhrs + Wim Westland werden eerste (73,79%), Anneke de Jong-
Leenslag + Toon Smits werden tweede (66,63%) en Jan van der Heide 
+ Trees van Doorn wonnen het brons met 65,06%. De eerstvolgende 
avond is donderdag 9 juni. Ook thuisbridgers, die mogelijk eens aan 
het bridge in clubverband willen snuffelen zijn van harte welkom’. Bij 
voorkeur van tevoren aanmelden 
via bchollandscherading@gmail.
com en anders voor 19.00 uur aan 
de zaal. 
Aanvang bridgen om 19.00 uur. 
Kosten per avond bedragen 2 euro 
per persoon voor niet-leden en 
één euro voor leden. 

Druk weekeinde voor Irene Beach
Afgelopen weekend was het een druk weekend voor Irene Beach. 

Enerzijds was er een de jaarmarkt met de volleybal-bus en daarnaast was 
er zowel op zaterdag als op zondag een divisie-toernooi. 

Op zaterdag kwamen de heren 2e 
en 3e divisie en de dames 1e divisie 
in actie. Op zondag was dit omge-
keerd. Op zondag heeft het heren 
duo Wouter van Gilst/Bart van 
Gilst namens Irene Beach goede 
zaken gedaan en met de 1e plaats 
weer veel punten opgehaald in het 
Beach-circuit. De duo’s Kerkhof/
de Vries en v. Solkema/v. Solkema 

deelden het podium met respectie-
velijk de 2e en 3e plaats

Lucas Bolwerk
Zaterdag 11 en zondag 12 juni 
wordt op het Lucas Bolwerk in 
Utrecht door the Sport box een 
Eredivisie-toernooi georganiseerd. 
Dit toernooi wordt samen met Irene 
Beach gehost, waardoor er ook in 

Bilthoven topteams te zien zijn die 
in de voorrondes spelen op de vel-
den van Irene Beach. Irene Beach 
is met 3 heren duo’s en 1 dames 
duo goed vertegenwoordigd. Vanaf 
9 uur zijn de fans welkom om de 
wedstrijden te bekijken en de sfeer 
van het Beachvolleybal te ervaren 
op Irene Beach, Tweelingen 142A 
in Bilthoven.       (Rocco Wammes)

Winnaars 1e Divisie in Actie.

Jeugd Tautenburg 
Kampioen!

Na 6 overwinningen op rij waren 2 punten voldoende om voor het 
tweede achtereenvolgend jaar kampioen te worden. Vorig jaar lukte dat 
in de 3de klas KNLTB Landelijk voorjaar gemengd 11 t/m 17 jaar. Dit 
jaar lag de lat hoger. Sophie Sakkers, Marlijn Mosterd, Didier Moggré 
en Max van de Berg speelden dit voorjaar 2de klasse Zondag.
Er moest gespeeld worden tegen de nummer 2, Domstad, die tot nu toe 
nog geen wedstrijd had verloren. Sophie en Max gingen als de eerste de 
baan op en beiden wisten hun partij met goed spel te winnen. Daarmee 
was het kampioenschap een feit. 

Vreugde bij de kampioenen.

Tautenburg kampioen
 
Het eerste team van Tautenburg 
in de Groene competitie heeft op 
een wel heel bijzondere manier het 
kampioenschap binnen gehaald. 
Sam Schuitema, Thijs Groen, Lara 
de Ruiter en Linde van Wouden-
berg wonnen alle 42 wedstrijden 
en konden zich dus ongeslagen als 
kampioen laten kronen! Een uit-
zonderlijke prestatie!

V.l.n.r. (staand) Sam en Thijs en 
(zittend) Lara en Linde.

Coen hangt bij DOS
Linda Klaucke en haar partner Coen van Dijk (eigenaren van Cafetaria 
Coen) sponseren voor de komende jaren het Schutterstoernooi, dit jaar 
op 17 juni, bij DOS. 

Linda en Coen bij DOS bij hun nieuwe bord.

Vrijkaarten voor festival Bombarie 
Tijdens het gloednieuwe Festival 
Bombarie komen professionals 
en amateurs samen om hun passie 
voor het maken van kunsten te de-
len. Een festival voor makers, jong 
en oud, beginners en gevorderden, 
bekend en onbekend. Iedere dag 
staat in het teken van een andere 
kunstvorm: zo draait het op vrijdag 
bijvoorbeeld om dans, is de zater-
dag geheel ingericht voor liefheb-
bers van blaasmuziek en staat op 
zondag zang centraal. Artiesten en 
deskundigen geven masterclasses, 
workshops en inspirerende lezin-
gen. Op de verschillende podia is 
de hele dag wat te zien en te horen, 
zelf optreden kan ook. Verder wor-
den de laatste trends gepresenteerd 
en wordt iedere dag afgesloten met 
een grote uitdaging onder leiding 
van een bekende artiest en optre-
dens van bijzondere kunstenaars. 

Het festival vindt plaats van 23 t/m 
26 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Meer informatie + kaarten bestel-
len: www.festivalbombarie.nl 

Voor lezers van De Vierklank is 
een beperkt aantal vrijkaarten 
beschikbaar. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om hiervoor 
in aanmerking te komen.

Festival Bombarie staat voor vier dagen kunst maken en beleven.
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Kinder Natuur 
Activiteiten 

 
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar 
op woensdag 15 juni van 14.30 tot 16.30 uur over Kriebelbeestjes: 
Vlinders, torren en andere insecten. Eerst wordt er het een en ander 
uitgelegd over de beestjes om daarna het bos en weiland in te gaan 
op zoek naar de kriebelbeestjes. Aan de hand van zoekkaarten wordt 
gekeken van er zit, vliegt, loopt etc. Bij terugkomst is er wat te drinken 
en te snoepen waarna de kinderen hun creativiteit kunnen tonen over 
het onderwerp. Maximaal 3 kinderen per aanmelding en maximaal 10 
kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen gaat de middag 
niet door. Aanmelden per email tot en met 12 juni via
KinderNatuurActiviteiten@
gmail.com. 
De locatie is paviljoen Beerscho-
ten, De Holle Bilt 6 in De Bilt.

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

Kinderboerderij De Schaapskooi 
wint plantenkas 

door Kees Diepeveen

In een door het ING Nederland-fonds uitgeschreven wedstrijd voor goede doelen is het verzoek 
voor het bekostigen van een plantenkas in de moestuin van de kinderboerderij aan de Melkweg 
in Bilthoven in de prijzen gevallen. Een tweede plaats leverde het mooie bedrag van 3000 euro 

op. Met dit bedrag kon de gewenste plantenkas worden aangeschaft en geplaatst.

De moestuin op het terrein van de 
Kinderboerderij heeft gedurende 
dit jaar een ware metamorfose 
ondergaan. Geetje van Dijk van 
Reinaerde: ‘Nadat met de actie 
NLDoet in maart de moestuin was 
uitgebreid en grote bakken waren 
gemaakt is met het plaatsen van 
de plantenkas een prachtig werk-
gebied ontstaan voor de cliënten 
van Reinaerde. De kas is zodanig 
aangepast dat ook de medewer-
kers, die slecht ter been zijn hierin 
kunnen werken. In juli staat de of-
ficiële opening van de plantenkas 
gepland’. 

Courgettes
De grond op het terrein is erg arm. 
Maar in de bakken zit vruchtbare 
grond zodat de gekweekte groen-
ten met de nodige zorg goed kun-
nen groeien. De plantenkas wordt 
vooral gebruikt om groenten op 

te kweken tot kleine plantjes en 
daarna uit te zetten in de bakken. 
Komkommers, augurken, courget-
tes, tomaten en pepers laten zich 
nu bewonderen en zijn bijna ge-
reed om in de bakken geplaatst te 
worden. Met de inzet van de plan-
tenkas kunnen meer groenten ge-
kweekt worden en door de verkoop 
van de groenten aan bezoekers ook 
nog iets worden verdiend.  

Chinchilla’s
Kinderboerderij De Schaapskooi 
maakt onderdeel uit van een actie-
ve buurt. Dagelijks komen (groot-)
ouders met hun kinderen de dieren 
bezoeken, in de speeltuin spelen 
en wat drinken in het theehuis. Er 

worden ook regelmatig activiteiten 
georganiseerd. Met ongeveer 14 
cliënten van Reinaerde worden o.a. 
schapen, geiten, varkens, konijnen, 
pony’s, chincilla’s, en het terrein 
onderhouden. Ondersteund door 
20 vrijwilligers, die de technische 
klussen uitvoeren en die de week-
enddiensten draaien. Het is een 
echte ontmoetingsplek voor jong 
en oud in de buurt en binnen de 
openingstijden vrij toegankelijk. 
Nu de plantenkas al zo intensief in 
gebruik is vonden de medewerkers 
van de kinderboerderij het tijd om 
de schenker van de prijs de kas te 
laten zien. Daar wilde de heer Van 
Wieringen van de ING graag tijd 
voor vrijmaken.

Op uitnodiging van de medewerkers van de kinderboerderij kwam de heer 
Chester van Wieringen van de ING de plantenkas bewonderen. Op de 
foto een aantal medewerkers van de kinderboerderij. V.l.n.r. Tom de Vries, 
Masja, Chester van Wieringen en Tom van der Meer.

Slootje vissen 
Zondag 12 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 be-
geleiding van natuurgidsen en met 
hulp van schepnetjes en zoekkaar-
ten op zoek naar schaatsenrijders, 
bloedzuigers, waterjuffers en an-
dere waterbewoners. Op www.ivn.
nl/slootjesdagen kun je je aanmel-
den voor de activiteit. Ook kun je 
daar alvast de gratis zoekkaart wa-
terdiertjes bestellen. Er staan meer 
dan 35 waterdiertjes op die je zelf 
in de sloot kunt zoeken.

Verzamelen
Er wordt verzameld op de parkeer-
plaats aan de St. Anthoniedijk (zij-
straat van de Gageldijk) waarna met 
de gidsen Roel Maas-Bakker (tel. 
030 2721611), Christ Jan Nederlof, 
Rob Timmer (tel. 06 10896796) en 
Enrico van Barneveld op pad wordt 
gegaan. Aanmelden kan telefonisch 
bij een van de gidsen. Zie ook: 
www.ivndebilt.nl Een van de slootjesbewoners: De larve van een waterjuffer!

Vuurtje in de tuin
Hoe gezellig is een vuurtje stoken in de tuin tijdens de lange zomeravon-
den. Een (kamp)vuurtje stoken mag echter niet, omdat het vuur zich snel 
kan verspreiden, met alle gevaren van dien. Maar een vuurtje stoken in 
een vuurkorf mag wel. Een vuurkorf is compact, eenvoudig in gebruik en 
iedereen met een tuin kan een vuurkorf of -schaal plaatsen.
Tips voor een veilig vuurtje:
1. Zet je vuurkorf op een vlakke ondergrond. 

Let op spelende kinderen of huisdieren.
2. Gebruik alleen aanmaakblokjes en géén benzine, petroleum of spiritus 

om het hout aan te steken.
3. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout; daarbij komen schadelijke 

stoffen vrij.
4. Gebruik schoon, goed gedroogd 

hout en verbrand het hout op 
hoge temperatuur. Stapel het 
hout losjes op zodat er veel 
zuurstof bij kan.

5. Pas op met kleding die licht 
ontvlambaar is.

6. Houd een emmer water of zand 
in de buurt van je vuurkorf (of 
een brandblusser of blusdeken).

7. Let op je vuur. Laat je vuurkorf 
pas achter als het vuur niet meer 
brandt en smeult.

(Tuincentrum Karel Hendriksen)

In een vuurkorf kan je veilig een 
vuurtje stoken.

Themawandeling 
‘bomen in de zomer’

 
Op zondag 12 juni is er bij Beer-
schoten een themawandeling: bo-
men in de zomer. Deze wandeling 
wordt georganiseerd door Christien 
Hidding. Als u wilt deelnemen kunt 
u zich aanmelden bij: christien.hid-
ding@gmail.com.

De wandeling  begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer anderhalf uur. 
Deelname is gratis.

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 
Bilt, voorbij parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-06
Do.

09-06
Vr.

10-06

Gebakken eendenborstfilet
met Hoisinsaus

of
“Bouillabaise”

Zuidfranse visschotel
of

Artisjok met kruidenvinaigrette

€ 10,-

Woe.
15-06
Do.

16-06
Vr.

17-06

Kipshaslik
met poestasaus

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

 Groentenquiche
met paprikasalsa

€ 10,-

Vaderdag speciale actie!

advertentie

advertentie
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