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Overweldigende belangstelling
bij laatste dienst 

door Rob Klaassen

Zondag 24 juni heeft de laatste kerkdienst plaatsgevonden in de markante Immanuelkerk
aan de Soestdijkseweg in De Bilt. De kerk was over-overvol. De voorgangers waren

ds. Evert van Leersum en mevr. ds. Wilfrieda Stam.

Er werd aan herinnerd, dat in deze 
95 jaar oude kerk - van oorsprong 
een Gereformeerde kerk - in die 
95 jaar zo’n 5500 diensten heb-

ben plaatsgevonden; kerkdiensten, 
huwelijksinzegeningen en rouw-
diensten. Voor velen betekende 
deze dienst een afscheid van een 

gebouw dat van grote betekenis in 
hun leven is geweest. Het was een 
dienst vol symboliek. In de verkon-
diging stond ds. Evert van Leersum 

stil bij het evangelie van Marcus 
4: 35 41; in deze tekst is de over-
steek door Jezus en z’n discipelen 
over het meer beschreven: ‘Plotse-
ling stak er een hevige storm op. 
De discipelen maakten zich grote 
zorgen, terwijl Jezus lag te slapen. 

Ze maakten hem wakker, waarop 
Jezus de wind toesprak en het meer 
tot rust kwam. Daarna sprak Jezus 
z’n discipelen toe met de woorden: 
‘Waarom hebben jullie zo weinig 
moed? Geloven jullie nog steeds 
niet?’ Een soortgelijke situatie doet 
zich nu voor met de Immanuelkerk. 
Ook hier wordt weggevaren naar 
een overkant, waarbij er toch de ze-
kerheid is dat Jezus aan boord zal 
zijn en blijven.

Inboedel
Aan het einde van de dienst werd 
symbolisch een gedeelte van de 
inboedel van de kerk naar buiten 
gedragen; de Bijbel, de kaarsen, de 
avondmaalstafel, het doopvont, een 
deel van de preekstoel. Toen ieder-

een buiten stond werden de kerk-
deuren op slot gedraaid. Het hoofd-
stuk Immanuelkerk werd daarmee 
definitief afgesloten.

Nieuwe kerk
De Wijkgemeente Immanuelkerk 
gaat samen met de Wijkgemeente 
Boskapel Groenekan en de Wijk-
gemeente Opstandingskerk. Vanaf 
zondag 1 juli is iedereen welkom 
in het kerkgebouw aan de Eerste 
Brandenburgerweg in Bilthoven.

Volle Immanuelkerk.

Iedereen staat buiten opgesteld met een deel van de inboedel.

De deuren van de Immanuelkerk worden definitief gesloten door Jessica 
Tissink, ouderling en lid van de Algemene Kerkenraad en Cees Lodder, 
lid van het college van kerkmeesters.

De ondertekening van het akkoord. V.l.n.r. Werner de Groot (CDA), Donja 
Hoevers (D66), Henk Zandvliet (GroenLinks), Fred van Lemmen (VVD) 
en formateur Eric Balemans.

Vier partijen bekrachtigen 
coalitieakkoord

door Guus Geebel

Op vrijdag 22 juni werd in gemeentehuis Jagtlust het akkoord voor een coalitie van VVD, 
GroenLinks, D66 en CDA ondertekend. Formateur Eric Balemans begon de onderhandelingen 
op 1 mei aanvankelijk met vijf partijen, maar Beter De Bilt voelde zich door een interne situatie 

genoodzaakt om terug te treden uit de onderhandelingen.

‘Ik kan naar eer en geweten zeggen 
dat dit door iedereen aan tafel be-
treurd werd omdat Beter De Bilt een 
prettige gesprekspartner bleek en in-
houdelijk een duidelijke meerwaarde 
had voor het concept. In het akkoord 
is te zien dat hun invloed niet ver-
dwenen is’, vertelt Eric Balemans. 

Hij dankt de gemeente De Bilt voor 
de taak die hem is toevertrouwd. ‘Ik 
heb het met veel plezier gedaan en 
kan nu zeggen dat het afgerond is en 
een nieuw college aan de slag kan 
gaan.’ VVD-fractievoorzitter Fred 
van Lemmen noemt het een heuge-
lijke dag om de ondertekening van 
het coalitieakkoord te delen en de 
nieuwe wethouders voor te stellen. 
‘Kijkend naar het traject dat is door-
lopen is het interessant om te zien dat 
partijen hun eigen kunde en accenten 
hebben.’ Hij noemt het belangrijk 
aansluiting te vinden bij de andere 
partijen. ‘Daarbij moeten we niet 

kijken naar de gelijkenissen, maar 
sterke punten met elkaar verbinden. 
Er is heel hard aan het akkoord ge-
werkt en de rode draad is dat we het 
niet alleen kunnen doen, maar samen 
met alle inwoners, ondernemers en 
instellingen.’ Het coalitieakkoord 
heet ‘Samen bouwen aan een top-
klimaat’. Van Lemmen gaat kort in 
op een aantal onderdelen van het ak-
koord. Hij noemt het een gelukkige 
omstandigheid dat er al een gedegen 
strategische agenda ligt waar heel 
veel highlights in genoemd zijn. In 
het akkoord wordt hiernaar bij een 
aantal punten verwezen. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/07 • 10.30u - Mevr. ds. B.L.Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/07 • 09.30u - Ds. J.O. Ouwehand
01/07 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

01/07 • 10.30u - Mevr. Maya Walburg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

01/07 • 10.00u - de Heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
01/07 • 10.30u - Voorganger pastor

J. Houben
 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

01/07 • 10.15u - Ds. W. Scherff

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

01/07 • 10.00u - Ds. N. de Boo
01/07 • 19.00u - Ds. C. van Andel

Opstandingskerk 
(PKN - wijkgemeenten)
01/07 • Ds. A. van Buuren

R.K. St. Michaelkerk
01/07 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering, voorganger W. Sarot 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/07 10.00u - spreker Adri van der Mast 

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/07 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/07 • 10.00u - Kandidaat
J.W. Bonenberg

01/07 • 18.30u - Ds. G. Meuleman

Onderwegkerk Blauwkapel
01/07 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/07 • Kapel gesloten; Samendienst in 
en met Ontmoetingskerk in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/07 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
 01/07 • 18.30u - Ds. G.H Molenaar 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
01/07 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
01/07 • 09.30u - Mevr. ds.

Martha Verstoep

St. Maartenskerk
01/07 • 10.00 u - Woord- en 

Communieviering Pastor Wim Vlooswijk

Ned. Ger. Kerk
01/07 • 10.00u - de heer G. van Dijke
01/07 • 18.30u - ds. P. G. Vellekoop

 
PKN - Herv. Kerk

01/07 • 10.00u - Proponent
Anton Verstoep, Gastendienst

01/07 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, 
wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. 

Ik sterk u, ook help Ik u, 
ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, 

die gerechtigheid werkt.
Jesaja 41:10

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis dat, in de hope des eeuwigen levens,
door de Heere uit ons midden is weggenomen
onze zorgzame vader en opa

Willem Hendricus van de Geer
sinds 13 juli 2016 weduwnaar van Aaltje Seldenrijk

op de gezegende leeftijd 88 jaar.

 kinderen
 kleinkinderen

22 juni 2018

Correspondentieadres:
Chr. begrafenisverzorging De Bruijn
t.a.v. Fam Van de Geer
Patrijslaan 13
3738 GC  Maartensdijk

Onze vader en opa is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren op D.V. woensdag 27 juni
van 19.30 tot 20.30 uur gebouw “Rehoboth”,

Kerkdijk 10 Westbroek.

De rouwdienst van troost en bemoediging zal gehouden worden 
op D.V. donderdag 28 juni om 10.30 uur in de Hervormde Kerk, 

Kerkdijk 12 te Westbroek.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de 
Algemene begraafplaats te Westbroek.

Geen bloemen

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen,
na het overlijden van onze lieve zoon, echtgenoot,

vader, oom en broer

ROBERTO PLOEG
H’sum 18-06-1958 A’dam 14-05-2018
Zeggen wij u hartelijke dank.
Uw blijken van medeleven hebben ons zeer getroost.

Familie Ploeg

Als het einde komt,
en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij jou?

Claudia de Breij

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien 
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. Wij hebben je in liefde 
losgelaten. 

Hendrik van Heeringen
Henk

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 Tiel, 5 juli 1939                                 † De Bilt, 22 juni 2018

Wil

Kinderen
en kleinkinderen

Hessenweg 190-d, 3731 JN De Bilt

Henk is thuis.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 30 juni om 
9.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium. 

Wij zorgen zelf voor de bloemen.
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Uitvaartspeelgoed

Mijn relatie met dit gezin 
begint drie weken eerder als 
mijn telefoon gaat. Het is 
iemand die zich voorstelt als 
Ben. Hij klinkt overstuur. Zijn 
vrouw is plotseling overleden. 
‘Wat verdrietig’, zeg ik en ik 
condoleer hem en vraag hoe 
het is gebeurd. “Heleen lag op 
de bank te rusten en ineens 
gleed ze op de grond. Ze 
bleek niet meer te leven”. Ben 
vertelt over zijn twee kinderen. 
Jongens van vijf en acht jaar 
oud: Oscar en Tobias.

Een half uur later sta ik bij 
hem voor de deur. Ben doet 
zelf open en de woonkamer is 
vol met mensen. Ouders van 
Ben en Heleen, zussen, broers 
zitten rond Heleen. Ongeloof, 
verdriet, tranen. Tobias zit op 
schoot bij zijn opa, Oscar speelt 
met zijn knuffel.

Voor een kind is het verlies 
van een ouder een trauma; je 
hebt je vader of moeder nog zo 
hard nodig. Kinderen gaan op 
hun eigen, specifieke manier 
om met verlies. Ze vinden het 
fijn om bezig te zijn. Ze willen 
het liefste dat alles gewoon 
doorgaat, zoekend naar een 

Ongeveer twee weken na een uitvaart ga ik op bezoek bij naaste familie. Napraten over wat 
er gebeurd is en hoe dat is ervaren. Soms zijn er vragen en samen gaan we op zoek naar 
antwoorden. Het is vroeg in de avond als ik met Ben zit na te praten over de uitvaart van zijn 
vrouw, een jonge moeder van twee kinderen. Op de grond zie ik een rouwauto van Lego en 
poppetjes met verdrietige gezichten. Ik herken het: het is uitvaartspeelgoed.

manier om te overleven. De 
grootste angst is hun vader ook 
nog te verliezen.

Tijdens het gesprek over hoe 
we nu verder gaan richt ik 
me ook tot Oscar en Tobias. 
Ik vind het belangrijk om 
kinderen - hoe jong ze ook zijn 
- te betrekken bij elk onderdeel 
van deze periode tot en met de 
dag van de uitvaart. Het is de 
wens van Ben en de kinderen 
dat Heleen thuis blijft.  Er is 
een plekje in de kamer waar we 
haar zullen opbaren.

Als ik een paar uur later 
vertrek laat ik twee speciale 
werkboeken achter voor Oscar 
en Tobias. Door te schrijven, 
knippen, plakken en tekenen 
werken ze aan een blijvende 
herinnering. Op die manier 
zijn zij spelenderwijs bezig 
met het verlies. Ben kan met 
zijn kinderen de mooiste 
herinneringen in dit boek 
verwerken en hun gevoelens 
van verdriet delen. 

De uitvaartplechtigheid is 
indruk-wekkend. Oscar en 
Tobias leggen een tekening 
neer bij hun moeder en steken 

kaarsjes aan met hun vader. 
“Ik heb uitvaart-Lego voor ze 
gekocht”, zegt Ben als ik hem 
twee weken later opzoek. Hij 
legt uit dat hij zo probeert 
om Heleen’s dood op een 
zo laagdrempelig mogelijke 
manier bespreekbaar te maken 
met Oscar en Tobias. Kinderen 
(maar ook volwassenen) 
kunnen uitvaartspeelgoed 
gebruiken om hun eigen 
verhaal na te spelen en er 
kunnen zaken mee worden 
uitgelegd of verduidelijkt. Zo 
kan het gezin hopelijk verder 
zonder Heleen.

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Laatste dienst in de Boskapel
door Henk van de Bunt

Gedurende meer dan 6 decennia werden er in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en 
een aantal kerkelijke feestdagen kerkdiensten verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en 
begrafenissen. Aan die periode kwam zondag 24 juni definitief een einde met de laatste dienst.

De wijkgemeente Boskapel Groenekan heeft er - van-
wege afnemend kerkbezoek - voor gekozen samen te 
gaan met de Protestantse gemeente De Bilt (wijkge-
meente Opstandingskerk + wijkgemeente Immanu-
elkerk). Gedrieën - straks onder een nieuwe naam - 
kiezen zij domicilie in de Opstandingskerk aan de 1e 
Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Toekomst
Voorzitter en ouderling kerkrentmeester van de Bos-
kapel Anton Merkens sprak na de dienst: ‘De laatste 
tijd hebben we al veel stilgestaan bij de periode van 

ruim 60 jaar kerk zijn als lidmatenkring en als Bos-
kapel gemeente. Ik ben blij dat we deze periode met 
zovelen uit Groenekan en andere bekenden en zeer be-
trokkenen met elkaar mogen afsluiten (de kerk was vol 
Red.) Gelukkig stopt het niet, maar hebben we als in-
dividuele gemeenteleden een keuze kunnen maken bij 
welke kerk we in de toekomst willen gaan horen. Een 
groep Maartensdijkers heeft gekozen voor de Ontmoe-
tingskerk in Maartensdijk. We hopen dat ze zich daar 
snel thuis zullen gaan voelen. Als kerkenraad hebben 
we gekozen om samen verder te gaan met de Immanu-
elkerk en Opstandingskerk in De Bilt. Een proces wat 

Uit de gemeenteraad 
van 21 juni

door Guus Geebel

Susanne Maessen werd beëdigd en 
geïnstalleerd als commissielid niet 
zijnde raadslid voor de fractie van 
de PvdA. Burgemeester Sjoerd 
Potters verwelkomde Sipan Mo-
hamad-Ali als Gast van de Raad. 
Hij is de nieuwe secretaris van de 
PvdA-fractie.

Kadernota
De Kadernota 2019-2022 werd 
ongewijzigd vastgesteld. De frac-
tie van de SP stemt tegen de nota. 
Een amendement over beleids-
indicatoren ingediend door Peter 
Schlamilch (Forza) werd verwor-
pen. De kadernota vormt het uit-
gangspunt voor de begroting 2019 
en volgende jaren. Wensen voor 

nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen 
de beschikbare financiële ruimte. Bij de behandeling in eerste termijn 
kreeg het college een groot aantal vragen te beantwoorden. Christiaan 
van Nispen tot Sevenaer (VVD) noemt in zijn beschouwing de nota 
beleidsarm. Hij constateert dat het college opbrengsten uit de grond-
exploitatie verwacht terwijl de auditcommissie zegt dat die niet te ver-
wachten zijn. Wethouder Hans Mieras zegt optimistischer te zijn dan 
de auditcommissie. Henk Zandvliet (GroenLinks) stelt een vraag over 
de uitbreiding van de formatie op het gebied van veiligheid. Hij wil 
de berekeningen zien van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid waaruit blijkt dat we hier 4 fte nodig hebben. Erik van Es-
terik (PvdA) wil de kadernota vooral beoordelen in het licht van het 
coalitieakkoord. Werner de Groot (CDA) geeft het nieuwe college mee 
vooral realistisch te begroten. Johan Slootweg (SGP) vindt het jammer 
dat de coalitieonderhandelingen zo lang hebben geduurd. Jette Muijs-
son (Beter De Bilt) vraagt voortaan bij een raadsvoorstel een financiële 
onderbouwing op te nemen zodat duidelijk te zien is uit welk program-
ma het komt. Zij dringt aan op verdere uitwerking van de strategische 
agenda. Han IJssennagger (Bilts Belang) vindt het geen goed idee om 
duurzaamheid tot een aparte para-
graaf te verheffen. Connie Brou-
wer (Fractie Brouwer) is het daar-
mee eens. 

Motie
Een motie van afkeuring ingediend 
door Peter Schlamilch (Forza) en 
Han IJssennagger (Bilt Belang) 
over vermeende belangenverstren-
geling wordt na een langdurig de-
bat ingetrokken. Johan Slootweg 
(SGP) noemt de motie ongepast 
bij dit onderwerp. ‘Als gespro-
ken wordt over de schijn van be-
langenverstrengeling dan is dit 
niet het podium om het daarover 
te hebben. Er is een gedragscode. 
Om een vooronderzoek te doen of 
dat inderdaad zo zou kunnen zijn 
hebben we de burgemeester waar 
we dat bij aanhangig maken.‘

Sipan Mohamad-Ali woonde 
op uitnodiging van Krischan 

Hagedoorn (PvdA)
de vergadering bij als

Gast van de Raad.

Susanne Maessen is het nieuwe 
commissielid voor de PvdA.

Cor van Doesburg leest voor aanvang van de (laatste) dienst de afkondigingen voor.

nog verder afgerond moet worden. 
Verheugd zijn we dat de meeste 
gemeenteleden meegaan naar deze 
kerk. Het voelt goed als er contac-
ten zijn met deze gemeente en we 
zijn allemaal zeer welkom om op 
1 juli de dienst in Bilthoven in de 
Opstandingskerk te gaan bijwonen. 
Dit wordt een heel speciale dienst, 
mede omdat vanaf dat moment de 
Immanuelkerk en de Opstandings-
kerk samen met ons een nieuwe 
start gaan maken met nieuwe mo-
gelijkheden en kansen. Drie kerken 
voortaan één’.

Hecht
Merkens zelf was een kleine 30 jaar 
lid van deze gemeente: ‘Een hech-
te groep waarbij veel lief en leed 
met elkaar werd gedeeld. Waar we 
warmte uitstralen naar elkaar. Waar 

een thuis is gevonden voor vele in-
woners van Groenekan. Er was al-
tijd een stuk ruimte voor jezelf en 
de ander en we stonden open voor 
elkaar en ook voor de bewoners van 
het hele dorp Groenekan. Met name 
de laatste jaren zagen we de ge-
meente kleiner worden en werd het 
steeds moeilijker om alle taken uit 
te voeren. Het is nu dan ook goed 
om elders verder te gaan en met el-
kaar dit afscheidsmoment te vieren. 
Momenteel wordt er gewerkt aan 
een gedenkboek als blijvende her-
innering aan de afgelopen 60 jaar. 
Er worden herinneringen opgehaald 
en mooie verhalen neergeschreven. 
Aan de gemeenteleden zal dit boek 
nog persoonlijk worden overhan-
digd. Op zaterdag 22 september 
tussen drie en vijf uur zal er een 
uitreikmoment zijn in de Boskapel’. 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 juni
t/m woensdag 4 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-tomaat-mozzarella
Hammousse
Filet Americain

Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecote
Coburger ham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Lamsspiesjes

Hamburgers

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

100
GRAM 3.25

Biefstukspiesjes

Procureur lapjes
naturel of gemarineerd

5
VOOR 5.-

Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

UTREGSE OUDE KAAS
500

GRAM 7.98 

100
GRAM 2.25

Lekker voor het weekend!

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken,
runderstaven, etc… 

5 HALEN= 4 BETALEN

2
VOOR 7.50

BROODJE PULLED PORK 
OF PULLED BEEF
Kan zo de oven in!

Een toppertje!

KLEINE VARKENS-
HAASJES 1

KILO 9.99

Special van de week!

Heerlijke bavette spiesjes
Australisch rundvlees met een heel bijzondere 
smaak en marinade! 100

GRAM 3.99 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alleen donderdag alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

•  Koude macaroni-schotel € 0,99
100 gram

•  Nieuwe Oogst 
Hollandse Bistro-Krieltjes

€ 1,39
500 gram

•  Vers geperst 
Jus d’ orange

€ 2,99
literflesAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Heerlijk voor bij de BBQ
Onze bekende 

KAASBOL
Nu € 2,99

Vers van de traiteur

•  Pasta Bresola € 1,49
100 gram

•  Zomer spaghetti met 
echte Buffel-mozzarella € 5,95

p.portie

•  Nieuw! Frisse Zomersalade 
voor een gezonde maaltijd! € 1,49

100 gram

ZOMERSE TEMPERATUREN
Zomerfruit Actie
Frambozen
Blauwe bessen 
Bramen
Rode Bessen
Kruisbessen

• Hollandse Bospeen 
nu € 1,00

• Hollandse Paprika 
2 voor € 1,00

• Snack komkommers 
500 gram € 1,00

Vers gesneden
EXTRA ZOETE
ANANAS
bak 500 gram € 2,99
Vers gesneden
WATERMELOEN
PARTEN
per kilo € 0,99

Alleen donderdag

ONZE BEKENDE 
FRUITWAARTJES
• Aardbeien
• Frambozen
• Bosvruchten

Nu € 9,95

Van onze teler

De lekkerste Hollandse 

KORDIA- 
KERSEN 
Kom proeven!
Diverse maten

500 gram vanaf € 2,98

€ 4,99
3 bakjes naar keuze



Repair Café Bilthoven

Op zaterdag 30 juni is er Repair Café bij de WVT in Bilthoven.
Je kunt hier jouw kapotte spullen 
komen repareren met hulp van er-
varen reparateurs. Zij helpen bij 
het repareren van kleding, elektri-
sche apparaten, computers, fietsen, 
houtwerk, speelgoed, en nog veel 
meer. Ook zal er een medewerker 
van buurtbemiddeling aanwezig 
zijn om informatie te geven over 
hulp bij burenruzies. 

De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Tijd van 11.00 tot 15.00uur. Het 
Repair Café wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt in 
samenwerking met welzijnsorga-
nisatie WVT.

 De Vierklank 5 27 juni 2018

advertentie

Portefeuilles college voorlopig verdeeld
door Guus Geebel

Nadat op 22 juni de VVD, GroenLinks, D66 en CDA het coalitieakkoord hadden ondertekend 
werden de wethouders die ermee aan de slag gaan voorgesteld. De installatie vindt plaats 

tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 28 juni. 

André Landwehr wordt wethouder 
namens de VVD. Hij is 61 jaar en 
acht jaar wethouder in Vianen waar 
hij ook woont. Landwehr vindt het 
een eer om in De Bilt aan de slag te 
gaan en verheugt zich op de samen-
werking. Hij heeft ruime politiek-be-
stuurlijke ervaring bij verschillende 
gemeenten en is nu nog wethouder 
in Vianen waar hij de portefeuilles 
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en 
Vervoer en Volkshuisvesting heeft. 

GroenLinks
GroenLinks draagt zittend wethou-
der Anne Brommersma (58) voor. 
Zij woont in Bilthoven en was in de 
vorige raadsperiode wethouder van 
Wmo en Jeugdzorg, en Duurzaam-
heid en Milieu. Daarvoor was zij 
fractievoorzitter van de partijcombi-
natie GroenLinks&PvdA. Voor haar 
wethouderschap werkte Brommer-
sma als manager bij de gemeente 
Amersfoort. 

D66
D66-fractievoorzitter Dolf Smole-
naers (34) wordt wethouder namens 

D66. Hij woont in De Bilt en is sinds 
2014 politiek actief voor D66 De 
Bilt, in de afgelopen raadsperiode 
als fractievoorzitter. Hij is eigenaar 
van een bedrijf in compositie, op-
name en productie van muziek. 

CDA
Madeleine Bakker-Smit (57) conti-
nueert het wethouderschap namens 
het CDA. Zij woont in Bilthoven en 
was de afgelopen raadsperiode wet-
houder van Onderwijs, Jeugdbeleid 
en Sport. Naast haar werkzaamhe-
den op juridisch gebied heeft zij veel 
bestuurservaring opgedaan binnen 
de hockeysport, zowel op lokaal, na-
tionaal als internationaal niveau. 

Portefeuilleverdeling
De portefeuilles in de nieuwe coali-
tie zijn voorlopig onder de partijen 
verdeeld. De VVD krijgt Verkeer en 
Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, 
Omgevingswet en Recreatie en 
Toerisme. André Landwehr wordt 
projectwethouder Centrumplan Bilt-
hoven. GroenLinks krijgt de porte-
feuilles Duurzaamheid (energietran-

sitie particuliere bouw en circulaire 
economie), Burgerparticipatie, Werk 
en Inkomen, Wmo en Welzijn, Na-
tuur en Milieu, en Coördinatie Be-
heer Openbare Ruimte. 

D66 krijgt de portefeuilles Financi-
en, Wonen, Vastgoed en Accommo-
datie-beheer, Duurzaamheid (ener-
gietransitie gemeentelijke en sociale 
bouw) en Kunst en Cultuur. Dolf 
Smolenaers wordt projectwethouder 
Bouwen gemeentelijke locaties. De 
portefeuilles van het CDA omvat-
ten Jeugd, inclusief zorg, Sport en 
gezondheid, Onderwijs en Dienst-
verlening. 

Kernwethouder
De vier wethouders worden ieder 
kernwethouder van een deel van de 
gemeente, inclusief het beheer van 
de openbare ruimte in dat gebied. 
Anré Landwehr voor Bilthoven, 
Anne Brommersma voor De Bilt, 
Dolf Smolenaers voor Groenekan 
en Hollandsche Rading, en Made-
leine Bakker voor Maartensdijk en 
Westbroek. 

De wethouders van het nieuwe college: v.l.n.r. Dolf Smolenaers, Anne 
Brommersma, Madeleine Bakker en André Landwehr. 

Reparatie burenrelatie
door Henk van de Bunt

Zaterdag 30 juni zijn vertegenwoordigers van Buurtbemiddeling weer aanwezig bij
het Repair Café Bilthoven (bij WVT, Talinglaan 10).

Vrijwilligster Hannie Dorr: ‘We ho-
ren regelmatig dat mensen bemid-
deling bij geschillen tussen buren 
als een zwaar middel ervaren. Wel-
licht door de vele TV-programma’s 
over dit onderwerp. Toch hoeft in-
schakeling van Buurtbemiddeling 
helemaal niet zo’n zwaar middel te 
zijn. In feite werken we heel laag-
drempelig’. 

Voorbeelden
Dorr noemt een paar voorbeelden: 
‘In de zomermaanden neemt de ir-
ritatie over geluidsoverlast vaak 
toe. Deuren en ramen staan vaker 
open, waardoor sneller geluidsover-
last ontstaat. Er wordt ook meer 
gebruik gemaakt van de BBQ, met 
alle reuk- en rookoverlast van dien. 

Kinderen spelen meer en ook langer 
buiten, waardoor het tot laat in de 
avond met de rust in de tuin van de 
buren kan zijn gedaan. 
En met dit groeizame weer schiet 
die struik van de buren die eindelijk 
op verzoek lekker kort was afge-
knipt, ook weer zo over de schut-
ting heen. Het is dan belangrijk om 
in een vroeg stadium die kleine irri-
taties al met de buren te bespreken, 
ruim voordat de zaak uit de hand 
gaat lopen. Vaak is dan bemidde-
ling via Buurtbemiddeling heel ef-
fectief’. 

Werk
‘Problemen met collega’s op het 
werk zijn soms ook vervelend, maar 
daar ben je aan het eind van de dag, 

als je thuis bent, voor even van af’, 
aldus de vrijwilligster. ‘Problemen 
met de buren beginnen dan echter 
pas. Die tasten je rust en woongenot 
thuis aan. Die zijn minstens zo in-
grijpend als problemen op het werk. 
Zaak dus om de relatie met de buren 
goed te houden. Wacht dus niet te 
lang met reparatie.’

Contact
Zaterdag 30 juni zullen vrijwilligers 
van Buurtbemiddeling in het Repair 
Café aanwezig zijn om meer te ver-
tellen over wat Buurtbemiddeling 
kan betekenen. Op een andere wijze 
kan ook: stuur een mail naar: buurt 
bemiddeling@meanderomnium.nl 
of neem telefonisch contact op. 030 
2677787.

Peter Nieuwendijk en Hannie Dorr zijn beiden al 9 jaar (vanaf het begin) vrijwilligers
bij Buurtbemiddeling De Bilt. [foto Reyn Schuurman]

Handige handen aan het werk bij het Repaircafé. (foto Frans Poot)

Koren op Zondag sluit af

In de cyclus Koren op Zondag, die van maart tot en met juni in de 
Centrumkerk Bilthoven op de laatste zondag van de maand is 
gehouden, trad op 24 juni het Indische koor Lagu Jiwa op. Onder de 
bezielende leiding van dirigent Louis Drabe werd in de bomvolle kerk 
een afwisselend programma met Indische liederen gepresenteerd dat 
enthousiast werd ontvangen. Robin Drabe, de kleinzoon van Louis 
Drabe, begeleidde het koor op gitaar. [GG]
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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.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Beste oud-leerlingen, oud-collega’s, ouders,
vrienden van de school en andere betrokkenen

Op 29 juni a.s. nemen we afscheid van vier collega’s met wie we jarenlang 
heel � jn hebben samengewerkt. Ze hebben alle vier vele kinderen
lesgegeven, mee opgevoed en op schoolkamp begeleid. 

We gaan hen alle vier missen en willen hen bedanken en in het zonnetje 
zetten met een mooi afscheid! Hiervoor nodigen we jullie uit op een
gezamenlijke receptie in ons mooie nieuwe schoolgebouw op vrijdag
29 juni van 16.00 tot 18.00 uur aan de Versteeglaan 144 in Groenekan. 

We vinden het � jn om te horen of je komt, maar kom ook gerust langs
zonder aanmelding. Mailadres voor aanmelding: administratie@nijepoort.nl
 
We hopen jullie op 29 juni a.s. te mogen begroeten!

Hartelijke groeten

Gespreksgroep 70+ bij WVT

Wie wil er graag met leeftijdgenoten praten over 
belangrijke dingen in het leven? 70-plussers heb-
ben veel meegemaakt en maken veel mee. Som-
mige zaken wil je wel eens vertrouwelijk met 
leeftijdgenoten delen. Bij WVT start binnenkort 
een gespreksgroep voor 70-plussers. Eens in de 
veertien dagen met zes à zeven personen onder 
leiding van een 70+ orthopedagoge. De bijeen-
komsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur vanaf 26/9 
bij WVT, Talinglaan 19 te Bilthoven. Deelname is 
gratis. Aanmelden via info@vvsowvt.nl

Patiofestival

Op vrijdag 6 juli organiseert de Patioschool het 
Patiofestival. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar 
een goed doel. De kinderen van groep 8 hebben op 
voordracht van één van onze leerlingen gekozen 
voor de stichting Semmy. Een deel van het festival 
zal ingericht worden als rommelmarkt. Heeft u 
oude boeken, speelgoed of kleding, dan kunt u het 
aan de Patioschool doneren tijdens schooltijden. 
Op vrijdag 6 juli bent u van 16.30 tot 19.30 uur 
welkom op het Patiofestival, Weltevreden 8 in De 
Bilt.

Varen door de Molenpolder

Op 7 juli kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een gids 
van Staatsbosbeheer door de Molenpolder meeva-
ren op een fluiterboot. Het oude veengebied heeft 
een rijke historie. Samen met de gids speurt u naar 
de dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en onderweg kunt u 
een stukje lopen op het 'drijvend land'. Voor meer 
informatie en het boeken www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten. Deze excursie is ook met een groep te 
boeken (maximaal 12 personen). Neem hiervoor 
contact op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl
€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank
• Landwinkel de Groenekan • Primera Maartensdijk • Readshop

TARTELET
met kersen

BIJ AANKOOP 
VAN 2 VIKORN 
ONTVANGT U 
EEN VOUCHER 
VOOR EEN 
GRATIS
SAUNABEZOEK!

€ 2,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Jubileumconcert Kunst en Genoegen
door Kees Diepeveen 

Op zaterdag 30 juni geeft muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk haar 95-jarig 
jubileumconcert in de Vierstee. Het concert heeft als thema: ‘verrassend klassiek’ waarbij 

een muzikale reis door de tijd wordt gemaakt maar ook een reis door de rijke historie van de 
muziekvereniging. Een ‘mystery guest’ zal een verrassend tintje aan de avond geven. 

De toegang tot het concert is gratis. 
Kunst en Genoegen voelt het als 
een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid de toegang tot concerten 
laagdrempelig te houden. De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. Bezoekers 
ontvangen bij binnenkomst een pro-
grammaboekje met het programma 
van de avond, maar ook in vogel-
vlucht een aantal hoogtepunten uit 
de geschiedenis van de vereniging.

Mystery guest
Aan het begin van de avond wordt de 
‘mystery guest’ verwelkomt, zonder 
zijn identiteit en rol bij het concert 
te onthullen. Na de pauze komt deze 
pas aan bod in een hele speciale rol. 
Verrassend als thema van het concert 
zal in deze context niet alleen van 
toepassing zijn op de muziek. Het 
grootste deel van het concert voor 
de pauze wordt verzorgd door het 

leerlingenorkest o.l.v. docent/diri-
gent John Leenders. Afgelopen jaar 
is dit orkest muzikaal sterk gegroeid 
en speelt nu een volwaardig concert-
deel met klassieke melodieën als de 
ouverture: Willem Tell van Rosini en 
Eine Kleine Nachtmusik van Mo-
zart. Vlak voor de pauze neemt het 
harmonie orkest het over van het 
leerlingenorkest met een vervolg van 
bekende klassieke melodieën. 

Titanic
In Konzertstück no. 1 van F. Men-
delssohn Bartholdi kan het publiek 
kennis maken met twee solisten. 
Gastsoliste Nathalie de Groot speelt 
in dit nummer een prachtige solo 
met eerste klarinetistte van het or-
kest Jetske Post. Na de pauze start 
het tweede gedeelte met het mu-
ziekstuk “Rosen aus dem Süden” 
van Johan Strauss. Daarna is er het 
moment voor de mystery guest. 
Dit zal ca. 15 tot 20 minuten duren 
waarna het concert volgens pro-
gramma wordt vervolgd. Speciale 
aandacht verdient ook het nummer 
‘My heart will go on’ van Orner, 

de titelsong uit de film Titanic in 
een prachtige orkestuitvoering met 
een solo van de eigen altsaxofonist 
René Wilson. 

Andere orde
Met dit klassieke concert laat Kunst 
en Genoegen zich weer van een an-
dere kant kennen. In eerdere jaren 
werd film- en musicalmuziek ge-
speeld en vorig jaar Amerikaanse 
muziek met als thema ‘route 66’. 
Maar klassieke melodieën vertolkt 
door een harmonieorkest zijn ze-
ker van een andere orde. Een echte 
uitdaging voor het orkest dat hier 
maanden naar toe heeft geleefd. 

Het leerlingenorkest van muziekvereniging Kunst en Genoegen verzorgt een grote bijdrage aan het 
jubileumprogramma. Links dirigent John Leenders en rechts Frieda de Graaf die het leerlingenorkest muzikaal 
ondersteunt met de bariton.

Levensreis vol stomme fouten
‘Slechte herders ruïneren de kudde,’ zegt de Griekse held Odysseus in Homerus’ beroemde 

werk de Odyssee, dat vorige week 5 keer werd opgevoerd door Theater in ’t Groen,
het sympathieke Groenekanse gezelschap dat telkens weer weet te verrassen door

de mooiste buitenlocaties in kleine theatertjes om te toveren.

Odysseus, de leugenachtige ‘hate-
ling’ en bedenker van het paard van 
Troje, is speelbal van de goden die 
onder leiding van componist, diri-
gent en oppergod Zeus met zijn lot 
spelen. Gezeten op zijn Olympus, 
een eenvoudige trap in de kas van 
Jan en Eva van Vulpen, brengt hij 
de sterk spelende Odysseus (Coen 
Teeuw) en Penelope (Ida Boogaard) 
weer tot elkaar, 10 jaar gescheiden 
na een ‘levensreis vol stomme fou-

ten’. Hij wordt daarbij geholpen door 
Eyrekleia, een krachtige rol van Ton-
neke van der Sluijs. Dat alles in een 
prima, maar niet altijd even doeltref-
fende regie van Nelly van der Geest.

Serenade
De vraag dringt zich op wie nu ei-
genlijk ons lot beslist: wijzelf of onze 
driften en omstandigheden, het in-
dividu of de goden... In de eenakter 
‘Serenade’, die de andere helft van 

deze voorstelling vormde, prangde 
die vraag evenzeer: de twee ‘kippen’ 
leverden zich vrijwillig uit aan de ge-
vaarlijke vos, die, verrassend genoeg 
niet hen, maar hun beschermheer 
tenslotte ombracht. Om daarna na-
tuurlijk onbekommerd de caravan in 
te duiken met beide dames, die in dit 
absurdistische universum ook al geen 
eigen wil leken te hebben. In de verte 
hoorde je de goden schateren…

(Peter Schlamilch)

Applaus voor Theater in ‘t Groen in de kas van Van Vulpen.

Aangrijpende voorstelling 
in Het Lichtruim

Donderdag vertelde, speelde, zong, begeleidde zichzelf op de harp 
en danste Ekaterina Levental over de weg die zij als jong meisje 
aflegde als vluchtelinge uit de voormalige Sovjet Unie. Via meerdere 
omwegen kwam haar gezin, met oma, vader, moeder en drie broertjes 
aan in Tel Aviv.

Haar oma, moeder en kinderen waren van Joodse afkomst, haar vader 
echter niet. Daarom moesten zij ook daar weer vertrekken. Uiteindelijk 
werd Nederland hun (eind-)bestemming. Ekaterina nam haar publiek 
mee in het soms hartverscheurende verhaal van een jong meisje, jaren-
lang op de vlucht. Ze sprak over de stem, die haar zei te vertrekken. De 
angst, het vluchten, de eenzaamheid en het verlangen naar rust wer-
den zo levensecht door haar uitgebeeld dat het publiek sprakeloos naar 
haar levensverhaal luisterde. Uiteindelijk was het haar levenskracht die 
haar verder bracht. Het was een indrukwekkende voorstelling, die goed 
verbeeldde wat veel vluchtelingen in hun reis naar vrede en rust mee-
maken. 

(Frans Poot)

Ekatarina zet een indrukwekkende voorstelling neer.

Overlast door voeren van ratten
leidde hier tot vele debatten
voer je ze echter de pil
dan staat de voortplanting stil
en die moet je niet onderschatten

Guus Geebel Limerick
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KIES & MIX BARBECUE 
4 bakjes vlees, vis, vega of groenten met de 
sticker ‘kies & mix 4 voor 10,00’

Spaaractie geldig van wo 30 mei t/m di 28 augustus 2018
Kies & Mix barbecue geldig van wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018

4 VOOR

1000

KERSEN
2 bakken à 500 gram

Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

2 VOOR

400

HOLLANDSE AARDBEIEN
2 bakken à 400 gram

2 VOOR

400

Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

KIES & MIX FRUIT 
Blauwe bessen bakje 125 gram 
Nectarines kilobak 
Wilde perziken kilobak 
Witte druiven bak 500 gram 
Galia meloen per stuk

3 VOOR

400

Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

 
 

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31

We houden de prijzen laag.

Geldig van wo 30 mei t/m di 21 augustus 2018

ZOMERWIJNEN  
WIT OF ROSÉ
Ducale verdicchio, Tussock Jumper pinot 
grigio, Jumbo sauvignon blanc,  
Canepa chardonnay, Jumbo cabernet merlot 
rosé, Roche Mazet rosé of Waterval rosé  
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

10001010

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO MAALTIJDSALADES 
2 schalen à 400-450 gram

WEIZEN, WITBIER, 
CORONA, DESPERADOS  
OF CIDER
M.u.v. alcoholvrije bieren 
2 verpakkingen

Geen 18, geen alcohol

2e
HALVE
PRIJS*

JONG, JONG BELEGEN OF 
BELEGEN KAAS
Stuk 700-750 gram

500

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*
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De zomer begint bij Mens De Bilt
door Walter Eijndhoven

Het zomerprogramma 2018 van Mens De Bilt is weer bekend. Van maandag 2 juli tot en 
met vrijdag 31 augustus kunnen inwoners van alle zes kernen van de gemeente De Bilt weer 

meedoen met één of meerdere activiteiten en/of workshops bij Mens De Bilt.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website.

Medewerkers en vrijwilligers van 
Mens De Bilt zorgen weer voor 
een breed scala aan activiteiten, 
op het gebied van Bewegen, Cu-
linair, Ontspanning, Samen Leuke 
Dingen Doen, Amusement, Crea-
tief en Mind & Body.

Mix
‘In februari zijn wij reeds begon-
nen met het werven van vrijwil-
ligers om dit jaarlijkse project op 
te zetten’, vertelt sociaal werker 
Wilma van Poelgeest. ‘Nu heb-
ben wij drie vrijwilligers, die zich 
continu met het zomerprogramma 
bezighouden’. In voorgaande ja-
ren werd het zomerprogramma 
ook aangeboden en werden de 
leukste en meest succesolle acti-
viteiten het jaar erop ook aange-
boden. Ook dit jaar is dat weer 
het geval. ‘Uiteindelijk bieden 
wij een mix aan van de leukste 
activiteiten van voorgaande jaren. 
Natuurlijk worden ieder jaar ook 
weer nieuwe activiteiten aange-
boden en wordt het jaar erop be-
keken of wij hiermee doorgaan’, 
vertelt Wendy, vrijwilligster bij 
Mens De Bilt. 

Voor jong en oud
Veel ideeën zijn spontaan ontstaan, 
via de vraag ‘Wat wil jij doen deze 
zomer?’. Ook dit jaar is het dus weer 
gelukt om een leuk programma neer 
te zetten voor jong en oud. ‘Alle 
activiteiten zijn gratis of tegen een 
geringe vergoeding van maximaal 
5 euro’, vertelt vrijwilligster Mar-
jolijn. ‘En alle activiteiten zijn laag-
drempelig’. 

Activiteiten
Wilma van Poelgeest: ‘Geïnteres-
seerden kunnen alle activiteiten op 
onze website vinden. Ons aanbod 
is echt voor iedereen. Wat te denken 
van ‘Fit, Sterk en Energiek’ en Yoga 
op de Stoel’ (voor 60 plussers), een 
‘Tekenworkshop voor Kinderen’ (8-
12 jaar), ‘Qigong/ Tai Chi’, leeftijd 
vanaf 20 jaar en voor kinderen heb-
ben wij de ‘Kids Sport en Spelwe-
ken’. Andere activiteiten zijn onder 
andere: Samen breien/haken, een 
Stiltewandeling, een Dennenkrans 
maken, Bloemschikken (eerste keer 
in het programma), workshop Ke-
ramiek, Kansen op passend werk 
in deze regio, Klaverjassen, Mah-
jong (spel), Bridge, High tea, Sa-

men lunchen, Voetreflexmassage, 
Hoofd-, nek- en schoudermassage, 
POI maken met Kids, Ibiza ketting 
maken, Cup cakes bakken, Natuur-
tekeningen maken in het Van Boet-
zelaerpark, Dans Ontspan en Geniet, 
Hulp bij het opruimen, en Gezonde 
tussendoortjes maken. Activiteiten 
vinden plaats op diverse locaties 
binnen gemeente De Bilt, zowel bin-
nen als buiten.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via de website van Mens 
De Bilt: servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl of telefonisch: De 
Bilt: 030 7440595, Maartensdijk: 
0346 214161. Binnenlopen bij de 
Bureaudienst van beide servicecen-
tra is ook mogelijk. Het zomerpro-
gramma is te vinden via de gele 
button op de website van Mens
De Bilt. Geïnteresseerden kunnen 
ook contact opnemen met Wilma 
van Poelgeest: w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl, tel. 030 7440595/
06 47296337, aanwezig op maan-
dag, dinsdag en vrijdag. 

Wilma, Monique, Marjolijn en Wendy hopen op een grote opkomst.

Aeres organiseert Ouderendag
door Kees Diepeveen

Om het contact tussen jongeren en ouderen te bevorderen organiseerde Aeres (voorheen 
Groenhorst in Maartensdijk) op 21 juni een Ouderendag. Twaalf ouderen met begeleiders 

waren te gast en maakten gebruik van de gelegenheid om kennis
te maken met de school en zijn leerlingen. 

Leerlingen van Aeres kunnen voor 
een vooropleiding in de ouderen-
zorg kiezen in hun derde studiejaar 
en lopen dan stage in verzorgings-
huizen. Als onderdeel van hun 
schoolstage konden leerlingen kie-
zen om de Ouderendag te begelei-
den. Diverse leerlingen hadden zich 
hiervoor aangemeld en traden op als 
gastvrouw/-heer en begeleider maar 
ook als gesprekspartner voor de ou-
deren.

Rondleiding
Na de opening door docenten Bas 
de Pijper en Monique Neppelen-
broek volgde een rondleiding over 
het terrein rond de school waarbij 
het kleinvee en de moestuinen wer-
den bewonderd. Veel van de oude-
ren hadden vanuit hun jeugd erva-
ring met het verzorgen van vee en 
moestuinen wat vele verhalen naar 
boven bracht. Daarna volgde een 
rondleiding door de school die met 
veel belangstelling werd gevolgd. 
Vooral de klas waar leerlingen bezig 

waren met de verzorging van kleine 
huisdieren bracht enthousiasme en 
gesprekken met de leerlingen op 
gang. In de klas waar leerlingen 
bezig waren in groepjes met het 
maken van een tuinplan schoven de 
gasten aan en stelden vragen. 

Lunch
Rond 12.30 uur werd een lunch ge-
serveerd die door de leerlingen zelf 
was bereid. Hierna namen de gasten 
afscheid van hun begeleiders en ga-
ven allen aan genoten te hebben van 
deze ochtend. ‘Er ging een wereld 
voor mij open´ aldus een van de 
deelnemers. Alie van Kouterik uit 
Groenekan vertolkte heel juist het 
gevoel van de groep ´ We kennen de 
school alleen maar van buiten. Het 
is leuk om te zien hoe het er hier aan 
toe gaat en hoe scholen er tegen-
woordig uitzien. Het lijkt in niets 
meer op het onderwijs dat wij vroe-
ger kregen. Ook het vakkenpakket 
is enorm breed. Leuk dat we dit 
kijkje in de keuken hebben gehad´.

De ouderen met hun begeleiders worden door leerlingen en organisatie ontvangen met een kopje koffie en cake.

Het maken van een tuinplan was voor sommigen een reden om in een 
groepje aan te schuiven en vragen te stellen.

Zesde budgetkring 
feestelijk afgesloten

door Guus Geebel

In het WVT-gebouw in Bilthoven werd op 21 juni met de uitreiking van 
certificaten de zesde Budgetkring De Bilt afgesloten. Wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen was aanwezig om aan de aanwezige deelnemers een cer-
tificaat uit te reiken en een speciaal voor dit afscheid geschreven lied te 
begeleiden. Ook deelnemers van eerdere groepen waren aanwezig. Bud-
getkring De Bilt is een werkgroep van mensen die meer willen doen met 
minder. Deze groep begon in februari en bestond uit zes deelnemers. In 
tweewekelijkse bijeenkomsten werkte de groep aan praktische doelen: Be-
ter met geld omgaan, duurzaamheid en goed in je vel geraken. Marieke van 
Nimwegen begeleidde de groep aan de hand van het leerboek Gelukkig 
met Genoeg, geschreven door Jeanine Schreurs die bij toeval ontdekte dat 
leven met minder geld ook positieve kanten heeft. Toen de deelnemers in 
februari begonnen hebben ze hun situatie van dat moment ingevuld en aan 
het eind gaven ze aan wat er in vijf maanden veranderd is. Deelneemster 
Anneke vertelt veel aan de bijeenkomsten gehad te hebben. Zij vindt het 
jammer dat het afgelopen is. De groep en ook vorige groepen houden nog 
steeds contact met elkaar via een groepswhatsapp. Op 7 september starten 
nieuwe groepen bij WVT en Mens De Bilt. Voor maximaal acht deelne-
mers per groep wordt in twaalf bijeenkomsten van tweeënhalf uur onder 
leiding van Marieke van Nimwegen en Arland Swaak het programma uit-
gevoerd. Deelname is gratis, inclusief het leerboek Gelukkig met Genoeg. 
Meer informatie: debilt@budgetkring.nl of bel Marieke van Nimwegen: 
06 4022 1683 op donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur.

De zesde budgetkring De Bilt werd met een lied afgesloten. 
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20%
kassakorting

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

op álle regentonnen
de héle maand juli

op compostvaten,
de héle maand juli

op Bokashi-emmers
de héle maand juli,

JULI WATERMAAND
Waterbeheersing en andere  

milieuaspecten vragen om steeds 
meer aandacht in de tuin. Wij 

helpen u met een fikse korting op 
producten die u daarbij zéér 

goed van pas komen

Maak zelf uw grond supergezond 

met dit fantastische product.

Vraag onze medewerkers.

20%
kassakorting

20%
kassakorting

Medewerker Frontoffice Sociaal Team M/V
(16 uur)

MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de
gemeente De Bilt. Wij voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de 
schakel tussen zorg en welzijn.

Het Sociaal Team is een onderdeel van MENS De Bilt. Bij het team kunnen inwoners 
van de gemeente De Bilt zich melden met vragen over zorg, wonen, welzijn en in 
het bijzonder als het gaat om vragen in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Een medewerker Sociaal Team onderzoekt samen met de 
inwoner welke mogelijke oplossingen er zijn.
Binnen het team is er een vacature voor Medewerker Fronto�  ce M/V (16 uur).

Ben jij sterk op het gebied van mensen telefonisch te woord staan, administratie, 
organisatie, ken jij de sociale kaart en ben je ondernemend en dienstverlenend?

Kijk voor het volledige pro� el, functie-eisen en sollicitatieprocedure op:
www.mensdebilt.nl.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BEACH BURGERS

Van 100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug!

Iets peper en zout en vleugje mosterd....
100 gram 1,25

KIPKARBONADES

Met een beentje. Lekker gemarineerd. 

Langzaam garen op de barbecue of i/d pan
100 gram 0,65

PIRI PIRI SATÉ

Malse gemarineerde kipfilet; iets zoet van smaak; 

heerlijk voor op de barbecue!!
100 gram 1,25

BLACK ANGUS VERSE WORST

Zeer smaakvol Black Angus vlees!! Wordt niet droog. 

Lekker gekruid & gezouten
100 gram 1,49

LAMSRUGKOTELETJES

Gemarineerd of naturel. Lekker op de barbecue. 

Een toppertje. Om kort fel te bakken
100 gram 2,15

BLACK ANGUS PICANHA

Voor de liefhebbers. Een topper op de barbecue. 

Met een randje vet als extra smaakmaker
100 gram 2,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 25 juni t/m zaterdag 1 juli. Zetfouten voorbehouden.

Lezing Darwin Dilemma 
Op maandag 25 juni organiseerde de Bilthovense 
Boekhandel een avond rondom Het Darwin Dilem-
ma van Han Thomas. Onder lezers van De Vierklank 
werden vijf gratis exemplaren verloot.

De gelukkigen waren Jolien Obbink, Arthur Uitsla-
ger, Bert van Nimwegen, Marijke van Beijsterveldt 
en Leon Bongers. 

v.l.n.r. Ike Bekking, Kees de Bakker, Han Thomas, Leon Bongers en Jolien Obbink.
[foto Walter Eijndhoven]

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl
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Woonstichting SSW 
bestaat 100 jaar

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 23 juni vierde Woonstichting SSW haar honderdjarig bestaan met een Jubileumdag 
voor alle huurders. In en rond het kantoor van SSW aan de Waterman in Bilthoven was van 
alles te doen voor de bezoekers, zoals een fotoverrassing, een Burenmarktplaats, speeddaten 

met SSW-medewerkers, er was een wensboom en belangstellenden konden terecht op een 
informatiemarkt. 

'Woonstichting SSW verhuurt en 
beheert meer dan 5.000 woningen, 
garages en bedrijfspanden in De 
Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek', vertelt Jessie Bekkers-
Van Rooij, directeur van SSW. 'Wij 
hebben ongeveer 10.000 huurders 
in voornamelijk de lagere- en mid-
deninkomensgroepen'. Kerntaak 
van SSW is dan ook het goed, be-
taalbaar en veilig huisvesten van 
vooral kwetsbare mensen. 

Nieuwe website
Bekkers- Van Rooij: 'Wij hebben 
al onze huurders uigenodigd, om 
het honderdjarig bestaan met ons 
mee te vieren, samen met onze 
maatschappelijke partners van 
de brandweer/ VRU, Mens De 
Bilt, huurdervereniging Woon-
spraak, Stichting Eet Mee!, WVT 
en Stichting Hartslag. En, zoals 
je ziet, zijn er al veel bezoekers 
op deze dag afgekomen'. Diverse 
statushouders ontvingen bezoekers 

met zelfgemaakte gerechten, ande-
re huurders schreven zich in op de 
Burenmarktplaats en weer anderen 
bezochten in een aparte ruimte de 
nieuwe website van SSW. Mede-
werkster Marieke Overeem: 'Heel 
belangrijk voor ons is ‘elkaar ont-
moeten en verbinden’, daar is deze 
dag uitermate geschikt voor'. 

Voor de huurders bij SSW
is er van alles te doen.

Kavel verkocht op 
Larenstein

Veldhuizen Dakopbouwen heeft een kavel gekocht op bedrijven-
park Larenstein in Bilthoven. Vorige week is de verkoopovereen-
komst getekend voor de Boskamer-kavel door eigenaar Geert Veld-
huizen en wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

Veldhuizen Dakopbouwen is een Biltse onderneming, gespecialiseerd 
in het ontwerpen, prefabriceren en plaatsen van compleet afgewerkte 
dakopbouwen naar wens van de klant. Veldhuizen Dakopbouwen staat 
op het punt om een compleet eigen pand te realiseren in één van de 
unieke Boskamer-kavels op Larenstein. Het bedrijf is nu nog geves-
tigd in het bedrijfsverzamelgebouw aan de P.C. Staalweg op Laren-
stein en heeft dus opnieuw gekozen voor een ‘thuisbasis’ op Laren-
stein. Eigenaar Geert Veldhuizen: ‘Met deze stap kunnen wij verder 
invulling geven aan de ambitie om in toenemende mate op nationaal 
niveau actief te kunnen zijn. De keuze voor deze volledig in het groen 
gelegen boskavel sluit goed aan bij ons gebruik van duurzame na-
tuurlijke hernieuwbare materialen waarmee we onze goed geïsoleerde 
producten realiseren’. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘Mooi 
dat een succesvolle Biltse onderneming wederom voor bedrijvenpark 
Larenstein kiest en ook de samenwerking opzoekt met andere op La-
renstein gevestigde ondernemers.’

BCB steekt handen uit de mouwen 
Op een regenachtige middag werkten enthousiaste leden van Business Contact De Bilt (BCB) 

vrijwillig bij woonzorgcentrum Huize het Oosten. Ze deden diverse werkzaamheden 
ter verfraaiing van twee balkons, waaronder het poten van plantjes 

en het schoonspuiten van meubilair.

Daarnaast werden bewoners ver-
wend met versgebakken wafels bij 
de thee. De middag werd afgeslo-
ten met een borrel, met BCB leden 
én bewoners van Huize het Oosten. 
Initiatief voor het opknappen van 

de balkons kwam van mevrouw 
van Dalen, bewoonster van Huize 
het Oosten. Zij is inmiddels helaas 
overleden. Ter herinnering aan haar 
is één van de balkons nu omgedoopt 
tot het Mw. G. van Dalenpleintje.

Maatschappelijk 
Samen voor De Bilt organiseerde 
deze middag, in samenwerking met 
de BCB. Deze stichting legt contac-
ten tussen bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties en organiseert 

't Mereltje bouwt

Onlangs werd het bouwbord geplaatst en het startschot gegeven voor 
de nieuwbouw van Kinderopvang ’t Mereltje aan de Julianalaan in 
Bilthoven. Het gebouw wordt duurzaam gebouwd en er worden zon-
nepanelen geplaatst. (foto Hans Lebbe)

Geert Veldhuizen en wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

activiteiten om maatschappelijke 
betrokkenheid in de lokale omge-
ving te bevorderen. Als lid van Sa-
men voor De Bilt toont ook BCB 
De Bilt zich betrokken. Deze mid-
dag was daar een mooi voorbeeld 
van. BCB lid Sanne van der Zee, 
medeorganisator van de middag na-
mens BCB De Bilt, was er ook bij: 
‘Met een middagje klussen hebben 

we de leefruimte van de bewoners 
kunnen vergroten omdat ze nu bij 
mooi weer op de balkons kun-
nen zitten. Zoiets aanpakken met 
een clubje mensen is eigenlijk een 
kleine moeite en een groot plezier. 
Bovendien is het hartstikke leuk en 
gezellig om te doen’. 

(Judith Boezewinkel) 
Voorzitter van het HuisKringBestuur, dhr T. Rijntjes, bedankt de leden van BCB De Bilt uitvoerig voor hun 
geweldige inzet van die middag.
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Inloopmiddag appartementen De Leijen Zuid

Comfortabel wonen op eigen wijze met zorg dichtbij. 

Dat kan in appartementencomplex De Leijen Zuid! U wordt ouder en heeft, nu of later, bij een 
aantal zaken zorg of ondersteuning nodig. Dan hoeft u niet meteen alles uit handen te geven of te 
verhuizen naar een zorginstelling. U kunt ervoor kiezen veilig, gezellig én betaalbaar te wonen in 
één van de splinternieuwe (sociale huur) appartementen van De Leijen Zuid aan
de Van Heukelomlaan in Bilthoven. 

Uw eigen woning en rekenen op zorg
Uw eigen appartement, waar u op eigen wijze uw leven kunt leiden en zelf doet wat u wilt
en kunt, en daarbij kunt rekenen op persoonlijke zorg en ondersteuning van De Bilthuysen.
U kunt in De Leijen Zuid wonen en zorg en ondersteuning ontvangen van De Bilthuysen
wanneer u een indicatie heeft uit de Wlz, zoals thuiszorg of een Volledig Pakket Thuis. 

www.deleijenzuid.nl   |   www.debilthuysen.nl 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 
De Bilthuysen organiseert in samenwerking met Woonstichting SSW een inloopmiddag.
Daar kunt u naast informatie over de appartementen en de voortgang van de bouw terecht 
voor uitgebreide informatie over de toewijzing van de appartementen in combinatie met
zorg of ondersteuning van De Bilthuysen. 

U bent van harte welkom!
Wij nodigen u uit tijdens de inloopmiddag van De Leijen Zuid en De Bilthuysen langs te komen. 
Deze vindt plaats op maandag 2 juli van 16.00 uur tot 17.30 uur bij De Bilthuysen,
locatie De Bremhorst, aan de Jan van Eijcklaan 31 in Bilthoven. 

Onze medewerkers staan voor u klaar en gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.
Oplevering eind 2018

De wereldwijde partner in toegangsoplossingen. Met ca. 240 medewerkers 

verdeeld over 4 vestigingen in Nederland waaronder 1 in MAARTENSDIJK.

SERVICEMONTEUR

ACCOUNTMANAGER

VERKOOP BINNENDIENST

ONDERHOUDSMONTEUR

NIEUWSGIERIG?
Kijk op www.recordbv.nl en maak gebruik van het sollicitatieformulier.

Aanvragen voor afstudeeropdrachten, stageplaatsen
of open sollicitaties zijn altijd welkom.
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Gezocht per medio augustus

SCHOONMAKER
(m/v) voor 32 – 38 uur (om het weekend werken)

De werkzaamheden zijn op een camping
o.a. toiletgebouwen, huurchalets en trekkershutten.

Bos Park Bilthoven
Informatie: 06 23172766 • www.bosparkbilthoven.nl
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nachten van 9 tot 11 juli op het
traject Utrecht - Den Dolder - Amersfoort een
slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

Joop: ‘Vanuit de winkeliersvereniging hebben we aardig mee kunnen sturen 

in de bouwplannen voor het nieuwe plein. Het oude winkelcentrum(pje) Marij-

kehof moest plat om plaats te maken voor het zorgcentrum. We hadden nauw 

contact met de aannemer en hebben het project gezamenlijk ontwikkeld. Voor 

de winkeliers die als eerste van de Marijkehof naar het Maertensplein gingen 

was het spannend of alles wel op tijd klaar zou zijn. In plaats van een ingecal-

culeerde 3 weken hadden we dat jaar 3 maanden dikke vorst waardoor de 

aannemer echt alle zeilen bij moest zetten om op tijd op te kunnen leveren.’

VERHUIZING
De Van Rossum’s waren, na de versgroep aan de ene kant van het plein, de 

eersten die zich aan de andere kant vestigden. Na 64 jaar in het pand op 

de Dorpsweg waren ze de koning te rijk met het dubbel zo grote pand aan 

het Maertensplein. Joop weet nog dat medio januari 1997 het pand casco 

werd opgeleverd. ‘De binnenmuren stonden en de pui zat erin. Vanaf het 

eerste moment zijn daar deuren van Record ingegaan. Dat ging eigenlijk ‘als 

vanzelf’. De ouders van Hans (Wijnstekers - directeur Record Automatische 

Deuren) kwamen altijd al bij ons in de winkel. Hans hebben we zien opgroei-

en en we wisten dat hij in de deuren zat. Met deuren van Record koop je een 

kwaliteitsproduct en voor de entree van de winkel wilden we niet anders dan 

dat. Ik hou best van een stevige prijsonderhandeling, maar hier heb ik niet 

echt op beknibbeld.’

NIEUWE TOEGANG
Het pand van Van Rossum is in feite nog 100 m2 groter dan je zou vermoe-

den. Het linkerdeel, waar nu de optiezaak zit, is vanaf het begin verhuurd 

geweest. In eerste instantie zat daar Van Eijken Optiek. Toen die vertrok werd 

de tussenmuur weggebroken en kwam apotheek Maertensplein erbij. De dro-

gisterij en de apotheek kozen voor een gezamenlijke entree, maar daarvoor 

moest wel de winkelpui veranderd worden. ‘De oude deuren verplaatsen was 

geen optie’, vertelt Joop. ‘Dus kwamen er weer nieuwe toegangsdeuren van 

Record. Ik heb minder onderhoud aan de deuren dan aan de airco, ze gaan 

altijd open en dicht en zijn simpel te bedienen. Als we ze open willen laten 

staan dan is dat met een druk op de knop geregeld. Ik ben er blij mee en wil 

niet anders.’

BLAUW
De blauwe stickers op de deuren vormen inmiddels een rode draad op het 

Maertensplein waar bijna alle deuren door Record geleverd zijn. Joop: ‘Op 

enig moment gaat het opvallen hoeveel deuren door Record geleverd zijn. 

Laatst gingen we een weekendje uitwaaien op Texel. Ik wist niet wat ik zag 

op de veerboot. Ik zag de ene na de andere deur van Record, denk dat ik wel 

60 deuren heb geteld. Hoezo “Heel De Bilt kleurt blauw”?, volgens mij kleurt 

heel Nederland blauw!’

AL TWEE DECENNIA 
DEUREN VAN RECORD 
BIJ DE DROGIST
DROGISTERIJ VAN ROSSUM IS AL MEER DAN 20 JAAR GEVESTIGD OP HET 

MAERTENSPLEIN. JOOP EN JANNIE VAN ROSSUM NAMEN DE DROGISTERIJ 

VAN JOOP’S VADER OVER, ANNO 1996 WAS DE ONDERNEMING NOG 

GEVESTIGD OP DE DORPSWEG IN MAARTENSDIJK. VANAF HET BEGIN WAS 

JOOP BETROKKEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET MAERTENSPLEIN. Joop en Jannie van Rossum voor de entree van de drogisterij

aan het Maertensplein.

www.recordbv.nl

Zoek jij een vakantie baan? Voor het bezorgen
van De Vierklank zoeken wij nog vakantie krachten 

Bel 0346 211992 of mail: info@vierklank.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl       /Hairdesque

Zomertip:
Summershine door je haar en goed 
geknipt op vakantie!

Highlights of lichte kamstreepjes geven jouw haar een frisse,
zomerse look! v.a. €17,95

 Maak tijdig een afspraak voor de vakantie!

THE ART OF HAIRCOLORING

www.hairdesque.nl       /Hairdesque

Leerling-kappers!
1e, 2e en 3e jaars opgelet!

Ga jij in september met de opleiding beginnen?
Of ben je al verder en zou je een switch willen maken?

In ons gezellige team hebben we plek voor jou,
voor 2-4 dagen per week!

Heb je interesse?
Bel ons op: 0346 - 21 37 11 of stuur

je motivatie met CV naar: cy.spaan@live.nl
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreid, 
Hogere waarden Wet geluidhinder, Tolakkerweg 138 
Hollandsche Rading

Het college van burgemeester en wethouders is van plan een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor:

Voor:   Hogere waarden Wet geluidhinder
Locatie:  Tolakkerweg 138 Hollandsche Rading
Type bekendmaking: uitgebreide procedure

Terinzagelegging ontwerpbesluiten “Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading”

Het tuincentrum aan de Tolakkerweg 138 in 
Hollandsche Rading wordt geamoveerd, waar-
door ruimte ontstaat voor de inpassing van 18 
woningen in een landelijke en groene setting. 
In het zuidelijk deel van het plangebied staat 
de voormalige bedrijfswoning, deze woning 
blijft behouden. Deze ontwikkeling past niet 
binnen het huidige bestemmingsplan. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Tolakkerweg 138’ opge-
steld. 
 
Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan 
de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsni-
veau op de gevels van de nieuwe woningen, 
vanwege het wegverkeer op de Tolakkerweg 
(N417) en de rijksweg A27 en het spoorweg-
verkeer op het traject Utrecht - Hilversum, ho-
ger is dan de wettelijke voorkeurswaarden die 
genoemd zijn in de Wet geluidhinder. De Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder 
voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze 
voorkeurswaarden. Het college van burge-
meester en wethouders wil voor het plan ge-
bruik maken van deze mogelijkheid en heeft 
het ontwerp van het besluit hogere waarden 
opgesteld. De gemeente kan het bestem-

Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van de 
artikelen 3.8, eerste lid en 3.31, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ken-
nis van de terinzagelegging van de ontwerp-
besluiten:
•  Ontwerpbestemmingsplan Tolakkerweg 138, 

Hollandsche Rading; 
• Ontwerpbesluit Hogere waarden geluid; 
• Ontwerp Omgevingsvergunning; 
• Ontwerp Aanvullende welstandscriteria. 

Plangebied
Het plangebied betreft de Tolakkerweg 138 te 
Hollandsche Rading.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is het initiatief van Tetteroo Bouw 
en Ontwikkeling BV om het voormalige tuin-
centrum aan de Tolakkerweg 138 te Holland-
sche Rading te herontwikkelen tot woonge-
bied. Op het terrein zullen 18 eengezinshuizen 
worden gerealiseerd. De aanwezige voormali-
ge bedrijfswoning blijft behouden en is even-
eens opgenomen in het plangebied. Deze ont-
wikkeling kan niet worden gerealiseerd binnen 
het vigerende bestemmingsplan “Buitenge-
bied Maartensdijk 2012”.  Om de voorgeno-
men ontwikkeling mogelijk te maken is een 
nieuw bestemmingsplan “Tolakkerweg 138, 
Hollandsche Rading” opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een 
toelichting, planregels, verbeelding en bijla-
gen. 
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij 
behorende stukken kan digitaal worden inge-
zien op de landelijke voorziening 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310. 17003BP0002-ON01.

Ontwerp besluit hogere waarden
Het geluidsniveau op de gevels van de wonin-
gen binnen het plangebied is, vanwege het 
wegverkeer op de Tolakkerweg (N417) en de 
rijksweg A27 en het spoorwegverkeer op het 
traject Utrecht - Hilversum, hoger dan de wet-
telijke voorkeurswaarden die genoemd zijn in 
de Wet geluidhinder. Voordat de gemeente het 
bestemmingsplan kan vaststellen, moet ont-
heffing worden verleend van de voorkeurs-
waarde. De Wet geluidhinder biedt de moge-
lijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te 
verlenen van deze voorkeurswaarde. 
Het college van burgemeester en wethouders 
wil voor dit plan gebruik maken van deze mo-
gelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit 
hogere waarden opgesteld.

Ontwerp Omgevingsvergunning 
Op 6 september 2017 heeft het college van 
burgemeester en wethouders een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het bouwen van 18 eengezinshuizen, het 
veranderen van een bestaande uitweg, het 
plaatsen van een erf- of perceelafscheiding / 
geluidwerende voorzieningen en het aanleg-
gen van een weg op het perceel Tolakkerweg 
138 te Hollandsche Rading. Deze aanvraag is 
geregistreerd onder nummer zs 099. 
Het college van burgemeester en wethouders 
is van plan een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor deze aanvraag.

Coördinatieregeling
De besluitvormingsprocedure wordt uitge-
voerd met toepassing van de “Coördinatiever-
ordening gemeente De Bilt 2017”. De coördi-
natieregeling biedt de mogelijkheid om de 
procedures voor verschillende besluiten in het 
omgevingsrecht gelijktijdig te laten verlopen. 
Het ontwerpbestemmingsplan “Tolakkerweg 
138, Hollandsche Rading” wordt daarom nu 
gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergun-
ning en het ontwerp besluit hogere waarden 
gebundeld ter inzage gelegd (deze besluiten 

mingsplan pas vaststellen, nadat de onthef-
fing van de voorkeurswaarden is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken na deze 
publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst re-
gio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, 
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw 
adres en zaaknummer Z-2016-30778.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken ligt van 28 juni 
2018 tot en met 8 augustus 2018 ter inzage. 
U kunt de documenten tijdens de inzageter-
mijn kosteloos inzien bij het informatiecen-
trum in het gemeentehuis aan de Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven.

Meer informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 
50 00.

vallen dus onder de coördinatieregeling). Te-
gelijkertijd wordt het ontwerp van de aanvul-
lende welstandscriteria ter inzage gelegd.

Ontwerp aanvullende welstandscriteria 
Op basis van paragraaf 5.2 van de “Welstands-
nota gemeente De Bilt 2013” zijn voor deze 
herontwikkelingslocatie aanvullende gebieds-
criteria opgesteld. Deze criteria zijn specifiek 
bedoeld voor dit te ontwikkelen gebied.
Het college van burgemeester en wethouders 
is van plan deze aanvullende gebiedscriteria 
ter vaststelling aan te bieden aan de gemeen-
teraad. 

Terinzagelegging
De ontwerpbesluiten “Tolakkerweg 138, Hol-
landsche Rading” met de daarbij behorende 
stukken liggen gedurende zes weken ter in-
zage, van donderdag 28 juni 2018 tot en met 
woensdag 8 augustus 2018. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven. U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook on-
line inzien op de landelijke website: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentifica-
tienummer (planid) is: NL.IMRO.0310. 
17003BP0002-ON01.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan door 
een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een ziens-
wijze worden ingediend over de ontwerpbe-
sluiten. Degenen die mondeling een zienswij-
ze kenbaar willen maken kunnen binnen de 
bovengenoemde termijn contact opnemen 
met de hierna genoemde contactpersoon.
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze 
in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerp om-
gevingsvergunning en/of Ontwerp Aanvullen-
de welstandscriteria 
Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbe-
stemmingsplan en/of de ontwerp omgevings-
vergunning en/of ontwerp aanvullende wel-
standscriteria  moet worden gericht aan het 
college van burgmeester en wethouders van 
De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. U 
dient hierbij duidelijk te vermelden “Zienswij-
ze Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading” en 
over welk  ontwerpbesluit u schrijft. 
Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met mevrouw 
Y. Mayr of de heer E. Eilander, via telefoon-
nummer (030) 22 89 411.

Ontwerpbesluit hogere waarden 
Een schriftelijke zienswijze op het ontwerp be-
sluit hogere waarden kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
De Bilt, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder dui-
delijke vermelding van uw naam, uw adres en 
zaaknummer Z-2016-30778.

Voor het indienen van een mondelinge ziens-
wijze kunt u contact opnemen met de Omge-
vingsdienst regio Utrecht, via telefoonnummer 
(030) 69 99 500.

Inloopavond
Op dinsdag 3 juli 2018 zal in het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 57 
van 18:30 uur tot 20:00 uur een inloopavond 
plaatsvinden. Medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om u te informeren over de ont-
werpbesluiten voor dit project.

Vervolgtraject
Na afloop van de termijn van de terinzageleg-
ging zal, indien zienswijzen zijn ontvangen, 
een zienswijzenrapportage worden opgesteld 
waar wordt ingegaan op de ontvangen ziens-
wijzen. Het college van burgemeester en wet-
houders ontvangt wederom een voorstel, aan-
gevuld met deze rapportage. Ingediende 

zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aan-
passing van een besluit. Dit ontwerpbesluit 
wordt dan gewijzigd vastgesteld. 

Bij instemming door het college van burge-
meester en wethouders zullen de aanvullende 
welstandscriteria en het bestemmingsplan ter 
vaststelling worden aangeboden aan de ge-
meenteraad. Het college is zelf bevoegd het 
besluit hogere waarden en het besluit op de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning te 
nemen. Alle definitieve besluiten zullen op-
nieuw in deze rubriek worden bekendgemaakt 
en op de gemeentelijke website. 

Tegen de definitieve besluiten tot vaststelling 
van het bestemmingsplan, het besluit hogere 
waarden en de omgevingsvergunning kan in 
beroep worden gegaan bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet
Het bestemmingsplan betreft een project als 
bedoeld in categorie 3.1 van bijlage 1 van de 
Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder 
meer dat bijzondere procedurele bepalingen 
van toepassing zijn op de beroepsprocedure 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Die procedure is nu nog niet 
aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te 
raadplegen op www.wetten.overheid.nl. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Gewijzigde openingstijden 
in de zomervakantie
In de periode van 17 juli t/m 21 augustus is 
er geen avondopenstelling. Het gemeente-
huis is in deze periode op de dinsdagen dus 
tot 17.00 uur geopend. 
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Mens De Bilt blikt terug op 2017
door Walter Eijndhoven

Donderdag 21 juni overhandigde Evelien Ribbens, directeur Mens De Bilt het rapport Terugblik 
Mens De Bilt 2017 aan wethouder Anne Brommersma. Door middel van tien verhalen vertelt de 
organisarie eigenlijk één verhaal, namelijk wat zij doet voor de inwoners van gemeente De Bilt.

'Vóór 31 maart leverden wij het 
jaarverslag 2017 van Mens De 
Bilt keurig in', vertelt Ribbens. 
'Compleet met alle cijfers over 
bijvoorbeeld hoeveel vrijwilligers, 
mantelzorgers en andere mede-
werkers bij ons werkzaam zijn en 
hoeveel cliënten wij bedienen. Ge-
tallen zijn vaak erg boeiend, maar 
wat veel interessanter is, zijn de 
mensen achter al die cijfers', ver-
volgt zij haar verhaal. Achter elk 
cijfertje schuilt een mens. Eén van 
die cijfertjes is mevrouw Houtza-
ger. Zij vertelt: 'Ik ben erg blij met 
alle mogelijkheden die mij worden 
geboden door de vrijwilligers van 
Mens De Bilt. Zij zijn bijzonder 
aardig en behulpzaam'. 

Verhalen
NIet alleen mevrouw Houtzager 
vertelt haar verhaal in het verslag, 
maar nog negen anderen delen hun ervaringen over de organisatie met 

de lezer. Allen zijn geïnterviewd 
door Anneke Iseger. Ribbens: 'Ver-
halen over ondersteuning door het 
Sociaal Team, de activiteiten van 
Steunpunt Mantelzorg, een project 
van de buurtsportcoaches, begelei-
ding door het jongerenwerk bij het 
oefenen en uitvoeren van een mu-
sical en diverse projecten van wel-
zijn, zoals de Boodschappenplus-
bus en het Maatjesproject'.
Iedereen die zijn ervaringen met 
Mens De Bilt wil delen met belang-
stellenden, kan deze mailen naar 
communicatie@mensdebilt.nl. Het 
uitgebreide jaarverslag staat op de 
website: www.mensdebilt.nl

SSW zet in op 
duurzaamheid

De komende jaren gaat Woonstichting SSW in ruim 1575 huurwonin-
gen in de gemeente De Bilt energiebesparende maatregelen uitvoeren, 
samen met vastgoedonderhoudsbedrijven. Op maandag 18 juni werden 
de samenwerkingscontracten ondertekend en eind van dit jaar start het 
eerste deelproject. (Marieke Overeem)

Zorgverleners slaan handen ineen 
door Rob Klaassen

Dinsdag 19 juni was er - op initiatief van Huisartsenpraktijk Maartensdijk (incl. diëtiste Berna 
Floor) - een samenwerksessie ´Gezond Maartensdijk´ in De Vierstee. Deze werd ondersteund 

door de gemeente De Bilt in samenwerking met het RIVM. Het thema was overgewicht. 

Aan deze sessie hebben 35 mensen 
deelgenomen. Mensen die allemaal 
te maken hebben met de mens en 
z’n gezondheid. Naast (huis-)artsen 
en POH (Praktijk Ondersteunende 
Huisartsen) zijn dat bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten, apothekers, dië-
tisten, psychologen, buurtcoaches, 
Jongerenwerk, Landwaart Culinair. 
Basisonderwijs, Thuiszorg, Jeugd 
en Gezin, maar ook sportbestuur-
ders. Een bont gezelschap van men-
sen, die allen gemeen hebben samen 
te willen werken aan een gezonde 
leefstijl van de inwoners van Maar-
tensdijk. Het doel van de sessie is 
te proberen een samenwerking op 
te starten die ertoe moet leiden dat 
de inwoners van Maartensdijk (nog) 
gezonder worden c.q. gaan leven.

Opzet
Mevrouw Ineke Schippers deed 
de aftrap van de bijeenkomst. De 
artsen van de Huisartsenpraktijk 
Maartensdijk benaderden collega-
zorgverleners met de vraag zou kun-
nen worden bereikt, dat meer Maar-
tensdijkers zo lang mogelijk gezond 
oud zouden kunnen worden. Roken 
is het aller-slechtst voor de gezond-
heid, maar overgewicht komt daar 
direct achteraan. Ineke Schippers 
stelt dat artsen hier onmogelijk al-
leen iets aan kunnen doen. ‘Als we 
succes willen hebben op dit terrein 
dan zullen we dat samen moeten 

doen. Daarom is het zo belangrijk 
dat we hier nu samen zijn. Wat doet 
iedereen, wat kan iedereen, wat wil 
iedereen? Hoe kunnen we iets voor 
elkaar gaan betekenen? Maar voor-
dat je iets samen kunt doen, moet je 
die ander wel eerst goed kennen en 
moet je in ieder geval weten wat de 
ander doet en kan doen. Daarom is 
een werksessie als deze ongelooflijk 
belangrijk’. 
Vervolgens sprak wethouder Anne 
Brommersma; ‘Ik ben namens het 
gemeentebestuur enorm blij met dit 
initiatief in Maartensdijk en ik com-
plimenteerde Huisartsenpraktijk en 
de diëtiste’. Zij hoopt van harte dat 
dit een succes zal worden, dat na-
dien verder kan worden uitgerold 
over de gehele gemeente De Bilt.

Cijfers
Carolien Plevier, epidemioloog bij 
GGD-regio Utrecht, stelt dat over-
gewicht één van de belangrijkste 
veroorzakers is van ongezondheid. 
Het RIVM heeft becijferd dat 5,2 
procent van de totale ziektelast is 
toe te schrijven aan overgewicht. 
Roken (13,1%) is de belangrijkste 
veroorzaker van ongezondheid. Li-
chamelijke inactiviteit (3,5%) staat 
op de vijfde plaats. Bij overgewicht 
en obesitas (ernstig) is er overtollig 
vet in het lichaam opgeslagen. Men-
sen met overgewicht lopen meer 
gezondheidsrisico’s dan mensen 

met een normaalgewicht. Naarmate 
het overgewicht groter is, treden 
gezondheidsproblemen vaker op en 
zijn ernstiger. Ziekten gerelateerd 
aan overgewicht zijn diabetes type 
2, hoge bloeddruk, galstenen, hart- 
en vaatziekten, rug- en gewrichts-
klachten en bepaalde soorten kanker. 

BMI
Om overgewicht te kunnen bepalen 
wordt de BMI (Body Mass Index) 
gebruikt. Deze wordt bepaald door 
een verhoudingsgetal: het aantal 
kilogrammen gedeeld door het kwa-
draat van je lengte. Een BMI tussen 
de 25 en 30 geldt als overgewicht, 
een BMI van boven de 30 geldt als 
obesitas, ernstig overgewicht. In 
Nederland hebben we te maken met 
een omgeving waarin energierijk 
voedsel makkelijk verkrijgbaar is. 
De verleiding om te veel te eten en 
te drinken is daardoor groot. De be-
schikbaarheid van een goed wegen-
net en openbaar vervoer zorgt daar-
naast voor een omgeving waarin de 
noodzaak om te bewegen minimaal 
is. Het is daarom van groot belang 
om juist een omgeving te creëren die 
stimuleert tot gezond eten en meer 
bewegen. Hoe lager het opleiding-
sniveau, hoe hoger het percentage 
mensen met overgewicht en ernstig 
overgewicht; Mannen hebben va-
ker overgewicht, terwijl vrouwen 
vaker ernstig overgewicht hebben 

dan mannen; Inwoners met een niet-
westerse migratieachtergrond heb-
ben vaker overgewicht en ernstig 
overgewicht.

Moeilijk
 Een fysiotherapeut vertelt vanuit 
ervaringen in z’n praktijk hoe moei-
lijk het is om overgewicht effectief 
aan te pakken. Wetenschappelijk 
staat vast dat als men 10% gewicht 
verliest, dat tot gevolg heeft dat ook 
de pijn met helft gaat verminderen. 
Bijvoorbeeld iemand die pijn in 
knie of heup heeft definieert die 
pijn op een schaal van 1-10 op 8. 
Na de gewichtsafname van 10% 
is dat nog maar 4. Maar, stelt hij, 
als ik een patiënt aanspreek op z’n 
gewicht, loopt 50% van hen kwaad 
weg en die zie je nooit meer terug. 
De andere helft gaat wel proberen 
af te vallen. Daarvan slaagt 20% en 
30% mislukt. Het is zaak om juist 
die 30% te bereiken en succesvol te 
begeleiden. Als we, volgens hem, 
daarin zouden slagen zouden we al 
flinke winst gaan boeken

Resultaten
Tijdens de avond, die werd geleid 
door Anouk Bogers van het Ned. 
Huisartsen Genootschap, werd door 
de deelnemers hard en enthousiast 
gewerkt, kennis met elkaar gemaakt, 
over schouders mee gekeken, af-
spraken gemaakt met als doel om er 
samen een succes van te gaan ma-
ken. Dit leidde er uiteindelijk toe, 
dat er aan vier tafels afspraken wer-
den gemaakt om samen een aantal 
zaken te gaan aanpakken. Dit betreft 
de thema’s Volwassenen en Oude-

ren; Jeugd,; Samenwerking en Be-
wonersparticipatie. Vooral werd stil 
gestaan bij dit laatste punt. Een van 
de deelnemers opperde hierbij: ‘We 
kunnen hier van alles mooi afspre-
ken en verzinnen, maar als de inwo-
ners van Maartensdijk hier weinig 
voor voelen dan slaan we de plank 
volledig mis. We zitten hier voor de 
bewoners en zij zijn het die het moe-
ten gaan doen’. Afgesproken is dat 
de thema’s (Volwassenen en Oude-
ren en Jeugd), het komend halfjaar 
centraal zullen staan. Daarna wordt 
in een volgende bijeenkomst wor-
den bezien of de voortgang enigs-
zins succesvol verloopt. Gezien het 
enthousiasme van de deelnemers 
aan deze werksessie is enig vertrou-
wen hierover zeker op z’n plaats.

In een soort van speeddating maken de diverse deelnemers aan de 
werksessie kennis met elkaar.

Maartensdijk
Uit cijfers van de GGD blijkt dat 
11% van de jeugd van 5-6 en 10-
11 jarigen in Maartensdijk over-
gewicht heeft. Voor de gehele 
gemeente De Bilt geldt een per-
centage van 8%. Bij volwassenen 
vanaf 18 jaar in Maartensdijk 
blijkt 41% te zwaar te zijn. Dat 
is precies hetzelfde getal dat geldt 
voor de gehele gemeente De Bilt. 
In Maartensdijk echter heeft ruim 
16% een ernstig overgewicht, ter-
wijl dat voor de gemeente De Bilt 
slechts 11% is. Ter informatie zij 
nog vermeld dat voor de regio 
Utrecht deze getallen respectie-
velijk 56% (te zwaar) en 16% 
(ernstig overgewicht) bedragen.

Evelien Ribbens reikt Anne 
Brommersma het verslag aan.

Wethouder Brommersma snijdt de taart aan met mevrouw Houtzager.



 De Vierklank 16 27 juni 2018

WEEKENDDEAL
ZA ZOVR 29, 30 juni & 1 juli

Bewezen de
goedkoopste!

GRATIS
Dripsip t.w.v. € 2.99
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GRATIS*

SUPER
STUNT

2 pakken van 1 liter 
Van 2.38 - 3.38 
Voor 1.19 - 1.69 

Appelsientje of 
Dubbeldrank

Liv&Giv Chefl ine pannenset**

3-delig Ø 20cm, 24cm en 28cm. 
Hoogwaardige keramische 

 anti-aanbaklaag geschikt 
voor alle warmte bronnen 
en vaatwasserbestendig

Van 49.99  

 19.99 

 PER STUK

 NU 

  

 25%
KORTING 

60%
KORTING

Ola waterijs
Festini peer, aardbei, 

Hollandse raket of 
Hollandse klassiekers
Pak met 8 - 12 stuks

 Van 2.45 - 2.92 
Voor 1.83 - 2.19

**Dit product is in al onze winkels verkrijgbaar, 
  behalve in Aalsmeer Beethovenlaan, 
  Amersfoort Operaplein, Boskoop Goudse rijweg, 
  Gouda Plataanstraat, Hazerswoude, 
  Hilversum Adm de Ruijterlaan, Hoofddorp, 
  Leiderdorp of Rijnsburg

Zet- en drukfouten voorbehouden

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 juni t/m dinsdag 3 juli 2018

Wandelen op Houdringe

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 1 juli  een wandel-
excursie over Landgoed Houd-
ringe. Houdringe bestaat voorna-
melijk uit bos en open grasland. 
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 jaar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom 
het huis is de tuin deels in de 
Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd. 
De start is om 14.00 uur vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. De wan-
deling duurt anderhalf tot twee 
uur. Vooraf aanmelden - op de 
website van Utrechts Landschap 
bij ‘activiteiten’ is nodig in ver-
band met het maximaal aantal 
deelnemers. Deelname is gratis.

Zomerconcert Beerschoten 

Zondag 1 juli wordt op het gazon 
van de beeldentuin achter pavil-
joen Beerschoten van 14.00 en 
16.00 uur een zomerconcert 
gegeven. Voor de pauze treedt 

Zomer-expositie 
Kunstkring BeeKk 

door Henk van de Bunt

Tijdens de zomer-expositie van Kunstkring BeeKk exposeren vier 
kunstenaars van 28 juni tot 19 september - in Het Lichtruim.

Susan van Duijkeren-Gerritsen exposeert met schilderijen. Susan heeft 
over de laatste 20 jaar haar schildertalent ontwikkeld middels diver-
se opleidingen in model, experimenteel en abstract schilderen. Susan 
zoekt naar de mooiste combinatie van een figuur of model met daar-
naast een abstract effect. Ook Emmy de Jong toont schilderijen. Voor 
Emmy lijkt het alsof ze in een wereld is die steeds sneller aan haar 
voorbij gaat. Daarom zoekt ze naar verstilling en tijdloze ervaringen. 
Herinneringen en beelden die opdoemen of alweer wegzinken omzet-
ten in kwaststreken. De kwaststreek wordt figuratie. ‘Ik zoek naar de 
juiste kleur en sfeer, tot het geheel lijkt te kloppen’.

Er is ook werk van Annemieke Keijzer, een enthousiaste fotograaf, te 
vinden. Annemieke heeft voorkeur voor landschappen, natuur en het 
stedelijke. Daarnaast is in haar werk het vergankelijke en de imperfec-
tie terug te vinden. Sinds kort past ze de bewuste beweging toe in haar 
foto’s. ‘De uitdaging is om de juiste sfeer weer te geven, mijn verhaal’, 
stelt zij. Daarnaast is er keramisch werk van Cathy Worrell te zien. Ca-
thy: ‘Naast schilder en tekenwerk, maak ik keramische vormen, objec-
ten, maar ook met de handgemaakte potten. Ik word geïnspireerd door 
eeuwenoude potten waar de vinger en handafdrukken; de sfeer van de 
maker in de klei gebakken zijn’. De Zomerexpositie is in Het Licht-
ruim, Planetenplein 2,te Bilthoven tijdens kantooruren te bezoeken. 

V.l.n.r. voor Het Lichtruim: Susan van Duijkeren-Gerritsen, Emmy de 
Jong, Cathy Worrell en Annemieke Keijzer. [foto Reyn Schuurman]

de Melodie Percussiegroep van 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
op; voor het eerst o.l.v. van haar 
nieuwe dirigent Marcel Meijnen. 
Zij brengen een geheel nieuw 
en gevarieerd programma. Na 
de pauze volgt het optreden van 
het Groot Harmonieorkest van 
de KBH o.l.v. dirigent Vincent 
van de Bijlaard met een vlot 
programma met veel vaart en 
mooie melodieën. Stoelen zijn 
aanwezig en de toegang is gratis 
(vrijwillige bijdrage). Bij slecht 
weer gaat het concert niet door. 
De beslissing hierover wordt om 
11.30 uur die dag genomen: zie 
fb zomerconcertendebilt 

Concert Bilthovens 
Kamerkoor 

Zondag 1 juli geeft het Biltho-
vens Kamerkoor o.l.v. Arie Perk 
een concert in de Bechsteinzaal 
van de Schutsmantel aan de Gre-
goriuslaan in Bilthoven. Aan-
vang 15.00 uur met Die Deutsche 
Messe van Schubert en werken 
van Bach, Beethoven, Mendels-
sohn en Mozart. Dit wordt afge-
wisseld met liederen met een 
komisch tintje.
www.bilthovenskamerkoor.nl 
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Na 46 jaar afscheid van 
juf Van Ginkel

door Walter Eijndhoven

Zij heeft in de loop der jaren heel wat leerlingen zien langskomen maar nu vindt juf Neelke 
van Ginkel uit Maartensdijk het welletjes. Na 46 jaar verlaat zij het onderwijs om van haar 

welverdiende pensioen te genieten. In een diep gat valt zij echter niet, er komt 
altijd wel weer iets nieuws op je pad.

Al tijdens haar middelbare school-
tijd wist de in Maartensdijk gebo-
ren en getogen Neelke van Ginkel 
wat zij het liefst wilde, namelijk 
het onderwijs in. Dus ging zij naar 
Rehoboth, één van de Pedagogi-
sche Academies in Utrecht. 'Om 
mijn droom te verwezenlijken, 
deden mijn ouders er alles aan 
om mij te laten studeren', vertelt 
Van Ginkel. 'Gelukkig kon ik best 
aardig leren en na drie jaar studie 
behaalde ik mijn diploma. In het 
derde jaar behaalde ik mijn hoofd-
acte'. 

Vacature
Net als iedereen moest juf van 
Ginkel na haar studie aan de bak 
en keek zij uit naar een interes-
sante functie in het onderwijs. Al 
snel volgde een vacature op de 
basisschool in Groenekan. Juf van 
Ginkel: 'Het ging eigenlijk van-
zelf en na een leuk gesprek werd 
ik aangenomen om fulltime aan de 
slag te gaan. Later ben ik overge-
gaan naar de School met de Bijbel 

in Maartensdijk, waar ik altijd met 
veel plezier heb gewerkt'. Uitein-
delijk werkte juf van Ginkel 40 
jaar fulltime, 5 jaar lang vier dagen 
in de week en het laatste jaar was 
zij twee dagen per week werkzaam 
op school.

Digibord
In die 46 jaar is natuurlijk heel 
veel veranderd in onderwijsland. 
Vooral het digibord is een grote 
zegen voor zowel leerling als 
leerkracht. 'Dat digibord is echt 
de groootste verandering', legt juf 
Van Ginkel uit. 'Leerlingen kun-
nen via deze nieuwe onderwijs-
methode hun woordenschat enorm 
vergroten. Als zij kennis ontberen, 
kunnen zij alles opzoeken via het 
digibord. De leerstof wordt niet 
alleen verwerkt via het digibord 
maar ook het werkboek doet dienst 
bij het bestuderen van de leerstof. 
Zo kan iedere leerling op zijn ei-
gen niveau en tempo meedoen met 
de lessen. Vroeger werd klassikaal 
lesgegeven en volgde iedere leer-

ling exact dezelfde leerstof, op 
hetzelfde niveau. Het huidig on-
derwijssysteem geeft meer ruimte 
aan het individu binnen de groep. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd, vindt juf van Ginkel dat 
de kinderen niet zijn veranderd 
ten opzichte van vroeger. Zij zijn 
hooguit iets mondiger geworden, 
vertelt zij. 

Toekomst
Helaas is voor juf van Ginkel nu 
de tijd gekomen om te stoppen. 
Wat zij vooral zal missen, is be-
leid maken binnen het onderwijs, 
met oplossingen komen voor pro-
blemen. Maar niet getreurd, het 
leven bestaat uit meer dan alleen 
lesgeven. Juf van Ginkel: 'Vrijwil-
ligerswerk trekt mij erg aan, dus 
misschien wil ik iets gaan doen bij 
Mens De Bilt, taallessen geven aan 
statushouders of maatje worden 
van iemand of iets anders. Daar 
maak ik mij geen zorgen om; God 
zorgt wel dat er weer iets op mijn 
pad komt'. 

Scouting AMG 
organiseert vossenjacht

Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen lopen er op 
een zaterdagochtend een aantal vreemd geklede mensen door 
Maartensdijk; dit jaar op 30 juni zal dit weer het geval zijn. 

Dan is er weer de jaarlijkse vossenjacht van scouting Agger Martini 
Groep (AMG); niet alleen AMG-leden, maar alle kinderen van 7 tot en 
met 14 jaar zijn uitgenodigd om mee te doen. Tijdens de vossenjacht 
zoeken de kinderen naar verklede mensen, die op het Maertensplein en 
de straten daaromheen lopen. Sommige vossen zijn heel opvallend ver-
kleed, maar soms vraag je je ook af of iemand nou een vos is of gewoon 
iemand die in een overall aan zijn auto aan het sleutelen is.

Alle kinderen uit Maartensdijk (en omgeving), die zin hebben om za-
terdag 30 juni op zoek te gaan naar ‘vossen’, kunnen zich om 10.00 uur 
melden op het Maertensplein. De vossenjacht duurt een uur en voor 
iedere deelnemer is er een leuk prijsje.

Handige handen 
gezocht

Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en is er op 
gericht om ouders/opvoeders via leuke activiteiten met elkaar in 
verbinding te brengen. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan 

om gereedschap op te pakken.

Wil je eens op een andere manier communiceren met je kind en ben je 
niet van het weggooien? Ga dan samen met je kind kapotte huishou-
delijke elektrische apparaten, speelgoed, kleding, computers etc. repa-
reren. Idee hierachter is dat je op zo'n moment op een andere manier 
met je kind communiceert (en vv), zodat er een ander soort gesprek dan 
normaal ontstaat. Samen iets concreets bereiken geeft een goed gevoel. 
Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat ouders en kind samen gaan 
'klussen'. Voor gereedschappen en begeleiding wordt gezorgd.  Voor 
aanmelden en meer informatie hierover op www.ouderslokaal.nl.
 
De eerste keer dat dit zal plaatsvinden is op zaterdag 1 september van 
12.00 tot 15.00 uur in een aparte zaal bij WVT (Talinglaan 10, te Bilt-
hoven) tegelijkertijd met het bestaande Repaircafé van WVT Biltho-
ven. Handige vrijwilligers die willen helpen bij het adviseren van ou-
ders en kinderen tijdens het repareren en indien nodig ook hulp bieden 
bij de reparatie. Repair Lokaal Ouder en Kind worden verzogd zich te 
melden via debilt@ouderslokaal.nl. 

Kinderen betrekken bij reparatie werd twee kanten op.

Bas Verpoorten wint 
Eredivisie Beach 

De DELA Eredivisie Beach in Heerenveen heeft bij de heren een verrassende winnaar 
opgeleverd: Eargenell Dearney de Cuba en Bas Verpoorten uit Bilthoven. Zij wonnen in de 

finale met 2-0 van Mees Blom en Yorick de Groot van Beachvolleybal Team Nederland. 

Bij de dames ging de titel naar 
Mexime van Driel en Flore Grave-
steijn; die waren met 2-0 te sterk 
voor Daniëlle Remmers en Mi-
chelle Stiekema. De speelsters van 
de Kadijk Beach University (KBU) 
presteren goed in Friesland, want 
ze wonnen twee weken geleden 
ook al het toernooi in Leeuwarden.
 
Eerste
In Heerenveen veroverden De 
Cuba en Verpoorten hun eerste ti-
tel in de eredivisie. Ze speelden het 
hele toernooi erg overtuigend. De 
mannen, die pas sinds dit seizoen 
een team vormen, veroverden hun 

eerste DELA Eredivisie Beach ti-
tel door in de finale Mees Blom en 
Yorick de Groot met 2-0 (21-19 en 
21-16) te verslaan. Ze vielen elkaar 
na het beslissende punt blij in de 
armen. De Cuba was trots op hun 
constante niveau in Heerenveen. 
‘We hebben hard getraind en hier 
op ons eigen ding gefocust. Dat 
leverde mooie dingen op, we wa-
ren echt on fire’. Verpoorten, die 
al jarenlang in de eredivisie speelt, 
glunderde van trots na de titel in 
Heerenveen: ‘Dit voelt echt als 
een beloning van heel hard wer-
ken: eindelijk. Het doel voor dit 
toernooi was een medaille en als 

je dan eenmaal in de finale staat, 
wil je natuurlijk goud. Echt een 
heerlijk gevoel om op het boven-
ste treetje van het podium te staan’. 
Hij vertelt over de samenwerking 
met zijn nieuwe partner: ‘We zijn 
nog kort samen maar het klikt dui-
delijk in het veld. We trainen vijf 
keer per week en dan merk je dat 
de afstemming snel groeit. Het gaat 
steeds beter; wat mij betreft echt 
boven verwachting. Het smaakt 
naar meer, op het NK willen we 
ook voor een medaille gaan. Maar 
nu eerst genieten van deze titel in 
Heerenveen’. 

(Michel Everaert)

Na 46 jaar onderwijs gaat Neelke van Ginkel met pensioen.

Bas Verpoorten verovert met De Cuba zijn eerste titel.
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Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

Te koop aangeboden 
in M’dijk: ruime, goed 
onderhouden, 5-KAMER 
É É N G E Z I N S W O N I N G , 
woonoppervlakte 132 m², met 
ruime tuin en terras aan water, 
nabij scholen, dierenweide en 
winkels. Aanvaarding medio 
2019. Prijs €328.000 k.k. 
Info: 06-25425023.

4 Ikea kunststof stapelbare 
KINDERKUIPSTOELEN 
Kimme. 3 roze + 1 blauw. 
Onverwoestbaar, geschikt 
voor buiten. Samen €25,00. 
Tel. 06-20017135

2 stenen vazen,kleur beige- 
bruin met print. Hoogte 24,5 
en 30,5 cm. Samen €5,-. 
Tel. 06-14040516

Ovaal mandje voor tijdschrif-
ten o.i.d. hoogte 20,5 cm. 
lxb 52,5/37,5 cm. €2,-. Tel. 
06-14040516

Twee witte voorraad bussen 
van D.E. rechthoekig, hoog-
te 20 cm. Samen €2,-. Tel. 
06-14040516

G-star raw jeans Heren 
(gedragen) 1x mt. 32/32 en 
1x mt. 31/34 €12,50 p.st.
Tel. 06-54906964

Tafeltennis tafel merk 
Heemskerk opvouwbaar 
1.20 mr. × 2.40 mr. €35,-. 
Arie 06-19929961

Steengrill 37x19 cm. met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€10,-. Tel. 06-16641083

Praktisch trainingsapparaat 
voor arm- en beenspieren 
€25,-. Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, wei-
nig gebruikt, van €89,-. voor 
€29,-. Tel. 06-16641083

Elektrisch Gourmet / 
Raclettestel, 6 pers. nieuw 
€12,-. Tel. 06-16641083

Afvalbak H.55 cm x B.39 cm 
x D.28 cm met klapdeksel 
nieuw €5,-. Tel. 06-16641083

Witte verstelbare (terras) 
zit- ligstoel met kussen en 
voetensteun, €25,-. Tel. 
06-16641083

Koelbox 40x38x28cm. met 
twee koelelementen. €12,-. 
Tel. 06-16641083

Handgemaakte robuuste 
tafel met inklapbare poten 
217L x76Bx75H €50,-. Tel. 
06-49776766 

Compacte eethoek - Tafel 
84 x84 cm + 4 stoelen half 
rond - notenhout kleur met 
kunstlederen zitting. Ideaal 
voor studentenkamer €49,-. 
Foto beschikbaar via mail of 
whatsapp. Tel. 06-55701549

Een kruiwagen maaskeien 
voor €10,-. Tel. 0346-212614

Zwarte ballerina’s schoenen 
maat 39. Te klein gekocht. 
€17,50 Tel. 06-29506849

Auto krik potje tot 3 ton 
merk carpoint. €12,50 Tel. 
06-29506849

Katte kuipjes nat voer. Alleen 
rund en kip. 3 per €1,-. Tel. 
0346-243758

Blauwe weinig gedragen 
werk overal. Mt 52 valt klein 
voor vele doel einde geschikt. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Een boek om houten speel-
goed te maken. Het boek is 
uitgegeven door cantecleer 
€7,50 Tel. 0346-243758

Clownspop 60 cm €4,50 
Tefalsnelkookpan nieuw 
€20,-. Tel. 0346-211738

Te koop gevraagd
De Historische Vereniging 
Maartensdijk zoekt i.v.m. 
opslag van tentoonstel-
lingsmateriaal een stalen 
ARCHIEFKAST met plan-
ken. Tel. 0346-211195 

Activiteiten
GARAGESALE Groenekan 
30 juni van 09.30 uur tot 
16.00 uur. Meer dan 25 adres-
sen doen mee. Zie garagesale-
groenekan.wordpress.com

Auto's/motoren
AUTO als nieuw opge-
poetst. Klaar in 1 dag. Bel 
06-25173342.

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

Wij zoeken op korte termijn 
iemand die onze TUIN kan 
onderhouden. Het is een (hele) 
grote tuin in Groenekan waar 
je tussen maart-oktober plm. 
8 uur per week voor nodig 
hebt om deze goed te onder-
houden. Je kan zelf je eigen 
dagen en werktijden invullen. 
Leeftijd onbelangrijk, liefde 
voor de tuin een pre! Bel voor 
info 06-21236129

Personeel aangeboden
ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915 

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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk Gediplomeerd 
en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl
of bel naar 0346-745355

Te huur voor 10 maanden volledig gemeubileerd 2-kamer 
appartement Nieuwegein-Noord, huurprijs € 800,- incl.
verwarming, elektra en water. Prima verbinding met
Utrecht via sneltram en bus. Info 030-8778688.

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Schrijven op Eyckenstein
Een zomercursus ‘Schrijven over je Leven’ op Landgoed 
Eyckenstein in Maartensdijk. Zes vrijdagochtenden in juli en 
augustus van 10.00 tot 12.30. Bij mooi weer onder de bomen 
tussen geurende munt en dille; bij slecht weer in de sfeervolle 
Oranjerie. Ervaring is niet nodig. Het gaat om het plezier. 
Kosten 150 euro. Informatie: Elly Rijnbeek (06 27457980 of 
ellyrijnbeek@gmail.com of www.ellyrijnbeek.nl).

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven. 
Op 17 sept. 2018 starten weer bridgelessen. Voor beginners 
12 lessen op ma-avond. Na Kerst vervolgcursus mogelijk. 
Voor semi-gevorderden op ma-middag. Ook privélessen voor 
alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij hebben uitsluitend 
kleine groepen van max. ca 10 pers., waardoor persoonlijk 
aandacht wordt gegarandeerd. www.bridgeschool-bilthoven.
nl, ciska.zuur@gmail.com, 030281121, 0655193649 

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

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

Wie heeft er een SLEUTELBOS 
gevonden? Tel. 06-57408839

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

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

Tuinbankje van beton 1.10 
breed 50 hoog 40 diep. Gratis 
afhalen in Bilthoven.
Tel. 06-24720435

Gratis in Maartensdijk af te 
halen 500 à 600 straatsteen-
tjes, 20x5x7 Tel. 0346-211282

Oud papier
Westbroek Zaterdag 30 juni zamelen leden van 
muziekvereniging De Vriendenkring weer oud 
papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daar-
voor bestemde plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook de container op 
de vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading Zaterdag 30 juni wordt door 
de muziekvereniging Kunst & Genoegen weer oud 
papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
de papiercontainers en/of het goed gebundeld pa-
pier voor 8.30 uur aan de weg te zetten. Heel pret-
tig voor de papierophalers is als u de handgreep 
van de kliko naar de straat wilt zetten.

Help-es-mee bij WVT 

Maandelijks staan bij WVT twee 
donderdagen in het teken van geza-
menlijk eten: ‘Eet-es-mee’ en ‘Samen 
Eten’. Beide activiteiten verzorgen 
een heerlijke maaltijd voor een grote 
groep mensen. De organisatie vergt 
een behoorlijke inzet van vrijwilligers. 
Ter versterking van beide teams zoekt 
WVT mensen die het leuk vinden 
om in het tweede deel van de acti-
viteit een handje te helpen, zoals bij 
het opruimen of het bedienen van de 
vaatwasser. Wie interesse heeft om bij 
te dragen aan een van deze gezellige 
activiteiten kan contact opnemen met 
Ruud Jansen via r.jansen@vvsowvt.nl 
of tel. 030 2284973.

Bijeenkomst Cliëntenraad 

Inwoners van De Bilt die een bij-
standsuitkering ontvangen zijn van 
harte welkom bij een bijeenkomst van 
De Cliëntenraad op vrijdag 29 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur in wijkres-
taurant Bij de Tijd in De Bilt. Ook 
inwoners die in het bezit zijn van 
een U-Pas zijn welkom. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn leden van de Cliën-
tenraad aanwezig, maar ook mede-
werkers van de RSD, De Voedselbank 
en de Budgetkring, om te informeren 
waarvoor u bij hen terecht kan. Voor 
informatie of vragen: clientenraad-
debilt@yahoo.com of (06 27820782).

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 2 juli van 9.00 tot 11.30 
uur een bijeenkomst in Wijkres-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. 
Voor meer informatie: inbetween-
cafedb@gmail.com. Toegang tot de 
workshops van het ‘In Between 
Café’ is gratis. 

Fietsclub 

De Fietsclub maakt dagtochten in 
de omgeving van Maartensdijk. De 
start is om 9.45 uur in de ‘Ont-
moetingsruimte’ van het Service-
centrum Maartensdijk, Maertens-
plein 96 Maartensdijk, waarna om 
+ 10.00 uur de tocht gaat beginnen. 
Lunchpakket meenemen. Op dins-
dag 3 juli fietst de fietsclub naar het 
pontje Eemdijk. Voor meer informa-
tie c.q. aanmelden Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 of 
via servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Zomerfair op De Schaapskooi

Voor het hele gezin is er op 7 juli van 11.00 tot 
16.00 uur een gezellige markt op het terrein van 
kinderboederij de Schaapskooi. Div. kramen, veel 
activiteiten en verschillende hapjes. Ook kan je 
een kijkje nemen bij de dieren en er is een presen-
tatie over vlinders in de vlindertuin.

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl
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SVM jeugdtoernooi

Voor de 3e keer werd bij SVM het Frans van der Tol-jeugdtoernooi georganiseerd. Er waren 6 poules  met in 
totaal 22 teams. Het weer zat mee en de ijscoman was een welkome verrassing. Dank aan de vele vrijwilligers: 
het was weer een geslaagde dag voor de kleinste  SVM voetballers. (Hans Nauta).

Schutterstoernooi 
2018 DOS

Het traditionele Coen’s Schutterstoernooi werd op 22 juni gehouden. 
De finale ging tussen het tussen de koppels Marcella Bouwman en 
Shanna Versteeg en het koppel Lisa Rademakers en Tim Nap. Lisa en 
Tim mochten uiteindelijk de wisselbeker in ontvangst nemen.

Op woensdag 20 juni werd door een 
twintigtal paren de Zomerbridge-
reeks bij Bridge Comb. Concordia 
’86 - ditmaal in één lijn - voortge-
zet. Joke Koekorst + Titia Santema 
werden met 65,74% eerste, gevolgd 
Chris Bakker + Jochem Husson 
met 61,34%. De derde medaille 
werd toegekend aan Joke Klein + 
Gerda van Mansom met 58,80%. 
Woensdag 27 juni is iedereen weer 
welkom voor de volgende avond 
vanaf 19.30 uur (iets eerder komen 
i.v.m. de inschrijving) in gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49-B. Niet leden betalen 2,50 euro 
per persoon per avond, leden gratis. 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading 
organiseert een reeks Zomer-
bridge tot en met 30 augustus. 
Donderdag 21 juni waren 19 pa-
ren naar het Dorpshuis afgereisd: 
Uschi Röhrs + Wim Westland 
wonnen; ditmaal met 65,63%. De 
tweede plaats was voor Albert de 
Vente + Josje Veringa en de derde 
trede van het ereschavot werd be-
treden door Irene Banken + Jan 
van der Heide met 60,94%. 
De eerstvolgende avond is donder-
dag 28 juni. Bij voorkeur vooraf 
aanmelden via mail bij bcholland-
scherading@gmail.com voor 17.00 
uur op de dag zelf en in het uiterste 
geval voor 19.00 uur aan de zaal. 

Uitslagen Postduivenvluchten
Dit weekeinde was er een wedvlucht vanaf Peronne  over een gemid-
delde afstand van 290 km. De uitslag was: Peter van Bunnik 1, 4, 5, 6 
en 7. P.C.A. Cooyman 2, Ron Miltenburg 3 en 9 en M.J.J. van Zelst 
10. Er namen ook duiven van leden van PV De Bilt deel aan een vlucht 
vanaf Chateaudun over een gemiddelde afstand 520 km. Hierbij werden 
de vogels van Peter van Bunnik 1, 5 en 9, van Ron Miltenburg 2, van 
M.J.J. van Zelst 3, 6, 7 en 8 en van G.M. Turk 4.

Sportgala van de Jeugdkampioenen 

Op de velden van NOVA en Beachvolleybal Club Irene in Bilthoven vond woensdag 20 juni het Sportgala van de Jeugdkampioenen plaats: een sportief evenement met lekkere hapjes, 
drankjes en natuurlijk de medaille-uitreiking door burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Madeleine Bakker. [foto Walter Eijndhoven]

Open tennis 
toernooi 

Het open toernooi van Meijen-
hagen is dit jaar van 28 juli t/m 
5 augustus. Er staat weer een 
week vol mooi tennis te wachten. 
Bovendien is er een loterij met 
mooie prijzen en een opbrengst 
die gaat naar een goed doel in de 
regio. Inschrijven kan via
www.toernooi.nl

Zomerbridge Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
Kosten per avond zijn 2 euro per 
persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden van het organiserende 
club.
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advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

advertentie

Drastisch verminderd plan 
bomenkap vastgesteld

door Rob Klaassen

Donderdagmiddag 22 juni heeft het bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR) besloten het 
advies van de onafhankelijke Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg, over de uitvoering 

van het project Natuurverbinding Hoorneboeg volledig over te nemen.

In 2016 presenteerde het Goois 
Natuurreservaat het ontwerp voor 
de Natuurverbinding Hoorneboeg. 
Het plan gaat gepaard met omvor-
ming van bos naar heidelandschap 
tussen de Hoorneboegse heide (via 
de natuurbruggen Zwaluwenberg 
en Hoorneboeg) en het Hilversums 
Wasmeer. Dit leidde tot grote com-
motie bij de omwonenden. Met 
name de grote oppervlakte name-
lijk ruim 65 ha bos die daardoor zou 
moeten worden gekapt zorgde voor 
heftige reacties in de directe omge-

ving. Het GNR besloot in mei 2016 
om een pas op de plaats te maken.

Commissie
Vervolgens is er in augustus 2017 
een onafhankelijke adviescommis-
sie van omwonenden ingesteld om 
het GNR te adviseren over de in-
richting van de natuurverbinding. 
Uitgangspunt daarbij was dat er een 
natuurverbinding moest komen, 
als uitwerking van het vastgestelde 
provinciale beleid. In deze advies-
groep zaten ook drie inwoners uit 

Hollandsche Rading. Deze advies-
commissie heeft een onafhankelij-
ke voorzitter aangesteld. Ook heeft 
de adviescommissie zelf een ecolo-
gisch adviesbureau uitgekozen om 
haar te begeleiden bij de onderbou-
wing van haar advies. 

Het advies
Op hoofdlijnen houdt het advies 
van de adviescommissie in dat de 
route van de heideverbinding kor-
ter en smaller wordt dan in het oor-
spronkelijke plan het geval was. 

De te kappen oppervlakte bos is 
teruggegaan van ca 65 ha naar ca 
22 ha, dus ongeveer een derde van 
het oude plan. Aan GNR Natuur-
reservaat is gevraagd de provincie 
Noord-Holland te verzoeken om 
maatregelen te nemen ter compen-
satie van de bomenkap, door her-
plant of andere C02 reducerende 
maatregelen, het liefst in de eigen 
regio. De adviescommissie vindt 
het noodzakelijk dat door mid-
del van monitoring nauwlettend in 
de gaten wordt gehouden hoe het 
heidelandschap zich ontwikkelt en 
hoe succesvol de verbinding is. Op 
basis hiervan kan in de toekomst 
eventueel aanpassing van de heide-
verbinding plaatsvinden. Ook is er 
gevraagd een klankbordgroep in te 
stellen specifiek voor de uitvoering 
van dit project en om het honden-
beleid, op en rond de Natuurverbin-
ding Hoorneboeg, in het belang van 
de biodiversiteit tegen het licht te 
houden en het vastgestelde beleid 
strikt te handhaven.

Vervolg  
Na dit besluit van het bestuur van 
het GNR om het advies over te ne-
men kan begonnen worden met een 
Plan van Aanpak voor de uitvoe-
ring. Gelijktijdig met de uitvoering 
van de werkzaamheden voor de 
Natuurverbinding Hoorneboeg zal 
ook het project Hilversums Was-
meer worden opgepakt. In het Plan 
van Aanpak voor de uitvoering zal 
worden opgenomen hoe de belang-
hebbenden, omwonenden, natuur-
organisaties een rol gaan krijgen bij 
de uitvoering.

De directeur-rentmeester van het 
GNR, Karen Heerschop, stelt: ‘Met 
dit proces is meer bereikt dan alleen 
dit advies voor de Natuurverbin-
ding Hoorneboeg, er is ook meer 
draagvlak en vertrouwen ontstaan 
voor het werk van het GNR. Wij 
zijn blij dat een project dat eerst tot 
spanningen leidde uiteindelijk juist 
tot wederzijds begrip en tot een 
mooie uitkomst heeft geleid’.

Kunst komt van Kunst
door Henk van de Bunt

Het kunstwerk ‘Kunst komt van Kunst’ gemaakt door Eline Janssens is in het kader van het 
Rijkswaterstaatproject ‘Verbreding van de A27/ A1 is vorige week op de zuidelijke opstand van 

het Groenekanse viaduct Ruigenhoek geplaatst..

Voor de herinrichting van de on-
derdoorgang betrok aannemers-
combinatie 3Angle bewoners uit 
Groenekan. De wens van de be-
woners om de omliggende natuur 
als inspiratiebron te gebruiken 
voor de kunst is de aanzet geweest 
om o.a. onderzoek te doen naar 
historische natuurliefhebbers uit 
Groenekan. In de figuur van Joan 
Gideon Loten zagen bewoners en 
kunstenaar alles verenigd.

Loten
Joan Gideon Loten (Groenekan, 
16 mei 1710 - Utrecht, 25 febru-

ari 1789) bracht in zijn leven een 
indrukwekkende collectie natuur-
historische boeken en wetenschap-
pelijke instrumenten bijeen. Tij-
dens zijn werk als gouverneur van 
de VOC op Ceylon en Java liet hij 
natuurprenten maken. Hij schonk 
deze aquarellen van vogels aan 
het British museum te Londen en 
het Teylersmuseum in Haarlem. 
De verzamelde wetenschappelijke 
instrumenten zijn ondergebracht 
in het Universiteitsmuseum van 
Utrecht. Kaarten en topografische 
tekeningen zijn verspreid over het 
Rijksprentenkabinet (Amsterdam), 

Universiteitsbibliotheek Leiden en 
het Nationaal Archief (Den Haag).

Inspiratie
Zowel de avontuurlijke wandel 
van dhr. Loten als de verzameling 
aquarellen van (opgezette) vogels 
hebben voor verwondering en in-
spiratie gezorgd bij het maken van 
het definitieve ontwerp van het 
kunstwerk. Net als in de natuur-
aquarellen van Loten zijn vogels 
en planten om esthetische redenen 
bij elkaar gebracht en voegen op 
die manier iets toe aan de verbeel-
ding van de natuur. 

Bestaande hei in het Gooisch Natuur Reservaat.

Het plan (2016) met omvorming van bos naar heidelandschap tussen de 
Hoorneboegse heide leidde tot grote commotie bij de omwonenden.

Het middelste van de drie panelen van het kunstwerk 
Kunst komt uit Kunst’ op de 
opstand van het Groenekanse 
viaduct.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste week Asperges!

Woe.
27-06
Do.

28-06
Vr.

29-06
Za.

30-06
Zo.

01-07

Tranches beenham
met mosterdsaus

of
Prei-taart

met Emmentalerkaas
of

Verse Zeeuwse 
mosselen

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

wo / zo
€ 15,00

Woe.
04-07
Do.

05-07
Vr.

06-07
Za.

07-07
Zo.

08-07

Texaanse steak v.d.
grill met barbecuesaus 

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Mexicaanse wrap
met guacamole

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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