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Het orgel blijft klinken
in Westbroek

door Henk van de Bunt

Vrijdag 29 juni was er een muzikale avond in de Kerk van Westbroek waarbij 23 leerlingen
- beginnend en gevorderd - van organist Fia Lam het orgel lieten kinken.

Orgel spelen is voor Fia Lam - van 
Oostrum haar lust en haar leven. 
Hoewel zij haar eigen opleiding 
ooit moest beëindigen, heeft zij 
zich steeds verder weten te ontwik-
kelen, mede door het zoeken naar 
en aanschaffen van steeds weer an-
dere muziek: en door veel te spelen 
naast veel te lúisteren naar muziek, 
naar het orgelspel van de ‘Groten’, 
als Feike Asma, Piet van Egmond, 
Karl Richter, Helmut Walcha, of 
Marie-Claire Alain: ‘Maar dat zijn 
zúlke klassespelers, daar háál ik het 
niet bij’, aldus Fia Lam.

Huiskamer
Fia Lam bespeelt al meer dan 50 
jaar (o.a.) het orgel van de Her-
vormde kerk in Westbroek: ‘Zoals 
in zoveel gezinnen in die tijd (zo’n 
60 jaar geleden) stond er ook bij 
mijn ouders een harmonium in de 
huiskamer, waarop ook door mijn 
ouders werd gespeeld. Ik begon 
al vroeg te proberen dit mij eigen 
te maken, maar toen ik 9 jaar was 
gaf mijn moeder aan dat ik het echt 

moest leren spelen op het ‘echte’ 
notenschrift. Op enig moment gaf 
mijn leraar (buurman Thijs Manten 
aan dat ik maar naar de muziek-
school voor orgel in Utrecht moest 
gaan. Onderwijl mocht ik oefenen 
op het kerkorgel, waar ik al snel 
tijdens de diensten mocht spelen 
onder toezicht van de toenmalige 
kerkorganist Piet Wijnen. De heer 
Jongeneel speelde de avonddien-
sten: dit werd later overgenomen 

door zijn dochter Greet Schuur-
man-Jongeneel’.

Les
Fia is al vrij snel zelf les gaan ge-
ven. Op enig moment had ze zelfs 
16 leerlingen maar vanwege het 
jonge gezin en drukke werkzaam-
heden op de boerderij stopte ze 
daarmee. Maar het spelen in de kerk 
heeft zij al die jaren ononderbroken 
voortgezet. Toen zij een heupope-
ratie onderging waren er een paar 
leerlingen paraat haar te vervangen. 
Dat was ook de enige keer dat zij 
niet de Zondagsschoolkerstviering 
heeft begeleid, tegenover de 51 
keren, dat ze dat wél heeft mogen 
doen. Een jaar of 8 geleden heeft 
Fia het lesgeven weer opgepakt. De 
eerste leerlingen spelen intussen, 
bij toerbeurt, één dienst per maand 
op het orgel. Fia Lam: ‘Zij hebben 
het héél wat moeilijker dan toen ik 
op het kerkorgel begon te spelen. 
Dat orgel toen had maar één klavier, 
weinig registers, en één pedaal. Ik 
was ook érg blij met het nieuwe 
orgel, dat in 1975 vanuit Zaandijk 
naar Westbroek kwam. Dit orgel 

biedt meer mogelijkheden voor de 
gemeentebegeleiding en persoon-
lijke ontwikkeling in het orgelspel’.
Intussen heeft Fia 23 leerlingen, in 
leeftijd variërend van 9 tot 72 jaar: 
‘Ik probeer iedere leerling te bena-
deren met een aanpak die speciaal 
is gericht op mogelijkheden, leef-
tijd en talent’, aldus de nog steeds 
enthousiaste Westbroekse.

Jaco de Jong (13 jaar) heeft de (orgel-)talenten mogelijk van zijn overgrootvader Pieter Wijnen die kerkorganist 
was vóór Fia Lam. 

Muzikale traktaties tijdens de muzikale avond. 

Burgemeester feliciteert 
60-jarig bruidspaar

Dinsdag 10 juli feliciteerde burgemeester Potters de heer en mevrouw 
Van Vliet-Smit (De Bilt) met hun 60-jarig huwelijksjubileum.
[foto Henk van de Bunt]
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

22/07 • 10.30u - Mevr.
ds. J.T. Vos - Butijn 

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/07 • 09.30u - Ds. A. Beens 

22/07 • 18.30u - Proponent
A.M.K. Peters

 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/07 • 10.30u - Ellen Kruyt

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/07 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
22/07 • 10.30u - Voorganger mevr.

J. Noten en de heer J. Ham
 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

22/07 • 10.15u - Ds. C. van Breemen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/07 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
22/07 • 19.00u - Ds. A.F. Troost

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
22/07 • 10.00u - Proponent

Aaldert van Soest

R.K. St. Michaelkerk
22/07 • 10.00u - Communieviering,

J. van Gaans en J. Vroom 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/07 10.00u - spreker mevr.

Michelle Bauermann  

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
22/07 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/07 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
L.D.A. Hartevelt

Onderwegkerk Blauwkapel
22/07 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/07 • 11.00u - de heer Leo Fijen, 
Samendienst met Ontmoetingskerk

in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/07 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
22/07 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/07 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
22/07 • Kerkgebouw gesloten, 

Samendienst in PKN Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
22/07 • 10.00 u - Eucharistieviering, 

Pastor Jozef Wissink

Ned. Ger. Kerk
22/07 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

22/07 • 18.30u - de heer C. Hoogendoorn
 

PKN - Herv. Kerk
22/07 • 10.00u - Ds. U.W. van Slooten 

22/07 • 18.30u - Ds. H. van Ginkel

‘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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Geboren
2 juli 2018

Jesse
Broertje van Rick en zoon van 

Marijn en Lorèn Huiden
Zwanebloem 23

Maartensdijk

Zomeropeningstijden 
Bibliotheek 

Tijdens de zomerperiode blijven 
de openingstijden van de Biblio-
theek in Bilthoven ongewijzigd. 
Voor de vestiging in Maartens-
dijk gelden van 23 juli tot en 
met 18 augustus aangepaste ope-
ningstijden. Ook deze zomer kun 
je weer lekker lang lezen, luiste-
ren en kijken. Tot en met vrijdag 
3 augustus geldt voor bijna alle 
materialen een dubbele uitleen-
termijn. Meer informatie is te 
vinden op www.ideacultuur.nl/
bibliotheek

Bilthoven 
Maandag: 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag: 8.30 - 17.30 uur
Woensdag:  8.30 - 17.30 uur
Donderdag: 8.30 - 17.30
Vrijdag:  8.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Maartensdijk
Maandag: 14.00 - 17.00 uur en 
19.00 - 20.30 uur en woensdag 
van 14.00 - 17.00 uur.

Boekenmarkt in 
de Woudkapel 

Vrijdag 3 augustus en vrijdag 
17 augustus van 11.00 tot 16.00 
uur wordt er een boekenmarkt 
gehouden in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 Bilthoven. 
Bij velen is deze boekverkoop 
bekend om de goede kwaliteit 
boeken: kinderboeken, Neder-
landstalige romans en detectives, 
diverse kookboeken, geschied-

kundige boeken en platenboeken. 
De romans en detectives staan 
op alfabetische volgorde van de 
auteur, wat het zoeken vergemak-
kelijkt. De opbrengst gaat naar 
het ondersteuningsfonds voor de 
partnergemeente van de Woud-
kapel in Szentpeter in Roemenië. 

Tekenen- en Schilderen

Op woensdagavond is er weer plek 
bij de cursus Tekenen- en Schilde-
ren in Servicecentrum De Bilt. De 
lestijden zijn van 19.30 tot 21.30 
uur en start 5 september. Daar-
na bestaat de mogelijkheid weer 
in te tekenen voor de volgende 
10 lessen die in januari van start 
gaan. Locatie: Mens De Bilt, Prof. 
Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt. 
Meer informatie en/of aanmelden: 
annekevanderworp@gmail.com

Spullen gezocht 
voor verkoopdag 

Op 8 september is er een ver-
koopdag bij de Hervormde kerk te 
Westbroek waarvoor nog spullen 
gezocht worden. Moet de zolder 
nodig eens opgeruimd, wordt de 
boekenkast te vol of zijn de kinde-
ren te groot voor hun loopauto of 
speelgoed? Breng uw overtollige 
spullen naar Bep Otten, Kerkdijk 
26, tel 0346 281897 of bij Evert 
en Ria van Zijtveld,  Kerkdijk 
141 (vooraf graag bellen naar 
0346  281288). Dan krijgen ze via 
de verkoopdag weer een nieuwe 
bestemming. Ook Douwe Egberts 
waardepunten zijn van harte wel-
kom. 

Vierklankbezorging en vakantie
Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant be-
zorgen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers 
nog wel eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank 
een keer missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een 
invalbezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo 
goed mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip 
als het toch een keertje mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoende 
exemplaren op veel openbare plekken binnen de gemeente. Ook daar 
kunt u natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

• Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek 
Idea Bilthoven, Planetenplein 2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; 
SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 
1; Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, 
Jan van Eijcklaan 31. • De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 
1; Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, 
Hessenweg 183; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.
• Groenekan: Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 1;
van de Neut, Groenekanseweg 5. • Hollandsche Rading: Perron Peet, 
Vuurse Dreef 20. • Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 34-36 
• Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Primera, Van Rossum, 
Jumbo, Dijckstate; allen aan het Maertensplein.
• Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Groenekanner
koster Opstandingskerk

Bij Appie van der Horst (Groenekan) zijn het kosterschap en zalenbeheer van de 
Opstandingskerk in De Bilt in goede handen na de wisseling van de wacht met

Dirk en Els Bogers. ‘Ik ben een doener en dienstbaarheid aan de kerk en de
medemens zit mij in het bloed’, vat hij zijn kerneigenschappen samen. 

Dat komt mooi uit, want in de 
nieuwe fusiegemeente is de ko-
mende tijd heel veel te doen in de 
aanloop naar de verbouwing van 
de Opstandingskerk. Appie van 
der Horst: ‘Zorgen voor de mede-
mens is mijn levensmotto’. 

Even voorstellen 
Appie van der Horst is geboren en 
getogen in Blauwkapel en geluk-
kig getrouwd met Ina. Na een tij-
delijk verblijf in Houten vestigde 
het paar zich in 1991 in Groene-
kan. Het huis moest stevig ver-
bouwd worden, maar daar draaide 
de handige en nijvere Appie zijn 
hand niet voor om. Hij verbouw-
de het tot zijn eigen bescheiden 
‘paleisje’ met serre en in de tuin 
een aparte huisvesting voor het 
nodige vogelvolk. Want dieren 
verzorgen is een van zijn grote 
hobby’s. Naast een selectie kleur-
rijke kanaries, drie honden en een 
paar kippen, vonden door de jaren 
heen ook duiven, schapen en an-
dere viervoeters onderdak op het 
terrein. 

Vrijwilliger
Naast de zorg voor dieren is ook de 
zorg voor mensen een belangrijke 
eigenschap. Hij doet vrijwilligers-
werk in het Diaconessenziekenhuis, 
waar hij op zondag zieken naar de 
kerkdiensten in huis begeleidt. Daar-
naast is hij als flexwerker verbonden 
aan zorggroep Charim, met verzor-
gingshuizen op Christelijke grond-
slag in Zeist, Veenendaal, Rhenen, 
Amerongen en Woudenberg. En last 
but not least: eigen kinderen hebben 
Appie en Ina niet, maar ze hebben 
wel jaren lang mee mogen helpen 
met het opvoeden van twee neven. 

Omzwervingen
Op kerkelijk gebied hebben Appie 
en Ina door de jaren heen de nodige 
omzwervingen gemaakt. Appie: ‘Ik 
werd als kind behoorlijk conserva-
tief opgevoed, zo streng dat ik daar-
door de band met het geloof geruime 
tijd ben kwijtgeraakt. Maar nadat ik 
met Ina was getrouwd, ontdekten we 
dat we toch iets misten in ons leven 
en toen we lid werden van de Dorps-
kerk in Groenekan vonden we dat 

weer terug: bezieling en steun in ons 
leven. Dat ging geleidelijk. Eerst 
deed ik vooral onderhoudsklussen 
en schoonmaakwerkzaamheden in 
de kerk, later ging ik als volwassene 
ook op catechisatie en deed ik belij-
denis. Ik ben ook jarenlang koster 
en diaken geweest in de Dorpskerk, 
maar toch was het kerkelijk klimaat 
mij er wat te behoudend. Dus kozen 
we er na enige tijd voor om te gaan 
kerken in Lage Vuursche’. 

Anders
‘Door mijn vrijwilligerswerk in het 
Diaconessenziekenhuis ontdekte 
ik dat het ook anders kon. Ik was 
heel positief verrast door de grote 
openheid in geloof die ik daar er-
voer. Mensen met allerlei verschil-
lende geloofsovertuigingen deelden 
hun geloof in één kerkruimte in 
grote harmonie. Dat sprak mij heel 
erg aan, daar zocht ik naar’. En nu 
heeft Appie de volgende stap ge-
zet, naar de nieuwe fusiegemeente 
Immanuëlkerk-Opstandingskerk-
Boskapel, die de komende tijd nog 
‘omgedoopt’ wordt: ‘Ik zag de va-

Appie van der Horst is koster en zalenbeheerder in de Opstandingskerk.

Janny Smits wint prijs 
op Jubileumdag

Op 23 juni was de Jubileumdag voor de huurders van SSW voor het 
100 jarig bestaan van de woonstichting. Er stond een wensboom, waar 
iedere bezoeker een wens in kon hangen. Janny Smits wenst de SSW 
nog een extra 100 jaar toe. Met deze reactie heeft ze een grote paraplu 
met het logo 100 jaar SSW gewonnen. Andere bewoners wensten vooral 
reparaties en verbetering aan hun woning of tuin.

Op (i-)pad met Pen!
Twee jaar geleden kreeg Perruchia van der Woude de vraag om bij WVT  een klasje in te 

richten voor jonge kinderen die het Nederlands nog niet beheersen. Heel leuk vond ze dat,maar 
ze had geen idee waar ze geschikt lesmateriaal vandaan kon halen. 

Barbara Oosterwaal was op dat mo-
ment al een tijd bezig met het zelf 
maken van materiaal voor taalcoa-
ches van het Steunpunt. De meer-
derheid van de cursisten spreekt 
geen Engels. Daardoor is voor o.a. 
Syriërs (de grootste groep), Koer-
den, Irakezen en Iraniërs zelfs ons 
alfabet onbekend. Om te alfabetise-
ren was er alleen verouderd materi-
aal uit de jaren 90, en nog duur ook. 

School
Natuurlijk gaan vluchtelingen naar 
school, maar een groeiend aantal 
kon om uiteenlopende redenen nog 
geen lessen volgen. De vraag vanuit 
het Steunpunt was dan of een taal-
coach alvast aan de slag kon. Die 
vroeg dan terecht: ‘heb je materiaal 
voor me?’ Zo ontstond de methode 
Pen!, gebaseerd op inzichten uit 
taaldidactiek en logopedie. Woor-
den worden met plaatjes en per 
klinker aangeboden, zodat de klank 
die aan de orde is er goed inslijpt. 
Veel talen kennen geen verschil 

tussen korte en lange klinker (man - 
maan), en daar wordt veel aandacht 
aan besteed. Onze tweeklanken zijn 
ook vaak een probleem: kuiken is 
toch echt iets anders dan keuken. 
Een goede uitspraak is van het 
grootste belang om jezelf goed ver-
staanbaar te kunnen maken.

Pen
De methode Pen! wordt nu veel 
gebruikt door de taalcoaches van 
de taallessen bij Mens De Bilt en 
door tientallen taalcoaches van het 
Steunpunt. Pen! wordt ook met en-
thousiasme gebruikt door juf Per-
ruchia en ‘haar’ kinderen. Ofschoon 
het materiaal voor volwassenen 
bedoeld is, vinden de kinderen het 
door de plaatjes erg leuk. Vorig jaar 
werkte ze met 19 kinderen met het 
schriftelijk materiaal. Dit jaar is het 
voor ‘haar’ 13 kinderen nog leuker 
geworden, want er is sinds maart 
ook een website beschikbaar, ge-
bouwd door de man van Barbara, 
Toon Gerritsen. Dat bleek een 

enorme klus waar Toon maanden 
aan gewerkt heeft. Het resultaat 
is er naar: op www.leernt2.nl kun 
je met zo’n 2200 oefeningen naar 
hartenlust bezig zijn met luisteren, 
lezen en schrijven volgens dezelfde 
systematiek. De kinderen willen het 
liefst allemaal tegelijk op de i-pad 
werken, zo leuk is het. 

Versie
Eind 2017 was de tweede versie 
van het schriftelijk materiaal af, en 
kon Pen! met steun van Taalpunten 
De Bilt worden gedrukt. Hiermee is 
het begeleiden van beginners veel 
makkelijker geworden: de mappen 
liggen klaar en nieuwe taalcoa-
ches kunnen direct een exemplaar 
meekrijgen. Er is een handleiding 
bij, en twee keer per jaar is er een 
training Uitspraak en Schrift om 
met het materiaal te leren werken. 
Wil je meer weten of je aanmelden 
als taalcoach (ook voor hogere ni-
veaus)? Kijk op:
www.taalpuntendebilt.nl

cature voor koster-zalenbeheerder 
en besloot dat ik toe was aan een 
nieuwe stap. Al na het tweede ken-
nismakingsgesprek had ik een klik 
met de Biltse kerkgemeente. Vanaf 
1 mei ben ik me gaan inwerken, on-
dersteund door Dirk en Els. In de 
eerste week was het al direct flink 
aanpakken, met drie uitvaartdien-
sten op rij. Ik had zogezegd een 
vliegende start. Ik voel me heel wel-
kom in nieuwe wijkgemeente. Leuk 
dat ook de Groenekanse Boskapel 
er deel van gaat uitmaken. Formeel 
ben ik nog steeds ingeschreven bij 
de Groenekanse Dorpskerk, maar 
de Opstandingskerk is de plek waar 
ik mij vanaf nu kerkelijk dienstbaar 
maak’. 

Oog voor ‘het wonder’
Op de vraag wat het geloof voor 
hem en zijn vrouw betekent, ant-
woordt Appie stellig: ‘De Bijbel is 
de leidraad in ons leven. Maar ik 
wordt ook geraakt door het wonder 
van de schepping, dat overal zicht-
baar is in de natuur. De schoonheid 
van het planten- en dierenrijk, daar 
kan ik erg van genieten tijdens fiets-
tochten, die ik ook graag maak. Het 
zit vaak in kleine dingen, een bloem-
knop die opengaat, het eerste ontlui-
kende groen in de lente, maar ook de 
schoonheid van de lucht met steeds 
veranderende wolkensculpturen. 
Voor wie het wil zien, is het wonder 
van God overal’. 

(Rob Jastrzebski)

Juf Perruchia legt de ‘oe’ uit: ik 
zoek mijn groene schoenen.

Barbara helpt oefenen met ‘oe’: koe, boer, bloes en broek.
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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

•  Vers gesneden 
Spitskool

€ 0,99
zak 400 gram

•  Macaroni-gehaktschotel of 
koude macaroni-schotel

€ 0,99
100 gram

•  Nieuwe oogst 
Bistro-krieltje

€ 1,39
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem
Meergranen-brood
Nu € 2,49
NIEUW!
BBQ - Bolletjes
zak 8 stuks € 1,99

Vers van de traiteur
•  Spaghetti met Scampi, 

rucola en tomaat
€ 6,95

per portie

•  Nieuw 
Aardappelsalade Culinair

€ 1,49
100 gram

•  Varkenshaas in champ.
roomsaus met gebakken 
aardappels

€ 1,25
100 gram

VOLOP ZOMERFRUIT
• Abrikozen 
• Hollandse Kersen
• Perziken en Nectarines
• Bessen, frambozen, bramen
• Zoete Charentais meloenen
• En nog veel meer...

• Hollandse komkommers 
2 voor € 1,00

• Hollandse bospeen 
per bos € 1,00

• Hollandse trostomaten 
500 gram € 1,00

• Hollandse Broccoli 
500 gram € 1,00

Vers gesneden

WATERMELOEN 
PARTEN
per kilo € 0,99
Heerlijke zoete

SMAAK GALIA 
MELOENEN
per stuk € 0,99

Alleen donderdag

ONZE EIGENGEMAAKTE 

MACARONS
Doos € 12,50

Nu € 9,95

HOLLANDSE 
OPAL
PRUIMEN
Kom proeven…

Heel kilo € 2,99

OP = OP

Van onze Teler

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 19 juli
t/m woensdag 25 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

Filet Americain
Pittige eiersalade
Sellerie salade

Gerookte achterham
Gegrild Zeeuws spek
Gebraden entrecote 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker & makkelijk voor in de vakantie!

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Australische rib-eye 

Slavinken

Kipdijsaté

100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.98

5
VOOR 5.-

Gemarineerde 
biefstukjes

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

250
GRAM 4.98DJAKARTA MIX

500
GRAM 8.49

Extra donderdag voordeel:

100
GRAM 2.25

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 5.98

GEITENKAAS MET 
ITALIAANSE KRUIDEN 

500
GRAM 8.95 

KIPTORTILLIA’S
GEHAKT
BROODJES

Een echte topper!

250
GRAM 2.98TROPISCHE NOTENMIX

met kokos!
2

STUKS 6.50

3
VOOR 5.-

Kip schnitzels, runder schnitzels, 
gehakt schnitzels of varkens 
schnitzels 5 HALEN= 4 BETALEN

1
KILO 9.98

KIPSATÉVLEES
Heerlijk gekruid!

Lekker gekruid!



Nieuw seizoen in 
Theater Het Lichtruim

In het nieuwe seizoen is er Theater Het Lichtruim een gevarieerd 
programma: spraakmakende theatervoorstellingen met niet de 
minste namen, aangrijpende arthouse-films en boekverfilmingen, 
en prachtige klassieke muziek uit alle windstreken.

Het gehele programma is te bekijken op www.theaterhetlichtruim.nl. 
En voor wie het fijner vindt een papieren programma in handen te heb-
ben, is het nieuwe programmaboekje vers van de pers en gratis af te 
halen in Het Lichtruim. 

Kaartverkoop bij de receptie
Met ingang van september kan je van maandag t/m donderdag
(vakanties uitgezonderd) tussen 10.00 en 13.00 uur en 14.00 en 
17.00 uur terecht bij de receptie van het KunstenHuis in Het Licht-
ruim voor het kopen van tickets (let op: betaling uitsluitend via pin). 

Tickets zijn daar vanaf een maand 
voor de betreffende voorstelling 
te verkrijgen. Uiteraard blijft de 
mogelijkheid tot het online kopen 
van uw tickets. Van 13 juli tot 13 
augustus is er zomervakantie. 

Open dag
Het Lichtruim viert dit najaar 
haar 5-jarig bestaan en daarom 
belooft het op 1 september a.s. 
een extra feestelijke Open Dag te 
worden. Van 12.00 tot 16.00 uur 
staat het huis bol van de activitei-
ten voor álle leeftijden én zijn er 
naast diverse andere optredens- 
voorproefjes van verschillende 
voorstellingen
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advertentie

Peter fotografeert graag
het leven om zich heen

door Henk van de Bunt

Vrijdag 6 juli opende wethouder Dolf Smolenaers (o.a. cultuur) de jaarlijkse expositie van leden 
van Fotoclub Bilthoven die gehouden wordt in de Traverse van gemeentehuis Jagtlust.

De expositie loopt t/m dinsdag 7 augustus. 

Ook dit jaar werd de Fotoclub weer 
in de gelegenheid gesteld door de 
Gemeente om in de Traverse te 
exposeren. Dertig leden schreven 
hiervoor in waardoor er 64 foto’s 
te bekijken zijn. Hoewel Maartens-
dijker Peter van Raaij zijn hele le-
ven belangstelling heeft gehad voor 
fotografie, behoorde hij niet tot de 
inschrijvers. In de Camaraad (ver-
enigingsblad van de fotoclub) lezen 
we mee met Jeanette Kok, wanneer 
zij deze veelzijdige Maartensdijker 
nader voorstelt. 

Amsterdam
Peter (77) en Rieke van Raaij heb-
ben een brede belangstelling en zit-
ten vooralsnog niet stil. Peter werd 
geboren op 8 april 1941 in Amster-
dam waar hij zijn hele jeugd heeft 
gewoond. Zijn moeder kreeg op een 
dag haar nichtje uit Duitsland op 
bezoek die haar vriendin Rieke had 
meegebracht. Het klikte meteen tus-
sen Peter en Rieke. Via een collega 
van zijn vader wist Peter dat er leuk 
huis te koop kwam in Maartensdijk 
en dus trouwden Rieke en Peter in 
1969 en vestigden zij zich aan de 
Emmalaan in Maartensdijk. Ze kre-
gen een zoon en een dochter. Rieke 
werkte o.a. in het ziekenhuis Berg 
en Bosch en als avondhoofd bij de 
Bremhorst. Inmiddels woont er een 
dochter in Leusden en heeft hun 
zoon een elektrotechnisch bedrijf 
in De Bilt. Het echtpaar heeft ook 
een kleinzoon en -dochter. Prachtige 
foto’s van hen sieren de woonkamer.

Doka
Het ingenieursbureau waar Peter 
werkte had ook een fotoclub met 
een doka; daar maakte Peter ken-
nis met het maken van dia’s. Bij 
een volgende werkgever werkte 
hij als technisch ontwerper en zijn 
werkzame leven beëindigde hij 
als technisch voorlichter bij het 
waterleidingbedrijf Hydron (nu 
Vitens). 

Hij begon met fotograferen met 
een Kodak ‘klapcamera’ van zijn 
vader, die stuurman was op de 
grote vaart en op zijn bestemmin-

gen graag fotografeerde. ‘Daar 
zat een rolfilm in en maakte opna-
men van 6 bij 9 cm’, vertelt Peter. 
‘Zelf had ik een soort wisselzak 
gemaakt waarin ik de volle film in 
het donker in een ontwikkeltank 
spoelde. Waarna ik vervolgens, 
in volle daglicht, deze film ont-
wikkelde’. De eerste camera die 
Peter zelf kocht was een Practica 
spiegelreflex kleinbeeldcamera 
waarmee hij aan de slag ging op 
vakantie naar het voormalig Joe-
goslavië. Tegenwoordig natuur-
lijk met een digitale spiegelreflex-
camera.

Fotografie
Peter heeft het geluk gehad dat bij 
bijna al zijn werkgevers ook be-
langstelling was voor fotografie. 
Eén bedrijf had o.a. werk verricht 
voor een studio van fotograaf Paul 
Huf. Het bedrijf had ook een foto-
club, die op enig moment een inter-
ne fotowedstrijd organiseerde. Paul 
Huf werd gevraagd om te jureren. 
De clubleden vonden de foto van 
Peter een rotfoto, maar Huf vond 
zijn foto juist de beste. Als winnaar 
mocht Peter een paar keer meelo-
pen met de beroemde fotograaf. Hij 
leerde van hem vooral kijken. Kij-
ken naar je omgeving of het te foto-
graferen object. Die lessen hebben 
hem zeker geholpen bij het vastleg-
gen van zijn favoriete onderwer-
pen. ‘Ik fotografeer graag het leven 
om mij heen en ook op vakantie. 
Nu ga ik vaker op stap met een 
vooraf bedacht idee waarvan ik een 
serie wil maken’. Hij maakt AV-
series, beelden ondersteund door 
muziek en/of spraak. Voorbeelden 
hiervan waren op de fotoclub Bilt-
hoven te zien: een mooie serie van 

het Postkantoor in Utrecht, van het 
verbouwde Vredenburg en van het 
moderne hoofdkantoor Hydron, 
toen nog met fraaie kunstobjecten.

Schilderen en tekenen
Naast fotograferen doet Peter nog 
veel meer. Zo geeft hij schilder- en 
tekenles aan volwassenen in de ge-
meenschapsruimte van Toutenburg 
in Maartensdijk. De eerste maan-
den van het jaar helpt hij voor de 
FNV mensen met invullen van de 
belastingpapieren. Ook was hij vi-
cevoorzitter van het bestuur van 
de katholieke kerk in Maartensdijk 
en zijn hij en zijn vrouw lid van de 
Historische Vereniging Maartens-
dijk. Voor zijn ontspanning zit Pe-
ter soms achter de pc om te vliegen. 
Hij heeft er namelijk een semipro-
fessioneel simulatorprogramma op 
geïnstalleerd. Ook kunnen Peter 
en zijn vrouw enorm genieten van 
muziek en kunst. Tenslotte gaat 
Peter, alleen of samen met Rieke, 
graag naar musea, want ‘ja, je moet 
je toch ook verdiepen in zowel de 
oude als de modernere kunst’.Peter fotografeert graag het leven om zich heen, zoals op de hoek Korte 

Poten en Koediefstraat in ’s-Gravenhage. (foto Peter van Raaij)

Peter van Raaij richt zich nu op vierkante uitsneden van foto’s: ‘Je kunt 
daarmee de aandacht op één onderdeel van de opname vestigen en dat 
geeft een heel ander en vaak ook interessanter beeld’. (foto Jeanette Kok).

Blij met de BoodschappenPlusBus 
Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 

team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en
projecten van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject.

Anneke Iseger tekende ook het verhaal van mevrouw Houtzager op.
 

‘Sinds ik in augustus ben geope-
reerd, ben ik niet meer zo mobiel. 
Met mijn rollator kan ik wel mijn 
boodschappen in de buurt halen, 
maar je wilt toch ook eens naar an-
dere winkels in bijvoorbeeld Maar-
tensdijk gaan. Dan is de Bood-
schappenPlusBus ideaal! Je wordt 
gehaald en weer thuisgebracht en 
wanneer je dat wilt, dan helpt een 
vrijwilliger je in de winkels.’

Voor mevrouw Mien Houtzager was 
het wel even slikken toen ze minder 
mobiel werd: zij heeft altijd bij De 
Bilthuysen in de ouderenzorg ge-
werkt, en was daarna nog jarenlang 
vrijwilligster in De Bremhorst, De 
Koperwiek en Weltevreden. Ook 
bij de vroegere Stichting Welzijn 
Ouderen was ze actief.

Tijdelijk
‘Maar ik hoop dat deze immobili-
teit tijdelijk is en dat ik straks weer 
overal naartoe kan fietsen en lopen. 
Tot dan maak ik graag gebruik van 
de BoodschappenPlusBus. Ik ben 
nu een paar keer naar het Maertens-
plein in Maartensdijk geweest. Na 

het winkelen, drinken we gezellig 
met de vrijwilligers en andere deel-
nemers koffie in Servicecentrum 
Maartensdijk. Die koffie is gratis 
en voor zo’n winkeluitje betaal je 
slechts 3,50 euro. Onvoorstelbaar!’

Hilversum
‘Het is ook mogelijk om met deze 
bus naar bijvoorbeeld een museum 
of tuincentrum te gaan, of om te 

winkelen in onder andere Kerke-
landen in Hilversum. Dan betaal 
je natuurlijk meer en wordt er op 
eigen kosten ook geluncht. Aan dit 
soort uitstapjes wil ik ook nog deel-
nemen, maar dan moet ik eerst iets 
stabieler zijn. Ik heb in elk geval 
het programma met de bijbehoren-
de kosten gekregen. Het enige wat 
ik moet doen, is opbellen en me er-
gens voor aanmelden’. 

Mien Houtzager: ‘Ik kan het iedereen aanbevelen die moeite heeft met 
het zelf boodschappen doen. De vrijwilligers zijn bijzonder aardig en 
behulpzaam, de uitjes zijn gezellig en je komt eens ergens anders.’



Adverteren in De Vierklank?
mail info@vierklank.nl

6

  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

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

21%
KORTING

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

TURKS BREEKBROOD

€ 2,25

LEKKER FRIS

APPELTAARTJE

€ 6,10

lekker bij de BBQ!

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

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

UITVERKOOP
OP DE DAMES-, HEREN- EN BABYCOLLECTIE*

1 artikel = 30% KORTING

2 artikelen = 40% KORTING

3 artikelen = 50% KORTING

*M.U.V. HOOGZOMER- EN NIEUWE COLLECTIE
EN DE BASISARTIKELEN
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Opvang voor mensen met 
geheugenproblemen

door Marijke Drieenhuizen

Onze afspraak kon pas in de middag plaatsvinden omdat Gerdine Timmerman daarvoor met 
mannen met geheugenproblemen aan het biljarten was bij Eetcafé van Miltenburg. Dat maakt 
gelijk ook duidelijk hoe zij opvang voor mensen met geheugenproblemen of dementie die nog 
thuis wonen ziet: als het kan, doen wat je graag doet én de mantelzorger voor even ontlasten.

In de gemeente De Bilt zijn in ie-
der geval zeven organisaties, die 
dagopvang bieden voor ouderen. 
Zo worden bijvoorbeeld in de Ont-
moetingskerk in Bilthoven op dins-
dag- en donderdagmiddag activitei-
ten aangeboden op het gebied van 
Cultuur, Natuur, Bewegen en Cre-
ativiteit. Logeeropvang is nog niet 
mogelijk in De Bilt maar er wordt 
actief gezocht naar mogelijkheden.

Denken in mogelijkheden
Voor Gerdine Timmerman is ‘De 
mens zien’ haar leidraad. ‘Ieder 
mens is uniek en zo kijken wij ook 
naar de mensen die in ons ontmoe-
tingscentrum komen of die thuis 
begeleiding krijgen. Wij willen dat 
mensen zichzelf kunnen zijn en bie-
den een veilige warme omgeving. 
Wij bieden activiteiten aan, maar je 

mag zelf kiezen of je meedoet. Is er 
een activiteit die je graag zou wil-
len doen dan zoeken we naar moge-
lijkheden. In ons centrum praten en 
lachen we veel, wij bespreken alles 
net als thuis. Mensen met geheu-
genproblemen vergeten namen en 
gebeurtenissen maar emoties blij-
ven vaak hangen. 

Veel van onze bezoekers weten 
mijn naam niet, maar zeggen ze 
dan: “Dat is ook niet nodig, we we-
ten wel dat je goed volk bent”. Een 
ander belangrijk punt is denken in 
mogelijkheden. ‘Een bezoeker had 
een grote wens om naar Indonesië 
te gaan. Dat konden we niet realise-
ren en daarom hebben we Indonesië 
naar Bilthoven gehaald. Een mooie 
film, Indonesische hapjes en een In-
donesische maaltijd’. 

Logeeropvang
Gerdien ziet ook mogelijkheden 
voor realisatie van logeeropvang in 
de gemeente De Bilt. ‘Mensen met 
geheugenproblemen kunnen maar 
moeilijk een plek vinden waar zij 
kunnen logeren. Ideaalbeeld is een 
huis met drie of vier slaapkamers 
waar mensen overdag kunnen sa-
menkomen en indien gewenst ook 
op een vertrouwde plek kunnen blij-
ven slapen om de mantelzorger eens 
te ontlasten. 

Het is ons nog niet gelukt om een 
pand te vinden, maar wellicht is er 
een kerk, een maatschappelijke orga-
nisatie of bijvoorbeeld de gemeente 
zelf die een huis zou willen verhu-
ren.’ Meer info over respijtzorg en 
opvang in De Bilt is te verkrijgen via 
Mens De Bilt tel. 030 744 0595

Gerdine Timmerman vertelt graag over de mogelijkheden binnen het 
Ontmoetingcentrum.

Blij met huishoudelijke hulp
Onlangs presenteerde Mens De Bilt de ‘Terugblik Mens De Bilt’. De verhalen zijn van mensen 
die vertellen over hun ervaring met Mens De Bilt en gaan over ondersteuning door het sociaal 

team, de activiteiten van steunpunt mantelzorg, begeleiding door het jongerenwerk en projecten 
van welzijn zoals de Boodschappenplusbus en het maatjesproject. Anneke Iseger tekende ook 

het verhaal van mevrouw Van Schaik op.

‘Een bevriend echtpaar, dat onder 
andere zorgt voor mijn adminis-
tratie en mijn boodschappen, zag 
op een gegeven moment dat het zo 
niet langer kon doorgaan: ik had 
dringend huishoudelijke hulp no-
dig. Hij heeft toen wat telefoontjes 
gepleegd, en medio december 2017 
kreeg ik via Mens De Bilt bezoek 
van een medewerkers van het soci-
aal team’. We hebben een uitvoerig 
gesprek gehad, waarna hij een rap-
port schreef dat naar de gemeente 
gestuurd werd: de aanvraag voor 
huishoudelijke hulp moest vanuit 
de WMO - De Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning - goedgekeurd 
worden. Dit rapport kwam hij mij 
al de volgende dag ter inzage bren-
gen!’

Indicatie
Mevrouw Gerda van Schaik heeft 
onder meer artrose en kan zichzelf 
niet meer redden. Haar indicatie 
voor huishoudelijke hulp werd dan 
ook al snel positief beoordeeld: op 

8 januari kwam via De Bilthuysen 
haar eerste hulp. ‘Maar dat gebeur-
de wel dankzij de medewerker van 
het sociaal team. De eerste hulp 
kwam slechts tweemaal. Vervol-
gens kwam er iemand met wie ik 
totaal niet overweg kon en die - ook 

nog eens met tegenzin - slecht werk 
afleverde. Met de derde hulp heb 
ik een heel plezierig contact. Zij 
wilde bij mij heel graag vast komen 
werken. Met haar ben ik heel blij! 
Zij komt elke maandagochtend en 
werkt dan drie uur lang. 

Gerda van Schaik: ‘Ik wilde graag een vaste hulp en die heb ik nu, mede 
dankzij de inzet van de medewerker van het sociaal team van Mens De 
Bilt.’

Gift voor Schutsmantel
Donderdag 12 juli werden de bewoners van Schutsmantel 

in Bilthoven blij verrast met een cheque van 800 euro; 
geschonken door de stichting Unie van Vrijwilligers in Zeist.

De cheque werd aangeboden door 
oud-UVV Zeist voorzitster Ursula 
van Vliet aan adjunct vestigings-
manager Meta Sleijster in aanwe-
zigheid van Janneke Abrahamse, 
oud UVV vrijwilligster. Zij is nog 
altijd als vrijwilligster werkzaam in 
Schutsmantel in onder andere het 
winkeltje . Het geld wordt geschon-
ken aan de Vrienden van Schuts-
mantel die het zullen gebruiken 

voor bijzondere activiteiten voor de 
bewoners van Schutsmantel.

(Marlies Dijkkamp)

Ursula van Vliet (r) overhandigt
de cheque t.w.v. 800 euro

aan Meta Sleijster (l). 

Muzikale ontmoeting op 
Wereld Alzheimerdag

Vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag: een themadag 
ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de ziekte van 
Alzheimer en dementie. 

In De Bilt wordt op deze dag een ‘Muzikale Ontmoeting’ georganiseerd 
door het netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt i.s.m. Alzheimer Neder-
land afdeling Zeist e.o. Deze ketengroep bestaat uit verschillende zorg-
aanbieders uit gemeente De Bilt en heeft als doel een samenhangend 
aanbod van voorzieningen te bieden aan de inwoners van de gemeente 
De Bilt met (beginnende) dementie.

De ‘Muzikale Ontmoeting’ in een informatieve en muzikale bijeen-
komst en vindt vrijdagmiddag 21 september in het Lichtruim in Bilt-
hoven plaats. De bijeenkomst is voor iedereen die met Alzheimer of 
dementie te maken heeft of geïnteresseerd is, toegankelijk. Josta Koot)

Enkele enthousiaste leden van het netwerk Ketenzorg Dementie De Bilt 
organiseren voor Wereld Alzheimerdag een muzikale en informatieve 
bijeenkomst in Bilthoven.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIPFILETSATÉVLEES

Van pure kipfilet gesneden & heerlijk gemarineerd met 

kruiden, sambal, knoflook; om zelf te rijgen
100 gram 1,25

PULLED PORC

Op onze Green Egg gegaard met een heerlijke 

barbecue saus. Alleen nog even warm maken
100 gram 1,50

PROCUREURLAPJES

Heerlijk voor op de barbecue of in de pan, ook lekker 

voor saté, door de nasi....
500 gram 5,25

MINI MIXED GRILL

Een persoon mixed grill met varkenshaas, kipfilet en 

biefstuk. Gewoon lekker even wat anders!!
per portie 2,95

KIP GORDONBLEU'S

Lekker gevulde kipfilet met ham & kaas; lekker kruidig 

gepaneerd; ca 15 min. braden
100 gram 1,25

CHORIZO BRAADWORST

Lekker gekruid met een krachtige kruiden melange; 

ook lekker op de barbecue en op een broodje
100 gram 1,30

Z

O

M

E

R

V

A

K

A

N

T

I
E

 
T

I
P

S

:

R

U

N

D

E

R

 
G

R

I
L

L

S

T

E

A

K

S

H
e
e
rl
ij
k
 g

e
m

a
ri
n
e
e
rd

 m
e
t 
e
e
n
 p

e
p

e
r 

m
a
ri
n
a
d

e 1
0
0
 g

ra
m

1

,
7

5

J
A

P

A

N

S

E

 
W

R

A

P

S

±
 2

0
 m

in
 i
n
 d

e
 o

v
e
n
 o

p
 1

7
0
°
C

. 
;m

e
t 
k
ip

d
ij
fi
le

t 2
 s

tu
k
s
 n

u

6

,
0

0

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 16 juli t/m zaterdag 21 juli. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Verbouwen met of zonder 
vergunning

door Henk van de Bunt

‘Het is tegenwoordig meer regel dan uitzondering, dat Biltse vergunningaanvragen hetzij 
te laat worden gepubliceerd, hetzij dat de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd voordat de 
vergunningaanvraag is gepubliceerd’. Dit ‘constaterende’ ongenoegen bereikte de redactie, 

kennelijk met de bedoeling, dat de redactie als doorgeefluik zou willen fungeren. 

Die handschoen nemen we graag op, enkel en al-
leen met de bedoeling ook hier weer enige klaar-
heid te brengen in het weliswaar versimpelde 
(omgevings-)vergunningenbeleid, waarbij tevens 
opgemerkt mag worden dat meer informatie rond-
om dit (landelijke) beleid mogelijk ook kan gaan 
leiden tot minder onbekendheid en frustratie daar-
over.
 
Raam
Terug naar de briefschrijver (woensdag 16 mei): 
‘Zo ook in een aanvraag voor het plaatsen van 
een raam aan de achterkant van een villa (bij de 
redactie bekend). Het bewuste raam is afgelopen 
maandag 14 mei 2018 reeds geplaatst, onder aan-
zienlijke geluidhinder voor de omgeving. Inpandi-
ge werkzaamheden, waaronder hak- en breekwerk 
zijn nog steeds gaande. De rechtsbescherming van 
belanghebbenden onder de Omgevingswet is toch 
al niet riant te noemen. Enige vorm van gemeen-
telijke handhaving is - algemeen bekend - een il-
lusie’.

Gemeentelijke reactie
Anna Fallon (Gemeente De Bilt) reageert: ‘Op 9 
mei 2018 hebben wij een aanvraag om een omge-
vingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 
een raam aan de achterkant van deze villa met de af-
metingen van 3 meter x 2,5 meter. Op deze plek zat 
voorheen ook een raam. Iedere aanvraag voor een 
omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl. De landelijke wetgever 
heeft regels opgesteld voor bouwwerkzaamheden 
die onder bepaalde voorwaarden zonder vergun-
ning mogen worden uitgevoerd. Het aanbrengen 
van een raam aan de achterzijde kan in het alge-
meen zonder vergunning worden uitgevoerd. Op 
14 mei 2018 hebben wij de aanvrager hierop gewe-
zen en een link doorgestuurd met de brochure van 
de rijksoverheid over wanneer een gevelwijziging 
vergunningsvrij is. Omdat het aanbrengen van het 
raam vergunningsvrij kon worden uitgevoerd heeft 
de aanvrager op 15 mei zijn aanvraag ingetrokken. 
Interne bouwwerkzaamheden kunnen overigens 
vaak ook vergunningsvrij worden uitgevoerd, ten-
zij deze gevolgen hebben voor de constructie. Nu 
er voor het plaatsen van het raam op grond van de 

landelijke wetgeving geen vergunning is vereist, 
kan direct worden overgegaan tot het plaatsen van 
het raam. Ook is handhaving dan niet aan de orde’. 

Meer informatie
De genoemde brochure (drie kantjes) is er één uit 
een serie folders over veelvoorkomende bouwwer-
ken. In de afsluitende samenvatting wordt e.e.a. 
verduidelijkt: ‘Vraag uw gemeente ernaar, kijk op 
de website van de rijksoverheid (www.rijksover-
heid.nl/bouwregelgeving) of ga naar het Omge-
vingsloket online (www.omgevingsloket.nl) en doe 
de vergunningscheck’. Even daarvoor wordt de re-
latie met de buren aangestipt: ‘Verplicht rekening 
houden met uw buren. Bij het bouwen heeft u ook 
te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wet-
boek. Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan 
de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wet-
telijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. 
Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren 
te overleggen en ze in te lichten over uw voorge-
nomen bouwplannen. In veel gevallen wordt u het 
eens - wellicht na een kleine aanpassing van uw 
plan’. Volgens diezelfde brochure is het ‘daarom 
verstandig bij twijfel contact op te nemen met de 
gemeente. Ook via het Omgevingsloket online kan 
men al nagaan of er voor (andere)  activiteiten een 
omgevingsvergunning nodig is’.

‘Over uw buurt’
De overheid biedt haar diensten en berichten steeds 
vaker online aan. Een ontwikkeling die in de hui-
dige samenleving niet meer is weg te denken. 
Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-
mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op 
de hoogte blijven van berichten van de overheid. 
Je ontvangt informatie over besluiten die direct in-
vloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, 
plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op 
smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. 
Je kunt zelf instellen welke berichten je wilt ont-
vangen. Informatie van gemeente, provincie en 
waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek 
samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik 
verwijderd van de meest recente berichten over de 
ontwikkelingen in de  buurt of wijk. Met ‘Over uw 
buurt’ blijf je snel en eenvoudig op de hoogte.

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zomerprogramma! - Natuurtekeningen maken in Van Boetzelaerpark, High Tea, 
Mamacafé (papa’s ook welkom!), Klaverjassen, Bloemschikken, Tai Chi/Qigong en 
Karate/zelfverdeging buiten, Cup cakes bakken, Stiltewandeling met fotomoment-
en, Yoga op de stoel, Samen lunchen, POI creatieve en actieve workshop, Kids Sport- 
en Spelweken, Engelse conversatieles, Koffie inloop, Tekenworkshop kids 8-12 jaar, 
Fit Sterk en Engergiek 60+, Hulp bij het opruimen en nog veel meer.. 

Kijk voor het complete aanbod op www.mensdebilt.nl
gele button Zomerprogramma

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl
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Op de vraag of GILDE Personeel 
het druk heeft in de zomer ant-
woordt Erwin: “Het is elke zomer 
weer een avontuur. In de ene 
sector wordt het rustig, terwijl in 
de andere sector het werk enorm 
toeneemt. Vaak vervangen wij ook 
werknemers die op vakantie zijn.

Een best wel turbulente periode 
waarin het nooit saai is! Veder is 
GILDE Personeel nog steeds op 
zoek naar vakkrachten en aanpak-
kers in diverse sectoren!”

Met een oergezellige borrel met barbecue heeft GILDE Personeel de zomervakantie 

letterlijk afgetrapt. Veel van de inmiddels 150(!) werknemers waren aanwezig bij deze, 

noem het rustig ‘GILDE-familieborrel’. “Elke vrijdagmiddag hebben wij een borrel voor onze 

uitzendkrachten,” vertelt Erwin Wever van GILDE Personeel. “Deze keer wilden we er iets bij-

zonders van maken op de laatste vrijdag voor de zomervakantie.”

GILDE Personeel 
trapt zomervakantie 2018 
officieel af

P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven

De medewerkers van GILDE Personeel wensen iedereen een plezierige vakantie!

Tekst en foto:
Hans Lebbe / HLP images

Wereldwinkel geeft korting
De Wereldwinkel aan de Hessenhof 9 in De Bilt is een van de deelnemers aan het 

kortingsbonnenboekje dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt. Net als bij 
het vorige boekje wordt nu ook weer korting gegeven op Tony’s Chocolonely

en dit jaar ook op prachtig gedecoreerde kaarsen.

De Wereldwinkel kent een rijke 
historie in De Bilt. De eerste win-
kel werd in 1970 in een pand aan 
de Burg. de Withstraat geopend. 
Negen jaar later, na een aantal ja-
ren in de Nieuwstraat gebivakkeerd 

te hebben, werd de wereldwinkel 
‘dakloos’ en vond uitsluitend nog 
verkoop uit een kraam op de Hes-
senweg plaats. Inmiddels heeft de 
winkel al weer 17 jaar een vaste lo-
catie aan de Hessenhof.

Fairtrade
Sinds 2011 is gemeente De Bilt 
Fairtrade. Dat betekent dat op veel 
plekken in de gemeente Fairtrade 
producten worden gebruikt, maar 
ook dat er in supermarkten en win-
kel fairtrade producten te koop zijn 
en in café’s en restaurants fairtrade 
dranken en gerechten geserveerd 
worden. In de winkel aan de Hes-
senhof is het aanbod veel breder en 
hebben ze een interessant aanbod 
non-food producten. Dat maakt 
een bezoek aan de winkel zeker de 
moeite waard. Met de kortingsbon 
ontvangt u 20% korting op Tony’s 
Chocolonely en op Swazi Candles. 
De kortingsbon is nog het hele jaar 
geldig. Heeft u het kortingsbonnen-
boekje gemist? U kunt alsnog een 
exemplaar halen op o.a. het kantoor 
van De Vierklank. Kijk voor een 
volledig overzicht van de afhaal-
adressen op www.vierklank.nl

AH Bilthoven gaat 
Kwinkelier allure geven

door Guus Geebel

Sinds 12 juli wordt gewerkt om de Albert Heijn winkel in de 
Kwinkelier te transformeren naar een moderne supermarkt met 
de nieuwste AH-formule. Op woensdag 1 augustus om 16.00 uur 

wordt de nieuwe winkel feestelijk heropend. 

Daan Verburg (32) is sinds april 2018 filiaalmanager van AH Biltho-
ven. Daarvoor had hij deze functie in Soest en Amsterdam, waar hij 
woont. De vestiging in Bilthoven telt ongeveer 120 medewerkers maar 
er wordt hard gewerkt om nog meer personeel te krijgen. Dat is nodig 
omdat de nieuwe winkel ook op zon- en feestdagen van 12.00 tot 18.00 
uur open zal zijn. ‘We denken op rond de 150 personeelsleden uit te 
komen. Op zich blijven we heel veel doen wat we al deden, maar er 
komt nu ook een grillafdeling in de winkel. Daarvoor gaan medewer-
kers in de periode dat we dicht zijn in een andere Albert Heijn winkel 
een opleiding volgen.’ Daan Verburg heeft al eerder ervaring opgedaan 
met het transformeren van een AH winkel. Hij kent de omgeving hier 
en had aangegeven dat hij hier graag zou willen werken.

Versplein
Op 12 juli is met heel veel mensen begonnen alles uit te ruimen en naar 
de opslag te brengen. Vanaf 27 juli komt alles weer terug en worden de 
opgeslagen spullen weer ingeruimd en op 1 augustus gaat de winkel 
weer open. ‘Het is een gigantisch project’, vertelt Daan Verburg. ‘De 
oppervlakte van de nieuwe winkel in de Kwinkelier blijft hetzelfde, wel 
is de indeling anders. De stellingen worden hoger waardoor het ruimer 
wordt en er komt meer assortiment in de winkel. Een groot verschil met 
de oude winkel is dat we nu een versplein krijgen. Dat is een groot blok 
met groenten, fruit, vlees, vleeswaren, kaas en brood.’ Niet alleen het 
aanbod en de indeling gaan veranderen, ook de muren, vloeren, ver-
lichting en de complete winkelinventaris worden vervangen. De ingang 
blijft op dezelfde plaats. ‘Mensen hebben heel lang moeten wachten 
op een mooie nieuwe winkel, maar we krijgen nu het nieuwste van het 
nieuwste. Er komt nu een moderne winkel en daarnaast later ook een 
Lidl.’ Daan verwacht dat meer mensen hier naar toe zullen komen en 
dat andere winkeliers zich dan ook hier willen vestigen. 

Verbinding
Daan Verburg wil beter in contact met de mensen uit de buurt komen. 
‘Ik wil door beter te luisteren naar de wensen van het winkelend publiek 
onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken om de Kwinkelier weer 
op de kaart te zetten.’ Hij vindt dat heel belangrijk. ‘Ik denk dat het nu 
nog te weinig gebeurt en ik wil graag dat het op een hoger niveau gaat 
komen.’ Hij vindt het ook leuk om verbinding met de buurt te hebben. 
In de aanloop naar de transformatie van de winkel hebben 700 mensen 
een informatiebrief met een attentie bezorgd gekregen, wat erg gewaar-
deerd is. ‘Begin volgend jaar is er nog een kleine verbouwing waarbij 
we de voorgevel gaan aanpakken. Die gaat een beetje naar voren waar-
door we wat groter worden, maar dat communiceren we dan ook weer.’

Vervolg
‘De binnenkant is op 1 augustus helemaal klaar en vanaf die datum gaat 
gewerkt worden aan het opknappen en verbeteren van de buitenkant. 
De gevelbekleding wordt vernieuwd om de winkel een betere uitstra-
ling te geven. Er is een nieuw dak gekomen en we krijgen waarschijn-
lijk een open voorgevel om een winkelcentrumachtige gevel te creëren. 
We kijken ook nog naar een extra ingang linksvoor. De toegankelijk-
heid vanuit de parkeergarage wordt later ook veel beter. Daan Verburg 
heet vanaf 1 augustus iedereen hartelijk welkom. 

Filiaalmanager Daan Verburg wil de relatie met winkelend publiek 
versterken. 
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Wandelend bijdragen aan
het goede doel

door Guus Geebel

Jannes Aalders (62) is een fervent wandelaar die al heel veel kilometers in zijn benen heeft.
Hij is nu bezig met een sponsortocht van 1111 kilometer voor Stichting Blauwe Vogel ’74, 
waar hij zich sinds 1984 voor inzet. De te lopen afstand wordt via officieel georganiseerde 

wandeltochten afgelegd van 2-2-2018 tot 11-11-2018. 

Blauwe Vogel richt zich op kinde-
ren met een beperking en wil die 
door middel van sport en spel uit 
hun isolement halen. De stichting 
ontving altijd bijdragen uit de op-
brengst van een biljarttoernooi dat 
de biljartclub jaarlijks in Eetcafé 
van Miltenburg organiseerde. Jan-
nes was er vanaf 1984 bij betrokken 
en het was zijn lust en zijn leven. ‘

Het biljarten interesseerde me ei-
genlijk niet zo heel veel, het ging 
mij meer om het geld voor de stich-
ting.’ Het evenement groeide uit tot 
een heel bekend toernooi in Neder-
land, maar hield in 2014 op te be-
staan. ‘Door de jaren heen brachten 
we 150.000 euro bijeen.’

Uitdaging 
Jannes Aalders is technisch teke-
naar en maakt lay-outs voor de in-
richting van Plus supermarkten. Tot 
voor kort speelde hij korfbal. Ook 
fotografeert hij veel. Omdat het 
biljarttoernooi niet meer gehouden 
werd ging Jannes op zoek naar een 
andere manier om een bedrag voor 
de stichting bijeen te krijgen. ‘Om-
dat Blauwe Vogel nog steeds steun 
kan gebruiken wilde ik dat doen 
met een sponsorwandeltocht. Mijn 
vrouw vond dat ik voor die tocht 
een uitdaging moest hebben en zo 
kwamen we op een afstand van 
1111 kilometer. Het getal 11 of een 
veelvoud daarvan kreeg daarbij een 
rol. Bij de af te leggen afstand zit de 

11-Stedenwandeltocht in Friesland, 
de Nijmeegse Vierdaagse loop ik 
dit jaar voor de 33ste keer, de Stich-
ting Blauwe Vogel is 44 jaar oud en 
het streefbedrag stelde ik op 2222 
euro.

Wandeltochten
Inmiddels zijn al heel wat kilome-
ters afgelegd waaronder de 207 
kilometer van de 11-Stedenwan-
deltocht die van 8 t/m 12 mei werd 
gehouden. ‘Die tocht is zwaarder 
dan de Vierdaagse.’ De Avond-
vierdaagse van De Bilt heeft hij 40 
keer gelopen. Dit jaar niet omdat 
hij op vakantie was, maar in plaats 
daarvan liep hij een week later de 
Avondvierdaagse van Vianen. Ver-
der liep hij voor de 31ste keer de 
60 kilometer van de Amersfoortse 
Tweedaagse. Jannes liep 17 keer 
in Ierland de Vierdaagse die daar 
ook wordt gehouden. De langste 
wandeltocht liep hij in 2012 met 
Deense militaire reservisten, van 
Kopenhagen naar Nijmegen. ‘In 
twee weken legden we 650 kilome-
ter af en daarna liepen we meteen 
de Vierdaagse.’ Hij heeft ook wel 
eens 110 kilometer op één dag ge-
lopen. Jannes Aalders begon met 
wandelen in 1984 toen hij op aan-
raden van zijn vrouw de Vierdaagse 
van Nijmegen ging lopen. 

Activiteiten Blauwe Vogel
De voornaamste sporten waarvoor 
Stichting Blauwe Vogel ’74 zich 

inzet voor kinderen met een be-
perking zijn zwemmen en judo. 
Wekelijks wordt vanaf de eerste 
zaterdag in oktober tot en met de 
laatste zaterdag van april gesport in 
sportcomplex Merwestein in Nieu-
wegein. De stichting wil kinderen 
met een beperking door middel van 
recreatieve sport en ontspanning 
uit hun isolement halen en laten 
integreren. De activiteiten vinden 
plaats onder deskundige leiding 
die daarbij zoveel mogelijk wordt 
bijgestaan door leeftijdsgenoot-
jes zonder beperking. De stichting 
zorgt daarnaast dat kinderen die 
vanwege hun beperking niet in 

staat zijn actief deel te nemen bege-
leid kunnen worden naar ontspan-
nings- en sportevenementen. Ook 
stimuleert de stichting kinderen om 
hobby’s te realiseren. De kinderen 
zwemmen voorzien van bandjes in 
een extra verwarmd bad waarin ze 
met elkaar kunnen spelen en waar 
eventueel zwemles wordt gegeven. 
Bij judo worden mooie resultaten 
geboekt en diploma’s gehaald. Er 
werd deelgenomen aan verschil-
lende wedstrijden en toernooien.
Wie Jannes wil volgen of steunen 
vindt informatie op www.facebook.
com/Jannes voor Blauwe Vogel 74. 
Mailadres: jannes.aal@gmail.com. 

Een wand vol herinneringen aan heel veel wandeltochten.

Jannes Aalders in zijn wandeltenue.

Broers enthousiaste fotografen
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 6 juli opende wethouder Dolf Smolenaers (o.a. cultuur) de jaarlijkse expositie van leden 
van Fotoclub Bilthoven, welke gehouden wordt in de Traverse van gemeentehuis Jagtlust.

De expositie loopt t/m dinsdag 7 augustus. 

De gebroeders Jos en Tiemen van 
der Worp uit Bilthoven zijn al lange 
tijd actieve leden binnen de Foto-
club Bilthoven. Hun aandacht gaat 
voornamelijk uit naar het vastleg-
gen van onze woonomgeving. Be-
gin dit jaar startten zij een nieuw 
project over ‘vogels in de tuin’.

Expositie
Vanwege zijn grote belangstelling 
voor fotografie werd Jos van der 
Worp in 2001 lid van de Fotoclub 
Bilthoven, een club bestaande uit 
zo’n vijftijg leden. ‘Zeventien jaar 
geleden organiseerden mijn vrouw 
en kinderen een expositie voor 
mij’, begint Jos zijn verhaal. ‘Heel 
toevallig waren daarbij ook leden 
van de fotoclub aanwezig. Zij vroe-
gen of ik wellicht interesse had om 
lid te worden. Nou was dat voor mij 
best een dingetje, want ik was erg 
bevreesd voor het commentaar van 
al die fotografen’. Ondanks deze 
hoge drempel besloot Jos toch lid 
te worden en liet hij zijn foto’s zien, 
tijdens een clubavond. Jos: ‘Die 
avond liet ik het één en ander zien 
van wat ik had gemaakt en wat ge-
beurde er? Zij reageerden helemaal 

niet negatief op mijn foto’s. Het 
voelde eigenlijk als een warm bad’. 

Stempel
Uiteindelijk besloot ook broer Tie-
men lid te worden van de fotoclub. 
‘Ik ben nog van de oude stempel. 
Ik fotografeer al van kleinsaf en 
ik deed alles zelf. Mijn foto’s ont-
wikkelde ik nog in mijn doka’, 
vertelt Tiemen. Maar beide broers 
gaan natuurlijk ook met hun tijd 
mee. Tiemen: ‘Al snel zetten mijn 

broer en ik onze eerste stappen in 
de digitale fotografie en volgden 
wij diverse cursussen, waaronder 
een cursus fotoshoppen. Daar heb-
ben wij heel veel aan gehad’. Mo-
menteel is Jos bezig met een nieuw 
project: ‘tuinvogels fotograferen’. 
Kool- en pimpelmees, keep en 
boomklever poseerden mooi voor 
de camera. Jos: ‘Ik heb al zo’n vijf-
tien soorten kunnen fotograferen en 
hoop natuurlijk op nog veel meer 
vogels’. 

Tiemen en Jos van der Worp zijn al jaren lid van de Fotoclub Bilthoven.

Toen en nu (nog)…
Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal 
((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de 
kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Zorg en Kommer’ werd Alberta Hoeve

De langhuisboerderij Alberta Hoeve (dr. Welfferweg 29 Westbroek) is 
altijd een veeboerderij geweest en werd gebouwd in 1905 door Teunis 
Lam (de eerste steenlegging was op 05-03-1905 door de 8-jarige  
A. Lam). De oorspronkelijke naam van de boerderij was ‘Zorg en 
Kommer’. Na een aantal jaren gehuurd te hebben is de boerderij in 
eigendom gekomen van Willem Lam (overleden in 1977). Ergens 
tussen 1940 en 1950 werd door Willem Lam de naam van de boerderij 
gewijzigd in Alberta Hoeve - naam van zijn echtgenote - en vermeld 
op de gemetselde brug-dampalen, toen ook de oorspronkelijk houten 
brug werd vernieuwd. Deze foto is gemaakt ter gelegenheid van het 
huwelijk van een dochter in 1964. De volgende eigenaar werd Gert 
Lam (overleden in 2009) en de huidige eigenaar is weer (een) Willem 
Lam, die daar woont met zijn gezin. (foto fam. Lam)

Anno 2018 is bijna alles gelijk gebleven.
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GEMEENTENIEUWS
week 29 ¾ 18 juli 2018

Meldingen 
openbare ruimte  
Is er iets kapot bij u in de buurt zoals straat-
meubilair of een speeltoestel? Meld het ons 
bij voorkeur digitaal. Ook als het gaat om 
overlast, gedumpt afval of een gevaarlijke tak 
in een boom. U kunt ook situaties in de open-
bare ruimte melden die niet goed toegankelijk 
zijn voor mensen met een beperking. Meer 
informatie: www.debilt.nl/melden

App 
omgevingsalert
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op ‘De 
Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. Meer informatie 
over het raadplegen van bekendmakingen 
vindt u op www.debilt.nl/bekendmakingen. 

Gewijzigde 
openingstijden in de 
zomervakantie
Gedurende de zomervakantie is er van 17 juli 
t/m 21 augustus geen avondopenstelling. 
Het gemeentehuis is in deze periode op de 
dinsdagen dus tot 17.00 uur geopend. Een 
afspraak maken kan via 
www.debilt.nl/afspraak. 

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 t/m vr 8.30 - 17.00 uur (tot 21 augustus)

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

Parkeren blauwe zone  
Bilthoven Centrum 
In het centrum van Bilthoven start binnenkort toezicht en handhaving op het naleven 
van de blauwe zone voor parkeren.  

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele,  
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
Bilthoven:   Overboslaan; riool-, kabel- en leidingwerkzaamheden tot juni 2019. 
Bilthoven:   Olberslaan, Enckelaan, Donatilaan, Bielalaan, Halleylaan en een deel  

van de Kometenlaan en Planetenbaan; rioolonderzoek rattenoverlast tot 17 
augustus 2018.

Bilthoven:   Planetenbaan t.h.v. Lichtruim; bestratingswerkzaamheden vanaf 16 juli tot 19 
juli 2018.

Bilthoven:   Soestdijkseweg Zuid tot aan de Groenekanseweg, Groenekanseweg,  
Beukenlaantje, Hertenlaan, Antonie van Leeuwenhoeklaan en Leijenseweg 
vanaf 2de Brandenburgerweg tot aan de Soestdijkseweg Zuid; Snoeiwerk-
zaamheden aan de bomen  vanaf 30 juli tot 17 augustus 2018. 

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het weg-
dek en de riolering uitgevoerd. 

Blauwe zone
In deze blauwe zone mag u gratis kort parke-
ren met een parkeerschijf. De maximale par-
keerduur is hier 1,5 uur. Met de parkeerschijf 
geeft u de tijd van aankomst aan. Die mag u 
naar boven afronden op het eerstvolgende 
hele of halve uur. U mag de maximale parkeer-
tijd niet overschrijden.

Locaties blauwe zone voor kort 
parkeren 
Het gaat om de volgende locaties in het cen-
trum van Bilthoven:
•  Driehoek en Emmaplein  

(Centrum parkeren)
• Vinkenplein 
• Vinkenlaan
• Nachtegaallaan
• Julianalaan

Lang parkeren op P+R  Rembrandtlaan, 
Kwinkelier en Sperwerlaan 
Voor lang parkeren kunt u terecht op de P+R  
Rembrandtlaan, in de parkeergarage van de 
Kwinkelier en op het parkeerterrein aan de 
Sperwerlaan. 

Gebruik van parkeerschijf
•  Plaats de pijl van de parkeerschijf op het 

eerstvolgende streepje dat volgt op het tijd-
stip van aankomst. 

•  Plaats uw parkeerschijf achter uw vooruit in 
uw voertuig.

•  Kijk op het bord voor de maximale parkeer-
duur in de desbetreffende zone. In het cen-
trum van Bilthoven is dat 1,5 uur.

•  Reken uw terugkomtijd uit en zet eventueel 
uw telefoonwekker.

Voorbeeld
Komt u om 14.20 uur aan, dan schuift u de pijl 
op 14.30 uur en kunt u, zonder andere aandui-
ding op het bord, maximaal 1,5 uur blijven 
staan tot 16:00 uur. 

Tijd wijzigen/verlengen
U mag de aanduiding niet wijzigen zonder uw 
voertuig te verplaatsen. Het verlengen van de 
parkeertijd is dus niet toegestaan.

Snoeiwerkzaamheden Bilthoven-West
Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Het college van burgemeester en wethouders 
neemt een aantal extra maatregelen om de rattenoverlast tegen te gaan. Er is een 
plan van aanpak opgesteld. Een van de maatregelen gaat over het snoeien van groen.  

Waarom doen we dit?
Het gaat om groen zoals struiken en planten. 
Bomen blijven staan. Het groen wordt ge-
snoeid om schuil- en nestelgelegenheid van 
ratten tegen te gaan. Ook is het belangrijk dat 
de rattenbestrijder goed zicht heeft op de aan-
wezigheid van ratten. Ratten kunnen door 
openingen uw woning binnenkomen. Als het 
groen weg is wordt goed zichtbaar waar de 
openingen in buitenmuren, luchtroosters, of 
defecte regenwaterafvoeren zich bevinden. 

Planning
Aanstaande maandag 2 juli start de gemeente 
met het snoeien van het groen in Bilthoven-
West. De werkzaamheden nemen enkele we-
ken in beslag. 

Gevels vrijmaken van openbaar groen 
Bij koop- en huurwoningen worden de gevels 
vrijgemaakt van openbaar groen. Het gaat hier 
om groen dat vanaf de openbare ruimte tegen 
woningen aan groeit. Let op: We snoeien dus 
niet op uw terrein, alleen in de openbare ruim-
te.
Al het groen dat tegen de gevel aan groeit 
wordt verwijderd. Ook al het groen dat 1 meter 
vanuit gevel op de grond groeit wordt wegge-
haald. Dat doen we met een kleine graafma-
chine. Het groen wordt afgevoerd. Hou er dus 
rekening mee om uw eigendommen (bloem-
potten, bankjes etc.) voor aanstaande maan-
dag 2 juli weg te halen.

Gemeentegroen
Sommige stukjes gemeentegroen zijn in ge-
bruik genomen door bewoners. Dit groen 
wordt mogelijk ook verwijderd als dat nodig is. 
Hou er dus ook in de openbare ruimte reke-
ning mee om uw eigendommen voor aan-
staande maandag 2 juli weg te halen.

Aanbrengen van inspectiestroken
Er worden inspectiestroken aangebracht in 
groenstroken en plantvakken. Deze inspectie-
stroken zijn een meter breed. De inspectiestro-
ken worden gebruikt door de rattenbestrijder 
om te kunnen zien of er ratten in het groen 
schuilen en of er holen aanwezig zijn. 

Maaien achter Kometenlaan en Tweelin-
gen
Het ruwe gras achter de Kometenlaan en 
Tweelingen wordt gemaaid. Normaal gespro-
ken doen we dit tweemaal per jaar. Nu wordt 
er maandelijks gemaaid. 

Groen verwijderen bij Jan Ligthartschool 
en Poolsterschool
De voormalige schoolgebouwen van de Jan 
Ligthartschool en Poolsterschool worden op dit 
moment gesloopt in verband met de toekom-
stige woningbouw aan de Melkweg. Aanslui-
tend hierop verwijderen we het daar aanwezi-
ge groen met uitzondering van de aanwezige 
bomen. 

Wat kunt u zelf doen?
Snoei struiken op uw terrein vooral aan de on-
derkant en langs gevels, zodat het groen ook 
goed schoon te houden is. Zorg voor orde en 
netheid, ook in de schuur en in de tuin. Mate-
rialen die langdurig blijven liggen, bieden een 
aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. 
Ook slecht beheerde composthopen kunnen 
een aantrekkelijke voedselbron vormen.

Vragen en meer informatie
Bewoners in Bilthoven-West hebben een brief 
van de gemeente ontvangen. Voor meer infor-
matie over de aanpak rattenoverlast kijk op 
www.debilt.nl/ratten.
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Bewezen de goedkoopste!Bewezen de goedkoopste!

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com
Hoogvliet Bilthoven, Leyenseweg 127, Bilthoven

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 juli 2018

Pils of alcoholvrij 
2 pakken met 12 fl esjes 
van 0.25 liter 
 Van 12.98 - 16 .86 

Heineken met draaidop

2 pakken van 100 gram
Van 7.38
 Voor 3.69

Gerookte Noorse zalmfi let

 3 stuks
Van 2.07 - 2.97 

Hollandse rode paprika, 
komkommer, ijsbergsla 
of radijs

2 PAKKEN

10.
  SUPER 
STUNT

 1+1
GRATIS 

  

 1.69 
 3 STUKS 

pick&mix

Van Walraven levert als groothandel een breed assortiment artikelen voor woning- en 
utiliteitsbouw, GWW, installatietechniek en industrie in Nederland. We houden van een 

no-nonsense aanpak en gaan respectvol om met onze medewerkers, zakelijke partners en 
het milieu. Naast de levering van artikelen vinden wij het heel belangrijk om onze relaties 
te ondersteunen met goed technisch advies en diensten. Van Walraven heeft momenteel 

circa 260medewerkers en heeft 12 verkoopvestigingen en distributiecentra
verspreid over Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Mijdrecht.

Voor de vestiging De Bilt zijn we op zoek naar een enthousiaste

Balie/magazijnmedewerker 

Werkzaamheden:
Als balie/ magazijnmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten.
Je bent verantwoordelijk voor het correct helpen van klanten die aan de balie materialen 
komen halen of technische informatie wensen. Daarnaast worden er diverse magazijn-
werkzaamheden uitgevoerd. 

Onze nieuwe collega heeft:
• MBO niveau in technische richting
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Ervaring in het werken met een PC

Onze nieuwe collega is:
• Flexibel, accuraat en stressbestendig
• Een teamplayer
• Bereid om bij toerbeurt (1x per 2 maanden) op zaterdag te werken

Wat biedt Van Walraven:
Een afwisselende fulltime functie. Je werkt alle dagen in de week
(tussen 7.00 – 17.00 uur) en op zaterdag tussen 8.00- en 12.00 uur. We werken in een 
cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Een prettige, veilige
werkomgeving staat voorop. Collegialiteit, flexibiliteit en een ontspannen werksfeer 
staan hierbij centraal. Bij Van Walraven is ruimte voor persoonlijke aandacht en ambitie. 
Het op de functie afgestemd salaris is volgens CAO Technische Groothandel.

Word je uitgedaagd door deze functie?
Stuur dan je motivatie en cv via de website www.vanwalraven.com.
Voor nadere inlichtingen kun je bellen met Kees Boom (vestigingsleider)
Tel. 06-12 581900  |  Vestigingsadres: Weltevreden 16, 3731 AL  De Bilt

Open dag goed bezocht
De Open dag van Claris Zorg Villa Steinenburgh aan de Utrechtseweg 370 in De Bilt op 

zondag 8 juli was, met zo'n 100 geïnteresseerden, een groot succes. 

De inrichting sprak de bezoekers 
over het algemeen bijzonder 
aan. Een aantal potentiële be-
woners heeft zich al aangemeld. 
Als thuis wonen niet meer gaat, 
bieden de zorgvilla’s van Claris 

Zorggroep ouderen met demen-
tie een nieuw thuis. 

Een plek waar zij welkom zijn 
en belevingsgerichte zorg krij-
gen, waar rust en prikkels in ba-

lans zijn. Er worden nog steeds 
rondleidingen gegeven op maan-
dag en woensdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Voor zondag 19 au-
gustus staat opnieuw een Open 
dag op de agenda.

Zorg Villa Steinenburgh is smaakvol ingericht wat een aangename sfeer oplevert.
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Juf Erica Kuus volgt haar hart
door Kees Diepeveen

De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk heeft aan het einde van dit schooljaar afscheid 
genomen van Erica Kuus die een bijzondere zwaai maakt in haar leven. Na 22 jaar in het 
reguliere basisonderwijs gewerkt te hebben gaat zij zich nu richten op taalonderwijs voor 

vluchtelingen in een eigen bedrijf en het geven va bijlessen aan Nederlandse kinderen.

Liefst 17 jaar heeft Erica Kuus op 
de Martin Luther Kingschool in 
alle groepen, zowel in de onder- als 
bovenbouw, lesgegeven. Als ge-
volg van een operatieve ingreep na 
ernstige stemproblemen kreeg zij 
het advies om te stoppen met lesge-
ven. Gelukkig kon zij op de Martin 
Luther Kingschool worden ingezet 
op Interne Begeleidingstaken. Dat 
heeft zij drie jaar gedaan en daarna 
nog 2 jaar Remedial Teaching op de 
maandag: ‘Het is best wel moeilijk 
om dit allemaal los te laten en de 
sleutel in te leveren’ aldus Erica. ‘Ik 

heb enorm fijn gewerkt en heel veel 
meegemaakt. Ik ga de Martin Lu-
ther Kingschool zeker missen’. 

Taallessen
Nu gaat Erica zich heel gemoti-
veerd richten op het ondersteunen 
van vluchtelingen door het geven 
van taallessen en bijlessen met haar 
eigen bedrijf. Zij heeft ook nog 
enkele maanden vrijwilligerswerk 
gedaan bij de Stichting Present in 
Apeldoorn om mensen op weg te 
helpen in Nederland en een maatje 
te zijn die hen de gewoonten en 

gebruiken in ons land bijbrengt. 
Erica:’ Het is allemaal begonnen 
in 2015 toen er 600 vluchtelingen 
in Apeldoorn geplaatst werden. Ik 
woonde toen al in Ugchelen (ge-
meente Apeldoorn) en werd vanuit 
de kerk benaderd of ik samen met 
vrienden vier Syrische mannen 
taallessen wilde geven. Dat heb ik 
gedaan. Dat was leuk en ging heel 
goed. Toen werden deze mannen 
overgeplaatst naar een opvang in 
Oss. Daar hadden ze het helemaal 
niet naar hun zin. Eén van de man-
nen was Ahmad Sawaghi, en die 
vroeg of hij een weekend mocht 
komen logeren. Dat hebben we een 
aantal keren gedaan. Maar na het 
weekend ging hij altijd met lood in 
zijn schoenen weer terug’.

Inburgering
Erica vervolgt: ‘Dat heeft ons aan 
het denken gezet en we hebben toen 
als gezin besloten om Ahmad in 
huis te nemen. Het COA stond dit 
toe op basis van een logeerregeling. 
Dat heeft negen maanden geduurd. 
Erica: ‘Toen zijn we gaan besef-
ten hoe belangrijk het is voor een 
vluchteling in een vreemd land om 
hulp bij de inburgering te krijgen. 

In zijn woonplaats Aleppo was hij 
pizzabakker. We zijn erin geslaagd 
hem aan het werk te krijgen in zijn 
vakgebied. Dat heeft hem enorm 
geholpen om hier zijn draai te vin-
den en veel sneller de taal te leren. 
Inmiddels heeft gezinshereniging 
plaatsgevonden en ondersteunen 
wij zijn gezin Sawaghi, dat hier in 
de buurt woont. Een lang verhaal 
om aan te geven hoe ik voor het 
geven van taallessen gemotiveerd 
ben geraakt. Inmiddels was mij 
gevraagd door de directeur van de 
inburgeringscursus van Ahmed om 
professioneel taallessen te gaan ge-
ven’. 

Arabisch
Het geven van taallessen kan Erica 
doen op basis van haar opleiding en 
ervaring in het basisonderwijs. Ook 
gaat zij de opleiding volgen NT2: 
Taalles doceren. Erica: ‘Ik start 
hiermee in september. Inmiddels 
ben ik ook begonnen met het le-
ren van Arabisch. Dat is ontzettend 
moeilijk, maar het kan mij helpen 
in mijn werk en je ervaart hoe het 
is om een hele moeilijke taal een 
beetje onder de knie te krijgen. Ik 
heb een keuze gemaakt voor een 
onzeker bestaan als zelfstandig on-
dernemer maar ben uiterst gemoti-
veerd en ga er vol voor’. Voorbeeld van een praktijkles Inburgeringscursus. Op de fiets naar de 

ijssalon. Ahmad Sawaghi staat hier 2e van rechts.

De families Kuus en Sawaghi.

Juf Trijnie de Groot neemt afscheid 
van Martin Luther Kingschool

door Kees Diepeveen

Na ruim 40 jaar onderwijs, waarvan 32 jaar op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk 
gaat juf Trijnie de Groot met pensioen en nam zij op 11 juli afscheid. Alle kinderen van de 
school namen hieraan deel; een afscheid dat door het mooie weer op het schoolplein kon 

worden gehouden. 

Martin van Veelen was als voor-
zitter van Stichting Delta De Bilt 
- de Martin Luther Kingschool is 
één van de deelnemende scholen 
binnen deze koepel - naar Maar-
tensdijk gekomen, om juf Trijnie 
toe te spreken. Hij refereerde aan 
de 40 jaar dat zij in het onderwijs 
heeft gewerkt en in die periode 
ongeveer 1000 kinderen in de klas 
heeft gehad. Ook was bijzonder 
dat zij al in april dit jaar met pen-
sioen kon maar op verzoek van de 
school met liefde tot het eind van 
het schooljaar is gebleven. Daar 
waren school en Stichting heel blij 
mee. Van Arjan Dam, directeur 
van de Martin Luther Kingschool, 
kreeg zij als afscheidscadeau een 
fraaie litho van Jits Bakker.

Spektakel
Hierna genoot juf Trijnie met 
haar man en gezin volop van het 
spektakel dat de kinderen voor 
haar opvoerden. Gedurende de 
ochtend hadden de kinderen een 
djembé workshop gevolgd. Aan 
de hand van een verhaal, dat zich 
afspeelde in Afrika, werden dan-
sen en ritmes uitgevoerd. Ook de 
kinderen genoten volop evenals 
de vele ouders en opa’s en oma’s 
die stonden te kijken. Juf Trijnie 
heeft een afscheid gekregen waar 
zij met veel plezier aan terug zal 
denken.

De jongste kinderen doen hun uiterste best met steun van een aantal 
oudere leerlingen.

Uit handen van directeur Arjan Dam ontvangt Trijnie de Groot een fraaie 
litho van Jits Bakker.

Juf Ryanne getrouwd
Alle leerlingen van de Julianaschool in Bilthoven ontvingen donderdag 
12 juli juf Ryanne Versluijs en Robbert ter Reehorst ter gelegenheid van 
hun huwelijk dat later die dag in Leusden kerkelijk werd ingezegend. 
Ryanne is de juf van de groepen 1 en 2 van de Julianaschool. Zelf heeft 
ze haar basisschooljaren ook op de Julianaschool doorgebracht. [GG]

Het bruidspaar wordt door alle groepen van de school enthousiast 
verwelkomd en toegejuicht. 

Wat Biltse Boys wist te presteren
is iets wat we hooglijk waarderen
Cruyff Courts kampioen
dus wat we nu doen
is het team daarmee feliciteren

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en horloge-
bandjes 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. 
GESLOTEN 13 t/m. 28 juli

2 kelk-glazen, hoogte 18,5 
cm. witte voet en rode kelk. 
Leuk voor een waxine lichtje. 
Samen €1,-. Tel. 06-14040516

Blauwe thermometer voor 
binnen. Gaat van 20 tot 40 
graden. De prijs is €0,50. Tel. 
06-14040516

Rode Peijnenburg koektrom-
mel. Lengte 25 cm. €1,-. Tel. 
06-14040516

Prima rolkoffer afm. 
h.58xb.40xd. variabel (rits) 
22/27 cm. Met cijfercodeslot 
en meerdere aparte rits vak-
ken als nieuw €15,-. Tel. 
06-16641083

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

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

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

Bijzetsloten €5,- per stuk; 
set van 3 gelijke bijzetsloten 
€15,- raamuitzetters €3,50 
per stuk; deursloten €3,50 per 
stuk. Tel. 030-2288994

Deurslot met cilinder €12,- 
deurkrukken compleet €5,- per 
set. Voordeurbeslag AXA xx 
skg €11,- set van 3 gelijke 
cilinders €15,-. Tel. 030-
2288994

Losse cilinders €4,- per stuk. 
Alles in prima staat. Tel. 030-
2288994

Om kinderen te leren bordu-
ren. Te weten hond, beer, kik-
ker. €2,- per stuk. Tel. 0346-
243758

Groot groen foto album. Ziet 
er nog netjes uit. Bevat 50 
bladzijden €6,-. Tel. 0346-
243758

In oude pretbriefkaarten boek 
Groenekan, Holl. Rading, 
Maartensdijk en Westbroek 
€12,50 Tel. 0346-243758

Kanteldeur voor garage groen. 
De maat is 2.35,5 breed 2,20 
hoog. Merk Horman €50,- 
bezorgen in overleg. Tel. 
06-52542564

Nieuw gele lak slippers maat 
40 Birkenstocks. €25,-. Tel. 
0346-281272

Thee servies blauwe rand 
10 kop + schotels, theepost, 
melkkan & suikerpot. €20,-. 
Tel. 0346-281272

Gegalvaniseerd betonnet voor 
klimplanten of afrastering 
+/- 20 vierkante meter €50,- 
bezorging in overleg. Tel. 
06-52542564

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
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

De Groene TUINMAN, voor 
alle snoeiwerk, onkruid wie-
den, nieuwe planten en ont-
werp, alles zonder gif, zomer-
aanbieding van €35 naar €30 
per uur inclusief btw. Tel. 
06-53760310

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

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  .....................................................

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

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

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Praktijk Counseling & E.M.D.R.
D.A.Idzerda-Schut. Javalaan 38 3742CP Baarn
Tel. 035-8871048
www.filibert.nl

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Op ’t bankje
De man en vrouw die met een rustige hond bij me op het bankje 
zijn komen zitten hebben het zo te zien goed naar hun zin. Het 
is ook mooi weer en dat alleen is al een goede reden om te ge-
nieten. De hond vindt het ook prima en is rustig gaan liggen. 
Ze spreken met een licht noordelijk accent en al gauw vertelt 
de vrouw dat ze uit Drenthe komen. Ze zijn hier om op het 
huis van het gezin van hun zoon te passen. ‘Nou ja, meer op de 
dieren die ze hebben. Twee katten, twee konijnen en een pape-
gaai’,  zegt de vrouw. ‘En daar komt onze hond nu ook nog bij.’ 
Ze vertelt dat de familie in Frankrijk kampeert en over twee 
weken weer thuiskomt. De man en vrouw zeggen zich best te 
vermaken in deze omgeving. Ze hebben goed contact met de 
buren van hun zoon. Die passen als ze een dagje uit willen wel 
op de dieren. ‘Het zijn vrienden van Jacob en Olga en ze komen 
af een toe een weekendje bij ons waar ze het erg rustig vinden. 
Wij vinden het hier wel druk, maar in de vakantietijd is het 
toch wat rustiger.’ De man heeft tot nu toe alleen af en toe wat 
geknikt maar hij wil nu toch wel vertellen waarom zijn zoon 
deze kant opgekomen is. ‘Jacob studeerde in Groningen en ont-
moette daar Olga die daar ook studeerde. Olga kwam uit deze 
streek en toen ze afgestudeerd waren kreeg zij een baan bij 
de omroep in Hilversum en Jacob bij de universiteit Utrecht. 
Ze hebben twee jongens en een meisje.’ De vrouw heeft even 
moeten zwijgen, maar nu het over haar kleinkinderen gaat wil 
ze daar wel wat over kwijt. ‘Die komen ook regelmatig bij ons 
hoor. We hebben wel moeten zorgen dat er wifi in huis kwam, 
want anders wilden ze niet meer komen. Ik ben er nu wel een 
beetje aan gewend dat ze constant op een schermpje zitten te 
turen, maar in het begin stoorde het me wel. Het liefst komen 
ze in de najaarsvakantie. Dan nemen ze hun fietsen mee, want 
je kunt bij ons fijn fietsen. Bent u wel eens in Drenthe geweest’, 
vraagt ze. Ik moet bekennen dat ik er wel geweest ben maar 
niet vaak. ‘Ja, mensen uit het westen vinden Drenthe altijd heel 
ver weg, maar het is van ons naar hier net zo ver, hoor’, zegt 

ze. ‘Ja, we zitten hier midden in het land en de grote plaatsen 
zijn bijna allemaal binnen een uur te bereiken en Drenthe is wat 
verder.’ De kleinkinderen doen het allemaal goed op school en 
kleindochter Mirthe heeft al gezegd dat ze later in Groningen 
wil gaan studeren, want dan is ze in de buurt van oma en opa’, 
zegt de vrouw trots. ‘Ze wil dierenarts worden, want ze is van 
jongs af aan met dieren bezig.’ Ze vertelt dat haar schoondoch-
ter in Hilversum bij de omroep werkt bij de voorbereiding van 
programma’s. Daarvoor moet ze af en toe naar het buitenland. 
‘Als dat voor een weekje is komen wij ook vaak over om te hel-
pen met het huishouden.’ Jacob is hun enige kind. We gaan ook 
wel eens mee voor een stedentrip met de familie. Dit voorjaar 
zijn we vier dagen naar Praag gewest. 
We kregen de reis aangeboden 
omdat we vijftig jaar getrouwd 
waren. Het is een prachtige 
stad en met de hele familie 
was het erg gezellig.’ De 
tot nu toe stilgelegen hond 
komt opeens overeind om 
aan te geven dat het tijd is 
om verder te gaan.

Maerten

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 
Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan. 
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Last van 
zomerkriebels?

Kom dan op woensdag even uit je luie stoel en
bezorg De Vierklank bij jou in de buurt. 

Kijk op www.vierklank.nl voor
meer info of meld je direct aan

via info@vierklank.nl



Bridge in de zomer
Op woensdag 11 juli werd door 22 paren de Zomerbridgereeks bij 
Bridge Comb. Concordia ’86 in De Bilt voortgezet. Ad Franzen + Mar-
tin van Tol werden met 67,71% eerste, gevolgd door Adriaan Goossens 
+ Irma Jansen met 58,24%. De bronzen medaille ging ditmaal naar Gon 
+ Gerard Loeber met 58,75%. Woensdag 18 juli is iedereen vooralsnog 
voor de laatste maal weer welkom 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. 
Hierna is er een zomerstop tot en met 15 augustus. Op 22 augustus is er 
dan weer een herstart. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge 
tot en met 30 augustus. Donderdag 12 juli waren 19 paren naar het 

Dorpshuis afgereisd: Irene Ban-
ken + Jan van der Heide wonnen 
met 67,60%, Erik Polders + Nico 
Verhaar werden met 62,69% 
tweede en het bronzen ereme-
taal werd aan Els van den Berg + 
Carel Cronenberg (met 59,27%) 
overhandigd. De eerstvolgende 
avond is donderdag 19 juli. 

Bij voorkeur vooraf aanmelden 
via mail bij:
bchollandscherading@gmail.com 
voor 17.00 uur op de dag zelf en 
in het uiterste geval voor 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen 
om 19.30 uur. Kosten per avond 
zijn 2 euro per persoon voor niet-
leden en één euro voor leden van 
de organiserende club.
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Crossen door Europa,
de Budapest Rally

door Walter Eijndhoven

Wie wil niet eens lekker met een opgepimpte wagen door Europa toeren? Harde claxons en 
sirenes, vlaggen op de wagen en kachelen maar. Voor velen een droom, die meestal niet uitkomt. 

Stijn, Thijs, Abram, Ruben en Joost uit De Bilt durfden de uitdaging aan en rijden deze week 
de Budapest Rally, een toertocht door tien Europese landen. 

Het idee ontstond twee jaar geleden. 
De vijf Biltse vrienden gaan al jaren 
samen op vakantie, maar wilden wel-
eens iets anders. Tot deze rally, twee 
jaar geleden, op hun pad kwam. Vo-
rig jaar meldden de vrienden zich, 
om mee te doen, maar was het aantal 
plaatsen al vergeven. 

Auto’s
Deze week zijn zij echter wel van 
de partij. ‘Voor deze rally hebben 
wij twee auto’s aangeschaft’, vertelt 
Abram. ‘Een volvo 850 uit 1994, 
met enkele pk’s en een twintig jaar 
oude renault Safrane met 180 PK en 
390.000 kilometer op de teller. Beide 
auto’s hebben wij voor een prikkie 
gekocht en helemaal opgepimpt naar 
onze smaak’. Beide auto’s zien er dan 
ook heel mooi uit: een geheel goud-
kleurige Safrane en een in schutkleu-
ren geschilderde volvo, beiden com-
pleet met diverse toeters en bellen. 

Bijzondere auto
Het concept van de rally is simpel. 
Ieder team moet met een zo bijzon-

der mogelijke auto aan de start ver-
schijnen. De rally start vanuit diverse 
plaatsen in Europa, Amsterdam, 
Brussel en Parijs. Voor Nederland 
is dat Amsterdam. Zaterdagochtend 
14 juli was de start voor het Biltse 
team, om 7.00 uur. ‘Die start is best 
nog spannend, want de auto’s moe-
ten eerst nog een keuring ondergaan, 
voordat wij mogen vertrekken’, ver-
telt Ruben. 

‘Als wij deze eenmaal achter de 
rug hebben, gaat het feest begin-
nen’, vult Abram zijn teamgenoot 
aan. ‘Iedere dag rijden wij tussen 
100 en 650 kilometer. Onze eer-
ste overnachting is in het Zwarte 
Woud’. Natuurlijk is dit een rally, 
onderweg kunnen punten worden 
verdiend door het uitvoeren van 
een aantal challenges. Via diverse 
checkpoints vinden de deelnemers 
hun weg door naar het volgende 
doel. Joost: ‘Aan het eind van ie-
dere etappe kamperen wij op een 
gezellige camping en elke avond is 
het feest en dat een week lang’. 

Kroatië
Nederlandse deelnemers rijden 
vanuit Amsterdam naar het Zwarte 
Woud in Zuid-Duitsland. Vervol-
gens gaat de rally via Liechtenstein, 
Zwitserland, Venetië, Plitvice (Kro-
atië) naar Hongarije om de laatste 
dag in Budapest aan te komen. Het 
thema van de rally is ‘Hollywood’. 
Alle teams moeten hun auto veran-
deren in een legendarische vierwie-
ler uit een bekende film. De mooi-
ste auto krijgt de meeste punten en 
natuurlijk zijn punten te verdienen 
via diverse opdrachten onderweg. 
Thijs: ‘Aan het eind van de rally 
valt een mooie prijs te winnen, na-
melijk een goudkleurige trabant, je 
weet wel, zo’n trabby uit voorma-
lig Oost-Duitsland. Gaaf, toch?’ Na 
het interview vertrekken beide op-
gepimpte auto’s vanaf de parkeer-
plaats bij tv. FAK. Vele voorbijgan-
gers kijken achterom, vanwege de 
herrie die beide auto’s maken. Op 
naar Budapest. 
Voor meer informatie over de rally: 
www.budapestrally.org

Stijn, Thijs, Abram, Ruben en Joost hopen een mooie Trabbie te winnen.

Zilver op NK jeugd
De Irene Beach-speelsters Nadine Everaert en Serena van der Made hebben op het

NK-beachvolleybal onder 19 jaar een knappe tweede plaats gehaald. Op het strand van 
Scheveningen streden de beste 40 teams van Nederland om een plaats op het podium. 

Op zaterdag werden 6 wedstrij-
den op rij gewonnen waardoor het 
team van Irene Beach zich plaats-
te bij de beste acht van het kam-
pioenschap. Na een overtuigende 
winst in de poule wachtte in de 
halve finale het jong oranje duo 
Bekhuis/Nieuwstad dat vooraf als 
één van de favorieten voor de titel 
gezien werd. 

Nadine en Serena hadden daar 
echter geen boodschap aan en 
overdonderden de jong oranje 
meiden in de eerste set met 21-
10 en na een krappe 21-19 zege 
in de tweede set werd een plaats 
in de finale veilig gesteld. In de 
finale wachtte het duo van Esch/
Timmermans dat in de poule nog 

verloren had van het Irene Beach-
duo. Helaas hadden Nadine en 
Serena geen goed antwoord op de 
gewijzigde tactiek van de tegen-
standers waardoor de wedstrijd 
met twee keer 21-18 verloren 
werd. ‘Dit had ik twee maanden 
geleden nooit durven dromen’, 
zei Nadine Everaert ‘maar we 
speelden een heerlijk toernooi en 
de zilveren medaille is zeker te-
recht’. 

Onder bijna tropische 
omstandigheden speelden Nadine 

en Serena een bijna perfect 
toernooi.

Uitslag Navluchten 
Duivensport

Als in de duivensport de navluchten (natoer) beginnen is het seizoen zo 
goed als voorbij; nog slechts een aantal weken en 2018 zit er voor de 
duiven op. Een rustperiode voor duiven en hun eigenaren gaat begin-
nen. Voor de duiven breekt de grote rui aan en daarbij ook de selectie. 

In de na-vlucht ‘jonge duiven’ vanuit Asse Zellick dit weekeinde wer-
den de vogels van P.C.A. Cooyman 1, 2, 3, 6 en 7, van J.P.H. Stas Sr. 4, 
5, en 9, van W. de Ruiter 8 en 10. De ‘oude duiven-‘vlucht (eveneens 
uit Asse Zellick) kende de volgende winnende vogels: die van Peter van 
Bunnik werden 1 en 4, die van Ron Miltenburg 2, 3, 5, 8 en 10, die van 
M.J.J. van Zelst 6 en 7 en de duif van L. Snel werd 9de. 

Varen door
de Molenpolder

Op 21 juli kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder meevaren 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 zonne-
dauw, 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.



150 kratten voedsel 
voor Voedselbank

In verband met een grote verbouwing sluit Albert Heijn Bilthoven 
de deuren voor een aantal weken. Voedselbank De Bilt mocht de 
niet houdbare producten ophalen ten behoeve van haar afnemers.

Donderdag 12 juli trad een grote groep vrijwilligers van Voedselbank 
De Bilt aan om de vestiging te helpen leegruimen. Het resulteerde in 
maar liefst 150 kratten voedsel met (vries-)verse producten die anders 
weggegooid zouden moeten worden. Met behulp van de bus van Voed-
selbank Zeist werden de kratten naar de opslag getransporteerd zodat de 
afnemers van de Voedselbank daar nog lang profijt van kunnen hebben.

(Carlien Laarman)
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advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Eerste zomerhelft record-droog
Op veel plaatsen is de eerste helft van de meteorologische zomer record-droog verlopen. In de 
periode van 1 juni t/m 15 juli viel veelal niet meer dan 15 millimeter. Daarmee gaat de eerste 

zomerhelft van 2018 als record-droog de boeken in.

Het droogst was het in Vlissin-
gen met 1,8 millimeter regen van 
1 juni t/m 15 juli. In het Zeeuwse 
Wilhelminadorp viel 5,5 millime-
ter. Het was ook extreem droog op 
veel plaatsen in Noord-Brabant; 
zo kwam in de neerslagmeters in 
Gilze-Rijen slechts 2,5 millimeter 
terecht.

KNMI
Bij het KNMI in De Bilt viel 12,5 
millimeter. Sinds 1906, het begin 
van de neerslagmetingen in ons 
land, is het in deze regio niet zo 
droog geweest. Vooral de uitzon-
derlijke droogte in juni, maar ook 
de zeer droge eerste helft van juli 
hebben bijgedragen aan dit record. 
Het oude record is niet eens zo oud, 
het dateert uit 2006, toen er 16,4 
mm viel in Hupsel (Gelderland). 
Het oude record voor De Bilt was 

25,5 millimeter, ook uit 2006. Daar 
is men dus flink onder gedoken. De 
normale hoeveelheid regen in de 
periode 1 t/m 15 juli is ongeveer 
110 mm, gemiddeld over het land. 
Wat er dit jaar is gevallen, is dus 
hooguit een tiende van normaal.

Droogteperiode
Wanneer er op een locatie in een 
periode van 20 aaneengesloten da-
gen geen meetbare neerslag valt, 
is er sprake van een droogteperi-
ode. In grote delen van het land is 
daar al enige tijd sprake van. Op 
een enkele plek is het sinds 7 juni 
al aanhoudend droog. Vorige week 
dinsdag vielen er enkele buien, 
waardoor op verschillende plaat-
sen de droogteperiode is geëindigd. 
Een nieuwe droogteperiode, dus 20 
aaneengesloten dagen zonder meet-
bare neerslag, zit er niet in.

Vanaf dinsdag kans op buien
Wanneer gaat het dan wel weer re-
genen? Dit weekend en ook maan-
dag was het nog overal droog met 
flink wat ruimte voor de zon. Heel 
misschien dat er door de warmte 
in het uiterste zuidoosten een en-
kele regen- en onweersbui zou zijn 
gevallen. Vanaf dinsdag was er op 
meer plaatsen dagelijks kans op een 
regen- of onweersbui. 

Deze buien lossen echter de droog-
te nog niet op. Het neerslagtekort is 
inmiddels opgelopen naar ruim 200 
millimeter gemiddeld over het land. 
De droogte is het meest uitgespro-
ken in het noorden van de Achter-
hoek, met een neerslagtekort van 
lokaal meer dan 250 millimeter. 
Kortom, er is nog flink wat neerslag 
nodig om het neerslagtekort serieus 
te verminderen. (bron Weerplaza)

Aanhoudende groogte zorgt voor dorre vlaktes in plaats van sappige weilanden.

Zomerconcert in zomerse sfeer
Zondagmiddag was alweer het 3de zomerconcert bij Beerschoten. Het massaal

toegestroomde publiek genoot met het stralende weer in de luwte van de
bomen van muziek in het prachtige Beeldenpark.

Voor de pauze speelde de Biltse formatie Treasure 
country en countryrock met bekende nummers en ook 
een eigen compositie. Heel bijzonder waren de 3-stem-
mige zangpartijen en zeker ook de sound van de steel-
gitaar. Het publiek liet zich meevoeren door de lekkere 
sound van deze band. Na de pauze trad de onlangs 

opgerichte Big Band Zeist op. Zij speelden een geva-
rieerd programma met blazers, gitaren en drums. Het 
was weer een waar feest op deze bijzondere locatie. 
Het volgende zomerconcert is op zondag 2 september.

(Frans Poot)

Het publiek geniet van de Biltse formatie Treasure.

Albert Heijn Bilthoven wordt vernieuwd. (foto Voedselbank)

Medewerkers van de 
Voedselbank helpen de 
schappen van Albert Heijn
leeg te maken.
(foto Voedselbank)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,- p.p

Woe.
18-07
Do.

19-07
Vr.

20-07
Za.

21-07
Zo.

22-07

“Paella”
of

Iberico-varkensfilet
v.d. grill met

saffraan-mayonaise
of

Salade met tomaatjes en 
gefrituurde mozzarella

wo / zo
€ 14,50

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
25-07
Do.

26-07
Vr.

27-07
Za.

28-07
Zo.

29-07

Runderrib-eye v.d. grill 
met knoflooksaus

of
Gamba`s met 

zomergroenten en pasta
of

Groenten-kroketjes met 
Provençaalse ovenschotel

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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