
Vrijwilligersdag Landschap 
Erfgoed Utrecht 

door Henk van de Bunt

Op Landgoed Oostbroek in De Bilt vond op 28 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag
van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement bedankt de organisatie
alle vrijwilligers jaarlijks voor hun inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling

van het landschap en het erfgoed in de provincie Utrecht. 

Tijdens de Vrijwilligersdag werd 
bekendgemaakt dat 9523 mensen 
zich in 2018 vrijwillig hebben in-
gezet. Ze beschermden kwetsbare 
weidevogels, knotten bomen, ga-
ven rondleidingen in musea, on-
derhielden historische moestuinen, 

waren actief als archeologievrijwil-
liger en meer.

Speciaal
Op de Vrijwilligersdag was een 
speciale rol weggelegd voor burge-
meester Sjoerd Potters. Uit handen 

van Ivo Brautigam, directeur Land-
schap Erfgoed Utrecht, ontving 
hij de vrijwilligersresultaten over 
2018. Maar liefst 9523 Utrechtse 
vrijwilligers realiseerden vorig jaar 
842.000 mens-uren. In geld uitge-
drukt ligt de waarde van het werk 

dat vrijwillig werd verzet rond de 
18,9 miljoen euro. Maar het maat-
schappelijk belang is vele malen 
groter.

Potters noemde de cijfers indruk-
wekkend en de inzet van de vrij-
willigers van onschatbare waarde, 
zeker in een gemeente als De Bilt 
met zoveel bijzonder landschap en 
erfgoed. ‘Het laat zien dat de zorg 
en liefde voor onze rijke historie 
en leefomgeving springlevend is 
en diep verankerd’, voegde Land-

schap Erfgoed Utrecht-directeur 
Ivo Brautigam toe.

Help ook mee
Landschap Erfgoed Utrecht onder-
steunt vrijwilligers in Utrecht op 
vele manieren. Wil je je ook inzet-
ten voor landschap en erfgoed in 
je eigen omgeving? Kijk dan op  
www.landschaperfgoedutrecht.nl, of 
neem contact op met het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Landschap Erf-
goed Utrecht via vrijwilligerswerk@
landschaperfgoedutrecht.nl. [HvdB]
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U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.
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Vanaf

€ 350
ex. BTW

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl
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Tijdens de vrijwilligersdag worden indrukwekkende cijfers bekend gemaakt. (foto Gert Hindriks).

Verduurzamen huurwoningen
Woonstichting SSW is begonnen met het verduurzamen van circa 1575 huurwoningen. Dit 
zorgt voor lager energieverbruik en meer wooncomfort voor de bewoners. En het levert een 

bijdrage aan een beter milieu.

Het verbeterplan voor de woningen 
ontwikkelde SSW samen met een 
adviesbureau, aannemers en de be-
woners. 

Via een vragenlijst en bij een huis-
bezoek konden bewoners vooraf 
hun ideeën en vragen doorgeven. 
Namens de bewoners werd er mee-
gedacht door een bewoners- of 
energiecommissie. 
Het eerste deelproject  is eind juni 
gestart, het laatste deelproject ver-
wacht SSW over twee jaar te rea-
liseren.  Naast een pakket energie-
besparende maatregelen worden 
ook onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd, zoals schilderwerk en 
vervanging badkamer, keuken en 
toilet, wanneer dit aan de orde is.

Fase 1
Het duurzaamheidsprogramma gaat 
SSW in fases uitvoeren. Als eerste 
deelproject is gestart met de ver-
duurzaming van 15 woningen aan 
de Snippenlaan in Bilthoven. De 
bewoners kunnen tijdens de werk-
zaamheden gewoon in hun wo-
ning blijven wonen. Dit jaar staan 
ook diverse huurwoningen aan 
de Nieuwstraat, Burgemeester de 
Withstraat, Molenkamp en Essen-
kamp in De Bilt op het programma 
naast flats aan de Planetenbaan en 
Kometenlaan in Bilthoven. [HvdB]

Aan de Snippenlaan wordt gewerkt aan energiezuinig en prettig wonen.

Zo'n 200 vrijwilligers worden tijdens dit evenement bedankt voor hun 
inzet.

Samen Leuke Dingen Doen 
in Buurtkamer

Zaterdag 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur is er een Markt Samen Leuke 
Dingen Doen; deze maand in de Buurtkamer aan de Kometenlaan 39 A 
te Bilthoven. Voor buurtgenoten een mooie gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen en wie weet ook samen een afspraak te maken om iets 
leuks te gaan doen. Ook andere belangstellenden die op zoek zijn naar 
iemand om bijvoorbeeld eens mee naar de film te gaan, een terrasje te 
pakken, een potje te kaarten, samen te eten, wandelen of een museum te 
bezoeken zijn van harte welkom. 

De volgende Markt Samen Leuke Dingen Doen is zaterdag 24 augustus 
in de ontmoetingsruimte van appartementengebouw De Leijenburgh in 
Bilthoven. Meer informatie op www.mensdebilt.nl 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 13 juli oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 juli haalt Stichting 
Warm Hart weer oud papier op 
in Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwete-
ringseweg. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) 
of de papierkliko met handgreep 
naar straatkant vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.
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Een avond met Arjan Dwarshuis

Arjan Dwarshuis heeft het 
wereldrecord vogelen op zijn 
naam staan. Hij geeft donderdag 
11 juli een lezing bij Bilthovense 
Boekhandel (Julianalaan 1) naar 
aanleiding van zijn reis en het 
daarover verschenen boek ‘Een 
bevlogen jaar’. Aanvang 20.00 
uur: aanmelden kan via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 13 juli het Fort de Rui-
genhoekse Dijk ontdekken. De 
gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroeger 
leefden. Maar ook over de bomen 
en planten rond het fort, en hoe 
die een rol speelden bij de ver-
dediging ervan. Aanvang 13.30, 
duur ca. 1,5 uur, kosten € 5,00, 
kinderen € 2,50 contant. Aanmel-
den bij het hek van het fort.. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken. Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

Workshop wat kun je
 
Op maandag 15 juli is er van 
13.30 tot 15.30 uur een work-
shop van WerkInJeEigenWijk. In 
de workshop ga je op zoek naar 
jezelf versie 2.0, karaktertrek-

ken, verborgen competenties en 
opgedane ervaringen omzetten in 
werk. Locatie is het Servicecen-
trum De Bilt. Aan deze workshop 
zijn kosten verbonden.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 17 juli vanaf 14.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten

Workshop passend werk

Op maandag 29 juli van 13.30 
tot 15.30 uur is er een Workshop 
van WerkInJeEigenWijk waarbij 
door middel van een gezamen-
lijke zoekoefening karaktertrek-
ken, competenties en relevante 
werkervaring als input worden 
gebruikt. De locatie is: Service-
centrum Mens De Bilt, Prof. Dr. 
P.J.W. Debeijeweg 1, 3731 MA, 
De Bilt.

Workshop slimmer solliciteren

Op maandag 5 augustus van 
13.30 tot 15.30 uur is er een 
workshop van WerkInJeEigen-
wijk: Slimmer solliciteren. In 
deze workshop leer je diverse 
trucs om met jouw CV op te 
vallen d.m.v. vacaturesoftware. 
Locatie: Servicecentrum Mens 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debeije-
weg 1 in De Bilt. Aan deze work-
shop zijn kosten verbonden.

Een warmer en mooier afscheid van mijn onvergetelijke man,
onze lieve vader en trotse opa,

Fons Scherrenberg,
hadden we ons niet kunnen wensen.

We willen iedereen heel erg bedanken voor alle blijken 
van medeleven.

Rita, kinderen en kleinkinderen
Maartensdijk, juli 2019

Zomerexpositie van 
Kunstkring BeeKk 

Op vrijdag 5 juli om 19.30 uur opent de 13e expositie van Kunstkring 
BeeKk in Het Lichtruim, Planetenplein 2. Vijf kunstenaars zullen met 
hun werkstukken de kunstkring representeren tijdens deze expositie in 
Het Lichtruim. De BeeKk expositie duurt van 2 juli tot 27 augustus 2019. 

De deelnemers zijn: 
Bram Dolman, schilderijen
Hij beoefent de schilderkunst sinds 1945, de liefde hiervoor is altijd ge-
bleven en hij hoopt dit nog een tijd te kunnen volhouden. De waardering 
voor zijn werk inspireert hem. Bram heeft een voorkeur voor het uitbeel-
den van landschappen en historische gebouwen. Maar ook het portret 
schilderen boeit hem. In 1999 won hij de Beatrix-portretwedstrijd van 
het Utrechts Nieuwsblad. 

Angelique Ten Holter, beeldhouwen
Angelique zal in Het Lichtruim haar beelden exposeren. Deze beelden 
zijn gemaakt van serpentijn en diverse soorten speksteen. Ze maakt ab-
stracte en semi-figuratieve sculpturen en laat zich inspireren door de steen 
zelf, haar gevoelens en alles wat leeft. Daarnaast heeft Angelique een ge-
dichtenbundel geschreven : Zielenroerselen en hersenspinsels in beeld.

Jos Krikke, schilderijen
Het werk van Jos Krikke kenmerkt zich door sterke, kleurrijke en ka-
rakteristieke composities welke vaak zijn geïnspireerd door de natuur. 
De schilderijen zijn een combinatie van zowel een figuratieve als een 
abstracte richting. Bomen zijn een terugkerend element. Hij gebruikt 
hiervoor gemengde technieken. Je kunt hem het best typeren als een 
abstract impressionist.

Corry de Rooij, schilderijen
Corry schildert sinds 2012. Vooral portretten hebben haar belangstel-
ling. Eigen foto’s zijn vaak de inspiratiebron. Ook maakt zij wel eigen 
composities, waarin vaak gezichten verwerkt zitten. Zij schildert realis-
tisch in olieverf.
 
Connie van Zwetselaar, schilderijen
Veel bloemen en vooral heel veel kleur. Twee dingen die voor haar heel 
belangrijk zijn. Ze maken vrolijk en ze inspireren. Die inspiratie vindt 
Connie dichtbij huis, in haar tuin, op de bloemenmarkt of waar ook 
maar een bloemetje is te vinden. 

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

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/07 • 10.30u - Ds. C. van Steenis

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/07 • 09.30u - Drs. Joh. Van Eijsden 
14/07 • 17.00u - Prop. J.G. Macdaniel 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/07 • 10.30u - Dienst met  

Monika Rietveld

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/07 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
14/07 • 10.30u - Voorganger  

de heer J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
14/07 • 16.30u - Ds. H. J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/07 • 10.00u - Ds. M. Visser 
14/07 • 19.00u - Ds. A.D.L. Terlouw

Oosterlichtkerk 
14/07 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
14/07 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor R. Vonhögen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/07 • 10.00u - Spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/07 • 15.30u - ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/07 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
14/07 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/07 • 11.00u. - Ds. C.H. Oechies; 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/07 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt
14/07 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
14/07 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
14/07 • 11.00 uur Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
14/07 • 11.00u - Eucharistieviering, 

pastor R. Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/07 • 10.00u - Dhr. J. Ooyen
14/07 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
14/07 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. M. van der Zwan
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Burgemeester 
op werkbezoek in India

door Guus Geebel

‘Mijn ervaring is dat Nederlanders en Indiërs elkaar goed begrijpen. Ze spreken allebei goed Engels 
en hebben een directe manier van zaken doen’, aldus burgemeester Sjoerd Potters. 

Hij leidde als vertegenwoordiger van de regio Utrecht van 10 tot en met 14 juni 
een economische missie naar de stad Pune in India. De burgemeester 

deed veel indrukken op en kijkt terug op een geslaagde missie.

De missie bestond verder uit de 
directeur van Utrecht Invest, de di-
recteur van Utrecht Science Park en 
de Nederlandse Consul-generaal in 
Mombai, Guido Tielman. 
In Pune, een stad in het westen van 
India en met 2,75 miljoen inwo-
ners, werd het Serum Institute of 
India (SII) bezocht. Het is een van 
de grootste vaccinproducenten in 
de wereld. De eigenaren Dr. Cyrus 
Poonawalla en zoon Adar Poona-
walla kochten op 2 juli 2012 het 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI) 
op het terrein van het RIVM in Bilt-
hoven. Het instituut ging daarna 
verder als Bilthoven Biologicals. 

Vrijwel alle medewerkers gingen 
mee naar de nieuwe eigenaar. In-
middels is het aantal medewerkers 
verdubbeld. Eind 2013 werd Bilt-
hoven Biologicals eigenaar van het 
Antonie van Leeuwenhoekterrein 
dat zich daardoor verder kan ont-
wikkelen tot een volwaardig Sci-
ence Park onder de naam Utrecht 
Science Park Bilthoven. ‘Vooral 
de life science, dus alles wat met 
gezonde levensstijl, medicijnen en 
vaccins te maken heeft. Daar zijn 
wij heel sterk in en heeft Bilthoven 
een grote naam. Dertig procent van 
de wereldwijde vaccins hebben hun 
oorsprong hier gehad’, vertelt de 

burgemeester. Het RIVM huurt tot 
het vertrek naar de nieuwbouw in 
Utrecht Science Park de gebouwen 
en faciliteiten van Bilthoven Biolo-
gicals. 

Vaccins
Serum Institute of India heeft een 
investering gedaan van 250 miljoen 
euro voor de ontwikkeling van het 
poliovaccin voor de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO). Daar-
mee wil de WHO polio als ziekte 
uitbannen. ‘De kracht van Serum 
Institute of India is dat ze een lage 
prijs vragen zodat heel veel mensen 
tegen polio gevaccineerd kunnen 

worden. Nederland is een van de 
weinige landen dat het poliovac-
cin mag produceren, omdat hier 
een hoge vaccinatiegraad is en er 
een goed systeem is om het bij een 
besmetting snel onder controle te 
hebben.’ SII maakt heel veel vac-
cins tegen andere ziektes, zoals tbc 
vaccinaties wereldwijd. De missie 
ging eerst naar de hoofdvestiging 
van het Serum Institute of India 
(SII) in Pune waar met vader en 
zoon Poonawalla gesproken werd 
over vervolgstappen. De nieuwe 
fabriek in Pune heeft een opper-
vlakte van 50.000 vierkante meter. 
‘De Poonawalla’s zijn echt een we-
reldspeler op het gebied hoogwaar-
dige industrie. We spraken onder 
meer over de ontwikkelingsmoge-
lijkheden op het Antonie van Leeu-
wenhoekterrein. Serum Institute of 
India is een van de grote werkge-
vers in de regio Utrecht. Het insti-
tuut investeert sterk in de locatie 
Utrecht Science Park Bilthoven en 
wil de life sciences bedrijven bin-
nenhalen waarmee we ons onder-
scheiden.’

Onderscheidingen
‘We waren in de enorme bestuurs-
kamer van het bedrijf in Pune waar 
een echte Rubens hangt. Er hing 
ook een afbeelding uit Bilthoven. 
Ze zijn heel erg geïnteresseerd in de 
toekomst van het Science Park hier 
en willen graag meedenken over de 
komst van andere bedrijven. Ik ben 
er trots op dat ze zo betrokken zijn 
bij Bilthoven en goed de tijd voor 
ons namen. Het bedrijf heeft een 
omzet van bijna een miljard euro 
per jaar. Het Serum Institute of In-
dia heeft in circa 150 landen ves-
tigingen, maar Bilthoven wordt als 
heel belangrijk beschouwd en de 
samenwerking is uitstekend. Tij-
dens de missie reikte burgemeester 
Potters de Medaille van Verdienste 
in Zilver van de gemeente De Bilt 
uit aan vader en zoon Poonawalla. 
Dit is de hoogste gemeentelijke 

onderscheiding. De burgemeester 
sprak bij de uitreiking zijn waar-
dering uit over de manier waarop 
met hun bedrijf vaccinaties tegen 
ziektes als polio toegankelijk zijn 
gemaakt voor miljoenen kinderen 
in de wereld.

Intensivering
‘Er was door de Consul-generaal 
een bijeenkomst voor zo’n hon-
derd mensen georganiseerd met 
Indiase bedrijven die in Nederland 
willen investeren en Nederlandse 
bedrijven die in India een afvaar-
diging hebben. We zijn ook nog in 
Mumbai geweest op de residen-
tie van de Consul-generaal, waar 
met een aantal mensen gesproken 
werd. Het doel van de missie was 
de intensivering en versteviging 
van de samenwerking tussen onze 
gemeente, het USP en het Serum 
Institute of India op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en pro-
ductie.’ 

Toekomst
Indiërs zijn erg technisch en hou-
den van nieuwe ontwikkelingen. 
Er komen regelmatig Indiërs naar 
Bilthoven en de gemeente onder-
steunt met andere gemeenten in 
de regio een Expat Center voor 
buitenlandse kenniswerkers. Het 
Utrecht Science Park kan tech-
nisch personeel uit India goed ge-
bruiken. ‘Serum Institute of India 
is echt een wereldbedrijf waarbij 
Nederland een belangrijke speler 
voor ze is. Zeker nu het Europees 
Geneesmiddelen Agentschap van 
Londen naar Amsterdam gaat. Dat 
betekent dat het toelaten van nieu-
we medicijnen via Nederland bin-
nenkomt en dat maakt het interes-
sant. Als het RIVM weggaat denk 
ik dat er nieuwe bedrijven het USP 
Bilthoven komen versterken. Daar-
mee gaan we een mooie toekomst 
tegemoet en hebben en houden we 
goede werkgelegenheid. Daar dra-
gen deze missies toe bij.’

Burgemeester Sjoerd Potters kijkt terug op een geslaagde missie.

Zingen en tuinieren
Zo`n 25 medewerkers van het Bureau Directieraad van het RIVM brachten op dinsdag 20 
juni een bezoek aan woonzorgcentrum d`Amandelboom. Daar verzorgde een deel van hen 

een meezingmiddag voor en met bewoners. Het andere deel deed diverse tuinklussen. 

De bewoners van d`Amandelboom 
werden ontvangen in hun eigen 
restaurant, met koffie, thee en zelf-
gebakken taart. Daniel Mourad 
van het RIVM bracht op de piano 

diverse liedjes van lang vervlogen 
tijden ten gehore. Bewoners en 
bedrijfsvrijwilligers werden van 
harte uitgenodigd om gezamenlijk 
mee te zingen.

Tuin
Terwijl de muziek zorgde voor 
mooie verbindingen tussen de 
bewoners en medewerkers van 
het RIVM, werd door andere 

Mederwerkers RIVM steken de handen uit de mouwen in de tuin van d’Ámandelboom. (foto d’Amandelboom)

Op weg naar campings of stranden
kun je best in een file belanden
maar je bent lekker vrij
en wees toch maar blij
smeer je wel in om niet te verbranden

Guus Geebel Limerick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioindustrie 
FORZA! 
Dorps, groen en veilig! 

info@forzadebilt
.nl 

 

SCHAPENWEIDE 

 
morgen stiekem 

 
besluiten? NEE! 

 
Ondanks negatief  

commissieadvies willen 
VVD, GL, D66 en CDA 

biochemische industrie 
op Schapenweide  

doordrukken ten koste  
van woningbouw! 

Laat u horen morgenavond! 
19.30 uur Raadsvergadering 

En dat in HEIMELIJKE 
OVEREENKOMST! 

Mathildezaal, gemeentehuis 

advertentie

RIVM`ers hard gewerkt in de tuin. 
Vrijwilligers wiedden onkruid, 
maaiden gras en spoten tuinmeu-
bilair schoon. Na een intensieve 
en mooie middag was er een af-
sluitend etentje in sociaal restau-
rant Bij De Tijd voor het Bureau 
Directieraad van het RIVM.

RIVM
‘RIVM is een maatschappelijk be-
trokken organisatie en wil graag 
middenin de samenleving staan. 
Als founder is zij al een aantal 
jaren verbonden aan Samen voor 
De Bilt. ‘Het was bijzonder om 
samen met een aantal collega’s 
te gaan voor een personeelsuitje 
waarbij je, ook al is het maar kort, 
echt iets kunt meemaken met de 
bewoners van d’Amandelboom’, 
aldus Lisa Schipper van het 
RIVM.

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(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 11 juli
t/m woensdag 17 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade 
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Beenham

    VOORDEEL HELE WEEK

Lekker voor het weekend

Aangepaste openingstijden!

500
GRAM 6.50

Filet lapjes

500 
GRAM 5.98

Gemarineerde 
runderschnitzels

Kipshoarma

KipfiletExtra donderdag voordeel:

500
GRAM 6.50

100
GRAM 2.25

Varkens verse worst 4 + 1
GRATIS

Runder cordonbleu, kip cordonbleu,  
gehakt cordonbleu 4 + 1 

GRATIS
1

KILO 8.98

KIPDIJFILET

STOMPETOREN ROMIG 
JONGE KAAS

500
GRAM 5.25

HEERLIJK ZACHTE 
ROMIGE BRIE 1.25 VERS GEBRANDE LUXE 

CRANBERRY NOTENMIX 

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA NOTENMIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98100

GRAM

4
STUKS 5.-KIPPENBOUTEN

TORTILLA’S 2
STUKS 6.-

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

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90
Pracht Hollandse 
Aardbeien
2x500 gram € 2,99

Van onze bakker
Van onze patissier

Vers van de traiteur

Kantonese Kip-schotel
met noedels of rijst

€ 1,49
100 gram

Dagje zonder vlees of vis...
Pasta met artisjok, feta en 
groene asperges

€ 1,49
100 gram

Snijbonenschotel
€ 1,25
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag

Pasta
met kip en groenten

€ 1,25
100 gram 

Vers gewassen 
Spinazie

€ 0,99
300 gram 

Vitamines…
Fruitsalade

€ 2,49
per bakje 

Hollandse 
Courgettes

2 voor € 0,99
Heerlijke zoete sappige 
Nectarines

Heel kilo € 1,49

Vers gesneden 
Meloenmix

Bak 500 gram € 2,99
Vers gesneden 
Watermeloen 

Per part € 0,99

Tarte au citron
Nu € 9,95
Onze bekende (in 13 smaken)

Chocolade 
Tabletten
Nu 2 voor € 5,-

Desem
Volkoren
nu € 1,99
Onze bekende 
Bruine bollen
5 voor € 1,99

Dagelijks vers
van onze eigen teler:

Hollandse
Kordia Kersen 

De lekkerste kers die er is!!! 

Kom
proeven!!!

OP=OP!!!
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advertentie

Lions Club Bilthoven 2000 verrast 
bezoekers Kroeg

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag was het weer Kroegavond in De Bilt. Vanwege vakanties waren er wat minder 
bezoekers maar de ruim 30 mensen met een verstandelijke beperking hadden er weer zin in. 

Eén keer in de maand komen zij 
in restaurant Bij de Tijd samen en 
dan is het feest. Deze keer kwamen 
ook Bettina Sturm en Leyla Bou-
mans van Lions Club Bilthoven 
2000 langs. Zij hadden een cheque 
bij zich die halverwege de avond 
werd overhandigd. De bezoekers 
mochten raden welk bedrag er op 
zou staan: begonnen werd met wel 
10 euro. Het bedrag op de cheque 
overtrof alle verwachtingen 1.100 
euro.

Lions Club Bilthoven 2000 bestaat 
uit 24 vrouwen die zich op vriend-

schappelijke en vrijwillige basis in-
zetten om hulp te bieden waar dat 
nodig of gewenst is. De ene keer 
overhandigen zij geld, de andere 
keer steken zij daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen . In eerste 
instantie richten zij zich op lokale 
doelen, soms landelijk of zelfs in-
ternationaal.. 

Zomercarnaval
Om kwart over zeven druppelen 
de eerste bezoekers binnen. Som-
mige komen op eigen gelegenheid 
anderen worden gebracht. Bij de 
deur betalen ze 3 euro of ze geven 

gewoon hun portemonnee af en dan 
wordt er in overleg 3 euro uit ge-
haald. De mensen zijn blij elkaar 
weer te zien. Begonnen wordt met 
koffie en thee en gezellig kletsen. 
Daarna start de muziek en wordt de 
Macarena gedanst. Op de playlist 
alleen maar gezellige zomermuziek 
en de favorieten van de bezoekers 
zoals die van Jan Smit, Nick en 
Simon en Frans Bauer. Sommige 
blijven kletsen of doen een spelle-
tje. Omdat de Kroeg al eerder een 
donatie kreeg is er deze keer vers 
Italiaans schepijs van Gelato Bu-
rano & Burano’s uit De Bilt. 

De bezoekers juichen als het bedrag genoemd wordt.

Vaste bezoeker Shanna Zwenger maakt de cheque geldig door er de 
datum op te zetten.

Goede sfeer
Lions Club Bilthoven 2000 kiest 
zorgvuldig haar goede doelen uit. 
Bij de Prinses Máxima Manege 
in Den Dolder hebben ze paard 
Pippa geadopteerd en jaarlijks 
zamelen ze Douwe Egbertspun-
ten in waardoor de Voedselbank 
in De Bilt ook koffie, dat normaal 
gesproken nooit in het pakket 
zit, uit kan delen. Ook organise-
ren ze jaarlijks een tweedehands 
kledingmarkt voor dames en kin-
derkleding inclusief accessoires. 
Afgelopen jaar bracht dat 3000 
euro op. De grootste jaarlijkse 
actie is de verkoop van volledig 
versierde kerstboompjes van zo’n 
80 centimeter groot. Het versie-
ren doen ze zelf met hulp van 
scholieren uit De Bilt, maar ook 
het kaarsenatelier van zorgorga-
nisatie Abrona levert zo’n 10.000 
kaarsvetsterren met witte lintjes 

aan. De verkoop zit elk jaar weer 
tussen de 500 en 600 boompjes. 

Bettina Sturm en Leyla Boumans 
zijn al een keer eerder bij de 
Kroeg geweest. ‘Wij willen als dat 
mogelijk is graag van tevoren kij-
ken of wij het doel willen sponso-
ren. Toen viel ons al op dat er een 
goede sfeer heerst. De mensen zijn 
vrolijk en echt blij om elkaar weer 
te zien. Je ziet ze genieten. Wij 
willen dit soort activiteiten graag 
sponsoren’. Ze hadden de plaatse-
lijke Rabobank aangeschreven en 
kregen van hen ‘een steuntje in de 
rug’ van 100 euro, zelf stelden zij 
1000 euro beschikbaar. De cheque 
werd overhandigd aan Wilma van 
Poelgeest die namens Mens De 
Bilt in de organisatie zit. Vaste 
bezoeker Shanna Zwenger maakte 
de cheque geldig door er de datum 
op te zetten. 

Pieter van Maaren voorgedragen 
als burgemeester van Zaltbommel

De vertrouwenscommissie van 
de gemeenteraad van Zaltbom-
mel draagt burgemeester Pieter 
van Maaren van Urk voor als 
burgemeester van deze Gelderse 
stad. Voordat Van Maaren op 3 
juli 2012 in Urk als burgemeester 
werd geïnstalleerd was hij voor-
zitter van de CDA-fractie in de 
gemeente De Bilt. 

Pieter van Maaren werd geselec-
teerd uit dertig kandidaten en volgt 
in Zaltbommel waarnemend burge-
meester Peter Rehwinkel op. Van 
Maaren is geboren en getogen in 
Heukelum en keert nu terug naar 
zijn geboortestreek. Zijn vrouw 
komt uit het nabijgelegen Gameren. 
Heukelum ligt op de grens van de 
Betuwe en de Vijfheerenlanden. De 
plaats heeft stadsrechten en behoort 
tot de gemeente Lingewaal. Zijn 
vader was er 24 jaar lang wethou-
der. 

Van Maaren werd op 3 juli 2012 
tijdens een bijzondere gemeen-
teraadsvergadering geïnstalleerd 
als burgemeester van de gemeente 
Urk. De ambtseed werd afgenomen 
door Leen Verbeek, toen Commis-
saris van de Koningin, nu van de 
Koning, van Flevoland. De ver-
trouwenscommissie van Zaltbom-

mel deed de voordracht voor Pie-
ter van Maaren op basis van een 
profielschets, die de gemeenteraad 
in maart vaststelde. De belangrijk-
ste basiseigenschappen, die daarin 
werden opgenomen waren ver-
bindend, integer, onafhankelijk en 
stressbestendig. 

De verwachting is dat Van Maaren 
op 19 september wordt beëdigd 
als burgemeester van Zaltbommel. 
[GG]

Onder toeziend oog van Leen 
Verbeek ondertekende Pieter 
van Maaren op 3 juli 2012 de 
aanstellingsdocumenten voor het 
burgemeesterschap van Urk.

V.l.n.r. moatjen Nine, zuun Toine, moe Ine, toate Pieter, moatjen Didy 
en zuun Leon van Maaren waren vanaf 2012 op Urk en gaan nu naar 
Zaltbommel.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Van tijd tot tijd moet ik naar de glasbak in mijn buurt, gelegen vlak 
naast de ingang van de in- en uitlaadgarage van vrachtwagens voor Al-
bert Heyn en Lidl, aan de Sperwerlaan in Bilthoven. 
Altijd ben ik weer blij als ik het er levend en ongedeerd van heb afge-
bracht: je moet nl. noodgedwongen over de rijweg van die vrachtwa-
gens lopen, er is daar geen stoep, alleen wat onregelmatige zandhopen, 
ook niet gemakkelijk om overheen te komen, zeker niet met een fiets 
aan de hand of met een rollator. De uitgang van de garage is een donker 
hol, dus je ziet niets aankomen. Je kunt aan de overkant wel over een 
stoep lopen, maar dan moet je oversteken en dat is ook weer niet leuk, 
want daar komen personenauto’s uit de andere parkeergarage langs, 
soms met een behoorlijke vaart. Gelukkig zijn er vaak mensen die dan 
even voor mij stoppen….
Gemeente, kunt u alsjeblieft een andere, veilige plek bedenken? Ik ken 
mensen uit mijn buurt die hier niet meer heen gaan en een eind omrij-
den, maar dat kan niet iedereen.

Ton in ‘t Veld, Bilthoven
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

WETERINGS
Hessenweg 194D, 3731 JN  De Bilt
030-2074204 ELECTROWORLD.NL
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BOSCH
WASMACHINE 
SERIE 8 ECOSILENCE 
WAW32542NL 

A+++   -30%

ENERGIE
9

KILO
A

DROGEN
1600
TOEREN

BOSCH
CONDENSDROGER
WTE84105NL SERIE 4

B
ENERGIE

7
KILO

AEG
WASMACHINE 
L6FB84GW PROSENSE

A+++   -20%

ENERGIE
8

KILO
B

DROGEN
1400
TOEREN

AEG
WARMTEPOMP-
DROGER
T7DBN400

AEG
WARMTEPOMP-
DROGER
T7DBN400

BOSCH
KOEL/VRIESCOMBINATIE
KGE36VW4A

A+++

ENERGIE
214 liter

KOELINHOUD
88 liter

VRIESINHOUD

A++         

ENERGIE
7

KILO

 699,- 

559,-

140,-
KORTING

 599,- 

429,-

170,-
KORTING

 599,- 

469,-

130,-
KORTING

 879,- 

659,-

220,-
KORTING

 419,- 

369,-

50,-
KORTING

DE BESTE PRIJS IN DE MARKT

KOM LANGS IN DE WINKEL

140,-
KORTING

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

� NIEUWE KEUKENS

� KEUKENRENOVATIE

� KAMER EN SUITE

� RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

� (INLOOP-) KASTEN

� KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

� TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

VAN € 4,95
NU € 3,95

FRIES
SUIKERBROOD

BOEREN-
CAKE

NU € 2,50

Een echte 
traktatie!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Gym-club voor ouderen in 
Maartensdijk jubileert

door Kees Diepeveen 

Twintig jaar geleden heeft Jenny Freriks gymnastiek voor ouderen geïntroduceerd in 
de gemeente Maartensdijk. Zij ging gymnastieklessen geven in 

het kader van Meer Bewegen voor Ouderen. 

De gym-club bestaat momenteel uit 
23 deelnemers maar nu onder de 
vlag van de stichting Mens. Ter ere 
van dit feit werd 19 juni een jubi-
leumgymles gegeven. Aan deze bij-
zondere jubileumgymles werkten 
alle drie de docenten mee die in de 
afgelopen 20 jaar de gymnastiekles-
sen verzorgd hebben: Jenny Freriks 

die het 16 jaar heeft gedaan, waar-
na haar opvolger Rob Kartstens de 
groep 2,5 jaar begeleidde om ver-
volgens het stokje over te dragen 
aan Jonne Rigter die nu 1,5 jaar de 
gymnastiekgroep leidt. Voor deze 
bijzondere jubileum-les werd voor 
een keer afgeweken van de normale 
gymnastieklessen. In plaats van be-

wegen in de vorm van gymnastiek-
oefeningen werd nu een feestelijke 
sjoelochtend gehouden. Dit was al-
tijd de eindactiviteit van de gymles-
sen van Jenny. Dat vonden ze leuk 
om weer eens terug te halen.

Sjoelbakken
Normaal worden de gymlessen over 
twee elkaar opvolgende groepen 
verdeeld. Voor deze gelegenheid 
werden de groepen samengevoegd 
en werden de 16 deelnemers over 
vijf sjoelbakken verdeeld. Rond 
10.30 uur werd de competitie even 
onderbroken voor een kopje koffie 
met een gebakje. Riet Rozenbeek 
gooide de beste ronde en won ook 
het klassement. Voor de drie besten 
was er een prijsje beschikbaar. Elke 
deelnemer had vroeger wel eens ge-
sjoeld. De puntentelling was geen 
probleem.

De gymlessen worden gegeven op 
woensdag in Dijckstate in Maar-
tensdijk. Een groep van 9.30 uur tot 
10.30 uur en een groep van 10.30 
uur tot 11.30 uur. Voor meer infor-
matie over de gymnastieklessen zie 
www.mensdebilt.nl.  Er wordt geconcentreerd om de punten gespeeld. 

Vrijwillig klussen bij het Hospice
Onlangs kreeg het Hospice Demeter hulp van zes medewerkers van een commerciële sales 

organisatie. Met stralend weer wiedden de bedrijfsvrijwilligers onkruid, 
spoten tuinmeubilair schoon en snoeiden de heggen. 

‘Het belang van een goed onder-
houden tuin voor de patiënten 
van het Hospice is groot’, vertelt 
Cindy Hagenouw van het Hospice. 
‘Mooie natuur brengt patiënten, 
die de laatste fase van hun leven 
doorbrengen in het Hospice, rust. 
De tuinvrijwilligers van Hospice 
Demeter doen er dus alles aan om 
de tuin goed te onderhouden. De 
tuin is groot, er is altijd werk te 
doen’.

Vrijwilligers welkom
Het Hospice Demeter maakt graag 
gebruik van de inzet van (bedrijfs-)
vrijwilligers. Dankzij deze hulp is 
kunnen extra klussen worden ge-
daan. Bovendien is het een waarde-
volle ervaring, zowel voor vrijwil-
ligers als voor patiënten. 

Maatschappelijk Betrokken
Samen voor De Bilt organiseerde 
de middag. Zij legt contacten tus-

sen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties en organiseert allerlei 
activiteiten om maatschappelijke 
betrokkenheid te bevorderen. Wie 
ook - samen met collega`s - actief 
wil zijn in de Biltse samenleving 
kan contact opnemen met Judith 
Boezewinkel van Samen voor De 
Bilt: judith@samenvoordebilt.nl of 
tel 06 11564957. Dit geldt ook voor 
wie zich wil inzetten als vrijwilliger 
bij Hospice Demeter. 

Rustmoment voor de vrijwilligers in de Hospicetuin. (foto Wim Westland)

Kersen eten met 
de Zonnebloem 

Achtendertig deelnemers en acht vrijwilligers van de Zonnebloem af-
deling Maartensdijk vertrokken donderdag 4 juli met een bus van het 
Maertensplein. Einddoel was fruitteler De Achterdijk in Bunnik. De 
eigenaresse vertelde van alles over het telen van fruit, met name kersen 
en peren. Voor alle deelnemers was er een bakje kersen van eigen teelt. 
Toen het tijd was om naar huis te gaan bleek de bus niet te willen star-
ten. Het was geen straf om in het zonnetje en met een ijsje op een ver-
vangende bus te wachten, die er vrij snel was.              Joke Calis

Zonnebloemgasten genieten van vers geplukte kersen.

Samen Leuke Dingen 
Doen in Buurtkamer

Zaterdag 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur is er een Markt Samen Leuke 
Dingen Doen; deze maand in de Buurtkamer aan de Kometenlaan 39 A te 
Bilthoven. Voor buurtgenoten een mooie gelegenheid om elkaar beter te 
leren kennen en wie weet ook samen een afspraak te maken om iets leuks 
te gaan doen. Ook andere belangstellenden die op zoek zijn naar iemand 
om bijvoorbeeld eens mee naar de film te gaan, een terrasje te pakken, een 
potje te kaarten, samen te eten, wandelen of een museum te bezoeken zijn 
van harte welkom. 

De volgende Markt Samen Leuke Dingen Doen is zaterdag 24 augustus in 
de ontmoetingsruimte van appartementengebouw De Leijenburgh in Bilt-
hoven. Meer informatie op www.mensdebilt.nl 

Anjerconcert op 
Veteranendag

Er is op 12 juli een gratis concert van het befaamde en veelzijdige or-
kest van de Koninklijke Marine in het HF Witte Centrum in De Bilt van 
19.30 tot 21.30 uur. De Marinierskapel staat bekend als een van de beste 
militaire orkesten ter wereld, met meer dan 50 topmusici. Zij treden 
op ter gelegenheid van Veteranendag onder leiding van chef-dirigent 
Arjan Tien met solist Suzan Seegers. Aanmelden voor dit concert kan 
via www.debilt.nl/anjerconcert. Maximaal 8 personen per aanmelding. 
Voor grotere groepen via evenement@debilt.nl.   [HvdB]

Een van de beste militaire orkesten ter wereld speelt vrijdag in De Bilt. 
(foto Louis Meulstee)
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

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

DE HELE 
MAAND JULI

20%
kassakorting

op álle
regentonnen

ATTENTIE
Wateroverlast in de tuin, of juist 

gebrek aan voldoende water? In ons 
huidige klimaat met nogal eens een 
donderbui en dan weer hitte lijkt het 
moeilijk om het water te beheersen. 
Hoe dat prima te doen is leest u op 

onze website of op www.rainproof.nl

WATERMAAND

OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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 MENS is ook…
Zomerprogramma
Tot en met 30 augustus kunt u deelnemen aan 
de diverse leuke activiteiten en workshops van 
het Zomerprogramma met onder andere: 
Vrijdag 10 juli:
Engelse conversatieles Maartensdijk en 
Klaverjassen De Bilt
Maandag 15 juli: 
Mozaïeken volwassenen De Bilt en 
Zelfverdediging t.o. gemeentehuis Jagtlust
Dinsdag 16 juli: 
Samen Lunchen De Bilt en Decopatchen 
Maartensdijk
Woensdag 17 juli: 
Natuurtekenen en Body & Mind Outdoors in 
Houdringe Bos De Bilt
Donderdag 18 juli: 
Samen breien en een Haiku Japanse gedichten/
verhalenmiddag De Bilt
Vrijdag 19 juli: 
Speelotheek en Mamacafé De Bilt

Meer activiteiten en uitgebreide informatie: 
https://www.mensdebilt.nl/uitgelicht/

Zomerprogramma-2019 
Vooraf aanmelden via 
servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl of 
servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 

Vragen? 
Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt , 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 (geopend 
9.00/13.00 uur) of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96, 
0346-214161 (geopend 
9.00/12.00 uur)

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

RUNDER WOK REEPJES
Met o.a. biefstuk, sugarsnaps, prei-ringen, heerlijk
gemarineerd met onze zachte peper marinade!!
Kort stevig roerbakken; ook lekker op brood! 100 gram 2,15

LAMSKOTELETJES
Van de haaskant gesneden, mals en mager! Naturel of 
gemarineerd, kan in de pan en super op de BBQ!
Kort rosé om en om bakken 100 gram 2,25

BEEF CALZONE
Malse biefstuk schnitzel met spinazie, kaas & salami.
Een heerlijke smaakmaker; lekker helemaal panklaar!
Kort bakken tot de kaas smelt... 100 gram 2,15

ENGELSE WORST
De aller lekkerste smalle varkensworstjes voor in de pan
en natuurlijk op de BBQ; lekker glutenvrij gekruid!
Zachtjes braden; ca 3 tot 4 minuten 100 gram 1,25

RUNDERGEHAKT
Zonder kleurstof en zonder kruiden; puur vlees van de
Utrechtse Heuvelrug; dus lekker lokaal!! Om bijv. zelf
hamburgers te maken, lasagne, soepballetjes 500 gram 4,00

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

SUPER LEKKERE AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 juli t/m zaterdag 13 juli.

Zetfouten voorbehouden.

KOGELBIEFSTUK SATÉ
Mooie malse gemarineerde blokken; rosé bakken!! 100 gram 1,99
GEPANEERDE SCHNITZELS
Gekruid, gezouten, gepaneerd; zachtjes braden 4 stuks 7,00

MINI KIPDIJROLLADE
De gewaardeerde, lekker gekruide en mild gezouten, 
van kipdijfilet dus wordt niet droog; ± 150 gram p. stuk
ca. 25 min. braden op 150°C in de oven 100 gram 1,25

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Kwaliteitsslagerij Zweistra
De vleesspeciaalzaak in Maartensdijk. Wij heb-
ben voor u een zeer ruim assortiment aan verse 
kwaliteitsproducten. Ambachtelijk gemaakt 
volgens beproefde recepturen... [lees meer]

Hairdesque
In onze moderne salon kunt u rekenen op een 
gedegen advies en een betrokken kijk op uw 
haarwensen. Wij onderscheiden ons met de fan-
tastische Curlsys kniptechniek...  [lees meer]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk maar 
ook  promotie 
artikelen en 

ideeën!

Je kan het zo 
gek niet 

bedenken of we 
gaan er voor. 

Meer info?
Bel of 

mail naar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Vrienden voor het leven
door Walter Eijndhoven

‘Samen Oplopen’ is een project vanuit Mens De Bilt voor gezinnen uit de gemeente met kinderen 
onder 24 jaar, die een lastige periode doormaken en behoefte hebben aan steun. Vrijwilligers 

verbinden zich meestal voor een bepaalde periode aan zo’n gezin, 
maar soms kan dat uitlopen op ware vriendschappen.

Luc en Eveline uit Bilthoven kun-
nen hierover meespreken. Zij 
werden gekoppeld aan Amir en 
Shohreh uit Iran en de klik tussen 
beide gezinnen was zo groot, dat 
een hechte vriendschap ontstond. 
‘De wens om wat voor een ander te 
doen, was altijd al aanwezig’, ver-
telt Eline. ‘Ik was al bekend met 
het project ‘ Samen Oplopen’ en 
toen ik Christine Thomas, de co-
ordinator van het project, sprak op 
een open dag van Het Lichtruim, 
besloot ik mij aan te melden als 
vrijwilliger. Ook thuis reageerde 
iedereen enthousiast, dus besloten 
wij ons in het avontuur te storten’.

Taal
Amir en Shohreh hoorden over 
‘Samen Oplopen’ op het consulta-
tiebureau. Zij wilden graag in con-
tact komen met een Nederlandse 
familie om de cultuur verder te le-

ren kennen en zij hadden behoefte 
aan wat ondersteuning bij prakti-
sche zaken. Amir: ‘Eerst kregen 
wij ondersteuning door Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, maar ook 
daarna blijven sommige dingen 
nog moeilijk. Familie of vrienden 
heb je niet, waarop je kunt terug-
vallen. In de Nederlandse samen-
leving is het moeilijk om je eigen 
weg te vinden. Invullen van belas-
tingformulieren, iets aanvragen, de 
zorgverzekering, noem maar op. 
En de Nederlandse taal, dat blijft 
een uitdaging’. 

Koppelen
Nadat Christine met beide gezin-
nen een kennismakingsgesprek 
had gevoerd, besloot zij hen aan 
alkaar te koppelen. ‘Bij de eerste 
ontmoeting keek ik wel even de 
kat uit de boom. Het is toch net een 
blind date. Je wordt gekoppeld en 

dan moet je maar zien of het klikt’, 
legt Eline uit. ‘Maar vrijwel direct 
was er een klik, tot op de dag van 
vandaag. Het gaat zelfs zover dat 
de kinderen over en weer logeren. 
En natuurlijk is het fijn om iets 
voor een ander te kunnen bete-
kenen, maar daarnaast brengt het 
contact met een familie uit een an-
dere cultuur ons en onze kinderen 
ook heel veel’. Luc vult aan: ‘Al 
snel ontstond er een vriendschap 
tussen ons en gingen wij vaker bij 
elkaar langs, soms meerdere keren 
per week. En wij eten bij elkaar en 
hebben dan veel lol samen’. 

Oplopen
Ook Amir en Shohreh zijn erg blij 
met hun contact met Luc en Eline. 
‘Zonder hen hadden wij het moei-
lijker gered in Nederland’, laat 
Amir weten. Daarom is het goed 
dat een project als ‘Samen Op- De families konden het direct met elkaar vinden; met boven v.l.n.r. Luc, 

Eline, Amir en Shohreh. 

Zomer themamarkt bij Emmaus
door Guus Geebel

Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven organiseert op zaterdag 13 juli van 13.00 tot 16.00 uur 
opnieuw een  themamarkt. Dit keer is er speciaal aandacht voor meubelen, 

verlichting, audio-apparatuur, cd’s en gereedschap. Van de opbrengst 
gaat een deel naar projecten van de Dorpskerk in De Bilt.  

De coördinatoren Coen de Moor en 
Frank Dujardin vertellen wat be-
zoekers kunnen verwachten. ‘Er is 
speciaal voor deze dag al een en an-
der verzameld. We hebben vintage 
meubelen en verlichting.’ Coen en 
Frank constateren dat vooral de ja-
ren vijftig en zestig nu erg gewild 
zijn bij jonge mensen. De jongste 
generatie gaat vaak op zoek naar 
wat meer romantische spullen die 
tegen het antieke aanzitten. ‘Ont-
werpen van Cees Braakman van 
Pastoe en Bruynzeel doen het heel 
goed. We hebben hier een Pastoe 
kast en een strakke Artimede Tizio-
lamp uit de jaren zeventig. Er komt 
nu voor het eerst stand met gereed-
schap.’

Succes
Hoewel de ontwikkelingen op het 
gebied van audio-apparatuur heel 
snel gaan, merken Coen en Frank 
dat er veel vraag is naar vintage 
audio. ‘Grote muziekboxen en 
oude apparatuur doen het heel 
goed. We hebben hier een setje 
Warfield speakers uit de jaren ze-

ventig. Het cassettebandje is ook 
weer helemaal terug. Analoge ca-
mera’s worden ook weer goed ver-
kocht. Het is grappig dat de jeugd 
teruggrijpt op dingen die ze eigen-
lijk niet kennen. Vergeleken met 
de grote markten die we voorheen 

twee keer per jaar organiseerden, 
zijn de themamarkten veel over-
zichtelijker. Die grote markten wa-
ren voor onszelf vaak ook te groot. 
De themadagen blijken een succes 
en de organisatoren verwachten 
weer een gezellige marktdag.

De coördinatoren Coen de Moor en Frank Dujardin genieten van de 
themamarkten.

Hoogvliet bezorgt 
thuis in Bilthoven

Supermarkt Hoogvliet startte op verzoek van klanten op maandag 
1 juli met het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen in 
Bilthoven. Een perfecte service voor iedereen die houdt van gemak 
of zelf niet in staat is om naar de supermarkt te gaan. Klanten (in 
Bilthoven) kunnen de nieuwe bezorgservice gratis proberen.  

Met thuisbezorging op zes dagen in de week - keuze uit verschil-
lende tijdsblokken - een online assortiment van meer dan 10.000 
producten en ruim 100 wekelijkse aanbiedingen biedt Hoogvliet 
meer dan alleen het gemak van boodschappen aan huis. De klant ge-
niet van dezelfde prijzen als in de winkel en van vele extra’s. Online 
bestellen kan via hoogvliet.com of met de handige app. 

luisteren via een playlist op Spotify.
Goudenregen is onder meer verkrijgbaar bij de Bilthovense Boek-
handel aan de Julianalaan. Van elk dáár gekocht exemplaar dragen 
de boekhandel en de uitgever van het boek samen 2 euro af aan de 
Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2020.

Opgefleurd

Het centrum van Bilthoven is 
opgefleurd met 32 hanging baskets; 
een initiatief om de beleving van 
het centrum voor inwoners en 
bezoekers op kleurige en fleurige 
wijze te versterken. 
[foto Henk van de Bunt]

ALS patiënt viert 
het leven met 

‘Goudenregen’
Zaterdag 29 juni verscheen Goudenregen – Kroniek van een levens-
genieter met ALS van Vincent Cornelissen uit Bilthoven; een auto-
biografie waarin positieve levenservaringen en -visie laten zien dat 
ondanks tegenslag het leven gevierd kan worden.

Toen Vincent Cornelissen de diagnose ALS kreeg, wilde hij zich daar 
niet zomaar bij neerleggen. Was er voor hem nu zomaar een onver-
mijdelijk vervroegd einde afgekondigd? Was er geen oplossing? In 
Goudenregen laat Vincent Cornelissen zien hoe de onheilstijding die 
hem trof, juist levenskracht in hem losmaakte. Opgeschreven vanuit 
de gedachte dat misschien ook anderen daar iets aan hebben.

Bijdrage ALS Lenteloop
Bij ieder hoofdstuk heeft hij een muzieksuggestie opgenomen, die de 
bijpassende sfeer weergeeft. Deze muziek is onder andere te beluiste-
ren via een playlist op Spotify.
Goudenregen is onder meer verkrijgbaar bij de Bilthovense Boek-
handel aan de Julianalaan. Van elk dáár gekocht exemplaar dragen 
de boekhandel en de uitgever van het boek samen 2 euro af aan de 
Rabobank ALS Lenteloop Bilthoven 2020.

lopen’ bestaat en dat je daardoor 
makkelijker in contact komt met 
Nederlanders en de Nederlandse 
maatschappij’ .

Vrijwilligers gezocht
Mens De Bilt zoekt nog steeds 
vrijwilligers voor hun project ‘Sa-

men Oplopen’. Bij vragen of als u 
zich wilt aanmelden als gezin of 
vrijwilliger, kunt u contact opne-
men met Christine Thomas, coör-
dinator ‘ Samen Oplopen’. Zij is 
bereikbaar op dinsdag en donder-
dag via 06 13069608 of mail naar: 
c.thomas@mensdebilt.nl.
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Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Holsblokkenweg 2017’ 

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Hols-
blokkenweg 2017’ gewijzigd heeft vastge-
steld.

Plangebied 
Het plangebied is gesitueerd aan de west-
zijde van de Holsblokkenweg te Westbroek. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de realisatie van 5 star-
terskoopwoningen. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen zowel ambtelijke 
wijzigingen als wijzigingen naar aanleiding 
van een aangenomen amendement door de 
gemeenteraad. De betreffende punten zijn 
in het gewijzigde bestemmingsplan ver-
werkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage, 
van donderdag 11 juli 2019 tot en met 
woensdag 21 augustus 2019. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.17009BP0003-VG01 

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:

-  een ieder tegen de onderdelen van het 
plan die gewijzigd zijn vastgesteld, en;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest om een zienswijze in te dienen.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 11 juli 2019 tot en met woensdag  
21 augustus 2019 bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
de heer A. van Breda via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Jessie Bekkers-Van Rooij vertrekt 
bij Woonstichting SSW

door Walter Eijndhoven

Vanwege haar benoeming tot directeur-bestuurder bij Woningcorporatie Laurentius in 
Breda, vertrekt Jessie Bekkers-Van Rooij met ingang van maandag 1 juli als directeur-

bestuurder bij Woonstichting SSW in Bilthoven. Toevalligerwijs kwam deze nieuwe 
uitdaging op haar pad en greep zij deze mooie kans met beide handen aan.

Met enige weemoed kijkt zij te-
rug op een geweldige periode 
bij SSW, met veel contacten met 
klanten, maar ook met de ge-
meente en vele andere maatschap-
pelijke organisaties. Al van jong-
saf wist Bekkers-Van Rooij dat 
zij zou gaan werken in de maat-
schappelijke sector. Na een studie 
Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven en een 
studie Economie en Financiering 
aan de Universiteit van Tilburg, 
kwam zij terecht in het vastgoed. 
Als manager Wonen en Wijken bij 
de gemeente Eindhoven, direc-
teur bij Vitalis Woonzorg Groep 
en diverse functies op het aan-
dachtsgebied van wonen en zorg 
belandde zij uiteindelijk bij SSW 
in Bilthoven.

Klantgedreven
'Vier jaar geleden zag ik dat SSW 

een nieuwe klantgedreven be-
stuurder zocht', vertelt Bekkers-
Van Rooij. 'En in die woorden 
herkende ik mij helemaal. De 
klant staat altijd bovenaan en sa-
men met mijn medewerkers pro-
beer ik er altijd voor hen te zijn'. 
Gedreven als zij is, ging de nieu-
we bestuurder direct aan de slag. 
Een tijd van kennismaken met 
medewerkers, klanten, gemeente 
en diverse maatschappelijke or-
ganisaties volgde. Bekkers-Van 
Rooij: 'In de afgelopen vier jaar 
heb ik, samen met de medewer-
kers, veel opgepakt. Waaronder 
‘Het Huis van SSW’, met de klant 
in het middelpunt. Natuurlijk is 
onze basis het verhuren van wo-
ningen, maar daarbij verliezen wij 
de mensen om wie het gaat, niet 
uit het oog. Samen met bewoners, 
overheden en andere belangheb-
benden realiseren wij goed, be-

taalbaar en veilig wonen. De laat-
ste twee jaar is daar duurzaamheid 
als focuspunt bij gekomen'. 

Oogappeltje
Eén van de oogappeltjes van 
Bekkers-Van Rooij is het recent 
opgeleverde appartementencom-
plex De Leijenburgh aan de Van 
Heukelomlaan in Bilthoven. De 
99 sociale huurwoningen, met een 
oppervlakte van 60-90 vierkante 
meter, zijn duurzaam, zonder gas, 
want zij worden verwarmd met 
een individuele warmtepomp, 
huurders koken electrisch en op 
het dak staan zonnepanelen. 'Hier 
ben ik echt trots op', vertelt Bek-
kers-Van Rooij. 'Dit nieuwbouw-
project zorgde voor beweging in 
de markt van sociale huurwonin-
gen binnen gemeente De Bilt, 
omdat meerdere (eengezins-)wo-
ningen vrijkwamen. Nieuwbouw 
is nodig om betere doorstroming 
te verkrijgen'. Om deze reden is 
SSW ook verheugd dat aan het 
eind van deze zomer wordt gestart 
met de nieuwbouw van 33 sociale 
huurwoningen, in het project ‘Hof 
van Bilthoven’, aan de Melkweg 
in Bilthoven. In het najaar start de 
verhuur hiervan. 

Buurtkamer
Ook werkten wij met bewoners 
mee aan de realisatie van de 
Buurtkamer Kometenlaan en ne-
men wij deel aan BENG voor een 
energie-neutraal De Bilt. Tot en 
met 2021 voeren wij energiebe-
sparende maatregelen uit in ruim 
1.575 woningen in gemeente De 
Bilt, voor meer wooncomfort en 
lagere energielasten voor onze 
huurders. En tot het eind van dit 
jaar krijgen 28 huurwoningen aan 
de Hessenweg in De Bilt een in-

grijpende opknapbeurt. Na de onder-
houds- en duurzaamheidswerkzaam-
heden zijn de woningen klaar voor de 
toekomst'. 
Nadat bekend werd dat Jessie Bek-
kers-Van Rooij zou vertrekken bij 
SSW, startte de Raad van Commis-

sarissen met de werving van een 
nieuwe directeur-bestuurder. Tot die 
tijd wordt Theo Stubbé als interimbe-
stuurder aangesteld. Een bestuurder 
met jarenlange advies- en interim er-
varing op het gebied van bestuur en 
toezicht. 

Fietstocht-Diner-Concert 
voor goede doel

Woord en Daad Soest e.o. (waaronder Maartensdijk) organiseert 
op dinsdag 16 juli een fietsdag voor het hele gezin naar en 

in de omgeving van de rivier De Eem. De opbrengst 
van deze dag is bestemd voor het project 

Sterk voor werk in Ethiopië.     

De fietstocht is ruim 45 km lang. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart 
worden bij fam. Van Wiggen, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Vanaf 
9.30 uur kan er ingeschreven worden en tussen 16.00 en 17.00 uur is daar 
ook weer de ‘finish’. Na afloop van de tocht wordt er van 17.00 tot 18.30 
uur een driegangendiner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.

Concert
’s Avonds is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale afsluiting 
van de dag, waarin samenzang en een kooroptreden op het programma 
staan. De kerk is open om 19.00 uur, de muzikale afsluiting begint om 
19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte. 

Aanmelden
Wie alleen wil meefietsen hoeft zich niet aan te melden. Voor de huur van 
de fiets, de lunch en het diner dient u zich van tevoren wel aan te melden 
(uiterlijk donderdagavond 11 juli) op website www.woordendaadsoest.nl 
of bij Gert-Jan Bluemink, tel 06 27364470. 

 Bekkers-Van Rooij zal 'haar' SSW missen, maar krijgt daar weer iets moois 
voor terug.

Theo Stubbé
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Weltevreden wonen
Het PvdA-wijkteam krijgt van de bewoners van de wijk Weltevreden, tegenover het H.F. 

Witte centrum in De Bilt; een plek, waar binnenkort een nieuwe sociale huurwijk 
en een nieuwe sporthal gebouwd gaan worden, overwegend positieve 

geluiden te horen, maar verbeterpunten zijn er altijd.

Buren kennen elkaar van de buurt-
barbecue en de whatsappgroepen 
en zijn zeer tevreden over hun le-
ven in deze gemengde koop/huur-
wijk. Opvallend is de solidariteit 
van de bewoners. Men hoort geen 
enkel NIMBY (Not In My Back 
Yard, niet in mijn achtertuin)-
geluid in de wijk. Men begrijpt 
dat er gebouwd moet worden en 
is tevreden met de keuze voor 
goedkope (huur-)huizen. Een jon-
ge buurtbewoner hierover; ‘Voor 
veel van mijn vrienden is het heel 
erg moeilijk om een goedkoop 
koop- of huurhuis te vinden, dit 
plan biedt hen nieuwe kansen’. 
PvdA De Bilt is blij dat het Col-
lege een motie van hen uit 2015 
uitvoert, om hier vooral goedkope 
sociale huurwoningen te bouwen. 
Bewoners willen wel graag meer 
concrete informatie op papier 
naast de vele inloop- en meepraat-
avonden over nieuwbouw.

Verkeer en straatinrichting
Grote ergernis is het hardrijden 
in de buurt. De buurt ziet het 
doortrekken van de Asserweg, 
het éénrichtingsverkeer en de 
wegversmallingen als een goede 
oplossing en hoopt dat dat nu 

snel gerealiseerd wordt. Over 
het groenonderhoud is men heel 
tevreden, een groot verschil met 
de mening van de bewoners twee 
jaar geleden. Het onderhoud van 
stoepen en wegen laat nog steeds 
te wensen over. De straatverlich-
ting is een raadsel voor de buurt: 
‘Het lijkt net alsof ze zomertijd 
en wintertijd door elkaar halen’ 
aldus een inwoner. Vaak gaat de 
verlichting al heel vroeg aan en ’s 
nachts soms zelfs helemaal uit. In 
de brandgangen brandt het licht 
vaak gewoon overdag.

Winkels en speelplaatsen
Veel inwoners klagen over het 
verdwijnen van de Aldi en het 
verdwijnen van andere voorzie-
ningen, zoals bijvoorbeeld goede 
speeltuinen. Het is gek dat de eni-
ge speeltuin voor oudere kinderen 
in de wijk, bij ’t Hoekie, is afge-
broken. Ook andere voorzienin-
gen verdwijnen. Fractievoorzitter 
Krischan Hagedoorn hierover; 
‘Wij maken ons sterk voor het be-
houd van voorzieningen. We kun-
nen niet van ouderen verwachten 
dat ze langer zelfstandig blijven 
wonen wanneer winkels, bushok-
jes, pinautomaten en OV-oplaad-

punten blijven verdwijnen. Ook 
voor minima en jongeren maakt 
men het steeds moeilijker als we 
alle voorzieningen uit de wijken 
halen of helemaal uit de dorpen 
laten verdwijnen. Het in stand 
houden van gemeenschappelijke 
voorzieningen mogen we niet al-
leen aan de markt overlaten, daar 
moet ook de gemeente zich sterk 
voor maken met slimme oplossin-
gen’. PvdA De Bilt pleit al jaren 
voor nieuwe creatieve oplossin-
gen op dit vlak.

Woongenot
Huurders zijn tevreden over het 
onderhoud door woonstichting 
SSW. Wel klaagt men over de 
opeenvolgende huurstijgingen. 
Een aantal bewoners moet nood-
gedwongen verhuizen en oudere 
inwoners denken er niet over om 
naar een kleiner maar veel duur-
der appartement te verhuizen. 
De buurt wil ook graag een vaste 
parkeerplaats voor de deel-auto, 
tot nu toe werd dit niet ingewil-
ligd door de gemeente. Ook er-
gert men zich aan de overlast van 
drugsdealers in deze hoek. Het 
wordt tijd, dat hier iets aan wordt 
gedaan. Inwoners vinden dat de 

De textiel-containers tegenover de voormalige Aldi-winkel puilen uit; een 
lelijk gezicht en een gevaar in een verder mooie wijk.

‘Connect by Music’ 
in de Woudkapel

Zaterdag 22 juni was er een benefietavond voor ‘Connect by Music’, georganiseerd door de 
Soroptimisten van De Bilt/Bilthoven. Doel was geld in te zamelen voor dit mooie project. 

Connect by Music heeft als doelstel-
ling het organiseren en faciliteren 
van professioneel muziekonderwijs 
in Griekse vluchtelingenkampen, 
vooral voor kinderen en jong vol-
wassenen. Er wordt ook gezorgd 
voor muziekinstrumenten. Het (sa-
men) maken van muziek is een be-
proefde vorm van muziektherapie 
voor getraumatiseerde vluchtelin-
gen.

Kuuroord
De avond begon met een presentatie 
door de soroptimist en docent klas-

sieke talen Alwine Reinink, met als 
titel: ‘Wondergenezingen in Epi-
dauros’. Op inspirerende wijze nam 
zij haar toehoorders mee in de we-
reld van wondergenezingen in dit 
klassieke kuuroord. Zij beschreef 
de handelingen van de Griekse arts 
Asclepius, geboren in Epidauros. In 
zijn geneeswijzen speelden slangen 
een belangrijke rol. Het internatio-
naal erkende symbool voor artsen, 
het esculaap, verwijst naar deze 
klassieke geneesheer. Later speelde 
ook Hippocrates in Epidauros een 
belangrijke rol. De eed van Hip-

pocrates verwijst naar deze klas-
sieke geneesheer. Tegenwoordig is 
Epidauros vooral bekend om zijn 
klassieke theater met zijn bijzon-
dere akoestiek. Na de pauze volgde 
een recital, door violist Jeroen de 
Groot, ambassadeur en medeo-
prichter van Connect by Music en 
pianist Cuden Brook. Zij speelden 
werken van Sarasate, Ravel, Cho-
pin en Saint Saëns. De hoge tempi 
van deze composities, vooral in 
presto, vroegen veel van de tech-
niek van de musici.  
            (Frans Poot)

Jeroen de Groot en pianist Cuden Brook spelen voor ‘Connect by Music’.

Bijzonder theater in 
het Lichtruim

Op initiatief van Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt voerde de 
voormalige inwoner van de Sovjet Unie, Ekaterina Lavental, ter 
gelegenheid van Wereld Vluchtelingendag op 20 juni een muziek-
theatervoorstelling op.

Hanneke Eilers, coördinator van het Steunpunt, hield een korte inlei-
ding, waarin zij ook benadrukte dat het Steunpunt nog meer vrijwilli-
gers voor het maatschappelijk team en taalondersteuners zoekt om sta-
tushouders te begeleiden in het verkrijgen van hun onafhankelijkheid. 
Hiermee krijg je ook de kans om mensen van verschillende culturen te 
ontmoeten.

De Weg
De theaterzaal was intussen volgestroomd met bezoekers, die een bij-
zondere avond tegemoet gingen. Na haar vorige stuk ‘De Weg’, waarin 
Ekaterina haar vlucht uit de Sovjet Unie verbeeldt met haar verhaal, 
zang en harpspel, voerde zij nu ‘De Grens’ op. Zij nam haar publiek 
op indrukwekkende wij mee in haar tocht vanaf haar aankomst in Ne-
derland naar het AZC en uiteindelijk de vrijheid. Een tocht die 3 jaar 
zou duren.

De grens
Daar waar ‘De Weg’ vooral romantische dromen liet zien, is ‘De Grens’ 
soms veel mee confronterend. Zij vertelt en zingt over volwassen man-
nen die haar, als 16 jarige, ten huwelijk vragen. Ook zit er een echte 
#MeToo-ervaring in. En ook het Nederlandse wijzende vingertje was 
voor het publiek heel herkenbaar. 

Dagdromen
In beide voorstellingen speelden haar dagdromen een grote rol. Ekate-
rina had die vaak nodig om te ontsnappen aan de harde werkelijkheid. 
Ook nu weer was het publiek onder de indruk van haar verhaal, acteer-
talent, prachtige zangstem en harpspel.          (Frans Poot)

Ekaterina neemt haar gehoor op indrukwekkende wijze mee in haar 
levensverhaal.

politie, na het verdwijnen van het 
politiebureau in De Bilt, veel later 
aankomt dan vroeger. Bewoners 

hopen maar dat de dealers weg-
trekken zodra de nieuwe wijk is 
gerealiseerd.             (Geert Slot)
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Aeres VMBO te gast in moskee
door Kees Diepeveen

De twee eerste klassen van Aeres VMBO uit Maartensdijk hebben een bezoek gebracht aan 
de Omar Al Farouqmoskee in Overvecht. Proberen dialoog en verbinding tot stand te 

brengen was het doel van het bezoek. Tevens werd het vrijdaggebed 
bijgewoond. Voor de leerlingen een bijzondere ervaring. 

Monique Neppelenbroek is do-
cent Levensbeschouwing op Ae-
res VMBO en vertelt: ‘Bij ons op 
school zitten islamitische kinderen 
uit Utrecht Overvecht. Deze kinde-
ren zijn op school een minderheids-
groep en ik heb niet het gevoel dat 
we elkaar echt kennen of begrijpen. 
Daar kom je al snel achter wanneer 
je in gesprek bent met de leerlin-
gen. Toen ontstond bij mij het idee 
om hier op kleine schaal wat aan te 
doen. Via een islamitische leerling 
kwam ik in contact met de stichting 
Hiwaar die de klassen uitnodigde de 
Omar Al Farouqmoskee te bezoe-
ken Samen met de mentor van de 

eerste klassen Hermien van Schup-
pen heb ik de afspraak gemaakt om 
in twee groepen op vrijdag 14 en 21 
juni de moskee te bezoeken’. 

Moskee
Op 21 juni reisde een groep van 30 
leerlingen af naar de Omar Al Fa-
rouqmoskee. Bij de moskee werd 
de groep ontvangen door de heer 
Mohammed Al Talhaoui van de 
stichting Hiwaar wat dialoog be-
tekent en de initiatiefnemer voor 
deze verbinding tussen school en 
moskee. Inmiddels was ook de heer 
Abderrahman Boulaksil aangeslo-
ten, vrijwilliger bij de moskee die 

iets over de moskee en de organisa-
tie daarvan vertelde. 

Sociaal gericht
Nadat de schoenen waren uitge-
trokken werd de gebedsruimte be-
treden en vertelde de heer Boulaksil 
in het kort dat de islam niet alleen 
staat voor religie maar ook sterk so-
ciaal gericht is en het gegeven: hoe 
ga je met elkaar om erg belangrijk 
is. Inmiddels was Imam Fouad aan-
gesloten die in de middag het vrij-
daggebed zou verzorgen. ‘Vanuit 
ons geloof zijn dingen soms anders, 
maar als we weten waarom dan is 
dat prima’, aldus de imam. Inmid-
dels kregen de leerlingen zicht op 
het gebruik van de gebedsruimte 
door gelovigen die ondanks de 
aanwezigheid van de leerlingen de 
ruimte gebruikten zoals zij dat ge-
wend waren.

Samenwerken
Vervolgens ging de groep naar een 
leslokaal in een ander deel van de 
moskee waar het gesprek werd 
voortgezet. Docenten en leerlingen 
konden openlijk vragen stellen aan 
de imam die de accenten vooral 
legde op een goede onderlinge 
harmonie in de samenleving waar-Teamfoto van de bezoekers met de gastheren. 

In de gebedsruimte van de moskee luisteren de leerlingen vol aandacht 
naar de gastheren. 

door we kunnen samenwerken met 
elkaar en veilig kunnen leven. De 
boodschap was duidelijk: we moe-
ten absoluut meer met elkaar pra-
ten om elkaar beter te begrijpen. 
Vervolgens werd in een islamitisch 
cafetaria gezamenlijk van de cous-
cous genoten. 
Nadat de leerlingen het vrijdagge-

bed hadden bijgewoond dat door 
het bezoek van de leerlingen ge-
deeltelijk in het Nederlands werd 
uitgesproken door de imam, aan-
vaarden leerlingen en docenten een 
hele ervaring rijker de terugreis 
naar Maartensdijk met het gevoel 
dat iets van verbinding en dialoog 
is bereikt.

Leerlingen krijgen gastles 
over uitvaart 

door Guus Geebel

Leerlingen van groep 8 van de Julianaschool kregen donderdag 4 juli een gastles over wat er 
allemaal geregeld moet worden wanneer iemand is overleden. Uitvaartverzorgers 

Sanne en Nadia van Tap Dela in Bilthoven vertelden aan de hand van een 
beeldpresentatie hoe zij daarbij de nabestaanden bijstaan.

Sanne vertelt dat uitvaartritue-
len heel verschillend zijn. Er zijn 
begrafenissen, crematies, maar 
iemand kan ook de wens te ken-
nen gegeven hebben zijn of haar 
lichaam ter beschikking te stellen 
aan de wetenschap. Nabestaanden 
weten meestal wat de wens voor 
de uitvaart van de overledene is. 
Sanne en Nadia helpen bij het uit-
voeren van die wensen. 
‘In een week tijd moet heel veel 
georganiseerd worden en er moeten 
keuzes gemaakt worden. Kaarten 
moeten gedrukt en verstuurd wor-
den, er moet een plaats bepaald 
worden waar de overledene op-
gebaard wordt, de plaats waar de 
plechtigheid gaat plaatsvinden en 
de keuze van een kist. Heel veel is 
mogelijk.’

Plechtigheid
Verschillende kinderen hebben wel 
eens een uitvaart bijgewoond en 
een enkele heeft wel eens een ge-
dicht voorgedragen. Kisten zijn er 
in verschillende uitvoeringen. Het 
komt ook voor dat de kist beschil-
derd is met het logo van de favorie-
te voetbalclub van de overledene. 
Nadia vertelt dat er ook mensen 
in een lijkwade op natuurbegraaf-
plaatsen ter aarde worden besteld. 
Op een natuurbegraafplaats liggen 
overledenen door elkaar in de na-

tuur zonder sieraden of bril en al-
leen kleding van natuurlijke mate-
rialen. Vervoer van de overledene 
naar een begraafplaats of crema-
torium kan ook op veel manieren. 
Met eigen auto mag ook. Tijdens 
de uitvaart wordt meestal muziek 
gespeeld en er is zelfs een uitvaart 
toptien waar Time To Say Goodbye 
bovenaan staat, maar ook wordt 

soms live muziek gespeeld en 
worden video’s of foto’s vertoond. 
Na de plechtigheid worden tegen-
woordig vaak hapjes en drank-
jes geserveerd, waar het vroeger 
meestal koffie en cake was. Het 
was best een moeilijk onderwerp 
en voor een enkele leerling waren 
eigen herinneringen teveel en werd 
even de klas uitgegaan.

Schaapskooi en 
Steenbreek

Zaterdag 6 juli was er een goed bezochte Zomerfair bij Reinaerde kin-
derboerderij De Schaapskooi aan de Melkweg te Bilthoven. Er waren 
25 kramen waarin allerlei spullen verkocht werden, waaronder lekkere 
en gezonde hapjes.

Kinderen konden er spelletjes doen, er was een springkussen, een jam-
beworkshop en ze konden ponyrijden., Els Bonten was aanwezig met 
(bijen-)planten, een cliënt van Reinaerde (Tom) vertelde over bijen en 
verder waren er veel activiteiten voor kinderen. Om 13.00 open lo-
coburgemeester André Landwehr een nieuw speelhuisje voor de kin-
deren. Het Rode huis bevat alles wat nodig is aan banken, tafels en 
speelplaatsen. Op de veranda staat een bank waar zelfs een volwassene 
kan zitten. 

Steen
Een uurtje later was er een Steenbreek-activiteit waarbij het kernteam 
van Steenbreek De Bilt samen met cliënten van Reinaerde een driehoek 
van tegels verwijderde, er goede grond bij deed en diverse bij- en vlin-
dervriendelijke planten in het nieuwe stukje groen zette. 

Tom geeft bij de honingkraam deskundige uitleg over het leven van de 
bijen. (foto Frans Poot)

Direct al nadat Tom van der Meer en locoburgemeester André Landwehr 
de onthullingsplechtigheid hebben beëindigd is er volop belangstelling. 
[foto Henk van de Bunt]

Sanne en Nadia krijgen best veel vragen over een uitvaart.
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

2-persoons SLAAPBANK 
nieuw, uitgeklapt 190x200 
elk bed 90 cm. met onder 
bak voor dekbed etc. kleur 
grijs met 3 losse kussens 
€135,-. Tel: 06-36252092

Massief  e ikenhout 
LEDIKANT 140/200 met 
lattenbodem en matras in 
goede staat en 4 seizoendek-
bed e.d. €150,-. Tel: 030-
2281463

6 glazen pinda schaal-
tjes, 1 persoons diameter 
is 6cm. Samen €1,-. Tel: 
06-14040516

Boek het zevende sacrament 
van David Hewson €2,-. Tel: 
06-14040516

Van Spoetnik tot spaceshut-
tle van Griet Titulaer €1,-. 
Tel: 06-14040516

Wit hoogglans bovenkastje 
160x35cm (hang) als nieuw 
€35,-. Tel.030-6331609

Ligbed  s t r e t che r 
190x60x30cm  €10,-. Tel. 
035-6241475

Camping TV + Antenne 
(Philips beeldbuis 35 cm.) 
€7,50. Tel.035-6241475

Boodschappen Trolley 
(groot formaat met voorvak)  
€7,50 Tel.035-6241475

Zoef zoef dierentuin comple-
te set, tweedehands, inclu-
sief drietal zoef zoef dieren, 
€15,-. Tel. 06-48782494

Zoef zoef boomhut, comple-
te set, tweedehands, inclu-
sief drietal zoef zoef dieren, 
€15,-. Tel. 06-48782494

Groen tuinstel hartman 
tafel plus 4 mooie verstel-
bare inklapbare stoelen met 
nieuwe kussens €120,-. Tel. 
0346-213501

Lederen bergschoenen cam-
pland. Mt.40. €15,-. Tel. 
0346-213469

Station fiets te koop merk: 
union met 7 versnellingen. 
€30,-. Leder: cognac tas 
28/36 div. vakken. €10,-. 
Tel.0346-213469

Metalen uitklapbare kam-
peertafel kunsstofblad br. 
52,5 cm, l. 66cm, h 48cm 
min. Uitschuifbaar 66cm. 
€20,-. Tel. 0346-212492

Te koop gevraagd
Jonge liefhebber zoekt 
LP’s prijs notk, oude 
SPELCOMPUTERS ook 
welkom. Tel: 06-30012143

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 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden 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

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

Cursussen/ trainingen 
Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in Bilthoven. Half 
sept 2019 starten weer bridgelessen. Voor beginners 12 lessen 
op wo-avond. Na Kerst vervolgcursus mogelijk. Voor semi-
gevorderden op vr-morgen of ma-avond. Ook privélessen voor 
alle niveaus met grote flexibiliteit. Wij hebben kleine groepen 
van max ca 10 pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gega-
randeerd. www.bridgeschool-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.
com, 030281121, 0655193649

Cursus filosofie, tien weken, vanaf september 2019 in De Bilt 
met godsdienst-filosofie (over oorsprong en functionaliteit van 
het geloof, over secularisering en atheïsme). Max Weber en 
Francis Fukuyama over staatsvorming (politieke filosofie). 
Jeremy Bentham, Immanuel Kant en John Rawls over rechtvaar-
digheid en scepticisme en cynisme als filosofische stromingen. 
Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of email naar mdebaar@
hetnet.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  .....................................................

op een tijdstip dat ú schikt. 
Ook meehelpen de best gele-
zen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 
0346 211992.

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Lieve OPPAS aan huis 
gezocht voor twee vrolij-
ke jongens van 6 en 9 jaar 
op de woensdag- en don-
derdagmiddag van 13.00-
18.00 in Groenekan. Tel: 
06-10188316

Johns verkoop in brood, 
kaas, wijn en delicatessen is 
opzoek naar 2 nieuwe mede-
werkers. Ook voor de zater-
dag. Leeftijd vanaf 16 jaar. 
Info: 030 2201752 of john@
johnss.nl

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 0634892915

Diversen
V O U W S C O O T M O B I E L 
Mango € 195,- metallic 
lichtblauw, cat. 3. Te koop, 
makkelijk mee te nemen in 
auto voor bv. lange wande-
ling. Heeft wel nieuwe accu 
(ca. €50,-) nodig. Inclusief 
verzekering tot 1-5-2020. 
Tel. 06-19698109

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

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

Op ’t bankje
Wat moeizaam komt een wat oudere vrouw achter een rollator 
rustig aanlopen. Naast haar een rijzige man met een grote witte 
snor die bijna statig naast haar loopt. Bij het bankje aangekomen 
groeten ze vriendelijk en de man helpt zijn vrouw om op een 
aangename manier te kunnen zitten. Ze laat het allemaal met een 
opgewekt gezicht gebeuren en als de man de rollator aan de kant 
gezet heeft vertelt ze dat ze nieuwe knieën heeft waar ze nog wel 
wat aan moet wennen. ‘Maar het gaat iedere dag beter en met 
mijn rollater die ik mijn Rolls Royce noem en mijn geduldige 
man wordt het vast weer prima’, zegt ze optimistisch. Ze vertelt 
uitgebreid over de goed verlopen operatie en de hulp die ze van 
alle kanten heeft gekregen. Haar man zit keurig rechtop en hoort 
het allemaal met een tevreden blik aan. ‘We wandelen iedere dag 
een eind en nemen onderweg af een toe een rustpauze en hier is 
het goed om op de plaats rust te gaan. Zo langzaam wandelen valt 
voor mij niet mee want als ik alleen ben heb ik er altijd flink de 
pas in.’ Hij vertelt dat hij sergeant-majoor bij de Landmacht ge-
weest is. Dat verbaast me helemaal niet want hij heeft er helemaal 
het postuur voor. Ik kan me hem heel goed voor de troep voorstel-
len. ‘Ja zegt zijn vrouw dat militaire heeft hij altijd gehad. Hij kan 
heel goed commanderen, maar zorgt zelf ook dat alles thuis goed 
geregeld is. We hebben een dochter en twee zonen die allemaal 
gestudeerd hebben en goed terecht gekomen zijn. Maar het meest 
trots is Arnold op onze jongste zoon die de KMA in Breda gedaan 
heeft en nu majoor is.’ De man begint nu te glunderen. ‘Ja, daar 
ben ik inderdaad heel trots op. Als je zoals ik altijd in het leger 
werkzaam geweest bent weet je meteen waar het over gaat als hij 
er wat over vertelt. Hij is twee keer op een buitenlandse missie 
geweest en dat is heel wat anders dan mijn buitenlandse ervarin-
gen in het leger, een paar keer naar Duitsland.’ Zijn vrouw vindt 
dat de andere kinderen ook aan bod moeten komen. De andere 
zoon is ingenieur en hun dochter is wiskundelerares op een gym-
nasium. ‘We hebben ook nog vijf kleinkinderen en Arnold hoopt 
dat daar ook een militair tussen zit. Ik heb al gezegd dat ik het leuk 

zou vinden als een van de kleindochters dat was’, zegt ze lachend. 
‘We zijn heel wat keren verhuisd en de kinderen zijn allemaal in 
verschillende plaatsen geboren. Wij hebben elkaar leren kennen 
toen hij in Amersfoort gelegerd was. Toen al had hij een snorretje 
en daar viel ik meteen op. Eigenlijk had ik al een beetje verkering 
met een andere jongen, maar die heb ik voor Arnold een blauwtje 
laten lopen. Het is met hem toch wel weer goed gekomen want 
hij kreeg kort daarna verkering met een vriendin van mij en ze 
zijn ook nog getrouwd. Daar waren wij nog bij. Verkering met 
een militair was soms wel lastig want als er een afspraakje niet 
door kon gaan kon je niet even een appje sturen. Het gebeurde 
in die tijd nog wel eens dat er plotseling een oefening was. We 
schreven wel heel veel brieven. Ik heb ze nog steeds bewaard.’ 
Ze vertelt dat Arnold als militair verschil-
lende keren de Vierdaagse van 
Nijmegen gelopen heeft. ‘Dan 
ging ik hem met de kinderen 
de laatste dag altijd inhalen.’ 
Arnold kijk op zijn horloge, 
een teken dat hij verder wil. 
‘Kom, Wilma, in de hou-
ding en voorwaarts mars.’   
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Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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Sarah Buis naar WK Waterpolo 
in Zuid-Korea

door Kees Diepeveen

Twee weken geleden was Sarah 
Buis met Jong Oranje onder 19 op 
trainingsstage in Frankrijk toen zij 
een telefoontje kreeg van bonds-
coach Arno Havenga van het Ne-
derlands Damesteam met de vraag 
of zij in de selectie wilde worden 
opgenomen. Daar hoefde Sarah 
niet lang over na te denken. Zondag 
7 juli vertrok zij met het team naar 
Gwangju in Zuid-Korea waar de 
wereldkampioenschappen worden 
gehouden. 

Het was een hele verrassing voor 
de 19 jarige Sarah Buis uit De Bilt, 
die de Pabo-opleiding in deeltijd 
volgt aan de Hoge School Utrecht. 
Zij had haar debuut in het grote 
Oranje al wel gemaakt in maart dit 
jaar tijdens de World Leaguewed-
strijden in Rotterdam. Daarna ging 
Sarah mee naar Final Six in Turijn, 
waar de beste zes landen van Eu-
ropa tegen elkaar speelden en kreeg 
zij speeltijd tegen Italië in de halve 
finale en Rusland in de finale. Tij-

dens de speelminuten die zij hier 
maakte en haar prestaties op de 
training hebben bondscoach Arno 
Havenga doen besluiten om Sarah 
Buis op te nemen in het Nederlands 
Waterpoloteam om de vacature op 
te vullen die vertrekkend keepster 
Laura Aarts achter liet.

Verenigde Staten
Sarah: ‘Ik ben nu de tweede keepster 
van het Nederlands Waterpoloteam 
en ga mee naar Zuid-Korea. We 
zitten in de poule bij Zuid-Afrika, 
Nieuw-Zeeland en de Verenigde Sta-
ten. De eerste twee gaan door naar 
de kwartfinales. Dat moet lukken. Ik 
verwacht wel speeltijd te krijgen te-
gen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. 
Tegen wereldkampioen Verenigde 
Staten wacht ik het maar af. We gaan 
wel met ambitie naar dit toernooi 
waar ook een olympisch ticket is te 
verdienen. Dat zal wel ontzettend 
moeilijk worden want er zijn wel 10 
landen die aanspraak kunnen maken 
op een podiumplaats. Laten we ho-
pen dat de 32 uur trainen per week 
deze zomer zich daar uitbetaalt’.

Buitenland
Veel van de speelsters van het Ne-
derlands team spelen in het buiten-
land. Sarah: ‘Dat is ook wel mijn 
droom om ooit in Italië of Spanje 
te gaan spelen. Maar dat is voor 
later. Eerst het WK en dan het 
voor-olympisch jaar en hopelijk de 
Olympische Spelen in Japan. En ik 
moet natuurlijk eerst mijn school 

afmaken en dan zien we wel wat er 
in zit’. 

Zondag 7 juli vertrok Sarah voor de 
lange reis naar Kwangju en heeft 
het team nog een week de tijd om 
zich verder voor te bereiden. Op 29 
juli zet het team weer voet op Ne-
derlandse bodem. Hopelijk met een 
heel goed resultaat.  

Een dag voor het vertrek: Sarah Buis.

Waterpolokeepster Sarah verwacht ook speeltijd te krijgen op het WK.

Afzwemmen voor Guppy-diploma 
Afgelopen week mocht de jongste 
generatie zwemmers in Combibad 
Brandenburg hun kunsten laten 
zien. De baby’s, peuters en kleu-
ters hebben de afgelopen tijd, on-
der deskundige leiding tijdens het 
Ouder- en Kindzwemmen, tal van 
zwemoefeningen geleerd. 

Zo oefenden ze hoe vrij te bewegen 
in het water, het zgn. ‘apen’, het 
van de kant springen en onderwater 
gaan, drijven op de buik en rug- en 
zwembewegingen met armen en be-
nen en dat alles ook nog eens onder 
het zingen van pakkende liedjes.

Het zwembad was voor de gelegen-
heid mooi versierd en samen met de 
mama’s, de papa’s, oma’s of opa’s 
werd mooi gezongen en gevierd dat 
deze zeer jeugdige zwemmers hun 
Guppy- of Puppydiploma hebben 
gehaald. (Johan L’Honoré Naber)

Ouder en Kind zwemmen tijdens het Guppy afzwemmen in Combibad 
Brandenburg.

Gastheer SVM
Het Nederlands Pro Talents voetbalteam ‘Het 
Andere Oranje’ bestaat uit spelers van 15 jaar en 
ouder, die praktijkonderwijs volgen of hebben ge-
volgd. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlin-
gen met een leerbeperking. Woensdag 3 juli was 

de selectie  van het Nederlands LD voetbalelftal 
te gast bij SVM. In de middag werd er getraind 
door de talentvolle voetballers. ’s Avonds speelde 
het team tegen een selectieteam van de Maartens-
dijkers.

‘Het Andere Oranje’ te gast bij SVM. [ foto Reyn Schuurman]

Bezoek Jong FC Utrecht

Dankzij de goede samenwerking mocht SVM vorige week gastheer zijn 
voor de selectie van jong FC Utrecht. Zij trainden iedere ochtend van  
10.30 tot 13.00 uur op de Maartensdijkse velden. [HvdB].

Uitslag Wedvluchten
De duiven van leden van PV De Bilt namen dit weekeinde deel aan een 
tweetal wedstrijdvluchten. Zeven leden verscheepten 31 vogels naar het 
Franse Chateauroux. De dieren van M.J.J. van Zelst (1, 3, 7 en 10), van 
G.M. Turk (2, 4, en 8), van Combinatie Steenbeek en Zn. (5), van Edith 
Muller  (6) en van Ron Miltenburg (9) verdeelden de eerste tien prijzen.

Twaalf leden verscheepten 257 duiven naar het nabijer gelegen Belgische 
Wolvertem. Van die wedstrijd keerden de eerste tien vogels van M.J.J. van 
Zelst (1), van P.C.A. Cooyman (2 en 3), van Michel van Putten (4), van 
Edith Muller (5), van Ron Miltenburg (6), van L  Snel (7), van Combinatie 
Steenbeek en Zn.(8) en van W. de Ruiter ( 9 en 10) prijswinnend terug. 

Sponsor voor Centrals

Living Stukadoors (Bilthoven) is een nieuwe sponsor van Honk- en 
Softbalvereniging Centrals. 



Biodiversiteit in 
Westbroek 

In het kader van Nederland Zoemt is er sinds oktober vorig jaar in 
Westbroek een groep vrijwilligers actief in de werkgroep Biodiver-
siteit Westbroek. Het doel van de groep is de soortenrijkdom zowel 
wat betreft planten als dieren te vergroten door de bloem-armoede 
te verminderen.

De lintbebouwing van Westbroek grenst aan verschillende polders, 
waarin de Westbroekse zodden 
als natuurgebied een beziens-
waardigheid is; de biodiversiteit 
verdient hierin ook ruime aan-
dacht: binnen Westbroek en langs 
de verbindingsroutes zouden 
(meer) bloemrijke bermen gecre-
eerd kunnen worden. Met zo’n 
bloemenlint kunnen verschillen-
de ‘natuurgebieden’ met elkaar 
verbonden worden en bijen en 
andere insecten kunnen zich ge-
makkelijker verplaatsen van het 
ene naar het andere gebied. 

Wie mee wil denken over een 
bloemrijke leefomgeving is van 
harte welkom op een informa-
tieavond op 23 september in het 
Dorpshuis van Westbroek. Aan-
melden voor de Werkgroep Bio-
diversiteit Westbroek hoeft daarop 
niet te wachten en kan nu al via 
dorpsberaad@dorpsberaad.nl.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Let op!! 21 juli zijn wij gesloten!!

Woe.
10-07
Do.

11-07
Vr.

12-07
Za.

13-07
Zo.

14-07

Kipsaté 
met frietjes en sla

Doradefilet met 
zomerratatouille

Carpaccio van biet met 
Parmezaansekaas en 
mango-vinaigrette

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
17-07
Do.

18-07
Vr.

19-07
Za.

20-07
Zo.

21-07

Varkenshaasje met brie 
en mosterdsaus

Gebakken zeewolffilet 
met witte wijnsaus

Quinoa-salade 
met olijven en 
groentekroket

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Zomerconcert Beerschoten
Na het geslaagde zomerconcert van 16 juni staat voor zondagmiddag 14 juli tussen  

14.00 en 16.00 uur het tweede concert op het programma.

Voor de pauze is er een optreden 
van Saxofoonensemble ‘Saxofoons 
only’, gevormd door een 7-tal en-
thousiaste muzikanten van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie. Zij 
brengen een gevarieerd en ontspan-
nen programma. 

Na de pauze is er een bijdrage van 
Nootdweer Shanty & Seasong uit 
Zeist. Het koor staat o.l.v. Henk ter 
Voorde bijgestaan door een drietal 

accordeonisten. Nootdweer straalt 
gezelligheid en plezier uit. Hun 
aanstekelijke enthousiasme maakt 
ieder optreden tot een unieke hap-
pening.

Bastuba
De concerten worden georgani-
seerd door de Stichting Zomercon-
certen De Bilt i.s.m. Stichting Het 
Utrechts Landschap op het gazon 
van de beeldentuin achter paviljoen 

Beerschoten, De Holle Bilt 6A in 
De Bilt. Stoelen en beperkte cate-
ring aanwezig toegang gratis (vrij-
willige bijdrage in de bastuba). Bij 
slecht weer gaat het concert niet 
door. De beslissing hierover wordt 
om 11.30 uur ‘s-morgens genomen 
zie https://www.zomerconcertende-
bilt.nl 
Het volgende en laatste concert 
vindt plaats op 8 september. Voor 
info. 06 51229733.

Nootdweer brengt Shanty- en andere zeemansliederen in verschillende talen.

Open dagen Beeldentuin 
Zaterdag en zondag waren er open dagen in de Beeldentuin en het werkatelier 

van de in 2014 overleden kunstenaar Jits Bakker. 

6 juli was ook zijn geboortedatum 
in 1937. Jits heeft hier (in De Bilt 
bij zijn atelier) ruim 50 jaar ge-
woond en gewerkt. Zijn werken 
zijn in veel landen te bewonderen, 
waaronder Engeland, Duitsland, 

Portugal, Spanje Mexico en Ame-
rika.

Maar hier in De Bilt werd het al-
lemaal gecreëerd. Er waren rond-
leidingen door vrienden van de 

kunstenaar en vrijwilligers. Voor 
het eerst was de onlangs geopende 
Kloostergalerij te zien, met daarin 
beelden, die nu droog en vrij van 
weersinvloeden staan opgesteld. 
            (Frans Poot) 

Een vrijwilliger geeft uitleg  over het werk van de kunstenaar.

Wie wint dit jaar het
Biltse Groene Lintje?

Op zaterdag 13 juli kan tijdens de GroenLinks De Bilt- zomerbor-
rel kennis worden gemaakt met de organisaties die zijn geno-
mineerd voor het zogenaamde Groene Lintje dat jaarlijks wordt 
toegekend als blijk van waardering voor een bijzondere inzet voor 
een duurzame samenleving. 

De drie genomineerden 2019 zijn:
BiltsHeerlijk, dat in De Bilt van lokaal en milieuvriendelijk voedsel de 
normaalste zaak wil maken;
Het RecycleLAB dat werkt aan het ontwikkelen van mode en design op 
basis van het (her-)gebruik van restmaterialen en
Tuinderij Eyckenstein waar al meer dan tien jaar een grote diversiteit 
aan biologische groenten wordt geteeld. 

Na de presentatie kan iedere inwoner van De Bilt via de website zijn 
stem uitbrengen, waarna begin september de uitreiking van het Groene 
Lintje zal plaatsvinden. De zomerborrel begint om 15.00 uur bij Tuin-
derij Eyckenstein, naast en achter Dorpsweg 264 te Maartensdijk.

Bloemenpracht

Op de hoek van de Cirrus- en de Aeoluslaan’ ligt een bijenparadijs. 
(foto Janny Smits)

Imkers houden open huis
Ben je benieuwd naar het werk van 
een imker en wil je weten hoe ho-
ning ontstaat of hoe bijen hun raten 
bouwen ga dan eens kijken bij een 
imker. In het weekend van 13 en 14 
juli houden imkers op meer dan 200 
locaties open huis.

Voor het tiende jaar op rij organi-
seert de Nederlandse Bijenhouders-

vereniging de Landelijke Open 
Imkerij dag, het grootste imkereve-
nement in ons land. Tijdens het 
open huis van de bijen-houders-
vereniging kan je van alles ontdek-
ken over bijen. Je krijgt uitleg over 
werksters, darren en de (bijen-)
koningin en praktische tips over 
het bij-vriendelijk maken van eigen 
tuin en balkon. Je ziet hoe honing 

wordt gemaakt en gaat in de bijen-
kast op zoek naar de koningin.

In deze regio kun je terecht bij 
Bijen-houderij Mellinde, Kon. Juli-
analaan 63 te Maartensdijk op za-
terdag 13 juli van 10.00 tot 16.00 
uur en bij Bijen-en-Bedrijf, Groe-
nekanseweg 90a in Groenekan van 
11.00 tot 16.00 uur.
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