
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  25

24e jaargang
20 juni 2018

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

advertentie

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

Uw lokale
drukwerkspecialist
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Act Now haalt ruim 50.000 euro op
door Walter Eijndhoven

Act Now is inmiddels een begrip in Bilthoven en omgeving. Alweer voor het achtste jaar 
organiseerde Rotary Club Groot Bilthoven, op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni een

spetterend tweedaags evenement, in een opvallende en stijlvolle tent
op het terrein voor Jagtlust in Bilthoven. 

Doel van Act Now is zoveel moge-
lijk geld inzamelen voor drie goe-
de doelen. Vrijdagavond stroomde 
de tent al snel vol met leden van de 
overige serviceclubs in gemeente 
De Bilt. Volgens traditie staat de 
vrijdagavond in het teken van de 
lokale gemeenschap.

Dancing Queen
Zaterdagavond was echter dé 
avond voor de Rotaryleden met 
hun genodigden. Meer dan 320 
gasten gaven acte de présence op 
deze geweldige avond, met als 
thema: ‘ Dancing Queen’ . Uitge-
dost als Agnetha, Annifrid, Benny 
of Björn stroomde het publiek van-

uit de wijde omgeving toe, om te 
genieten van goede muziek, lek-
ker eten en te kunnen bieden op de 
vele kavels, voor drie goede doe-
len. ‘Onze goede doelen zijn dit 
jaar Academisch Hospice Demeter 
in De Bilt, de Voedselbank in De 
Bilt en de Prinses Màxima Manege 
in Den Dolder’, vertelt voorzitter 
Frank de Beun. En geboden werd 
er voor deze drie doelen. De ene 
na de andere kavel werd bij opbod 
verkocht. Er was dan ook van al-
les om op te bieden: een boottocht 
met een lemsteraak, coolsculpting 
behandeling, groepsles kickboxen, 
2x viergangendiner, rijden met 
een Lexus, Sint en Piet op bezoek, 
een horloge van IWC (Portofino), 
drie dagen naar Ibiza, grote flessen 
champagne, meerijden met de Tul-
penrally en nog veel meer.

Vangnet
Vorig jaar leverde Act Now bijna 
60.000 euro op, dus de verwach-
tingen waren hoog gespannen. 
Vertegenwoordigers van de drie 
goede doelen waren uiteraard op 
deze avond aanwezig. De Beun: 
‘Demeter is een van de goede doe-
len die Rotaryclub Groot Biltho-

ven al jaren steunt. Wij zijn er dan 
ook trots op de afgelopen jaren al 
meer dan 300.000 euro te hebben 
ingezameld. Wij kiezen er bewust 
voor om lokale goede doelen te 
steunen. De Voedselbank steunen 
wij dit jaar ook met een bedrag. 
Voedselbank-voorzitter Jolanda 
van Hulst: ‘Geweldig, zo’n avond. 
Wij vormen een vangnet voor 
mensen die ons hard nodig hebben 
en de Rotaryleden en genodigden 
vormen voor ons een vangnet’. 
Vrijwilligers van de Voedselbank 
De Bilt helpen wekelijks meer 
dan 70 gezinnen met de uitgifte 
van voedselpakketten. Deze deel-
nemers zijn in financiële proble-
men geraakt en hebben wekelijks 
te weinig geld over omm voedsel 
te kopen. De Voedselbank heeft 
als doel om hulpbehoevenden aan 
voedsel te helpen en verspilling 
van voedsel tegen te gaan. 

Tractor
Thomas Posthumus Meyjes was 
met bestuursleden aanwezig van-
uit de Prinses Màxima Manege, 
een erkend hippisch therapeutisch 
centrum voor mensen met een 
beperking. De manege biedt ver-

schillende therapieën te paard en 
ook huifbedrijden voor mensen, 
die rolstoel- of bedgebonden zijn. 
Posthumus Meyjes: ‘Fijn dat de 
Rotary ons ook dit jaar weer steunt. 
Met de opbrengsten van vorig jaar 
konden wij de keuken en de kan-
tine vernieuwen, het gebouw laten 
isoleren en LED-verlichting laten 
aanbrengen. De Rotarians doen 
daarnaast regelmatig klussen voor 
ons op de manege. En dat wij dan 
dit jaar ook weer ondersteuning 
krijgen, is toch super’. Ook dit jaar 
heeft de manege weer het een en 
ander op haar program staan. 
Posthumus Meyjes: ‘Onze vrijwil-
ligers maken de stallen schoon en 
moeten de mest naar een plek ver-

derop vervoeren. Best zwaar werk. 
Nu komt echter een schuur te staan 
op de plek waar de mesthoop ligt 
en moeten de vrijwilligers nog 
verder rijden met de kruiwagens. 
Wij willen dit jaar dan ook graag 
een tractor aanschaffen. Een mooi 
investering, vooral voor onze vrij-
willigers’. Drie weken geleden 
zijn wij nog een kijkje wezen ne-
men op de manege en dankzij de 
giften ziet de manege er tiptop uit’, 
vult De Beun aan. Tussen de acts 
door werd dan het uiteindelijk op-
gehaalde bedrag bekendgemaakt: 
50.500 euro. Een bedrag waar deze 
drie goede doelen weer heel wat 
mee kunnen doen. (Kijk voor meer 
foto’s op www.vierklank.nl)

Blij met de totale opbrengst van € 50.500.

Dancing Queen in de tent voor Jagtlust.

Bomdreiging
station Bilthoven

Iets voor 4 uur kreeg de politie zaterdag 16 juni een melding over een 
man die zich verdacht gedroeg op het station. De man had aangegeven 
dat hij een bom bij zich had. Daarop legde ProRail het treinverkeer stil. 
De politie hield de man aan en deed onderzoek. Nadat de politie vast-
stelde dat er sprake was van vals alarm, kon het treinverkeer rond kwart 
over 4 weer worden hervat. 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/06 • 09.30u + 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/06 • 10.30u - Estella Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/06 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
24/06 • 10.30u - Voorgangers

Annelies v.d. Boogaard + Joke Mourits

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
24/06 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/06 • 10.00u - Ds. A. Markus
24/06 • 19.00u - Ds. J.P. Ouwehand

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/06 • Ds. E.J.W. van Leersum +

mevr. ds. E.H.W. Stam
Samendienst met Opstandingskerk. 
Laatste dienst in dit kerkgebouw. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/06 • Kerkgebouw gesloten. 

Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
24/06 • 10.00u - Voorgangers Aantoon 

van Gaans + Irene Elsevier 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/06 10.00u - spreker Wouter van de Fliert 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/06 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg
Laatste dienst in deze kapel

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/06 • 10.00u + 18.30u -
de heer J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
24/06 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/06 • 11.00u Kapel gesloten
Samendienst in en met Ontmoetingskerk 

in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/06 • 10.00u - Ds. J.B. Kamp
24/06 • 18.30u - Proponent A.J. Treur 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
24/06 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/06 • 09.30u - ds. R. Alkema, 
Samendienst met PKN-Kapel 

Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
24/06 • 10.00 u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

Ned. Ger. Kerk
24/06 • 10.00u - ds. R.W. v.d. Wal

24/06 • 18.30u - ds. P. Egberts
 

PKN - Herv. Kerk
24 /06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

24 /06 • 18.30u - Ds. A. de Wit

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Gerdien Jansen

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

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

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Praatlokaal Autisme

Het PraatLokaal Autisme is een 
plek voor vaders en moeders van 
kinderen met (vermoeden van) 
autisme om met elkaar ervarin-
gen uit te wisselen. Gebruik te 
maken van elkaars deskundig-
heid  en steun te bieden. Op ver-
zoek kunnen specifieke thema’s 
besproken worden. Op donder-
dag 21 juni is het 2e PraatLokaal; 
een avond om even op adem te 
komen, andere ouders te ontmoe-
ten en je hart te luchten bij vvso 
WVT, Talinglaan 10, Bilthoven. 
Inloop vanaf 19.30 uur, start om 
20.00 uur tot ca. 21.30 uur. Aan-
melden via www.ouderslokaal.nl 

Budgetkring

Op donderdag 21 juni om 10.00 
uur wordt in WVT het informele 
slot van de zesde kring gehouden. 
Deelnemers vertellen je dan hoe 
zij meer grip op geld kregen en 
wat er veranderde in hun leven. 
Meer info: debilt@budgetkring.
nl of bel Marieke van Nimwegen 
06 40221683.

Rommelmarkt 

Zaterdag 23 juni organiseert 
de Nederlandse Gereformeerde 
Kerk in Westbroek van 10.00 tot 
15.00 uur op Achterweteringse-
weg 56 in Maartensdijk een rom-
melmarkt met kinderactiviteiten, 
rad van fortuin met leuke prijzen, 
goede catering, een picknicktafel 
en bolderkar. 

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 24 juni verzorgt het 
Soefi Centrum een universele ere-
dienst in Huize het Oosten, Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aanvang 
11.00 uur. Het thema is: ‘Wat is 
de naam van je verlangen’? Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei. (www.soefi.nl)

Concerten in Blauwkapel

De Vereniging Vrienden van 
Blauwkapel organiseert in het 
kerkje Blauwkapel een gratis 
toegankelijk concert op zondag 
24 juni met Ierse volksmuziek 
uit Gouda. The King of the Fai-
ries / Fairy Queen treedt met 
sfeervolle en aanstekelijke Ierse 

muziek aan o.l.v. Helma Hart-
man. Aanvang 15.00 uur er is 
een vrijwillige deurcollecte na 
afloop. Parkeren alléén in de 
parkeervakken op de Kapelweg 
en op het parkeerterrein achter 
de hekken aan het eind van de 
Kapelweg. Voor meer info www.
onderwegkerkblauwkapel.nl of 
tel. 030-2287342.

Koffieochtend bij VEG

De (V)olle (E)vangelie (G)
emeente op de Nieuwstraat 47 
wil ook maatschappelijk blijven 
helpen. Dit werd in het ver-
leden al gedaan door kleding 
te verstrekken aan de mensen 

van de voedselbank. Inmiddels 
is er op de laatste woensdag 
van de maanden mei en juni een 
koffieochtend. Iedereen is van 
harte welkom om op woendag 
27 juni een kopje koffie of thee 
te komen drinken van 10.00 tot 
12.00 uur.

Orgel-leerlingen concerteren

Op vrijdag 29 juni is er een 
muzikale avond in de het kerkge-
bouw van de PKN- Hervormde 
Kerk van Westbroek. 23 leer-
lingen, beginnend en gevorderd, 
van organist Fia Lam laten het 
orgel klinken. Aanvang 19.30 
uur, toegang gratis.

Vol verdriet en ongeloof
hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Louise Maria (Loesje) Hartog
dochter van ons gewaardeerd maatschapslid Hans Hartog

Wij leven intens met hem en zijn familie mee.

Maatschap Cardiologie Diakonessenhuis Utrecht

De vele blijken van belangstelling en medeleven d.m.v.
een kaartje, telefoontje of bezoekje die ik van u mocht ontvangen

tijdens de laatste periode van het ziek zijn en
na het overlijden van mijn man

Cornelis Gijsbertus van Woudenberg
hebben mij enorm goed gedaan.

Bovenal is mijn dank aan de Heere, die mij kracht en liefde gaf om 
mijn man bij te staan en die nu toont dat Hij van mij afweet.

Mevr. J. van Woudenberg

Maartensdijk, juni 2018
Dorpsweg 78
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Inloopavond masterplan Kwinkelier
door Guus Geebel

Namens Real Estate Invest II B.V. werd op dinsdag 12 juni in de Centrumkerk in Bilthoven 
uur een inloop- informatieavond gehouden over de herontwikkeling van winkelcentrum de 
Kwinkelier in Bilthoven. Tijdens de drukbezochte avond hield architect Wim de Bruijn van 

Bureau voor Stedebouw en Architectuur BV in Rotterdam een videopresentatie.

Het project is inmiddels in uitvoe-
ring. Afgelopen maart is gestart met 
bouwfase II, uitbreiding van de par-
keergarage en de bouw van zes nieu-
we winkelunits. Naar verwachting 
wordt in september begonnen met 
de bouw van fase III, de renovatie 
van de entree en het Kronkelstraatje 
vanaf het Vinkenplein. De heront-
wikkeling van de Kwinkelier bestaat 
uit een aantal fases gebaseerd op een 
masterplan en zal in aaneensluitende 
bouwfases een totale metamorfose 
ondergaan. 

Voortgang
Tijdens de inloopavond werd drie 
keer een presentatie van het mas-
terplan gegeven. Belangstellenden 
konden vrijblijvend binnenlopen 
en er kennis van nemen. Naast de 
presentatie waren in de serre van 
de Centrumkerk verschillende vi-
sualisaties van het plan geplaatst 
waarover aanwezigen vragen aan 
deskundigen konden stellen. Archi-

tect Wim de Bruijn werd vorig jaar 
gevraagd de opeenvolgende fases 
in te vullen. Hij zag dat er veel ach-
terstallig onderhoud was. Hij laat 
beelden zien van de fase waaraan 
nu hard wordt gewerkt en waarvan 
de contouren al goed zichtbaar zijn. 
Ook laat hij op de video zien op wel-
ke plaatsen bezoekers de Kwinkelier 
kunnen bereiken en welke voorzie-
ningen getroffen worden om het 
voor winkelend publiek zo attractief 
mogelijk te maken. Op pleintjes in 
het winkelcentrum kunnen activitei-
ten plaatsvinden. De entrees krijgen 
een aantrekkelijke uitstraling.

Dorpse karakter
De Bruijn geeft vervolgens aan 
welke werkzaamheden in de vol-
gende fases gaan plaatsvinden. Bij 
aanwezigen bestaat de vrees dat het 
dorpse karakter van Bilthoven in het 
gedrang komt door hogere woonla-
gen boven winkels, die vanaf de Ju-
lianalaan te zien zouden zijn. 

De angst voor nieuwe leegstand 
van winkels wuift De Bruijn weg. 
‘Ik heb inmiddels 35 winkelcentra 
ontworpen en mijn ervaring is dat 
er na een grondige renovatie geen 
leegstand meer is.’ Dat verwacht hij 
ook van de Kwinkelier. Een bezoe-
ker mist op de afbeeldingen zonne-
collectoren waarvoor hij wel ruimte 

ziet. Klaas Kuiken, kerkrentmeester 
van de Centrumkerk, zegt blij te zijn 
met de plannen die de eigenaar voor 
de Kwinkelier ontwikkelt. ‘Het cen-
trum verdient een verbetering. Het 
heeft al zolang stilgelegen en we zijn 
gelukkig met deze plannen.’ 

Bezwaar
Klaas Kuiken heeft echter bezwaar 
tegen de bouw van twee woonblok-
ken die achter de kerk en de winkels 
van de Julianalaan staan gepland. 
‘Wij vinden die te hoog en het is 
een element dat afwijkt van het be-
stemmingsplan.’ Klaas Kuiken vindt 
dat het karakter van het centrum en 
ook van de Centrumkerk daardoor 
aangetast wordt. ‘Die hoge blok-
ken overschaduwen dan de kerk en 
de gemeente heeft altijd gezegd dat 

het kerkgebouw een gezichtsbepa-
lend element was. De hoogte van 
11 meter is 4 meter meer dan de 
7 meter die het bestemmingsplan 
aangeeft.’ Kuiken zegt dat binnen 
de huidige contouren alternatieven 
beschikbaar zijn en dat de bouwer 
daar best rekening mee kan houden. 
Als extra voordeel daarvan noemt 
hij een verhoogde sociale controle. 
Omdat de hoogte afwijkt van het be-
stemmingsplan zal er een wijziging 
moeten komen die de gemeenteraad 
moet goedkeuren. 

Fantastisch
Peter Dapper is voorzitter van de 
winkeliersvereniging Bilthoven 
Centrum en noemt het plan fantas-
tisch. Hij is blij met de ambitie van 
de ontwikkelaar en de voortvarend-
heid waarmee het centrum wordt 
aangepakt. Net als Klaas Kuiken is 
hij minder enthousiast over de ho-
gere woonblokken aan de achter-
zijde van de Julianalaan. ‘Er is met 
een klankbordgroep goed nagedacht 
over hoe het bestemmingsplan eruit 
zou moeten zien en ik vind het jam-
mer dat hiervan is afgeweken. Op dit 
facet hebben we onze bezwaren ken-
baar gemaakt en ik heb de indruk dat 
er ruimte is voor een gesprek.’ Peter 
Dapper hoopt dat er op tijd oplos-
singen gevonden worden zodat het 
beeld van de kerk en de historische 
bouw van de Julianalaan niet over-
schaduwd worden.’Architect Wim de Bruijn tijdens de videopresentatie.

In de serre krijgen bezoekers een toelichting op de verschillende onderdelen.

Op afbeeldingen is duidelijk te zien hoe de gerenoveerde Kwinkelier eruit 
gaat zien.

Dubbel gevoel bij muzikaal afscheid 
Immanuelkerk

door Rob Klaassen

Na 95 jaar als Kerk te hebben gefungeerd werd vrijdagavond 15 juni tijdens een goed bezochte 
bijeenkomst muzikaal afscheid genomen van het markante kerkgebouw aan de

Soestdijkseweg-Zuid 49 in De Bilt. Het ‘gebruik’ van de Immanuelkerk
werd afgesloten met een speciaal afscheidsconcert.

Naast intermezzi van Reinier van 
der Sandt (piano), Sietze Kalde-
way (orgel) en Mieke Snoek (harp) 
zongen er twee koren; het gemeen-
tekoor onder leiding van Joke 
Firet-Stegeman en het Kamerkoor 
De Bilt onder leiding van Inge 
Westra zongen prachtige liederen 
van o.a. de bekende Engelse com-
ponist John Rutter.

Indrukwekkend
Het was een prachtige en indruk-
wekkende muzikale avond. De 
avond hinkte wat op twee gevoe-
lens. Weemoed, omdat dit de laat-
ste uitvoering was in dit mooie 
kerkgebouw en ook hoop dat het 
de start vormde van een nieuw en 
fris begin; in het kerkgebouw aan 
de 1e Brandenburgerweg in Bilt-
hoven zullen de wijkgemeenten 

Immanuelkerk, Opstandingskerk 
en Boskapel Groenekan hun nieu-
we onderkomen gaan krijgen. Dit 
dubbele gevoel kwam het duide-
lijkst tot uitdrukking bij het piano-
intermezzo van Reinier van der 
Sandt. 
Nadat hij eerst Etude nr. 10 in E 
Majeur van Chopin, Tristesse, had 
vertolkt, voegde hij daar nog twee 
eigen nummers aan toe, z’n eerste 
wals en z’n uiterst vrolijke tweede 
catwalk. Dit laatste nummer tover-
de een lach op ieders gezicht.  De 
avond werd zeer symbolisch be-
eindigd door het door de beide ko-
ren gezamenlijk zingen van ‘The 
music’s always there with you’ 
van John Rutter, waarbij duidelijk 
werd gemaakt dat ook in de nieuwe 
omgeving muziek zal blijven klin-
ken.

Achter in de kerkzaal voor het orgel verrichte het Kamerkoor De Bilt o.l.v. Inge Westra met het zingen van het 
Magnificat van John Stainer de aftrap van het muzikale afscheid van de Immanuelkerk.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 juni
t/m woensdag 27 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Noten & pinda's

Kipdijsaté

Black Angus burgers

Kip cordon bleu of 
kip schnitzels

500
GRAM 7.50

500
GRAM 6.99

100
GRAM 1.98

Gemarineerde 
biefstukjes

Livar speklapjes
naturel of gekruid

250
GRAM 2.49

250
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
PINDA-ROZIJNENMIX

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

500
GRAM 5.98

Extra donderdag voordeel:

OUD SNIJDBARE 
KAAS

500
GRAM 6.50

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.50 

100
GRAM 2.25

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
Lekker voor het weekend!

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN 2
STUKS 7.-

1
KILO 9.99KIP SHOARMA

3
STUKS 5.-KIP LOEMPIA'S

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

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

Van onze patissier
Van onze bakker

•  Fusilli pasta 
met kip en paddenstoelen

€ 0,99
100 gram

•  Vers gesneden 
Gemengde sla

€ 1,49
zak 250 gram

•  De lekkerste 
perssinaasappels

€ 1,99
2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

100 % 
DESEM-
SPELTBROOD
Nu € 2,49

Vers van de traiteur

•  Jonge Kapucijnersschotel € 1,25
100 gram

•  Pata Lunguine 
met paddenstoelen, 
parmesan en verse truffel

€ 2,95
100 gram

•  Pilav met groenterijst € 1,25
100 gram

DIT WEEKEND
DE LAATSTE HOLLANDSE 
ASPERGES gratis geschild

VOLOP HEERLIJKE kersen, 
abrikozen, smaak- meloenen, 

aardbeien en nog meer zomerfruit!

• Wilde perziken 
500 gram € 1,00

• Courgettes 
2 voor € 1,00

• Jonge Tuinbonen 
500 gram € 1,00

GROTE HOLLANDSE 
KOMKOMMERS
2 voor  € 0,99

HOLLANDSE 
TROSTOMATEN
Heel kilo € 1,49

Pitloze Watermeloen
heel of per part

Heel kilo € 0,99

Kom proeven, heerlijke

KORDIA KERSEN
500 gram € 2,98

Alleen donderdag

HAZELNOOT
SCHUIM-
TAART
Nu € 14,95
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advertentie

Plaatsing ondergrondse 
afvalcontainers gestart

In de maanden juni en juli plaatst de gemeente De Bilt op ruim 50 locaties in Bilthoven, De Bilt 
en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD.

De werkzaamheden startten begin 
juni. De volgorde van de werk-
zaamheden is: week 23 (Biltho-
ven-West), week 24-25 (De Bilt, 
ten oosten van de Hessenweg), 
week 25-27 (De Bilt, ten westen 
van de Hessenweg), week 27 (Bilt-
hoven, ten zuiden van de Sperwer-
laan), week 27-29 (Bilthoven, De 
Leijen) en week 29 (Maartensdijk). 
De exacte locaties zijn te vinden 
op een containerkaart via debilt.
nl/terugnaar100. Hier staan ook 
antwoorden op de meest gestelde 
vragen. De ondergrondse verza-

melcontainers kunnen in gebruik 
worden genomen, nadat de grind-
betonnen bovengrondse containers 
zijn geleegd en verwijderd.

Met milieupas
Alleen inwoners, die geen kliko’s 
aan huis kunnen hebben kunnen 
elke restafvalcontainer in de ge-
meente openen met de nieuwe 
milieupas. De verzamelcontainers 
voor PMD zijn zonder milieupas 
voor iedereen toegankelijk. De 
nieuwe milieupas geeft ook toe-
gang tot de Milieustraat.

Voordelen
Omdat de inhoud van de onder-
grondse containers tweeënhalf keer 
groter is, kan met minder verzamel-
containers volstaan worden dan het 
aantal bovengrondse. 

Hierdoor ontstaat een ander straat-
beeld. De lage inworpopening 
maakt de nieuwe verzamelcontai-
ners ook toegankelijk voor min-
dervaliden. Correct gebruik van 
ondergrondse containers maakt ze 
minder aantrekkelijk voor onge-
dierte.

Vrijdag 15 juni werd deze PMD-container aan de Plutolaan in Bilthoven 
ondergronds geplaatst. [foto Henk van de Bunt].

Aantallen
Verspreid in onze gemeente staan 
reeds 70 ondergrondse verzamel-
containers. Hiervan worden er 20 
geschikt gemaakt voor PMD en 7 
voor papier. Na het plaatsen van de 
nieuwe en het aanpassen van be-
staande verzamelcontainers staan er 
92 ondergrondse restafvalcontainers, 
60 ondergrondse PMD-containers en 
7 ondergrondse papiercontainers.

Terug naar 100
De uitbreiding van het aantal on-
dergrondse verzamelcontainers is 

het sluitstuk van de invoering van 
de nieuwe afvalinzameling in 2018. 
Een belangrijk doel hiervan is om 
in het jaar 2020 de hoeveelheid rest-
afval per persoon per jaar terug te 
brengen van 200 naar 100 kilo. De 
gemeente stimuleert dit verder met 
voorlichting over het thuis scheiden 
van afval. In het najaar van 2017 
hebben inwoners de mogelijkheid 
gekregen te reageren op het voorlo-
pige locatieplan en waar mogelijk is 
hiermee rekening gehouden bij het 
vaststellen van de definitieve plek. 
Voor meer info www.debilt.nl/afval.

Donderdag 14 juni werden bij de Kleine Beer te Bilthoven een PMD- en een restcontainer geplaatst. Een dag 
later werd het straatwerk hersteld. [foto Henk van de Bunt]. 

Concept coalitieakkoord 
bekendgemaakt

door Guus Geebel

De onderhandelende partijen VVD, GroenLinks, D66, CDA hebben op 15 juni het concept van 
het coalitieakkoord 2018-2022 gemeente De Bilt bekend gemaakt. Op 19 juni kregen raads- en 

commissieleden in een interne besloten bijeenkomst de gelegenheid tekstuele wijzigingen
aan te geven, waarna het definitieve akkoord werd vastgesteld.

Er gaat onderzocht worden of de stopplaats van het openbaar busvervoer op de Driehoek bij station Bilthoven kan worden ingericht.
[foto Henk van de Bunt]

Op vrijdag 22 juni wordt het defini-
tieve coalitieakkoord in de gecom-
bineerde Coesfeld- en Gakpézaal 
in Jagtlust gepresenteerd. Het coa-
litieakkoord vormt de onderlegger 
voor het nog te schrijven college-
programma. 

Naar verwachting worden de wet-
houders voor benoeming voorge-
dragen in de raadsvergadering van 
28 juni. 

Programma
Het programma geeft in twaalf 
hoofdstukken aan waarmee het 
college de komende vier jaar aan 
de slag gaat. Het gemeentebestuur 
gaat in gesprek met de inwoners, 
ondernemers, belangenorganisa-
ties, wijkraden en buurtverenigin-
gen over de manier waarop parti-
cipatie vorm gegeven kan worden. 
Het sociaal beleid krijgt ruime 
aandacht, met name de Wmo en de 

Jeugdzorg. De Adviesraad Sociaal 
Domein is daarbij een belangrijke 
gesprekspartner. Het college wil 
bijdragen aan het vergroten van 
toekomstmogelijkheden voor de 
agrarische sector, wil verder aan-
dacht voor recreatie en een sterk 
ondernemersklimaat. Het college 
wil voldoen aan de ambitie aan de 
woningbouwopgave van 845 wo-
ningen tot 2026. Die bestaat dan uit 
30% sociale woningbouw. 

Aandachtspunten
Bovenlokaal denken en handelen 
noemt het college essentieel op het 
gebied van mobiliteit en bereikbaar-
heid. Er wordt onderzocht of de 
stopplaats van het openbaar vervoer 
op de Driehoek bij station Biltho-
ven kan plaatsvinden om de rotonde 
voor de Jan Steenlaan te ontlasten. 
In de openbare ruimte vindt nog dit 
jaar een inventarisatie plaats van 
knelpunten in de openbare ruimte 

voor mensen met een beperking. Er 
is gekozen voor een bruisend kli-
maat op het terrein van sport, kunst 
en cultuur. Gestart wordt met nieuw-
bouw van de sporthal bij H.F. Witte. 
Veiligheid krijgt veel aandacht. ‘We 
stimuleren initiatieven op het ge-
bied van preventie door inwoners 
zoals Whatsapp buurtpreventie en 
Waaks.’ Uitgangspunt bij dienstver-
lening is: ‘Digitaal waar mogelijk, 
persoonlijk waar nodig’. Het college 
verhoogt OZB alleen met het infla-
tiepercentage, tenzij alle andere op-
ties onhaalbaar zijn gebleken.

Intercultureel eetcafé
Zondag 24 juni organiseren vrijwilligers van Mens De Bilt alweer 
het laatste Intercultureel Eetcafé van dit voorjaar. Tevens wordt er 

deze dag afscheid genomen van een aantal vaste vrijwilligers die 
in de afgelopen 20 jaar het Eetcafé tot een begrip hebben gemaakt. 

Elke maand zijn er zo’n 60 tot soms wel 90 gasten aan tafel. Een plek 
waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Er zijn inmiddels nieu-
we vrijwilligers gestart en ingewerkt, maar er zijn ook nog een paar 
plekken beschikbaar. Het Eetcafé is elke laatste zondag van de maand 
in restaurant Bij de Tijd en heeft steeds een ander thema. 

Deze maand een Indische maaltijd, ter nagedachtenis aan Frederiek Ho-
zee die dit heerlijke menu samenstelde. Kosten kunnen worden voldaan 
bij de inloop vanaf 17.15 uur. De maaltijd wordt om 18.00 uur geser-
veerd. Ingang: restaurant Bij de Tijd, Kamerling Onnesweg 14, De Bilt. 
Vooraf aanmelden tot uiterlijk donderdag 21 juni) via tel. 030 7440595 
of servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl. Ook vrijwilliger worden bij 
het Eetcafé? Neem contact op met Wilma van Poelgeest, sociaal werker 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs. 
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse 

Hovertrack varianten. Tevens hebben we een verhuurvloot van 250 combinaties.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn we op zoek naar een:

Assistent Verhuur
- planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
- afleveringsklaar maken t.b.v. verhuur
- huurcombinaties innemen
- planning transport eigen vervoer
- Duits spreken is een pré

Schoolverlaters zijn welkom.

Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

contactpersoon: Pieter Veldhuizen

    verhuur medewerker gezocht 

personeelsadvertentieVerhuurGK.indd   1 12-6-2018   12:57:06

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Wil jij ook een vakantie baan?
Voor het bezorgen van

De Vierklank zoeken wij nog
vakantie krachten.

Bel 0346 211992 of mail:
info@vierklank.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE US ON FACEBOOK

SALE
OP GESELECTEERDE*
DAMES ARTIKELEN

30% of 50%
KORTING**
*LET OP ORANJE/RODE STICKER

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

WALDKORNPUNTJES
3 + 1 GRATIS

AARDBEIENVLAAI
met slagroom

€ 8,50

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

Kapper Hans

is weer in 

training voor 

Nijmegen;

we gaan ervoor!

Wil er graag 

over praten 

onder het 

knippen.

Info 212455
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De stille kracht van het Indische lied
door Guus Geebel

Lagu Jiwa heet het Indisch koor dat Vera de Vries en Xandra van Roon op 11 januari 2015 
hebben opgericht. Het koor dat inmiddels 17 leden telt wordt gedirigeerd door Louis Drabe. 

‘Het repertoire bestaat uit Indische liedjes die we van onze ouders kennen, krontjong en 
vertaalde evergreens’, vertelt Vera de Vries. Op zondag 24 juni treedt het koor

vanaf 16.00 uur op in de Centrumkerk in Bilthoven

Vera de Vries noemt zich een In-
disch gesocialiseerde vrouw. Zij is 
de dochter van een Indische moe-
der en een Indiëveteraan. ‘Dan 
word je dus Indisch en heb je vaak 
veel uit te leggen aan mensen. Ze 
vragen dikwijls waar ik vandaan 
kom en dan kan ik altijd kiezen, 
want ze raden in eerste instantie 
bijna nooit dat ik Indisch ben. Ik 
zou er dus van alles van kunnen 
maken, maar ik ben trots op mijn 
Indisch zijn. De verhalen van 
mijn ouders hebben mij zo ge-
vormd. Op een gegeven moment 
ben ik mijn Indische roots gaan 
onderzoeken. 

We zongen vroeger vaak Indische 
liedjes, vooral op de fiets. Ook 
zijn we samen naar Indonesië ge-
weest en dat heeft ervoor gezorgd 
dat ik mijn moeder en vader beter 
begreep en mezelf ook. Je wordt 
op een gegeven moment oud ge-
noeg om de verhalen die thuis 
verteld werden te begrijpen. Er is 
bij heel veel mensen uit die tijd 
nog steeds een zwarte schaduw-
kant en die slapen ook nog altijd 
slecht.’ 

Niet verteld verleden
‘Mijn moeder, mijn zoon Xavier 
Boot en ik hebben meegewerkt aan 
de film Buitenkampers die in 2014 
werd uitgezonden. Xavier compo-
neerde en speelde de muziek. Daar 
werd voor het eerst het verhaal 
van de buitenkampers in beeld ge-
bracht. Het is een film van Hetty 
Naaijkens. Zij maakt films om de 
Indische geschiedenis duidelijk te 
maken. Ik voel me een vertegen-
woordiger van die generatie en ik 
wil het verhaal vertellen, want het 
wordt niet verteld. Ik wil laten zien 
dat we geen slachtoffers zijn ge-
worden. Dat is de ook kracht van 
Lagu Jiwa, ons koor. Het betekent 
zielslied. We zingen met onze ziel 
wat we voelen over de geschiede-
nis die niet verteld werd. Bij het 
komend optreden in de Centrum-
kerk willen we er ook wat meer 
over gaan vertellen, want de Indi-
sche kwestie leeft nog steeds. Ook 
mensen van mijn generatie maken 
zich daar hard voor. We zijn na de 
oorlog gewoon niet gezien. Heel 
veel Indische mensen durven nu 
pas hun mond open te doen en te 
zeggen dat hun opa’s en oma’s heel 

erg tekort gedaan zijn en geen geld 
hebben gekregen. We willen niet in 
de slachtofferrol maar in de kracht 
en zingen is een kracht van Indi-
sche mensen.’ 

Kunst
Vera is beeldend kunstenaar en zegt 
dat ze Indische kunst maakt. De the-
matiek van Vera’s werk is ontstaan 
vanuit haar Indo-Europese achter-
grond en vanuit haar persoonlijke 
familiegeschiedenis. Beeldend be-
zint zij zich op haar schilder- en te-
kenhandschrift en de geschiedenis 
die zij daarmee vertellen wil. Zij 
ontwikkelde haar eigen lijn, kleur 
en vormentaal en ontleent haar 
thema’s aan het Hollandse rietland, 
de Indische sawa’s  en de veer-
krachtige symbolen en tekens uit 
de Balinese schilderkunst. ‘De ge-
schiedenis van mijn ouders is ook 
een inspiratiebron.’ Vera is verder 
docent loopbaanbegeleider bij het 
MBO College Hilversum.

Professionele aanpak
We zingen op 24 juni liedjes van 
verschillende eilanden. Ambon, 
Java en Bali, maar ook vertaalde 

liedjes van The Everly Brothers en 
Van Morrison. Er zijn vier blokjes 
met in totaal 21 liedjes met daarbij 
tekst en uitleg. In de pauze serveren 
we Indische hapjes en drankjes. De 
toegang is gratis, maar er wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd om de 
kosten te dekken. Lagu Jiwa doet 
officieel vier optredens per jaar. 
‘Ook treden we wel eens op bij uit-
vaarten van Indische mensen.’ Het 
koor repeteert tweemaal per maand 
in ‘t Mereltje in Bilthoven onder 
leiding van Louis Drabe. Eenmaal 
per maand geeft hij het koor daar 

ook zangles. ‘Onze dirigent Louis 
Drabe is de jongste Indorocker van 
de eerste generatie. Hij dirigeert 
ons koor met heel veel liefde. Zijn 
kleinzoon Robin Drabe gaat ons op 
24 juni muzikaal begeleiden. We 
zijn een amateurkoor met een pro-
fessionele aanpak. Vera de Vries 
verwelkomt graag nieuwe leden. 
Met ons koor willen we de Indische 
cultuur in stand houden en laten 
zien dat het nog steeds leeft onder 
de volgende generatie en dat het 
verhaal verder verteld moet wor-
den.’

 Vera de Vries bij een van haar kunstwerken.

Boekenplank voor de Voedselbank
door Henk van de Bunt

De Bilthovense Boekhandel en Bouwman Boeken (De Bilt) hadden afgelopen weken een wel 
heel speciale plank: de Voedselbankplank. Een mooi initiatief van onderneemster Ike Bekking, 

waarmee de kinderen van de Voedselbank prentenboeken cadeau kunnen krijgen. 

Carlien Laarman (bestuurslid Com-
municatie Voedselbank) geeft aan: 
‘Bezoekers van de boekwinkels 
konden boeken kopen en deze op 
de plank zetten’. Jolanda van Hulst 
(voorzitter Voedselbank De Bilt) 
was aanwezig om de opbrengst in 
ontvangst te nemen: ‘Fantastisch 
dat we deze boeken aan de kinde-

ren van onze afnemers kunnen ge-
ven; veel dank aan de donateurs en 
natuurlijk de beide boekwinkels in 
deze gemeente’. 

Missie
Wendy Sluis (Bilthovense Boek-
handel) vertelt: Het initiatief ‘Geef 
een (prenten-)boek cadeau’ heeft 

als missie alle - maar dan ook alle 
- kinderen in Nederland en Vlaan-
deren te laten opgroeien, tussen de 
allermooiste kinderboeken. Als er 
thuis mooie boeken zijn, ontdekken 
kinderen en ouders hoe leuk lezen 
en voorlezen is; hoe heerlijk het is 
om je te verliezen in een prachtig 
verhaal, in een onbekende wereld. 
Geletterdheid is bovendien een 
voorwaarde voor succes op school 
en later in de samenleving. Om die 
missie te laten slagen wordt ieder 
jaar in februari een klassiek jeugd-
boek en in april een prachtig pren-
tenboek ter beschikking gesteld 
voor maar 2 euro’.

Donatie
Ike Bekking tenslotte: ‘Geef een 
(prenten)boek cadeau is een jaar-
lijks terugkerende actie, gericht 
op de lange termijn. Doel is dat 
elk kind een eigen boekenplankje 
thuis heeft, waar niet alleen deze 
klassiekers een plek krijgen, maar 
ook wellicht het lievelingsboek dat 
het kind net voor zijn of haar ver-
jaardag gekregen heeft. Een aantal 
boekhandels in Nederland biedt de 
mogelijkheid om boeken te done-
ren. Als je namelijk heel graag wilt 
geven, maar je niet weet aan wie, 
helpt de boekhandel je. De boek-
handel zorgt ervoor dat alle boeken 
op dat boekenplankje gedoneerd 
worden aan een goed doel. Elke 
Boekhandel is hier vrij in. Wij ko-
zen dit jaar voor de Biltse Voedsel-
bank’. 

V.l.n.r. Jolanda van Hulst, Wendy Sluis en Ike Bekking bij een karrevracht 
vol met het prentenboek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. 

Gift voor
Walter Maas-huis

door Henk van de Bunt

Vrijdagavond was op uitnodiging van Rotary Utrecht-West een Duitse 
Rotaryclub uit Bonn te gast in Huize Gaudeamus in Bilthoven. Huisma-
nager Esther Luytjes vertelde die avond in het Duits het historische ver-
haal van dit Muziekhuis, inclusief de oorlogsgeschiedenis. De interesse 
bij de al wat oudere Duitsers was groot en oprecht en met name tijdens 
de rondleidingen en het bezoek aan de onderduikkamer op de bovenste 
etage van Gaudeamus ontstonden vele openhartige gesprekken. Esther 
Luytjes: ‘Er gebeurde echt iets’. 

Rijksmonument
Het Walter Maas Huis (oorspronkelijk Villa Gaudeamus) aan de Gerard 
Doulaan in Bilthoven is een villa uit 1927-28, die voornamelijk ge-
bruikt wordt voor muzikale lezingen en concerten. De componist Julius 
Röntgen woonde er met zijn gezin tot zijn overlijden in 1932. Later 
verhuisde Walter Maas uit Mainz in Duitsland naar de villa. Hij zat 
er ondergedoken en had er na de Tweede Wereldoorlog een pension. 
Hij runde er zijn Stichting Gaudeamus en liet er vele componisten en 
musici elkaar ontmoeten. Na de dood van Maas in 1992 schonk zijn 
broer Ernst als enige erfgenaam het huis aan de Maas-Nathan Stich-
ting. Daarmee werd Walter Maas Huis de nieuwe naam, maar de naam 
Gaudeamus op de voorgevel wordt ook nog steeds gebruikt voor dit 
rijksmonument.

Gift
Aan het einde van de avond deed de voorzitter van de Duitse Rotary 
Goddert van Wuelfing in zijn dankwoord de mededeling dat hun club 
en drie afzonderlijke leden tezamen een spontane gift aan de Stichting 
Walter Maas (deze stichting beheert Huize Gaudeamus) doen van 4.000 
euro. Dit geld zal o.a. ten goede komen aan de renovatie van het kunste-
naarsatelier in de tuin van Gaudeamus. Info: www.huizegaudeamus.nl

De Duitse Rotary luistert aandachtig en vertelt vervolgens over de 
schenking.
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Voordeel

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

299

200

399

600

Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 juni 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Dr Oetker
wolkentoetjes

5 stuks

Jumbo
zalm� let 

met huid
pak 2 stuks
van

€ 7,-

Beenham

per 500 gram

Roomboter
appeltaart

vers uit eigen oven
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Ervaringsmaatjes: goud waard
voor jonge mantelzorgers

Even afleiding van de thuissituatie, gewoon even wat leuks doen en je zorgen van je afkletsen 
bij iemand die je begrijpt. Dat is wat je als jonge mantelzorger hebt aan een Ervaringsmaatje: 
een jongere, die zelf ook is opgegroeid met een gezinslid met een beperking of een ziek broertje 

of zusje. 

Ervaringsmaatjes is een nieuw pro-
ject dat vrijwilligersorganisatie 
Handjehelpen in samenwerking met 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt is 
gestart. Dit in navolging van Stich-
ting Informele Zorg Twente die 
Ervaringsmaatjes succesvol heeft 
ontwikkeld. Ervaringsmaatjes is op-
gezet omdat er steeds meer een be-
roep wordt gedaan op (jonge) man-
telzorgers en deze kinderen weinig 
tijd voor zich zelf hebben en zich 
vaak zorgen maken om de situatie 
thuis. Dit kan concentratieproble-
men veroorzaken, schoolverzuim, 
minder goede sociale contacten of 
slaapproblemen. Dit alles leidt er 
toe dat jonge mantelzorgers een gro-
tere kans hebben om vast te lopen. 
Ouders van jonge mantelzorgers (7 
tot 18 jaar) met een ervaringsmaatje 
zeggen dat hun kind door de hulp 
beter in zijn vel zit, meer eigenwaar-
de heeft, opener is geworden en zich 
minder schaamt voor thuis.

Ervaringsmaatje
Kirsten Boddenberg (22) is Erva-
ringsmaatje van Laura en zelf op-
gegroeid als jonge mantelzorger: 
‘Mijn vader kreeg kanker toen ik 9 
was en had daar veel zorgen over. 
Ik had concentratieproblemen op 
school en piekerde veel. Omdat ik 
weet hoe het is om op te groeien met 
iemand in het gezin, die ziek is, kan 
ik nu jonge mantelzorgers helpen. Ik 
weet hoe het is om je zorgen te ma-

ken om iemand waar je van houdt’. 
Kirsten is maatje van Laura (12) die 
opgroeit met een zieke vader, een 
moeder en broertje. Ook zij maakt 
zich veel zorgen om haar gezin, is 
erg zorgzaam en helpt vaak mee in 
huis. Als Kirsten komt hebben ze het 
hier niet altijd over. ‘Ik kom vooral 
om leuke dingen te doen. Als er wat 
is gebeurd of iemand in het gezin 
van Laura voelt zich niet goed, ver-
telt ze mij dit wel. Ik vind het mooi 
dat wij die vertrouwensband hebben 
en zij alles bij mij kwijt kan,” aldus 
Kirsten. En Laura begint te stralen 
als het over Kirsten gaat: ‘Dan kan 
ik even gezellig samen wat met haar 
doen zoals koekjes bakken, de stad 
in gaan en even alles vergeten. Zij 
begrijpt mij altijd’. 

Steunpunt Mantelzorg De Bilt
Kinderen die zorgen voor een 
broertje of zusje met een beperking 
of ouders hebben met een chroni-
sche ziekte kunnen een Ervarings-
maatje krijgen. Als ze vragen heb-
ben, of lekker even willen kletsen, 
of iets leuks willen gaan doen kun-
nen ze contact zoeken met Steun-
punt Mantelzorg De Bilt. Telefoon: 
030 7271556 of mail: mantelzorg@
mensdebilt.nl Meer informatie over 
Ervaringsmaatjes is te vinden op:
www.ervaringsmaatjes.nl.
Ervaringsmaatje worden of er 
graag één toegewezen krijgen? 
Aanmelden via
www.handjehelpen.nl.

(Jeanet Nijeboer).

Ervaringsmaatje Kirsten met jonge mantelzorger Laura.
(foto: SIZ Twente)

Wandelen met d’Amandelboom
door Walter Eijndhoven

Om het haar cliënten naar de zin te maken, organiseert het personeel van d’Amandelboom veel 
activiteiten voor de bewoners van het Bilthovense woonzorgcentrum. Voor bewoners stonden er 

twee uitjes op het programma die samen met vrijwilligers gerealiseerd werden.

‘Afgelopen woensdag vertrokken 
wij om 14.30 uur met ongeveer 
dertig bewoners naar het gebied 
rond het gemeentehuis’, vertelt Tina 
Bolks, vrijwilligerscoördinator bij 
d’Amandelboom. Gelukkig was 
het goed weer en genoot men van 
de wandeling naar Jagtlust. Bolks: 
‘Bij het gemeentehuis aangekomen, 
maakten wij een tussenstop om iets 
te drinken en wandelden wij weer 

rustig terug naar het woonzorgcen-
trum’. De gezellige middag werd af-
gesloten met een drankje in de zaal.

Asperges
Ook donderdag 14 juni stond een 
wandeling op het programma, naar 
de aspergeboerderij op Noord-
Houdringe. Bolks: ‘Ook deze mid-
dag was erg geslaagd. Met weer een 
groep van dertig bewoners, vrijwil-

ligers en negen gemeenteambtena-
ren liepen wij richting de boerderij. 
Onderweg opende de boswachter 
van Noord-Houdringe het hek, spe-
ciaal voor onze groep en liepen wij 
door naar de aspergeboerderij, om 
daar te genieten van een ijsje. Via 
het bos liep onze groep weer terug 
naar d’Amandelboom, waar wij af-
sloten met een drankje en een bit-
terbal’.

Vrijwilligers wandelden met de bewoners van d’Amandelboom naar de aspergeboerderij in Noord-Houdringe. 

Muzikaal pleinfeest
in Westbroek

Voor de derde keer op rij organiseert Muziekvereniging Vriendekring 
op zaterdag 30 juni een zomers spektakel met orkesten uit de hele 
regio. Dit keer mét afterparty, verzorgd door coverband The Rivals.

Het feest begint om 16.45 uur en duurt tot ‘s avonds laat. Locatie is het 
plein naast het Dorpshuis in Westbroek, waar de tap is aangesloten en 
een foodtruck staat met patat en snacks. 

Taptoeshow 
De aftrap wordt ‘s middags verzorgd door organisator Muziekvereni-
ging Vriendenkring en al snel opgevolgd door tal van collega slagwerk-
groepen, blaasorkesten, steelbands en een zangduo. Om 21.00 uur is er 
een intermezzo op het veld van korfbalvereniging DOS. Daar is dan een 
heuse Taptoeshow van het Nederlands Brandweerorkest uit Bilthoven. 
Om 21.30 uur is iedereen weer welkom terug op het plein, waar het 
podium wordt overgenomen door The Rivals: vier jonge gasten die al 
aardig naam maken en twee uur lang classic hits gaan spelen. 

Deelnemers
Iedereen is zaterdag 30 juni van harte welkom op het plein aan de Prin-
ses Christinastraat 2 in Westbroek. De toegang is gratis, maar een kleine 
bijdrage wordt gewaardeerd. Donateur worden van Muziekvereniging 
Vriendenkring is natuurlijk ook mogelijk. De opbrengst van de food-
truck - gesponsord door Vink Witgoed - komt eveneens ten goede aan 
de muzikale vrienden, die al 96 jaar bij elkaar zijn. Deelnemende bands 
zijn: slagwerkgroep Oud over, Ons Genoegen Montfoort, Music for 
All, The Dreams, Erica Austerlitz, steelband Tavenu De Kwakel, De 
Vechtbloazers, Nederlands Brandweerorkest én The Rivals!

De mooiste dag van 
Kees Blauwendraat 

Beperkt door een lichamelijke handicap is Kees Blauwendraat 
geen onbekende in Maartensdijk: in zijn rolstoel op het 
Maertensplein of op zijn speciaal voor hem ontworpen

drie-wiel-E-Bike met zware accu.

Kees was werkzaam als monteur van zware vrachtwagens; Mercedes 
had altijd zijn voorkeur. Ondanks zijn beperkingen was Kees vaak in 
de garage te vinden om te helpen waar mogelijk. Nu hij inmiddels is 
gepensioneerd was er nog een heel grote wens: een ritje in een echte 
Mercedes vrachtwagen, voor in de cabine. 

Zaterdag 9 juni was het zover; bij Veldhuizen transport in Werkhoven 
was Kees welkom en kon hij alle 16 grote trucks bekijken. Na koffie 
met gebak - Veldhuizen transport 
bestond precies 30 jaar - werd 
Kees met de heftruck in de cabine 
geholpen en kon de reis beginnen. 
Met aan het stuur de oprichter en 
oud directeur Chris Veldhuizen 
ging de rit naar Wijk bij Duurste-
de. Kees: ‘Het was geweldig om 
dit te mogen meemaken. Dank aan 
hen die aan het realiseren van deze 
wens mochten meewerken’.

Kees Blauwendraat wordt in de 
vrachtwagen gehesen.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…
 
Vorige week donderdag was er een uitleg voor het bedrijfsleven, over 
de mogelijke gevolgen van twee opties om het sluipverkeer in West-
broek tegen te gaan. Erg jammer dat de opkomst minimaal was, want, 
wanneer deze maatregelen door gaan kan dit toch wel grote gevolgen 
hebben voor bedrijven en inwoners.

Optie 1 heeft de minst grote gevolgen maar zal het waarschijnlijk niet 
worden omdat dit nog geen bestaand en beproeft systeem is. En optie 
twee heeft grote impact voor zowel bedrijven als alle andere inwoners; 
daar komen we pas achter, wanneer het geïnstalleerd is,
maar dan is het te laat.

Begrijp mij goed; ik ben er zeker voor dat er wat moet gebeuren om het 
sluipverkeer te verminderen, maar volg de te nemen maatregelen wel 
nauwlettend. 
 

Jan Schuurman, Westbroek
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Zoek jij een toffe vakantie- of (bijbaan)
waarbij je ‘leuk werkt én leuk verdient’?
 
Word dan huishoudelijk medewerker bij De Bilthuysen!
Op doordeweekse dagen al vanaf 3 uur per week!
 
Wat ga je doen?
Je komt bij onze cliënten thuis en overlegt met hen welke werkzaamheden je verricht.
Daarbij luister je naar de wensen en behoeftes die iemand heeft. 
Jij gaat pas tevreden weg als je weet dat onze cliënt er weer picobello bij zit!
 
Heb jij interesse?
Bel of mail met ons en we gaan graag met je in gesprek.
030 274 79 91 (van ma t/m vr tot 14 uur)
BHS-PlanningHuishouding@debilthuysen.nl

Betalen met een stoeptegel ??!!
‘t Vaarderhoogt gaat altijd voorop in de strijd om het milieu, om het bele-

ven van de natuur én om het beheersen van de toenemende  
wateroverlast. Daarom ondersteunt ‘t Vaarderhoogt het initiatief:  

TEGEL ERUIT, PLANT ERIN

Haal een tegel (of enkele stenen) uit uw terras, plaats of pad en 
lever die op zaterdag 23 juni in bij ‘t Vaarderhoogt, dan ontvangt u

Keus uit het speciaal hiervoor samengestelde bij- en vlinderlokkende assortiment - 1 tegel per huishouden

V.a. 24 juni, zijn wij de vakantie-
periode zondags gesloten.

TWEE GRATIS PLANTEN

Zo maken we samen Nederland 

groener en zorgen we dat het over-

tollige water de grond in kan.

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

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

T-BONE STEAKS

Voor de liefhebbers. Met de entrecote, ossenhaas & 

een beentje. Super voor op de barbecue
100 gram 1,99

SOUFLAKI SPIEZEN

Malse gemarineerde stukjes varkensbiefstuk; met een 

vleugje knoflook. Lekker kort bakken!
100 gram 1,35

BLACK ANGUS BAVETTE

120 dagen graan gevoerd; mooi gemarmerd! Smelt op 

de tong. Grof van structuur. Een toppertje
100 gram 3,75

WEIß WURST

Naar Duits receptuur gemaakt; Voorgegaard dus 

lekker snel in de pan of op de BBQ!!
100 gram 0,95

DE BLACK ANGUS BURGERS

Met o.a. zout, peper, mosterd & verse bieslook en 

natuurlijk 100% Black Angus vlees erin!!
100 gram 1,45

PROCUREURLAPJES

Om zachtjes te garen op de barbecue of in de pan; 

ook super voor saté of aan een stuk ....
100 gram 1,10
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 18 juni t/m zaterdag 23 juni. Zetfouten voorbehouden.

Dat wil ik 'effe' kwijt...
Straatbeeldvervuiling

Overal in Bilthoven Noord verschijnen op kruispunten lelijke blokken beton en onnodige aanwijzingen. 
Het lijkt als of de gemeente denkt dat wij hier niet meer begrijpen wat verkeersborden betekenen en we 
ook vergeten zijn dat rechts voorrang heeft. Dit heeft tot gevolg dat onze mooie lanen en straten ernstig 
ontsierd worden met de meest afschuwelijke betonnen obstakels en betuttelende aanwijzingen. Ik noem 
dit 'straatbeeldvervuiling' en vraag me serieus af waarvoor dit nodig is.

Dirk van Donselaar
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Naamgeving leidt tot verbazing
door Henk van de Bunt

De nieuwe naamgeving van de viaducten in Groenekan en Maartensdijk in de verbrede A27 
verbaast velen en roept allerlei vragen op. De Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) 

verwoordt de vragen.

‘De nieuwe naamgeving van de vi-
aducten in Groenekan, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading heeft ons 
bijzonder verbaasd. In Groenekan 
was het oude viaduct vernoemd naar 
een gewaardeerde medewerker van 
de gemeente Maartensdijk (de heer 
Scheidemans); nu staat op het via-
duct opeens Ruigenhoek, terwijl het 
fort ruim een kilometer verder west-
waarts ligt. In Maartensdijk is opeens 
‘Achttienhoven’ op het (vernieuwde) 
viaduct gezet, terwijl deze voorma-
lige gemeente ongeveer 2,5 kilome-
ter westwaarts eerst begint. En in 
Hollandsche Rading ligt het viaduct 
in de noordoostelijke periferie en de 
Egelshoek maakt deel uit van de ge-
meente Hilversum. De HVM gaat er-
van uit, dat i.v.m. het historisch besef 
de namen toch gecorrigeerd zullen 

worden; een paar meter uit de grens 
maakt meestal niet zoveel uit maar 
hier gaat het over kilometers en an-
dere gemeenten!. Wie verzint zoiets?’

Scherm
Melanie Mulder reageert namens 
Rijks Water Staat (RWS): ‘Op de 
oude viaducten stond geen naam en 
dus zijn de originele namen uit de 
dossiers van Rijkswaterstaat overge-
nomen. Vanwege het aanbrengen van 
nieuwe geluidsschermen heeft Rijks-
waterstaat de oude naam (in Groene-
kan) verwijderd. Indien gewenst kan 
een bord met de betreffende naam 
weer terug worden geplaatst na over-
leg met de gemeente. De naam van 
J.A. Scheidemans sloeg overigens 
op het geluidsscherm en niet op het 
viaduct’. 

Geluidshinder
In een artikel in de Vierklank van 
december 2005 bevestigt Guus 
Geebel dit laatste: ‘Op vrijdag 2 
december werd een bord onthuld 
met de naam van de - inmiddels 
overleden - heer J. A. Scheide-
mans, ter ere van zijn bijzondere 
inzet voor de realisatie van een 
aantal geluidsschermen langs 
de rijksweg A27 in de voorma-
lige gemeente Maartensdijk. Deze 
schermen zijn gerealiseerd om de 
geluidhinder voor omwonenden 
te verminderen. Deze inzet wordt 

nog steeds gewaardeerd en in het 
verleden is het idee al gevormd 
om een bord te plaatsen met ver-
melding van zijn naam. Aan dit 
idee wordt nu uitvoering gegeven. 

Het viaduct in Hollandsche Rading heet Egelshoek.

Het Groenekanse viaduct heet nu Ruigenhoek.

Het Maartensdijkse Viaduct heet Achttienhoven.

Drukte bij Hoogtzomer Tuinfeesten
door Henk van de Bunt

Wie zin had in een feestelijk vakantiegevoel kon dit weekeinde terecht bij ‘t Vaarderhoogt aan 
de Dorresteinweg 72b in Soest. Al tientallen jaren achtereen organiseert het tuincentrum een 

zomers festijn als gebaar aan alle klanten en trouwe bezoekers.

Er was een grote, overdekte kra-
merij met tal van stalletjes waarin 
allerhande koopwaar werd aange-
boden. Een rondje langs al die kra-
men zorgt altijd voor stevige trek 
en dorst. Pal naast de kramerij was 
een groot terras met zitjes waar de 
bezoeker de geuren uit de oosterse 
keuken kon opsnuiven. 

Het was genieten in het kwadraat 
want terwijl de gasten zich laafden 
aan het lekkere eten en de drankjes 
kwam vanaf een podium gezellige 
onderhoudende muziek. 

Vaste gast is Henk de Houthakker - een vriendelijke reus - , waar kinderen ook allerlei (houten) artikelen mogen 
beschilderen. 

Bij de Vaarder-vraagbaak konden vragen gesteld worden die aan de 
waslijn gedeeld werden. 

Het bord wordt geplaatst is nabij 
het viaduct aan de westzijde van 
de rijksweg A27 aan de Groene-
kanseweg in Groenekan.

Omissies
Historicus Anne Doedens reageert 
verbaasd en teleurgesteld over de 
omissies: ‘In het bekende 19e 
eeuwse Aardrijkskundig Woor-

denboek van Van der Aa vonden 
we bijv. ‘[de] Ruigenhoek of de 
Gelderpolder is een polder in 
het Nederkwartier der provincie 
Utrecht, arrondissement Utrecht, 
kanton Maarssen in de gemeente 
Maartensdijk; palende Noord aan 
den Gelderweg, Oost aan den 
Achterweteringscheweg, Zuid 
aan den Ruigenhoekscheweg, 
West aan de gem. Achttienhoven. 
Deze polder beslaat, volgens het 
kadaster, eene oppervlakte van 
ruiim 90 bund., alles schotbaar 
land, en behoort onder het polder-
bestuur van Maartensdijk’. Zowel 
de Achterweteringsweg als de 
Achterweteringsvaart liggen een 
fors stuk van de huidige A27 ver-
wijderd.

Achttienhoven
Over Achttienhoven vervolgt Doe-
dens: ‘Getuige van der Aa en een 
kaart uit 1868 ligt Achttienhoven 
ten westen van de huidige Provinci-
ale weg, die volgens dezelfde kaart 
in de gemeente Maartendijk ligt. 
Zelfs Wikipedia in 2018 traceert 
de naam op de juiste plaats: Acht-
tienhoven is een voormalig dorp 
en tevens voormalige gemeente in 
de huidige gemeente De Bilt (pro-
vincie Utrecht). Het wordt tegen-
woordig beschouwd als onderdeel 
van Westbroek. Ten zuiden van 
het dorp ligt de Gagelpolder, een 
staatsnatuurreservaat met zeldzame 
moerasvegetatie. De buurtschap 
Achttienhoven valt, ook voor de 
postadressen, onder het dorp West-
broek.

Egelshoek
De gekozen naam Egelshoek heeft 
topografisch niets met de Vuursche 
Dreef c.q. Hollandsche Rading. 
Doedens: ‘Egelshoek is een buurt-
schap in de gemeente Hilversum. 
ten zuidoosten van het vliegveld 
Hilversum, richting Westbroek die 
vanaf Egelshoek alleen te voet be-
reikbaar is. De buurtschap telde 
in 2007 40 inwoners. Tussen de 
buurtschap en het vliegveld ligt het 
woonwagenkamp Egelshoek dat 
strikt genomen niet tot de buurt-
schap hoort. Wel bevindt zich daar 
een plaatsnaambord met de naam 
Egelshoek met cursieve letters, al-
leen leesbaar als men het kamp 
verlaat. Ruigenhoek komt (ten 
onrechte) niet voor op het kaartje 
van de gemeente Maartensdijk van 
Kuijper (1868)’. 

Eerder sierde dit bord het Groenekanse viaduct. (foto Guus Geebel 2005)

Zomerse 
zoddenwandeling 

De zomerse zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark is dit jaar op vrijdag 29 juni . Het vertrek is om 19.00 van het 
parkeerterrein bij het Bert Bospad ter hoogte van Kerkdijk 78, Westbroek. 
De wandeling gaat deels over het land van de fam. Baas, waar agrarisch 
natuurbeheer in de praktijk te zien is. Het is ongetwijfeld een bijzondere 
ervaring om eens vlakbij in zo’n “deinend” moeras te lopen. De wandeling 
wordt begeleid door Bert van der Tol en Co Baas. De ANV zoddenwande-
ling is een traditie die wordt voortgezet als mooie herinnering aan Henk 
van Zijtveld, die hiervoor het initiatief heeft genomen. Aanmelden via aan-
melden@anvnoorderpark.nl is gewenst. Deelname is gratis voor leden van 
de vereniging, niet-leden betalen 2,50. Parkeren kan op het parkeerterrein 
bij het informatiebord bij de ingang van het Bert Bospad. Trek bij voorkeur 
waterdicht schoeisel aan. Na afloop koffiedrinken en napraten.
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RETOURSERVICE NIET-GEBRUIKTE 
GENEESMIDDELEN

SAMEN MET U LETTEN WIJ OP UW 
PRIVACY EN ONS MILIEU!

Vraag in uw 
apotheek om de 

informatie-flyer

U kunt uw niet-gebruikte geneesmiddelen terugbrengen 
naar de apotheek. U gebruikt hiervoor de speciale zak 
die u in de apotheek kunt verkrijgen. 

1

2

3

4

5

Losse medicijnen uit de verpakking 
Restjes zalf in de tube
Restanten van siropen en vloeibare medicijnen
Doordrukstrips waar nog medicijnen in zitten
Restanten van sprays

WEL IN DE ZAK
1.
2.
3.
4.
5.

7

6

10
9

8

Lege doosjes
Lege flesjes
Papier en karton  
Adresgegevens
Injectiespuiten en naalden 

6. 
7. 
8. 
9.

 10.

NIET IN DE ZAK

Wij feliciteren onze 
geslaagde leerlingen!

Dierenriem 2, Maartensdijk
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Bij MENS De Bilt is er ook
in de zomer van alles te beleven!
Vrijwilligers, buurtbewoners en liefhebbers hebben 
een aantal leuke workshops en activiteiten voor u op 
het programma staan. Iedereen kan meedoen,
van jong tot oud. Kijk voor een overzicht van alle 
zomeractiviteiten op onze website:
www.mensdebilt.nl of informeer bij de bureaudienst 
van onze servicecentra 

Kameel, kameleon, kikker of koe?
Een dagje naar de dierentuin of fietsen - Frank (55) 
is er dol op. Hij houdt ook van fotograferen, reizen, 
wilde dieren, Nederlandstalige muziek en puzzelen. 
Omdat Frank een gezelligheidsmens is, zoekt hij 
een vrijwilliger om erop uit te gaan of gezellig een 
puzzel te maken. Wie gaat er mee in het weekend of 
‘s avonds? Info: mensmetelkaar@mensdebilt.nl. 

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

Van 25 juni t/m 30 juni
is het weer de Rode Kruis Collecte Week.

Collectanten komen aan uw deur voor een
bijdrage. De collectant draagt een 

legitimatiedocument, vraag er gerust om.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage
namens Rode Kruis afdeling De Bilt

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

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

Zomerfair op De Schaapskooi

Op het terrein van kinderboerderij De Schaaps-
kooi aan de Melkeweg 1B te Bilthoven wordt 7 
juli van 11.00 - 16.00 uur een markt gehouden  
met diverse kramen en veel activiteiten voor kin-
deren: schminken, boerenmidgetgolf, kunstkoe 
melken, pony rijden, mozaieken enz.  Er kan kijkje 
bij de dieren en in de nieuwe vlindertuin genomen 
worden. Tom geeft een presentatie over vlinders, 
dus nog leerzaam ook.  Er zijn hapjes als pan-
nenkoeken, ijs, cup cakes en de slager bakt lekker 
hamburgers. Toegang gratis.

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

JouwWerk is per direct
op zoek naar jou!

• Zorgprofessionals voor de thuiszorg en
woonzorgcentra’s in de omgeving

• Schoonmaakmedewerkers
voor diverse locaties

• Verzorgende/verpleegkundige voor Woerden
• Huishoudelĳ k medewerkers voor Flexpool
• Huiskamermedewerkers WZC voor Flexpool

Interesse? Bel of mail je CV

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com
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GEMEENTENIEUWS
week 25 ¾ 20 juni 2018

Inloopspreekuur 
wethouders  
Elke derde donderdag van de maand kunt u in 
gesprek met de wethouder van uw eigen dorp 
tijdens het inloopspreekuur op locatie. Op 
donderdag 21 juni zijn de laatste inloop-
spreekuren voor de zomerstop: in juli en au-
gustus zijn er geen inloopspreekuren. 
Zie voor locaties en tijden: 
https://intranet.debilt.nl/spreekuren. 

Ondergrondse 
containers
Tot eind juli laat de gemeente 90 onder-
grondse verzamelcontainers voor restafval 
en PMD plaatsen en worden 70 reeds ge-
plaatste containers aangepast. Heeft u geen 
kliko’s aan huis, dan kunt u met uw nieuwe 
milieupas de ondergrondse verzamelcontai-
ners voor restafval openmaken. De verza-
melcontainers voor PMD zijn zonder milieu-
pas te openen. De oude containers worden 
na de installatie van de nieuwe verwijderd. 

Gewijzigde 
openingstijden in de 
zomervakantie
In de periode van 17 juli t/m 21 augustus is 
er geen avondopenstelling. Het gemeente-
huis is in deze periode op de dinsdagen dus 
tot 17.00 uur geopend. 

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

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

Reisdocument nodig?  
Maak bijtijds een afspraak 
De zomervakantie staat weer voor de deur. In deze tijd besluiten veel mensen 
nieuwe reisdocumenten aan te vragen of rijbewijzen te verlengen. We adviseren 
hiervoor bijtijds een afspraak te maken. Het is in deze periode namelijk drukker 
dan in de rest van het jaar. 

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele,  
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Overboslaan, riool- kabel- en leidingwerkzaamheden tot juni 2019. 
Bilthoven:  Meerkoetlaan, bestraten parkeerterrein en voetpad van 25 juni tot 6 juli.  
Bilthoven:   Olberslaan, Enckelaan, Donatilaan, Bielalaan, Halleylaan en een deel van 

de Kometenlaan en Planetenbaan, rioolonderzoek rattenoverlast van  
18 juni tot 17 augustus.

De Bilt:   Kerkdwarsweg, tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer op 22 juni 
tussen 8.00 en 12.00 uur.

Westbroek:  Schutmeesterweg, baggerwerkzaamheden tot 22 juni.

Raadsvergadering

Online afspraak maken
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 
online een afspraak maken via https://debilt.
nl/afspraak. Doet u dit ruim van tevoren, dan 
heeft u meer kans dat u hiervoor een tijdstip 
kunt kiezen dat u goed uitkomt. U ontvangt 
een bevestiging van de afspraak per e-mail. 
Ook krijgt u een dag van tevoren nog een 
herinnering. Beschikt u niet over internet? 

Dan kunt u ook telefonisch een afspraak ma-
ken via telefoonnummer (030) 228 94 11. 

Verhinderd?
Wij verzoeken u vriendelijk de afspraak di-
rect te annuleren als u verhinderd bent. In 
de bevestigings- en herinneringsmails staat 
aangegeven hoe u dit online kunt doen, 
maar u kunt hier ook over bellen: (030) 228 
94 11. Zo kunnen andere inwoners wellicht 
in uw plaats hun afspraak plannen.

De gemeenteraad vergadert op donder-
dag 21 juni 2018 vanaf 19.00 in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. 
Het vaststellen van de jaarrekening 2017 
en kadernota 2019-2022 staan op de 
agenda.

Op donderdag 28 juni vergadert de ge-
meenteraad vanaf 20.00 in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis. Voorafgaand 
om 19.30 uur vindt het vragenhalfuur 
plaats. Naast de ingekomen stukken staat 
op de agenda:

•  Vaststellen verklaring geen bedenkingen 
omgevingsvergunning Professor Bronk-
horstlaan 10

•  Aanvraag suppletie-uitkering Bommen-
regeling

• Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

De agenda en bijbehorende stukken van 
de raads- en commissievergaderingen 
vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. Heeft 
u een vraag over de vergaderingen of een 
van de stukken? Neem dan contact op 
met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of 
(030) 228 91 64. 

Veteranendag
Op vrijdag 29 juni 2018 ontvangt burgemeester Sjoerd Potters alle oudgedienden 
en nog dienende veteranen om samen de Nederlandse Veteranendag te vieren. 

Om 13.00 uur vindt de ontvangst plaats op 
het gemeentehuis in Bilthoven waar burge-
meester Sjoerd Potters iedereen welkom 

heet. Om 13.45 uur vertrekken de veteranen 
naar het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum waar hen een mooi pro-
gramma wordt aangeboden. Hierbij zijn ook 
de groepen 7 en 8 van de Groen van Prinste-
rerschool uit De Bilt aanwezig. Om 16.30 uur 
rijden we terug naar Jagtlust in De Bilt waar 
groep 8 het oorlogsmonument overdraagt 
aan groep 7. Mevrouw Iris van Maanen zal 
een gedicht voorlezen en de kinderen zullen 
bloemen leggen. Aansluitend zal aan de ve-
teranen de traditionele zogenaamde ‘blauwe 
hap’ worden geserveerd.

Besluit alleenrecht voor de uitvoering van 
werkzaamheden op het gebied van 
recreatieve routes en paden
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt heeft, gelet 
op het convenant Routes en Paden en groen toezicht Utrechtse Heuvelrug, beslo-
ten aan de Stichting Beheer Heel de Heuvelrug, het alleenrecht toe te kennen tot 
het (doen) uitvoeren van werkzaamheden behorend tot onderhoud en beheer van 
de routes en paden. 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende 
binnen zes weken na de bekendmaking 
daarvan bezwaar maken bij college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente 
De Bilt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van (het gedeelte van) 

het besluit waartegen bezwaar wordt ge-
maakt;

-  de gronden van het bezwaar.

Het maken van bezwaar schorst de werking 
van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed 
dit vereist, kan de belanghebbende naast het 
maken van bezwaar een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de Recht-
bank Midden-Nederland: afdeling bestuurs-
recht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Post-
bus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een 
griffierecht verschuldigd.
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Wij zoeken per direct:
 - Kraanmachinist
 - Trekkerchauffeur
 - monteur/allround medewerker

Interesse?
Neem contact met ons op voor meer informatie.
bel: 0346-281369 of 06-54985167 of mail naar:
info@bouwmansloonbedrijf.nl

www.bouwmansloonbedrijf.nl

Vrijdag 6 juli 
vanaf 19:00 uur

DINNERSHOW 
met Michael Oomen 

en the Uptown Party Crew

5 gangen diner 
voor 40,00

Voor meer info 
ga naar 

www.bij-hen.nl

Save the date

RESERVEER SNEL VOL=VOL

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Vakantiekrachten gezocht!
Ben jij:

• Niet bang voor vieze handen
• Werk je met plezier buiten
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Neem dan contact met ons op

Dit zoeken wij in jou:
• Een vakbekwaam hovenier met ervaring
• Professionele houding, goed communiceren en 

grote klantvriendelijkheid 
• Proactief, meedenken en een eigen initiatief
• Hard en vrolijk werken

(zweetdruppels met een glimlach)
• Zorgvuldig, netjes en doordacht 
• Je collega’s helpen, veel leren,

creatief zijn en kwaliteit leveren
• Bezit over een goede plantenkennis
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Ben jij die hovenier die zelfstandig, professioneel en met oog voor detail een tuin kan
onderhouden? Ben je klantvriendelijk en overtref je graag de verwachtingen van de klant?

Wil je met plezier naar je werk gaan bij een leuk hoveniersbedrijf? 

Wij zoeken per direct een Allround hovenier
voornamelijk voor tuinonderhouds werkzaamheden

Wat staat daar tegenover?
• Full-time baan bij een ambitieus

hoveniersbedrijf 
• Werken in mooie tuinen
• Afwisselend werk
• Eigen verantwoordelijkheid en

zelfstandigheid
• Goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris 

conform de hoveniers CAO
• Mogelijkheden tot bijscholing en cursussen

Dit heb je:
• MBO-groen opleiding 
• Minimaal 2 jaar ervaring met

vergelijkbare functie 
• In bezit van rijbewijs B en BE 
• Woonachtig in de regio 

Plan van aanpak rattenoverlast 
Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Het college van burgemeester en wethouders neemt 

een aantal extra maatregelen om de rattenoverlast tegen te gaan,
waaronder het instellen van een voerverbod. 

Het is belangrijk om de omgeving 
zo onaantrekkelijk mogelijk voor 
ratten te maken. De gemeente, 
Woonstichting SSW en de bewo-
ners hebben een rol en verant-
woordelijkheid om de oorzaken 
aan te pakken. De gemeente co-
ordineert de gezamenlijke aanpak 
en heeft met inbreng van bewo-
nersgroep Rattenoverlast De Bilt 
- Bilthoven een plan van aanpak 
opgesteld. In het plan van aanpak 
staan maatregelen tegen ratten 
voor Bilthoven-West. Het betreft 
de openbare ruimte, riolering, 
groenvoorziening, afval, vuilcon-
tainers, herstelwerkzaamheden, 
gebouwenonderhoud, handha-
ving, communicatie en uiteraard 
de bestrijding van ratten. 

Campagne 
Er is een campagne tegen ratten-
overlast ontwikkeld. De campag-
ne heeft een herkenbare, opval-
lende stijl en bestaat onder andere 
uit posters, fl yers, advertenties in 
lokale media en een social media 
campagne. Doel van de campag-
ne is dat inwoners rattenoverlast 
melden bij de gemeente zodat de 
rattenbestrijder gericht aan de slag 
kan. In Bilthoven-West worden 
versneld ondergrondse containers 
geplaatst en wordt vaker (zwerf)
afval opgehaald. 

Afvalbakken worden terugge-
plaatst in de openbare ruimte en 
worden vaker geleegd. Er komt 
verscherpt toezicht en handhaving 

op het dumpen van illegaal afval 
en er is een voerverbod ingesteld.

Riolering
De gemeente heeft een inspectie 
uitgevoerd aan het hoofdriool in 
een deel van Bilthoven-West. Het 
hoofdriool is van goede kwaliteit. 
Wel zijn sporen aangetroffen van 
ratten in de huisaansluitingen. Bo-
vendien zijn er veel verzakkingen 
in de huisaansluitingen. Dit levert 
sterke aanwijzingen op dat in de 
huisaansluiting ratten hun voed-
selbron hebben. Er komt vervolg-
onderzoek om te bepalen welke 
maatregelen nodig zijn. Huizen 
en bijbehorende bergingen zijn 
prettige schuil- en nestelgelegen-
heden. Het is dan ook zaak om 
knaagdier-werende maatrege-
len te nemen. SSW en gemeente 
hebben waar nodig bij hun eigen 
panden werende maatregelen ge-
troffen. De gemeente informeert 
pandeigenaren over de noodzaak 
om werende maatregelen te tref-
fen.

Bestrijding van ratten
In de openbare ruimte wordt in-
tensiever bestreden: er komt een 
netwerk van lokaasdepots, bij de 
afvalcontainers komen extra val-
len en er wordt tijdelijk meer in-
gezet op bestrijding rondom de te 
verwijderen afvalcontainers. Daar 
waar de wetgeving het toestaat zal 
gif worden toegepast. Er is extra 
geld beschikbaar voor het bestrij-
den van ratten. Ook wordt ingezet 

op monitoring en bestrijding bij 
grootschalige sloop- en bouw-
werkzaamheden in Bilthoven-
West, zoals sloop en woningbouw 
aan de Melkweg, de bouw van het 
islamitisch centrum en de bouw 
van het zwembad. 

Gevels worden vrijgemaakt van 
groen en er worden inspectiestro-
ken in het groen vrijgemaakt voor 
de rattenbestrijder. Door het groen 
goed te onderhouden, wordt voor-
komen dat ratten schuilplaatsen 
en nestelgelegenheden vinden. 
Omdat de natuurlijke vijanden 
van ratten ook in groen verblijven, 
moet het juiste evenwicht worden 
gevonden in het groenonderhoud. 

Blokverwarming 
Het college onderzoekt of er 
maatregelen tegen welke kosten 
nodig zijn aan groenonderhoud 
en het dichtmaken van het stelsel 
van oude blokverwarming. De ge-
meente coördineert de gezamen-
lijke aanpak en huurt daarvoor 
een coördinator in. In eerste in-
stantie was dat tot 1 juni 2018. Af-
gelopen dinsdag heeft het college 
een (aanvullend) besluit genomen 
waardoor er voor de 2e helft van 
2018 ook een coördinator inge-
huurd wordt. Het gaat om 8 uur 
per week gedurende 6 maanden. 
Dit is voldoende om de maatrege-
len van het college uit voeren, de 
coördinator doet dit uiteraard sa-
men met de collega’s van de ver-
schillende beleidsvelden. 

Voerverbod om
rattenoverlast
tegen te gaan
De bruine rat eet vaak 
van het voedsel dat men-
sen achterlaten. Bestrij-
den heeft geen zin als er 
voedsel en schuilplekken 
beschikbaar blijven. Het 
college heeft daarom op 
dinsdag 29 mei 2018 een 
voerverbod ingesteld op 
basis van artikel 2:60 van 
de Algemene plaatselijke 
verordening De Bilt 2009.

Wat houdt het
voerverbod in?
Per 6 juni 2018 is het verboden om dieren te voeren in het gebied in Bilt-
hoven-West, weergegeven op onderstaande kaartje. Aan de noordzijde 
wordt het gebied begrensd door de spoorlijn en de Talinglaan (de vijver 
valt binnen het gebied). Aan de oostzijde de Oude Brandenburgerweg, 
Grote Beer en Plutolaan. Aan de zuidzijde Zonneplein en Halleylaan. De 
begrenzing aan de westzijde wordt gevormd door de P.C. Staalweg en 
Tweelingen. Het voerverbod geldt dus niet voor de hele gemeente. 

Toch voeren? Dan een boete
In Bilthoven-West worden borden geplaatst.
Toch voeren? Dan riskeer je een boete van € 70,00.



 De Vierklank 15 20 juni 2018

Omar Nabhan: Syriër in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Omar Nabhan (30 jaar) woont samen met zijn vrouw Ghina Kabane en hun zoontje Ramez 
sinds oktober 2016 in Maartensdijk. Hij is geboren en opgegroeid in Aleppo. Aleppo is een grote 

stad met voor de oorlog 2,7 miljoen mensen. Het is één van de oudste
steden ter wereld en wordt al 8.000 jaar bewoond.

Omdat het daar niet meer veilig 
voor hem was en hij zich bij de 
vechtende partijen moest aanslui-
ten, is hij gevlucht naar Turkije. 
Daar heeft hij ruim een jaar in een 
vluchtelingenkamp gewoond. Ver-
volgens is hij met een boot vertrok-
ken naar Griekenland en met de 
trein naar Nederland gekomen. Ook 
hier heeft hij weer bijna een jaar 
in een kamp gewoond. Al in 1951 
heeft de Verenigde Naties (VN) 
het Vluchtelingenverdrag aange-
nomen. Dit verdrag is een specifie-
kere uitwerking van artikel 14 van 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Hierin staat 
dat ‘een ieder het recht heeft asiel te 
zoeken en dat te genieten’. In 2000 
heeft de VN via een speciale reso-
lutie 20 juni uitgeroepen tot Wereld 
Vluchtelingen Dag. Hiermee willen 
zij wereldwijd meer begrip kweken 
en aandacht vragen voor de nood-
zaak om vluchtelingen te bescher-
men. Via Letty Berk, maatschap-
pelijk begeleider bij het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, kwam Omar 
Nabhan in beeld. Zijn verhaal is een 
verhaal zoals veel jonge Syrische 
mannen zouden kunnen vertellen. 

Situatie in Syrië
‘Aleppo was een prachtige stad’, 
vertelt Omar Nabhan. ‘Ik heb er 
gestudeerd, werktuigbouw en elek-
trotechniek en dan de automatise-
ringskant. Ik woonde er met mijn 

ouders en broertje in een groot huis 
dat 600 jaar geleden gebouwd is. 
Nu bestaat het huis niet meer. Alle 
mensen leefden samen in Aleppo. 
Er werd niet gekeken naar welk 
geloof je had. Wij zijn moslim en 
onze buurvrouw was een christen. 
Tijdens een operatie hebben haar 
kinderen bij ons gelogeerd en heb-
ben wij voor hen gezorgd. Dat was 
normaal. Wij dachten niet dat de 
oorlog Aleppo zou bereiken. He-
laas gebeurde dat wel en moest 
er gevochten worden. De oorlog 
heeft alles omgedraaid. Mensen 
leven niet meer samen en maken 
elkaar nu dood om aan eten te ko-
men. Vroeger was alles goedkoop, 
nu is alles duur. De rijke mensen 
zijn slecht en de arme mensen zijn 
goed. Mijn ouders en broertje wo-
nen er nog. Dat is moeilijk. Ook 
zij hebben vaak honger. Elke twee 
dagen heb ik contact met ze en als 
het slecht gaat, mijn vader is ziek, 
soms wel vier keer per dag. Ik wil 
ze graag helpen maar dat kan niet. 
Alleen bellen’.

Asielprocedure 
Als asielzoeker in Nederland krijg 
je met veel verschillende organi-
saties te maken. Je moet eerst naar 
het aanmeldcentrum van de Immi-
gratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
in Ter Apel. Daar word je geregis-
treerd door de Vreemdelingenpo-
litie (AVIM). Het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA) zorgt 
voor opvang, eten en leefgeld. ‘Ik 
ben eerst vijf dagen naar Budel ge-
stuurd en daarna zes maanden naar 
de Koepel in Haarlem. Vervolgens 
werd ik statushouder en werd er een 
huis geregeld in Maartensdijk en 
kreeg ik een uitkering. Over twee-
eneenhalf jaar krijg ik een Neder-
lands paspoort. Nu kan ik niet naar 
mijn ouders, ik mag alleen reizen 
in Europa’. Omar Nabhan studeert 
veel om de Nederlandse taal goed 
onder de knie te krijgen en hij helpt 
zijn vrouw. Die vindt het echt heel 
moeilijk en zij moet ook de inbur-
geringscursus nog halen. ‘Het is 
een moeilijke taal, maar het gaat 
al wel een beetje. Syrische mensen 
schamen zich snel. Ik schaam mij 
ook omdat mijn Nederlands nog 
niet goed is. Als dat beter gaat, wil 
ik werk gaan zoeken. Liefst in de 
richting van mijn studie. Misschien 
moet ik dan eerst nog studeren, 
maar dat is goed. Als ik daarna 
maar kan werken en voor mijn ge-
zin kan zorgen. Ik doe nu een beetje 
vrijwilligerswerk bij een boer en 
krijg gratis melk. Gratis is goed, 
toch? Ben al beetje Nederlander’. 

Maartensdijk
Hij vindt de rust in Maartensdijk 
fijn. De mensen zijn aardig, ook al 
kent hij er nog niet veel. ‘Omdat ik 
nog niet werk en veel mensen in 
Maartensdijk wel kom ik ze door-

deweeks niet tegen. Op zaterdag 
wel maar op zondag is het hier saai. 
Dan zie je weinig mensen, dat vind 
ik jammer’. Boodschappen doet hij 
graag op de Kanaalstraat in Utrecht. 
Daar is een winkel van iemand uit 
Aleppo. ‘Ik had een rijbewijs maar 
dat is hier niet geldig. Ik heb 25 rij-
lessen gehad en de instructeur dacht 
dat ik wel zou slagen. Ik heb geen 
grote fout gemaakt maar ben niet 
geslaagd. Nu heb ik er geen geld 

meer voor en ga ik met de bus. Dat 
is wel duur’. Omar Nabhan wil in 
Nederland blijven. ‘Ik ga hier sa-
men met mijn gezin een nieuw le-
ven opbouwen. Sinds de oorlog zijn 
mensen in Syrië minder lief voor 
elkaar. Ik ga niet meer terug. Mis-
schien kan ik, als ik meer geld heb, 
mijn ouders hierheen halen voor 
een vakantie. Ik heb ze al vijf jaar 
niet gezien. Ik mis ze heel erg, net 
als de rest van mijn familie’. 

Omar Nabhan wil graag met zijn vrouw en zoon een nieuw bestaan 
opbouwen in Nederland.

Bilthovense Boekhandel start 
cultuurpodium

door Guus Geebel

‘Kunst in de kelder is voor iedereen’, luidt de slogan van Ike Bekking  Acht jaar nadat ze 
de boekenwinkel aan de Julianalaan begon gaat zij van de kelderetage onder de zaak een 

cultuurpodium maken. ‘Ik wil hiermee aan alle cultuurliefhebbers in de regio een plek bieden 
voor alle vormen van kunst en cultuur, maar ook voor discussieavonden of feestjes.

Om haar droomproject te reali-
seren heeft Ike Bekking financi-
ele steun nodig, waarvoor zij deze 
maand een crowdfundingsactie 
is begonnen die tot 30 juni loopt. 
Bekking roept liefhebbers van cul-
tuur op haar te steunen. ‘De kosten 
voor het aanpassen van de kelder 
kan ik onmogelijk uit de inkom-
sten van de boekhandel betalen.’ 
Meteen na het lanceren van haar 
idee kwam er al geld binnen. Daar 
is ze heel blij mee. ‘Maar we zijn 
er nog niet, elke bijdrage is wel-
kom. Cultuur is de motor van ons 
dorp en die zorgt voor beweging.’

Verzamelplaats
Galerie Kunst in de Kelder wordt 
begin september geopend. ‘Hier-
mee wil ik de cultuur in Biltho-
ven en omgeving een mooie vaste 
plek bieden. Een creatieve verza-
melplaats waar je handgemaakte, 
unieke en andere mooie voorwer-
pen kunt kopen en verkopen. Waar 
exposities worden georganiseerd, 
maar waar je ook een bijeenkomst 
of workshop kunt organiseren. 
Inmiddels zijn de muren geschil-
derd.’ 

Positieve energie
Ike Bekking is deze crowdfunding 
gestart om niet de financiële druk 
te hebben van aflossing en er com-
mercieel naar te moeten kijken. ‘De 
kracht hiervan is dat je naar de crea-
tieve kant kijkt zonder aan geld ver-
dienen te moeten denken. Je kunt 
op die manier positieve energie ste-
ken in het organiseren van aantrek-

kelijke evenementen en exposities. 
Ook vindt zij het mooi dat het op 
deze wijze een project van iedereen 
wordt. Ike Bekking is nog bezig de 
ruimte ook toegankelijk te maken 
voor rolstoelgebruikers. Voor het 
beheer van het cultuurpodium wor-
den vrijwilligers aangezocht. Ike 
zit boordevol ideeën om het project 
een succes te laten zijn. 

Ike Bekking is enthousiast over de mogelijkheden die de kelderruimte 
biedt.

Huisvriendenavond in 
Huize Gaudeamus

Dinsdag was drs. Jop Ubbens gastspreker met het onderwerp ‘Kunst 
en Geld’. De avond begon met een muzikale ouverture door de jonge, 
veelbelovende pianist Maurits Koelmans. Hij speelde op virtuoze wijze 
stukken van Grieg en Bach. Grieg, die goed bevriend was met Julius 
Röntgen, droeg deze compositie op aan de vrouw van Röntgen. Zij was 
de moeder van de latere architect van dit huis. 

Vervolgens nam Jop Ubbens het publiek mee in de wereld van de kunst 
en kunstveilingen. Hij was 30 jaar veilingmeester bij het bekende huis 
Christie’s in Amsterdam. Een wereld, waar geld een steeds belangrijker 
rol is gaan spelen. Hij vertelde bevlogen hoe kunst vaak een vorm van 
beleggen en speculeren is geworden, maar soms ook bijdraagt aan het 
aanzien en imago van de rijken der aarde. Voor veel mensen en natuur-
lijk ook voor musea is gelukkig de schoonheid van kunst de reden om 
erin te investeren. (Frans Poot)

Oud veilingmeester Jop Ubbens vertelt over kunst en kunstveilingen.

De Kwinkelier Bilthovens lelijke eendje
wordt gezien als lokaal brekebeentje
maar wat je nu toch ontwaart
is dat met vliegende vaart
het verandert in een edelsteentje

Guus Geebel Limerick
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Personeelswisseling bij de Nijepoort
door Walter Eijndhoven

Het onderwijs in Nederland staat komende jaren onder grote druk. Veel leerkrachten verlaten het 
onderwijs vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en opvolging is moeilijk te 

vinden. De Nijepoort is hier geen uitzondering op. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest, verlaat 
een viertal personeelsleden de Groenekanse school. In twee afleveringen spreken wij met hen.

Na het basisonderwijs en de HAVO 
in Amsterdam te hebben gevolgd, 
stroomde Roland van der Vinne in 
1976 door naar de Pedagogische 
Academie (PA) in Meppel. Naast 
zijn opleiding tot onderwijzer, 
volgde hij ook nog muzieklessen 
en deed uiteindelijk staatsexamen 
voor het conservatorium. ‘Muziek 
is altijd mijn passie geweest’, ver-
telt Van der Vinne. ‘En ik was dan 
ook verheugd dat ik in 1981 kon 
beginnen bij Gehrels, als muziek-
leraar. Kinderen van 0 tot 12 jaar 
kunnen hier muziekonderwijs en 
-educatie volgen’. 

Te laat
Inmiddels werkt hij alweer meer 
dan 15 jaar bij de Nijepoort in 
Groenekan, met veel plezier. In de 
eerste jaren reed Van der Vinne ie-
dere dag vanuit Ommen, zijn toen-
malige woonplaats, op en neer naar 
Groenekan. Van der Vinne: ‘Het 
is natuurlijk best een eind rijden, 
vanuit Ommen. Die eerste werkdag 
op mijn nieuwe school kwam ik 
dan ook te laat. Ik stond in de file, 
vreselijk. Dat is mij daarna, vanaf 
dag twee, nooit meer overkomen. 
Gelukkig houd ik ervan om vroeg 
op te staan, dus dat was nooit een 
probleem. Later ben ik naar de 
Flevopolder verhuisd en hoefde ik 
minder ver te rijden’. 

Afsheid
Nu is de tijd gekomen om af-
scheid te nemen van de Nijepoort. 
‘Ik heb hier een heel leuke tijd 
gehad, maar ben ook opgelucht. 
Door mijn passie voor muziek heb 
ik al jaren een ‘piep’ in mijn oren. 
Ik heb dag en nacht last van een 
pieptoon, met daar tussendoor een 
soort ‘krekelgeluid’. Als kinderen 
door elkaar praten, krijg ik soms 
echt pijn in mijn oren. Maar ik 
heb wel enorm genoten op school, 
hoor. Leuke collega’s en een mooi 
nieuw schoolgebouw natuurlijk. 
Alhoewel het oude pand ook wel 
iets had, met haar kruip door-sluip 
door gangetjes, is het nieuwe 
pand wel een enorme verbetering. 
Licht en heel transparant’. Verve-
len hoeft Van der Vinne zich niet, 
vanaf het nieuwe schooljaar. ‘Nu 
komt meer tijd vrij voor vrijwil-
ligerswerk en ik wil nog een keer 
naar Rome fietsen, misschien met 
Herman Verbruggen, de (oud)
conciërge van de school. Nu heb-
ben wij immers tijd genoeg’. 

Finland
Ook voor Francine Schuengel 
zijn de laatste weken aangebro-
ken, na tien jaar verbonden te zijn 
geweest met de Nijepoort. Tij-
dens haar studietijd aan de PABO 
Domstad in Utrecht, deed zij een 

uitwisseling van een half jaar aan 
een internationale school in Oulu, 
een stad in het noorden van Fin-
land. ‘Tijdens mijn uitwisseling 
in Finland, heb ik geprobeerd Fins 
te leren, maar ik kan je verzeke-
ren, deze taal, met zijn vele naam-
vallen, is heel moeilijk te leren. 
Helaas ben ik het meest geleerde 
alweer vergeten, maar woorden 
als “Hyvää päivää” (goedendag), 
vergeet ik nooit meer. Tien jaar 
geleden begon Schuengel bij de 
Nijepoort, waar zij met veel ple-
zier lesgaf aan groep één tot en 
met zeven. ‘Contacten met kin-
deren heb ik altijd leuk gevonden, 
het is een soort ontdekkingstocht 
met hen. Of wij nu taarten bakten, 
portretten tekenden op het school-
plein met groep 7, of iets deden 
met graffity, altijd was er reuring 
met hen, heel leuk’. Schuengel 
heeft altijd met veel plezier ge-
werkt bij de Nijepoort. Behalve 
de contacten met kinderen, zal zij 
haar collega’s natuurlijk ook erg 
missen. ‘Maar ja, aan alles komt 
een keer een eind’, vertelt zij. ‘Ik 
wil er even tussenuit en genieten 
van mijn kinderen en het huis 
opnieuw inrichten. Vervelen zal 
ik mij in ieder geval niet. Ik ben 
graag buiten, doe veel aan sport, 
vooral zwemmen en hardlopen en 
ik tuinier graag’. 

Francine en Roland zwaaien eind van het schooljaar hun school uit

Schoolmeubilair voor kinderen in Ghana
Initiatiefnemers John en Indra van Deemter van stichting Ghana Schoolsupport

bezochten vorig jaar 13 geselecteerde arme ‘public schools’ in Ghana.
Het gebrek aan schoolmeubilair deed ze direct in actie komen.

Indra: ‘We schrokken van de slechte voorzieningen. 
Kinderen lagen op de grond sommen te maken en als ze 
al zaten dan was het vaak opgepropt op een schoolbank. 
In overleg met de schoolhoofden is er een inventarisatie 
gedaan naar de behoefte aan meubilair. Wekenlang heb-
ben lokale timmerlieden en kleine bedrijfjes de in totaal 
200 stuks meubilair vervaardigd. Het merendeel bestaat 
uit grote en kleine schoolbanken, maar er zijn ook tafels 
en stoelen gemaakt.

Giften
Dankzij de opbrengst van de kerstmarkt vorig jaar bij 
Kindergemeenschap de Werkplaats is een deel van het 
project is tot stand gekomen. Het tweede deel van de 
financiering komt uit de giften van de afscheidsreceptie 
van de oud-directeur van het voortgezet onderwijs van 
De Werkplaats Jos Heuer. In totaal kon ca. 4500 worden 

geinvesteerd in meubilair voor ongeveer vijfhonderd 
schoolkinderen. De sponsorrun georganiseerd voor het 
afscheid van Jos Heuer heeft 3182 euro opgeleverd en 
ook dit bedrag zal worden besteed aan een project van 
Stichting Ghanaschoolsupport.

Nieuw project
John: ‘De ambitie van onze stichting is om alle der-
tien scholen vooruit te helpen. Met onze donaties ho-
pen we twee scholen per jaar te kunnen ondersteunen. 
Een en ander in overleg met de schoolhoofden. Afgelo-
pen maand is ook opdracht gegeven om bij de Akaasu 
school in Ghana een kleuterschool te bouwen. In dit ge-
bouw kunnen circa tachtig kleine kinderen opgevangen 
worden. De bouw is gestart en de verwachting is dat 
eind van het jaar de kleuterschool in gebruik genomen 
kan worden.’ Zie ook www.ghanaschoolsupport.nl. 

Nieuw meubilair voor de schoolkinderen in Ghana.

Sponsorloop
Van Dijckschool Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Donderdag 14 juni organiseerde Stichting Steun Van Dijck een 
sponsorloop voor leerlingen van de Van Dijckschool in Bilthoven, 
om geld in te zamelen voor het goede doel. De kinderen konden 
zich laten sponsoren door ouders, familie en vrienden, maar ook 
door inwoners van Bilthoven. Naast de sponsorloop vond nog een 
bakwedstrijd plaats.

‘Onze leerlingen rennen zoveel mogelijk rondjes rond het schoolge-
bouw, allemaal voor het goede doel’, vertelt Rob van Manen, directeur 
van de Van Dijckschool. ‘Wij hebben zelfs twee goede doelen. De kin-
deren rennen voor een school in Barodia (India) waar dringend behoef-
te is aan een nieuwe schoolbus. Dus wij lopen, zodat zij daar niet meer 
hoeven te lopen. Daarnaast willen wij op school graag nieuwe stoelen 
in de theaterzaal’, vervolgt Van Manen zijn verhaal. 

Bakwedstrijd
Alle leerlingen deden mee aan de sponsorloop. De jongsten startten met 
hun rondjes op het voorplein van de school, terwijl de ouderen het grote 
rondje, rondom de school, voor hun rekening namen. Van Manen: ‘Na 
ieder rondje krijgen de kinderen een stempel op hun kaart. Voor elke 
stempel worden zij gesponsord’. Naast de sponsorloop vond nog een 
bakwedstrijd plaats, ook voor het goede doel. Bij het ter perse gaan van 
de krant, was het opgehaalde bedrag nog niet bekend.

Warming-up voor leerlingen van groep 1 en 3. 

Slootjessafari
op Beerschoten

KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 27 juni is het thema ‘Slootjessafari’. 

Mensen, planten en dieren hebben zoet water nodig om te leven. Daar-
om is het heel belangrijk dat het zoete water schoon is. Je kunt op ver-
schillende manieren onderzoeken of zoet water wel of niet schoon is. 
Eén ervan is om te kijken welke diertjes er leven. Je bent je er mis-
schien niet zo van bewust en je ziet het niet meteen, maar onder water 
krioelt het van het leven. Met een zoekkaart kom je erachter welke 
diertjes het zijn. 

Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 
16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 23 juni via kindernatuur-
activiteiten@gmail.com.
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Berg en Bosch College gaat voor 
ambassadeurschap autisme

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 29 juni organiseren leerlingen van het Berg en Bosch College een kennismaking met 
bedrijven op het Berg en Bosch terrein aan de Professor Bronkhorstlaan in Bilthoven.

Middels deze kennismaking willen zij meer naar buiten treden en vertellen
over wat autisme inhoudt en hoe zijzelf daarmee omgaan.

Het Berg en Bosch College, een 
school voor VMBO, HAVO en 
VWO in het speciaal onderwijs voor 
leerlingen met een vorm van au-
tisme, ligt verscholen in het groen, 
tussen ongeveer veertig bedrijven 
op het Berg en Bosch terrein in Bilt-
hoven. 

Feest 
‘Onze school ligt erg afgelegen 
en is daarom niet echt bekend bij 
het grote publiek’, begint Florian 
Schenk, leerling 5Havo zijn verhaal. 
‘Tijd dus om daar iets aan te doen’. 
In april kreeg docente Irma Beere-
boom toestemming van de school-
leiding een feest te organiseren voor 
omliggende bedrijven en zo naar 
buiten te treden met haar leerlingen. 
‘Als voorzitter van de leerlingen-
raad kreeg ik de opdracht van Irma 
een kennismaking neer te zetten 
vanuit onze school, samen met Da-
niëlle Bruijn, die mij volgend jaar 
opvolgt als voorzitter’, legt Florian 
uit. ‘En dat is ons goed gelukt’. De 
leerlingen gingen direct aan de slag: 
ontwerpen van een flyer op de pc, 
activiteiten bedenken, toestemming 

vragen aan het management van het 
terrein en bedrijven uitnodigen. ‘Dat 
was nog best een dingetje’, vertelt 
Daniëlle. ‘Voordat wij bij bedrijven 
langsgingen om flyers te brengen, 
bereidden docenten ons voor op al-
lerlei situaties. Elk bedrijf reageert 
weer anders, komen zij wel, komen 
zij niet en hoe daarmee om te gaan’. 
Het opdoen van ervaring in de prak-
tijksituatie is voor de leerlingen ook 
een belangrijk doel van deze ont-
moetingsdag. ‘Daniëlle: ‘Gelukkig 
kregen wij alleen maar positieve re-
acties’. Tot nu toe (15 juni) hebben 
15 bedrijven positief gereageerd en 
zijn er nog 10 bedrijven te gaan. 

Ambassadeur
De voorbereidingen zijn nog in 
volle gang. Deelnemende bedrijven 
kunnen van alles verwachten: een 
kunstroute, een presentatie over be-
leggen in bitcoins, oud-Hollandse 
spellen, een LAN-party, optredens 
van de BB-band en informatie over 
autisme. Irma: ‘Bij veel leerlingen 
met een autisme is aan de buitenkant 
niets te zien, daarom willen wij dat 
meer aandacht komt voor mensen 

met een vorm van autisme. Vanuit 
onze school doen wij in ieder ge-
val een eerste stap en willen wij, als 
school, graag ambassadeur worden 
voor leerlingen met een vorm van 
autisme’. Florian vult aan: ‘Vaak 
wordt autisme als iets negatiefs ge-
zien, maar veel leerlingen zijn heel 
goed op een bepaald vakgebied, zo-
als wiskunde, of op computergebied 
of zijn heel creatief. Via deze ken-
nismaking hopen wij dat bedrijven 
positiever over ons gaan denken’. 
De komende tijd wil het Berg en 
Bosch College vaker aan de weg 
timmeren, om de sterke kant van 
autisme meer bekendheid te geven. 
‘Inmiddels heeft Judith Boezewin-
kel van Samen voor De Bilt contact 
met ons gezocht’, vertelt Irma. ‘De 
Beursvloer vindt dit jaar plaats op 
het terrein van Berg en Bosch en 
zij stelt voor om onze leerlingen te 
laten helpen de horeca te verzorgen 
en dienst te laten doen als parkeer-
wachter en runner. Goed, toch? Vol-
gend jaar organiseren wij weer een 
feest voor alle bedrijven en wie weet 
komt autisme uiteindelijk in een po-
sitiever daglicht te staan’. 

Florian en Daniëlle willen meer aandacht voor autisme. 

Het Nieuwe Lyceum
gaat voor droge voeten

door Walter Eijndhoven

Het zal niemand ontgaan, het klimaat verandert in hoog tempo. Door overvloedige regenval 
stijgt het water bijna tot aan de lippen. Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven vindt het tijd hier iets 

aan te doen en gaf alle derdeklassers opdracht ideeën te bedenken hoe
het hoofd in de toekomst boven water te houden.

Met dit project hopen alle leerlingen 
van Havo3 en VWO3 hun school in 
de toekomst ‘rainproof’ te krijgen 
en de Biltse burgers te informeren 
waar zij mee bezig zijn op school. 
‘Sinds begin mei zijn leerlingen van 
alle derde klassen bezig met dit pro-
ject’, vertelt Sophie van den Heuvel, 
leerling 3VWO. ‘Tijdens workshops 
en bij aardrijkskunde, biologie en 
natuurkunde wordt ingegaan op 
hetgeen de wereld te wachten staat: 
overvloedige regenval, temperatuur-
stijgingen, het verdwijnen van veel 
dieren- en plantensoorten en wat wij 
hiertegen mogelijk kunnen doen’, 
legt Sophie uit. ‘Om beter bestand 
te zijn tegen klimaatverandering is 
HNL een project gestart om te zor-

gen dat onze school in de toekomst 
beter bestand is tegen hoosbuien’, 
vertelt Bente. 

Workshops
Tijdens het project worden leerlin-
gen in diverse groepjes ingedeeld, 
ieder weer met een eigen taak. Be-
halve met het bedenken van allerlei 
oplossingen, houden Sophie van den 
Heuvel, Estèle van de Berg, Bente 
Benek, Emma van de Meer en Fe-
line Moonen zich ook bezig met 
communicatie voor 3VWO. Feline: 
‘In groepjes moeten wij ideeën aan-
dragen, hoe wij onze school beter 
kunnen beschermen tegen de steeds 
vaker voorkomende hoosbuien’. 
Om meer te weten te komen over 

klimaatverandering en wat daarte-
gen te doen, hebben de leerlingen 
een bezoek gebracht aan TNO en 
het Hoogheemraadschap. Emma: 
‘De workshops die wij hier volgden 
waren erg interessant en zo konden 
wij ideeën opdoen hoe onze school 
‘rainproof’ te maken voor de toe-
komst. Wij hebben een aantal op-
lossingen bedacht, zoals een grote 
watertank onder de grond, water-
vasthoudende plantenbakken, een 
extensief groendak en een grote vij-
ver om de wc’s te kunnen spoelen’. 
Deze week presenteren alle groepen 
derdeklassers hun ideeën op school. 
Estèle: ‘Onze school kiest het beste 
idee en over een tijdje is HNL ‘rain-
proof’’. 

Alle derde klassers van het HNL proberen hun school droog te houden in de toekomst, met v.l.n.r. Feline Mooren, 
Estèle van de Berg, Emma van de Meer, Bente Benek en Sophie van de Heuvel.

Ponymiddag in 
Hollandsche Rading

Op uitnodiging van Rotary Club Hilverum International beleefden op 
zondag 8 juni bijna 50 kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers, 
wonend in de buurt van Hilversum, een bijzondere middag op Stal 
De Vlierhof in Hollandsche Rading.

De kinderen leerden hoe ze een vriend kunnen worden van een pony en 
hoe deze edele dieren elkaar begroeten. Daarna mochten ze een pony 
poetsen en berijden. Daarna stond de koets van Sabine van der Kwast 
en Niek Visscher met een Fries ervoor klaar die de kinderen bij toer-
beurt meenam voor een rit door het bos. Verder konden de kinderen 
prijzen winnen met vissen naar badeendjes, alles onder leiding van 
leerlingen van de Internationale School in Hilversum. Mede dankzij 
de enthousiaste inzet van Marion van Eck, de gastvrije eigenares van 
De Vlierhof en haar jeugdige leerlingen, werd dit evenement een groot 
succes.  (Frans Nijnens)

Kinderen maken op een vrolijke en ontspannen manier kennis met 
andere nieuwkomers en Nederlandse kinderen. 

Spel-dag
weer groot succes

Afgelopen vrijdag 15 juni was de jaarlijkse spel-dag van 
de Groen van Prinstererschool in De Bilt. 

Het was warm, leuk weer en we gingen het eerst naar de heksen-
hoedrace. Ons groepje bestond uit tien kinderen uit verschillende groe-
pen, dus groot en klein bij elkaar. Ik hielp kleinere kinderen als zij de 
spelletjes wat moeilijk vonden. De rodelbaan is voor de meeste kin-
deren elk jaar favoriet. Hij gaat supersnel. Er waren ook weer nieuwe 
spelletjes bij dit jaar, vooral de 
brandweerrace vond ik cool om-
dat ik met water mocht gooien. 
We koelden dan meteen af! Ik 
vind de spel-dag de leukste dag 
van het jaar omdat we het met 
z’n allen doen. Iedereen hielp 
mee om er weer een mooie spel-
dag van te maken: ouders, leer-
krachten en kinderen. En aan het 
eind kregen we een heel lekker 
ijsje. (Joep van Vugt - groep 6)

Brandweer race tijdens de 
Spel-dag op de Groen van 

Prinstererschool.
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Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 
uur en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672

Diverse verstek-afkort 
ZAAGTAFELS €25,- €200,- 
Gereedschap trolley nieuw 
€100,-. Tel. 035-5771232

4-pits losse GASKOOK-
PLAAT Benraad. €20,- Tel. 
0620017135

Licht grijze metalen 2 deurs 
archiefkast,1mt breed,40diep 
en 1.95 hoog en 4planken 
gratis afhalen in Bilthoven. 
Tel. 030-2280508

2 ouderwetse inmaakpotten 
beige/bruin van 30 liter, ook 
te gebruiken als plantenbak, 
i.z.g.st. €25,- per stuk. Tel. 
0346-212436

2 lichtbruine houten beeldjes 
van bierling holzschnitzerei 
oberammergau. Samen €5,-. 
Tel. 06-14040516

Bruin leren vierkant voeten-
bankje, €2,-. Tel. 06-14040516

Tenson outdoor heren horlo-
ge in nieuwstaat. €10,-. Tel. 
06-14040516

Lits-jumeaux dekbedover-
trek 240 x 220 cm beige/wit. 
Nog in verpakking €10,-. Tel. 
06-49776766

Stevige hometrainer, wegens 
overcompleet. €50,- Tel. 030-
2202486 (tussen 6u en 7u ‘s 
avonds).

Grote handwerkloep op statief-
poot. €40,- Tel. 030 2202486 
(tussen 6u en 7u ‘s avonds)

Dakkoffer/skibox voor op 
auto, Hapro Special, zwart 
L 224X B 50 X H 25 cm, 
voor max. 50 kg €45,-. Tel. 
06-30693144

Antieke mahoniehouten kap-
tafel €45,-. Tel. 06-29144915

Kinderledikantje incl. bijna 
nieuw matrasje €25,-. Tel. 
06-15071990

Boekje technieken en materi-
alen voor het opknappen van 
meubelen €4,50 Tel. 0346-
243758

Das grosse puppenbuch van 
eine kulturgeschichte der spiel-
puppe nut 247 €5,-. Tel. 0346-
243758

Het super dikke knutselboek. 
Zit boordevol leuke ideeën 
voor kinderen €5,-. Tel. 0346-
243758

Statief helder viedeolux 300 
€30,-. Psu cpl nieuw €50,-. Tel. 
035-5771232

Goede 1 en 2-pers dekens €5,- 
en €7,50 Tel. 0346-211738

Slaapzak nieuw €7,50 Tel. 
0346-211738

Activiteiten
GARAGEVERKOOP 23 
juni 2018 10.00-15.00 uur, 
Burgemeester Huydecoperweg 
7,12 en 16 Westbroek.

Zaterdag 23 juni van 10 tot 
15 uur ROMMELMARKT 
Achterweteringseweg 56, 
Maartensdijk

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

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

HOVENIERSBEDRIJF Kevin 
van ’t Veld ‘The Green Man’ 
zoekt een enthousiaste mede-
werker die ons één of meer-
dere dagen per week kan 
komen versterken (vakantie- / 
zaterdagwerk ook mogelijk). 
Heb je interesse bel dan naar 
06-27480128 of mail naar 
info@green-man.nl.

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

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

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

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

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

Te huur: ruime
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €115,- p/m. 
Tel. na 17.00 uur 035-6560764 
/06-24760212, fahw.hell-
mann@online.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezelschapsdame gezocht
Ik ben op zoek naar een lieve dame van middelbare leeftijd 
die in het bezit is van een auto(tje) en mijn vrouw kan helpen 
met voorkomende zaken zoals: boodschappen doen, met 
eigen auto vervoer kan regelen, huiselijke organisatie, enz.. 
Het kunnen tekenen / schilderen of andere artistieke vormen 
zijn gewenst maar niet noodzakelijk. Werktijden bij voorkeur 
in de middag van 15.00 uur tot 19.00 uur, vier maal per week. 
Bent u de dame die ik zoek reageer dan per mail naar bert.
plijnaar@mitland.nl

Jezus zegt: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en 
Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en 
komt niet in het oordeel! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

Zomeryoga & Bewegen Senioren (60+)
Ook in de zomer actief blijven? Doe mee met yoga- en 
beweeglessen op en rondom de stoel. Speciale  knipkaart van 
4 lessen. U zit nergens aan vast maar blijft wel actief. We 
doen samen zachte, eenvoudige bewegingen. Na de les voelt u 
zich fit en ontspannen. Ervaring is niet nodig. Maandag 15.15 
u, woensdag 10.30 u. Meer informatie/aanmelden:
annelies@blijmetyoga.nl of 06 15 69 49 59.
Zie ook www.blijmetyoga.nl.
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STELLA E.BIKE model Verona, nieuwprijs €1500,- 
factuur aanwezig. 1 x Stella bijna niet gebruikt wegens 
ziekte, km stand 350. Compleet met lader en accu nu 
voor €895,- 1 x Stella in prima staat km stand 5650. 
Zonder lader, accu nog 20% voor de prijs van €495,- 
Kom even proefrijden na afspraak op tel.0346-212288

Fietsen van Mondriaan naar Rietveld

Tussen Amersfoort en Utrecht worden op zondag 
24 juni tien beelden onthuld met een feestelijk 
fietsevent. De beelden van de hedendaagse kun-
stenaar Boris Tellegen (1968) symboliseren een 
ontmoeting tussen de Utrechtse Gerrit Rietveld 
en de Amersfoortse Piet Mondriaan. De 6,5 meter 
hoge zuilen staan langs De Stijl fietsroute. 

Op zondag 24 juni start om 13.00 uur in Amers-
foort bij het Mondriaanhuis een fietstocht van 
ongeveer 20 kilometer naar Utrecht langs de 
beelden; met leuke activiteiten en prijzen. Het 
eindpunt is het Centraal Museum. Deelname aan 
het openingsevent op 24 juni is gratis, maar de 
capaciteit bij de start is beperkt.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
Fiets@DeStijlUtrechtAmersfoort.nl. De fietsroute 
kan ook op eigen gelegenheid worden gereden.
De routekaart is spoedig te downloaden op
www.destijlutrechtamersfoort.nl. [HvdB]

Lezing en signeersessie 

Op maandag 25 juni organiseert de Bilthovense 
Boekhandel, de Lions Club Bilthoven en uitge-
verij Conserve in Schoorl een avond rondom Het 
Darwin Dilemma van Bilthovenaar Han Thomas; 
- door velen al ‘de Nederlandse Dan Brown’ 

genoemd en zijn boek ‘on-Neder-
lands’. De avond op 25 juni begint 
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 
uur in de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 in Bilthoven. Toegang 
is gratis. Aanmelden voor 22 juni via 
info@bilthovenseboekhandel.nl of 
info@conserve.nl o.v.v. Lezing Han 
Thomas. 

Varen door de Molenpolder

Op 30 juni kunt u van 10.00 - 12.00 
uur met een gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder meevaren op 
een fluiterboot. Het oude veengebied 
heeft een rijke historie. Samen met 
de gids speurt u naar de dieren en 
planten in dit gebied, zoals ringslang, 
purperreiger en zonnedauw, en onder-
weg kunt u een stukje lopen op het 
'drijvend land'. Voor meer informatie 
en het boeken www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten. Deze excursie is ook 
met een groep te boeken (maximaal 
12 personen). Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbosbeheer.
nl.

Koffieconcert 

Het 11e Koffieconcert in Huize Gau-
deamus (Gerard Doulaan 21 te Bilt-
hoven) op zondag 1 juli om 12.00 uur 
wordt verzorgd door een bijzonder 
duo van ver weg. De Australische 
sopraan Bonnie de la Hunty en de 

Japanse pianiste Mao Omori zullen 
muziek van Ludwig van Beethoven, 
Joseph Haydn en Robert Schumann 
ten gehore brengen. Plaatsen kunnen 
worden gereserveerd via: concerten.
huizegaudeamus@gmail.com.

Dorpsmarkt

Op vrijdag 6 juli is er op de Dorps-
straat in De Bilt weer een dorpsmarkt 
met lokale producten en activiteiten. 
Er is muziek en in samenwerking met 
de sportschool wordt een kort sportief 
parcours uitgezet. De markt is van 
15.00 tot 20.00 uur.

Fototentoonstelling 

In juli en augustus staan bij Bouw-
man Cultuur Café foto’s tentoonge-
steld over de bijzondere, witte wereld 
van het Hoge Noorden. Plaatsge-
noot Henk Strietman had vorig jaar 
opnieuw de kans om vanaf Zeeland 
mee naar Spitsbergen te varen. 

Een aantal van zijn foto’s is deze 
zomer voor iedereen te zien in de 
boekwinkel, Hessenweg 168, De Bilt. 
Op vrijdag 6 juli om 16.00 uur pre-
senteert hij daar wat er in die Arcti-
sche wereld op zee en aan land te zien 
is en waarom dat zo fascineert. De 
toegang is vrij; wel graag vooraf aan-
melden via info@bouwmanboeken.nl 
of tel. 030 2200112. 
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Stichting Ariane de Ranitz
bestaat 50 jaar 

De paardrijlessen van Ariane de Ra-
nitz vinden plaats in manege Stal 
van Brenk, aan de Voordorpsedijk 
in Groenekan. De ruiters rijden in 
kleine groepen en worden daarbij 
begeleid door ervaren, gediplo-
meerde instructeurs en vrijwilligers. 
De lessen zijn toegankelijk voor rui-
ters van alle leeftijden en niveaus. 
Naast de wekelijkse paardrijlessen 
worden er ook extra activiteiten ge-

organiseerd. Zo is er eenmaal per 
jaar een dagkamp; voor veel ruiters 
het hoogtepunt van het jaar. Ook de 
slotdag in juli, als afsluiter van het 
seizoen, is altijd weer iets om naar 
uit te kijken. Paardrijden is een fan-
tastische sport. En waarom zou je 
niet kunnen paardrijden wanneer 
je een beperking hebt? Stichting 
Ariane de Ranitz zet zich al vijftig 
jaar met hart en ziel in voor ruiters 

die extra aandacht, begeleiding of 
hulpmiddelen nodig hebben. Een 
mooi jubileum dat, als het aan de 
stichting en de ruiters ligt, nog lang 
niet het laatste is. Stichting Ari-
ane de Ranitz is vernoemd naar de 
voormalige Utrechtse burgemees-
tersvrouw Ariane Margaretha de 
Ranitz - de Brauw (1911-1981), die 
zich inzette voor kinderen met een 
beperking. Mevrouw de Ranitz, ooit 
hofdame van prinses Juliana, was 
onder andere voorzitter van de my-
tylschool. Na haar overlijden werd 
ook de school naar haar vernoemd. 
De paardrijgroep van Stichting Ari-
ane de Ranitz, die losstaat van de 
school, is inmiddels uitgegroeid tot 
een enthousiaste club met tientallen 
ruiters, een vast team van professio-
nele instructeurs en een aantal zeer 
betrokken vrijwilligers.

Bijzondere band 
Het team van Ariane de Ranitz weet 
wat ruiters met een beperking nodig 
hebben: veiligheid, goede onder-
steuning en vooral veel geduld, aan-
dacht en liefde. Dat laatste komt niet 
in de laatste plaats van de paarden, 
die haarfijn aanvoelen dat ze met 
een bijzondere ruiter te maken heb-
ben. Het is iedere keer weer mooi 
om de band tussen ruiter en paard te 
zien groeien. Het paardrijden heeft 
bovendien een therapeutische wer-
king: het contact met de paarden en 
het rijden in een aangepaste setting 

Ruiters met een beperking hebben veiligheid
en goede ondersteuning nodig.

Lezersactie voetbalfestival

Op zaterdag 7 juli vindt in de 
Jaarbeurs een event plaats waar 
het hart van elke jonge voetbalfan 
sneller van gaat kloppen. Het FOX 
Sports & Eredivisie VoetbalFesti-

val is er voor iedereen tussen de 
6 en 14 jaar die helemaal gek is 
van voetbal. Hier kunnen kinderen 
meedoen aan diverse wedstrijdvor-
men en nieuwe tricks leren. Er zijn 

veldjes uitgezet waar aankomende 
sterspelers hun voetbalkwaliteiten 
en trucs kunnen perfectioneren. 
Verder zijn er een flink aantal spe-
lers en trainers uit de eredivisie en 
de edivie aanwezig voor meet & 
greets met hun fans. Ook zijn er 
talloze voetbalgadgets te scoren 
en kan je onwijs veel verschillende 
spelletjes te spelen.

Winactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal gratis toegangskaar-
ten beschikbaar. Om hiervoor in 
aanmerking te komen stuur je 
een mail naar info@vierklank.nl 
met als onderwerp Voetbalfesti-
val. De kaarten worden onder de 
inzenders verloot en je krijgt so-
wieso bericht.

Bridge in de Zomer
Op woensdag 13 juni werd de Zo-
merbridgereeks bij Bridge Comb. 
Concordia ’86 voortgezet; ditmaal 
door 22 paren. Henk van de Bunt + 
Wout van Dronkelaar werden hier 
met 62,08% eerste, gevolgd door 
Annelous Onderdelinden + Us-
chi Röhrs met 59,58%. De derde 
plaats werd veroverd door Els van 
den Berg + Carel Cronenberg met 
57,92%. In de andere lijn was de 
eerste plaats voor Riet van Heijnin-
gen + Wim Westland (66,15%). Het 
zilver was voor Iron Bosse + Tiny 
Bosse (56,77%) en het brons werd 
uitgereikt aan An Bardoux + Ingrid 
Jongeneel met 55,21%.

Woensdag 20 juni is iedereen weer 
welkom voor de volgende avond 
vanaf 19.30 uur (iets eerder komen 
i.v.m. de inschrijving) in gebouw 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49-B. Niet leden betalen 2,50 euro 
per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading 
organiseert een reeks Zomerbridge 
tot en met 30 augustus in het Dorps-
huis in Hollandsche Rading. Don-
derdag 14 juni waren ‘slechts’ 14 
paren aanwezig, die de start van het 
WK Voetbal aan zich voorbij had-
den laten gaan. Uschi Röhrs + Wim 

Westland wonnen met 66,91%. Het 
zilver was voor Marijke van Essen-
berg + Rijnie Westland (62,78%) en 
hier was het brons voor Henk van 
de Bunt + Wout van Dronkelaar 
met 55,66 %. 
De eerstvolgende avond is donder-
dag 21 juni. Bij voorkeur vooraf 
aanmelden via mail bij bcholland-
scherading@gmail.com voor 17.00 
uur op de dag zelf en in het uiterste 
geval voor 19.00 uur aan de zaal. 
Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
Kosten per avond zijn 2 euro per 
persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden van het organiserende 
club.

geeft de ruiters zelfvertrouwen, af-
leiding en heel veel plezier.

Meedoen 
Vanaf juni zijn er weer plaatsen 
beschikbaar voor nieuwe ruiters. 
Daarnaast is de stichting altijd op 
zoek naar vrijwilligers die de ruiters 
begeleiden tijdens de les. Ga gerust 
een keer kijken als je interesse hebt 
om mee te doen! Wil je op een ande-
re manier een bijdrage leveren aan 
Stichting Ariane de Ranitz, dan kan 
dat als sponsor. 

Jubileum-dag
Op zondag 1 juli aanstaande is de 
slotdag van het ruiterseizoen, en 
vanwege het 50 jarig jubileum 
wordt het een groot feest van. Je 
kunt knutselen, een pannenkoek 
eten, er zijn demonstraties (Berith 
de Rouw), een troubadour, clowns, 
linedancing en natuurlijk de uitvoe-
ringen van de ruiters. Om 13.45 uur 
zal Burgemeester Sjoerd Potters de 
middag openen.

(Ben Prins)

Bloemen namens TZ

Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens & van der Meijden 
verlengden hun sponsorcontract bij korfbalvereniging Tweemaal Zes. 
Rob Karstens (r) en Ron van der Meijden (l) kwamen naar de TZ-velden 
om een bloemetje van TZ-penningmeester Rick de Heer in ontvangst te 
kunnen nemen.

(Hester Ploeg-van Laatum)

Uitslag Wedvlucht
 
Acht leden van PV De Bilt stuurden 48 duiven mee naar het Franse 
Nanteuil over een gemiddelde afstand van 375 km. Winnaars waren de 
vogels van Ron Miltenburg (1, 2, 8 en 10), van Peter van Bunnik (3, 6, 
7 en 9), van P.C.A. Cooyman (4) en van J.P.H. Stas Sr. (5). 

Sloop schoolgebouwen 
Melkweg van start

De gemeente start met het bouwrijp maken van het gebied ten noorden 
van de Melkweg in Bilthoven. Op het terrein worden honderd wonin-
gen gebouwd, waarvan 30 procent in de sociale huur. De woningen 
worden gebouwd zonder aardgasaansluiting. SSW zal de sociale huur-
woningen realiseren en een marktpartij de overige woningen. De defi-
nitieve vastlegging van de gemaakte afspraken vindt binnenkort plaats. 
De werkzaamheden beginnen met de sloop van de beide voormalige 
schoolgebouwen en het graven van proefsleuven voor archeologisch 
onderzoek. Na de zomervakantie worden de werkzaamheden voortge-
zet met het rooien van bomen en het verleggen van de riolering. De 
omwonenden zijn daarover via een nieuwsbrief geïnformeerd. 

Deze foto laat zien dat de feitelijke afbraak nog moet starten. Afgelopen 
vrijdag was men klaar met het saneren van asbest. (foto Evert Bouws)



Zomeravondwandeling 
op Beerschoten 

Vrijdag 22 juni organiseert IVN De Bilt een avondwandeling op land-
goed Beerschoten. Het afwisselende parklandschap van het landgoed 
leent zich uitstekend voor een wandeling op een zomerse avond. In 
de imposante bomenlanen voelen spechten, boomklevers en de bosuil 
zich prima thuis. Ook wordt stil gestaan bij het verschijnsel van de zon-
newende. Waarom worden de dagen vanaf nu weer korter? Start 20.30 
uur bij het paviljoen op het land-
goed Beerschoten. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet no-
dig. Honden kunnen niet mee. 
De wandeling duurt maximaal 
2 uur. Info bij Jaap Oskam, (tel 
030 2211831) of Roel Maas-
Bakker (tel. 030-2721611). 
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advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Nieuwe IVN-natuurgidsen
Vrijdagavond 15 juni ontvingen 25 cursisten na meer dan 1,5 jaar opleiding hun IVN-

Natuurgidsendiploma. De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door 60 genodigden. 

Zo eens in de drie jaar verzorgt de 
afdeling De Bilt van het IVN (In-
stituut voor Natuur-, milieueduca-
tie en duurzaamheid) een natuur-
gidsencursus om de capaciteit aan 
gidsen op peil te houden. Net als in 
het verleden is ook deze cursus sa-
men met de IVN afdeling Eemland 
georganiseerd. 

Deelnemers
In november 2016 begonnen 32 
deelnemers aan deze zware oplei-
ding en vervolmaakten 25 de op-
leiding succesvol. Van de kersverse 
natuurgidsen zijn er 12 actief in 

de omgeving van De Bilt, waar zij 
publiek (kinderen, volwassenen en 
senioren) begeleiden bij natuurac-
tiviteiten en excursies in de regio.

Kennis
Tijdens de opleiding vergroten de 
deelnemers hun basiskennis over 
de natuur in de regio, vraagstukken 
over milieu en duurzaamheid en oe-
fenen zij zich in het organiseren van 
natuureducatieve programma’s. De 
opgedane kennis en vaardigheden 
hebben de deelnemers toegepast in 
een onderzoeksproject en gepresen-
teerd in een educatieve activiteit. 

Uitreiking
Vrijdagavond 15 juni, meer dan an-
derhalf jaar later, kon dan eindelijk 
aan de vijf-en-twintig het diploma 
worden uitgereikt. De feestelijke 
bijeenkomst, bezocht door 60 be-
langstellenden, werd door Mirjam 
Maasdam geopend. 

Mevrouw Maasdam is gedeputeer-
de van de provincie Utrecht met in 
haar portefeuille Hart van de Heu-
velrug, Landelijk gebied, Natuur, 
Omgevingsvisie en Transformatie-
opgaven. 

(Jaap Milius)

De 25 nieuwe gediplomeerde IVN-natuurgidsen. (foto Peter van der Wijst)

Weinig belangstelling bij 
informatieavond van GNR

door Rob Klaassen

Dinsdagavond 12 juni was er een informatieavond in het Dorpshuis in Hollandsche Rading 
door het Goois Natuurreservaat (GNR). De informatie ging over de plannen van het GNR
om een ecologische verbinding van twee heidegebieden ter hoogte van de Zwaluwenberg

tot stand te brengen. Een gebied aan de westkant bij de Hoorneboegse hei
en een aan de oostkant van de A27.

Plannen, die oorspronkelijk een bo-
menkap van 65 ha voorstelden zijn 
nu door het advies van een ingestelde 
adviesgroep teruggebracht tot plm. 
22 ha. 

Tijdens de bijeenkomst van 23 mei 
van ‘Samen voor Hollandsche Ra-
ding’ werd door Oot Verharen met 

behulp van een diapresentatie uitvoe-
rig verslag van gedaan.

Handjevol
Kennelijk was dit voor de inwoners 
van Hollandsche Rading voldoende, 
gezien het feit dat slechts een hand-
jevol mensen de moeite had geno-
men naar het uitvoerige kaartmateri-

aal van de nieuwe plannen te komen 
kijken. 

De organisatoren van de informatie-
avond hebben de geringe belangstel-
ling voor deze avond opgevat als een 
positief signaal en als een instem-
ming beschouwd met de plannen 
van de adviesgroep van het GNR. 

Maandag 25 juni was er nog een bijeenkomst in Hilversum.

Themawandeling 
‘Bomen in de zomer’

Op zondag 24 juni is er bij Beer-
schoten een themawandeling 
over ‘Bomen in de zomer’. Deze 
wandeling wordt georganiseerd 
door Christien Hidding. Vooraf 
aanmelden is nodig in verband 
met het maximaal aantal deelne-
mers. 

Dit kan op de website van 
Utrechts Landschap. De wan-
deling begint om 14.00 uur en 
duurt anderhalf tot twee uur. 
Deelname is gratis. Start vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. 

Tijdens de wandeling wordt ook stilgestaan bij het verschijnsel van de 
zonnewende.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Laatste weken Asperges!

Woe.
20-06
Do.

21-06
Vr.

22-06
Za.

23-06
Zo.

24-06

Kogelbiefstuk in de 
roomboter gebakken

met ui en spek
of

Gebakken zeewolffilet 
met dillesaus

of
Portobello gevuld met 
groenten en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
27-06
Do.

28-06
Vr.

29-06
Za.

30-06
Zo.

01-07

Tranches beenham
met mosterdsaus

of
Prei-taart

met Emmentalerkaas
of

Verse Zeeuwse 
mosselen

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

wo / zo
€ 15,00
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