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Opstapjes-diploma
Vrijdag 21 juni reikte onderwijswethouder Madeleine Bakker diploma’s uit aan de kleuters 

die mee hebben gedaan met het programma ‘opstapje’ in De Bilt. 

Opstapje is een initiatief van MeanderOmnium die 
met dit project inzet om kinderen (en ouders) beter 
voor te bereiden op de basisschool en/of op groep 3. 
De uitreiking is altijd een feestje voor de kinderen. 

De uitreiking was op kinderboerderij De Schaapkooi 
aan de Melkweg in Bilthoven. De wethouder be-

groette alle kinderen en trotse ouders en feliciteerde 
iedereen met het diploma. Bakker: ‘Ongetwijfeld is 
het voor de meesten het eerste diploma; dat kan niet 
anders met zoveel blije gezichtjes’. De kinderen kwa-
men één voor één naar voren, kregen hun diploma en 
applaus van de aanwezigen.  

(Dos Schaafsma) 

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

De gemeente De Bilt verkeert 
financieel in zwaar weer

door Henk van de Bunt

De kadernota vormt de start van de planning en control cyclus van de gemeente De Bilt. De 
gemeenteraad stelt hiermee het kader, waarmee hij sturing geeft aan het opstellen van de 
begroting door het College. Bij de begroting controleert de gemeenteraad of die kaders 

zijn gerespecteerd en stelt de gemeenteraad de definitieve kaders voor de 
uitvoeringsagenda van het volgend jaar vast. 

Bij de voor- en najaarsnota contro-
leert de gemeenteraad de uitvoering 
volgens de begroting en stelt die 
waar nodig bij. Bij de jaarrekening 
ligt het accent op de controlerende 
taak. Donderdag 20 juni behan-
delde de gemeenteraad van De Bilt 
in een marathonvergadering (van 
16.00 tot 23.45 uur) eerst de jaar-
rekening 2018 om vervolgens de 
Kadernota 2020-2023, met alleen 
stemmen van Forza De Bilt en SP 
tegen, vast te stellen. 

Wethouder
Er waren tal van vragen aan het 
College; uiteraard waren de meeste 

bestemd voor wethouder financiën 
Dolf Smolenears. De portefeuille-
houder ervoer voldoende waarde-
ring voor zijn beleid en wist vooral 
duidelijkheid te scheppen. In de 
aanbiedingsbrief van de kadernota 
ontkent Smolenears namens het 
College niets: ‘Wij (het College) 
leggen thans de Kadernota 2020-

2024 aan u voor als kader stellende 
opmaat voor de begroting 2020 en 
volgende jaren. In het geval wij 
geen aanvullende maatregelen ne-
men, tendeert de begroting 2020 
richting een tekort van € 2,3 mil-
joen. Dat is onacceptabel, temeer 
omdat de gemeentelijke meerjaren-
begroting evenmin sluitend is. Het 

Kinderen en trotse ouders in afwachting van diploma’s. [foto Reyn Schuurman]

tekort wordt met name veroorzaakt 
door nieuwe overschrijdingen op 
het gebied van jeugdzorg en de au-
tonome loon- en prijsontwikkelin-
gen. Na uw behandeling van deze 
Kadernota 2020-2024 benutten wij 
de periode tot het uitbrengen van 
de begroting 2020 om maatregelen 
uit te werken waarmee wij uw raad 
een sluitende begroting 2020 en een 
sluitend meerjarig perspectief wil-
len voorleggen’.

Reacties politiek
De grootste oppositiepartij Beter 
De Bilt is niet blij. René Olthof: 
‘Deze gemeente had in 2003 nog 
een eigen vermogen van 57 miljoen 
euro. In 16 jaar zijn wij geland op 
ca. 18-19 miljoen. Dat baart Beter 
de Bilt zorgen. Voor de komende 3 
jaar is er weinig reden tot optimis-
me. Wat ons betreft moeten we hier 
in de raad in januari 2020 duidelijk 

in hebben. Een vertrouwenscom-
missie lijkt daarbij de aangewezen 
weg. Wij zullen binnenkort met een 
motie van die strekking komen’. 
Donja Hoevers (D66) sloot haar bij-
drage af met een compliment: ‘We 
waren blij verrast door deze heldere 
en goed te lezen Kadernota. We zijn 
zeer te spreken over de indeling en 
hopen dat dit een nieuwe trend gaat 
worden. We hebben vertrouwen in 
het College en wachten op de be-
groting die we over enige maanden 
in dit huis zullen bespreken’. 

Organisatie
Werner de Groot (CDA): ‘De ge-
meentelijke organisatie is inmiddels 
al beter ingericht op participatie 
door de manier van gebiedsgericht 
werken, maar wordt nog wel ge-
confronteerd met een groot aantal 
vacatures en een hoog ziektever-
zuim. Dit alles legt nog steeds veel 
druk op de organisatie, terwijl we 
daar juist zoveel van moeten ver-
wachten. 

De wethouder financiën had veel toe te lichten.

Er waren - tot laat in de avond - momenten van schorsing voor overleg.

Lees verder op pagina 3
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 29 juni wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier voor 8.00 
uur aan de weg te zetten. Heel 
prettig voor de papierophalers is 
als u  de handgreep van de kliko 
naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 29 juni wordt oud papier 
opgehaald. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 7.30 
uur aan de weg op of de daarvoor 
bestemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

ven, Planetenplein 2. Samen met 
een loopbaancoach kijk je hoe 
je succesvoller kan solliceteren. 
Daarmee blijft het ook leuk en 
houd je de moed er gemakke-
lijker in. Je kunt ook bellen 06 
24237424 of mailen via info@
marjablokcoaching.nl 

Inloopmiddag SWB

De laatste Inloopmiddag van 
Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche is op donderdag 27 juni 
met een optreden van zangkoor 
‘De Weidevogels’ uit Eemnes. 
Het dorpshuis ‘De Furs’ in Lage 
Vuursche aan de Slotlaan is open 
vanaf 13.30 uur en de middag 
begint om ongeveer 14.00 uur. 
www.welzijnbewonerslagevuur-
sche.nl

BBQ-avond en verkoping

Op vrijdag 28 juni is er een 
BBQ-avond bij de molen- en 
kringloopwinkel in Westbroek 
aan de Westbroekse Molenweg 
28, die deze avond ook geopend 
zal zijn. Ook zal deze avond de 
molenaar weer aanwezig zijn om 
een rondleiding te geven door 
de molen. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de Stichting 
Adullam Gehandicaptenzorg. De 
BBQ-avond en verkoping begin-
nen om 18.00 uur; aanmelding is 
niet nodig.

Stressklachten en burn-out

Op 26 juni van 19.00 tot 20.30 
uur is er in het Centrum de 
Linde, Jachtlaan 15 in Biltho-
ven een informatieavond over het 
effectief aanpakken van stress-

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/06 • 09.30u - Ds. J. Boer 

30/06 • 17.00u - Ds. A.C. de Kruif

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
30/06 • 10.30u - Dienst met Harm Knoop

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

30/06 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
30/06 • 10.30u - pastor 

Annelies van de Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

30/06 • 10.15u - Ds. P. Schelling
30/06 • 16.30u - Ds. A. 

Veerman(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/06 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top 
30/06 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Oosterlichtkerk 
30/06 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
30/06 • 10.00u - Communieviering, J. 

Vroom en J. Bosboom

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
30/06 • 10.00u - Zondag voor de 

Lijdende Kerk 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
30/06 • 15.30u - Ds. A. Snoek

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/06 • 10.00u - Ds. H. Verheul
30/06 • 18.30u - Ds. R. van de Kamp

Onderwegkerk Blauwkapel
30/06 • 10.30u - Pastor M. de Meij

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

30/06 • 10.00u - Oecumenische viering 
in St Maartenskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
30/06 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer

30/06 • 18.30u - Ds. J. de Jong 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
30/06 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
30/06 • 10.00u - Oecumenische viering 

in St Maartenskerk Maartensdijk

St. Maartenskerk
30/06 • 10.00u - Oecumenische viering 

in St Maartenskerk Maartensdijk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/06 • 10.00u - Hr. H. Bax
30/06 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
30/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
30/06 • 18.30u - Prop. A.N.J. Scheer
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Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Inzameling  
Rommelmarktspullen 

Voor de-rommelmarkt in Woon-
zorgcentrum De Bremhorst 
op woensdag 31 juli worden 
tweedehands spulletjes en ander 
klein huisraad gezocht. Graag 
brengen naar Woonzorgcentrum 
De Bremhorst op de Jan van 
Eijcklaan 31 te Bilthoven. De 
opbrengst van de Rommelmarkt 
gaat naar de bewoners van het 
woonzorgcentrum De Brem-
horst. 

Mens De Bilt inloopspreekuur 

Mens De Bilt is van 9.30 tot 
11.30 aanwezig in de hal van het 
Lichtruim (Planetenplein 2 Bilt-
hoven)/Daar kan informatie wor-
den ingewonnen over Welzijn; 
zoals vrijwilligerswerk, maatjes, 
activiteiten, buurtinitiatieven, 
huisbezoeken en allerlei andere 
vragen. Wilma, Mariëlle, Astrid 
en Naomi zitten bij binnenkomst 
in Het Lichtruim aan de linker-
kant, voor de bibliotheek. Voor 
vragen zie www.mensdebilt.nl of 
tel 030 7440595.

Wekelijks Spreekuur  
Solliciteren 

Elke maandag van 13.30 tot 
17.30 uur is er ‘Spreekuur Sol-
liciteren’ bij Bibliotheek Biltho-

klachten en hoe een burn-out te 
voorkomen. Je stressniveau kan 
die avond door middel van een 
stressmeting in kaart gebracht 
worden. Deelname is gratis. Aan-
melden of informatie via info.
hartslagcoaching@gmail.com. 
Meer informatie: www.hartslag-
coaching.nl

Vergadering Lage Vuursche

Contactcommissie Lage Vuur-
sche houdt op vrijdag 28 juni 
om 20.00 uur een vergadering. 
Op de agenda staan o.a. onder-
houd dorp, bomen enz., ontwik-
kelingen Paleis Soestdijk, APV, 
afsluiting wandelpaden voor 
fietsers landgoed Pijnenburg en 
een lezing door Stichting Natuur 
en Landschap Lage Vuursche.

Zomeravondconcert  
in Groenekan

‘Oefening en Stichting’ en 
Kamerkoor ‘Pro Musica’ ver-

zorgen op zaterdag 29 juni een 
zomeravondconcert in het kerk-
gebouw aan de Groenekanse-
weg 66 in Groenekan. Er wordt 
een afwisselend programma 
gebracht met lofliederen en 
nieuw bewerkte psalmen. Ook 
zal er samenzang zijn. De toe-
gang is vrij; er is een collecte ter 
bestrijding van de onkosten en 
de aanvang is om 19.30 uur.

Biltse streekmarkt 

Vrijdag 28 juni van 15.00 tot 
20.00 uur gaat de Dorpsmarkt 
verder als De Biltse streekmarkt. 
Een nieuwe naam voor een ver-
trouwde formule. De markt is hét 
ontmoetingspunt van inwoners 
van De Bilt en duurzame produ-
centen uit de streek. De markt is 
op de Dorpstraat in De Bilt voor 
restaurant Pomp 41. Meer info op 
www.biltsestreekmarkt.nl of op 
de facebookpagina Dorpsmarkt 
De Bilt.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn  hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121: 1 en 2

Op vrijdag 21 juni is overleden onze zorgzame vader, 
opa en overgrootvader

Adrianus Lam Jzn
weduwnaar sinds 4 februari 2018 van Gerritje Lam-Steenkamer

Achttienhoven, 12 november 1925              Hilversum, 21 juni 2019

 Utrecht: Corrie en André

 Beek: Bertha en Henk
   Samuël en Tamara, Bram, Aron, Seth, 
   Lisa Rose
   Adriaan en Laura, Manuel  
   Otto Jan en Loïs

 Maartensdijk: Jan en Janneke
   Rosanne
   Naomi
   Jesse

Maertensplein 79
3738 GN  Maartensdijk

Onze vader en opa is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. woensdag 26 juni 
van 19.30 tot 20.30 uur in gebouw “Rehoboth”, Kerkdijk 10 
te Westbroek (achter de Hervormde Kerk).

De rouwdienst zal gehouden worden op donderdag 27 juni om 
11.00 uur in de Hervormde Kerk te Westbroek, waarna aansluitend 
de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
te Westbroek.

Geen bloemen
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Ik heb mijn opa niet gekend

Mijn vader’s vader, mijn opa en 
naamgever, heb ik nooit gekend. 
Ik was al een tijd van plan om zijn 
graf eens te bezoeken. Het is jaren 
geleden dat ik daar ben geweest. 
Twee weken geleden besloot ik 
de daad bij het woord te voegen 
en zo vertrok ik naar Bemmel, 
een plaatsje in de Betuwe. Daar 
kwam ik als kind graag. Het waren 
de jaren zestig. Ik weet nog dat 
we met de trein van Zwolle naar 
Arnhem reisden om een paar 
dagen naar oma te gaan. Het was 
een heel avontuur. Oma woonde 
samen met haar dochter, mijn 
tante Greet. Een suikertante. Als 
er kermis was nam ze me mee op 
de fiets en dan mocht ik in iedere 
attractie. Net zo vaak als ik wilde. 
Ja, ik kwam graag in Bemmel.

Oma woonde aan de Teselaar. 
Een huis met een tuin eromheen. 
Op het witte grint liep je naar 
de achterdeur. Het geluid van 
voetstappen op grint brengt nog 
altijd een gezellige nostalgie terug. 
Je hoorde vanuit de keuken dat er 
iemand aan kwam lopen.
Ik miste mijn opa niet: ik had 

Vorige week was het zeven jaar geleden dat mijn vader overleed. Ik beleef die dag nog altijd bewust. 
Rond negen uur ‘s avonds bel ik met mijn moeder. Zij vertelt dan hoe hij rond dat tijdstip overleed. 
Jaarlijks brengen we een bezoek aan het crematorium waar zijn as is verstrooid. We staan dan stil bij dat 
moment en halen herinneringen op. Mooie herinneringen. Maar we voelen ook het verdriet dat hij er 
niet meer is. En dankbaarheid dat hij mijn vader was.

hem immers nooit gekend. Hij 
overleed toen ik anderhalf jaar 
oud was. Hij was 59 jaar en had 
leukemie. Veertien dagen nadat de 
ziekte was geconstateerd stierf hij 
in het ziekenhuis. Niets meer aan 
te doen. Opa is begraven op de 
begraafplaats schuin tegenover het 
huis van oma. Ze kon er in twee 
minuten naar toe lopen. 

Ik rijd Bemmel binnen. Na jaren. 
Het is erg veranderd, maar als 
ik de Teselaar in draai voel ik 
hetzelfde als toen. Een warm 
gevoel, veilig. Ik stop voor het huis 
van oma, dat inmiddels door een 
nieuwe generatie wordt bewoond. 
Geen grint meer en de vijver, waar 
ik als kind ooit in ben gevallen, 
is er al lang niet meer.  Ik sta 
even stil bij die mooie, schijnbaar 
onbezorgde tijd. En dan zie ik het 
hek van de begraafplaats. Kleiner 
dan ik me had voorgesteld. Ik 
stap uit en loop de begraafplaats 
op. Veel oude, verweerde en 
slecht onderhouden graven. En 
plotseling: het graf van opa. Ik 
blijf staan en slik iets weg. Het 
dóet me iets. ‘Hier rust mijn 

lieve man, vader en grootvader 
Koop Geersing’. Naar hem ben 
ik vernoemd. Het is enigszins 
confronterend om mijn naam op 
een grafsteen te zien. Ook omdat 
opa op dezelfde dag jarig was 
als ik: 3 december. Ik probeer 
me hem voor te stellen, zoals 
op de foto’s die ik van hem heb. 
Het moet een lieve man geweest 
zijn, die altijd melodietjes floot. 
Net als mijn vader. Het zijn nu 
herinneringen. Ik loop wat rond 
over de begraafplaats en besluit 
hier ieder jaar even naar toe te 
gaan. Om hen nooit te vergeten.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Raadsavond Omgevingswet
Op 1 januari 2021 wordt de omgevingswet ingevoerd. Een wet die 
grote gevolgen heeft voor gemeenten en bewoners. Er verandert 
veel als het gaat om het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Zo is elke gemeente vanaf die datum verplicht te beschikken over een 
Omgevingsvisie, waarin alle aspecten uit de leefomgeving een plaats 
moeten krijgen. Ook verandert de rol van de raad in ruimtelijke projecten 
en worden de mogelijkheden voor burgers om te participeren vergroot. 

Raadsavond
In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeen-
teraad een werkgroep in het leven geroepen. Deze bespreekt relevante 
thema’s en organiseert bijeenkomsten voor de raad en bewoners. Op 
dinsdag 25 juni vanaf 19.30 uur organiseert de werkgroep een raads-
avond over de Omgevingswet. Daarbij wordt onder meer ingegaan op 
de stand van zaken bij de invoering en de rol van de gemeenteraad. In-
woners zijn van harte welkom in Dorpshuis De Groene Daan (Grothel-
aan 3 in Groenekan). Aanmelden is voor bezoekers niet noodzakelijk. 
Voor info https://debilt.raadsinformatie.nl

Feest van Hoop en Leven
Tijdens de eerste Samenloop voor Hoop in gemeente De Bilt wordt 
op 28 en 29 juni van 19.00 tot 19.00 uur op het terrein voor gemeen-
tehuis Jagtlust 24 uur gewandeld voor KWF Kankerbestrijding.

Er zijn indrukwekkende ceremonies, muziek, eten en drinken, kinder-
activiteiten, een braderie en nog veel meer. Alle inwoners zijn van harte 
welkom om het feest van Hoop en Leven mee te vieren. Inmiddels doen 
25 teams met ruim 400 lopers mee en er melden zich nog steeds nieuwe 
mensen aan voor de wandelestafette en de Kinderloop. 

Lokale artiesten
Er is een uitgebreid muziekprogramma met lokale bands en artiesten 
zoals The Dreams, Koninklijke Biltse Harmonie, Valsch en Gemeen, 
Sparks of Joy, Muziekvereniging Vriendenkring Westbroek, AZM, 
Lichtruim Big Band, warming up met Agnès van Strak, Klein Harmo-
nieorkest, DJ Bastiq, Tutti Saxi, Ensemble Muzaiek + Accordeon en-
semble, slagwerk met 15 drumstellen en als spetterende afsluiter DJ Ivo 
van Breukelen. 

Marktkraam
Alle teams hebben een marktkraam op het terrein waar zij dingen ver-
kopen en activiteiten organiseren. De opbrengst gaat volledig naar 
KWF Kankerbestrijding. Zaterdagmiddag is er een kinderplein en je 
kunt tijdens het hele evenement op het gezellige terras terecht voor 
een hapje en een drankje, verzorgd door Cafetaria Coen uit Westbroek. 
Meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/debilt of op Facebook, 
Instagram en Twitter.

Kinderen tijdens de SamenLoop voor Hoop.

Vervolg van pagina 1
Voor sommige functies loopt de 
werving en selectie moeizaam en 
de inhuur van vervanging is een 
dure manier van tijdelijk oplossen. 
Het CDA meent dat in het kader 
van slagkracht en het komen tot 
een topkwaliteit bedrijfsvoering 
een goede monitoring hierop van 
belang is en komt daarbij tot een 
motie, waarin een rapportage per 
kwartaal wordt gevraagd.

Cultuuromslag
Erik van Esterik (PvdA) oogstte 
brede ondersteuning en waardering 
voor zijn pleidooi voor een grote 
cultuuromslag bij de gemeente. Vol-
gens hem moet De Bilt niet teveel 
energie steken in details, maar groter 
gaan denken om geld te genereren. 
Dat vergt een omslag in het denken 
van het College, de raad en het amb-
tenarenapparaat. Van Estrik: ‘De 
PvdA De Bilt denkt dat we moeten 
kiezen voor de belangrijke zaken. 
Het realiseren van een groot aantal 
betaalbare woningen. Het beheersen 
van de kosten van de jeugdzorg en 
WMO zodat deze lokale zorg be-
houden blijft. Wij vinden dat het 
College en ook de gemeenteraad, te 
veel tijd besteedt aan minder belang-
rijke zaken. De PvdA wil terug naar 
de kern waar de gemeente van is: 
het aanpakken van grote maatschap-
pelijke opgaven. Dat verwachten in-
woners van ons’.

Kaasschaaf
Theo Aalbers (CU): ‘Uit het accoun-
tantsrapport volgt dat de financiële 

situatie en vooral de meerjarige fi-
nanciële weerbaarheid zorgelijk is. 
De Bilt heeft geen geld voor nieuw 
beleid of beleidsintensivering. Zon-
der concrete plannen kunnen we 
alleen maar constateren dat het coa-
litieakkoord niet wordt uitgevoerd, 
alleen het gratis-beleid wordt ter 
hand genomen, met als alternatief 
de kaasschaafmethode; dan hoef je 
ook geen keuzes te maken. En dat 
is precies wat de Coalitiepartijen 
voorstellen in hun moties; in plaats 
van de ambtelijke organisatie en het 
College uit te dagen om met princi-
piële keuzes te komen om de grote 
onderwerpen die de toekomst van 
het karakter van De Bilt bepalen 
(mobiliteit, duurzaamheid, sociaal 
domein, woningbouw en financiële 
positie) aan te pakken’. 

Molens
Connie Brouwer vroeg aandacht 
voor een verdergaande integratie 
van de WMO, jeugd- en participa-
tiewet, die het sociaal domein effi-
ciënter en effectiever moet maken. 
Het is moet vooral de bedoeling 
zijn de inwoners door die integra-
tie beter te kunnen helpen. Erik den 
Hertog (Bilts Belang) kan zich in 
bijna alle beleidsmatige ontwik-
kelingen vinden, behalve bij de 
onderwerpen klimaatakkoord en 
Voorveldse polder. Den Hertog: 
‘Er staat een zin in de kadernota bij 
het onderwerp klimaatakkoord, dat 
achterover leunen voor de gemeen-
te geen optie is. Wij vinden het juist 
wel dat we achter over kunnen gaan 
leunen. Omdat we geen geld heb-
ben en het klimaatakkoord nog niet 

Als burgemeester Sjoerd Potters het beleid moet verdedigen, wordt hij in 
de voorzittersrol vervangen door raadslid Johan Slootweg.

definitief is. Dus kunnen we achter-
over leunen.
En de woorden ‘mogelijke energie-
transitie’ bij de Voorveldse polder? 
Wat gaan we daar doen? Windmo-
lens plaatsen’?

OZB
Leontine Kok (VVD) reageerde na 
marathonbijeenkomst: ‘We hebben 
een begrotingstekort van 2.3 mil-
joen, dat zorgen geeft. De grootste 
zorgen van de VVD zien toe op 
het slecht kunnen opvangen van 
financiële tegenvallers. Wij heb-
ben de ambitie om te zorgen voor 
een solide financieel beleid en een 
goede dienstverlening. Wij hebben 

daarom ook ingestemd met moties 
die bijdragen aan een verbeterd toe-
zicht van de gemeenteraad op de 
bedrijfsvoering van de organisatie. 
Daarnaast heeft de wethouder toe-
gezegd in september de raad nieu-
we financiële kaders voor te leggen. 
Wij weten welke veranderingen 
gewenst zijn van het huidige finan-
ciële beleid. Naast de ambitie voor 
een solide financiële basis, willen 
wij meer transparantie en wij wil-
len dat het college de gemeenteraad 
actief moet informeren bij nieuwe 
uitgaven boven € 100.000. Wij ac-
cepteren geen tekort in de begroting 
en willen voorkomen dat de OZB 
wordt verhoogd’.
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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 27 juni
t/m woensdag 3 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip tomaat mozarella 
Filet Americain
Ei-bieslooksalade 

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief 
Gegrilde kipfilet 
Runderrollade 

    VOORDEEL HELE WEEK

Speciaal voor het weekend

Aangepaste openingstijden!

Procureurlapjes
naturel of gemarineerd 

NU 4 
VOOR 10.-

Varkenshaas saté

Angus burgers

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98SHOARMA

5 BBQ WORSTJES 
5 KIPDIJSATE
5 HAMBURGERS 

500
GRAM 5.98

500
GRAM 8.98

STOMPETOREN KAAS 
SNIJDBAAR OUD 

UTRECHTSE OUDE 
GRACHT KAAS 

500
GRAM 6.99

500
GRAM 8.50

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. slavinken, verse worsten, rundervinken
en hamburgers

4 + 1
GRATIS

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN 

250
GRAM 4.98

100
GRAM 3.98VOOR

MAAR 15.-

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Vers van de traiteur
Met dit mooie weer maken wij:

Koude
Macaroni schotel

€ 1,25
100 gram

Rijk gevulde Paella
met verse vis

€ 1,75
100 gram

Nieuw
Aardappelsalade 
"speciaal"

€ 1,25
100 gram

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

Alleen donderdag

De laatste keer
Asperge-schotel

€ 1,49
100 gram 

Vers gesneden 
Spitskool

€ 0,99
400 gram 

Zoet en sappig
Wilde Perziken

€ 1,49
500 gram 

Heerlijk met deze 
zomerse temperaturen…
Bietensalade met nieuwe 
Hollandse haring, Salade 
Nicoise, Ceasarsalade, 
watermeloensalade, 
huzarensalade en pastasalade

Volop vers gesneden:
Sweet ananas, meloenmix,
verse fruitsalade.

Alle soorten "onbespoten"
Tomaatjes
500 gram € 1,99
Luxe 
Hollandse Pluksla
Franse Pluksla
Botersla
Per zak € 1,49

Desem
Maisbrood
Nu € 2,99
Witte Bollen 
Zak € 1,99

Nieuw
Het mooiste fruit…
Op een  heerlijke
frisse taart
Waanzinnig lekker!!!

Volop keuze, nu € 14,95

Dit weekend de laatste 
Hollandse Asperges!

Volop Hollandse Kersen

De lekkerste 
Franse abrikozen

Volop Hollandse Aardbeien, 
Frambozen, Blauwe bessen, 

Bramen en Rode bessen
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advertentie

Duurzame Inzetbaarheid
Samen voor De Bilt organiseerde dinsdag 18 juni de bijeenkomst ’De Impact van technologie op 
werk’ bij haar partner Rabobank Rijn en Heuvelrug. De huidige technologische ontwikkelingen 

hebben invloed op de banen van nu en in de toekomst.

60% van onze werkzaamheden kan 
in de toekomst voor 30% worden 
geautomatiseerd. Wat betekent dat 
eigenlijk voor werknemers maar 
ook voor werkgevers? Twee spre-
kers van Randstad en Rabobank 
lichtten toe hoe zij hiernaar kijken 
en daar nu al op inspelen. Daarna 
konden de aanwezigen deelnemen 
aan een viertal inspirerende work-
shops.

Duurzame inzetbaarheid gaat ie-
dereen aan. Alle werkenden zullen 

zich moeten aanpassen. Door slim-
mere computers en nieuwe techno-
logieën verandert een baan gelei-
delijk. Belangrijk zijn de digitale 
platformen waar vraag en aanbod 
van werk steeds vaker bij elkaar 
komen. Randstad ziet ook kansen, 
want in alle sectoren is opleiden 
noodzakelijk. Nu het meest in de 
techniek, maar ook in de zorg en 
het onderwijs.

Rabobank
De Rabobank ziet het werk sterk 

veranderen door de digitalisering. 
Zij kijken met hun medewerkers 
naar waar zij goed in zijn, welke 
bijdrage zij kunnen leveren en wel-
ke ontwikkeling hiervoor nodig is. 
Maar ook naar de competenties en 
skills die een medewerker al heeft 
of nog moet ontwikkelen. Er vindt 
een verschuiving plaats van func-
ties naar rollen. Zo kan het zijn 
dat een medewerker beter past in 
een andere rol dan die hij of zij nu 
heeft. Binnen de bank streeft men 
naar vitale werknemers, die hun 

Bestuurswisseling 
Stichting Klein Karwei

door Walter Eijndhoven

Al sinds het begin van de Stichting Klein Karwei was zij erbij. Nu, 21 jaar later, vindt Mieke Hesp, 
voorzitter van de stichting, het tijd om haar voorzitterschap over te dragen aan haar opvolgster 

Corrie Lucassen. Ook voormalig bestuurslid Wil Versteeg verlaat na vele jaren de stichting.

In een zaaltje vol vrijwilligers werd 
vrijdag 14 juni afscheid genomen 
van Mieke Hesp (voorzitter) en Wil 
Versteeg (voormalig PR-lid). Hesp 
was er al vanaf het begin bij, bleek 
uit de afscheidswoorden van Wim 
Hugens, klusjesman van het eerste 
uur. 'Ruim twintig jaar geleden was 
zij al bij de notaris, voor de onder-
tekening van de akte', vertelt Hu-
gens. 'In die tijd was het nog maar 
de vraag of de stichting voldoende 
subsidie zou binnenkrijgen. Geluk-
kig was daar de Rabobank. Zij deed 
een flinke duit in het zakje en de 
stichting kon van start'. 

Klussen
Grote vraag was natuurlijk wie 
alle klussen zou doen, maar ook 
dit vraagstuk loste zich vanzelf op. 
Al snel dienden zich diverse kan-
didaten aan. Hugens: 'Mieke hield 
zich niet zozeer bezig met klussen, 
maar zij volgde het gebeuren nauw-
gezet. Er waren vergaderingen met 
bestuursleden en de coördinator, 
maar altijd kwam het aantal uitge-
voerde klussen aan de orde. En met 
de vraag ‘Moet er weer een artikel 
in de krant?’ werd PR-lid Wil Ver-

steeg ingeschakeld. Zo had ieder-
een z'n eigen taak'. 

Afscheid
Na 21 jaar is de tijd gekomen om af-
scheid te nemen als voorzitter. Hesp: 
'Wil gaf al eerder aan te willen stop-
pen als vrijwilliger. Gelukkig kon ik 
haar steeds weerhouden te vertrek-
ken. Tot het moment dat ikzelf ook 
graag het stokje wilde overdragen 
aan een ander. Toevallig kwam ik 
Corrie Lucassen tegen op de vrijwil-
ligersmarkt en vroeg ik of zij iets 
voelde voor het voorzitterschap van 
de Stichting Klein Karwei en daar-
mee dus ook over de klussenbus. 
Na niet al te lange tijd kreeg ik het 
verlossende woord. Vanaf vandaag 
heeft de stichting een nieuwe voor-
zitter'. 'En niet alleen een nieuwe 
voorzitter', vult Hugens aan. 'Sinds 
kort hebben wij er ook een nieuwe 
klusjesman bij: Hans, voor alle elec-
tra in en om het huis'. 

Klusjes
Met één klusjesman meer staat de 
klussenbus klaar voor 65+'ers, ge-
handicapten en mensen met een 
uitkering. Hugens: 'Wij zijn in staat 

om allerlei klussen in en om het huis 
uit te voeren, als het maar niet lan-
ger dan één uur in beslag neemt. Wij 
zijn echter niet voor alles oproep-
baar. Tuinonderhoud, schilderwerk, 
kamers witten en dergelijke valt 
hierbuiten'. 'Wij doen echt klusjes 
die niet langer dan één uur duren'. 
Bij dit soort karweitjes valt te den-
ken aan: ophangen en bevestigen 
van lampen, schilderijen en boeken-
planken en dergelijke, elektrische 
apparatuur voorzien van nieuwe 
bedrading, losse vloerbedekking of 
behang vastmaken, kleine gaatjes in 
muren of plafonds dichten, lekkende 
kranen repareren, steunen bevesti-
gen in wc of douche, cv ontluchten 
of bijvullen, schappen maken, goot-
steen/ afvoer ontstoppen, gordijnrail 
vervangen/ bevestigen, verlengen 
telefoonaansluiting, wc-bril ver-
vangen, lampen vervangen en nog 
veel meer. Hugens: 'Wij vragen een 
kleine vergoeding, zodat wij weer 
nieuwe materialen kunnen aanschaf-
fen. Het tarief van de klussenbus is 
12 euro per uur'. 
Meer informatie over de klussen-
bus op www.meldpuntdebilt.nl of 
tel. 030 2287799.

Biltse Politiek bij 
Samenloop voor Hoop

Op 28 en 29 juni vindt in De Bilt de SamenLoop voor Hoop plaats, 
een evenement om geld in te zamelen voor kankeronderzoek op het 
terrein voor gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. De Biltse politiek 
heeft ook een team samengesteld en loopt mee.

Raadsleden van bijna alle politieke partijen, wethouders en (bestuurs-)
leden van politieke partijen doen mee om te laten zien dat zij dit initia-
tief van harte ondersteunen: door mee te lopen, door geld in te zamelen 
en bovenal door zich solidair te tonen met allen die of ziek zijn of dat 
zijn geweest.

Er wordt op vrijdag 28 juni om 19.00 uur gestart bij het gemeentehuis 
en de afsluiting is zaterdag rond hetzelfde tijdstip. Het Biltse politieke 
team probeert € 1500 in te zamelen voor de actie. Dit doen ze door in 
eigen kring geld in te zamelen en boeken te verkopen tijdens het eve-
nement. 

vak beheersen en flexibel met de 
snelle veranderingen om kunnen 
gaan.

Workshops
In vier inspirerende workshops, ge-
leid door een aantal partners van 
Samen voor De Bilt, gingen de aan-
wezigen vervolgens zelf aan de slag.  
Het Helen Dowling Instituut deelde 
haar ervaringen over de ontwikke-
ling van een app die eenvoudig bij-
houdt hoe je omgaat met je energie. 
Dit kan burn-outs bij werknemers 
voorkomen en kosten voor werk-
gevers besparen,. Hoe houd je je 
werk leuk zonder weg te gaan? Het 
RIVM vertelde hoe je zelf je werk 
kunt laten aansluiten bij je behoef-
ten en competenties. De aanwe-
zigen konden met De Normaalste 
Zaak en Reinaerde meedenken met 
de kansen die technologieën bieden 
aan de arbeidsbeperkten. Een ‘as-
sistant robot’ kan bijvoorbeeld een 
armbeweging maken en ondersteu-
ning bieden aan iemand met een fy-
sieke beperking, waardoor hij weer 
kan werken. Door concreet mee te 
denken over wat wij kunnen doen 
voor statushouders op de arbeids-
markt, kwam in de workshop van 
Werkplaats 21 en Gemeente De 
Bilt direct een aantal matches tot 
stand.

Actueel thema
Samen voor De Bilt organiseerde 
deze bijeenkomst over duurzame 
inzetbaarheid om dit actuele thema 
onder de aandacht te brengen bij 
haar lokale partners. Maar ook om 
Biltse bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties op dit onderwerp 
te verbinden. Wie hier meer over wil 
weten of over Samen voor De Bilt: 
zie www.samenvoordebilt.nl 
of mail Joanne Penning (joanne@
samenvoordebilt.nl) of bel 06 
46064010.                [WE]

Bijeenkomst over de Impact van Technologie op Werk georganiseerd door Samen voor De Bilt. 
(foto Hans Lebbe)

Westbroek zonder boete passeren
dan moet je geen borden negeren
je wordt dan gestrikt
als de camera klikt
en ze weten je dan zo te traceren

Guus Geebel Limerick

Na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest zetten Wil en Mieke een punt 
achter hun werk voor Stichting Klein Karwei. 
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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.

KOM DEZE W
EEK LANGS EN PROFITEER VAN FIKSE KORTINGEN!! AL ONZE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

 VISGRAATVLOEREN IN DE LEEGVERKOOP MA: 8.00-16.00 DI: 8.00-16.00 WO: 8.00-21.00

DO: 8.00-16.00 VR: 8.00-16.00 ZA: 8.00-12.30

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

8 MM DIK LAMINAAT

25 JAAR GARANTIE

4 X V-GROEF

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

8 MM DIK LAMINAAT

25 JAAR GARANTIE

4 X V-GROEF

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

8 MM DIK LAMINAAT

25 JAAR GARANTIE

4 X V-GROEF

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

8 MM DIK LAMINAAT

25 JAAR GARANTIE

4 X V-GROEF

VAN €49,98 PM2 NU €19,98 PM2

VAN €49,98 PM2 NU €19,98 PM2

VAN €49,98 PM2 NU €19,98 PM2

VAN €49,98 PM2 NU €19,98 PM2

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

14 MM DIK EIKEN LAMELPARKET

KANT & KLAAR BEHANDELD

INCLUSIEF LEGGEN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

14 MM DIK EIKEN LAMELPARKET

KANT & KLAAR BEHANDELD

INCLUSIEF LEGGEN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

14 MM DIK EIKEN LAMELPARKET

KANT & KLAAR BEHANDELD

INCLUSIEF LEGGEN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

14 MM DIK EIKEN LAMELPARKET

KANT & KLAAR BEHANDELD

INCLUSIEF LEGGEN

WWW.BEBOPARKET.NL
BOVENLANDWEG 10, VRIEZENVEEN

WWW.BEBOVLOEREN.NL
HANDELSWEG 6, VRIEZENVEEN

0546-750238
INFO@BEBOPARKET.NL

0546-566127
INFO@BEBOVLOEREN.NL

VAN €149,- PM2 NU €69,98 PM2

VAN €149,- PM2 NU €69,98 PM2

VAN €149,- PM2 NU €69,98 PM2

VAN €149,- PM2 NU €69,98 PM2

WHITEWASH VISGRAATLAMINAAT

LICHT GEROOKT VISGRAATLAMINAAT

RUSTIEK EIKEN VISGRAATLAMINAAT

DONKER EIKEN VISGRAATLAMINAAT WHITEWASH EIKEN VISGRAATPARKET

ALASKA WHITE EIKEN VISGRAATPARKET

PITCH BLACK EIKEN VISGRAAT PARKET

NATUREL EIKEN VISGRAAT PARKET

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Het jubileum matras van Avek!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

 B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

en 
ontvang een 
GRATIS frisbee

MUESLIKOEK

VIKORN

uit eigen 
bakkerij per 
pakje 
NU  € 2,95

Onze unieke

Maak kans op € 2500,- 
bij aankoop van een

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Mens De Bilt 
pakt weer uit deze zomer

door Walter Eijndhoven

Het zomerprogramma 2019 van Mens De Bilt is weer bekend. Van maandag 1 juli tot en met 
vrijdag 30 augustus kunnen inwoners van gemeente De Bilt weer meedoen met één of 

meerdere activiteiten en/of workshops bij Mens De Bilt. 

Medewerkers en vrijwilligers van 
Mens De Bilt zorgen weer voor 
een breed scala aan activiteiten, 
op het gebied van Amusement/ Sa-
men Leuke Dingen Doen, Bewe-
gen, Creatief, Culinair, Ontspan-
ning, Samen Leren/ Bezinning en 
Workshops.

'Aan het begin van het jaar zijn wij 
reeds begonnen met het werven van 
vrijwilligers, om ons te helpen met 
dit jaarlijkse project', vertelt soci-
aal werker Wilma van Poelgeest. 
'Nu hebben wij drie vrijwilligers, 
Joke, Marjan en Wendy, die zich 
continu met het zomerprogramma 
bezighouden'. In voorgaande jaren 
werd het zomerprogramma ook 
aangeboden en werden de leukste 
en meest succesvolle activiteiten, 
na evaluatie, het jaar erop ook 
weer aangeboden. Ook dit jaar 
is dat natuurlijk weer het geval. 
'Uiteindelijk bieden wij een mix 
aan van de leukste activiteiten van 
voorgaande jaren en worden ieder 
jaar ook weer nieuwe activiteiten 

aangeboden', vertelt Wendy, vrij-
willigster bij Mens De Bilt. 

Jong en oud
Veel ideeën zijn spontaan ontstaan, 
via de vraag 'Wat wil jij doen deze 
zomer?'. Ook dit jaar is het dus 
weer gelukt om een leuk program-
ma neer te zetten voor jong en oud. 
'Alle activiteiten zijn gratis of tegen 
een geringe vergoeding van maxi-
maal 5 euro', geeft Wendy aan. 'En 
alle activiteiten zijn laagdrempelig'. 

Activiteiten
Van Poelgeest: 'Geïnteresseerden 
kunnen alle activiteiten op onze 
website vinden. Ons aanbod is echt 
voor iedereen. Wat te denken van 
een Gedichten/Verhalenmiddag 
Haiku, Quiz en Zo, Mens Koffie-
momentje (of thee), Sjoelen, Body 
en Mind Outdoors, Gym voor Ou-
deren, Sportmiddag Kinderen, De-
copatchen, Natuurtekenen, Samen 
Breien, Speksteen Bewerken, Inter-
cultureel Eetcafé, Samen Lunchen, 
Hoofd-, Nek- en Schoudermassage, 

Voetreflexmassage, Bijbeluurtje, 
Engelse Conversatieles, Oecumeni-
sche Gespreksgroep, Walk en Talk, 
Workshop WerkInJeEigenWijk, 
Workshop Wie ben je en wat kun 
je eigenlijk?, Workshop Kansen op 
passend werk in jouw regio of een 
Workshop Slimmer Solliciteren. 
Voor iedereen is wel iets leuks 
te vinden tijdens de twee zomer-
maanden. Tijdens de duur van 
het Zomerprogramma kunnen be-
langstellenden ook nog twee maal 
een "Markt Samen Leuke Dingen 
Doen" bezoeken. De eerste vindt 
plaats op zaterdag 13 juli bij de 
Buurtkamer, tussen 14.00 en 16.00 
uur, aan de Kometenlaan 39A in 
Bilthoven. De tweede vindt plaats 
op zaterdag 24 augustus tussen 
14.00 uur en 16.00 uur in Appar-
tementengebouw De Leijenburgh, 
aan de Van Heukelomlaan in Bilt-
hoven.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via de website van 

Repair Café Bilthoven
Afgelopen zaterdag sloot Repair Café Bilthoven haar achtste seizoen af met een, ondanks het 

mooie weer, drukbezocht Repair Café. 

Trui Waalwijk uit De Bilt kwam 
naar de WVT met haar fiets omdat 
de versnelling het niet meer deed. 
Maar toen Reparateur Roger daar-
mee aan de slag ging, ontdekte hij 
dat de remkabel al halverwege was 
doorgesleten. Trui is snel een nieu-
we remkabel gaan kopen die Roger 
er heeft ingezet. Veiligheid weer ge-
garandeerd en Trui zeer dankbaar.

Projector
Meneer Sanders kwam langs met 
een oude, kapotte, filmprojector.  De 
stekkerdoos in het apparaat bleek 
gebroken. Dit formaat stekkerdoos 
is niet meer te krijgen dus moest re-

parateur Hardy zelf iets verzinnen. 
Gelukkig vond hij ergens nog een-
zelfde doos die perfect paste en die 
hij er vervolgens, met wat gepriegel 
en hulp van collega Arjan, in sol-
deerde. Toen nog een nieuw snoer 
eraan, en hij deed het. Meneer San-
ders vertrok zeer gelukkig naar huis 
omdat hij nu films kon kijken die hij 
al 40 jaar niet meer had gezien.

Koffie
Ondertussen was reparateur Jochem 
aan het werk met de Delonghi kof-
fiemachine van de familie Haver-
kamp. 'Eindelijk een apparaat wat 
gemaakt is om gerepareerd te wor-

den', zei Jochem na afloop. Het ap-
paraat ging makkelijk open, het 
bleek dat er een boon vastzat, die 
makkelijk kon worden verwijderd. 
Toen nog even doorgesmeerd, en 
de familie Haverkamp kan weer een 
bakkie doen.

Zeist
Tot slot stapte Linda uit Zeist binnen. 
Ze was met haar vriend komen fiet-
sen om een stoel te brengen waarvan 
het onderstel los was geraakt, in de 
hoop dat het gelast kon worden. Het 
was een peulenschil voor reparateur 
Kees, en 20 minuten later zaten ze 
alweer op de fiets terug.

Mantelzorg-Festival 
Op vrijdag 21 juni was de primeur van een splin-
ternieuw gratis Mantelzorg Festival in de gemeente 
De Bilt op het Berg en Bosch-terrein te Bilthoven. 

Het festival bestond uit Goed Gevoel markt, mu-
ziek, lekker eten en drinken en workshops en leuke 
activiteiten. 

Leuke 
Dingen Doen Markt

Ondanks het mooie weer was er weer een aantal bezoekers bij de 
Samen Leuke Dingen Doen markt; deze keer op zaterdag bij WVT, 
samen met het Repair Café. 

De markt is een initiatief van Mens De Bilt en heeft als bedoeling om 
mensen, vooral alleen-gaanden met een bepaalde wens, met elkaar 
kennis te laten maken. Zij kunnen dan samen activiteiten ondernemen 
zoals samen eten, naar de bioscoop gaan, wandelen, kaarten ,een mu-
seum bezoeken etc. Deze markt is een beproefd middel om de een-
zaamheid te bestrijden.          (Frans Poot)

Tijdens de Markt ontstaan al snel geanimeerde gesprekken, waarin de 
deelnemers hun wensen aan elkaar vertellen. 

Tijdens de zomermaanden organiseert Mens De Bilt weer vele cursussen 
en trainingen voor de thuisblijvers 

Trui Waalwijk is blij dat reparateur Roger van der Werf haar kapotte 
remkabel ontdekte. (foto Frans Poot).

Mens De Bilt: servicecentrumde-
bilt@mensdebilt.nl of servicecen-
trummaartensdijk@mensdebilt.
nl. of telefonisch: De Bilt: 030 
7440595, Maartensdijk: 0346 
214161. Binnenlopen bij de Bu-
reaudienst van beide servicecentra 
is ook mogelijk. Het zomerpro-

gramma is te vinden via de gele 
button op de website van Mens 
De Bilt. Geïnteresseerden kunnen 
ook contact opnemen met Wilma 
van Poelgeest: w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl, tel. 030 7440595/ 
06 47296337, aanwezig op maan-
dag, dinsdag en vrijdag. 

Er was livemuziek van de Sunshine Soldiers naast lekker eten en drinken. [foto Reyn Schuurman]
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ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

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

DE HELE 
MAAND JULI

20%
kassakorting

op álle
regentonnen

ATTENTIE
Wateroverlast in de tuin, of juist 

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

onze website of op www.rainproof.nl

WATERMAAND

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

INDISCHE SATÉ
Malse kipfilet fenomenaal gemarineerd! Niet te scherp
maar wel heerlijke Indische smaak, kindvriendelijk!!
Heerlijk voor op de barbecue. juist nu!! 100 gram 1,50

KOGELBIEFSTUK SATÉ
Mals, mager en smaakvol gemarineerd: allemaal op één
stokje, heerlijke grote stukken kogelbiefstuk!
Mag lekker rosé gebakken worden!! 100 gram 2,10

COTE DE PORC
Voor de liefhebbers; met een beentje eraan; speciaal
voor op de barbecue; alleen nog zout & peper erop!
Mag lekker kort gebakken worden!! 100 gram 1,50

ZOMER BURGERS
Lekker gekruid en licht gezouten, en een lekker bosuitje
erdoor; wordt niet droog!!! Ook lekker op een broodje
Een echte stoere barbecue topper!! 3 stuks 3,75

BISTRO SPIESEN
Die hele lange; gevuld met varkensfricandeau, uitje,
paprika, heel veel vlees en veel groente!!
Kan op de BBQ, in de pabnof in de oven.... per stuk 3,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Zeer warm aanbevolen!!!!!

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 24 juni t/m zaterdag 29 juni,

Zetfouten voorbehouden.

KARTOFFEL SALADE
Met iets room, snippertje bieslook; verrukkelijk! 100 gram 0,85
GEHAKT CORDONBLEU
Gekruid gehakt met ham en kaas gevuld 3 stuks 4,50

VARKENSFILETLAPJES
Heerlijke malse filet lapjes gemarineerd met onze 
olie pesto marinade, zeer geliefd en veel gevraagd!
Lekker kort om en om bakken op de BBQ 100 gram 1,35

0
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Rasgroep: Waak- en verdedigingshonden
Ras: Anatolische herder
Geslacht: Teef
Leeftijd: 10-06-2011
Kan met honden: Onbekend
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Ja
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja
 
Rasha is een super lieve Anatolische herder. Ze is pas kort bij ons maar heeft 
een ieder zijn hart al gestolen. Ze is namelijk een ongekende knuffelkont 
voor alle mensen! Tegenover andere honden is zij wisselend, Dorus is haar 
wandelmaatje, maar Simba vindt ze helemaal niets. Ze is al helemaal geen fan 
van kleine honden. Ze kan dan ook niet loslopen. Een paar uurtjes alleen thuisblijven is volgens ons geen enkel 
probleem, net als een ritje in de auto. Over het verleden van Rasha weten wij zeer weinig, ze is bij ons gekomen 
nadat ze 5 maanden op een boerderij heeft gewoond als waakhond. Waken was alleen hetgene wat zij niet deed. 
Qua karakter is ze in sommige dingen wel een echte Anatool, zo is ze heerlijk eigenwijs en zelfstandig. Als zij 
linksom om de boom wilt en jij rechts kan ik je vertellen dat het linksom wordt hahaha. Rasha is niet geschikt voor 
het leven in een appartement, traplopen is niet goed voor deze dame en in een lift staan met andere honden is 
voor niemand een pretje. Wilt u deze dame nog een aantal knuffelende jaren geven met lekkere wandelingen 
erbij?. Het zou heel fijn zijn als Rasha ook een eigen plekje krijgt. Dat verdient ze dubbel en dwars.

De 3 katten die vorige keer 
asieldier van de maand waren 
zijn inmiddels herplaatst en 
hebben met zijn drietjes een 
nieuw thuis gevonden.

Dier van de maand: Rasha
De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Bouwman’s loonbedrijf BV 
Voert verschillende werkzaamheden uit met be-
trekking tot infra en grondwerk en is al tientallen 
jaren gespecialiseerd in het.......  [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De 
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Maar ook voor 
een nieuwe 
website 
of restyle!
Kom eens langs.0346 211215

info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

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

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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Ook 
adverteren in 
De Vierklank?

Dat kan! 
Mail naar:

info@vierklank.nl

of bel
0346 211992

Out� ts Boots Accessories
Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

zaterdag 12.00 -17.00 uur (of op afspraak)
showroom@botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

Blessed by
Comfort

Diverse modelen, maten 
en kleuren: jeans, jurk, 
top, shirt, trui, blouse, 

jas, catsuite, etc! 
ALCHEMIST, RIANI, CAROLINE BISS, 

MOS MOSH, EMOTIONS, MILESTONE, 
ANOKHI, B-JEANS, BOTABOOTS.

MAGAZIJN
LEEGVERKOOP

MAX.
25 EURO

Minimaal
15% korting

op de huidige
collectie
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Leden Biltstroom 
kiezen bestuur

De leden van Biltstroom hebben vier nieuwe bestuursleden geko-
zen op de eerste algemene ledenvergadering van de coöperatie. 
Biltstroom is vorig jaar door energiecoöperatie BENG! opgericht 
om collectieve zonnestroominstallaties mogelijk te maken in de ge-
meente De Bilt, met gebruikmaking van de zogenaamde postcoder-
oosregeling.

De nu nog 64 leden hebben geïnvesteerd in zonnepanelen van de coö-
peratie op de daken bij Landwinkel De Hooierij (De Bilt) en Zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg (Maartensdijk). De nieuwe bestuursleden zijn 
allen woonachtig in één van de kernen van de gemeente.

Het nieuwe bestuur beoogt een flinke groei van ‘Biltstroom-daken’ in 
de komende jaren. De Biltse energiecoöperaties werken daarin nauw 
samen: BENG! ontwikkelt nieuwe projecten en Biltstroom beheert en 
exploiteert de installaties. Bij ‘postcoderoos’-projecten worden bewo-
ners, indien ze woonachtig zijn in de omliggende postcodegebieden via 
de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen op een schuurdak of ander 
groot dak in de buurt. Het voordeel voor de deelnemers zit vooral in 
de teruggave van de energiebelasting over de opgewekte energie. Dat 
levert een goed rendement op. 

Groene stroom uit Biltse bron
Biltstroom levert zo een belangrijke bijdrage aan de groei van duur-
zaam opgewekte energie in de gemeente. Ook zonder deel te nemen 
aan een postcoderoos-project ben je welkom bij Biltstroom: door 
over te stappen naar de groene energieleverancier en kun je als in-
woner van De Bilt de lokaal opgewekte stroom afnemen. Zo is de 
cirkel weer rond. De nieuwe bestuursleden gaan er hard aan trekken 
om Biltstroom tot een succes te maken. Meer informatie: www.bilt-
stroom.nl.                                                                           (Jenny Senhorst)

Bestuursleden coöperatie Biltstroom v.l.n.r. Christoph Buter, Annemieke 
Roestenberg, Bert Roke, Bart Wiegmans, Ferrand op ten Noort.

Meedenken over wijken 
en winkelgebieden

door Henk van de Bunt

PvdA De Bilt organiseert op 10 juli een discussieavond over winkelleegstand en het verdwijnen 
van voorzieningen in de wijken. Brievenbussen en pinautomaten verdwijnen uit de wijken, de 

bus stopt op steeds minder plaatsen en zwaar bevochten OV-oplaadpunten worden 
door commerciële bedrijven met één pennenstreek geschrapt. 

Gemeenteraadslid Krischan Hage-
doorn: ‘Er zijn goede voorbeelden 
in andere gemeenten waar onderne-
mers of actieve bewoners de wijk 
levendig houden en voorzieningen 
in stand houden. We willen inspi-
ratie opdoen’. De gemeenteraads-
fractie organiseert op woensdag 10 
juli een discussieavond over wijk-
voorzieningen en een goed winke-
laanbod. Op deze avond, die vanaf 
20.00 uur plaats vindt de vijverzaal 

van WVT aan de Talinglaan 10 in 
Bilthoven, wil men met de wijkbe-
woners en een aantal deskundigen 
in gesprek; niet alleen over de pro-
blematiek, maar juist ook over op-
lossingen en succesvolle ideeën.
 
Sprekers
Er is een drietal sprekers uitgeno-
digd: Annet van Otterloo, initia-
tiefnemer van de wijkcoöperatie 
Afrikaanderwijk Rotterdam, Margo 

de Jong, initiatiefnemer van DOTS 
(De Oude TheresiaSchool) in Bilt-
hoven en Jorine de Soet van bureau 
Kordaat In Ruimte, expert in win-
kelcentrum-management. Inwoners 
van deze gemeente, winkeliers, on-
dernemers en andere geïnteresseer-
den zijn van harte welkom. 

Info en indien mogelijk graag 
van tevoren aanmelden bij: 
k.hagedoorn@debilt.nl. 

Vooral met Het Lichtruim als decor maken de achtergelaten panden een desolate indruk.

Project woningverbetering 
Hessenweg gestart 

Tot het eind van dit jaar krijgen 28 huurwoningen aan de Hessenweg in De Bilt een 
ingrijpende opknapbeurt. 

In ruil voor een huurverhoging 
krijgen de bewoners een woning 
met minder energielasten en meer 
wooncomfort. Dankzij vloer-, 
dak- en gevelisolatie, isolatie-
glas en mechanische ventilatie. 
Ook worden er onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd, zoals een 
schilderbeurt, nieuw hang- en 
sluitwerk en nieuwe rookmelders. 

Als dit nodig is, worden tevens 
de keuken, badkamer en het toilet 
vernieuwd.

Voor en met de bewoners
Bij de ontwikkeling van het ver-
beterplan en het sociaal plan heeft 
een aantal bewoners van de betref-
fende woningen in een klankbord-
groep met SSW meegedacht. Ook 

heeft SSW met de aannemer alle 
bewoners bezocht en hun woon-
situatie en woonwensen bespro-
ken. Mede dankzij deze aanpak 
stemden alle bewoners in met het 
definitieve verbeterplan voor hun 
woning. De woningen zijn straks 
klaar voor de toekomst, terwijl de 
karakteristieke aanblik behouden 
blijft.    [HvdB]

Er wordt druk gewerkt bij de 28 huurwoningen aan de Hessenweg in De Bilt tijdens de ingrijpende opknapbeurt. 
[foto Walter Eijndhoven]

Veel interesse tijdens 
Dag van de Bouw

Zaterdag 15 juni, tijdens de Dag van de Bouw zette aannemer Cordeel 
Nederland tussen 10.00 en 16.00 uur de bouwhekken van Residence 
Vinkenplein voor het publiek open. 
Uiteindelijk kwamen er bijna 300 bezoekers op de open dag af. Werk-
nemers van Cordeel namen geïnteresseerden mee op een rondleiding 
door het nieuwbouwproject en beantwoordden veel vragen over met 
name de appartementen.              (Josta Koot)

Belangstellende bekijken de bouwplannen. (foto Aneo Koning)
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Tap

Tap DELA steunt de KWF SamenLoop voor Hoop

Bezoek onze stand bij de SamenLoop voor Hoop op 28/29 juni 
en versier hier een kaars voor jezelf of een dierbare. 

Team Axel fietst mee in Stofwisseltour
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 21 juni startte de jaarlijkse estafette van de Stofwisseltour voor een toekomst zonder 
stofwisselingsziekten. Een goed moment voor Stichting Stofwisselkracht en Team Axel extra 

aandacht te vragen voor één van de dodelijkste ziekten onder kinderen. Iedere week 
wordt bij 15 kinderen de diagnose ‘ stofwisselingsziekte’ gesteld. 

De tour bracht maar liefst 169.500 euro op.

Minimaal acht van deze 15 kinderen 
overlijden voor hun achttiende jaar. 
Stofwisseling, ofwel metabolisme, 
begint direct nadat het lichaam stof-
fen uit voeding opneemt, een proces 
van voeding- en lichaamseigen stof-
fen voor de opbouw van spieren, 
botten organen en het vrijmaken 
van energie. Helaas werkt dit niet 
bij iedereen even goed. Eén van die 
800 kinderen per jaar is Axel (9), 
zoon van Danny en Susan Drieën-
huis uit De Bilt. 

Levensbedreigend
'Kort na zijn geboorte is de diag-
nose ‘ Peroximale afwijking in het 
Zellwegerspectrum’ vastgesteld, 

een ernstige, levensbedreigende 
stofwisselingsziekte', begint Danny 
Drieënhuis zijn verhaal. 'Door zijn 
ziekte heeft Axel inmiddels onher-
stelbare leverschade (levercirrose), 
omdat zijn lichaam giftige stoffen 
aanmaakt, die zijn lever beschadi-
gen. Daarnaast is hij multicomplex 
gehandicapt. Dit betekent dat hij 
niet kan praten, zien, lopen, eten en-
zovoort. Onze zoon is wel gelukkig, 
hij lacht en hij kan goed knuffelen', 
vervolgt Drieënhuis zijn verhaal. 

Nanoek
Om geld op te halen voor meer 
onderzoek doet ‘ Team Axel’ , be-
staande uit Bas, Arie, Michaël, 

Marco, Michel, Bas ,Pia, Jerome, 
Sacha en Danny, voor de zevende 
keer mee met de estafette. De Stof-
wisseltour werd van vrijdag 21 tot 
en met zondag 23 juni in estafette 
verreden, langs alle academische 
ziekenhuizen. Geld ophalen voor 
onderzoek blijkt hard nodig. Team 
Nanoek, één van de deelnemende 
teams aan de estafette, moest maan-
dag 17 juni afscheid nemen van 
Nanoek, een meisje van slechts 16 
jaar oud. 'Onze Nanoek is overle-
den, thuis in haar eigen bedbox, met 
ons en haar honden dicht tegen zich 
aan', vertelt moeder Sandrina. 'Gis-
terochtend (vrijdag 21 juni) hebben 
wij een mooi afscheid gehad met 

lieve mensen om haar en ons heen', 
vult haar vader Jeroen aan. 'Op het-
zelfde moment startte de Stofwis-
seltour. Het moest zo zijn. Dit jaar 
toetert zij niet in het UMCG het 
startsein, maar volgt zij haar tour'. 

Samenwerking
Om de strijd aan te gaan tegen 
metabole ziekten is inmiddels een 
unieke samenwerking gestart tus-
sen de zes universitaire, metabole 
centra en de patiëntenvereniging 
Volwassenen en Kinderen met 
een Stofwisselingsziekte (VKS). 
Volgens de website van UMD.
nl moeten patiënten met een er-
felijke metabole ziekte tijdig een 
diagnose krijgen en verdienen zij 
een effectieve en optimale behan-
deling. Alleen met zorg op maat 
kunnen schadelijke effecten van 
de aandoening worden voorkomen 
of verminderd. In Nederland heb-
ben ongeveer 10.000 gezinnen met 
een stofwisselingsziekte te maken. 
Voor al deze gezinnen is in 1994 de 
patiëntenvereniging opgericht. Bij 
het grote publiek zijn deze ziekten, 

er bestaan ongeveer 600 verschil-
lende stofwisselingsziekten, vrij-
wel onbekend. Volgens Prof. Dr. 
Waterham overlijden jaarlijks on-
geveer 200 kinderen aan stofwisse-
lingsziekten. ‘ Dat zijn er meer dan 
aan kanker. Vreemd genoeg hoor je 
daar niemand over’ . Ook de patiën-
tenvereniging wil dat deze ziekten 
meer aandacht krijgen. Met onder 
andere een jaarlijkse estafette op de 
fiets hopen de patiëntenvereniging 
en de metabole specialisten op meer 
bekendheid bij het grote publiek. 

Lof
'Gelukkig krijgen wij support van 
vele vrijwilligers, waar ik erg dank-
baar voor ben. Tijdens het hele 
weekend staan mascottes, verkeers-
regelaars en vele andere vrijwilli-
gers voor ons klaar. Wij voelen ons 
erg gesteund', vertelt Drieënhuis. 
'En niet te vergeten, wij worden elk 
jaar weer gastvrij ontvangen door 
de eigenaren van De Biltsche Hoek. 
Alle deelnemers kijken uit naar het 
bij elkaar komen in De Bilt. Van der 
Valk verdient alle lof'. Team Axel vertrekt voor de rit naar Cuyk.

Nanoek wordt herdacht met rode ballonnen.
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We ∞ Match in 
gemeentehuis De Bilt

Donderdagmiddag stroomde de oude raadszaal in Jagtlust vol met belangstellenden voor 
een Netwerkbijeenkomst van We ∞ Match; een traject in gemeente De Bilt om statushouders 

(vluchtelingen met een verblijfstatus) aan werkervaring, een baan of vrijwilligerswerk te helpen. 

Theater wordt hierbij ingezet als 
middel om persoonlijke presenta-
tie- en werknemersvaardigheden 

aan te leren. In dit geval waren het 
vrouwen uit Syrië, Afghanistan, 
Iran, Armenië, Uganda en Congo. 

Zij hielden allen een verhaal waar-
in zij hun ambities en kwaliteiten 
op een overtuigende manier voor 
het publiek ten gehore brachten. 
De meesten hadden in hun land 
van herkomst al werkervaring op-
gedaan en wilden dat in Nederland 
voort zetten.

Verhalen
Uit de verhalen bleek vooral de 
wil en enthousiasme om hier aan 
de slag te gaan. Maar er was ook 
dankbaarheid voor de kansen die 
zij hier krijgen te horen. Een heel 
bijzonder moment was wel het ant-
woord van een statushouder op de 
vraag van de gespreksleider ‘Wat 
is je droom?’ Zij antwoordde hier-
op: ‘Ik wil de wereld een beetje 
beter maken’. De zaal was even 
stil van ontroering. Wie belang-
stelling heeft om buddy van een 
statushouder te worden of werk-
nemers zoekt: wematchdebilt@
gmail.com of contact met Willeke 
Colenbrander: tel 06 11168409.
         (Frans Poot)

Uitreiking Koninklijke 
Onderscheiding 

Burgemeester Sjoerd Potters reikte zaterdag 22 juni de versierselen uit die behoren bij de 
Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau aan mevrouw van Ingen-

Leeuwangh in de kantine van de Kees Boeke sporthal te Bilthoven.

Mevrouw van Ingen is vanaf 1969 
een actieve vrijwilligster binnen 
Turnvereniging Irene te Biltho-
ven. In deze 50 jaar heeft zij een 
belangrijke rol gespeeld in de 
vereniging. Na haar opleiding tot 
turntrainer (1970) heeft zij vele 
generaties kinderen van 5 tot 12 
jaar wegwijs gemaakt in de turn-
sport. Mevrouw Van Ingen heeft 
in haar turnlessen altijd gesti-
muleerd dat bewegen belangrijk 
is. Vanaf midden jaren ‘80 is zij 
hoofdtrainer van de vereniging 
en begeleidt zij de trainers. In de 
jaren ‘70/’80 vervulde de turnver-
eniging ook een belangrijke rol in 
De Biltse samenleving. Tijdens 
evenementen in het dorp organi-
seerde mevrouw Van Ingen samen 
met andere vrijwilligers turnde-
monstraties. Deze zichtbaarheid 
van het verenigingsleven droeg 
bij aan de leefbaarheid in het dorp 
en de sociale cohesie.

Jureren
Sinds halverwege de jaren ’80 
is zij gediplomeerd jurylid voor 
turnwedstrijden waarmee zij een 
belangrijke bijdrage geleverd 
heeft aan de (boven) regionale 
organisatie van de turnsport. Elke 
turnvereniging die mee wil doen 
in regionale kampioenschappen 
moet een gediplomeerd jurylid 
afvaardigen. Door mevrouw Van 
Ingen haar kwaliteiten als jury-
lid konden jongens en meisjes uit 
De Bilt/Bilthoven meedoen in de 
regionale turncompetities. Dit sti-
muleerde hun turnkwaliteiten en 
gaf hen zelfvertrouwen en het le-

ren omgaan met teleurstellingen. 
Voor de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU)/Dutch 
Gymnastics heeft mevrouw Van 
Ingen veel betekend als jury- en 
Kwaliteit Structuur Sport (KSS) 
docent opleidingen en niet geheel 
onbelangrijk als landelijk jurybre-
vethouder Turnen dames 2, waar 
zij menig wedstrijd heeft geju-
reerd. Tevens is zij betrokken bij 
gymsport voor senioren, vanuit 

een landelijke aansturing. 

Mevrouw van Ingen is 23 mei 
75 jaar geworden, voor haar een 
moment om te stoppen met haar 
werkzaamheden als trainer maar 
niet als jurylid, hier wil zij voor-
lopig nog mee doorgaan totdat de 
vereniging voldoende nieuwe ju-
ryleden heeft opgeleid. Zo kunnen 
jeugdleden blijven meedoen in de 
regionale competitie. [HvdB]

Buitenbioscoop De Bilt
door Henk van de Bunt

Op zaterdag 6 juli organiseert Rotaryclub De Bilt-Bilthoven een 
unieke buitenbioscoop in het Van Boetzelaerpark. Het is een evene-
ment voor iedereen uit de gemeente De Bilt en omstreken. 

Gert-Jan Sikking (Rotary) vertelt: ‘Aan het begin van de avond, om 
17.30 uur, wordt de film Ratatouille voor lagere schooljeugd vertoond. 
Om 21.00 uur is de avondvoorstelling met de film Bohemian Rhapso-
dy. Tijdens het evenement zijn diverse ‘food trucks’ aanwezig voor een 
hapje en een drankje. Tevens zijn er picknickpakketten verkrijgbaar 
voor tijdens de voorstelling’. 

Ratatouille
is een computeranimatiefilm van Walt Disney uit 2007. En vertelt het 
verhaal van Remy, een ratje met een passie voor koken. Bohemian 
Rhapsody is een film uit 2018 over de Britse rockband Queen. De film 
werd genomineerd voor 5 Oscars, waarvan hij er 4 won.

Doel
Het doel van het evenement is volgens Sikking tweeledig: ‘Een gezel-
lige avond met het gezin, vrienden en/of familie en naar een mooie film 
kijken in de buitenlucht. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst 
van de avond afgedragen aan de Stichting Hartekind. Deze stichting 
zet zich in voor kinderen die geboren zijn met een hartafwijking. Met 
de opbrengst van de kaartverkoop van de Buitenbios wordt bijgedragen 
aan onderzoek om de overlevingskansen en kwaliteit van leven van 
deze kinderen te verbeteren’. 

Lokaal
Bij de voorbereidingen van de Buitenbios zijn diverse lokale partijen 
betrokken. Zo zijn recentelijk enkele klassen van de Juliana(basis-)
school geraadpleegd bij de keuze van de kinderfilm, waarbij de film 
Ratatouille de meeste stemmen kreeg. Iedereen mag zijn eigen stoel, 
kleedje, of zitzak meenemen. Tevens is er de mogelijkheid om een 
stoel te reserveren en een picknickarrangement te boeken. Indien de 
weersvoorspelling voor zaterdag 6 juli slecht is wordt het evenement 
verplaatst naar een andere datum. 

Website
Meer informatie over de Buitenbios is te vinden op de website: www.
buitenbiosdebilt.nl. Deze website is ontworpen met behulp van stu-
denten van het Grafisch Lyceum Utrecht, als onderdeel van hun maat-
schappelijke stage ‘Wij zijn de wijk’. Op de website zijn vanaf heden 
kaarten voor de Buitenbios te bestellen. 

Op deze prachtige plek in het Van Boetzelaerspark wordt de buiten
bioscoop opgesteld.

Garage sale route 
Groenekan

Zaterdag 29 juni wordt voor de 10e keer de garage sale route in 
Groenekan gehouden van 9.30 tot 16.00 uur. Een lint van brocante, 
boeken en ballonnen, kleding, kasten, koffie en keukenspul, zink, 
zot, houtdraaiwerk, noem maar op. 

Ballonnen en slingers zijn de groene draad die de 31 deelnemers aan 
de garage sale route met elkaar verbindt; volg de tekens en vindt veel 
moois, bijzonders, vintage, lekkers, praktisch, geks, groens. 

Daarnaast zijn er in deze route ook mooie intenties geweven; Op 
Berkenlaan 2 gaan de opbrengsten naar de Social Run 2019, die be-
spreekbaarheid rondom psychische aandoeningen wil bevorderen. En 
het pop-up terrasje met koffie/thee & taart op Groenekanseweg 4 do-
neert de opbrengst aan KWF Kankerbestrijding.

De deelnemende adressen liggen op loop- en fietsafstand van elkaar 
en vormen een verrassende route door het mooie Groenekan. De plat-
tegrond met de adressen vindt u op www.garagesalegroenekan.word-
press.com. 

Burgemeester Sjoerd Potters met decoranda Van IngenLeeuwangh in de 
kantine van de Kees Boeke sporthal. (foto AB)

De oude raadszaal in Jagtlust is volgestroomd met belangstellende voor 
de netwerkbijeenkomst van We ∞ Match.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

SPAAR NU VOOR KORTING 
OP WRLD TASSEN & KOFFERS

HOOGVLIET.COM

 GOEDKOOPSTE
Maximaal 4 kratten per klant 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 26 juni t/m dinsdag 2 juli 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden. P
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 Witte bolletjes 
of puntjes  

9.99 
PER KRAT

 24.99 

5 STUKS

 2 ZAKKEN

 Rundertartaar 
 3 pakken van 200 of 300 gram 
 Van /6.45 - /9.24 
 Voor 4.30 - 6.16 

 2 zakken met 6 stuks 
 Van /2.18

 Heineken 
 Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.29

Pampers Premium Protection, 
Pure of Baby-Dry Pants
Alle soorten
 Van /44.75 - /46.95

Andrélon 
Alle soorten
2 stuks
Van /5.38  - /13.14
Voor 2.69 - 6.57 

1.69 
NU

 1+1
GRATIS 

NU

 2+1
GRATIS 
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Leerlingen Julianaschool over 
lokale voedselproducenten

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 21 juni vertelden leerlingen van groep 7 aan medeleerlingen van de Julianaschool in Bilthoven 
over hun belevenissen tijdens hun fietstocht langs zeven lokale voedselproducenten in gemeente 

De Bilt. Een aantal van hen ging langs bij leerlingen van groep drie en vertelden 
over wat dagelijks gebeurt op Boerderij Eyckenstein. 

Tijdens de BiltsHeerlijk Fietsdag 
op zaterdag 8 juni openden zeven 
lokale voedselproducenten weer 
hun deuren voor langsfietsende 
belangstellenden. In het kader van 
het programma ‘Gezonde School’ 
fietsten leerlingen van groep 6 en 
7 van de Julianaschool op dinsdag 
28 mei alvast één van de routes. 
Nu was de tijd gekomen daar op 
school iets meer over te vertellen.

Project
‘Het is een heel project, waar-
bij onze leerlingen foto’s of een 
filmpje mogen maken gedurende 
de middag en moeten zij de an-
dere leerlingen vertellen wat nu 
eigenlijk gebeurt op een bedrijf’, 
legt Ella Prins, directeur van de 
Julianaschool uit. En dat deden 
de leerlingen uit groep 6 en 7 dan 
ook. Enthousiast vertelden zeven 
leerlingen dat zij bij Boerderij 
Eyckenstein waren geweest, wat 

voor dieren op en rond het erf te 
zien waren (koeien, varkens, kip-
pen) en over het grootbrengen van 
jonge stiertjes op de boerderij. 
Ook werd een vlog gemaakt over 
de leerzame middag. 

Niet alleen Boerderij Eyckenstein 

ontving een groepje leerlingen van 
de Julianaschool. Ook Zuivelboer-
derij Boom en Bosch, Landwinkel 
De Groenekan, Imkerij Mellinde, 
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, 
Tuinderij Eyckenstein en Agnes 
Kruiden heetten leerlingen van 
harte welkom’.

Leerlingen van groep zeven vertellen enthousiast over hun ervaringen bij 
Boerderij Eyckenstein. 

Jeugdige spelers 
brengen Salem

‘Elk moment is goud voor hem die de visie heeft het te herkennen’ 
Beroemde woorden van de revolutionaire toneelschrijver Arthur 
Miller, van wie afgelopen weekeinde in Het Lichtruim ‘Salem’ 
werd opgevoerd door leerlingen van Theaterschool Masquerade, 
in een mooie, maar wat langzaam op gang komende regie van Die-
wertje Stienstra.

Arthur Miller is een enorme opgave voor acteurs, zeker voor tieners. 
Het is dan ook prachtig om te zien dat Masquerade de grote toneeltra-
dities niet schuwt, ook al bestaan die, zoals in Millers ‘The Crucible’, 
waar ‘Salem’ een bewerking van is, voornamelijk uit tekst, en is er 
vrijwel geen handeling.

Millers wilde met zijn stuk over de heksenvervolging in het Ameri-
kaanse Salem van 1692 een aanklacht schrijven tegen de communisten-
vervolging in zijn eigen tijd, de jaren ’50 van de twintigste eeuw. Toen 
werden intellectuelen, politici en journalisten vaak zonder enig bewijs 
veroordeeld wegens ‘communistische sympathieën’, net als Miller 
uiteindelijk zelf. Tijdens zijn proces trouwde hij met actrice Marilyn 
Monroe, vol vertrouwen in zichzelf en in elkaar. ‘Hope. Hope. Hope.’ 
schreef Marilyn op de trouwfoto. En Miller liet in de trouwring grave-
ren: ‘Now is forever’. 

Maar al snel bleek hoe onverenigbaar dit mooie lijfje en deze knappe 
kop waren. Miller begreep maar weinig van het kwetsbare en eenzame 
filmsterretje dat, in Millers woorden, ‘het droevigste meisje van de 
wereld’ werd. Privéproblemen werden via draaiboeken en scripts door 
Miller in de openbaarheid gebracht, en na de aanvankelijke overtuiging 
dat het hemelse geluk hun in de schoot was geworpen, kwam de ont-
nuchterende ontdekking dat God hen niet voor elkaar geschapen had.

In een prachtige voorstelling kwamen, afgelopen zaterdag, alle elemen-
ten bij elkaar die Masquerade zo sterk maken: sterke regie, prachtige 
kostuums, mooie belichting en krachtige hoofdrollen van bijvoorbeeld 
Mary Warren, de eerste aanklager in deze heksenjacht, waarin uitein-
delijk 19 mensen zouden worden opgehangen, fenomenaal verbeeld in 
een indrukwekkende executiescene.                               (Peter Schlamilch)

De executiescene.

Jeugd-EHBO diploma’s uitgereikt
Woensdag 19 juni hebben in Maartensdijk 16 kinderen van 11-12 jaar hun Jeugd-EHBO-

diploma in ontvangst genomen. De opleiding startte begin 2019 en in relatief 
weinig lessen werden de cursisten klaargestoomd om examen te doen.

Tijdens de lessen werd aandacht 
besteed aan het verlenen van eer-
ste hulp bij kleine ongevallen, 
maar ook bij en aan botbreuken en 
brandwonden. Het meest intensief 
zijn de lessen over de stoornissen in 
bewustzijn, ademhaling en circula-

tie. De stabiele zijligging alsmede 
de reanimatie (incl. AED) zijn veel 
geoefend. 
Uiteindelijk werd de cursus afge-
sloten met een theorie- en een prak-
tijkexamen. De examinator was erg 
enthousiast over de kennis van de 

reanimatie, de stabiele zijligging 
blijft lastig uit te voeren tijdens het 
examen. Gelukkig was het eind-
resultaat van dusdanig niveau dat 
iedereen een diploma in ontvangst 
kon nemen.  
  (Annelies van Heeringen)

De geslaagden zijn: Senne van Gelder, Gert van Asselt, Martien Bos, Deborah Britstra, Anouk van Oostrum, Marthe 
Takke, Hans van Asselt, Henri Nokkert, Cristina van Rheenen, Tamara Veldhuizen, Annemieke van Schenkhof, Daniël 
van Woudenberg, Rozemarijn Terlouw, Nellianne Landwaart, Ellen van Ettekoven en Lisanne van Voorst.

Play-Inn jeugdorkesten 
Op zaterdag 22 juni hebben ongeveer 50 jeugdige muzikanten de 
hele dag samen muziek gemaakt tijdens een Play-Inn in De Harmo-
nie in De Bilt. 

Deelnemers waren de muzikanten van het Klein Harmonieorkest 
(KHO) van de Koninklijke Biltse Harmonie en van de opleidingsorkes-
ten van Harmonie Aurora uit Driebergen en van de Bazuin uit Utrecht. 

Onder leiding van dirigenten Joost Visser en Hans Boom werd een ge-
varieerd programma ingestudeerd. De Play-Inn werd afgesloten met 
een spetterend eindoptreden waarin alle stukken ten gehore werden ge-
bracht aan familie, vrienden en andere belangstellenden.     (Bart Koole)

Ook bij klarinetten baart oefening kunst.

Vossenjacht Scouting AMG 
Ieder jaar aan het einde van het 
scoutingseizoen, vlak voor de zo-
mervakantie, lopen er op een za-
terdagochtend een aantal vreemd 
geklede mensen door Maartensdijk. 
Ook op zaterdag 29 juni zal dit 
weer het geval zijn.

Dan is het namelijk weer tijd voor 
de jaarlijkse vossenjacht van scou-
ting Agger Martini Groep (AMG). 
Niet alleen de leden van de AMG, 
maar alle kinderen van 7 tot en met 

14 jaar zijn uitgenodigd om mee te 
doen.

Tijdens de vossenjacht zoeken de 
kinderen naar verklede mensen die 
op het Maertensplein in Maartens-
dijk en de straten er omheen lopen. 
Heb je een vos gevonden, dan krijg 
je een handtekening op je lijst en 
kun je op zoek naar de volgende. 
Sommige vossen zijn heel opval-
lend verkleed (zo heeft er wel eens 
een smurf en een draak door het 

dorp gelopen), maar soms vraag je 
je ook af of iemand nou een vos is 
of gewoon iemand die in een over-
all aan zijn auto aan het sleutelen is.

Alle geïnteresseerde kinderen uit 
Maartensdijk en omgeving kunnen 
op zaterdag 29 juni op zoek gaan 
naar ‘vossen’ en zich daarvoor om 
10.00 uur melden op het Maertens-
plein. De vossenjacht duurt een uur 
en voor iedere deelnemer is er een 
leuk prijsje.
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Breinaalden maat 2+2 1/2 +3 
samen €1,-. Tel: 06-14040516

1 Churchill Engeland dessert 
schaaltje. De diameter is 15 
cm. €1,- Tel: 06-14040516

5 glas in lood plaatjes, ze 
kunnen hangen. Maat 
20,5/20,5cm samen €2,-. Tel. 
06-14040516

Lamellengordijn lengte 4m 
bedienbaar met koorden. 
Lengte lamellen 2,15m €15,-. 
Tel. 06-48850620

Aluminium rolhor hoogte 
2,05 m, breedte 1,10m. €15,-. 
Tel. 06-48850620

Te koop een kindercamping-
bedje  makkelijk inklapbaar 
compleet met extra matrasje 
.handig als logeerbedje.  €25,-
.  Tel 06-51241333

Rollator/ook te maken 
als rolstoel 2 x gebr. bord.
rood  nw. €155,-. nu  €50,-. 
met aankoopbon Bilth. Tel. 
06-44560743

Grote subwoofer voor in de 
auto zwart, zonder bekabe-
ling. Nw ca €109,-.  nu € 15,-. 
Bilth. Tel. 06-44560743

Master select Access  Lock 
sleutelkluis (voor o.a. gebr 
zorgorganisaties) montage 
bv buiten. type 5415D Nw. 
€54,50 Nu €20,-.  Bilth. Tel. 
06-44560743

Salontafel (zware kwaliteit) 
Lg 135x Br 70X H 40 cm 
kleur spint eik natuur van 
Profijt meubelen evt bon aan-
wezig Nw €279,-. Nu €40,-. 
Bilth. Tel. 06-44560743

Magnetron zanussi met 
grill multi diffusion sys-
tem. Zeer degelijk. €48,-. 
Inc. Handleiding. Tel. 0346-
212614

Elect. Friteuse de Longhi easy 
clean. Voor 700 gr frites. 200 
watt. €32,-. Tel. 0346-212614

Senseo koffiepadmachine 
Philips beige. Type HD 7800. 
Zelden gebruikt. €17,-. Tel. 
0346-212614

Broodbakmachine 560 watt. 
Merk Guiqq. Gemakkelijk 
uitneembaar een enkele keer 
gebruikt. Inc. Handleiding. 
€30,-. Tel. 0346-212614

Activiteiten
GARAGESALE-ROUTE 
Groenekan zat. 29 juni 9.30-
16.00 uur. De plattegrond met 
de 31 deelnemers vindt u op 
facebook garagesalegroene-
kan of op garagesalegroene-
kan.wordpress.com

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 

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

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

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven. 

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

Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

SCHOONMAAKSTER voor 
2x in de week voor kantine/
kantoor/sanitaire ruimtes van 
ons bedrijf. 2x 3uur werk per 
week. Oussoren.nl Westbroek 
Tel. 0647150213

Parttime of fulltime HULP 
voor de zomer op Stal Perlee, 
ervaring met paarden een 
must. Tel: 06-55138551

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 huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

Ervaren betrouwbare HULP 
in de huishouding heeft 
nog tijd voor een adres in 
Bilthoven. Tel. 06-53477007

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

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

Te huur LOODS/
OPSLAGRUIMTE, 350m2 
en 130m2 in Westbroek. 
Geen activiteiten met auto’s 
en zware industrie. Tel. 
0647150205 

Concert Kunst 
en Genoegen 

door Kees Diepeveen

Het 40 leden tellende orkest van Muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk speelt 
op zaterdag 29 juni in De Vierstee een groot scala 
aan dansmuziek door de jaren heen.

Het repertoire voor de avond is zeer divers. Brindi-
si uit La Traviata van Verdi wordt vertolkt, maar 
ook Rock Around the Clock staat op de speellijst 
evenals Funky Town in een arrangement van di-
rigent John Leenders gespeeld door de Sax-groep 
van het orkest en vocaal ondersteund door plaats-
genoten Helene Kalisvaart en Bart van Gerwen. 
Ook de line-dansers van Born Country uit Maar-
tensdijk verlenen hun medewerking. De Vierstee 
is open om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Nadere informatie www.
keng-maartensdijk.nl.

Kunst en Genoegen speelt in De Vierstee.

Open tuin in Westbroek

De Moeras- en Stinzenplantentuin aan de Kerkdijk 
132 in Westbroek is vrij toegankelijk op zaterdag 
29 juni en ook daarna elke laatste zaterdag in de 
maanden t/m september. Met de stijgende tempera-
tuur groeit het open water tussen het trilveen nu snel 
dicht, zoals met het geel bloeiende blaasjeskruid, 
een vleesetende in het water zwevende slangvor-
mige plant, maar ook de tot een meter lange ring-
slang laat zich nu regelmatig zien, zwemmend of 
zonnend op de waterplanten. Toegang vrij tussen 
10.00 en 17.00 uur. Het adres is Kerkdijk 132 (tui-
ningang). Parkeren uitsluitend aan de weilandkant. 

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 29 juni vanaf 10.00 uur met de gids van 
Staatsbosbeheer door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de natuur. Met een 
fluisterboot ontdek je de rijke historie van dit oude 
veengebied en onderweg loop je een stukje op het 
"drijvend land". Voor meer informatie en het boe-
ken van een vaartocht: www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten.

Themawandeling bomen in de zomer 

Op zondag  30 juni is er bij Beerschoten een thema-
wandeling; bomen in de zomer. Vooraf aanmelden 
is nodig in verband met het maximaal aantal deel-
nemers. Dit kan op de website van www.utrechts-
landschap.nl/activiteiten. De wandeling  begint om 
14.00 uur en duurt anderhalf tot twee uur en deel-
name is gratis. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, 
gelegen aan de Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Concert Kerkje Blauwkapel 

Op zondag 30 juni is er van 15.00 
tot 16.00 uur een gratis toegankelijk 
concert in het Kerkje van Blauw-
kapel. Er staat een dubbelconcert 
op het programma met luit en zang 
door ‘Les Menus Plaisirs’ (Elodie 
Schuddeboom, zang en Pierre-Yves 
Tissier luit) met Franse Airs uit 
de 17e eeuw en gitaarmuziek door 
duo ‘De Si De La’ (Blandine Val-
lat en Jean-Christophe Radier) met 
een mix van oude en hedendaagse 
muziek.

Soefibijeenkomst

Er is zondag 30 juni om 11.00 uur 
in Huize Het Oosten (Jan Steen-
laan 25 te Bilthoven) een eredienst. 
Sikander van der Vliet spreekt over 

HEB JE VAKANTIE?
Gilde Personeel zoekt
VAKANTIEWERKERS!
LEUKE VERDIENSTE

en werken in de regio.

INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.

030-6338672 of
INFO@GILDEPERSONEEL.NL

het onderwerp ‘Ontmoeten zon-
der maskers’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
(www.soefi.nl)

SeniorWeb Idea 

SeniorWeb Idea organiseert een 
informatiebijeenkomst over web-
sites en apps waarmee het geheu-
gen kan worden getraind. De trai-
ning is op woensdag 3 juli van 
14.00 tot 16.00 uur in de Biblio-
theek in Bilthoven aan het Pla-
netenplein 2. Aanmelden kan via 
de website of bij de balie van de 
bibliotheek of via www.ideacul-
tuur.nl/seniorweb. 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Nieuwe Dansschool vol ambitie
Dansschool EDC Dans en de dansafdeling van KunstenHuis De Bilt-Zeist gaan samen één 

gecombineerde dansschool vormen voor deze regio. Deze nieuwe dansschool, waar 
kwaliteit en dansplezier de belangrijkste drijfveren zijn, wordt de nieuwe 

dansafdeling van het KunstenHuis. 

Hester Adriaans, de nieuwe artistiek 
leider van Dansschool EDC heeft 
een helder doel voor ogen: ’Een gro-
ter en completer aanbod aan dans-
stijlen met doorgroeimogelijkheden 
op alle niveaus, een uitgebreid pro-
gramma voor talentontwikkeling, 
het verzorgen van meer danslessen 
onder schooltijd op het basis- en 
voortgezet onderwijs en een jaar-
lijks optreden voor alle dansers om 
podiumervaring op te doen in de ei-
gen theaters van het KunstenHuis of 
Theater Figi in Zeist’. 

Docenten
De nieuwe dansschool zal vanaf 
september starten met meer dan 
1.100 dansleerlingen in deze regio. 
Juist de omvang van het danscen-
trum zorgt ervoor dat hooggekwa-
lificeerde dansdocenten zich aan de 
dansschool willen verbinden.. Met 
meer dan 20 dansdocenten, allen 
gespecialiseerd binnen hun eigen 
genre, krijgen leerlingen bij Dans-
school EDC volop de kans om zich-
zelf te ontwikkelen. Danssschool 

EDC komt met een vernieuwd les-
rooster vol nieuwe cursussen; vanaf 
september kan men Afro Dance en 
Musicaldans volgen. Ook is er een 
uitgebreid talentprogramma ont-
wikkeld, met selectiegroepen voor 

getalenteerde leerlingen, auditietrai-
ning en trainingen voor dansprofes-
sionals. Het complete vernieuwde 
lesaanbod is te bekijken via www.
kunstenhuis.nl 
   (Jessica Holtzer)

Dansen is plezier beleven.

DOS verliest laatste wedstrijd 
In de laatste wedstrijd van het seizoen stond er niets meer op het spel. DOS staat op een mooie 

tweede plaats en tegenstander SKF is inmiddels kampioen.

Het was deze dag prima korfbal-
weer. Bijna windstil en een lek-
kere temperatuur. De eerste helft 
tussen de nummers 1 en 2 van 
de ranglijst was vermakelijk om 
te zien. DOS speelt altijd in een 
hoog tempo en creëert hiermee 

veel scoringskansen. De eerste 
helft werd er ook met scherp ge-
schoten, waardoor tegenstander 
SKF het nakijken had. Het tal-
rijke publiek genoot en met een 
mooie 14-12 voorsprong werden 
de kleedkamers opgezocht.

Na rust werd het spel van DOS 
wat statischer en zakte vooral 
de afronding naar een veel lager 
niveau. Slechts drie doelpunten 
wisten de Westbroekers nog te 
scoren en dat is tegen bijna elke 
tegenstander te weinig voor de 
winst. SKF scoorde eenzelfde 
aantal als voor rust, waarmee de 
17-24 nederlaag een feit was. In 
de vier onderlinge duels dit sei-
zoen tussen DOS en SKF wisten 
beide teams tweemaal te winnen.

Na de degradatie van vorig sei-
zoen zet DOS met een tweede 
plaats een prima resultaat neer. 
Volgend seizoen staat de selec-
tie onder leiding van een nieuwe 
hoofdtrainer, Maarten van Brenk 
die de huidige trainer Andreas van 
Grootheest na twee seizoenen op-
volgt.

Leslie Barneveld en op de achtergrond coach Andreas van Grootheest in 
hun laatste wedstrijd

DOS 2 kampioen

Slechts één seizoen had DOS 2 (Westbroek) nodig om het verloren terrein goed te maken. Met nog één wedstrijd 
te spelen is DOS 2 voor de enig overgebleven concurrent niet meer in te halen, zodat het kampioenschap van 
trainer/coach Stefan Gringhuis en zijn team meer dan terecht is. Terechte bloemen voor spelers en hun coach.

DOS D1 kampioen

De eerste wedstrijd werd nog verloren, maar daarna werden alle 
wedstrijden gewonnen. Zaterdag speelde DOS D1 tegen koploper 
Dalto. Door de 3-6 overwinning in Driebergen in de laatste wedstrijd, 
kwam DOS bovenaan de ranglijst te staan. En dat betekende een 
kampioenschap.

De postduiven 
vlogen weer

 
De duiven van leden van Postduivenvereniging De Bilt namen dit 
weekeinde deel aan diverse wedstrijdvluchten: Zeven leden verscheep-
ten hun 48 dieren naar het Franse Issoudun. De eerste 10 vogels ver-
zorgden de volgende uitslag: Ron Miltenburg 1 en 2, G.M. Turk 3, 
Combinatie Steenbeek en Zoon 4 en 8, Edith Muller 5 en M.J.J. van 
Zelst 6, 7, 9 en 10.

156 duiven van 9 liefhebbers keerden van minder ver weer; vanuit het 
Belgische Minderhout. De uitslag hier was W. de Ruiter 1 en 10, Ron 
Miltenburg 2, 3 en 8 Peter van Bunnik 4, P.C.A. Cooyman 5 en 6 en 
Edith Muller 7 en 9.

Midzomertoernooi 
DOS

Vrijdag 21 juni was er bij korfbalvereniging DOS de 1e editie van 
het Midzomerkorfbaltoernooi. Negen teams namen aan dit gezellige 
toernooi deel. Het toernooi werd gewonnen door het ‘Team Zooitje 
Ongeregeld’. 



Evaluatie kapbeleid
Op basis van ‘het kapbeleid’ bepaalt de gemeente of een boom ge-
kapt mag worden. Het huidige kapbeleid is alweer zeven jaar gele-
den vastgesteld. Dit jaar wordt het kapbeleid geëvalueerd.

Tijdens de evaluatie wordt gekeken of het beleid nog aansluit bij de 
belangen en wensen vanuit de samenleving. Inwoners, ondernemers en 
belangenbehartigers worden opgeroepen zich hierover via een online 
enquête uit te spreken.

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Bomen vangen fijnstof 
op en verminderen CO2 in de lucht. Bomen zorgen ook voor schaduw 
en koelte. Dit zorgt samen voor een gezondere leefomgeving. Het te-
gengaan van hittestress, het groene karakter van wijken en waterber-
ging, zijn actuele thema’s waar de gemeente De Bilt zich sterk voor 
maakt. Bomen spelen een belangrijke rol bij de uitwerking hiervan.

Kapbeleid en bomenlijst
Om tot een succesvolle evaluatie van het huidige kapbeleid te komen en 
aanbevelingen voor nieuw, actueel beleid aan te dragen, betrekt de ge-
meente inwoners, bedrijven en belangenbehartigers. Via een online en-
quête brengen ze de wensen, behoeften, kansen en bedreigingen van het 
huidige beleid in beeld. De enquête gaat ook in op de ‘bomenlijst’. Op 
deze lijst staan de meest waardevolle bomen binnen de bebouwde kom 
die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of in de openbare ruimte. Het 
heeft geen zin om voor deze bomen een kapvergunning aan te vragen, 
tenzij er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid zoals ziekte 
of onafwendbaar gevaar. Deelnemers aan de enquête kunnen bomen 
nomineren voor de lijst.

Enquête: www.debilt.nl/bomen
Bent u inwoner, ondernemer in de gemeente De Bilt of behartigt u be-
langen binnen de gemeente De Bilt? Vul dan de enquête over de evalu-
atie van het kapbeleid in. De enquête staat open tot 26 juli 2019. De 
antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt als input 
voor de evaluatie van het kapbe-
leid en aanbevelingen voor nieuw 
beleid. U vindt de enquête via 
www.debilt.nl/bomen.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Let op!! Per 1 juli 2019 prijswijziging.

Woe.
26-06
Do.

27-06
Vr.

28-06
Za.

29-06
Zo.

30-06

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, vis- 
en vegetarische 

gerechten.

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Woe.
03-07
Do.

04-07
Vr.

05-07
Za.

06-07
Zo.

07-07

Gebakken 
eendenborstfilet

met cointreausaus

Gebakken 
kabeljauwfilet 
met dillesaus

Gekruide piepersalade 
met gazpacho

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

advertentie

advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

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

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

Vragen over overlast 
eikenprocessierups

door Walter Eijndhoven

Op veel plaatsen in gemeente De Bilt zorgt de eikenprocessierups weer voor veel overlast. 
Voornamelijk in de maanden mei, juni en juli zijn de behaarde insecten in grote groepen aan 

te treffen op en rond eiken. Een boomsoort waar gemeente De Bilt er veel van heeft staan.

De gemeente bestrijdt de eikenpro-
cessierups in gemeentelijke bomen 
en particuliere bomen die direct aan 
de openbare weg staan, maar vol-

gens Erik den Hertog, gemeente-
raadslid bij Bilts Belang, zet de be-
strijding weinig zoden aan de dijk.

Vragen
Donderdag 27 juni wil hij in de 
Biltse gemeenteraad vragen stellen 
over hoe het nu verder moet met 
de overlast. ‘Donderdag, tijdens 
het vragenhalfuurtje, wil ik weten 
of wij de bestrijding van de eiken-
processierups onder controle heb-
ben. Als ik op de fiets door door de 
gemeente rijd, zie ik overal eiken 
staan, met een lintje. Mijn vraag is 
‘Wat gaan wij hieraan doen?’ Moe-
ten wij alle eiken omhakken en ver-
vangen door andere bomen? Of om 
en om eiken verwijderen? Of laten 
wij alles staan en moeten wij maar 
zien te leven met deze rups? En in 
de toekomst ook met de dennenpro-
cessierups?

Overlast
Volgens Den Hertog geeft de rups 
inmiddels zoveel overlast, dat het 
woongenot van bewoners op het 
spel staat. Verder vindt hij de voor-
lichting vanuit de gemeente veel te 
summier. Den Hertog: ‘Alle in-

formatie wordt afgedaan met een 
verwijzing naar de GGD-folder, 
terwijl gemeente De Bilt een zorg-
plicht heeft tegenover haar bewo-

ners. Als politiek moeten wij hier 
iets mee. Wij moeten een keuze 
maken’. 

Enkele vragen die aan de orde ko-
men: ‘Wat heeft de gemeente dit 
jaar gedaan met betrekking tot pre-
ventie (en de afgelopen drie jaar)? 
Planten wij nog eiken in de ge-
meente? Voor hoeveel eiken heb-
ben wij zorgplicht? Hoeveel zijn 
er van de gemeente? Wordt bij alle 

meldingen vanuit de burger ook 
direct actie ondernomen? Hoeveel 
eikenprocessierupsen zijn er al 
verwijderd? Welk budget hebben 
wij voor de bestrijding? Hoe groot 
ziet de gemeente het risico met be-
trekking tot aansprakelijkheid’? 

Zuigen
Volgens Henry Kuppen van het 
Kenniscentrum Eikenprocessie-
rups van de Wageningen Univer-
siteit spuiten veel gemeenten pre-
ventief en zuigen de nesten weg. 
Volgens Kuppen werkt dit wel, 
maar het is puur symptoombe-
strijding. Het is duur en je moet 
het ieder jaar opnieuw doen. Wil 
je dit probleem structureel oplos-
sen, dan moeten eiken massaal 
worden vervangen door andere 
boomsoorten. Volgens Kuppen 
zijn er simpelweg teveel eiken. 
Den Hertog: ‘Graag wil ik de me-
ning van de gemeente over haar 
standpunt’. De vraag is, aldus 
Den Hertog: moet de mens zich 
aanpassen aan de natuur? Of moet 
de mens de natuur bijsturen? Een 
interview van Regio tv met Erik 
den Hertog wordt deze week 
overdag elk uur uitgezonden en ’s 
avonds met enige regelmaat.

De eikenprocessierups komt inmiddels in heel Nederland voor.

Erik den Hartog in interview met Nadia Maas. (foto Jan-Gerrit van Wyhe)

Zoddenwandeling door natuur
De zomerse zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark is dit jaar op 

vrijdag 28 juni; het vertrek is om 19.00 van het parkeerterrein bij het Bert Bospad 
ter hoogte van Kerkdijk 78, Westbroek. 

Gewandeld wordt deels over het 
land van de fam. Baas, waar agra-
risch natuurbeheer in de praktijk 
te zien is. Naar verwachting valt 
er in de polder te genieten van de 

natte zoddengebieden, prachtige 
kwelweiden en de vele moerasvo-
gels. Het is beslist een bijzondere 
ervaring om eens in zo’n ‘deinend’ 
moeras te lopen vlakbij de eigen 

woonomgeving. De wandeling 
wordt begeleid door Bert van der 
Tol en Co Baas. 

Naamgeving
De ANV-zoddenwandeling is een 
traditie die wordt voortgezet in 
herinnering aan Henk van Zijtveld 
die hiervoor het initiatief heeft ge-
nomen. Vandaar dat de naamge-
ving van deze prachtige wandeling 
vanaf dit jaar de ‘Henk van Zijtveld 
zoddenwandeling’ is. Aanmelden 
kan via aanmelden@anvnoorder-
park.nl. Deelname is gratis voor 
leden van de vereniging. Parkeren 
op het parkeerterrein bij het infor-
matiebord bij de ingang van het 
Bert Bospad. Trek bij voorkeur wa-
terdicht schoeisel aan. Na afloop is 
er koffie, thee of water en napraten.

De meeste zonnedauwsoorten leven in moerasachtige gebieden, maar er 
zijn uitzonderingen in uiterst droge gebieden.

Ransuilen Maartensdijk

Aan de rand van Maartensdijk, 
ergens in de buurt van de 
Prinsenlaan, zijn maar liefst vijf 
ransuilen neergestreken. Een 
buurjongetje van ‘twee’ ontdekte 
ze: ‘Mama, er zit een gevaarlijk 
beest in de boom!’. De bewoners 
zagen ze ’s avonds vertrekken 
voor de jacht, maar de volgende 
ochtend bleken ze weer in dezelfde 
boom neergestreken te zijn.
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