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Brandweer
wedstrijden Groenekan

Zaterdag 17 juni organiseerde de Groenekanse Brandweer een 
wedstrijd waarvoor brandweerploegen uit het hele land zich via 
voorrondes wisten te plaatsen. De 3 besten gaan door naar de lan-
delijke finale in september.

Voor deze vaardigheidstoets werd op een bepaalde locatie een situatie 
gesimuleerd, die op de praktijk gericht is. Elke deelnemende ploeg 
moest dit scenario te lijf gaan alsof het een reële situatie betrof. Des-
kundige beoordelaars gaven waarderingen aan alle handelingen die 
gedaan werden en zo werd aan het eind van de dag duidelijk wie het 
scenario het beste bestreed.
Burgemeester Sjoerd Potters kon uiteindelijk de prijzen uitreiken aan 
de post Linschoten (1ste), Gooi- en Vechtstreek post Blaricum (2de) 
en Brandweer Midden Brabant post ’s Gravemoer, die het brons ver-
overde.

Burgemeester Sjoerd Potters, die later de prijzen uitreikte, neemt deel 
aan het beslissend juryoverleg. [foto Henk van de Bunt]

Hospice Demeter viert 
tienjarig bestaan

door Guus Geebel

Op vrijdag 16 juni vierde Academisch Hospice Demeter het tweede lustrum. Heel veel mensen 
die zich de afgelopen tien jaar op enigerlei wijze verdienstelijk voor het hospice hebben 

gemaakt woonden het feest bij. De lustrumviering werd mogelijk gemaakt door Rotary Groot 
Bilthoven. De serviceclub stelde op het gazon van gemeentehuis Jagtlust een grote feesttent 

beschikbaar en leden zorgden ervoor dat het de gasten aan niets ontbrak.

Directeur Saskia Teunissen van 
het hospice verwelkomt bij de 
opening de ‘demeterianen’ en 
in het bijzonder burgemeester 
Sjoerd Potters. ‘Tien jaar Demeter 
is tien jaar zorgen voor mensen in 
de laatste fase van hun leven en 
hun naasten. Tien jaar Demeter is 
tien jaar zorgen voor elkaar en dat 
komt het beste tot uiting in het sa-
menzijn hier vanavond. Met deze 
reünie willen we tot uiting laten 
komen dat we de samenwerking 
in het zorgen voor kwetsbaren 

heel erg waarderen. Tien jaar le-
ven, werken en zorgen langs de 
vier kernwaarden van Demeter: 
respectvol, deskundig, vernieu-
wend en huiselijk’, aldus Saskia 
Teunissen.

Vernieuwing
Burgemeester Sjoerd Potters 
noemt een hospice een voorzie-
ning die een toegevoegde waarde 
kan zijn voor mensen die daar 
gebruik van moeten maken. Hij 
noemt de kernwaarden respect 

en huiselijk heel mooi, omdat die 
in de laatste fase van je leven zo 
belangrijk zijn. Saskia Teunissen 
vertelt dat de toekomst langs de 
lijn van vernieuwing vormgege-
ven moet worden. ‘We hebben 
nieuwe dingen uitgeprobeerd die 
niet perse aansluiten bij een groot 
deel van de mensen.’ Zij vindt 
‘vernieuwend’ misschien wel de 
moeilijkste van de vier kernwaar-
den. Als voorbeeld noemt zij het 
onderzoek naar de houding van 
sterven. ‘Uit ervaring weten we 

dat mensen die gaan overlijden 
angst hebben. Zij hebben dan het 
beeld in hun hoofd van het mo-
ment van sterven van dierbaren. 
Dat is dan vaak het beeld van 
lijden, gelegen op de rug met de 
mond open en nare geluiden. 

Dat ziet er onaangenaam uit. 
We zijn gaan onderzoeken of de 
houding van slapen in de laatste 
dagen van het leven niet beter 
is. Het was een behoorlijk con-
troversieel onderzoek in het hos-
pice. We hebben wel gemerkt dat 
het bij een belangrijk deel van de 
patiënten aansluit, waardoor we 
meer comfort in de stervensfase 
kunnen brengen.’ 

Vieren
Willy Bloemink vertelt over haar 
ervaringen. ‘Je moet inspelen op 
wat patiënten aangeven.’ Zij doet 
dat voornamelijk intuïtief, maar 
medewerkers  worden daar ook 

in getraind. Willy noemt het een 
verrijking van haar leven. Inge 
de Bos startte op 21 juni 2007 het 
hospice. De burgemeester reikt 
haar een speld uit die vervaardigd 
is door kunstenares Victoria van 
den Bergh aan de hand van het 
Demeter-logo, een cirkel met een 
korenhalm. 

Samenwerking
Inge noemt het heel bijzonder om 
met zijn allen het tweede lustrum 
te vieren. ‘Een hospice waar het 
leven geleefd wordt tot het einde 
toe. We zeiden bij het begin: En 
alleen is leven leven, als het tot de 
dood ontroert. Dat is nog steeds 
het motto waar we voor gaan. 
Er is onderzoek en ontwikkeling 
voor nodig, maar ook is nodig dat 
vrijwilligers en professionals zich 
inzetten. Er is samenwerking met 
allerlei organisaties voor nodig 
maar ook is nodig dat je viert dat 
je er bent’, zegt Inge de Bos. 

Inge de Bos krijgt onder toeziend oog van de kunstenares en Saskia 
Teunissen de Demeter speld uitgereikt.

De negen post- c.q. groepscommandanten wachten in spanning de 
uitslag af. [foto Henk van de Bunt]

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u kUw lokale

drukwerkspecialist

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

25/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos  

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/06 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer,

25/06 • 18.30u - prof. dr.
G. van den Brink 

 
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

25/06 • 10.30u - Mevr. ds. M.F. de Vries

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

25/06 • 10.00u - de heer Jan Pindus

R.K. Kerk O.L. Vrouw
25/06 • 10.30u - pastoor J. Skiba;

Eerste Communieviering 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

25/06 • 10.15u - ds. H. Knigge
25/06 • 16.30u - ds. G. Zomer Jzn.

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

25/06 • 10.00u - Prop. A. I. van Soest, 
Gezinsdienst

25/06 • 19.00u - ds. E. van Rooijen 

Pr. Gem. Immanuelkerk
25/06 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk. Slotzondag

Pr. Gem. Opstandingskerk
25/06 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Immanuelkerk. 
Slotzondag. 

R.K. St. Michaelkerk
25/06 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastor K. Smits 

V.E.G. De Bilt e.o.
25/06 • 10.00u - Spreker Jeffry Rampen

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

25/06 • 10.30u - De heer M. Jonker

Herv. gemeente Groenekan 
25/06 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan
25/06 • 10.00u + 18.30u -

de heer J. de Boer 

Onderwegkerk Blauwkapel
25/06 • 10.30u - Pastor C. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

25/06 • 11.00u - Mevr. L. Spelberg

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

25/06 • 10.00u - Ds. H. Markus
25/06 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

25/06 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
25/06 • 09.30u - Mevr. L. Spelberg

St. Maartenskerk
25/06 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
25/06 • 10.00u -

Ds. D.G. van Wageningen
25/06 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
25/06 • 10.00u + 18.30u -

ds. M. van der Zwan

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 24 juni wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier ingezameld. 
De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

I will hold you in my heart
until I can hold you in heaven

Arno Tersta l-van der  Heide

 Velsen Hollandsche Rading
 17 februari 1964 13 juni 2017

Dag dappere Dodo...

 Hollandsche Rading: � ijmen van der Heide-Terstal
  Meeko, Michu
 Dedemsvaart: C.A. Terstal
  N.H.Terstal-Willemse † 
 Hollandsche Rading: W.A. van der Heide †
  A. van der Heide-van Kooij

De uitvaart van Arno hee�  in stilte plaatsgevonden
in crematorium Den en Rust te Bilthoven.

 Correspondentie: Charles Weddepohllaan 4
  3739 LE  Hollandsche Rading

Liever geen bezoek aan huis.

Een donatie aan de Stichting ALS Nederland 
wordt op prijs gesteld: NL50 INGB 0000 1000 00

met als kenmerk ‘Arno Terstal’ - www.als.nl

 Voor al Uw goede gaven Heer, 
 zij U de dank en eer. 

Vol compassie voor zijn medemens,
hebben wij hem in liefde laten gaan.

Jan Pama
* Utrecht, 6 februari 1938 † Utrecht, 14 juni 2017

Weduwnaar van Tineke, 
voor altijd samen.

 Harcko en Astrid
  Jordy
  Rick
  Marit
  Mirte

 Arjen en Nieke
  Noortje
  Karlijn

 Dieuwke
  Nathan
  Maartje
  Geertje

Correspondentieadres:
Arjen Pama
Claudiuslaan 26
3453 KL De Meern

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 22 juni om 
11.00 uur in de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34
te Bilthoven. Aansluitend vindt omstreeks 12.00 uur de begrafenis 
plaats op de algemene begraafplaats Brandenburg,
gelegen naast de kerk.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in genoemde kerk.

Oud papier
Westbroek
Op zaterdag 24 juni zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Taizéviering 

Zondagavond 28 juni om 19.30 
uur is er in de Immanuëlkerk in 
De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid nr. 
49  een Taizéviering met koor en 
instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. 

Een viering in de sfeer van het 
Franse klooster in Taizé. Er 
wordt gezongen in verschillende 

talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn. Zomerfair bij 

Eet & Beleef

Landwinkel de Groenekan aan de 
Nw. Weteringsweg in Groenekan 
houdt zaterdag een open dag dat 
in 5 jaar is uitgegroeid tot een 
waar evenement met leuke kra-
men, activiteiten voor de kinde-
ren en volop eten en drinken.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Commotie
omtrent plannen Landgoed

door Henk van de Bunt

Op 28 juni 2013 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt een aanvraag 
ontvangen voor een omgevingsvergunning 1ste fase ten behoeve van het realiseren van een 
landgoed van circa twaalf hectaren op en nabij de percelen Groenekanseweg 113 en 121 te 

Groenekan. Het realiseren van een landgoed daar is in strijd met de geldende bestemmingen, 
zowel waar het gaat om het gebruik als landgoed als waar het gaat om het

bouwen van de bouwwerken voor het landgoed.

In het geval een aanvraag in strijd is 
met het bestemmingsplan maar wel 
ruimtelijk inpasbaar, kan het Col-
lege de omgevingsvergunning verle-
nen mits de gemeenteraad verklaart 
daartegen geen bedenkingen te heb-
ben. Omdat het College voor de 
vergunningverlening de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure volgt, 
vroeg B en W de gemeenteraad eerst 
een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te willen geven, 
om vervolgens het ontwerp van de 

omgevingsvergunning vrij te geven 
voor inspraak. Donderdag 15 juni 
werd na een bijna twee uur durende 
bespreking in de Raadscommissie 
Openbare Ruimte overeengekomen 
het voorstel vooralsnog terug te ne-
men en niet als stuk op de agenda 
van de gemeenteraadsvergadering 
van 29 juni te plaatsen.

Redenen
Het College zag veel redenen om 
het voorstel nu aan de gemeente-

raad voor te leggen. Zij vond, dat 
het bouwplan voorzien was van een 
goede ruimtelijke onderbouwing. 
Ook was het College van mening, 
dat het voorziet op een kwaliteitsver-
betering ten opzichte van de huidige 
feitelijke en planologische situatie. 
Ook de commissie voor ruimtelijke 
kwaliteit had positief geadviseerd. 
Tenslotte meldde het College, dat de 
Provincie positief was over de plan-
opzet en de definitieve afweging aan 
de gemeente zou overlaten.

Insprekers
Voor dit onderwerp had zich een 
negental insprekers bij de griffie 
aangemeld; acht vanuit een kritische 
invalshoek en de indiener voerde 
zelf ook het woord. De woorden 
van het achttal logen er niet om; het 
plan kende geen draagvlak, uitvoe-
ring zou een inbreuk op de privacy 
van omwonenden betekenen en de 
beschrijving van het plan kende tal 
van onjuist- c.q. onvolledigheden. 
De communicatie over het plan en 
de daarbij behorende (uitvoerings-)
procedure werd als beneden alle peil 
gekwalificeerd en bij de bespreking 
van de gegeven adviezen werden 
woorden als lippendienst en meelo-
perij niet geschuwd. 

Ook de rol, betrokkenheid en re-
latie met organen als Groenekanse 

Dorpsraad en Groenekans Land-
schap bleven niet ongenoemd. De 
indiener van het plan nodigde tijdens 
zijn inspraakronde ook de leden van 
de gemeenteraad uit voor een al ge-
plande volgende presentatie van de 
plannen op maandag 26 juni.

College
Wethouder Hans Mieras: ‘Het Col-
lege is nogal geschrokken van de 
veelheid en heftigheid van de in-
sprekers en gemaakte bezwaren. 
Het College wil dan ook het voorstel 
terug nemen en niet doorschuiven 
naar de aanstaande gemeenteraads-
vergadering. Zij is van plan met een 
aangepast plan eventueel in septem-
ber a.s. terug te komen en nodigt ook 
verder iedereen uit voorlichtingsmo-
gelijkheden, zoals die op 26 juni a.s. 
te benutten’. 

Een deel van het gebied; zuid-noord-lopend en met één kavel er tussen ten westen grenzend aan de Veldlaan.

Een kwestie van vraag en aanbod
‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven.

In een tweewekelijkse column lees je over een inspirerend buurtinitiatief in De Bilt.
Deze week: De eerste Hallo Buur-avond.

“Wat goed dat Mens De Bilt deze 
avond organiseert.” Dorine is één 
van de tien aanwezige dames op 
de eerste Hallo Buur-bijeenkomst, 
allen bewoners van de Pieter de 
Hooghflat in Bilthoven. Doel van 
de avond is om nader kennis met 
elkaar te maken maar vooral om 
ideeën uit te wisselen. Waar heb je 
behoefte aan in en om de flat? En 
wat heb je zelf in de aanbieding 
voor een buurt- of flatgenoot?

Samen naar de supermarkt
Er borrelen verschillende ideeën 
op. Waar de deelnemers elkaar 
vooral vinden is in het besef dat 
iedereen wel graag iets voor zijn 
of haar buren wil doen, maar dat 

hulp vragen vaak moeilijk is. En 
dat je soms geen idee hebt waar-
mee je een ander al blij kunt ma-
ken. “Iets kleins dat bij je past is 
zo gevonden”, zegt Dorine. “Rijd 
bijvoorbeeld eens per week met 
een paar mensen die slecht ter 
been zijn naar de supermarkt, 
omdat je toch al gaat.” Maar je 
moet wel van elkaar weten waar 
behoefte aan is en wat iemand te 
bieden heeft.

Burenhulpdienst
Zo ontstaat ter plekke het plan 
voor een soort burenhulpdienst. 
Met een lijst van bewoners die 

iets voor een ander willen bete-
kenen, zoals boodschappen doen, 
vervoer bieden, planten en dieren 
verzorgen bij afwezigheid of in-
springen als iemand ziek is. Be-
woonster Paula gaat ermee aan 
de slag. “Misschien komt er een 
vraag- en aanbod bord in de hal. 
Daarnaast kan ik mensen met el-
kaar matchen als dat voor hen fij-
ner werkt”, vertelt ze. Een mooie 
uitkomst van deze eerste Hallo 
Buur-bijeenkomst.

Ook belangstelling voor zo’n 
avond? Neem contact op met 
info@hallobuur.nl

De deelnemers aan de eerste
Hallo Buur-bijeenkomst.

Bezorg paspoorten
aan huis

Fractie Schlamilch gaat in de komende gemeenteraadsvergadering 
voorstellen om reisdocumenten, zoals paspoorten en identiteitskaarten 
aan huis te bezorgen. Sinds 2016 is het mogelijk om reisdocumenten 
aan huis of op het werk te bezorgen maar de gemeente De Bilt heeft 
dit alleen nog als uitzondering in haar dienstverlening.

Ook is het nu mogelijk om een vermissing van het reisdocument elek-
tronisch te melden. Dat kan tot op heden alleen persoonlijk aan de balie. 
Het is echter belangrijk dat een vermist paspoort snel wordt opgenomen 
in de nationale en internationale registers als ongeldig, zodat fraude kan 
worden voorkomen. Doordat dit niet meer in persoon gemeld hoeft te 
worden, wordt een drempel weggenomen om vermissing snel door te 
geven aan de gemeente. ‘Deze dienstverlening is voor de burger soms 
heel belangrijk, bv. bij ziekte, grote afstand tot het gemeentehuis of ge-
woon drukke werkzaamheden,’ zegt Peter Schlamilch. ‘Veel gemeenten 
doen dit al en ook De Bilt moet zijn dienstbetoon verbeteren. Je hoeft 
dan nog maar een keer naar het loket, ideaal!’

Forza, de politieke beweging, waar Schlamilch bij betrokken is, vindt 
het wel redelijk dat de gemeente hiervoor wel extra geld in rekening 
brengen mag brengen.‘Uit navraag blijkt dat de kosten zo’n 15 euro 
bedragen’, zegt Schlamilch. ‘Ik kan me voorstellen dat de gemeente 
hiervoor een bijdrage vraagt aan de burger.’ Mail steunbetuigingen naar 
info@forzadebilt.nl

Madeleine Bakker 
voert CDA-lijst aan

Madeleine Bakker is unaniem gekozen tot lijsttrekker van het CDA 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De leden van 
het CDA in deze gemeente besloten dit tijdens hun ledenvergadering 
van woensdag 7 juni jl. Madeleine Bakker is sinds 2014 wethouder. Ze 
heeft in de huidige termijn al het nodige kunnen realiseren, zoals de re-
novatie van De Vierstee en van Het Nieuwe Lyceum en staat volgens de 

CDA-leden met recht dicht-
bij de inwoners van deze ge-
meente. 

Tijdens de opening van het 
Irene-beach- terrein verklaar-
de Madeleine Bakker-Smit: 
‘Ik wil me graag de volgende 
periode weer inzetten voor de 
inwoners van onze prachtige 
gemeente’.
[foto Henk van de Bunt]
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Grillworst salade
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

1
KILO 9.99

KIPSATÉ VLEES

Reclame geldig vanaf 
donderdag 22 juni
t/m woensdag  juni

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.98 

EXTRA BELEGEN 
KAAS

BOEREN BELEGEN 
KAAS

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas saté

Varkensmedaillons

Livar speklappen
Gemarineerd of naturel

Boerderij kipfilet
Gemarineerd of naturel

Hamburgers

500
GRAM 7.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 5.98

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.75VERS GEBRANDE 

CASHEWNOTEN

Noten & pinda's

Gegrilde boterhamworst
Gebraden rosbief 
Kiprollade

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

2
STUKS 7.-

2
STUKS 7.-

BROODJE 
PULLED PORK

DEENSE BROODJES

Lekker voor het weekend!

6 HALEN=
5 BETALEN

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

DORSTLESSER

Watermeloen
PER PART

0.99

MOOIE 

Frambozen
PER BAKJE

0.99

MALSE, HOLLANDSE  

Kropsla 0.49

Geldig op maandag 26/6, dinsdag 27/6 en woensdag 28/6

VERS GEWASSEN

Spinazie

ZAK
300 GRAM 

0.79

HOLLANDSE - SMAAK

Trostomaten
HÉÉL KILO 

1.25

Zomerspaghetti
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

BIJNA VOORBIJ.. 

Aspergeschotel
100 GRAM

1.25

Macaroni - schotel
WARM OF KOUD

100 GRAM

0.99

NIEUW! HEERLIJK ZOMERS

Tagliata
MET ZOMERSE AARDAPPELSALADE

Zaterdag verse Sushi

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

UIT EIGEN BAKKERIJ

Desem - Baguette
NU

1.25



Elektrische deelauto 
op zonnestroom

Woensdagavond 28 juni organiseert energiecoöperatie BENG! 
samen met de vereniging voor samenlevingsopbouw WVT een 
informatieavond over ‘We drive Solar’ in het WVT-gebouw aan 
de Talinglaan 10 in Bilthoven. Inwoners van gemeente De Bilt zijn 
welkom vanaf 19.30 uur. De presentatie over ‘elektrisch rijden met 
de kracht van de zon’ start om 20.00 uur. 

Christoph Buter, bestuurslid van BENG!, licht toe: ‘Als lokale ener-
giecoöperatie zijn we erg benieuwd of in De Bilt belangstelling be-
staat voor het concept van We Drive Solar. Het idee is ontstaan in de 
Utrechtse wijk Lombok en inmiddels ook succesvol op andere plekken 
in Utrecht en breidt zich nu snel verder uit in de regio’. Als bestuurslid 
is Christoph onder meer betrokken bij de realisatie van collectieve zon-
nedaken in de gemeente. ‘Het verenigingsgebouw van WVT heeft een 
plat dak dat geschikt is voor flink wat zonnepanelen, heeft een ruime 
parkeerplaats voor de deur en is een ontmoetingsplek voor veel men-
sen. Deze ingrediënten vormen samen een prima basis voor een project 
met een elektrische deelauto. Door de plaatsing van speciale laadpalen 
kunnen zonnepanelen op het dak de auto van stroom voorzien. Bijzon-
der is dat deze zonnestroom ook weer vanuit de accu van de auto kan 
worden terug geleverd aan het verenigingsgebouw op momenten dat 
daar stroom nodig is. Op die manier kan optimaal gebruik worden ge-
maakt van de mogelijkheden van 
opslag van duurzaam opgewekte 
stroom’. Michiel van Weele, be-
stuurslid WVT, voegt daaraan 
toe: ‘WVT vindt het belangrijk 
om duurzaamheid te stimuleren. 
Het is daarbij een actueel thema 
dat mensen samenbindt. WVT 
is daarom actief in het platform 
duurzaamheid van Samen voor 
De Bilt’. 

Meer informatie:
www.wedrivesolar.nl en
www.beng2030.nl
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Oog voor elkaar in Hollandsche Rading
door Walter Eijndhoven

Binnenkort krijgt ieder huishouden in Hollandsche Rading een folder in de bus, met maar één 
vraag: ‘Heeft u oog voor een ander’? Als u handig bent, betrouwbaar, sociaal, creatief, gezellig, 

dan is ‘Oog voor Elkaar’ namelijk op zoek naar u. Hoe mooi zou het zijn als
u een dorpsgenoot zou kunnen helpen? 

Zelfredzaamheid is een hot item 
in onze hedendaagse samenleving. 
Overal in het land worden daarom 
netwerken opgezet van vele vrijwil-
ligers en maatschappelijke organisa-
ties. Opgezet om anderen te helpen. 
Eén dezer dagen is Hollandsche Ra-
ding aan de beurt. ‘Oog voor Elkaar 
is een initiatief van de Vereniging 
Samen voor Hollandsche Rading en 
komt voort uit de resultaten van de 
gehouden enquête in ons dorp over 
acute, tijdelijke ondersteuning van 
dorpsbewoners, door dorpsbewo-
ners’, vertelt Kees Floor, één van de 
initiatiefnemers. Hij vervolgt: ‘Ons 
doel is om hulpvragen te matchen 
met het aanbod’. 

Netwerk
Oog voor Elkaar wil snel, dichtbij 
huis, heel laagdrempelig, hulp voor 
en door buurtbewoners organiseren. 
Om dit te bereiken is een netwerk 
aan vrijwilligers nodig. Lotte Stuur-
man vult aan: ‘Het gaat hierbij om 
tijdelijke (niet-medische) hulp aan 
dorpsbewoners. Dit kan van alles 
zijn: af en toe boodschappen halen, 
samen een kop thee drinken, een 
keertje het gras maaien, een maaltijd 
koken, een wandeling maken, noem 
maar op. Hoe mooi zou het zijn als 
u een dorpsgenoot zou kunnen hel-
pen? Natuurlijk kunnen wij het ook 
anderom stellen: hoe fijn is het te 
weten dat, als u onverhoopt extra 

hulp nodig heeft, u op uw dorpsge-
noten kunt rekenen?’ 

Website
Uiteraard is hier een goede website 
voor nodig. Oog voor Elkaar krijgt 
een prominente plek op de, mede 
door het Oranjefonds gefinancierde, 
website Hollandscherading.com. 
Hier kan iedereen zich aanmelden 
als vrijwilliger door een online in-
schrijfformulier in te vullen. Bo-
vendien kunt u op de site informatie 
vinden over alle organisaties in en 
om Hollandsche Rading. Daarnaast 
staan er ook links op naar bijvoor-
beeld het Sociaal Team van Mens 
De Bilt , Het Dorpshuis, Leut, Jeugd 

en Jongerenwerk en nog veel meer. 
Eind juni/ begin juli moet de website 
in de lucht zijn. 

Vrijwilliger
‘Ons team hoopt dat wij vele posi-
tieve reacties te ontvangen’, vertelt 
Floor. ‘Aanmelden als als vrijwil-
liger kan bij onze ‘contactpersoon 
Vrijwilligers’ Petra Lage Venterink, 
(oogvoorelkaar@hollandschera-
ding.com). Geef hierbij aan voor 
welke klussen en op welke tijden 

u beschikbaar kunt zijn, vult Lage 
Venterink aan. Oog voor Elkaar is 
er voor alle bewoners van Holland-
sche Rading, dus niet alleen voor 
de ouderen. Heeft u een hulpvraag? 
Neem dan contact op met één van 
de onderstaande contactpersonen 
(oogvoorelkaarhulp@hollandscher-
ading.com): Kees Floor, Natasja 
Konter, Lies Nijnens en Lotte Stuur-
man. In de huis-aan-huis folder 
vindt u de contactgegevens van deze 
personen.

De organisatie hoopt op vele vrijwilligers. V.l.n.r. Lotte Stuurman, Petra 
Lage Venterink, Lies Nijnens en Kees Floor.

Slow Food-markt op
landgoed Eyckenstein

door Henk van de Bunt

Boerderij en Tuinderij Eyckenstein in Maartensdijk hielden op zaterdag 17 juni een open 
dag. De eerste Slow Food Utrecht markt was op het terrein van Boerderij Eyckenstein aan de 

Eikensteeg 13 te Maartensdijk en duurde van 10.00 tot 16.00 uur.

Boeren en producenten toonden hun 
producten; men kon ruiken en proe-
ven. De markt was een initiatief van 
Slow Food Utrecht in samenwerking 
met Boerderij en Tuinderij Eycken-
stein. Wethouder Anne Brommer-
sma opende de ‘Slow Food Market’.

Op Boerderij Eyckenstein houden 
Jacob Beeker en Linda Heems-
kerk op verantwoorde wijze Jersey 
stiertjes. Er worden ook varkens en 
kippen op natuurlijke wijze gehuis-
vest en men is reeds gestart met het 
inzaaien van een wintervoedselak-
ker met brede randen vol bloemen. 
Boerderij Eyckenstein heeft ook een 
boerderijwinkel. Op tuinderij Eyc-
kenstein teelt Luuk Schouten biolo-
gische groenten en Agnes Looman 
kruiden. Jonge stieren hebben voor 
biologische melkboeren geen func-
tie. Vroeger gingen deze kalveren 
direct naar de slacht; Beeker geeft 
de dieren een goed leven: ‘Wij stu-
ren in onze bedrijfsvoering niet pri-
mair op groei van de dieren, maar 
op dierenwelzijn, waar de groei van 
het dier logischerwijze op volgt. Dit 
langzaam gegroeide, natuurlijk ge-
houden vlees is gezond en heerlijk 
en verantwoord om te eten’.

Beweging
Wethouder Anne Brommersma: 
‘De gemeente De Bilt heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel en 
streeft een energieneutraal beleid 
na en bevordert een circulaire 
(kringloop-)economie’. De wet-
houder van duurzaamheid en mi-
lieu zegt te gaan voor een groen 
en sociaal De Bilt. Zij constateert 
tot haar verrassing een heel nieu-
we beweging: ‘Dit voorjaar een 
Voedselcafé en de oprichting van 
BiltsHeerlijk, dat zich inzet voor 
versterking van het lokale voed-
selsysteem. Het Voedselcafé werd 
georganiseerd om lokale betrokke-
nen met elkaar in gesprek te laten 
gaan over manieren om het lokale 
voedselsysteem te versterken. Het 
eerste Voedselcafé van de gloed-
nieuwe Stichting BiltsHeerlijk 
werd gehouden in de Oranjerie van 
tuinderij Eyckenstein te Maartens-
dijk. In die ontwikkeling past ook 
deze eerste Slow Food Markt; een 
echte boerenmarkt’.

Initiatief
De wethouder constateerde ook dat 
dit de eerste keer was van een ho-
pelijk jaarlijks evenement met pro-

ducenten uit de streek: veel uit De 
Bilt (koffie en bonbons van Bon-
bon Margo uit De Bilt, vlees van de 
Jerseystiertjes van Jacob en Linda, 
groente en kruiden van Tuinderij 
Eyckenstein en Agnes Kruiden en 
nog veel meer) maar ook Amelis-
weerd (brood) en Leusden (Eem-
look – allerlei soorten knoflook). 
‘De Initiatiefnemers zijn Luuk 
Schouten (Tuinderij) en Jacob Bee-
ker (Boerderij). Luuk was ambte-
naar en later adviseur. Hij heeft het 
kantoor vaarwel gezegd en is nu 
huurder van Tuinderij Eyckenstein. 

Jacob zat in de ICT en heeft samen 
met Linda dezelfde stap gezet: hij 
is pachter van Boerderij Eycken-
stein. Beiden uit loondienst, nu een 
eigen bedrijf. Jacob vertelde: ‘Dat 
is ook het mooie, het zijn je eigen 
producten en wat er mis gaat….. 
dat komt niet in de winkel’. Zij 
boeren op de gronden van de fami-
lie van Boetzelaer, die kiest voor 
biologische boeren op de terreinen 
van het Landgoed. Zo ook de krui-
dentuin van Agnes Looman. Een 
mooie samenwerking: in de winkel 
van Jacob en Linda vindt men ook 
de producten van Luuk en Agnes’. 

Wethouder Anne Brommersma 
en Otto van Boetzelaer hebben 
een biologisch groentepakket 
overhandigd gekregen. 

De elektrische deelauto bij De Veemarkt in Utrecht. 



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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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.

Uitdagende vakantiebaan

Veldhuizen Dakopbouwen zoekt gemotiveerde 
medewerkers die het leuk vinden om in een klein 
team te werken aan de mooiste dakopbouwen 
van Utrecht! Hou je van techniek en steek je 
graag je handen uit je mouwen dan hebben we 
voor jou een uitdagende vakantiebaan met een 
prima salaris en doorgroeimogelijkheden.
Eventueel via een leer/werk traject van SBB.
Meer informatie over ons vind je op:
www.dakopbouw.nu.

Interesse?
Mail je cv en motivatie naar:
info@geertveldhuizen.nl of bel: 030-275 1756.

Veldhuizen Dakopbouwen
P.C. Staalweg 40

3721 TJ Bilthoven

Amstelveen?
Dat is bijna

40 kilometer…

Het is een 
aanbieding, daar 
moet je iets voor 

over hebben!
We 

gaan gewoon 
naar Vink! 

Lekker
dichtbij!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Gewoon bij u thuis!

Waarom 
zover weg?

Een aanbieding ver weg?
Vink witgoed is altijd

dichtbij!

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Geldig van 15.06 t/m 02.07.2017
- Zolang de voorraad strekt

- Uitsluitend voor individuele verpakkingen

JAAR

GEVULDE KOEKEN

Kiezen uit: Zonnebollen, Bos z’n Bollen,
Waldkornpuntjes of Kampioentjes

HARDE MEERGRANEN-
BROODJES - 3 STUKS

De lekkerste
per stuk € 1,-

€ 1,-

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

Open tuin

De moeras- en stinzenplantentuin in Westbroek is 
op 24 juni opengesteld. Van 10.00 - 17.00 uur bent 
u welkom op de Kerkdijk 132.

Zomerfair bij De Schaapskooi

Zaterdag 1 juli is er van 11.00 tot 16.00 uur een 
Zomerfair met marktkramen en activiteiten bij 
Kinderboerderij De Schaapskooi, Melkweg 1B 
te Bilthoven. Op Schaapskooi beach zijn tweede-
hands spullen te koop; er is vogelhuisjes timmeren 
en insectenhotelletjes maken naast schminken, 
pony rijden en armbandje rijgen. Er is een spring-
kussen, muziek, ijs en wafels en meer.

Gratis Yogales

In het kader van de internationale Yoga dag op 21 
juni is er een open yogales en gratis yogasessie in 
de Centrumkerk aan de Julianalaan in Bilthoven. 
Aanvang 19:30. Woensdag 21 juni is door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale 
Yoga Dag. Het doel ervan is om bij te dragen aan 
een betere wereld, die begint bij jezelf. Ieder die 
de vrede een warm hart toedraagt is van harte wel-
kom. Graag aanmelden bij ckuiken@planet.nl. (of 
06 55124303) i.v.m. de benodigde ruimte.

Repair-café in Hollandsche Rading

Zaterdag 24 juni van 11.00 tot 14.00 uur a.s. is er 
weer REPAIR CAFÉ in het Dorpshuis van en in 
Hollandsche Rading. Alles wat stuk is proberen 
we samen te repareren. Het maakt niet uit wat: 
meubels, elektrische apparaten, fietsen, kleding, 
speelgoed, gereedschap, kortom alles. Want weg-
gooien doen we zomaar niet. En het is gratis! Wel 
vragen we een vrijwillige bijdrage ter bestrijding 
van de onkosten. Tevens poetsen we koper en 
zilver. Daarbij is er LEUT: gratis koffie met gebak 
en gezelligheid.

Soefi bijeenkomst

Op zondag 25 juni verzorgt het Soefi 
Centrum Utrecht/Bilthoven een 
universele eredienst in Huize het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25. 
Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het 
thema is: ‘De zwakste schakel’. Het 
Soefisme is een religieuze levensbe-
nadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en 
het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei.
(www.soefi.nl)

Zomer Expo in Huize Het Oosten

De zomer komt er aan met de lang-
ste dag van 2017. Dat is zeker te 
merken in Huize Het Oosten aan de 
Rubenslaan 1 in Bilthoven. In de 
prachtige tuinzaal wordt op 23 juni 
om 15.00 uur de Zomerexpositie met 
veel zee- en strandschilderijen van 
Marie-Anne van Zonneveld feeste-
lijk geopend. Het werk is te zien tot 
20 augustus 2017. Eventuele inlich-
tingen bij Sara van Munster van 
Huize Het Oosten.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Mede mogelijk gemaakt door:

jaar

®

Spaar nu  
voor de D.I.O. 
jubileumdag  
in de Winter 

Efteling! 

19 
november

2017
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Op zondag 2 juli 2017 om 11.00 uur geeft Peter Schuh
van de Stichting Bodhisattva een lezing uit de cyclus

Bouwstenen van de boeddhistische filosofie.

Soms denken mensen dat stilte serieus moet zijn, maar werkelijke stilte 
kent een bepaalde luchtigheid. Zij kan net zoveel vreugde schenken als 
uitbundig lachen. De huidige lezing is getiteld: Luisteren naar de Stilte.

Stichting Bodhisattva • Prins Alexanderweg 54 b
3712 AB  Huis ter Heide • www.stichtingbodhisattva.eu
Bijdrage € 5,-

Boeddhisme als levensfilosofie

advertorial

Act Now voor Prinses Máxima Manege
door Walter Eijndhoven

Act Now is inmiddels een begrip in Bilthoven en omgeving. Alweer voor het zevende jaar 
organiseerde Rotary Club Groot Bilthoven, op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni, een spetterend 

en tweedaags evenement, in een opvallende en stijlvolle tent op het terrein voor Jagtlust in 
Bilthoven. Doel van Act Now was zoveel mogelijk geld inzamelen voor de

Prinses Máxima Manege in Den Dolder.

Volgens traditie stond vrijdagavond 
in het teken van de lokale gemeen-
schap in De Bilt. Al vele jaren 
steunt Rotary Club Groot Bilthoven 
academisch hospice Demeter. 

Dit hospice bestaat nu tien jaar en 
vierde haar jubileum met een feest-
avond op het terrein voor Jagtlust. 
Rotaryleden zorgden voor de bedie-
ning. Meer dan 130 gasten waren 
aanwezig op het feest.

Kavels
Zaterdagavond stond de Prinses 
Máxima Manege in de schijnwer-
pers. Ruim 320 gasten waren aan-
wezig op deze geweldige avond, 
met als thema: ‘Proud to be Fout’. 
De ‘foute’ gasten stroomden vanuit 
de wijde omgeving toe om getuige 
te zijn van de vele acts, een nep An-
dré Hazes en een band. Burgemees-
ter Sjoerd Potters beet het spits af en 
heette iedereen van harte welkom 

en hoopte dat de gasten gul zouden 
geven voor de Dolderse manege. 
En dat deden zij dan ook. De ene 
na de andere kavel werd bij opbod 
van de hand gedaan. ‘Wij hebben 
dan ook weer heel mooie kavels 
voor onze gasten, zoals een exclu-
sieve deelname aan de Tulpenrally 
voor twee personen, een hele dag 
genieten van rijden in een Morgan 
3 wheeler’, een vip-arrangement 
voor Polo aan de Vecht bij Cor van 

Zadelhof in Breukelen, een zomer-
avondborrel bij PK in Bilthoven, 
een masterclass uurwerktechniek, 
een overnachting met ontbijt bij 
Punt-West Hotel Beachresort, een 
armband uit de Schaap&Citroen 
Highlight’s Collection, een Panerai 
Luminor (horloge) van Steltman 
Watches, diner voor vier personen 
bij Sea Salt Saloon, een diner in het 
Wilhelmina Park in Utrecht, een 
maatpak en nog veel meer’, vertelt 
Rotary voorzitter Gijs van Wijger-
den. 

Griepprik
Dierenkliniek Den Dolder geeft de 
paarden van de Prinses Máxima 
Manege een jaarlijkse griepprik. 
Om in de kosten te voorzien kwam 
een bod uit de zaal van 1.000 euro. 
Tot grote vreugde bood de dieren-
kliniek aan om dit jaar de paarden 
gratis te vaccineren en de 1.000 
euro te schenken aan de manege. 
Voorzitter van de manege Thomas 
Posthumus Meyes was erg content 
met dit aanbod. ‘Ik ben geroerd 
door alle giften van de aanwezigen 
op deze mooie avond, toevallig vier 
ik vandaag ook nog mijn verjaar-
dag. Ik vind het geweldig dat men 
onze manege zo hoog heeft staan, 
ik heb hier geen woorden voor’, 
vertelt Posthumus Meyes. Hij ver-
volgt: ‘Onze manege kan nu de 
keuken vernieuwen, het gebouw 
beter laten isoleren, vaak is het in 
de zomer te warm en in de winter te 
koud, en wij willen andere verlich-

ting’. Van Wijgerden vult aan: ‘Ro-
tary Club Groot Bilthoven is vaker 
actief voor de Prinses Máxima Ma-
nege. Onze leden doen regelmatig 
klussen voor de manege en wij na-
men dit jaar het besluit hen de ko-
mende jaren te ondersteunen met 
ons evenement ‘Act Now’. Na het 
uitgebreide diner kwamen ‘André 
Hazes’ en een band de sfeer opluis-
teren en stonden de gasten en masse 
op de dansvloer. Aan het eind van 
de avond stond er 59.900 euro op 
de teller. Van Wijgerden: ‘Wij heb-
ben weer 4.000 euro meer opge-
haald dan vorig jaar. Het grootste 
gedeelte gaat naar de manege. Wij 
houden namelijk ook nog een klein 
bedrag achter voor andere goede 
doelen dit jaar’. 

Prinses Máxima Manege
De Prinses Máxima Manege is 
een erkend hippisch, therapeutisch 
centrum voor mensen met een be-
perking. Iedereen kan hier paardrij-
den, van aangepast paardrijden tot 
en met therapie. De manege biedt 
diverse therapieën te paard, maar 
ook ‘huifbedrijden’ voor mensen 
die rolstoel- of bedgebonden zijn. 
De leden van de Rotary Club Groot 
Bilthoven zamelen niet alleen geld 
in voor de manege, maar helpen in 
het kader van ‘handjes uit de mou-
wen’ ook regelmatig mee bij de uit-
voering van klussen.

Voor meer informatie:
www.prinsesmaximamanege.nl

Enige bestuursleden van de Prinses Máxima Manege waren ook aanwezig (Mariette Scheltens (l) en Thomas 
Posthumus Meyes (2e van r).

533 handtekeningen voor beter 
geluidsscherm A27

De actie van de politieke beweging Forza De Bilt om Maartensdijk goede geluidsbescherming 
aan de A27 te geven is een groot succes: 533 steunbetuigingen zijn inmiddels

binnengekomen en nog elke dag komen er nieuwe bij.

De partij gaat de handtekeningen 
en mails in de gemeenteraad van 
22 juni as. d.m.v. de gemeente-
raadsfractie Schlamilch aanbie-
den. Ook komen insprekers uit 
Maartensdijk om 19.30 uur hun 
zegje doen over de geluidshinder 
die zij dagelijks ervaren. ‘Forza 
is supertrots op de Maartensdij-
kers, die massaal gehoor hebben 
gegeven aan onze oproep om een 
handtekening te zetten,’ zegt Pe-

ter Schlamilch, die verbonden is 
aan Forza. ‘Er ontbreekt gewoon 
zo’n 200 meter geluidsscherm ten 
zuidoosten van de snelweg en het 
geluid gaat recht de woonwijk in.’

Bomen
Peter Schlamilch: ‘Helaas is mijn 
eerdere motie hierover door alle 
partijen afgewezen, met als ar-
gument ‘dat dit een aantal jaren 
geleden nou eenmaal zo besloten 

is’. Hopelijk trekken deze hand-
tekeningen de partijen nu wél 
over de streep. Bovendien ben ik 
benaderd door een aannemer, die 
geheel gratis een geluidswal wil 
aanleggen, waar ook nog bomen 
op kunnen en waar je nog steeds 
met de hond kunt wandelen. Hij 
komt donderdag ook inspreken in 
de Raad. Het is maar een van de 
opties, maar wel een heel interes-
sante.’

Impuls
Fractie Schlamilch (Forza) gaat 
in de raad van 22 juni een motie 
indienen die de gemeente oproept 
om hiervoor geld vrij te maken, dit 
serieus te onderzoeken en voor no-
vember van dit jaar met een plan te 
komen. Daarbij is ondersteuning 
vanuit de bevolking natuurlijk erg 
belangrijk. Schlamilch roept dan 
ook op om een steunbetuiging te 
sturen naar info@forzadebilt.nl, 
of om bv. zelf handtekeningen 
op te halen en die bij hem in te 
leveren; dat kan nog tot donder-
dagvond. Gemeenteraadslid Peter 
Schlamilch: ‘Wij zorgen dan dat 
ze in de raad gepresenteerd wor-
den. Een geluidsscherm is echt 
een kwaliteitsimpuls voor de kern 
Maartensdijk: dat moet er dus ge-
woon komen; het geld is er’.

Anneke Kemp uit Maartensdijk heeft meegeteld en geeft alvast 504 
handtekeningen aan gemeenteraadslid Peter Schlamilch (Forza).

Circulair Inkopen
in De Bilt

Wilt u als inkoper meer weten over circulair inkopen? Dus zodanig  inko-
pen dat u zo min mogelijk grondstoffen verspilt door o.a. uw producten 
en materialen  te hergebruiken? Laat u dan inspireren tijdens de kennis-
sessie op dinsdag 27 juni tussen 9.00 en 11.00 uur o.l.v. het RIVM. In 
opdracht van gemeente De Bilt organiseert Samen voor De Bilt diverse 
bijeenkomsten over de Circulaire economie voor Biltse bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Deelnemers  krijgen dan  informatie en 
kunnen hun ervaringen delen. Welke kansen zijn er  voor uw organisatie? 
Hoe zou u uw afval kunnen verminderen en grondstoffen kunnen herge-
bruiken? En hoe komt u tot nieuwe vormen van samenwerking? Op 27 
juni is het specifieke thema van de bijeenkomst: circulair inkopen.

Circulair Inkopen
De Rijksoverheid wil dat overheidsorganisaties zo veel mogelijk maat-
schappelijk verantwoord inkopen (MVI). Dus niet alleen naar de prijs 
van producten kijken, maar ook naar de effecten ervan op het milieu en 
naar sociale effecten, zoals mensenrechten. Het RIVM heeft op een rij 
gezet welke ‘tools’ inkopers tot hun beschikking hebben om de milieuef-
fecten te duiden. In het rapport Tools voor Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen zijn 13 MVI-tools belicht die de inkoper helpen bij milieuvrien-
delijk, circulair en biobased inkopen. 

Michiel Zijp, auteur van dit rapport en werkzaam bij het RIVM, zal de 
MVI-tools toelichten die de inkoper helpen bij milieuvriendelijk, circu-
lair en biobased inkopen. Daarna geeft Martin Leloux van Poonawalla 
een rondleiding over het RIVM terrein zodat u enkele toepassingen ook 
letterlijk ziet.Uiteraard is er alle ruimte voor het uitwisselen van ervarin-
gen en het stellen van vragen. Heeft u belangstelling voor de bijeenkomst 
op 27 juni, neem dan z.s.m. contact op met:  joanne@samenvoordebilt.nl
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Voordeel

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

199

2e
 halve

prijs

249

10,-

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 juni 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
Black Angus
burgers

per pak

La Place
ko�  ebonen

Bijv. Espresso
2 zakken - 1 kilo
van €19.90
voor

€14,93

Jumbo
Huiswijn

3 � essen - 1 liter

Kersen

bak 500 gram
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Eet Mee! In je buurt weer geslaagd
door Walter Eijndhoven

‘Wat leuk om elkaar nu eens te spreken’, hoe vaak zeggen buurtgenoten dat niet tegen elkaar? 
Wel, vorige week was weer een kans om die leuke buurman of -vrouw eens beter te leren 

kennen tijdens een gezellig etentje of een zomerse lunch. Maar niet getreurd,
volgend jaar is er weer een nieuwe kans.

Niet alleen particulieren, maar ook 
steeds meer bedrijven, scholen 
en andere organisaties staan open 
voor ontmoetingen met buurtge-
noten. Elkaar ontmoeten is boo-
ming! Alweer voor het zevende 
jaar organiseert Stichting Eet mee! 
in De Bilt het project Eet mee! in 
je buurt. Met haar andere formules 
maakt de stichting, na een intake, 
een zogenaamde match op maat, 
voor een gezellig etentje bij iemand 
thuis. Bij Eet mee! in je buurt gaat 
het anders: hier maakt de stichting 
geen match, maar zorgt voor mooie 
uitnodigingskaarten, waarmee ie-
dereen zelf mensen kan uitnodigen 

voor een kop koffie, of voor een 
etentje. En altijd geldt: samen eten 
zorgt voor ontmoeting en verbin-
ding. 

Moeder
‘In de week van 12 t/m 18 juni de-
den weer vele Biltse particulieren, 
scholen, bedrijven en organisaties 
mee met een leuke activiteit, zoals 
een high tea in de Schutsmantel in 
Bilthoven en een ‘ low coffee’ in 
WVT. Morgana Nederland nodigde 
collega-ondernemers uit voor een 
lunch, kinderen van BSO De Leeu-
werik bewoners uit de buurt en ook 
leerlingen van het Groenhorst Col-

lege in Maartensdijk maakten iets 
lekkers voor bewoners in de wijk ‘, 
vertelt Marijke Heezen, medewerk-
ster bij Stichting Eet mee! Zij ver-
volgt: ‘Maar ook veel particulieren 
doen mee. Eéntje nodigde zelfs zijn 
moeder uit’.

Engels
Zes leerlingen van het Groenhorst 
College uit Maartensdijk nodigden 
elf buurtbewoners uit, om op school 
langs te komen voor een lunch en 
een rondleiding door de school. 
‘Als school doen wij graag mee aan 
dit project’, vertelt Monique Nep-
pelenbroek, docente Engels. ‘Hoe 

leuk is het om je leerlingen zo be-
zig te zien met ouderen. En voor 
hen kleeft hieraan nog een voor-
deel, zo kunnen zij ook weer aan 
hun stageplicht voldoen’, vertelt zij 
verder. Na het voorstelrondje van 
zowel ouderen als jeugd, begint 
de rondleiding. Een paar ouderen 
kennen de school nog vanuit hun 
jeugdjaren en vinden het leuk om 
weer eens door hun oude school te 
lopen. De zes leerlingen leggen uit 
hoe de lessen op school verlopen en 
hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan 
met leerlingen met ADHD. En dat 
komt tegenwoordig heel veel voor. 
Neppelenbroek: ‘Voor moeilijke of 
lastige leerlingen hebben wij de ‘ 
supportklas’ , één op één krijgen zij 
hier les van een docente, tot soms 
wel drie maanden aan toe. Ook 
Dirk heeft een tijdje in deze klas 
moeten doorbrengen. Hij vertelt: 
‘Ondanks dat ik best een moeilijke 
leerling was, ben ik toch blij dat ik 
naar de supportklas moest. Ik haal 
nu veel hogere cijfers, op een hoger 

niveau’. Na de rondleiding volgde 
nog een lunch om elkaar beter te 
leren kennen.

Formule
Annelies Kastein is in 2007 gestart 
met Eet mee! bij Utrechters aan ta-
fel, voor iedereen die het leuk vond 
om nieuwe mensen te leren kennen. 
Al snel bleek de formule zo suc-
cesvol dat de Stichting Eet mee! in 
het leven werd geroepen. Inmid-
dels is deze stichting een begrip 
en zijn duizenden eetmatches ge-
maakt voor senioren en studenten, 
mensen die hier zijn opgegroeid 
en vluchtelingen, alleengaanden 
en gezinnen. Eerst alleen in de re-
gio Utrecht, maar inmiddels ook 
daarbuiten. Kastein: ‘De Stichting 
kan goed hulp gebruiken. Zoekt u 
zinvol en leuk vrijwilligerswerk, 
help ons dan om meer waardevolle 
ontmoetingen mogelijk te maken. 
Daarvoor zijn verschillende func-
ties beschikbaar’. Voor meer infor-
matie: www.eetmee.nlLeerlingen van het Groenhorst College nodigden 11 ouderen uit voor een rondleiding op school en een lunch.

De Schutsmantel organiseerde op woensdag 14 juni een muzikale high tea 
voor de naaste buren. Zo’n zeventig mensen, bewoners en buren hadden 
een zeer geslaagde middag. 

Natuurwandeling landgoed Oostbroek 
Op zaterdag 1 juli is er een wandelexcursie over landgoed Oostbroek. Tijdens de excursie 

kan worden ervaren waarom de natuur op Oostbroek zo belangrijk is voor de hele provincie 
Utrecht. Het historische landgoed aan de oostelijke stadsrand van de stad Utrecht is zelfs 

onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
Voor de natuurwandeling zijn 15 plaatsen beschikbaar. 

Op het terrein van circa 80 hectare 
zijn loofbossen met oude bomen te 
vinden, een moeras, een hoogstam-
boomgaard met oude fruitrassen, 
een kloostertuin en graslanden. Op 
landgoed Oostbroek komen reeën 
en dassen voor. Ook het aantal vo-
gelsoorten is opmerkelijk: zoals 
verschillende soorten spechten en 
mezen, boomkruiper, boomklever, 
ijsvogel, doodaars, buizerd en havik.

Engels landschapspark
De historische buitenplaats in De 
Bilt, pal tegen de oostgrens van de 
stad Utrecht, werd in 1887 ingrij-
pend vernieuwd. I.H.J. van Lunte-
ren, de architect die het neorenais-
sancistische hoofdhuis ontwierp, 
tekende ook voor het parkontwerp 
van landgoed Oostbroek. De op-
stallen en het park van landgoed 
Oostbroek zijn sinds 2001 Rijks-

monument. Twee jaar geleden werd 
het park van landgoed Oostbroek 
ingrijpend opgeknapt. Paden wer-
den geschikt gemaakt voor wandel-
wagens en rolstoelen, een nieuwe 
brug werd ontworpen voor de slin-
gervijver en er werd een spectacu-
laire cortenstalen wandelbrug aan-
gelegd die over het moerasbos van 
het landgoed slingert.

Reserveren natuurwandeling
Belangstellenden kunnen op www.
utrechtslandschap.nl reserveren 
voor de natuurwandeling. Het 
vertrekpunt van de natuurwande-
ling is ’t Winkeltje van Oostbroek, 
Bunnikseweg 45a, De Bilt. Op een 
groot deel van landgoed Oostbroek 
zijn honden niet toegestaan, van-
wege de noodzakelijke rust voor de 
aanwezige wilde dieren (met name 
reeën). Hulp- en geleidehonden 
zijn tijdens de natuurwandeling wel 
welkom.

(Kim Slaats) 

Landgoed Oostbroek herbergt een 
ongekende schat aan natuur- en 
cultuurwaarden.

Fotoclub Bilthoven en 
IVN samen op pad

IVN De Bilt en de werkgroep Natuurfotografie van Fotoclub 
Bilthoven organiseerden op donderdag 8 juni een gezamenlijke 

wandeltocht in Westbroek voor belangstellenden, zowel 
natuurliefhebbers, als liefhebbers van fotografie.  

De start van de wandeling was aan de Kerkdijk in Westbroek en ging 
o.a. over het Bert Bospad; een natuurpad over gras, te midden van ge-
graven zogeheten petgaten. Het is volgens het IVN gewoon een veelzij-
dig en uniek stukje natuur, landschappelijk gezien een lust voor het oog 
en dat zomaar onder de rook van Utrecht.

Uitleg
Tijdens de wandeling gaf IVN De Bilt uitleg over alles wat men on-
derweg tegenkwam. Leden van Fotoclub Bilthoven liepen al eerder het 
Bert Bospad en fotografeerden er al diverse malen. Zij vonden het leuk, 
om geheel belangeloos, belangstellenden wegwijs te maken in de na-
tuur en de fotografie. Het maakte niet uit wat voor een camera er ge-
bruikt werd; er kon altijd mee gewerkt worden. De wandeling ging van 
de Kerkdijk in Westbroek naar de Kanaaldijk in Hollandsche Rading. 
Het natuurpad is uitsluitend voor wandelaars; fietsers en honden zijn 
bijvoorbeeld niet toegestaan. De wandeling duurde zo’n anderhalf uur. 
[HvdB]
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
Tel. 0346-212279

www.botabootscompany.com/events

22 - 25 juni CHIO - Rotterdam

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Zonnebrillen
div. modellen

€ 49,95

Hoe denkt u over SIX?
Wij kunnen zelfs niet zonder. Want, zeg nou zelf, wat zou er anders 
tussen 5 en 7 moeten? Effe 06 bellen zonder de SIX gaat ook al niet. 
En al die arme 6-potige bijtjes die bij ons om de bloemen heen zoemen 
zijn dan dakloos, want ze kunnen alleen maar sixhoekige (raat)-
kamertjes bouwen. Nee hoor geef ons maar de SIX!!!

En omdat het de 6e maand van het jaar is en veel tuinliefhebbers de 
tuin nog wat extra kleur en fleur willen geven, of hier en daar wat open 
plekken willen opvullen, hebben wij als zéér sixy aanbieding:    

Dorresteinweg 72b
Soest, 035 - 6012883
www.vaarderhoogt.nl
Aanbieding geldig t/m dinsdag 27 juni

SIXPACK
Uitkiezen uit verschillende soorten
kleurige, fleurige perkplanten
Normaal 3,50 .....................nu slechts:1,99

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Wij zijn op zoek naar vaste schoonmaakmedewerkers voor

Bilthoven:
• Berg en Bosch terrein van maandag t/m zaterdag,

totaal 15,5 uur per week in de ochtenduren
• Larenstein op dinsdag en vrijdagochtend, 2,5 uur per dag

Maartensdijk:
• Tolakkerweg op dinsdag en vrijdagavond, totaal 5 uur per week

Ook zijn wij nog op zoek naar vakantiewerkers in Bilthoven en
Maartensdijk. In Bilthoven zoeken wij iemand voor schoonmaakwerk op het 
Berg en Bosch terrein van 24 juli t/m 1 sep (week 30 t/m 35)
voor 5 dagen per week, 2 uur per ochtend.
In Maartensdijk iemand van 27 juli t/m 18 augustus (week 30 t/m 33)
voor 5 dagen per week, 2 uur per avond.

Ben jij een gemotiveerde, ervaren schoonmaak(st)er en heb je interesse in 
één van de bovenstaande vacatures of ben je op zoek naar een goed
betaalde vakantiebaan? Bel dan 0346 - 213001 of mail ons via info@alem.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

  Groenekan   T +31(0)346 213204    info@arinfo.nl

service voor ondernemers

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

MINI KIPROLLADE

Heerlijk gekruide mini rollades van ca. 150 gram, in de 

pan of oven; 20 minuten op 150°C
100 gram 1,05

VARKENSPROCUREURLAPJES

Kanjer voor op de BBQ en in de pan, ook heerlijk voor 

saté en Pulle Porc, u mag het zeggen!!
100 gram 1,15

ITALIAANS OVENSLEETJE

Met o.a. gemarineerde varkenshaas. zontomaat, 

Parmaham, pijnboompitjes; ca. 25 min, 150°C
100 gram 1,75

RUNDERBRAADLAPJES

Super malse & magere! voor het korte braadwerk, ca. 

75 tot 90 min. braden en smullen maar!!
500 gram 7,50

THAISE WOKBLOKJES

Gemarineerde Kipfilet met paprika & aubergine, kort 

en fel wokken, ook lekker op en broodje
100 gram 1,25

CARPACCIO TAARTJES

Gekruide biefstuk tartaar met pijnboompitjes en 

Parmezaanse kaas, lekker rosé bakken
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 19 juni t/m zaterdag 24 juni. Zetfouten voorbehouden.
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Huidzorg op topniveau
door Liza Sophie de Boer 

Graag een gezonde en mooie huid? In de oude apotheek aan de Hessenweg in De Bilt is sinds 
kort een nieuw huidcentrum van Medi Skin Care geopend, waar je terecht kunt voor een breed 

spectrum aan huidbehandelingen en advies: van acne tot spijttatoeages. 

Voorbijgangers kunnen zonder 
doorverwijzing binnenstappen bij 
het huidcentrum. Enerzijds is er 
veel aandacht voor huidaandoenin-
gen als acne, littekens, couperose, 
rosacea, wijnvlekken, striae, fi-
bromen, wratten, schimmelnagels, 
overbeharing, anti-aging, pigment 
en spijttatoeages. Maar ook mensen 
die simpelweg een mooiere huid 
willen door middel van een pee-
ling kunnen terecht bij Medi Skin 
Care. “Ons doel is mensen goed te 
adviseren en te informeren over be-
handelingen en producten”, vertelt 
oprichtster en huidtherapeut Mari-
ette Annema. Ook is er wekelijks 
een dermatoloog aanwezig die bo-
toxbehandelingen uitvoert. “Door 
onze veelzijdigheid willen wij toe-

gankelijk zijn voor iedereen”, zegt 
collega huidtherapeut Leonie Rap-
pard, die al vier jaar werkzaam is 
bij het bedrijf. 

Medi Skin Care heeft een compleet 
team van HBO-gediplomeerde en 
BIG-geregistreerde huidtherapeu-
ten en werkt sinds 2004 met ruim 
tien ziekenhuizen samen door heel 
Nederland. “Een veelgemaakte 
misvatting is dat huidtherapeuten 
schoonheidsspecialisten zijn. Een 
schoonheidsspecialist maakt de 
huid alleen mooier, terwijl wij als 

huidtherapeuten huidproblemen 
ook medisch aanpakken”, zegt An-
nema. Wekelijks krijgt Medi Skin 
Care patiënten doorverwezen van 
verschillende specialisten zoals 
huisartsen en dermatologen. “Wij 
hopen in ons huidcentrum in De 
Bilt voor iedereen iets te kunnen 
betekenen bij het behalen van een 
gezonde huid.”

Wilt u meer informatie over de be-
handelingen van Medi Skin Care of 
heeft u een huidprobleem?

Maak een afspraak voor een gratis 
consult via 030-2203600 of bezoek 
het huidcentrum aan de Hessenweg 
192, 3731 JN in De Bilt. Of bezoek 
www.mediskincare.nl 

“Wij willen iemand het best 
mogelijke resultaat bieden.” 

– team Medi Skin Care

Medi Skin Care is gevestigd in de voormalige apotheek aan de Hessenweg.

Fysiotherapeuten nemen
na boeiende carrière afscheid

door Guus Geebel

Op vrijdag 30 juni neemt Frans Poot na 45 jaar met een receptie afscheid als fysiotherapeut 
in De Bilt. Tegelijkertijd houdt zijn vrouw Agnes Poot - van Gerwen dan haar afscheid als 

kinderfysiotherapeut. Zij sloot eind 2016 na 42 jaar haar werk in De Bilt af. De receptie voor 
ex-patiënten en belangstellenden is van 16.00 tot 18.30 uur in gebouw De Schakel

achter de Immanuelkerk, Soestdijkseweg Zuid 49 De Bilt. 

Frans Poot groeide op in Utrecht 
en noemt zichzelf een echt 
Utrechts ‘jochie’. Hij wilde aan-
vankelijk ontwikkelingswerker 

worden, maar ging fysiotherapie 
studeren. ‘Daar heb ik nooit één 
dag spijt van gehad.’ Hij begon in 
1972 als fysiotherapeut in De Bilt 

waar hij ook kwam wonen. Agnes 
kwam in 1974 in de praktijk aan 
de Kerklaan werken, waar Frans 
Poot net mede-eigenaar geworden 
was. Zij is vorig jaar al gestopt 
maar neemt nu samen met hem 
officieel afscheid.
 
Raadslid
Frans Poot neemt afscheid van 
een hele mooie praktijk die sinds 
2015 gevestigd is in het gezond-
heidscentrum GHC in De Bilt aan 
de Henrica van Erpweg. ‘We heb-
ben net een beoordeling gekregen 
van een onafhankelijk bureau van 
de verzekeraars, die ons de aller-
hoogste cijfers gaf.’ Frans werkt 
de laatste paar jaar al wat minder 
maar in combinatie met zijn werk 
als gemeenteraadslid voor D66 
was dat een volledige werkweek. 
Voor de komende raadsverkiezin-
gen stelt hij zich niet meer kandi-
daat. ‘Op 30 juni werk ik nog een 
paar uur, dan sluit ik mijn dossiers 
af en dan begint om vier uur de 
receptie.’

Maatschappelijk betrokken
Maatschappelijk is Frans Poot 
actief op vele terreinen. Hij is 
bestuurslid van de goede doelen-
stichting Mens en zijn Natuur, het 
Platform Respectvol Samenleven 
en hij heeft zich nu als vrijwil-
liger aangemeld bij Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt. ‘Vluchte-
lingen zijn mensen die hulp no-
dig hebben om op eigen benen 
te kunnen staan. Het past bij de 
wens die ik vroeger had om naar 
ontwikkelingslanden te gaan. Dat 

is ook mijn politieke drijfveer. 
Maak gebruik van de eigen kracht 
van mensen en help daar waar het 
nodig is. Dat hebben we in de fy-
siotherapie ook steeds benadrukt. 
Eerst kijken wat het probleem is, 
waar nodig bijvoorbeeld een be-
perking opheffen en daarna moet 
de patiënt zelf met oefeningen 
zorgen dat het probleem niet te-
rugkomt.’ Frans Poot heeft als 
fysiotherapeut vanuit zijn praktijk 
ook al met vluchtelingen te maken 
gehad in Kamp Zeist. 

Frans Poot blijft zeker actief in de gemeente.

Amis in de prijzen
Maandagavond 12 juni zijn in de zeer goed gevulde en 

sfeervolle Studio’s Aalsmeer de winnaars bij de 5e editie van 
de Verkiezing van het Leukste Restaurant bekend gemaakt en 

feestelijk gehuldigd. In totaal brachten ruim 67.000 mensen
een stem uit. Amis, Dorpsstraat 81-83 in De Bilt is

de gemeentewinnaar in De Bilt geworden.

Zo’n 500 restauranthouders waren naar Aalsmeer gekomen om te 
netwerken, te vernemen welke uitblinkers met de waardevolle titels 
naar huis zouden gaan en uiteindelijk feest te vieren tijdens de spet-
terende afterparty met onder meer optredens van live artiesten en 
een swingende sambaband. 

Gemeentewinnaar 
In deze gemeente waren er zeven kandidaten. In iedere gemeente 
zijn er twee winnaars: het restaurant met het hoogste gemiddelde 
cijfer en het restaurant met de meeste stemmen. Dit kan natuurlijk 
ook hetzelfde restaurant zijn, dan is dat de enige winnaar in de ge-
meente. En Amis eten & drinken ging met beide prijzen naar huis. 
[HvdB]

Amis is Frans voor vrienden. En dat willen ze graag met je zijn of 
worden. [foto Reyn Schuurman]
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Hollandsche Rading
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Hoogvliet Bilthoven: 
Leyenseweg 127 - Bilthoven

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Page original
Pak 8 rollen
van: 2.89
voor: 1.44
Deze aanbieding is geldig van vrijdag 23 t/m zondag 25 juni 2017

 Rundergehakt
Kilo
5.49
Deze actie is geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 juni 2017

Lipton ice tea
3 pakken of fl essen van 1.5 liter
5.07 - 5.55
Deze actie is geldig van woensdag 21 t/m dinsdag 27 juni 2017

3.993.993.993.
kilo

MEER DAN 
50% KORTING!

2.502.502.502.
3 stuks

Per liter 0.56

3 stuks

 50%
 korting

Despicable Me 3 TM & © Universal Studios

SPAAR 

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 
SPEELKAARTEN!

LAATSTE WEEK!
LAATSTE WEEK!

Tuindagen landgoed 
Vollenhoven 

Voor de 20ste en tevens laatste keer worden op landgoed Vollenhoven in 
De Bilt de Tuindagen georganiseerd: men kan genieten van de prachtige 
tuinen, de vele verkoopstands en activiteiten in de sfeer van het landgoed. 

Het statige witte huis van landgoed Vollenhoven aan de Utrechtseweg is 
bij velen bekend. Maar weinigen weten dat er achter dat mooie landhuis 
nog zoveel verschillende tuinen liggen. Waaronder een Engelse tuin met 
op kleur ingeplante borders, een ommuurde moestuin met vergeten groen-
ten en de originele kassen, een Engels landschapspark met de kronkelende 
paadjes en de glooiingen. Dit alles aaneengeregen door een statig beuken-
bos. De Tuindagen worden in 2017 voor de 20ste keer georganiseerd. In 
het park kan men deelnemen aan verschillende Engelse landgoedspelen 
zoals croquet, lawn ball en nog vele andere. Voor de ‘stoeren’ is er kracht 
meten bij het paalwerpen. En de jeugd kan zich tevens bezighouden met 
allerlei activiteiten in en met de natuur. 

De tuindagen zijn op Landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 59 te De Bilt 
op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 van 10.00 tot 17.00 u. 
Honden zijn welkom mits aangelijnd. Info www.landgoedvollenhoven.nl 
of info@landgoedvollenhoven.nl

Voor de laatste keer de cultuurhistorie van het landgoed beleven.

Midzomer- 
avondwandeling

IVN De Bilt e.o.
Wandelen in de natuur is altijd een belevenis, maar nog aantrekkelijker 
is het in de vroege ochtend of in de avond wanneer de zon naar de hori-
zon zakt. Want: bij de lage zonnestand is het licht bijzonder mooi en in 
de vroege ochtend of de late avond komt het ook nog eens van juist de 
andere kant, waardoor alles er weer heel anders uitziet. Nog een reden: 
op deze tijdstippen zijn de vogels actiever dan midden op de dag en de 
kans op waarnemen van klein wild is groter. 

Jaarlijks gaat de IVN-afdeling De Bilt e.o. dan ook een keer op pad in 
de vroege ochtend (april; vroege vogels) en in de avond als het nog lang 
licht is. Dan is er ook de gelegenheid even stil te staan bij de zonne-
wende en o.a. bij de natuurzaken die genoemd zijn naar St. Jan (naam-
dag 24 juni). Dit jaar is de Midzomeravondwandeling op woensdag 21 
juni, start om 20.30 (wat later om de zonsondergang te kunnen bele-
ven), bij het paviljoen op het landgoed Beerschoten. De toegangsweg 
is op de Holle Bilt in De Bilt, tegenover de parkeerplaats van het 
Van der Valk hotel. Toegang gratis, aanmelden is niet nodig. Honden 
kunnen niet mee. Verrekijker en goede schoenen worden aanbevolen. 
Meer info bij Jaap Oskam, (030 2211831) of Roel Maas-Bakker (030 
2721611) of op www.ivndebilt.nl

Sint-janskruid (Hypericum perforatum) bloeit rond het Sint-Jansfeest 
op 24 juni, de tijd dat de zon op zijn hoogst staat.
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Werk in uitvoering 
Hieronder treft u een overzicht van nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele en volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Gaailaan, ter hoogte van huisnummers 2 en 4, werkzaamheden aan de weg 
tot 23 juni 2017.
Bilthoven: Bomen snoeien in Bilthoven Noord vanaf juni tot oktober 2017. Er kan tijdelijk 
wat verkeershinder zijn per straat waar het werk wordt uitgevoerd.
Hollandsche Rading: Tolakkerweg, ter hoogte van huisnummers 46 - 56, rioolwerk-
zaamheden van 26 juni tot 14 juli 2017.

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

Gemeente De Bilt  

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

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

Raadsvergadering 
Jaarrekening en Kadernota
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
22 juni vanaf 16.00 uur de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. De agenda is 
als volgt:
• Vaststellen Jaarrekening 2016
• Vaststellen Kadernota 2018-2021

Schorsing van 18.00 uur tot 19.00 uur
Agenda en bijbehorende stukken vindt u op 
raadsinformatie.debilt.nl. Heeft u een vraag 
over de vergaderingen of een van de stuk-
ken? Neem dan contact op met de griffi e via 
raadsgriffi e@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Omgevingsalert
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en -be-
sluiten in uw buurt kunt zien? De app is gra-
tis te downloaden in de Appstore en Play-
store. U vindt de app door te zoeken op ‘De 
Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. U stelt zelf het 
gebied in waarover u op de hoogte wilt blij-
ven. Ook is het mogelijk om meldingen in te 
stellen.

Meer informatie over de verschillende moge-
lijkheden om de bekendmakingen te raad-
plegen vindt u op 
www.debilt.nl/bekendmakingen.

Gewijzigde 
openingstijden
Veteranendag
Op vrijdag 23 juni zijn de publieksbalies van 
het gemeentehuis, met uitzondering van de 
informatiebalie, vanaf 13.30 uur gesloten in 
verband met Veteranendag.

Geen avondopenstelling
Tijdens de zomervakantie van 10 juli t/m 18 
augustus is er geen avondopenstelling. Het 
gemeentehuis is in deze periode op dinsdag 
tot 17.00 uur geopend. Na 4 juni is het ‘vrije 
inlooploket’ niet meer beschikbaar.

Terug naar 100 kilo restafval per persoon per jaar: dat is de duurzame ambitie van 
burgemeester en wethouders. Afgelopen week viel bij alle huishoudens een folder 
op de mat waarin staat hoe we dat gaan doen in de gemeente De Bilt. Anne Brom-
mersma, wethouder voor duurzaamheid, is ervan overtuigd: ‘Honderd is haal-
baar.’ 

Duurzame gemeente
De 100-kilodoelstelling in 2020 is een lande-
lijke,’ zegt de wethouder. We zitten nu nog op 
zo’n 200 kilo restafval per persoon per jaar; 
afval dat verbrand wordt. Daarmee gaan nog 
heel veel grondstoffen verloren die we op-
nieuw kunnen laten gebruiken. Want tot nu 
toe zitten onze grijze kliko en verzamelcontai-
ner in de buurt gemiddeld voor meer dan de 
helft vol met plastic verpakkingen, metalen, 
drankenkartons (PMD), papier en GFT. Anne 
Brommersma: ’Dus als we deze materialen 
met zijn allen beter gaan scheiden, halen we 
die 100 kilo wel en dragen we bij aan een 
schoner milieu en een duurzame gemeente. 
Als je je daar bewust van bent, geeft afval 
scheiden je een goed gevoel. Dat is in ieder 
geval mijn persoonlijke ervaring. Maar ik weet 
ook wel, dat we dat niet vanzelf bereiken. 
Daarom wil de gemeente afval scheiden zo 
gemakkelijk mogelijk maken.’

Samen bedacht
Anne Brommersma: ‘Vanaf januari 2018 be-
ginnen we met de nieuwe manier van afval 
inzamelen. Maar we zijn begin vorig jaar al 
gestart met de voorbereidingen. Samen met 
heel veel inwoners die de informatieve afval-
braderie op de gemeentewerf bezochten en 
deelnamen aan de afvalenquête en gesprek-
ken over de uitkomsten daarvan, zijn we tot 
de meest optimale manier van inzamelen ge-
komen. We hebben het samen bedacht.’

Klikoklus
De bewaarfolder legt het precies uit, maar in 
grote lijnen zit de ‘klikoklus’ als volgt in elkaar. 
We maken van uw huidige kliko voor restafval 
een PMD-kliko door de grijze deksel te ver-
vangen door een oranje. Tegelijk krijgt u er 
een nieuwe maar kleinere grijze kliko bij. 

Woont u niet op de begane grond en maakt u 
gebruik van een centrale verzamelcontainer, 
dan zult u merken dat we alle containers ver-
vangen door een ondergronds model. Ge-
makkelijk toegankelijk, hygiënisch en mooi 
passend in het straatbeeld. En u krijgt een 
extra ondergrondse container voor plastic en 
metalen verpakkingen en drankenkartons. 
Dat geldt ook voor de winkelgebieden, waar 
veel mensen nu nog hun grijze afvalzakken 
aan de straat zetten.

Gemakkelijker
‘Door de inzameling van PMD te faciliteren en 
elke twee weken op te halen, kan elk huishou-
den uit de voeten met een kleinere grijze kliko 
en hoeven we die maar eens in de drie weken 
te legen in plaats van elke twee weken. En ik 
ben ook erg blij dat die lelijke bovengrondse 
containers eindelijk verdwijnen. Ook maken 
we het iedereen makkelijker om etensresten 
en groen keukenafval te scheiden. Iedereen 
kan later dit jaar een gratis keukenbakje op-
halen bij de Milieustraat om het verzamelde 
afval in de GFT-kliko te doen,’ aldus de wet-
houder.

Meer informatie
De hele klikoklus start met de huishoudens 
met een grondgebonden woning, inclusief de 
winkelgebieden. Als dat voor u geldt, ont-
vangt u binnenkort een brief van de gemeen-
te met meer informatie. Woont u in een fl at of 
appartement? Dan ontvangt u in het najaar 
een brief over de ondergrondse containers. 
Naast de bewaarfolder die u ontvangen heeft, 
kunt u ook een kijkje nemen op de speciale 
pagina op onze website: 
debilt.nl/terugnaar100. U vindt hier onder an-
dere antwoorden op heel veel vragen en het 
afvalinformatienummer: (030) 228 96 25.

De burgemeester 
bij u op bezoek?
Het is al bijna 100 dagen geleden dat Sjoerd Potters beëdigd werd als burgemees-
ter van onze gemeente. Hij voelt zich inmiddels al aardig thuis en is dankbaar voor 
het warme welkom. De afgelopen weken heeft hij zich goed kunnen verdiepen in 
de gemeente en alle dossiers die spelen. Nu is het tijd om nader kennis te maken 
met de inwoners en de kleine ondernemers in de gemeente. 

Burgemeester Potters: “Om de gemeente 
nog beter te leren kennen, roep ik uw hulp 
in. Ik wil heel graag weten wie hier wonen 
en werken en waarom u dat in onze mooie 
gemeente doet. Het lijkt mij erg leuk om tij-
dens een bezoek met een kopje koffi e de 
inwoners en ondernemers beter te leren 
kennen en de gemeente door hun ogen te 
zien. Ik zie de uitnodigingen voor een nadere 
kennismaking dan ook graag tegemoet!”

Nodig de burgemeester uit
Lijkt het u leuk als de burgemeester bij u op 
bezoek komt? Meld u dan aan. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar communicatie@
debilt.nl of uw uitnodiging per post te sturen 
naar de gemeente t.a.v. mevrouw Schuil, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Neem in uw 
aanmelding de volgende informatie op:
Naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, ach-
tergrond (inwoner of ondernemer) en vertel 
ons waarom het u leuk lijkt als de burge-
meester bij u langs komt voor een nadere 
kennismaking. 

Uit alle aanmeldingen die voor 24 juli binnen 
zijn, worden er 30 gekozen waar de burge-
meester langs gaat. De eerste bezoeken zul-
len eind augustus plaats vinden en naar ver-
wachting de laatste eind 2017. 

Spreekuur wethouders 
Heeft u concrete ideeën voor het verbeteren 
van uw leefomgeving? Dan kunt u  gebruik 

maken van het spreekuur van uw dorpswet-
houder. De kennismaking met de burge-
meester is hiervoor niet geschikt. Een over-
zicht van de spreekuren vindt u op 
www.debilt.nl/spreekuren. Voor het spreek-
uur hoeft u zich niet aan te melden.

Spreekuren met de wethouders staan weer 
gepland vanaf september

Vanaf 2018 minder 
afval in de grijze bak



Inzameling elektrische 
apparaten succes

De inwoners van gemeente De Bilt brachten vorig jaar bovengemid-
deld veel afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige 
lampen naar de Milieustraat. Dat meldt Wecycle met wie de gemeente 
een samenwerkingsovereenkomst heeft. De hoge opbrengst levert de 
gemeente het Wecycle Recycle Certificaat op.

Gemiddeld bracht men in 2016 7,2 kilo per persoon zogenaamde e-
waste naar de Milieustraat, in totaal ruim 300 ton. Afgezet tegen verge-
lijkbare gemeenten (4,8 kilo) en alle Wecycle-gemeenten (4,7 kilo) een 
zeer goed resultaat. Van het materiaal van de ingezamelde apparaten 
is 79% hergebruikt. Dit bestaat het meest uit metalen (64%), plastics 
(22%) en glas (12%). Aan batterijen is 960 kilo verwijderd.

Gemeente De Bilt levert hiermee 
een belangrijke bijdrage aan de 
circulaire economie. Naast het 
materiaal dat hergebruikt wordt, 
wordt zo ook bijgedragen aan 
minder uitstoot van CO2 en wor-
den schadelijke cfk’s uit koel- en 
vriesapparaten buiten het milieu 
gehouden. Dit draagt bij aan de 
terugdringing van het broeikas-
effect. Anne Brommersma, wet-
houder voor onder andere duur-
zaamheid, is trots op het resultaat 
en de inwoners: ‘Ik ben heel blij 
dat we met zijn allen zo’n sub-
stantiële bijdrage leveren aan de 
circulaire economie. Het is een 
mooie opsteker die past bij onze 
inspanningen om de komende ja-
ren onze hoeveelheid huishoude-
lijk restafval te halveren.’ 
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Spannende auditie
voor Méér Muziek in de Klas

door Guus Geebel

Ook dit jaar is er weer een spectaculaire muzikale wedstrijd voor basisschoolleerlingen met 
als doel meer muziek in de klas te krijgen. Ruim 4000 kinderen strijden de komende tijd om 
een plek in de allergrootste schoolband van Nederland. Op basis van een ingezonden filmpje 
werden 109 klassen uitgenodigd hiervoor auditie te komen doen. Zij kregen bij het verfijnen 

van hun act hulp van een professionele vakleerkracht.

Van de klassen die in aanmerking 
kwamen was de klas van juf Linda 
Kuijt van de Julianaschool in Biltho-
ven er één. Het filmpje van hun bij-
drage was opgenomen in het Walter 
Maas Huis. Op dinsdag 13 juni ver-
trokken de deelnemers met de trein 
naar TivoliVredenburg in Utrecht 
om voor een jury hun bijdrage te 
presenteren. Dertig scholen uit de 
provincies Noord-Holland, Flevo-
land en Utrecht kregen allemaal tien 
minuten om hun muzikale act op te 
voeren. ‘We waren halverwege aan 
de beurt en brachten het lied Pirates 
of the Caribbean, vandaar dat we 
in piratenkleding gegaan zijn’, ver-
telt Linda Kuijt. ‘Joke Firet heeft 
de tekst erbij geschreven. Er mocht 
geen dirigent bij de uitvoering zijn. 
Een leerling gaf aan wanneer begon-
nen moest worden en twee klassen-
vertegenwoordigers kondigden het 
programma aan en stonden de jury 
te woord. Gedurende het optreden 
voerde Max Overtoom een break-
dance uit.’

Trots
Bij de audities gaan klassen per 
provincie de strijd met elkaar aan. 
Uit elke provincie gaan drie klas-
sen door naar het nieuwe familie-
programma ‘Lang Leve de Muziek 
Show’, dat vanaf het najaar elke 
zaterdagavond op NPO Zapp te zien 
is. De twaalf winnaars van de shows 
krijgen de ultieme hoofdprijs, met 
de allergrootste schoolband optre-
den voor Koningin Máxima tijdens 
Het Kerst Muziekgala 2017. Op 3 
juli hoort de groep van juf Linda of 
de klas door is. 

‘Ik ben enorm trots op ze, niet alleen 
om de act die ze hebben neergezet, 
maar ook hoe ze ermee omgingen 
en met elkaar samenwerkten om het 
geheel goed neer te zetten. Ik heb 
goede hoop want het is niet niets als 
34 kinderen allemaal een instrument 
bespelen. We wachten nu maar af, 
het was in ieder geval superleuk om 
te doen.’ De jury had na afloop lo-
vende woorden. 

De muzikanten vlak voor het vertrek naar TivoliVredenburg in Utrecht. 

Lukkie Duck Race; programma bekend
De Lukkie Duck Race is een spannend spektakel op zaterdag 1 juli, 
waarbij 4000 race-eenden tegen elkaar strijden om als eerste de 
finish van een 40 meter lang wedstrijd-bad op het Maertensplein te 
passeren. In vier races kunnen de deelnemers mooie prijzen winnen. 
De verkoop van loten en bad-eenden gaat voorspoedig. Er zijn er 
inmiddels meer dan 3000 van verkocht!.

Ook is het programma inmiddels 
bekend; Om 13.00 uur start het 
programma op het Maertensplein. 
Er zullen vier races plaats vinden; 
Heat 1 om 13.30 uur, Heat 2 om 
14.30 uur, Heat 3 om 15.30 uur. 
Dan om 16.00 uur de Business Cup 
met grote eenden en om 16.30 uur 
de grote finale. Het raceprogramma 
wordt omlijst door optredens van 
Harmonieorkest Kunst en Genoe-
gen, de band De Gasten en lokale 
DJ’s. Belangrijke mededeling voor 

de deelnemers aan de Lukkie Duck 
Race: Activeer uw lot op www.
lukkieduckrace2017.nl om in aan-
merking te komen voor de prijzen. 
Op de website staan de te winnen 
prijzen en meer informatie over het 
evenement en de goede doelen ver-
meld.De Lukkie Duck Race wordt 
georganiseerd door Lions Club de 
Bilt-Bilthoven. De opbrengst komt 
ten goede aan De Vierstee (2.0) in 
Maartensdijk en Fight for Sight, 
oogoperaties in Nepal en India.

Zaterdag stonden leden van de Lionsclub op het Maertensplein in 
Maartensdijk en vroegen aandacht voor de Lukkie Duck Race. Zij 
maakten gebruik van een tent van sponsor Jumbo Jelle Farenhorst, die 
ook 25 boodschappenpakketten als prijs beschikbaar stelt.

[foto Henk van de Bunt]  

Scouting AMG organiseert vossenjacht
Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen lopen er op zaterdagochtend een aantal 

vreemd geklede mensen door Maartensdijk. Ook op zaterdag 24 juni zal dit weer het geval zijn. 
Dan is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse vossenjacht van scouting 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 en de straten 
daaromheen lopen. Heb je een vos 
gevonden, dan krijg je een handte-
kening op je lijst en kun je op zoek 
naar de volgende. Sommige vos-
sen zijn heel opvallend gekleed (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 overall aan zijn auto aan 
het sleutelen is.

Fair Trade
Dit jaar staat de vossenjacht in het 
thema van FairTrade. Scouting 
AMG is het afgelopen seizoen be-
zig geweest om de eerste FairTrade 
scoutinggroep in de gemeente te 
worden en in het kader daarvan 
zullen er tijdens de vossenjacht 

ook FairTrade-vossen rondlopen. 
Alle kinderen uit Maartensdijk (en 
omstreken) die zin hebben om za-
terdag 24 juni op zoek te gaan naar 
‘vossen’, kunnen zich om 10.00 uur 

’s ochtends melden op het Maer-
tensplein. De vossenjacht duurt een 
uur en voor iedere deelnemer is er 
een leuk prijsje.

(Kris Hekhuis)

De vossen van 2016.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Een fijne Vaderdag?

18 juni was het Vaderdag en daar hoort een presentje bij. Misschien was 
degene die in de nacht daarvoor onze achtertuin een bezoekje bracht dat 
vergeten en besefte dat hij niet de volgende ochtend met lege handen 
zijn vader onder ogen kon komen.

De rieten bloembak die wij van onze dochter hadden gekregen en die 
mijn vrouw tot volle wasdom had gebracht (zoals uit bijgevoegde foto 
blijkt), kon daar wellicht uitkomst in brengen. Degene met lichte broek 
en grijs T-shirt, die rond 04.30 uur ter 
plekke was zag dat als de oplossing 
voor zijn probleem en wandelde met 
bak en al de tuin uit. Wij hopen dat zijn 
vader een fijne dag heeft gehad.

Fam. Nieuwenhuis, Maartensdijk Wat rest is de foto. 
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Vijf prachtige voorstellingen
door Henk van de Bunt

‘Don Quichot’ is één van de literaire meesterwerken, die bijna iedereen kent. Met deze zin 
opent het programmaboekje, dat hoorde bij de vijf voorstellingen, welke Theater in ’t Groen 

vorige week verzorgde in het park van landgoed Eyckenstein in Maartensdijk.

Met vijf meer dan uitverkochte 
goed geslaagde opvoeringen heeft 
Theater in ’t Groen meer dan bij-
gedragen ook dat laatste stukje on-
bekendheid weg te werken en eve-
naarde zij het succes van eerdere 
voorstellingen op het Landgoed in 
2013. Theater in het Groen - al 10 
jaar hét theatrale buitenbeentje in 
De Bilt- zorgde opnieuw voor vijf 
pareltjes in haar theatergeschie-
denis door haar voorstellingen in 
een eigentijdse bewerking van het 
wereldberoemde boek van Miguel 
Cervantes. Schrijver en regisseur 
Timon Blok actualiseerde het ver-
haal, waarbij Don Quichot, samen 
met zijn trouwe knecht Sancho 
Panza, in een Spaans tapasrestau-
rant belandt en daar zijn ridderi-
dealen in de praktijk probeert te 
brengen. Maar dromen blijken ge-
vaarlijke dingen te zijn, wanneer de 
gasten zich verliezen in hun fanta-
sie en spel en werkelijkheid steeds 
meer door elkaar gaan lopen.

Eyck
In het toneelstuk lopen, naast de 
monsters, reuzen, dolende ridders 
en apothekers, nog twee frappante 
personages rond. Ze passen niet in 
het verhaal, ze passen niet in het 
stuk, ze passen eigenlijk nergens 
bij: de historische personages Adri-
aan Eyck (1725 - 1802) en zijn 
vrouw Adriana Lammens (1740 - 
1786). Wie waren ze en hoe komen 
ze in het stuk terecht? Adriaan Eyck 
kwam uit een voornaam, adellijk 
geslacht. In 1777 verkocht de toen-

malige eigenaresse Christina van 
Wijck het landgoed Eyckenstein 
aan Adriaan Eyck. Eyck bracht veel 
verbeteringen op het oude landgoed 
tot stand. Daarnaast heeft hij zijn 
sporen nagelaten in het landschap: 
grote stukken drassig moerasland 
ten westen van het landgoed wer-
den drooggelegd en beplant met bo-
men ten behoeve van de houthan-
del. Op het terrein is nog steeds het 
afwateringskanaal te zien dat door 
Maurits werd aangelegd.

Harmonie
Landgoed Eyckenstein was in 2013 
de plaats van handeling en het 
prachtige decor bij de Shakespea-
re-voorstelling ‘Wat u maar wilt’; 
ook toen een meer dan geslaagde 
uitvoering met rond de 1400 be-

zoekers. De ontstaansgeschiedenis 
van Don Quichot valt samen met 
de ontstaansgeschiedenis van het 
huidige landhuis Eyckenstein be-
gin 17de eeuw. Het kon dus niet 
uitblijven, dat de historie van het 
landhuis ook nu gekoppeld werd 
aan deze voorstelling van Don Qui-
chot en dat Theater in ’t Groen daar 
opnieuw domicilie vond. Voor deze 
voorstelling werkte Theater in ‘t 
Groen samen met de Koninklijke 
Biltsche Harmonie. De live uitge-
voerde muziek gaf de voorstelling 
een extra lading in het park van 
Eyckenstein in Maartensdijk.

Adriaan en Adriana Eyck, histo-
rische bewoners van Eyckenstein. 
[foto Reyn Schuurman] 

Dansers in het Lichtruim
Dansers van Dansschool 
De Bilt-Zeist van Kunsten-
Huis de Bilt-Zeist presen-
teerden zaterdag 17 juni in 
Theater het Lichtruim in 
Bilthoven de voorstelling 
‘After the Red Carpet…’. 

En beleefden op hun ma-
nier de wereld van glitter, 
glamour en alle drama die 
daarbij hoort.

[foto Reyn Schuurman]

Tentoonstelling 
100-jaar Bilthoven 

Vanaf maandag 12 juni t/m zaterdag 8 juli staat de tentoonstelling ge-
pland in de bibliotheek van het Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. 
Daarna in de Mathildezaal van het gemeentehuis vanaf 11 juli tot 11 au-
gustus. Na de zomer zal de tentoonstelling te zien zijn van dinsdag 29 
augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Woon-
centrum, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven en daarna nog van zondag 17 
september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige Juli-
anakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven.

De tentoonstelling in het Lichtruim wordt regelmatig bezocht.
(foto Marcel Jansen).

Don Quichot en Sancho Panza op Landgoed Eyckenstein met op de 
achtergrond muzikanten van de KBH. [foto Reyn Schuurman]

Repetities bij Koninklijke 
Biltse Harmonie

Speel je een blaasinstrument of slagwerk en ben je op zoek naar 
een leuk orkest? Of wil je een instrument leren spelen? Kom dan 
een kijkje nemen tijdens de open repetities bij de KBH van 21 t/m 
23 juni.
 
De KBH is op zoek naar nieuwe muzikanten, van jong tot oud en van 
beginners tot gevorderden. Tijdens de open repetities is iedereen van 
harte welkom om mee te spelen of te komen luisteren en zo de sfeer te 
proeven van het samen muziek maken bij de KBH. 

Op woensdag 21 juni zijn er open repetities van het Leerlingen Harmo-
nieorkest (15.30-16.15 uur) en van de Melodie Percussiegroep (19.30-
21.30 uur). 

Op donderdagavond 22 juni repeteert de Weathertown Bigband (20.00-
22.00 uur) en op het vrijdagavond 23 juni het Klein Harmonieorkest 
(18.30-20.00 uur) en het Groot Harmonieorkest 
(20.15-22.30 uur).

Alle open repetities vinden plaats in het vereni-
gingsgebouw ‘De Harmonie’, Jasmijnstraat 6b 
in De Bilt. Meer informatie? Zie www.biltse-
harmonie.nl of stuur een mail naar secretaris@
biltseharmonie.nl.

Open toernooi terug op 
TC Bilthoven

Het heeft even geduurd maar na 8 jaar staat er weer een open toernooi op de kalender van TC 
Bilthoven. Destijds betrof het een Nationaal Ranglijst Toernooi. 

Dit jaar ligt de focus op een goed en sterk schema. 

Van zaterdag 1 juli tot aan de fina-
les op zondag 9 juli wordt er in de 
categorieën 2 t/m 8 gespeeld in het 
heren- en damesenkelspel, heren- 
en damesdubbel en in het gemengd 
dubbel. ‘Als bestuur zijn we heel 
blij dat het gelukt is om de organi-
satie van de grond te krijgen. In een 
tijd, waar vrijwilligers schaars zijn, 
zijn we er trots op dat juist onze se-

lectieteams de schouders eronder 
hebben gezet. Voor ons als club is 
het organiseren van dit toernooi een 
unieke kans om ons opnieuw op 
de kaart te zetten. Naast tennis op 
8 gravelbanen, zijn er in die week 
ook diverse andere evenementen 
georganiseerd. Een bierproeverij, 
een feestavond, een pubquiz en een 
barbecue. Kortom ook wanneer 

je niet speelt dan is het zeker de 
moeite waard om langs te komen. 
Als het weer dan ook nog een beetje 
meewerkt staat niets een succes in 
de weg’, aldus voorzitter Martijn 
van Opstal. 
Tennisclub Bilthoven heeft haar ac-
commodatie aan de Burgemeester 
van der Borchlaan 11 te Bilthoven. 
[HvdB]
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Word ook HappyNursehappynurse.nl

Samen 
sterk en flexibel in zorg

HappyNurse zoekt:
 continue verzorgenden en verpleegkundigen (VVT en  

Algemene Ziekenhuizen). Tevens zijn wij voor zorginstellingen  
24/7 bereikbaar voor direct in te zetten zorgprofessionals.

HappyNurse Utrecht,  
Bilthoven, Arnhem, Nijmegen, 
Doetinchem en Hardenberg

T:  088 070 0201
E:  bilthoven@happynurse.nl

Groenhorst Maartensdijk:
Geslaagden 2017

• 4A - Kendall Aboikoni, Zeist; 
Marc de Boer, Maartensdijk; 
Didier Driebergen, Bilthoven; 
Marije Frijlink, De Bilt; Daan 
van den Heide, Maartensdijk; 
Bastiaan van den Heuvel, De 
Bilt; Romy de Jong, De Bilt; 
Job Kraaij, Westbroek; Anouk 
Majoor, De Bilt; Angel Mul-
der, Zeist; Beppie Muller, Kat-
wijk; Rochelle Neuteboom, 
Hilversum; Ralph Ockhuij-
sen, Loosdrecht; Jari Wijnen, 
Westbroek; Rik de Wit, Zeist.

• 4B - Sylvan van Beerschoten, 
Bilthoven; Aurora van den 
Berg, Soest; Cassandra van 
den Berg, Driebergen; Kaya 
de Goede, Soest; Marion Hat-
tuma, Hilversum; Jason van 
Leeuwen, Den Dolder; Vince 
van Leusden, Bilthoven; Dani 
Martens, Utrecht; Renato Pa-
lavra, Tienhoven; Ischa Scha-
lekamp, Utrecht; Tom Tim-
merman, Hilversum; Mees 
Veenhuizen, Maarssen; Wou-
ter Veldhuizen, Den Dolder; 
Peter van Voorst, Groenekan.

• 4C - Sara Amaador, Maartens-
dijk; Abdelilah Balmasoud, De 
Bilt; Rowena Dekker, Zeist; 
Tessa van Dijk, Maartensdijk; 
Fleur Groeneveld, Loosdrecht; 
Kaylee van den Heuvel, Maars-
sen; Pim Maarschalkerweerd!, 
De Bilt; Najat Ouaj, Utrecht; 
Katy van der Rijst, Bilthoven; 
Rebecca Schenk, Bilthoven; 
Thom van Scherpenzeel, Zeist; 
Evan Staats, De Bilt; Tommy 
Stoker, Groenekan; Jesse van 
der Weerd, Zeist; Reynaldo 
With, Bilthoven.

• 4D - Iman Boujellad, Utrecht; 
Jasper de Graaf, Westbroek; 
Oumaima El Hafi ani, Maartens-
dijk; Nisj Janmahomed, Hilver-
sum; Sita de Jong, Bilthoven; 
Nick de Keijzer, Zeist; Remco 
Keuning, Maarssen; Kiki Klein, 
Loosdrecht; Sam van der Kraan, 
Den Dolder; Jo-Ann Laker-
veld, Maartensdijk;  Luke 
Martens, Utrecht; Cheyenne 
van der Meer, Hilversum; Sasha 
van der Meer, Bilthoven; Loek 
Mijnhout, Hilversum; Marieke 
Oelderik, Maartensdijk; Rick 

Oppenmeer, Den Dolder; Maud 
van Velzen, Bilthoven; India de 
Zwart, Utrecht.

• 4E - Elisabeth van Aggelen, 
Bilthoven; Esmée van de Beek, 
Groenekan; Robin Bloemen, De 
Bilt; Elske Bloemhof, Biltho-
ven; Mathijs Bootsma, Utrecht; 
Amy Bos, Maartendijk; Gert-
jan Broekhuizen, Maartensdijk; 
Yu Chan Bruins, Bilthoven; 
Camille van Dijk, Utrecht; Phi-
line Droste, Bilthoven; Mylano 
Geurtsen, Loosdrecht; Coos 
Halmans, Bilthoven; Jeroen van 
Heumen, Loosdrecht; Dianne 
Huyboom, Bilthoven; Jordy 
de Jongh, Utrecht; Stefan van 
Kooten, De Bilt;Tobias Leeman, 
De Bilt; Gaya Pluk, De Bilt; Iris 
Rurenga, Utrecht; Mark Schou-
ten, Westbroek; Nick Verkerk, 
Bilthoven; Sascha Visser, Bilt-
hoven; Cato Willers!, Bilthoven.

Open dag Kraaienveld

Zaterdag 17 juni was de open dag voor TV het Kraaienveld in Westbroek. Zo'n 
25 deelnemers speelden gedurende de dag wedstrijdjes met en tegen elkaar.

Swingen en snacken op Pleinfeest 

Op zaterdag 24 juni barst rond etens-
tijd een orkestspektakel los op het 
plein naast het Dorpshuis aan de 
Prinses Christinastraat in Westbroek. 
Tot half tien 's avonds zetten diverse 
orkesten hier de boel op z'n kop. Ook 
is er voor kleine prijsjes volop eten 
en drinken te koop. Het pleinfeest 
wordt georganiseerd door Muziek-
vereniging Vriendenkring uit West-
broek en er zijn gastoptredens van 
onder andere Sparks of Joy, Music 
for All, Saxsus en de Brandweer Har-
monie uit Bilthoven. Vanzelfspre-
kend verzorgt ook de Westbroekse 
Vriendenkring, met haar vele jeugd-
leden, een swingend optreden op het 
plein. Het feest begint om 16.00 uur 
en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De 
entree is gratis. 

Nationale massagedag

Centrum de Linde opent 24 juni haar 
deuren op de nationale massagedag 
van 11.00 tot 15.00. Hier worden gra-
tis individuele kennismakingssessies 
van 20 minuten aangeboden. Jeanet 
Berkhout geeft o.a Thaise yogamas-
sage en scraping en Afke Bohle geeft 
Holistische massages Centrum De 
Linde is te vinden op de Jachtlaan 15 
in Bilthoven. Aanmelden kan door 
een bericht te sturen naar: info@
voeling.nl. 

Holistische praktijk Joshanti opent 
die dag haar deuren van 12.30 tot 
16.30. Met om 13.00 en om 15.00 
een korte gratis workshop stoelmas-
sage. Buiten de workshops kun je vrij 
binnen lopen voor informatie of wel-
licht met een oefening mee doen of 

een korte massage ontvangen. Holis-
tische praktijk Joshanti is te vinden 
op de Meutelaan 2 in Bilthoven. Aan-
melden kan door een bericht te sturen 
naar jolandamasseur@gmail.com 

Repair Café Westbroek

Zaterdag 24 juni van 11.00 tot 14.00 
uur is er weer Repair Café in het 
Dorpshuis aan de Prinses Christina-
straat: het laatste Repair Café voor 
de zomervakantie. ‘Westbroek Doet’ 
organiseerde al drie keer een suc-
cesvol Repair Cafe. Diverse West-
broekers brachten kapotte spullen 
mee naar het Dorpshuis. Met hulp 
van vrijwilligers konden vele spul-
len weer gerepareerd mee naar huis. 
Degenen die hun spullen weer in 
gebruik konden nemen waren blij, 
en de reparateurs hielden er een goed 
gevoel aan over. Hoe mooi is dat!

Informatieavond Zonnepanelen

Zelf zonnestroom opwekken. Op 
dinsdagavond 27 juni organiseert 
lokale energiecoöperatie BENG! de 
laatste informatieavond over zonne-
panelen voor de zomervakantie. Alle 
aspecten rondom het zelf opwek-
ken van energie met zonnepanelen 
komen aan de orde. De bijeenkomst 
wordt geleid door een onafhankelijke 
deskundige en vindt plaats in De Bilt 
bij één van de vrijwilligers thuis. 

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via john@beng2030.nl. 
Deelnemers ontvangen bericht over 
tijd en plaats. Het is handig om de 
jaarrekening van het energiebedrijf 
mee te nemen. Meer informatie op 
www.beng2030.nl.

Politiek wil 7% terug
 

Op 1 januari 2017 zijn de gemeentelijke subsidies van alle verenigingen 
en instellingen in De Bilt gekort met 7%. Zowel fractie Schlamilch 

(Forza) als PvdA willen dat deze maatregel weer teruggedraaid wordt.

Krischan Hagedoorn van de PvdA: ‘Sterke verenigingen en vrijwilligers zijn 
‘het cement’ van onze samenleving. Zij moeten juist worden uitgedaagd om 
een grotere maatschappelijke rol te spelen’. ‘De PvdA dient tijdens de be-
handeling van de kadernota in de gemeenteraadsvergadering van 22 juni een 
motie in om de bezuiniging op verenigingen terug te draaien. De PvdA wil dat 
zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen en dat 
het subsidiebeleid wordt vernieuwd. 

Deze gemeenteraad besloot in 2015 vrijwel alle subsidies met 7% te korten, 
o.a. om het nieuwe zwembad te kunnen bekostigen,’ zegt gemeenteraadslid 
Peter Schlamilch (Forza). ‘Deze bezuinigen kunnen voor kleine verenigingen 
hard aankomen. Voor de grootverbruikers is reparatie helaas onbetaalbaar, 
maar voor de kleintjes kost dat de gemeente maar zo’n 9.700 euro, dat moet 
te doen zijn. Kleine cultuurinstellingen hebben een klein budget en kunnen 
onevenredig lijden onder dergelijke bezuinigingen.’ Schlamilich gaat hiervoor 
in de gemeenteraadsvergadering van 22 juni een motie indienen. 
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Trappen voor geld

Tijdens een driedaagse fietstocht, deed onder andere Team Axel (De Bilt) zaterdagochtend het Van der Valk 
hotel in De Bilt aan, om uiteindelijk op zondag te finishen in Duivendrecht. Zondagavond werd bekend, dat de 
Stofwisseltour tijdens deze jaargang 158.057 euro heeft opgebracht. [ Walter Eijndhoven]

Snoeien tegen kanker
Onder het motto ‘Snoei kanker de wereld uit’ vindt van 15 juni tot 
en met 31 augustus de nationale inzamelactie taxussnoeisel plaats. Dit 
snoeisel bevat een belangrijke grondstof voor het maken van genees-
middelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt.

Het snoeisel moet zo snel mogelijk nadat het is gesnoeid worden ver-
werkt, om er zo voor te zorgen dat de werkzame stoffen behouden 
blijven. Dertig meter heg levert één kubieke meter jong snoeisel op, 
genoeg voor één chemotherapie sessie. Er is dus heel wat snoeiafval 
nodig. Daarbij gaat het om jonge takjes. Hoveniersbedrijf Cor van Vliet 
aan de Dierenriem 7 is een van de hoveniers waar taxussnoeisel ingele-
verd kan worden. En mocht u zelf geen zin of tijd hebben om te snoeien 
dan willen ze u daar uiteraard bij helpen. Zie www.vanvliethoveniers-
bedrijf.nl

De bakken voor het taxussnoeisel staan bij Hoveniersbedrijf Cor van 
Vliet al klaar om gevuld te worden.

Open dag Bonte Parels
Rutger en Christianne Hennipman in Westbroek runnen het melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’: 

een doorsnee boerderij waar de boer nog vroeg op moet om zijn koeien te melken en de 
andere dieren te voeren en verzorgen. Er worden allerlei activiteiten voor kinderen en groepen 

georganiseerd en de boerderij krijgt een biologische status. 

Eens in de maand houden zij een 
open dag. Terwijl het bedrijf ge-
woon doormarcheert kunnen be-
zoekers vragen stellen en een 
rondleiding krijgen. Zaterdag 3 
juni organiseerden zij de eerste 
‘Open Boerenzaterdag’. Een dag 
waarbij het werk op het bedrijf wel 
doorgaat, maar waar iedereen wel-
kom is om een kijkje te nemen en 
eventueel een handje te helpen. 

Contact
Het idee ontstond, nadat Rutger en 
Christianne regelmatig de vraag 
kregen van burgers om het bedrijf 
te mogen bezoeken. Rutger: ‘We 
zoeken graag het contact met de 
burger en staan open voor bezoe-
kers, maar het werk gaat ook door, 
waardoor het soms lastig te com-
bineren is’. De boer des huizes 
doet nog meer. In de vroege lente 
laten weidevogels horen dat zij er 

ook nog zijn. ‘De frisse voorjaars-
lucht is gevuld met baltsgeluiden 
van kievit, grutto en tureluur. Zij 
nestelen op het land achter de 
boerderij van Rutger en Christi-
anne Hennipman. ‘Naast onze ge-
wone bezigheden op de boerderij 
doen wij actief aan natuurbeheer, 
wij zorgen dat de weidevogels in 
alle rust kunnen broeden en hun 
jongen grootbrengen’. Aan het 
woord is Rutger Hennipman uit 
Westbroek.

Kinderen
Rutger en Christianne vertellen 
graag en met veel enthousiasme 
over hun bedrijf. Ook hun kinde-
ren Thijs en Tobias laten met ple-
zier de koeien en de boerderij aan 
mensen zien. Iedere eerste zater-
dag van de maand zijn bezoekers 
van harte welkom. ‘s Ochtends 
worden de kalveren gevoerd, de 

koeien naar de wei gebracht en 
andere klusjes gedaan. ‘s Middags 
tussen 13.00 en 15.00 is er tijd om 
onder leiding van de boer(in) een 
rondleiding te krijgen. Om 15.30 
worden de koeien uit de wei ge-
haald, waarna de boerderij om 
16.00 de deuren weer sluit. Op 
deze dagen is het ook mogelijk 
om, naast het rundvlees van eigen 
koeien, verse rauwe melk, boe-
renyoghurt en andere zuivellek-
kernijen te kopen.

Eerstvolgend
De eerstvolgende Open Boeren-
zaterdag vindt plaats op zaterdag 
1 juli. In augustus vindt er geen 
open dag plaats in verband met de 
komst van hun derde kindje, maar 
daarna gaat het stel weer verder 
met het ontvangen van bezoekers 
op hun bedrijf. Voor meer informa-
tie:  http://www.debonteparels.nl. 

Heren volleyballers 
gevraagd

Jongeren en ouderen, recreatief maar ook een beetje gedreven; die 
mix staat centraal bij de  wekelijkse volleybalavond op woensdag in 
de Julianaschool in Bilthoven.

Al ruim 20  jaar komt een groepje mannen van september tot juni we-
kelijks bijeen van 20.00 tot 21.30 om in wisselende samenstelling een 
aantal partijtjes te spelen. Het betreft een mix van lieden, die zo’n spor-
tieve activiteit naast hun drukke loopbaan doen, ouderen die van hun 
pensioen genieten en jongeren die nog aan het begin van hun carrière 
staan. Centraal staat het actief bezig zijn in combinatie met sociaal net-
werken.

Voor het komend seizoen, najaar 2017 en voorjaar 2018 is er weer 
ruimte voor een aantal nieuwe kandidaten. Er is geen hoog spelniveau 
vereist, maar wel enige ervaring. Bent u geïnteresseerd de groep te ver-
sterken, neem dan contact op met berttuinzaad@kpnmail.nl

FC De Bilt MO13-1 wint weer
Zaterdag 10 juni sloot het eerste 
meisjes team onder 13 van FC de 
Bilt het seizoen af met winst op 
het Focus meiden toernooi in Cu-
lemborg. Een prachtig seizoen 
waarin halverwege promotie naar 
de hoofdklasse werd afgedwon-
gen waar de meiden lang bovenin 
meedraaiden. Ook werd de halve 
finale van de KNVB-beker gehaald 
waarin nipt verloren van de latere 
bekerwinnaar. De meiden speelden 
totaal vier toernooien; allen gewon-
nen met indrukwekkende cijfers 
naast winst in 18 van de 19 com-
petitiewedstrijden en geen enkel 
tegendoelpunt.  

(Hans Breur) 

FC De Bilt MO13-1 is blij met de 
4e toernooiwinst op rij.

Rutger met een paar van zijn geliefde koeien.[foto Walter Eijndhoven]
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Complete SLAAPKAMER 
stijl Cleopatra, met linnen-
kast en nachtkastjes 140-
200. Vraagprijs €450,-. Tel. 
06-10738981

4 BETONPLATEN van 6 x 1 
m ideaal om brug te maken. 
Tel. 06-23648894

4 ZONNESCHERMEN 3 x 
200 cm 1 x 250 cm kleur 
groen wit 06-23648894

Antiek HOEKSTOELTJE 
€100,-. Tel. 06-10738981

Set dakdragers (Thule) met 
sleutel. €49,-. Tel. 035-
6241475

Gebruikte poezenspullen: 
Grote draagkorf €15,-. Kleine 
draagkorf €5,-. Gritbak met 
grit €10,-. Kammenset €5,-. 
Tel. 030-2290428

Houten tuindeur met inge-
bouwd slot en frame H. 180 
- Br. 1.20 i.g.st. €35,-. Tel. 
06-36027344

Houten tuindeur met opgezet 
slot H. 180 - Br. 0.99 i.g.st. 
€15,-. Tel. 06-36027344

Een mand en een doos met 
rommelmarkt spullen €15,-. 
Tel. 06-10738981

Humax irhd 5300c incl. 
afstandsbediening en handlei-
ding €20,-. Tel. 030-2253487

Dvd van de autocross 
Maartensdijk Koninginnedag 
2011 €7,50 Tel. 0346-243758

3 dvd’s van q en q het uit de 
jaren ’70 ziet er nog netjes 
uit. In de originele verpak-
king €6,50 Tel. 0346-243758

Goed uitziende maxicosy is 
een handig hulpmiddel bij 
baby’s €12,50 Tel. 0346-
243758

Betonnen moeder zittend op 
een bankje met twee kinde-
ren. Het is niet te tillen. Er is 
een stuk van af, is aanwezig. 
€40,-. Tel. 0346-243758

Vier roze barkrukken hoog-
te 65 cm €25,-. Tel. 030-
2204699

Goed zittende fauteuil in 
prima staat €21,-. Tel. 030-
2204699

Grote koeienbel 15 x 13 cm 
€8,00. Kleine koeienbel 9 10 
cm €5,00. Tel. 030-2202996

Grote aluminium koekenpan 
BK met dikke bodem voor 
alle warmtebronnen 28 cm. 
€7,50. Tel. 030-2202996

2 nieuwe tang-kini's maat M 
en L €3,00 p/s. Zwarte book-
cover samsung galaxy tab2 
nog in verpakking €9,00. Tel. 
030-2202996

Nieuwe singel-pocket over 
Johan Cruijff en leiderschap 
€5,00. Tel. 030-2202996

Nieuwe editie Johan Cruijff: 
'je moet schieten anders kun 
je niet scoren' pocket €10,00. 
Tel. 030-2202996

Activiteiten
GARAGESALE route 
Groenekan zaterdag 24 juni 
van 9.30 tot 16.00

Fietsen/ brommers
T.k.a. DAMESFIETS met 
lage instap merk Batavus met 
chip en  2 sleutels kleur blauw 
€70,-. Tel. 030-2284138

Meisjesfiets 26 inch roze, 
3 versnellingen, handrem 
en terugtraprem €50,-. Tel. 
06-10709259

Oma fiets zwart vaste prijs 
€50,-. Tel. 06-16658304

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

VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters/
vakantiewerkers in het grond-
werk of in de groenvoorzie-
ning (handwerk of chauffeur). 
Voor info: 06-47150210

INVAL CHAUFFEUR groot 
rijbewijs en code 95 RVK 
Transport Westbroek Tel. 
06-23648894 

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- en 
graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijsopgave. 
Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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, Soesterweg 
106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Zomerlezingen ‘Telemann uit de schaduw’
Muziekhistorisch Bureau Musica Docet grijpt het huidige 
Telemann-jaar aan om via een exquise keuze uit zijn grote oeu-
vre de componist uit de schaduw van Bach en Händel te halen. 
In woord, beeld en klank zal de zomer worden opgefleurd met 
Poolse, Italiaanse, Duitse, Franse en Spaanse couleur locale. Info: 
www.musicadocet.nl / info@musicadocet.nl / tel. 0650626934

Zomerlezingen ‘Maria in muziek’
Als muzikale pendant van de lopende tentoonstelling ‘Maria’ 
in het Catharijneconvent, over de vele artistieke manifestaties 
van deze iconische figuur, verzorgt Musica Docet een drietal 
lezingen; hierin zal haar cultuurhistorische rol tot leven worden 
gewekt via muzikale meesterwerken van o.a. Hildegard, Bach, 
Monteverdi en Pärt. Info:www.musicadocet.nl / info@musica-
docet.nl / tel. 0650626934

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)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

TUINMAN heeft nog tijd. Voor 
al uw snoeiwerk, fatsoeneren, 
bestraten enz. Alles is bespreek-
baar. Altijd vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 06-50660689. 
www.tuinexclusief.com

De Kleine Ambacht voor bouw-
kundig ONDERHOUD, tim-
mer- en kluswerk binnen en 
buiten. Tel. 06-42417376

Diversen
Te huur KANTOORPAND met 
keuken en opslag 200m2 met 
airco aan de Industrieweg in 
Maartensdijk. Tel. 06-54623282 

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

ZWANGERSCHAPSYOGA 
en geboortevoorbereiding loopt 
in de zomervakantie door op 
woensdag 19:00-20:15 uur 
in KDV Vriendjes De Bilt 
www.yogavoorvrouwen-
kind.nl Swaentje van parys 
06-42519679 info@yogavoor-
vrouwenkind.nl

Gevonden, gewatt. jack merk 
celio + selfie, zwart/blauw 
bruin, Bush. Persijn 10 – 6 Tel. 
0346-212492

(Her)stofferen en repare-
ren MEUBELS (ook rieten 
en biezen stoelen). Gratis 
halen en brengen. Tel. 030-
2600088 Bilthoven. meu-
belstoffeerderijkwarten.nl

KOFFERS en nog eens 
koffers bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Grote collectie SCHOOL-
TASSEN bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Nacht van de Vluchteling
Een team van GroenLinks-leden uit de provincie Utrecht, 

waaronder Bilts gemeenteraadslid Henk Zandvliet, nam in de 
nacht van zaterdag op zondag deel aan een sponsorwandeling van 

40 kilometer ten bate van de Stichting Vluchteling. 

Om middernacht werd het startsein gege-
ven door BN-er Johnny de Mol waarna 
de tocht begon: van Amsterdam naar 
Broek in Waterland en via de IJsselmeer-
kust weer terug naar de hoofdstad. Even 
voor 10 uur 's ochtends waren de wande-
laars weer op het punt van bestemming. 
Henk Zand vliet: ‘Ik vond het een pittige 
uitdaging, maar ik kon daarna gelukkig 
weer thuis onder de douche en mijn bed 
in. Ik heb heel veel respect voor mensen, 
vaak kinderen, die op de vlucht voor oor-
log, geweld en onderdrukking, vele da-
gen lopen en uiteindelijk terecht komen 
in een vluchtelingenkamp. 

Het is goed dat er organisaties zijn zoals 
Stichting Vluchteling die zorgen voor 
noodhulp’.

Opbrengst
In totaal zamelde het GroenLinksteam 
een bedrag in van ruim 9000 euro en de 
totale opbrengst van de 5000 deelnemers 
bedraagt meer dan anderhalf miljoen. 
Het geld is bedoeld voor water, voedsel, 
onderdak en medische zorg aan vluchte-
lingen en ontheemden wereldwijd. Het 
is overigens nog steeds mogelijk om 
een sponsorbijdrage over te maken via: 
www.nachtvandevluchteling.nl.

Het GroenLinks team is blij met het enorme 
sponsorbedrag dat is gerealiseerd.

Leefbaarheid in 
kleine kernen

De provincie Utrecht brengt burgerinitiatieven rond 
leefbaarheid bij elkaar op de Startbijeenkomst Sa-
menwerken aan leefbaarheid. Het is de start van een 
meerjarig programma waarin provincie, Gebiedsco-
operatie O-gen en Stichting Gebiedsontwikkeling 
Utrecht-West samenwerken om de leefbaarheid in 
de kleine kernen te versterken. Een aantal burgerini-
tiatieven ontvangt op de bijeenkomst een pluim van 
gedeputeerde Maasdam-Hoevers. Deze winnaars 
kunnen als inspiratie dienen voor andere initiatieven 
uit kleine kernen.Iedereen die betrokken is bij een 
burgerinitiatief in een kleine kern, of daar graag een 
nieuw initiatief voor een leefbare omgeving wil star-
ten, is welkom op donderdagavond 29 juni in Dorps-
huis Westbroek.

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwassenen die graag nieu-
we vrienden willen maken maar die het soms lastig 
vinden contacten te maken. Dit kan bijvoorbeeld 
komen door een lichte beperking, autisme of niet 
aangeboren hersenletsel. Op vrijdag 30 juni is ieder-
een weer welkom bij kubus. Henk en Richard gaan 
om 18.00 uur soto madura voor klaarmaken en 
daarna sjoelen en/of een spelletje doen in Vereni-
gingsgebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. 
Meer informatie en aanmelden: Gert-Jan Poppink 
(WVT) gj.poppink@vvsowvt.nl Tel. 030-2284973.
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Uitslagen Zomerbridge
Bridgeclub Bilthoven hield dinsdag 13 juni de tweede van een reeks 
vrij toegankelijke zomerbridgeavonden. De avond kende een opkomst 
van 17 paren, die de prijzen als volgt verdeelden: 1. Herman van der 
Schuyt + Minne Sytsema (58,93%), samen met Michiel Abraas + Jan 
Groenewegen (uiteraard zelfde percentage) en 3 Uschi Röhrs + Rijnie 
Westland met 56,43%. Bridgeliefhebbers zijn deze zomer welkom bij 
bridgeclub Bilthoven nog op de 20 - 27 juni - 4 juli en daarna nog op 
22 - 29 augustus, in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De 
Bilt, aanvang om 19.30 uur. Men kan meedoen aan deze individuele zo-
mercompetitie, waarin de beste vier prestaties meetellen. Inschrijving: 
dinsdags om 19.15 uur in de zaal, of vóór 17.30 uur via een e-mail: 
ADNijdam@vodafonethuis.nl. De kosten zijn 2 euro per persoon, leden 
BCB 1 euro. Informatie: Bert Nijdam, tel 030 2250172 of 06 19387746.

Op woensdag 14 juni werden de bridgedegens gekruist bij Bridge 
Comb. Concordia ’86 door 20 paren. Riet van Heijningen + Wim West-
land werden hier met 71,48% eerste, gevolgd door Chris Bakker + Jo-
chem Husson met 67,13%. Hier was de derde plaats voor Coby van der 
Geest + Joke Koehorst met 64,21 %. Woensdag 21 juni is iedereen weer 
welkom voor de volgende avond. Zomerbridge is op de woensdagen 
7/6 t/m 12/7. Van 17/7 t/m 13/8 is het clubgebouw gesloten. Daarna 
nog twee keer op 16 en 23 augustus. Vanaf 19.30 uur (iets eerder komen 
i.v.m. de inschrijving) in gebouw De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 49-
B. Niet leden betalen 2,50 euro per persoon per avond, leden gratis. 

Hollandsche Rading
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van veertien 
donderdagavonden Zomerbridge tot en met 31 augustus in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Donderdag 15 juni (aanwezig waren 18 
paren) wonnen Uschi Röhrs + Wim Westland met 60,68%. Het zilver 
was voor Ad + Anjo Nieuwenhuis (58,59%) en het brons werd ditmaal 
opgepoetst voor Erik Polders + Nico Verhaar en Trees van Doorn + 
Jan van der Heide; beiden met 58,33 %. De eerstvolgende avond is 
donderdag 22 juni. Bij voorkeur vooraf aanmelden via mail bij bchol-
landscherading@gmail.com of telefonisch bij Trees van Doorn tel. 030 
2292078 voor 17.00 uur op de dag zelf en in het uiterste geval uiterlijk 
19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 

Jubileum Stal van Brenk
Stal van Brenk viert op 24 juni haar 25-jarig jubileum. Op die dag is de hoofdrol uiteraard 

voor de vierbenige bewoners van de manege weggelegd. Vanaf 17.00 uur worden diverse 
demonstraties en activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden.

Manege Stal van Brenk is in 1992 
opgericht onder leiding van Marrie 
van der Horst-van Brenk. De eerste 
jaren na de oprichting was er een 
combinatie van het boerenbedrijf 
van Marrie’s vader, Joop van Brenk, 
en de manege. Later heeft familie 
Van der Horst het boerenbedrijf 
overgenomen en is Stal van Brenk 
zich alleen nog gaan richten op de 
paardensector. Door de jaren heen 
is er veel veranderd, van slechts 
enkele pony’s en één buitenrijbaan 
naar ruim 120 paarden en pony’s en 
vijf binnen- en buitenrijbanen. 

Familie Van der Horst heeft, samen 
met een team enthousiaste mede-
werkers, de gezellige sfeer van 
het familiebedrijf weten te behou-
den. Kortom, in de afgelopen 25 
jaar is Stal van Brenk uitgegroeid 
van hobbymatige paardrijlessen 
naar een gezellige 4 sterren FNRS 
manege voor de hele familie. De 

volgende generatie Van der Horst, 
staat al te trappelen om dit in de 
toekomst voort te zetten. Het pro-

gramma en meer informatie is te 
vinden op www.stalvanbrenk.nl en 
via Facebook.

FC De Bilt op de kaart als eerste 
Fairtrade sportvereniging 

door Guus Geebel

Op Sportpark Weltevreden reikte burgemeester Sjoerd Potters zaterdag 17 juni een lovend 
juryrapport en het Fairtrade titelbord uit aan voorzitter Rob Florie van FC De Bilt. Daarmee 

werd de vereniging de eerste sportclub in Nederland die zich Fairtrade mag noemen. 

De burgemeester is voorzitter van 
de Biltse Fairtrade jury. ‘FC De Bilt 
gebruikt al jaren fairtrade produc-
ten als koffie en thee, maar jullie 
hebben nu ook vierhonderd wed-
strijd- en trainingsballen met een 
fairtrade keurmerk. Daarmee geef 
je aan goede arbeidsomstandighe-
den ontzettend belangrijk te vinden. 
Veel voetballen worden in ontwik-
kelingslanden gemaakt en dat is 
heel mooi, maar dan willen we ook 
dat het echt op een eerlijke manier 
gebeurt’, zegt de burgemeester bij 
de overhandiging. 

Navolging
Voorzitter Henk Zandvliet van de 
plaatselijke werkgroep Fairtrade 
Gemeente vertelt dat de werkgroep 
scholen, kerken en in dit geval FC 
De Bilt helpt om de titel te beha-
len. Hij spreekt in het bijzonder zijn 
waardering uit voor Truus te Pas 
die hierbij een heel belangrijke rol 
speelt. ‘Fairtrade krijgt steeds meer 
navolging. Er zijn in Nederland 
inmiddels 76 fairtrade gemeen-

ten, twee fairtrade provincies, een 
waterschap in Friesland, scholen, 
kerken en restaurants.’ Zandvliet 
noemt speciaal ziekenhuis Rijnstate 
in Arnhem, waar vier miljoen fair-
trade kopjes koffie per jaar worden 
geschonken. ‘Jullie zijn de eerste 
sportclub en ik hoop dat het een sti-
mulans is voor een heleboel andere 
sportverenigingen.’ 

Waardering
Henk Zandvliet prijst Rob Florie 
voor de inspanningen van FC De 
Bilt om ballen aan te schaffen die 
onder verantwoorde omstandighe-
den zijn vervaardigd. ‘Tegen een 
eerlijk loon voor de mensen die 
ze maken. Op deze wijze levert de 
club daar een belangrijke bijdrage 
aan.’ In het juryrapport is ook waar-
dering voor de communicatie bin-
nen de club over het thema eerlijke 
handel. De jury prijst FC De Bilt 
ook voor de organisatie van een 
speciaal Fairplay Toernooi afge-
lopen mei, waaraan verschillende 
fairtrade scholen deelnamen.

Kickboksschool wil grotere ruimte
Een handtekeningenactie moet er voor zorgen dat de kickboksschool van kickbokser Joey 

Kaptijn-Echter in De Bilt een nieuwe plek krijgt. Volgens Joey wordt hij 
door de gemeente tegengewerkt. 

De 29-jarige Joey is geen onbe-
kende in de kickbokswereld. Zo 
traint hij regelmatig met de wereld-
beroemde Rico Verhoeven en vecht 
hij zelf in november om de wereld-
titel. ‘Ik geef al sinds ik 18 jaar ben 
kickboksles en sinds drie jaar heb 
ik mijn eigen school in De Bilt’. 
Die school, JKE Kickboksing, zit 
momenteel in een jongerencentrum 
aan Weltevreden. ‘Maar daar zijn 
we al een tijdje uitgegroeid’. 

Bestemming
De school heeft ruim 120 leerlin-
gen, maar moet het doen met een 
ruimte van 40 tot 50m2. ‘En dat is 
gewoon te klein. We zijn nu vijf da-

gen per week open’. In een poging 
uit te breiden zocht de Biltenaar 
naar een geschikt pand en deed een 
aanvraag de bestemming te veran-
deren. ‘Dat duurde en duurde maar 
en uiteindelijk werd het afgewe-
zen’. Hij snapt niet waarom. ‘Mis-
schien ligt het aan het imago dat het 
kickboksen heeft. Maar dat imago 
is al jaren aan het veranderen. Bij 
ons zijn het vooral kinderen die op 
een sportieve en veilige manier les 
krijgen’.

Relatie
Om druk te zetten op de gemeente 
heeft de kickbokser een handte-
keningenactie opgezet. ‘Hopelijk 

helpt dat een beetje, want het zou 
fijn zijn als De Bilt mee gaat wer-
ken. We hebben eigenlijk best een 
goede relatie. Met de Koningsspe-
len hebben we een trainingsdag 
gehouden samen met de gemeente. 
Maar in de zoektocht naar een nieu-
we locatie stuurt de gemeente ons 
van het kastje naar de muur’. 
De gemeente De Bilt laat via 
woordvoerder Donate Schuil weten 
de kickboksschool niet dwars te zit-
ten. ‘We kijken met hem naar een 
andere locatie en willen de kick-
boksschool zeker niet tegenwerken. 
Helaas zijn er geen panden waar 
momenteel de juiste bestemming 
op zit. We blijven in contact’. 

V.l.n.r. Henk Zandvliet, burgemeester Sjoerd Potters, FC De Bilt-voorzitter Rob Florie en Truus te Pas.

v.l.n.r. Kim, Marrie van der Horst-van Brenk, Willem van der Horst en 
Marleen.

Uitslag Wedvlucht
 
Leden van Postduivenvereniging De Bilt schreven dit weekeinde hun 
vogels in voor een wedvlucht vanaf Pt. St. Maxence (Frankrijk) over 
een afstand van gemiddeld 360 km. De uitslag was: Ron Van Veggel 
en Zoon 1, 2, 3, 4 en 5, Combinatie van Grol en Zoon 6, 9 en 10, Ron 
Miltenburg 7 en Peter van Bunnik 8.

Je vindt hier van alles in slootjes
zoals beestjes met meerdere pootjes
voor de kids van zes tot tien
is het op Beerschoten te zien
vanaf de kant en dus niet met bootjes

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentie

Utrechts Landschap is 
jarig en trakteert

Utrechts Landschap bestaat dit jaar 90 jaar en trakteert op een 
gratis weekend weg in de natuur voor twee personen ter waarde 
van 440 euro. Utrechts Landschap is 90 jaar geleden opgericht om 
de natuur in de provincie Utrecht veilig te stellen zodat iedereen 
ervan kan blijven genieten. Dat doel is na al die jaren hetzelfde 
gebleven. Men maakt kans om een weekend lang gast te zijn in een 
vakantiewoning midden in de natuur.  

Tot en met 30 september maakt u kans op een gratis weekend weg 
in een Buitenleven vakantiewoning door uw adres achter te laten via 
www.utrechtslandschap.nl/win. De winnaar wordt begin oktober be-
kend gemaakt en kiest zelf de plaats, de vakantiewoning en het tijdstip. 
Men kan kiezen uit een overnachting in een kasteel, boswachterswo-
ning, landhuis of een huisje naast de Middelste Molen van Cabauw. 
Utrechts Landschap laat de win-
naar graag van een bijzondere 
plek genieten. 

(Petra Paasschens)

Werkploeg Landgoed Eyckenstein
In het voorjaar is het initiatief genomen om een eigen wekelijkse werkploeg met vrijwilligers uit 

de regio op te zetten op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Met de ploeg wil het landgoed een 
extra impuls geven aan het kwaliteitsniveau. Als vaste werkdag is gekozen voor de dinsdag. Vanaf 

de start, begin mei, bestaat de groep uit een bezetting van vier tot maximaal zeven personen. 

In de eerste twee maanden is gewerkt 
aan het weer op orde brengen van de 
flanken van een lange laan en een 
slootkant. 
Verwilderde braamstruiken en woe-
kerende Amerikaanse vogelkers zijn 
uitgestoken en verwijderd. Eerder 
achtergebleven snoeihout is ver-
spreid. 

Don Quichot
Met het oog op de theatervoorstel-
ling Don Quichot zijn de resten van 
een gesneuvelde zware beuk door de 
ploeg opgeruimd om de locatie toe-
gankelijk te maken. De komende pe-
riode zal verder worden gegaan met 
het vrijmaken van de sloot en een pad 
wat onderdeel is van een zichtas.

Samen
Het samen werken aan verhoging 
van de kwaliteit op het landgoed le-
vert synergie binnen de groep en vol-
doening door het bereikte resultaat. 
Bovendien is het leveren van inspan-
ning goed voor lijf en geest. De werk-
zaamheden worden gecoördineerd 
door Bert Tuinzaad en Matthias van 
Boetzelaer. Meer vrijwilligers zijn 
welkom. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan 
contact op met: Bert 06 22459961 of 
Matthias 06 29278191

Een bloemstrook tegen hondenpoep
door Kees Diepeveeen

Om de overlast tegen te gaan van 
vervuiling door honden is op 
woensdag 14 juni door kinderen 
van de BSO een strook gemeente-
grond voor de BSO-locatie aan de 
Aeolusweg in De Bilt ingezaaid 
met bloemenzaad. Initiatiefneem-
ster Tine Boerjan die naast de BSO 
woont heeft zich hier erg voor 
beijverd. De gemeente heeft de 
strook vrijgemaakt en nieuwe aarde 
ingebracht. Tine:’dit is niet alleen 
een maatregel om de overlast van 
honden tegen te gaan maar tevens 
om wilde bijen en vlinders aan te 
trekken in de wijk. Dat is met de 
aanleg van de moestuin de Raas-
donders tegenover de school ook 
goed gelukt. Daar is bloemenzaad 
gezaaid en er zijn overweldigend 
veel bloemen opgekomen. Ik hoop 
dat deze strook hetzelfde resultaat 
oplevert. 

Zand
De kinderen van de BSO hebben 
een mengsel van zand en zaad 
uitgezaaid over de strook en inge-
harkt in de bovenste laag.

Enkele buurtbewoners zorgden 
spontaan voor gieters water om 
het gezaaide strook te besproei-
en. Tine: ‘we hebben biologisch 
bloemenzaad gebruikt. Dat is een 
mengsel dat het in de volle zon 
en op arme grond goed doet’. Op 
dezelfde wijze heeft Tine Boerjan 
een week eerder samen met een 
groep ouders rondom de Regen-
boogschool ook stukjes grond in-
gezaaid. 

Een vrouw met groene vingers 
die haar uiterste best doet om het 
leefgebied in haar buurt groener 
en kleurrijker te maken.

Op bezoek bij een imker
In het weekend van 8 en 9 juli opent een aantal Nederlandse imkers hun bijenstanden voor het 
publiek tijdens de achtste Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen in 
het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijen-houderij: ook 
in deze regio. Enthousiaste imkers vertellen over het fascinerende leven van de honingbij en 

demonstreren graag wat er komt kijken bij hun mooie hobby.

Bijenhouden is meer dan een bijen-
volk met 40.000 – 50.000 bijen in 
een kast onderbrengen en verzorgen. 
Het betekent ook slingeren van de 
gewonnen honing, het vangen van of 
voorkomen van zwermen en inspe-
len op het weer en de natuur. Tijdens 
de Landelijke Open Imkerijdag Vers 
is gewonnen honing te proeven, kan 
in een bijenvolk gekeken worden en 
misschien laat de bijenkoningin zich 
zien. Het is vast wel wennen aan al 
dat gezoem om u heen, maar veilig 
in een bijenpak zult u merken dat 
bijen helemaal niet eng zijn.

Moeilijk
Honingbijen en vele soorten so-
litaire bijen en hommels maken 
moeilijke tijden door. Onder an-
dere door een gebrek aan bloe-
men lopen de aantallen van deze 
belangrijke bestuivers terug. 

Daarom besteden imkers tijdens 
de Landelijke Open Imkerijdag 
ook aandacht aan de wilde bijen 
in Nederland. Ze geven voorlich-
ting over het maken van bijenho-
tels en over wat geschikte bloe-
men zijn en waarom.

Welkom
Op zaterdag 8 juli bent u welkom 
bij Bijenstand Mellinde, Aart van 
der Linden, Koningin Julianalaan 
63 in Maartensdijk van 10.00 tot 
16.00 uur. info: www.mellinde.nl

Op zondag 9 juli bent u welkom 
bij Bijenstand ‘t Eiland, Eugène en 
Christien Broecheler, Kastanjelaan 
1, Groenekan van 11.00 tot 16.00 
uur. www.debijenwij.nl. Voor an-
dere deelnemers in de regio: zie 
www.bijenhouders.nl//landelijke-
open-imkerijdag [HvdB]

advertentie

De kinderen van de BSO doen hun uiterste best om het bloemenzaad gelijkmatig te verdelen en in te harken in 
het grote bloembed dat honden moet tegenhouden en bijen moet aantrekken.

Een gesneuvelde zware beuk wordt afgevoerd.

De bijen weten Kastanjelaan 1 in Groenekan goed te vinden.
[foto Henk van de Bunt]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
21-06
Do.

22-06
Vr.

23-06

“Dindon panée”
met knoflooksaus

of
Gebakken zeewolffilet

met pernod-saus
of

Griekse aubergineschotel
met fetakaas

€ 11,-

Woe.
28-06
Do.

29-06
Vr.

30-06

Saté van varkenshaas met
friet en sla

of
Duo van scholfilet en roodbaars 

met zomergroenten
of

Normandische appelsalade
met camembert en peper

€ 11,-

Iets te vieren? Laat het door ons cateren!
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