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Succesvolle Beursvloer 2015
76 matches, maatschappelijke waarde 118.350 euro

door Marijke Drieenhuizen

De zevende Beursvloer werd vorige week dinsdag gehouden in het hoofdkantoor van de Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug, net over de grens van De Bilt, in Zeist. Daar ontmoetten bedrijven, zzp’ers, 

onderwijs en maatschappelijke organisaties elkaar en werden 76 waardevolle matches gesloten. Alles 
met gesloten beurs. Omgerekend vertegenwoordigen deze matches een waarde van 118.350 euro. 

De Beursvloer werd dit jaar georga-
niseerd door Samen voor De Bilt en 
Mens De Bilt. Samen zijn zij actief 
in maatschappelijk betrokken on-
dernemen. Via de Beursvloer slaan 
zij een brug tussen bedrijven en de 
samenleving. Inmiddels is er een 
groot netwerk van betrokken maat-
schappelijke bedrijven.
 
Beursvloer 
Joanne Penning, de nieuwe di-
recteur van Samen voor De Bilt, 
heette alle aanwezigen welkom. 
Wethouder Jolanda van Hulst zei 
vervolgens de Beursvloer een mooi 
initiatief te vinden: ‘Met elkaar 
voor elkaar, het is een investering 
aan alle kanten. Ik weet uit erva-
ring: vrijwilligerswerk voelt goed’. 
Migchel Dirksen, directievoorzit-
ter Rabobank Utrechtse Heuvel-
rug, opende de Beursvloer met een 
klap op de gong. Tijdens de bijna 
twee uur durende Beursvloer wer-
den heel veel matches gesloten. 

De maatschappelijke organisaties 
klopten met hun wensen en behoef-
ten aan bij de deelnemende bedrij-
ven. De matches hebben betrekking 
op menskracht, kennis, toegang tot 
netwerken, materiaal of facilitei-
ten. Over geld wordt niet gepraat, 
het draait om betrokkenheid. 76 
Matches werden gesloten, allen het 
vermelden waard, hieronder slechts 
een kleine opsomming:

PR
Griftenstein & Zorg is een zorg-
boerderij in De Bilt die gehuisvest 
is in een pensionstal voor paarden. 
Daar bieden zij plek voor mensen 
van alle leeftijden die begeleiding 
nodig hebben of een nuttige dagbe-
steding willen. De zorgboerderij is 
nog in opbouw en op de Beursvloer 
zocht Suzan Baan naar iemand die 
zou kunnen helpen bij de marke-
ting. Ebbe Rost van Tonningen was 
bereid een match met hen aan te 
gaan en ze te helpen bij hun vragen 

over marketing en kwaliteit. Anne-
lies Kastein van Stichting Eet Mee! 
was op de Beursvloer op zoek naar 
een bedrijf dat hen wilde onder-
steunen in het meer bekend maken 
van dit initiatief. In Sander Wuis 
van Woonstichting SSW vond men 
een luisterend oor. Dat resulteerde 
in een geweldige match: SSW zal 
alle middelen die hen ter beschik-
king staan gedurende een jaar lang 
aanwenden om Stichting Eet Mee! 
op de kaart te zetten. Douwe Tijsma 
van het Rode Kruis zocht iemand 
die meer bekendheid zou kunnen 
geven aan de vakanties die zij or-
ganiseren. Vaak draait het om de-
zelfde groep mensen terwijl er veel 
meer mensen in de gemeente De 
Bilt wonen die er voor in aanmer-
king zouden kunnen komen. De va-
kantie met 24 gasten naar de Rijper 
Eilanden zal hierbij als voorbeeld 
worden gebruikt. In Cor Groenen 
van De Vierklank vonden zij de 
juiste persoon: er zal aandacht wor-
den besteed aan dit uitje waarbij 
duidelijk zal worden gemaakt wie 
in aanmerking zou kunnen komen 
voor een volgende vakantie.

Matches
Hanneke Eilers van het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt was op zoek 
naar een zaal voor de Nieuwjaars-
borrel 2016, zodat het bestuur, alle 
medewerkers en alle vluchtelingen 
elkaar een goed en mooi Nieuwjaar 
kunnen wensen. Gertjan Kaay, re-
giomanager van Reinaerde, bood 
hen een ruimte aan in Buurtboerde-
rij De Schaapskooi . Farah Dahman 
organiseert sinds maart van dit jaar 
samen met anderen huiswerkbe-
geleiding aan kinderen van ouders 
met een laag inkomen. Inmiddels 

geeft men begeleiding aan 50 kin-
deren en bestaat het voornemen om 
een stichting op te gaan richten. 
Met Frans van Beek van Notarissen 
Houwing van Beek maakten zij de 
match: een akte zal worden opge-
steld. Arja Smits van De Windehof, 
een woonlocatie van zorggroep 
Kwintes in Bilthoven, zocht vrij-
willigers om met een aantal bewo-
ners een dagje uit te gaan. D’66 was 

bereid om met een aantal 
jongvolwassenen een dagje 
uit te gaan en hen geheel 
vrij te houden. 

Bedankt
Na twee intensieve uren maakte 
Joanne Penning de uiteindelijke 
stand bekend: 76 mooie matches. 
Zij bedankte alle aanwezigen en in 
het bijzonder de hoekmannen, allen 
aanwezig namens Rotaryclub De 
Bilt/Bilthoven en een groot aantal 
leerlingen van De Werkplaats. Ook 
zij hadden taken binnen de organi-
satie van deze Beursvloer. 

Suzan Baan en Ebbe Rost van Tonningen sluiten een mooie match: Ebbe 
Rost van Tonningen gaat helpen bij de opzet van marketing en kwaliteit 
voor Zorgboerderij Griftenstein & Zorg.

Annelies Kastein en Sander Wuis sluiten een match: SSW gaat gedurende 
een jaar Stichting Eet Mee! promoten.

Hanne Eilers en Gertjan Kaay 
sluiten een match: Reinaerde biedt 
een ruimte aan voor de komende 
Nieuwjaarsborrel.

Nieuwe uniformen boa’s
Vanaf nu dragen de drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) 
van de gemeente De Bilt een nieuw uniform. Met de nieuwe uniformen 
zijn de boa’s beter herkenbaar op straat. Het nieuwe uniform is een 
landelijk initiatief van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. 

‘De boa’s doen belangrijk werk in 
onze dorpen. Ze zijn de oren en 
ogen van de wijk, hebben opspo-
ringsbevoegdheden en handhaven 
op grond van de Algemene Plaat-
selijke Verordening. Denk bijvoor-
beeld ook aan het bemiddelen bij 
burengeschillen, de handhaving 
van de Drank- en Horecawet en het 
optreden bij overlast. Onze boa’s 
leveren daarmee een belangrijke 
bijdrage aan de (sociale) veiligheid 
en de leefbaarheid in onze dorpen 
en wijken, in nauwe samenwerking 
met de politie’, aldus burgemeester 
Arjen Gerritsen.

“115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie”
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

14/6 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/6 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
14/6 • 18.30u - Prop. A. van Zetten

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
14/6 • 10.30u - Mw. E. Schinkel

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

14/6 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
14/6 • 10.30u - Pastor. J. Baneke

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
14/6 • 10.15u - Ds. C. van Breemen 

14/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/6 • 10.00u - Ds. B. Oosterom
14/6 • 19.00u - Ds. J. van Dijk

Pr. Gem. Immanuelkerk
14/6 • 10.00u - Mevr. ds. A. van Buuren

Pr. Gem. Opstandingskerk
14/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
14/6 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
14/6 • 10.00u - Dhr. F. Pot

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
14/6 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Blauwkapel 
14/6 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij 

14/6 • 18.30u - Kand. E. Boogert

Herst. Herv. Kerk
14/6 • 10.30u - Kand. v. Appeldoorn

14/6 • 18.00u - Ds. v. Tilburg

Onderwegkerk Blauwkapel
14/6 • 10.30u - Pastor C. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/6 • 11.00u - Mevr. ds. H. Keur

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/6 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
14/6 • 18.30u - Ds. K. van Meijeren

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
14/6 • 9.30u - Mevr. ds. H. Keur

St. Maartenskerk
14/6 • 10.00u - Familie Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/6 • 10.00u - Ds. J.F. Ezinga
14/6 • 18.30u - Hr. A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk
14/6 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. M. van der Zwan
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 13 juni haalt het 
Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Studiekring zoekt deelnemers

De studiekring is bestemd voor 
55-plussers. Deelnemers geven 
een presentatie aan elkaar. Het 
gaat erom over een onderwerp 
gericht informatie te verzamelen 
en nieuwe gegevens samen te 
bestuderen en uit te werken. Het 
is geen cursus maar een zelfstu-
rende groep. Het aantal mensen 
dat kan deelnemen is 10 tot 15 
personen. De studiekring komt 
ca. 12-14 keer per jaar bij elkaar 
in de bibliotheek van Bilthoven. 
Meer informatie en aanmelden: 
Dorothé Bunnik, dbunnik@ide-
acultuur.nl.

Alzheimer Café

Op dinsdag 16 juni vindt er een 
Alzheimer Café plaats in De 
Koperwiek in Bilthoven. Een 
Alzheimer Café is de bena-
ming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Dr. Els Vriens, 
neuroloog en Jorieke Potter, ver-
pleegkundige met specialisme 
geheugenpoli en Parkinson, ver-
tellen over hun werk. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje 
te nemen en even na te praten. 
Toegang is gratis. Problemen met 
vervoer? En/of andere info: Alida 
Melkert, tel.nr. 030-6562977 of 
met Bea van Doeland, tel. 030-
2219022. 

Zomerfilm

Als ode aan de zomer vertoont 
Het Filmhuis in het Lichtruim op 
woensdag 17 juni ‘my summer of 
love’, een tijdloze zomer-roman-
ce met imponerend acteerwerk 
van de Engelse regisseur van 
Poolse afkomst Pavel Pavlikovs-
ky. Dit is de laatste film van het 
seizoen 2014/15. In september 
wordt weer gestart met een nieu-
we cyclus van 10 films. Aanvang 
voorstelling 20.00 uur. Kaarten 
zijn online verkrijgbaar via www.

kunstenhuis.nl en in het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Biltho-
ven vanaf een uur voor aanvang 
voorstelling.

Bingo in Maartensdijk 

Bingo op vrijdag 19 juni in het 
Servicecentrum Maartensdijk. 
Speel ook een rondje mee. In 
de pauze kunt u gezellig even 
bijpraten en een kopje koffie of 
thee drinken. Aanvang: 14.15 uur 
en de kosten zijn 3,50 euro voor 
5 speelrondes. Meer informatie: 
Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346 214161 en/of maartens-
dijk@mensdebilt.nl.

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 28 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: ‘Reiziger op 
het pad’. Het Soefisme is een 
religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

Trio-jumelage-expositie

De stichting Jumelage De Bilt 
– Coesfeld en het Gemeente-
bestuur van De Bilt verzorgen 
een trio-jumelage-expositie in 
het Gemeentehuis van 3 juli tot 
18 augustus. De openingstijden 
zijn maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Op vrijdag 
3 juli om 16.30 uur wordt de 

expositie geopend door wethou-
der Hans Mieras. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door 
het saxofoonkwartet Xasaxa van 
de muziekschool. De exposanten 
zijn Truus van den Heuvel (De 
Bilt), Christian Tiepold en Burk-
hard Hoppe (Coesfeld).

Bidden tijdens Ramadan

Tijdens de Ramadan (van 18 juni 
tot 17 juli dit jaar) bidden Mos-

Geboren
8 juni 2015

Willemijn
Dochter van 

Diederick en Willy van de Veen - 
de Bruijn

Dr. Welfferweg 77
Westbroek

lims tijdens het vasten extra veel. 
Ze geloven dat God dan nog 
meer dan anders, de gebeden zal 
verhoren.. 

Ook in De Bilt zal er door Chris-
tenen tijdens de Ramadan gebe-
den worden voor Moslims uit De 
Bilt en voor de hele Moslimwe-
reld. Meebidden kan dagelijks 
op Looydijk 53, van 20.00 uur 
tot 20.30 uur. Zie ook website 
www.30dagen.nl.

Uw genade is mij genoeg om te leven en te sterven, want Hij heeft 
gezegd: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal 
leven al ware hij ook gestorven, en die Mij zoekt zal Mij vinden.

2 Kor. 12 : 9, Joh. 11 : 25-26, Luk. 11 : 9-10

Na een ernstige ziekte nam de God van Abraham, Isaäc en Jacob, 
door Jezus Christus, tot Zich in Zijn hemelse heerlijkheid mijn zeer 
geliefde vrouw, onze zeer geliefde moeder, schoonmoeder,
oma en mijn schoondochter

Trijntje Jeltje Post-Grünbauer
Geboren te Amsterdam Overleden te Maartensdijk
op 13 januari 1948 op 8 juni 2015

 C.H. Post
 Heleen en Arie
 Ariën, Corstian
 Willemien
 Arie
 Gerrit en Bianca
 Nico en Betty
 Jetske
 Stoffel en Petra
 Tiemen
 Menno en Hanneke
 Ria
 W. Post-Kunz

Dorpsweg 100
3738 CH Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 12 juni van 19.00 tot 
20.00 uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Ichthus-
kerk, Albert Cuyplaan 2C te Soest.

De rouwdienst zal gehouden worden D.V. maandag 15 juni om 
13.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden omstreeks 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats, Veld-
weg 18 te Soest.Na de begrafenis is er nog gelegenheid de familie 
te condoleren in de Ichthuskerk.

Geen bloemen
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Zaterdag 20 juni: bijeenkomst over
erfrecht, executele en uitvaartzorg...

De begrafenis was heel bijzonder: 
bij aankomst begeleidde de 
familie hun moeder en oma per 
loopkoets naar de Heidekapel, 
een open schuur. Daar werd ze 
liefdevol herdacht met muziek 
en persoonlijke woorden. Daarna 
volgde de begrafenis zelf in het 
open veld. Bloemen en grassen 
bloeiden en de zon scheen. 
Helemaal zoals iedereen het 
zich had voorgesteld. Na afloop 
werd er getoost op het leven 
van moeder en oma. Een mooi 
voorbeeld van een persoonlijk 
afscheid, wat mij betreft. Bij een 
uitvaart komt het aan op details. 
Alles is mogelijk, niets hoeft 
op de manier zoals het altijd 
gebeurt. Iedere uitvaart is uniek: 
het gaat om de persoonlijke tint 
aan het geheel.

Als uitvaartverzorger kom ik kort 
na een overlijden vaak in contact 
met de erfgenamen.  Die hebben 
niet alleen praktische vragen 
over de uitvaart, maar ook vragen 
over de afwikkeling van de 

Vorige week mocht ik voor een familie een begrafenis verzorgen op natuurbegraafplaats 
‘Heidepol’. De overledene was thuis opgebaard zodat iedereen in alle rust afscheid kon nemen 
in haar natuurlijk omgeving. Op de dag van de uitvaart legden we haar samen met de familie in 
een ecologische uitvaartkist: populierenhout met handgrepen van touw. Helemaal passend bij de 
gedachte aan een natuurbegrafenis. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen droegen hun moeder 
en oma naar de rouwauto en met de familie achter ons aan zijn we via Zeist over de binnenwegen 
naar de begraafplaats bij Arnhem gereden.

nalatenschap, over het erfrecht 
of over de inhoud van een 
testament. Mensen die hun eigen 
afscheid voorbereiden lopen 
tegen vergelijkbare vragen aan. 
Ik verwijs dan graag door naar 
een specialist op dat vlak, notaris 
Frans van Beek uit Bilthoven, 
in wie ik dezelfde zorgvuldige 
manier van werken herken 
die ik zelf hanteer. Er is veel te 
vertellen over nalatenschap en 
bijvoorbeeld erfrecht, maar ook 
over uitvaartverzorging: wat 
komt er kijken bij het regelen 
van een uitvaart? Wat kost een 
uitvaart eigenlijk en waaarom? 
Wat zijn de mogelijkheden om 
een uitvaart persoonlijk vorm te 
geven? 

Frans van Beek en ik organiseren 
op zaterdag 20 juni van 11.00-
13.00 uur (Soestdijkseweg 
Zuid 267 te Bilthoven) een 
bijeenkomst over erfrecht, 
executele en over alles wat bij 
het regelen van een uitvaart 
komt kijken.  We doen ons best 

er een boeiende bijeenkomst van 
te maken. Zo kunt u zelf kennis 
nemen van zaken die met een 
uitvaart te maken hebben en er is 
een collectie miniatuur rouw-
auto ’s te bewonderen.
U kunt u zich aanmelden of 
meer informatie vragen via info@
houwingvanbeek.nl of via 
030-2290811. Na afloop van 
de bijeenkomst praten we met 
een broodje na. U kunt dan ook 
persoonlijker vragen te stellen 
aan Frans en mij.

Komt u...?

Koop Geersing, uitvaartverzorger.

06 - 51 24 77 43

Liever niet bezuinigen
door Henk van de Bunt 

Met de oproep dat vrijwilligerswerk niet gratis is, proberen Stichting Mens De Bilt, 
Handjehelpen en het Meldpunt Vrijwilligerswerk duidelijk te maken,
dat een korting van 7% op de subsidies voor welzijn niet gewenst is. 

‘De door het College gewenste 
participatiemaatschappij is op 
deze manier minder goed vorm te 
geven’, zo verwoorden deze pro-
fessionals. ‘Let wel’, zo wordt ge-
steld, ‘de subsidie op welzijn wordt 
besteed aan de meest kwetsbare 
mensen in de (Biltse) samenleving 
en stelt in veel gevallen het gebruik 
van professionele en veel duurdere 
zorg uit’. 

Kadernota 
Het College van B&W heeft een 
Kadernota opgesteld, waarin het 
voornemen om drie grote projecten 
op te pakken: Het Nieuwe Lyceum, 
De Vierstee en Zwembad Branden-
burg. Om hiervoor geld vrij te ma-
ken stelt het college voor om een 
generieke korting van 7% door te 
voeren op subsidies voor sport, cul-
tuur en welzijn, naast o.a. een be-
zuiniging op de bedrijfsvoering van 
de gemeente. 

Meldpunt 
Roeli Olthof van het Meldpunt: 
‘Wij werken met 40 vrijwilligers; 
de belangrijkste taak is het vervoer 
van inwoners uit de gemeente De 
Bilt. Wij zijn iedere werkdag van 
09.00 tot 12.00 uur bereikbaar en 
bieden 2100 keer per jaar hulp’. Het 

Meldpunt ontvangt van de gemeen-
te een subsidie van 6.000 euro per 
jaar. Daarvan wordt de huur betaald 
voor een bureau in de Bibliotheek, 
telefoon en internet, autoverzeke-
ring en een jaarlijks uitstapje met 
alle vrijwilligers. 

Boeien
Rosemarie Pielage is al even dui-
delijk. ‘Vrijwilligerswerk is niet 
gratis. Handjehelpen ondersteunt 
door hulpvragers te koppelen aan 
mensen die hun maatschappelijke 
betrokkenheid om willen zetten in 
daden’. 
Om goede matches te kunnen ma-
ken wordt er door Handjehelpen 
veel werk verzet: ‘Het vinden en 
binden van vrijwilligers vraagt wat 
van ons, want we willen ze ook 
voor langere tijd boeien, begelei-
den en trainen. Daarnaast krijgen 
zij een vergoeding voor gemaakte 
onkosten. Wij krijgen hiervoor een 
subsidie van de gemeente en daar-
mee helpen wij in de gemeente De 
Bilt jaarlijks ongeveer 50 volwas-
senen en gezinnen. Wij vinden het 
jammer dat men geen tijd heeft 
om inzichtelijk te maken, hoeveel 
geld de gemeente De Bilt bespaart 
door Handjehelpen (niet-gekorte) 
subsidie te geven. ‘Het zou mooi 

zijn als iemand daar eens een on-
derzoek naar zou doen. Dit betreft 
dan niet alleen ons maar de gehele 
welzijnssector, want samen van-
gen wij veel op.’

Mens De Bilt 
Directeur Evelien Ribbens van 
Mens De Bilt: ‘Mens De Bilt houdt 
zich bezig met maatschappelijke 
ondersteuning in de gemeente. 
Wij zijn actief in het brede veld 
van ontmoeting, vrijwilligerswerk 
en mantelzorg en voeren de taken, 
die voortkomen uit de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning uit 
in opdracht van de gemeente. De 
bezuiniging van 7% op de subsi-
die aan Mens betekent een korting 
van 130.000 euro op jaarbasis. Dat 
is veel. Zeker als men daarbij be-
denkt, dat, de effecten van de be-
zuinigingen door het Rijk nu nog 
niet zichtbaar zijn. Wanneer de be-
zuiniging doorgezet wordt kunnen 
we met minder geld niet hetzelfde 
blijven doen. De gemeente moet 
dan maar aangeven van niet meer 
van belang is. 

Gemeenteraad 
Op donderdag 18 juni zal de ge-
meenteraad een beslissing moe-
ten nemen over de Kadernota en 

daarmee of de bezuiniging van 7% 
op de subsidies doorgevoerd zal 
worden. Alle drie de dames kun-
nen veel voorbeelden aandragen, 
waarom dit geen verstandige keu-
ze zou zijn. Evelien Ribbens: ‘Wij 

gaan niet over die keuze, die moet 
de gemeenteraad zelf letterlijk en 
figuurlijk zelf nemen, maar wij ho-
pen dat er andere mogelijkheden 
zijn dan het generiek korten en ze-
ker niet op welzijn’. 

Evelien Ribbens (links), Rosemarie Pielage (midden) en Roeli Olthof zijn 
het eens: ‘Niet bezuinigen op welzijn’.

Ambtenaren
in buurtmoestuin

Op vrijdag 29 mei hebben medewerkers van de gemeente 
de handen uit de mouwen gestoken in de buurmoestuin 

De Biltse Biet aan de Blauwkapelseweg in De Bilt. 
De moestuin heeft een duurzame insteek en drijft op 

samenwerking tussen betrokken inwoners. 

De buurtmoestuin is een jaar geleden van start gegaan op initiatief van 
een aantal enthousiaste inwoners. Het is geen volkstuin waar ieder zijn 
eigen stukje grond beheert, maar een project waar een ieder een actieve 
bijdrage aan kan leveren en vervolgens ook letterlijk de opbrengst kan 
oogsten. De gewassen worden op een duurzame wijze geteeld.

Het is geen volkstuin; het is een buurtmoestuin. Een klein groepje Bil-
tenaren richtte in de zomer van 2014 De Biltse Biet op. De hoop is dat 
deze ideële manier van werken aanslaat en navolging krijgt. Het is een 
mooi initiatief, waar de gemeente met veel plezier een bijdrage aan 
heeft geleverd. [HvdB]

Een groep medewerkers van de gemeente helpt mee de tuin te ontdoen 
van stenen en onkruid zodat er opnieuw gepland en ingezaaid kan 
worden.

advertorial

Lang Leve Kunst

In het kader van het project ‘Gunst t is Kunst’ vond een creatieve 
kunstmiddag plaats in De Biltse Hof. Lang Leve Kunst is een 
meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil 
stimuleren. 
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas saté

Garnalenspiezen 
met heerlijke 
tuinkruiden marinade

Speklapjes 
diverse soorten

per 
stuk 1.75

500
gram 6.98

500
gram 3.98

500
gram 6.50

500
gram 6.25

Sucade

Kipfilet (scharrel)

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

OUDE UTREGSE KAAS  

4.98250
gram

5.75500
gram

7.98500
gram

DJAKARTA NOTENMIX

Wegens succes nogmaals:1.75100
gram

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Diverse vlugklaar 
artikelen

GEHAKT 
BIEFSTUK MET 
VERSE UITJES

Special van de week:

per 
stuk 0.99

TIP!

BIEFSTUK MET 

Informeer eens naar onze 
compleet verzorgde BBQ’s 

voor maar €12.50 pp 
5 soorten vlees, diverse salades, rauwkost, 

stokbrood met kruidenboter, 3 soorten 
sausjes, tangen en lepels en een BBQ met gas!

Filet americain
Sellery salade
Ei-bieslooksalade

3 x 100
gram 4.98

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Boeren ham
Fricandeau
Rosbief

3 x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 juni
t/m woensdag 17 juni

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 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

9.99
1 Kg.

KIPSATÉ VLEES
Extra donderdag voordeel:

Lekker voor 
de BBQ!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Zomergoulash
MET RIJST _______________100 GRAM 1,25
Paella
RIJK GEVULD ____________100 GRAM 1,49
Aspergeschotel
_________________________100 GRAM 1,49

Zaterdag verse Sushi!!!

Sap... sap... sap...

Wilde Bos-perziken
500 GRAM

Pitloze

Watermeloen
PER PART

Alle 40 soorten

Tomaten
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 15, DINSDAG 16
EN WOENSDAG 17 JUNI

1,49 1,251,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop
Hollandse Aardbeien, 
Kersen en Zacht fruit!

Hollandse Asperges
gratis geschild!!!

VERS GESNEDEN

Bietjes __________500 GRAM 0,99

VERS GESNEDEN

Ananas ________ VOLLE BAK 0,99

Macaroni gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99
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OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

advertentie

‘Duurzaamheid doen we met zijn allen’
door Henk van de Bunt

GroenLinks organiseert op maandagavond 15 juni een thema-avond over circulaire economie, 
met als gastspreker Arthur ten Wolde, gepromoveerd natuurkundige en deskundige op het 

terrein van circulaire economie. 

Een circulaire economie kenmerkt 
zich door het hergebruik van pro-
ducten. Bij een circulaire economie 
staan de begrippen Reduce, Re-use 
en Recycle centraal. Waarde-ver-
nietiging, behorend bij een lineaire 
economie, wordt hiermee voorko-
men. Door producten anders te ont-
werpen worden minder grondstof-
fen gebruikt en kunnen producten 
beter worden gerecycled. Bedrijven 
werken op deze manier mee aan 
afvalbesparing en realiseren zo ma-
teriaal- en kostenbesparingen. In 
het Duurzaamheidprogramma Ge-
meente De Bilt 2015-2018, wordt 
een tweetal pijlers voor het duur-
zaamheidbeleid gedefinieerd: het 
streven naar energieneutraliteit en 
het stimuleren van een circulaire 
economie. Alle reden voor een ge-
sprek met wethouder Anne Brom-
mersma (Duurzaamheid) en Groen-
Links-voorzitter Carla Wijers: 

Duurzaamheid
Carla Wijers: ‘Waarom circulaire 
economie als één van de speerpun-
ten in de gemeentelijke Duurzaam-
heidsagenda?’ Anne Brommersma: 
‘Met de beperkte middelen en tijd 
die we hebben, is prioriteiten stellen 
belangrijk. People, planet en profit 

zijn natuurlijk alle drie belangrijk 
in een duurzaamheidsbeleid. Ik 
koos er voor om de komende jaren 
vooral te focussen op het planet-
deel. Daar is voor De Bilt nog een 
heleboel te doen. Energieneutrali-
teit komt dan natuurlijk meteen in 
beeld. Op dit terrein gebeurt ook al 
het een en ander. Circulaire econo-
mie is als term minder bekend in 
De Bilt, maar erg belangrijk als het 
over het behoud van onze planeet 
gaat. Afvalscheiding valt er onder. 
Circulair gedacht moeten we het 
trouwens niet meer over afval heb-
ben, maar over grondstoffen. Alles 
wat wij in onze kliko’s gooien, zou 
hergebruikt kunnen worden voor 
nieuwe dingen’.

Repair
Carla Wijers benadrukt dat het be-
langrijk is om anders te kijken naar 
producten.’In de discussies gaat 
het over hergebruik van onderde-
len van producten of het produce-
ren van producten die biologisch 
afbreekbaar zijn. Cradle to Cradle 
producten in plaats van Cradle to 
Grave. Wat minstens zo belangrijk 
is, zijn totaal andere concepten, 
zoals het leasen van spijkerbroe-
ken en het kopen van lichturen in 

plaats van lampen. Er gebeuren al 
veel mooie dingen bij innovatieve 
bedrijven. De houding van burgers 
is erg belangrijk. Duurzaamheid 
kun je niet van boven opleggen. 
De noodzaak voelen om het an-
ders te doen, is erg belangrijk voor 
het slagen van dit soort initiatie-
ven.’ Anne Brommersma vult aan: 
‘Duurzaamheid is een thema, dat 
we met zijn allen doen. We hebben 
een Repair café, een mooi voor-
beeld van circulaire economie; dat 
is een bewonersinitiatief. Hetzelfde 
geldt voor de fair-trade werkgroep. 
De gemeente heeft daar geen be-
moeienis mee gehad. Een taak van 
de gemeente is om bewoners te sti-
muleren én hen te faciliteren in het 
goed scheiden van hun afval. En ik 
wil ook graag - en dat hebben we 
ook in ons beleid opgenomen -, dat 
de gemeente zelf het goede voor-
beeld geeft in de ontwikkeling naar 
een ‘zero waste’ gemeente. Zero 
waste is een filosofie, die het her-
gebruik van producten aanmoedigt. 
Het zou mooi zijn als steeds meer 
organisaties vanuit de circulaire 
gedachte gaan (samen-)werken: 
steeds minder afval, een langere 
gebruiksduur van producten en 
steeds meer hergebruik’.

Ambities 
Voor het afdelingsbestuur Groen-
Links De Bilt is duurzaamheid een 
topprioriteit. Carla Wijers: ‘Door 
het organiseren van bijeenkomsten 
willen we de uitwisseling van ken-
nis, van innovatieve ideeën en van 
nieuwe initiatieven stimuleren. Met 
als doel een zero waste samenle-
ving.’ Anne Brommersma: ‘Ik wil 
realiseren dat de gemeente De Bilt 
een no waste organisatie wordt. 
Dat betekent dat het College en de 
ambtenaren het goede voorbeeld 
geven: geen restafval meer. En het 
zou mooi zijn als ook andere orga-
nisaties, zoals scholen of bedrijven, 
dat gaan doen. Daarnaast wil ik dat 

het percentage afval dat gescheiden 
wordt in ieder geval van de huidige 
61% naar 75% gaat. Dat zijn ambi-
ties van nu. De ontwikkelingen op 
het terrein van duurzaamheid gaan 
snel. Ik weet zeker dat als we dit 
gesprek over 2 jaar nog een keer 
hebben, de doelstellingen hoger 
zullen liggen’.

Meer weten over circulaire econo-
mie en concrete stappen in De Bilt 
op weg naar een duurzame toe-
komst? Ga dan op 15 juni om 20.00 
uur naar de thema-avond over cir-
culaire economie in het H.F. Witte 
Centrum De Bilt. (zie ook: www.
debilt.groenlinks.nl)

Twintig jaar vriendschap tussen 
Miescisko en De Bilt

Zaterdag 23 en zondag 24 mei vond in Miescisko een feestelijke viering van het 20-jarig 
jubileum van de Jumelage De Bilt – Miescisko plaats. Voor Miescisko viel dit 

jubileum samen met de viering van 25 jaar democratie in Polen.

Deze stedenband is één van de vele 
stedenbanden, die in de 80er en 
90er jaren van de vorige eeuw met 
plaatsen in andere Europese landen 
tot stand kwam. Doel was om ook 
de lokale bevolking te betrekken 
in het grote plan voor een verenigd 
Europa. Het bevorderen van het 
leggen van persoonlijke contacten, 
inzicht in de organisatie van elkaars 
lokale en regionale bestuur, en el-
kaar de hand reiken waar nodig 
heeft veelal geleid tot begrip en res-
pect voor de cultuur van de ander. 
Er zijn in de afgelopen 25 jaar veel 
vriendschappen gesloten. 

Verbeterd
Na woorden van burgemeester Ar-
jen Gerritsen memoreerde Tineke 

Cramer, voorzitter Razem De Bilt, 
in haar toespraak het eerste bezoek 
dat zij namens de gemeente Maar-
tensdijk aan Miescisko bracht. In 
heel Polen, zo ook in Miescisko, is 
in de afgelopen 25 jaar veel veran-
derd. Veel is opgeknapt en verbe-
terd en de welvaart is toegenomen. 
Vele groepen uit de jumelagege-
meenten zoals de brandweer, poli-
tie, onderwijzers, gezondheidszorg, 
gemeenteambtenaren en ouderen-
werk hebben elkaar in de afgelopen 
jaren ontmoet en met elkaar van 
gedachten gewisseld. En nog steeds 
zijn er jaarlijkse uitwisselingen. 
Tineke bedankte in haar toespraak 
daarom ook alle vrijwilligers in 
beide gemeenten voor hun inzet en 
hartelijkheid. Namens Razem De 

Bilt overhandigde zij, ter gelegen-
heid van 20 jaar vriendschap, een 
geldbedrag voor het renoveren van 
de kleuterschool in Miescisko.

Groenhorstcollege
Razem organiseerde zomerkam-
pen voor jongeren, afwisselend in 
Polen en in Nederland. Er zijn nog 
ieder jaar uitwisselingen tussen het 
Groenhorstcollege en de school in 
Miescisko. Ieder jaar staat Razem 
op de St. Michaelsmarkt en samen 
met Razem Miescisko verkopen 
zij goede tweedehands kleding en 
leuke snuisterijen. Vrijwilligers uit 
beide gemeenten zetten zich in om 
van alles te verkopen. De opbrengst 
gaat altijd naar een goed doel in 
Miescisko.
Het klein harmonieorkest van de 
jubilerende Koninklijke Biltse 
Harmonie was meegereisd naar 
Miescisko en heeft een bijzonder 
aandeel geleverd in de feestelijkhe-
den. 28 leden van het orkest hebben 
samen met het jeugdorkest en de 
majorettes van Miescisko meerdere 
optredens verzorgd. Een combina-
tie van een muzikale uitwisseling 
en de viering van beide jubilea 
maakte dit weekend tot een onver-
getelijk feest.        (Joke Nederhof)

Er vond ook een uitwisseling 
plaats tussen De KBH klein 
harmonieorkest en het orkest 
van Miescisko. Ook de Poolse 
majorettes hebben zich van hun 
beste kant laten zien. 

Evaluatie afsluiting
In de periode 21 mei tot en met 3 juni heeft de gemeente de omlei-
dingsroute getest, die van toepassing zal zijn bij de afsluiting van de 
spoorwegovergang bij de Leijenseweg vanaf het najaar 2015.   

Met deze proefperiode wil de gemeente een beeld krijgen van de effec-
ten van de omleiding op de doorstroming en veiligheid in en rondom 
de wijk De Leijen. Omdat de wijk gedurende een periode van 1,5 jaar 
voor gemotoriseerd verkeer alleen te bereiken is via de noordzijde, is 
met verschillende bewonersgroepen, scholen en het verkeersplatform 
gekeken hoe de verkeersdruk verdeeld kan worden. Samen hebben 
zij verschillende varianten voor de verkeerscirculatie bekeken en alle 
voor- en nadelen afgewogen. Uiteindelijk zijn zij tot een optimale va-
riant gekomen die het college heeft vastgesteld. Deze variant is in de 
afgelopen twee weken getest.

Eerste bevindingen
Tijdens de eerste week bleek dat het erg wennen was voor de wegge-
bruikers. De aangepaste situatie was niet voor een ieder even duidelijk. 
Op basis van verschillende signalen die bij de gemeente binnen kwa-
men, is de bebording aangepast en zijn extra barriers geplaatst. Ook 
het inzetten van verkeersleiders heeft bijgedragen aan de doorstroming. 
Aan het eind van de eerste week werd de situatie stabieler. In de tweede 
week zijn metingen verricht en heeft de gemeente zelf verschillende 
observaties gedaan. 

Duidelijk
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de doorstroming in de ochtend-
spits moeizaam verloopt. Het verkeer had last van langere reistijden. 
Ook de situatie op een aantal kruispunten op en rondom de Jan Steen-
laan vraagt om extra aandacht. Opvallend was ook dat er, zelfs na een 
eerste week van gewenning, toch nog veel weggebruikers zijn die zich 
niet aan de inrijdverboden op sommige wegen hielden, met de nodige 
opstopping en verwarring voor overige weggebruikers tot gevolg. 

Evaluatie
In de komende weken krijgt de gemeente de beschikking over de uit-
komsten van de metingen die op zo’n 22 punten zijn gedaan. Deze uit-
komsten zal de gemeente, samen met alle reacties die ontvangen zijn, 
evalueren met de werkgroep die meegedacht heeft over de omleidings-
route. Nog voor de zomervakantieperiode zal deze evaluatie afgerond 
worden en wordt, waar nodig en mogelijk, een voorstel aan het college 
gedaan om de omleidingsroute eventueel aan te passen. 

Anne Brommersma en Carla Wijers (r).



Hier had uw advertentie
kunnen staan!
Meer weten?

Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Activiteiten en Ontmoeting in de zomer
Ook in de zomerperiode is er van alles te doen in de 
Service Centra in De Bilt en Maartensdijk.  Kijk op onze 
site of loop bij ons binnen voor  meer informatie. Wilt u 
zelf wat organiseren en heeft u een ruimte of wat hulp 
nodig? Ook dat kan bij en met ons. Wij vinden het leuk 
om mee te denken.

Meedoen en Samen 

Gezellig eten in Wijkrestaurant Bij de Tijd
Elke dag is het wijkrestaurant geopend vanaf half 
10. U kunt er een kop koffie drinken, lunchen en ’s 
avonds eten. Ook leuk voor een buurtborrel, een 
feestelijke lunch met familie of een koffieochtend met 
vriendinnen. Vanaf nu is ons terras geopend. Natuurlijk 
bent u ook welkom als u als vrijwilliger mee wilt helpen. 
Vraag naar Misja Oliemans. Prof. Dr. H. Kamerlingh On-
nesweg 14 DeBilt.

Heeft u vragen? Loop binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 
of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein,
0346-214161

Kapper Hans
gaat a.s. zaterdag
samen met vriendje 
Wim lopen in Katwijk.

Maak dus 
snel een
afspraak.
Bel 212455

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

voor 

frisse 
ideeën!

Stichting Bodhisattva

Prins Alexanderweg 54 b
3712 AB  Huis ter Heide

Info: stichtingbodhisattva.eu
of bel: 06 - 28373039

Prins Alexanderweg 54 bPrins Alexanderweg 54 b
3712 AB  Huis ter Heide
Prins Alexanderweg 54 b

Info: stichtingbodhisattva.euInfo: stichtingbodhisattva.eu
3712 AB  Huis ter Heide

Info: stichtingbodhisattva.eu

Boeddhisme als Levensfi losofi e

Filosofie en Meditatie

Vakantie Boeddhaweek
17 - 21 aug. 2015

Het mannelijke in de vrouw en
het vrouwelijke in de man

Een echte vakantieweek waarin we
op een dieper niveau kennismaken met
wie we werkelijk zijn. Met fi losofi e, meditatie,
yoga en buitenactiviteiten o.l.v. Dorien Quik

De bakker heeft
Abraham gezien, daarom voor iedereen die ze gemist heeft, of ze gewoon erg lekker vond, vrijdag en zaterdag de lekkerste oliebollen
Per stuk 50 cent!!

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
 zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur

Wassen zonder krassen
met lakvriendelijke borstels.
Ook voor grote bussen van max. 
2.80 meter hoog en 7.10 meter lang.

TERWIJL U GENIET VAN EEN GRATIS
KOPJE KOFFIE IN ONZE GEZELLIGE RECEPTIE,

MAKEN WIJ UW AUTO WEER BLINKEND SCHOON!

SERVICE EN KWALITEIT
BIJ U IN DE BUURT!

Tel: 035-5823009
E-mail: info@bojoscarwash.nl

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A

1231 LA Loosdrecht

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele  inktpatronen
        

HP 20 (C6614)  van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823)  van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658)  van € 23,50 voor € 16,00

     HP 344 (C9363)  van € 29,50 voor € 19,50

Brother DR2000 drum  van € 75,00 voor € 37,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007  van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008  van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017  van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050  van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...
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Canon van de Wadden warm ontvangen
door Guus Geebel

‘Jutten zit iedere eilander in het bloed’, zegt Jan Houter met glimmende oogjes als hij vertelt wat er 
in 1994 gebeurde toen drie containers gevuld met sigaretten aanspoelden. Op vrijdag 5 juni hielden 

de auteurs Jan Houter en Anne Doedens in de Bilthovense Boekhandel een presentatie over hun 
onlangs verschenen boek Geschiedenis van de Wadden. De Canon van de Waddeneilanden. 

De canon van de Wadden bestaat uit 
vijftig vensters van elk 1200 woor-
den waarin de historische ontwikke-
lingen en hoogtepunten van de eilan-
den in samenhang rijk geïllustreerd 
worden beschreven. De goedbezoch-
te presentatie over deze vakantie-
eilanden vond toepasselijk plaats op 
de eerste tropische dag van het jaar. 
Aan de hand van lichtbeelden ver-
tellen Anne Doedens en Jan Houter 
op meeslepende wijze om en om het 
verhaal achter de getoonde beelden. 
Tussentijds trad de maritieme folk-
band Scheepsfolk uit Julianadorp in 
passende kledij op. Het repertoire 
bestond uit liederen die een directe 
relatie met onderwerpen uit het boek 
hadden, zoals vuurtorens, postiljons, 
de ramp van 1666 en de zee.

Tradities
Jan Houter vertelt over de betekenis 
van de vuurtorens op de eilanden. 
Ook houdt hij een verhaal over pos-
tiljons. ‘In de zeventiende eeuw is er 
al een postiljonroute van Amsterdam 
naar Vlieland. Onderweg werden de 
paarden enkele keren gewisseld.’ 
Hij vertelt over de unieke natuurge-
bieden op de eilanden, waarvan af-
beeldingen in het boek staan. Anne 
Doedens gaat in op de specifieke 
eilandtradities en de verschillende 
uitvoeringen van het sinterklaas-
feest. Hij vertelt ook het verhaal dat 
Churchill overwogen heeft Ameland 
te annexeren omdat Duitse duikbo-
ten daar in de Eerste en Tweede We-
reldoorlog langs voeren. Ameland 
nam niet deel aan de tachtigjarige 

oorlog. Ook het belang van de wal-
visvaart wordt beschreven. 

West Aleta
De canon verhaalt over wrakken en 
rampen. Het jaar 1666 mag daarbij 
natuurlijk niet ontbreken. Op 19 
en 20 augustus van dat jaar vond 
de grootste maritieme ramp ooit in 
Nederland plaats bij Vlieland. De 
bij de presentatie aanwezige Kitty 
Nooy schreef daarover het fraai uit-
gevoerde jeugdboek ‘De ramp van 
1666’. Houter noemt ook het red-
dingswerk dat door de eeuwen heen 
werd verricht door de reddings-
maatschappijen. ‘Nog steeds zijn al 
die redders van de KNRM vrijwil-
ligers en daar heb ik groot respect 
voor.’ Hij vertelt dat in 1920 bij Ter-

schelling het Amerikaanse vracht-
schip West Aleta verging. Aan 
boord bevonden zich vaten whisky 
en rum die later op de stranden 
van Terschelling aanspoelden. ‘Die 
werden mee naar huis genomen en 
in de kippenren begraven omdat de 
kippen de sporen van een gegraven 
gat lieten verdwijnen.’ Houter heeft 

nog eens een vrouw van 106 jaar 
geïnterviewd die het zich allemaal 
nog wist te herinneren.
De canon is het eerste boek waar 
de totale geschiedenis van de eilan-
den met elkaar wordt verbonden. 
Doedens vindt dat de Canon een 
aanzet moet worden tot een grote 
geschiedschrijving van de Wadden.

Einde Carnavalsvereniging
 

De plaatselijke carnavalsvereniging De Weergodden is 
bezig met de opheffing. Na 47 seizoenen zijn er te weinig 

belangstellenden om de club in leven te houden.
 
Op 11 november 1968 werd de start gemaakt en binnen 5 maanden 
waren er 200 betalende leden. De eerste festiviteiten vonden plaats in 
kleine zalen bij De Vereeniging en WVT, maar al in 1971 werd er car-
naval gevierd in de Biltse sporthal. Op sommige avonden was die hal te 
klein voor de meer dan 1000 bezoekers.

Eigen trein
In de 70-er en 80-er jaren waren De Weergodden toonaangevend in 
de carnavalswereld en de festiviteiten werden door bussen bezoekers 
uit andere plaatsen bezocht. Heel bijzonder was de eigen trein, waar-
mee de vereniging van Bilthoven-station rechtstreeks naar Coesfeld v.v. 
ging. De Weergodden stonden in hoog aanzien en er moesten mensen 
worden teleurgesteld omdat zij niet op het Prinsenbal mochten komen. 
Veel bekende artiesten traden bij De Weergodden op, zoals de Zangeres 
Zonder Naam, Connie Vink, Ronnie Tober, Lee Towers, Imca Marina 
en Marco Borsato.

Sleutel
Het College van B&W werkte al vanaf 1970 mee door uitreiking van de 
‘stadssleutel’ aan de regerend Prins. Carnaval zorgde ook voor nauwere 
banden tussen ‘over het spoor’ en de rest van het dorp. Carnaval was 
voor iedereen en was al snel niet meer weg te denken uit De Bilt en 
Bilthoven. Dat is nu geschiedenis geworden. Nooit meer Speikerreik, 
gewoon gemeente De Bilt. De Weergodden verdwijnen, de weergoden 
blijven.                                                                 (Piet van der Sanden)

Bij de gemeente op de thee
door Henk van de Bunt

Het bestuur van de van Ewijck Stichting droeg op 28 mei een antiek chinees theeservies, 
afkomstig uit het erfgoed van de familie, over aan de gemeente De Bilt.

Burgemeester Arjen Gerritsen nam het geschenk in ontvangst

De geschiedenis van de Van Ewijcks 
in De Bilt gaat terug tot aan 1744. 
Vanaf dat jaar tot aan 1979 vervul-
den maar liefst acht Van Ewijcks 
de rol van ambachtsheer van Oost-
broek en De Bilt. De laatste am-
bachtsheer, Sippo Johan, overleed 
in 1979 kinderloos en daardoor kon 
de titel niet verder worden door-
gegeven. De laatste ambachtsheer 
van De Bilt, heeft zijn vermogen 
nagelaten in een stichting (het 
van Ewijck, Oostbroek en de Bilt 
Fonds) in de wandelgangen aange-
duid als het van Ewijck Fonds. Het 
bestuur van het Fonds beheert het 
vermogen en doet volgens de statu-
ten uitkeringen voor historische en 
culturele activiteiten in de gemeen-
te. Oorspronkelijk alleen in De Bilt, 
maar sinds de samenvoeging van 
de zes kernen is dit door het bestuur 
opgerekt tot opnieuw de gehele ge-
meente de Bilt. Zo zijn er de van 
Ewijck-dagen, waarop alle oude-
ren in tehuizen worden bezocht en 
met muziek en een traktatie worden 
verblijd en de van Ewijck- estafette 
voor de groepen 8 van alle basis-
scholen in de gemeente ( tijdens 
de jaarlijkse sportdagen). Er wordt 
daar een medaille uitgereikt aan de 
winnaars naast een wisselbeker.

Keten
Het vermogen van het Fonds be-
staat uit geldswaardige papieren; 
soms echter een enkel feitelijk stuk. 
Het zilveren inktstel dat bij de trou-
werijen op Jagtlust wordt gebruikt, 
is een geschenk van het Fonds. 
De heer van Ewijck heeft ooit de 
ambtsketen van de burgemeester 
laten maken en aan de gemeente 
geschonken. Nu dus dit serviesje 
van oud chinees porselein (er is een 
certificaat bij), dat nu nog eigen-
dom is van het Fonds. De waarde 
van oud (chinees) porselein schom-
melt de laatste tijd sterk, maar na 
een diepe val lijkt chinees porselein 
weer in de lift te zitten en worden 

weer opmerkelijke veilingprijzen 
gemeld. Voorzitter Marijke van de 
Vrugt waagt zich niet aan een schat-
ting: ‘Veel duizenden euro’s is een 
mooi verhullende kreet. Het servies 
stamt uit het familiebezit van de 
van Ewijck’s, maar hoe moeten wij 
(het bestuur van het Fonds) het blij-
vend bewaren? In overleg met het 
gemeentebestuur leek het ophangen 
van het kastje, waarin het serviesje 
staat in de van Ewijck-kamer in 
het gemeentehuis een passende be-
stemming’.

Servies
Het gaat om een ‘chine de com-
mande’- serviesje, dat te dateren 
is omstreeks 1760. Het serviesje 
bestaat uit 37 delen en draagt het 
familiewapen Van Ewijck Van De 

Bilt. De herkomst is niet bekend, 
maar het zal waarschijnlijk ge-
maakt zijn ter gelegenheid van het 
huwelijk van Francoys van Ewijk 
en Anna de Zeeuw. Zij leefden in 
de 2e helft van de 18e eeuw. Via 
vererving zal het servies in het be-
zit zijn gekomen van Sippo Johan 
van Ewijck van De Bilt. Hij heeft 
het bij testament weer geschonken 
aan verre familie, met wie hij en 
zijn vrouw een hechte band hadden. 
Deze familie draagt het servies nu 
samen met de Stichting Van Ewijck 
Van De Bilt over aan de gemeente 
zodat het servies een definitieve 
plek krijgt in De Bilt en de band 
van de ambachtsheren Van Ewijck 
met De Bilt op zichtbare wijze nog 
gestalte geeft. 

advertentie

Bezield vertellen Jan Houter en Anne Doedens over de eilanden.

Het servies en het servieskastje hebben een onderkomen gevonden in 
de van Ewijck-kamer in Jagtlust. Marijke van de Vrugt heeft het zojuist 
overgedragen aan burgemeester Arjen Gerritsen.

Onze gemeente is om te wonen
een plaats waar velen van dromen
je kunt met een lift naar de trein 
en een vernieuwd Maertensplein
nodigt uit om hier eens te komen

Guus Geebel Limerick

BETER DE BILT
Onze toekomstvisie voor De Bilt en zijn financiën. 
Pleidooi: geld voor nieuw zwembad, Vierstee, zorg,
vrijwilligerswerk en cultuur. Lokale economie versterken.
Zie www.beterdebilt.nl

Bezuinigingen? Het kan en moet anders!

Gevaarlijke en onduidelijke verkeerssituaties.
Praat mee over uw oplossingen!

Afsluiting spoorovergang Leijenseweg

20.00 uur, WVT, Talinglaan 10, Bilthoven, toegang vrij
Info: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl

Bewonersbijeenkomst di 16 juni
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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.

500

599299

250

Geldig van vrijdag 11  t/m zaterdag 13 juni 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Superdeal
Coca Cola
2 � essen
1,5 liter
van

€3,58
Pioenrozen
2 Bossen

Jumbo
Snackmix
doos 96 stuks
van

€8,39

Don Simon 
Rose
per � es
doos 6 � essen
6 = 5

€14,95 

Wij feliciteren

alle geslaagde

examenkandidaten.
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Voedselbank
doet dubbel goed

Er wordt elk jaar een groter beroep gedaan op de 
Voedselbank. In 2014 was er sprake van een groei van 
11%. De Bilt telt inmiddels 56 gezinnen die een beroep 

doen op de voedselbank.

Gemeenteraadslid Pim van de Veerdonk van Beter de Bilt ging een 
dagje mee met de bus en verbaasde zich over de drukke dagindeling 
van de bewogen en hardwerkende vrijwilligers.

Toetsen
Na een ritje langs de diverse afhaalpunten zat de bus al snel vol met 
verse en houdbare producten alsmede de nodige huishoudelijke arti-
kelen. In de Bilt werd met vele vrijwilligers de etenswaren uitgeladen, 
verdeeld en gereed gezet voor de voedselpakketten. Houdbare produc-
ten gingen richting magazijn. Van de Veerdonk: ‘We hebben periodieke 
en actuele informatie nodig om het gemeentebeleid te toetsen en zo 
nodig bij te stellen. Gemeenten hebben deze verantwoordelijkheden 
toebedeeld gekregen van het rijk en moeten er mee aan de slag. Plus, 
Jumbo, Spar, Ecoplaza, Hoogvliet en Corum doneren restpartijen aan 
de Voedselbank, dat kunnen er meer worden’.

Uitstoot
Naast het inkomensplaatje speelt ook mee dat verspilling wordt tegen-
gegaan. Een aandachtspunt waar volgens van de Veerdonk te weinig 
bij stil wordt gestaan: ‘In 2012 is 8.000 ton voedsel herverdeeld die an-
ders vernietigd zou worden. Daarmee wordt een besparing op de CO2-
uitstoot van 6 miljoen ton gerealiseerd. De Voedselbank doet prachtig 
werk en staat midden in onze gemeenschap, brengt mensen bij elkaar, 
voorkomt verspilling en voedt de monden. De Voedselbank kan altijd 
vrijwilligers gebruiken.’

2e van links is Theus Dorrestein (vrijwilliger Voedselbank De Bilt), 
daarnaast Pim van de Veerdonk. De overigen zijn van de Voedselbank 
Kromme Rijn.

Samen voor Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

De inwoners van Hollandsche Rading en andere belangstellenden waren door de 
Voorbereidingsgroep Gebiedsplan ‘Samen voor Hollandsche Rading’ (bestaande uit 

dorpsbewoners) en de gemeente De Bilt uitgenodigd voor de Dorpsavond op vrijdag 5 juni. 

Tijdens deze Dorpsavond werd 
het glas geheven in aanwezigheid 

van wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee, dorpswethouder Jolanda 

van Hulst en burgemeester Arjen 
Gerritsen op de eerste acties uit het 

Gebiedsplan ‘Samen voor Holland-
sche Rading’.

Brede aanpak
Het is nog maar acht maanden ge-
leden, op woensdag 29 oktober, dat 
zo’n 70 inwoners van Hollandsche 
Rading in het dorpshuis bij elkaar 
kwamen. Daar werd gezamenlijk 
met de gemeente de intentie uit-
gesproken tot ambities en concrete 
acties te komen voor deze kern van 
de gemeente en deze vast te leggen 
in een gebiedsplan. Wethouder Jo-
landa van Hulst: ‘Toen vernam ik 
als kernwethouder van het dorp van 
inwoners, dat het goed wonen en le-
ven is in Hollandsche Rading, maar 
dat er ook aandachtspunten zijn. De 
bewoners van het dorp weten als 
geen ander wat er speelt in hun leef-
omgeving. Zij hebben ideeën over 
wat er beter kan en hoe dat aange-
pakt kan worden. Wij gaven aan 
dat samen met hen te willen doen. 
Dat we dit zo breed aanpakten was 
voor zowel de gemeente als voor 
inwoners een nieuwe manier van 
werken’. Zo’n tien bewoners uit het 
dorp hebben zich geformeerd tot 
voorbereidingsgroep. De gemeente 
De Bilt heeft wel ervaring met ge-
biedsgericht werken, maar wilde 
met het gebiedsplan in Hollandsche 

Rading nieuwe inzichten op doen. 
Ook voor de gemeente was dit een 
leerproces’. 

Papier
Een gebiedsplan moet geen ‘pa-
pieren tijger’ zijn, zo gaf iedereen 
aan. Dus geen abstract plan, dat na 
afronding vooral in de boekenkast 
blijft staan. Maar wél een plan dat 
vastlegt wat bewoners beschouwen 
als de kernwaarden van het dorp en 
aan welke concrete acties bewoners 
onderling en/of met de gemeente en 
andere partijen wil werken om te 
zorgen dat het goed leven blijft in 
Hollandsche Rading. Omdat daar-
mee een probleem wordt opgelost. 
Op basis van een eerste verkenning 
onder bewoners, gedaan tijdens een 
bijeenkomst in december 2014, is 
de voorbereidingsgroep met de eer-
ste twaalf acties aan de slag gegaan. 
Deze werden vrijdag 5 juni gepre-
senteerd en ‘heel de Rading’ werd 
bijgepraat. Onder het genot van een 
drankje, hapje, live muziek en iets 
leuks voor de kinderen werden deze 
acties gepresenteerd. Ook was deze 
Dorpsavond een mooie gelegen-
heid om elkaar te zien, de zomer 
in te luiden en te verkennen welke 
volgende acties er opgezet kunnen 
worden.

De betrokken leden van de groep, samen met Jolanda van Hulst en burgemeester Arjen Gerritsen op de eerste 
acties uit het Gebiedsplan ‘Samen voor Hollandsche Rading’.

Feestelijke lancering 
Jeugdcultuurfonds 

De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om aan kunstbeoefening 
te doen zoals toneel, muziek of dans, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

Het Jeugdcultuurfonds maakt mo-
gelijk, dat kinderen lessen kunnen 
volgen of benodigdheden kunnen 
aanschaffen, zoals instrumenten, 
kostuums of schilderspullen. De 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van het Jeugdcultuurfonds geldt 
voor kinderen van ouders met een 
inkomen tot 125% van het mini-
mum inkomen. 

Bijdrage
De gemeente ging hiervoor de sa-
menwerking aan met het Jeugd-
cultuurfonds. Zaterdag 6 juni on-
dertekenden de heer Spigt van het 
Jeugdcultuurfonds en wethouder 

Van Hulst een samenwerkings-
overeenkomst in Het Lichtruim in 
Bilthoven. De Rabobank Founda-
tion ondersteunt de missie van het 
Jeugdcultuurfonds met een finan-
ciële bijdrage, die door de Rabo-
bank Utrechtse Heuvelrug bij de 
ondertekening werd overhandigd. 
Voorafgaand aan de ondertekening 
voert Masquerade het toneelstuk 
Antigone op. 

Ondersteuning minima
Het Rijk heeft gemeenten extra 
middelen aangeboden om een im-
puls te geven aan het gemeentelijk 
armoedebeleid en de schuldhulp-

verlening. Om dat ten goede te la-
ten komen aan de doelgroep is met 
belangenbehartigers geïnventari-
seerd waar deze gelden het beste 
aan besteed kunnen  worden. In 
december 2014 heeft het College 
besloten dat het Jeugdcultuurfonds 
één van de instellingen is die vanaf 
2015 een bijdrage ontvangt. 

De jaarlijkse subsidie die de ge-
meente aan het Jeugdcultuurfonds 
verstrekt bedraagt 5.500 euro. 
Daarnaast wordt eenmalig 2.500 
euro beschikbaar gesteld. Daarmee 
kunnen ieder jaar 15 kinderen on-
dersteund worden.

Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug overhandigt de cheque als ondersteuning 
van het Jeugdcultuurfonds. [foto Reyn Schuurman]
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GRANDIROOS

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

Zaterdag 20 en 

zondag 21 juni Hoogt 

Zomer Tuinfeesten

We staan er soms zelf sprakeroos en ademroos naar te kijken. 
Zo overweldigend mooi staat onze collectie rozen er bij. 

Ideale tijd om de meest bezongen en geroemde bloem ter wereld óók 
bij ú in de tuin te zetten.

Klimrozen, struikrozen, stamrozen enz. in alle soorten, maten en 
kleuren. We hebben er een grandiroos mooie aanbieding van gemaakt:

Aanbieding geldig tot en met dinsdag 16 juni

Zo, dát ziet er rooskleurig uit!!

ALLE ROZEN 
20% KASSAKORTING

GYROSVLEES
Mager en op zijn Grieks gekruid. Lekker met onze tzatziki saus!
Kort en fel bakken!! 100 gram 0,98

KALFSKARBONADES
Kalfsentrecote met een botje: lekker met een kaassaus
te combineren. Mag rosé gegeten worden. 100 gram 2,45

INDISCHE PROCUREUR SPIES
Voor in de pan of op de barbecue. Lekker gemarineerd:
wordt niet droog. Even kort bakken. 100 gram 1,25

SPARE RIBS
Uit onze traiteurhoek: gemarineerd & gegrild.
Alleen even opwarmen. Topper op de BBQ!! 500 gram 5,25

LAMS FRENCHED RACKS
Voor de liefhebbers. Met een kruidenboter olie marinade
gemarineerd: Super voor op de barbecue. 100 gram 3,50

TIP:
KALFSHAMBURGERS

Mild gekruid & gezouten. Met o.a. verse bieslook. 100 gram 1,75 
GEHAKT STAAFJES

Lekker gekruid varkensvlees met een laagje paneermeel. 3 stuks 3,30

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2015. Zetfouten voorbehouden.

VARKENSHAAS TRIO TOURNEDO SPIES
Voor op de barbecue of in de pan. Lekker gemarineerd &
met spek omwikkeld. Rosé te bakken. 100 gram 1,98

  Roomboter  

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Overheerlijke  
Oude Gracht Kaas 

“Echte Utregse” 
Bij aankoop van 

500 gram 
Potje mosterd  

Gratis  

Saucijzen 
Broodjes    

 4 halen 
    3 betalen 

  Roomboter  

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Overheerlijke  
Oude Gracht Kaas 

“Echte Utregse” 
Bij aankoop van 

500 gram 
Potje mosterd  

Gratis  

Saucijzen 
Broodjes    

 4 halen 
    3 betalen 

  Bij aankoop van 200 gram 

Tapenade   
Naar keuze 

Roomboter 

Appel kruimeltaart 
Voor 6 personen 
Rijkelijk gevuld 

3.95 Per stuk 100gram vanaf      € 2.50 

 Het juiste adres voor:  
 Ambachtelijk brood (ruim 50 soorten) 
 Meer dan 150 soorten kaas 
 Ruim 100 soorten wijnen, port en dessertwijnen 
 Vers gebrande koffiebonen en ruim 40 soorten thee 
 Veel keus  in olijven, tapenades en vers gebrande noten         

Alles voor : “een moment van genieten” 

Gratis stokbrood 
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 16 juni

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Deze week zijn we aanwezig!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Summertime 
at

BotaBoots!“Wij vielen voor deze plek vanwege het groen en de
ondergaande zon vanuit de keuken en we hebben daar ook echt 
van genoten. Nu zijn we toe aan een nieuwe bouw-uitdaging“.

Een heerlijk ruim huis in het groen.

Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 293 Vraagprijs 550.000 euro.
Woonoppervlakte: 230m2 Kavel: ruim 840m2.
Mogelijkheid voor praktijk aan huis of dubbele bewoning. 
Fietsafstand van centrum Utrecht en toch echt buiten. 

www.wijmakelaars.nl www.funda.nl



De Koninklijke Biltse 
Harmonie viert haar 

115e verjaardag
En wij vieren onze verjaardag uitbundig 

met een lustrum muziekfeest.
Dat feest vieren we niet alleen voor onszelf: we willen bij dit moment 

ook zoveel mogelijk inwoners van de gemeente De Bilt betrekken. 
Onze prachtige muziekvereniging maakt immers al zo lang deel uit 

van het maatschappelijke en culturele leven binnen de gemeente 
De Bilt, dat wij graag onze passie voor muziek delen met u. 

Daarom wordt op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni het Fête de la Musique, 
een feestelijk muziekprogramma, gepresenteerd. 
U leest in deze lustrumeditie alles over de inhoud van dit muziekfeest. Naast 
informatie over alle muzikale activiteiten vindt u ook de vooraankondiging 
van het boekwerk over de geschiedenis van onze schitterende muziekver-
eniging. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.  

Over het scholenconcert Jungle Mania dat wordt uitgevoerd door het Klein 
Harmonieorkest op vrijdagmiddag. Over de Dancenight door onze Weather-
town Bigband op vrijdagavond. 
En u ziet ook wat er op zaterdag 20 juni op het gazon voor gemeentehuis 
Jagtlust te beleven valt. Op twee podia op het festivalterrein treden afwis-
selend de Melodie Percussiegroep, de Weathertown Bigband en andere mu-
ziekverenigingen, koren en bands uit onze gemeente op. Op het festival mag 
een grote Brocantemarkt en vertier voor de kinderen uiteraard niet ontbre-
ken. De gehele dag verzorgt de horecagroep “Local Heroes” lekkere hapjes 
en drankjes in allerlei gezellige tenten.
‘s Avonds bent u van harte uitgenodigd bij ons slotconcert Music Sing a 
Long: het Groot Harmonieorkest verzorgt samen met vier professionele 
zangartiesten uit de musicalwereld een topconcert op een fraai boogpodium. 
Ter afsluiting van de avond verzorgt DJ Michel Godefroy muziek waarbij 
we nog gezellig kunnen napraten.
Zoals u van ons gewend bent kunt u ook tijdens het Fête de la Musique re-
kenen op een aangeklede ambiance met sfeervolle verlichting.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, vinden wij. En om het voor iedereen 
mogelijk te maken om deze concerten mee te maken zijn ze allemaal gratis 
toegankelijk. 

Tot ziens op vrijdag 19 én zaterdag 20 juni bij het Fête de la Musique.

René Klinkhamer,
Voorzitter Lustrumcommissie.

De Koninklijke Biltse 

	  

Een weekend vol muziek in De Bilt
vrijdag 19 en zaterdag 20 juni

 “115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie”1900 2015

De KBH
Toen ....
opgericht in 1900 
Fanfare 1 orkest 
ongeveer 30 leden

...en nu!
115 jaar 

Harmonie
5 geledingen



Scholenconcert 
Jungle Mania

Op vrijdag 19 juni zal het Klein Harmonieorkest voor alle groe-
pen 7 van de scholen van Stichting Delta De Bilt een Scholencon-
cert geven, met als thema ‘Jungle Mania’. 
De presentatie van dit concert wordt gedaan door Bart van Gerwen, 
acteur, verteller, regisseur en theatermaker uit De Bilt. Bart zal bij de 
muziek, gespeeld door het KHO, een verhaal vertellen over de dieren 
uit de jungle zoals de leeuw, de olifant en de panter. 
Het programma bestaat niet alleen uit muziek die over de dieren zelf 
gaat, maar ook over bekende films met dieren en ook het stuk ‘Jungle 
Mania’. Voor de (jonge) muzikanten van het KHO een hele uitdaging, 
want ze moeten zelf hierin ook de geluiden van de jungle produceren! 
Een heel afwisselend programma dus. Het orkest staat onder leiding 
van dirigent Arie Roelofsen. 
Er zullen in het H.F. Witte Centrum twee concerten gegeven worden, 
het eerste concert om 13.00 uur en het tweede om 14.00 uur. Deze 
concerten zijn alleen toegankelijk voor de scholieren. 

Weathertown Bigband
De Weathertown Bigband is een 17-koppige band met een swingend 
repertoire. Samen met zangeres Donna van Dijck brengt de band di-
verse muziekstijlen, van jazz en Latin tot pop en rock. De band be-
staat voornamelijk uit jonge mensen die elk op hun eigen manier hun 
passie voor muziek omzetten in muzikale energie. 
Professioneel trompettist Marc van den Bosch geeft sinds 2012 op 
inspirerende manier leiding aan de band en stimuleert de bandleden 
steeds opnieuw om de eigen muzikale grenzen te verleggen. 

Melodie 
Percussiegroep

De Melodie Percussiegroep speelt in een bezetting van snaredrums, 
marimba’s, vibrafoon’s en ander melodisch instrumentarium. Deze 
enthousiaste groep heeft fraaie eigen sound, waarmee zij regelmatig 
menig luisteraar boeit. Onder leiding van dirigent Arie Roelofsen kan 
de MPG zich meten met de besten van Nederland. De MPG doet re-
gelmatig mee aan landelijk erkende KNFM concoursen of festivals. 
De groep komt uit in de eredivisie: de hoogste afdeling van de KNFM.

Klein Harmonieorkest
Het Klein Harmonieorkest (KHO) 
van de KBH is muzikaal, jong en 
dynamisch en bestaat uit circa 25 
muzikanten van allerlei leeftijden. 
Ze spelen een zeer gevarieerd re-
pertoire: van Queen (pop) tot Al-
binoni (barok), van The Lights of 
Europe (mars) tot Sway (mambo). 
Dat maakt hun repertoire leuk om 
te horen en vooral leuk om te spe-
len. Dit brengt het KHO graag over 
naar het grote publiek. Vandaar dat 
er zeer geregeld een concert plaats-
vindt. De afgelopen jaren heeft het 
orkest onder andere een gracieus 
filmconcert, een spetterend pop-
concert en een fantastisch danscon-
cert verzorgd. Ook treedt het KHO 
graag op met (opleidings)orkesten 
van andere verenigingen. 

Dancenight met 
Weathertown Bigband

De Weathertown Bigband ver-
zorgt op vrijdagavond 19 juni de 
openingsavond van het Fête de la 
Musique weekend met een swin-
gende Dancenight in het H.F. Witte 
Centrum. Op deze sfeervolle avond 
speelt de band een lekkere mix 
van Latin dance en swing muziek 
met zang van Donna van Dijck. 
Bekende hits uit het swing en La-
tin repertoire zullen met energie 
worden gebracht door de bigband. 
Ook zullen er dansdemo’s georga-
niseerd worden. Tjitske Visser (lid 
van lustrumcommissie en trompet-
tiste in de Weathertown Bigband) 
vertelt: “De repetities zijn in volle 
gang. De ‘sway’ en de ‘groove’ zijn 
hier al goed te voelen, en de eerste 
‘moves’ van de bigband zelf zijn al 
gemaakt.”

Na het succes van het Swing & 
Dansconcert in 2014 en het Latin 
Fantasy concert begin 2015 in ‘De 
Harmonie’ is dit weer een uitste-
kende gelegenheid om eens lek-

ker los te gaan op de dansvloer. 
Een feestelijke outfit mag op deze 
openingsavond uiteraard niet ont-
breken. De Dancenight begint om 
20:30 uur (toegang gratis).  

Muziekfestival en brocantemarkt
Zaterdag vanaf het middaguur 
verandert het gazon voor het ge-
meentehuis Jagtlust in het Fête de 
la Musique festivalterrein voor een 
middag en avond vol muzikaliteit 
en feest. Afwisselend verzorgen 
op het kleine en het grote podium 
bands, koren en muzikale groepen 
uiteenlopende optredens om het 
115-jarig bestaan van de Koninklij-
ke Biltse Harmonie samen met u te 
vieren. De Melodie Percussiegroep 
en de Weathertown Bigband verte-
genwoordigen de KBH in het mid-
dagprogramma maar er zijn ook de 
optredens van Zangkoor Valsch en 

Gemeen, Biltsch Jazz Quartet, trio 
Indifference,  Brandweerharmonie,  
Klezmerband Zemdler, Popkoor 
Biltse Muziekschool en Left Chan-
nel. Veelzijdigheid ten top.
Maar er is meer te beleven op het 
festivalterrein dan alleen muzikale 
optredens. Er is een brocante- en 
streekmarkt; tientallen standhou-
ders presenteren en etaleren een 
groot assortiment aan brocante– en 
streekproducten. Kom vooral kij-
ken of er iets voor u bij is en beleef 
Fête de la Musique. 
Ook voor de inwendige mens wordt 
uitgebreid gezorgd. Het horecacol-

lectief uit de Bilt ‘Local Heroes’ 
verzorgt voor u een ruim assorti-
ment drank, hapjes en eten. Terwijl 
u heerlijk staat te genieten van dit 
alles kunnen de kinderen zich uitle-
ven op een springkussen.
Kortom, alle ingrediënten aanwe-
zig voor een gigantisch feest. 

Wilt u met een stand deelnemen aan 
de brocantemarkt? Neem dan con-
tact op met Gea van Vulpen voor 
meer informatie en/of inschrij-
ving (tel: 06-12322115, email: 
gea.v.vulpen@casema.nl, website: 
www.geavanvulpen.nl).

IN SIGHT LEGAL
Advocaten
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Wekelijks huis-aan-huis

Sociaal bewust
 Lokaal betrokken

Gefeliciteerd met het Lustrum

Carel Nengerman Fonds



Daan Smits
Daan studeerde in 
2012 af aan de Mu-
ziektheateracademie 
van het Rotterdams 
Conserva to r ium, 
Codarts. Hij speelde 
onder andere in Sol-
daat van Oranje, de 
Musical, Van Katoen 
& Nu, Onder de Groene Hemel en zal vol-
gend jaar te zien zijn in de musical Spijt. 
Naast zijn werk als zanger/acteur is Daan 
actief als zangdocent en heeft een eigen 
zangpraktijk in Amsterdam.
Zijn favoriete nummer bij de Music Sing a 
Long is I Can Go The Distance uit Hercu-
les. In zijn werk heeft Daan vaker met life 
orkesten opgetreden; “Maar nog nooit met 
zo’n groot orkest als de KBH. “Naast dat 
ik er ontzettend naar uit kijk is het ook erg 
bijzonder dat ik samen met mijn vriendin 
(Karin Bos) een duet ga zingen. 

Karin Bos
Soliste Karin heeft 
in 2009 de oplei-
ding aan het Con-
servatorium IN-
Holland, richting 
musical afgerond. 
Momenteel is Karin 
te zien in de muzi-
kale voorstelling 
Nijntje viert Feest.
Daarvoor was Karin o.a. te zien in de voor-
stellingen Hij Gelooft in Mij, Soldaat van 
Oranje, Pinocchio, Laatste Wens, De Ge-
heime Tuin, De Gebroeders Leeuwenhart 
en in diverse voorstellingen van De Efte-
ling.
Karin was een van de vaste gezichten in de 
Plus Supermarkt commercials. Ze is zang-
docent en daarnaast regelmatig te horen in 
diverse animatiefi lms en tv–series.
Karin vindt het spannend en leuk om met 
het orkest te gaan samenwerken. ”Ik hoop 
dat we iets geweldigs gaan neerzetten. 

Kelvin Wormgoor
Kelvin Wormgoor, 
een van onze solis-
ten, bekend van Jer-
sey Boys, Wicked, 
Petticoat. Op Zoek 
naar Zorro, Sunset 
Boulevard en The 
Wiz. Kelvin is opge-
leid aan het conser-
vatorium in Rotterdam. 
Zijn (podium)ervaring brengt Kelvin graag 
over op anderen, in de vorm van zang-
coaching, zangles of spelcoaching. Het 
favoriete musicalnummer van Kelvin is 
Defying Grafi ty. “Het was een droom voor 
mij om te spelen in Wicked. Dat nummer 
heeft voor mij een speciaal plekje. Kelvin 
heeft vaker met een groot orkest gezongen: 
“Steeds als ik dat mag doen word ik daar 
heel erg blij van! Het is geweldig om als 
zanger gedragen te worden door zo’n groot 
orkest, want dat gevoel heb ik altijd, het ge-
voel dat je wordt opgetild. Heerlijk.”

Isabeau Bosscher 
Soliste Isabeau stond 
als klein meisje al 
te zingen en dan-
sen voor de spiegel. 
Op de middelbare 
school ontdekte ze 
dat ze van die droom 
haar beroep kon ma-
ken. Isabeau speelt 
piano en ukelele. 
Komende zomer studeert ze af aan het 
Conservatorium Inholland Haarlem, rich-
ting Muziektheater. 
Ze heeft heel 2014 stage gelopen in het en-
semble van de langstlopende musical van 
Nederland: Soldaat van Oranje. 
Het favoriete nummer wat Isabeau gaat 
zingen tijdens de Music Sing a Long is De-
fying Gravity, uit de musical Wicked. Het 
is namelijk zo’n fantastisch en meeslepend 
nummer, een echte showstopper! “Ik kan 
niet wachten het te zingen samen met zo’n 
groot harmonieorkest”, aldus Isabeau.

Music Sing a Long
Zaterdagavond krijgt Fête de la Musique een spetterende afsluiting 
met het Music Sing a Long concert door het Groot Harmonieorkest. U 
bent er toch ook bij vanaf 20.30 uur in de grote tent bij gemeentehuis 
Jagtlust. De professionele zangers Kelvin Wormgoor (Jersey Boys, 
Wicked, Petticoat, tv talentenjacht Op Zoek naar Zorro, Sunset Bou-
levard en The Wiz), Isabeau Bosscher (Soldaat van Oranje), Karin 
Bos (Nijntje, André Hazes de musical, Soldaat van Oranje) en Daan 
Smits (Onder de Groene Hemel, Soldaat van Oranje) vertolken de 
feestelijke hits en nodigen daarbij het publiek uit om mee te zingen 
en te genieten van de prachtige muziek. Ook hierbij zorgen de ‘Local 
Heroes’ weer voor de inwendige mens.

Groot Harmonieorkest
Het Groot Harmonieorkest telt 
circa 85 muzikanten. Klassieke 
en moderne componisten staan 
op het repertoire met keuzemo-
gelijkheden van symfonische 
tot populaire muziek. Het orkest 
geeft concerten in binnen- en bui-
tenland en heeft ook enkele cd’s 
opgenomen. Ook doet het orkest 
mee aan de landelijke KNFM 
concoursen. Hier komt zij uit in 
de hoogste afdeling: de eerste 
divisie. Het GHO heeft samen-
gewerkt met beroemde gasten, 
zoals de concertpianist Rian de 
Waal en artiesten als Bastiaan 
Ragas, Danny de Munk, Marco 
Bakker, Ernst Daniël Smid, Jus-
tine Palmelay, Denise Jannah en 
Laura Fygi. Ook heeft het GHO 
samengewerkt met onder an-
dere het Westlands Mannenkoor, 
het Residentiekoor en de Dutch 

Swing College Band.  Het orkest 
staat sinds 2013 onder de inspire-
rende leiding van dirigent Johan 

Boonekamp. De repetities zijn op 
vrijdagavond in het clubgebouw 
‘De Harmonie’. 

Papageno deelt in de feestvreugde
De Stichting Papageno, opgericht 
door de beroemde dirigent Jaap van 
Zweden en zijn vrouw Aaltje, on-
dersteunt kinderen met autisme met 
speciaal ontwikkelde programma’s 
en therapieën vol muziek.
De stichting traint muziektherapeu-
ten en muzikanten om samen met 
autistische kinderen muziek te ma-
ken en bezig te zijn met muziek. 
Dat muziek, op zo veel verschillende 
manieren, een grote rol speelt in het 

leven, verbindt de Koninklijke Bilt-
se Harmonie (KBH) met Papageno. 
Een deel van de opbrengst van de 
kunstverkoop tijdens het Benefi et 
concert in oktober 2014 komt ten 
gunste van de Stichting Papageno. 
Deze steun aan Papageno geeft een 
extra dimensie aan de viering van 
lustrum van de KBH. Bij de Music 
Sing a Long op zaterdagavond, zal 
een cheque worden overhandigd aan 
de Stichting Papageno.

Middagprogramma 
12.00-12.45 uur - Hoofdpodium  Vrijw. Ver. Brandweerharmonie 
12.45-13.15 uur - Kleine podium  Biltsch Jazz Quartet
13.15-14.00 uur - Hoofdpodium  Melodie Percussiegroep KBH
14.00-14.30 uur - Kleine podium  Popkoor Biltse Muziekschool
14.30-15.15 uur - Hoofdpodium  Weathertown Bigband KBH
15.15-16.00 uur - Kleine podium  Jazzband Left Channel
16.10-16.40 uur - Kleine podium  Koor Valsch en Gemeen
16.50-17.20 uur - Kleine podium  Klezmerband Zemdler
17.30-18.15 uur - Kleine podium  Gipsy Jazz Indifference

Catering wordt
verzorgd door: 

Bloemen 
podiumaankleding

Elise Mathilde 
Fonds

doek afmetingen: 169 cm (h) x 336 cm (br) 
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Bedankt
Om dit grootse lustrum muziekfeest mogelijk te maken zijn er veel 
sponsors en fondsen die ons financieel steunen. Daarvoor bedankt de 
Koninklijke Biltse Harmonie hen van harte. Ook een woord van dank 
is er voor de gemeente De Bilt die de organisatie van dit Fête de la 
Musique op meerdere fronten mogelijk heeft gemaakt. En natuurlijk 
ook voor allen die middels door ons georganiseerde acties in het afge-
lopen anderhalf jaar een financieel steentje hebben bijgedragen.
Wij zorgen ervoor dat al deze moeite niet voor niets is. 

Colofon
Deze Lustrumkrant is opgemaakt en uitgegeven in opdracht van 
Lustrumcommissie KBH 2015  i.s.m. met de PR-commissie en 
De Vierklank.
Eindredactie: Jan Meeuwsen

Vragen over de georganiseerde activiteiten kunt u stellen aan de 
voorzitter Lustrumcommissie te weten: René Klinkhamer, 
email: reneklinkhamer@kpnmail.nl 

Contactpersoon De Vierklank:
tel.: Cor Groenen of Saskia van Driel 0346-211992
 
Schriftelijke reacties te richten aan: 
Lustrumcommissie KBH 
Jasmijnstraat 6b, 3732 EC De Bilt
Website: www.biltseharmonie.nl 

Muziekmarathon
Wat een fantastisch feest was de 
muziekmarathon. Het was een 
prachtige 115de verjaardag op 24 
januari en een mooie start van het 
Lustrumjaar. Gedurende 15 uur 
werd er muziek gemaakt door een 
groot aantal muzikanten van de 
KBH. Elk uur waren er een andere 
muziekthema’s, van musicals en 
popmuziek tot ouvertures en andere 
klassieke werken. De muzikale lei-
ding lag in handen van verschillen-
de (oud)dirigenten en vaste inval-

lers. De burgemeester van De Bilt 
heeft ook het dirigeerstokje ter hand 
genomen. De orkestleden speelden 
en zongen uit volle borst onder zijn 
leiding het KBH clublied op de me-
lodie van de KLM mars. Speciaal 
voor deze gelegenheid hebben een 
aantal oud-leden weer een keertje 
meegespeeld. Op deze manier wer-
den er fantastische muzikale herin-
neringen opgehaald. Ook leden in 
de opleidingsfase speelden enthou-
siast mee, de toekomst van de club 

ziet er wat dat betreft goed uit.
De opbrengst van meer dan 
€ 5.000,- was ruim boven ver-
wachting. De succesvolle veiling 
tussendoor was een leuke afwis-
seling en een uitdaging voor de 
veilingmeester om in goede banen 
te leiden. Niet alleen de opbrengst 
was fantastisch, dankzij  de grote 
opkomst van onze leden, oud-
leden, de genodigden en andere  
belangstellenden was ook de sfeer 
tijdens de hele dag super. 

Lid worden 
van de KBH? 

Ondanks hoge leeftijd van de 
KHB is de vereniging springle-
vend. De KBH telt momenteel on-
geveer 140 leden, daarvan spelen 
ongeveer 85 leden in het Groot 
Harmonieorkest. Een groot orkest 
heeft regelmatig aanvulling nodig 
voor een optimale bezetting. Het-
zelfde geldt voor de andere ge-
ledingen: het Klein Harmonieor-
kest, de Melodie Percussiegroep, 
de Marchingband en de Weather-
town Bigband. Alle repetities 
vinden plaats in ons gebouw ‘De 
Harmonie’, Jasmijnstraat 6b in  
De Bilt. Speel je een instrument 
en heb je interesse om mee te spe-
len bij de KBH. Neem dan contact 
op met het secretariaat (secreta-
ris@biltseharmonie.nl). 
De vereniging besteedt veel aan-
dacht aan opleiding. Kinderen 
van groep 2 en 3 kunnen al ken-

nismaken met muziek, zang en 
dans binnen de cursus ‘Super-
kids’. Daarnaast biedt de KBH de 
cursus ‘Algemene Muzikale Vor-
ming’ aan voor kinderen uit groep 
4 en 5. Voor beginnende blaas- en 
slagwerkleerlingen (vanaf on-
geveer 8 jaar) heeft de KBH een 
opleidingstraject ontwikkeld om  
leerlingen uiteindelijk door te 
laten stromen naar het Klein 
en Groot Harmonieorkest of de  
Melodie Percussiegroep. Hierbij 
wordt samengewerkt met de Bilt-
se Muziekschool. Leden krijgen 
korting op het lesgeld bij de Bilt-
se Muziekschool en kunnen een 
instrument bij de vereniging hu-
ren. Voor vragen over opleidings-
mogelijkheden kunt u terecht bij 
opleidingen@biltseharmonie.nl. 
Meer informatie is ook te vinden 
op www.biltseharmonie.nl. 

Word ook vriend 
of donateur 
van de KBH 

Een vereniging als de KBH kan elke euro goed gebruiken. 
Om u een indruk te geven: een muziekinstrument kost 

gemiddeld ongeveer € 1.600,-. Daarnaast zijn er de 
kosten voor huisvesting, dirigenten en onderhoud van 

instrumenten. Met uw donatie stelt u ons dus in staat om 
De Bilt en omstreken van mooie muziek te blijven voorzien. 

U kunt al donateur worden vanaf 
€ 15,- per jaar. Als donateur krijgt 
u een persoonlijke uitnodiging en 
20% korting op twee toegangs-
kaarten voor de KBH concerten 
en ontvangt u het kwartaalblad 
‘Harmonieuws’. 

U kunt ook vriend worden vanaf 
€ 60,- per jaar. Als vriend krijgt 
u een persoonlijke uitnodiging en 
gratis toegang voor twee perso-
nen (incl. gereserveerde plaatsen 

en een kopje koffie of thee in de 
pauze) voor de KBH concerten. 
Tevens krijgt u 20% korting op 
nog twee kaarten voor onze con-
certen en ontvangt u het kwartaal-
blad ‘Harmonieuws’. 

Als u ons een warm hart toedraagt 
en dat wilt uiten in de vorm van 
een financiële ondersteuning, no-
digen wij u van harte uit u aan te 
melden bij onze secretaris (secre-
taris@biltseharmonie.nl).

September 2015 verschijnt een boekwerk 
over 115 jaar Koninklijke Biltse Harmonie
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Tineke geen Babs meer
door Henk van de Bunt

Burgemeester Arjen Gerritsen reikte woensdag 3 juni in aanwezigheid van (oud-)collega’s, 
bodes en ambtenaren van burgerzaken in de trouwzaal van Jagtlust een Chapeau-penning uit 

aan mevrouw Tineke Cramer-de Groot bij haar afscheid als
trouwambtenaar van de gemeente De Bilt. 

Burgemeester Gerritsen kwam bijna 
superlatieven te kort bij het benoe-
men van de vele verdiensten van Ti-
neke Cramer: ‘Mevrouw Cramer is 
sedert 1996 een enthousiast trouw-
ambtenaar geweest. Gedurende haar 
periode heeft zij 427 huwelijken 
voltrokken. Zij was een veelge-
vraagd ambtenaar die zich steeds 
goed voorbereidde en inleefde in 
het te trouwen paar. Het aantal van 
427 in voorheen Maartensdijk en 
na de samenvoeging in 2001 in het 
nieuwe De Bilt is bovengemiddeld 
te noemen. U verkreeg al eerder in 
andere disciplines onderscheidingen 
en door daar de Chapeau-penning 
aan toe te voegen bent u in deze ge-
meente meer dan bovengemiddeld 
en terecht onderscheiden’. 

Penselen
Tineke en Wijnand Cramer verhuis-
den onlangs, na hun huis in Groe-
nekan verkocht te hebben naar een 
appartement in Utrecht: ‘Ik kon nog 
steeds, ook nu ik in Utrecht woon, 
huwelijken voltrekken, maar aange-

zien wij vaker en voor langere tijd 
ook naar Frankrijk gaan vond ik dit 
geen optie. Ik moest dan teveel nee 
zeggen. Wij gaan niet definitief naar 
Frankrijk. We zijn dol op Frankrijk 
maar Nederland is het beste land. 
We kunnen nu de deur achter ons 
dicht trekken en naar Frankrijk gaan 
wanneer we willen. Lekker daar tui-
nieren, de penselen oppakken om 
lekker te schilderen en natuurlijk 
genieten van het heerlijke Franse 
leven. Bij burgerzaken had men nog 
brieven liggen van kandidaten, die 
al eens gesolliciteerd hadden toen 
er geen vacature was. Die zijn weer 
benaderd met succes’.

Ceremonie
Tineke Cramer: ‘Het trouwseizoen 
begint zo’ n beetje in april. In mei en 
juni tot aan de schoolvakantie is het 
druk. En dat geldt ook in september 
tot half oktober. Daarna is het af en 
toe een huwelijk. Prachtige paren 
heb ik aan zien komen in rijtuigen, 
sportwagens, dure exclusieve auto’s, 
op stoere motoren maar ook een stel 

met een vrachtwagen. Wie dicht bij 
het gemeentehuis woonde kwam lo-
pend of op de fiets. Ieder huwelijk is 
uniek. Sommige bruidsparen namen 
zelfs een klein orkestje mee of ie-
mand die gitaar speelde of een ander 
instrument. Soms kon een broer of 
zus mooi zingen. Meestal is er veel 
muziek. Het is mij opgevallen, dat 
nu er niet zoveel kerkelijke inzege-
ningen van huwelijken meer zijn, 
dat de ceremonie op het gemeente-
huis voor die paren heel belangrijk 
is. Het bruidspaar, familie en vrien-
den willen op het gemeentehuis iets 
speciaals doen. Prachtige gedichten 
zijn er voorgedragen. Het ringen 
geven wordt vaak door de kinderen 
gedaan. Ook de hond komt regel-
matig met ringen. Een keer bracht 
een roofvogel de ringen: deze kwam 
aanvliegen door de hal van het ge-
meentehuis en landde op de arm van 
de bruidegom. Een ander bruidspaar 
was zo blij dat ze dansend door de 
trouwzaal gingen’.

Moeder
Tineke Cramer vertelt het altijd heel 
leuk gevonden te hebben om paren 
te trouwen: ‘Je bent heel persoon-
lijk bij het bruidspaar betrokken en 
gezamenlijk kan er een mooie ce-
remonie worden voorbereid. Het is 
hun dag en zij mogen zeggen hoe ze 
het willen hebben. Als BABS (Bui-
tengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand) kun je hen helpen en uitleg-
gen wat voor de wet de rechten en 
plichten zijn. Want het blijft toch een 
belangrijk contract. Huwelijken van 
Turkse of Marokkaanse Nederlan-
ders zijn ook vaak heel bijzonder. 
Het huisbezoek is heel hartelijk en 
je krijgt lekkere koekjes mee voor 
thuis. Ik heb ook veel andere rela-
tievormen getrouwd. Vaak zijn deze 
heel bijzonder. Paren waren vaak zo 
blij omdat ze nu eindelijk de zelfde 
rechten gekregen hebben. Soms 

komen er ook emoties los. Meestal 
bij de bruidegom, die houdt het niet 
meer droog. Ik verklaar het zo: vrou-
wen zijn meestal maanden bezig 
met de jurk en de schoenen, welke 
make up en wat voor een kapsel 
moet het worden. Andere emoties 
die los komen zijn bijvoorbeeld die 
van overleden ouders die herdacht 
worden en een kaarsje aan steken in 
de trouwzaal is dan heel gebruike-
lijk. Tegenwoordig hebben we ook 
buitenlocaties, waar als het mooi 
weer is, buiten getrouwd kan wor-
den. Ik ging meestal op huisbezoek 
omdat ik het prettig vind te zien hoe 
bruidsparen wonen. Het gesprek 
wordt dan ook informeler. Of ik ont-
ving het paar bij mij thuis. Soms had 
ik contact met een moeder, die graag 
tijdens de ceremonie ook iets wilde 
zeggen’.

Kern
Tineke Cramer begon nog in de 
gemeente Maartensdijk: ‘Ik werd 
getipt, toen ik na mijn gemeente-
raadsperiode iets wilde doen. Ik was 
meteen enthousiast, het leek mij erg 
leuk. Voormalige bekende en popu-
laire trouwambtenaren als Jeanne 
Uittenbosch en Gerrit Buitenhuis 
waren zojuist gestopt. Ik heb toen 

gesolliciteerd en na een gesprek met 
oud-burgemeester Diepenhorst werd 
ik benoemd. Bij de samenvoeging 
hoefde ik niet opnieuw beëdigd te 
worden. Ik heb nooit iets van ‘vroe-
gere kernen-voorkeur’ gemerkt. Het 
gemeentehuis deelde in. Wel is het 
zo dat bruidsparen hun voorkeur uit 
kunnen spreken. Je begrijpt dat ik 
er daarom heel wat gehad heb uit 
Groenekan. Die kennen mij.

V.l.n.r. kijken en genieten bode Andrea, Angelien Schaaper (ambt. Burger 
Zaken), burgemeester Arjen Gerritsen en Tineke Cramer van oude foto’s. 
Tineke Cramer: ‘Andrea was bij mijn eerste en laatste huwelijksvoltrekking 
dienstdoende bode’. 

Tineke had al op jonge leeftijd 
iets met trouwen en Jagtlust: als 
bruidsmeisje (het blonde meisje 
rechts vooraan) verlaat zij hier het 
bordes van Jagtlust. 

Oliebollen van jarige bakker
Bakker Bert Bos werd vorige week 
50 jaar en is om die reden op de 
speciaal versierde bakfiets door 
Maartensdijk gegaan met Oliebol-
len. Zijn vrienden hadden dit als 
grap georganiseerd voor de jarige 
Bert, die de oliebollen voor slecht 
50 cent per stuk al zingend op de 

bakfiets aan de man moest brengen. 
Met een volle kar van de overbe-
kende oliebollen vertrok hij bij de 
bakkerij aan de Dorpsweg voor zijn 
ronde. Een hele stoet vrienden met 
megafoon erachteraan om het dorp 
er op te attenderen dat de Bakker 
jarig was en trakteerde. 

De verkoop liep boven verwach-
ting mede door de enthousiaste re-
acties van de vele Maartensdijkse 
klanten, die het wel konden waar-
deren dat hun Bakker zich op zijn 
Oudejaarsavond liep uit te sloven. 
Binnen twee uur was de hele voor-
raad verkocht en kon de kar weer 
worden geparkeerd bij de Bakke-
rij. De opbrengst zat keurig in een 
trommeltje en de sportieve Bakker 
Bert bood aan om het hele bedrag te 
schenken aan een goed doel. 

Goed doel
Eén van zijn medewerkers zet zich 
flink in voor De Stichting Hartfalen 
en aan deze stichting gaat Bert de 
hele opbrengst van ruim 300 euro 
overmaken. Na afloop van de rond-
gang door het dorp werd er nog 
geklonken op het resultaat en zijn 
50ste verjaardag en in de dagen 
erna is er nog menige knuffel uitge-
deeld in zijn winkels. 

(Jan Hoppenbrouwer)
Ook op de Maartensdijkse Molenweg liet men zich de oliebollen goed 
smaken.

Metamorfose cadeau

Woensdagochtend uur was het een gezellige bedoeling bij Nagel 
Fashion. Daar mocht mevr. Klaassen uit Westbroek de cadeaubon in 
ontvangst nemen die zij heeft gewonnen bij de metamorfoseactie op 
30 mei. Drogisterij van Rossum, Hairdesque en Nagelfashion vonden 
dit een passende actie ter gelegenheid van de heropening van het 
Maertensplein. Mevrouw Klaassen was blij verrast met deze leuke 
prijs, waarbij ze een complete gezichtsbehandeling en een uitgebreide 
knip&kleurbehandeling krijgt en mevr. geheel ‘gekleed’ wordt door 
genoemde winkeliers van het Maartensdijkse Maertensplein. Deze hele 
happening zal plaatsvinden op woensdag 10 juni.

advertentie

Zomerbloeiers
Diverse soorten. Potmaat 
13 cm. Per stuk 1,79

3 VOOR 

4,49
DE WEEK
FAVORIET VAN
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Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Private Lease van Opel is inclusief afl everkosten, maandelijkse afschrijving, wegenbelasting, regulier onderhoud, reparatie, banden, all risk verzekering met laag eigen risico (€ 150,-), rechtsbijstandverzekering, 
inzittendenverzekering, schadeherstel, internationale hulpverlening. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,3; km/liter 23,3; CO2 gr/km 99.

DE NIEUWE KARL

EXCLUSIEVE VOORPREMIÈRE OP 12 & 13 JUNI
BIJ STAM OPEL DEALERS.

€ 10.595
Vanaf

€ 235 /MND ALL-IN

Private Lease vanaf

Compact maar ruim, een aantrekkelijke verschijning én heel betaalbaar: de Opel KARL. Tal van zaken die ongebruikelijk zijn in deze prijscategorie 
vinden we terug in deze nieuwkomer. Bijvoorbeeld 5 deuren én standaard 5 volwaardige zitplaatsen in alle uitvoeringen. 
De KARL staat deze zomer in onze showroom. Wilt u daar niet op wachten? Kom dan naar onze exclusieve voorpremière op 12 en 13 juni.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

Ook graag wat gewicht 
kwijt voor de zomer?

Maak een afspraak voor een gratis weegmoment 
en ontvang direct een handige to go salade beker.*

* Actie loopt tot 30 juni a.s. en op=op.

Wij zorgen ervoor dat u uw streefgewicht behaalt zonder dat u honger 
of minder energie heeft. U zult merken dat u iedere week dat u ons 
programma volgt, juist meer energie krijgt. 

U krijgt namelijk een persoonlijk voedingsadvies, aangevuld met natuurlijke 
voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instandhouding van de 
spiermassa, helpen bij een normale energieleverende stofwisseling 
en hebben een gunstige invloed op het verminderen 
van vermoeidheid. 

Voor 
hem en 
haar!

Hessenweg 2 • 3731 JK De Bilt • T: 030 820 1145 
info@slimfi gureclinics • www.slimfi gureclinics.nl

De Werkplaats kiest voor de zon
Dit keer een zonnig bericht uit Bilt-
hoven: daar liet de Werkplaats half 
maart niet minder dan 560 zonnepa-
nelen plaatsen op het dak van het ge-
bouw voor het voortgezet onderwijs. 
Op echt mooie dagen kan daarmee 
wel tot 800 kWh aan stroom wor-
den opgewekt. En hoewel de zon 
zich de laatste weken helaas niet al 
te vaak liet zien, is er sindsdien toch 
al 32.000 kWh geproduceerd. Leer-
lingen, docenten én ouders kunnen 
de opbrengst volgen op een groot 
scherm in de hal van de school en op 
de website. Deze informatie kan ook 
worden gebruikt bij het onderwijs in 
het basis- en het voortgezet onder-
wijs. Jos Heuer, directeur Bedrijfs-
voering en plaatsvervangend rector, 
is verantwoordelijk voor dit zonne-

project: ‘Wij willen op allerlei terrei-
nen een duurzame school zijn, zowel 
in het onderwijs als op het gebied 
van huisvesting en beheer. Dankzij 
deze panelen kunnen we het verbruik 
van eindige energiebronnen sterk 
verminderen en een forse CO2-re-
ductie bereiken’. Vermeldenswaard 
is dat het project in zijn geheel is 
uitgevoerd door lokale ondernemers. 
Dat geldt zowel voor de levering van 
de panelen en andere materialen als 
voor de installatie.

Financieel gezien was de investering 
niet erg aantrekkelijk, want als groot-
verbruiker betaalt de school maar 11 
cent per kWh. Bovendien gaat de 
Werkplaats in de vakantieperiodes 
veel stroom terugleveren aan het 

stroomnet tegen een niet al te gunstig 
tarief. Dankzij een subsidie van het 
Rijk was de investering echter toch 
verantwoord en zal deze zich naar 
verwachting in 15 jaar hebben terug-
verdiend. Jos Heuer adviseert ook 
andere scholen het voorbeeld van de 
Werkplaats te volgen. Zeker als de 
school een kleinverbruiker is, loont 
de investering al snel. 

Wilt u als school meer weten?
Stuur dan een email naar:
info@beng2030.nl.

Ook geïnstalleerd door uw lokale
duurzaamheidsinstallateur uit De Bilt.
Voor meer info kijk op:
www.huussenelektro.nl
of bel: 030 - 2200404
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Theater vrienden werken samen
‘Want waarvoor zouden wij vrienden hebben als we hen nooit eens nodig hadden? Ze zouden 

het meest lijken op zoetklinkende instrumenten, opgehangen in een kast om hun klanken
voor henzelf te houden’ (‘Timon van Athene’, act. 1, scene 2).

En gelijk had Shakespeare. Vrien-
den heb je nooit genoeg. De vriend-
schap tussen Theater in het Groen 
en Theaterschool Masquerade, tot 
stand gekomen in 2013 tijdens het 
jubileumjaar De Bilt 900, wordt in 
2015 voortgezet met twee prach-
tige voorstellingen op een unieke 
locatie. Juist in deze tijd, waarin de 
kunstsubsidies teruglopen en er in 
de gehele maatschappij een kaal-
slag op kunst- en cultuurgebied 
plaatsvindt, is het goed om geza-
menlijk zichtbaar te maken wat 
de betekenis en de toegevoegde 
waarde is van een bloeiend cultu-
reel klimaat. 

Respons
Twee jaar geleden, rondom de 
voorstelling ‘Wat u maar wilt’, 
ging Theater in het Groen op zoek 
naar een culturele instelling die ge-
interesseerd was in samenwerking. 
De meeste respons kwam van Het 
Kunstenhuis en van Masquerade 
(intussen met elkaar gefuseerd). 
Het leidde tot een beeldend kun-

stenaar die de aankleding van de 
boten deed, ‘Biltenaartjes’ (kleine 
beelden) als bewegwijzering in het 
park van landgoed Eyckenstein, 
en dansers die aan de voorstel-
ling meewerkten. De jongeren van 
Masquerade, o.l.v. Salomé Nobel, 
speelden tweemaal een jongeren-
versie van ‘Wat u maar wilt’, met 
de dubbelzinnige titel ‘Ass? You 
like it!’

Gemeentewerf
Dit jaar wordt niet dezelfde voor-
stelling opgevoerd, maar is de 
locatie evenals de schrijver de 
gemene deler. Beide voorstellin-
gen staan namelijk op de Gemeen-
tewerf in De Bilt. Van 15 t/m 21 
juni speelt Theater in het Groen de 
voorstelling ‘Timon van Athene’. 
Theaterschool Masquerade speelt 
‘Richard Wie?’, gebaseerd op Ri-
chard de IIIe, op 20 en 21 juni. In 
de voorstelling proberen de jonge-
ren grip te krijgen op de tekst en 
thematiek. Ze spelen de scenes 
als personages, maar leveren als 

‘zichzelf’ commentaar op het stuk. 
Meer informatie over de voorstel-
lingen staat op www.theaterinhet-
groen.nl en www.theaterhetlicht-
ruim.nl. 

Winst
Samenwerking levert voor alle 
partijen winst op: Theater in het 
Groen kan beschikken over mu-
sici, dansers en kunstbeoefenaars 
om in haar voorstellingen in te 
zetten. Theaterschool Masquerade 
krijgt de kans om met een jonge-
rengroep op unieke locaties voor-
stellingen te spelen en een nieuw 
publiek te bereiken. Een ervaring 
die de jongeren nooit zullen verge-
ten. Dat volwassenen en jongeren, 
ieder op hun eigen manier een stuk 
van Shakespeare spelen, maakt het 
project tot een belangrijke ont-
moeting. En voor het publiek is het 
verrassend om twee stukken van 
dezelfde schrijver te zien, gemaakt 
vanuit een andere context. Laat de 
instrumenten klinken! 

(Corinne Weeda)

Timon van Athene in de steigers.

Fusie Zeister Muziekschool en 
KunstenHuis 

Maandag 1 juni vond in de Zeister 
Muziekschool de aftrap plaats van 
een traject dat eind dit jaar moet lei-
den tot een fusie tussen de Zeister 
Muziekschool en KunstenHuis. Vo-
rige week werden de Raad van Toe-
zicht van de Zeister Muziekschool 
en het bestuur van KunstenHuis 
het eens over een gezamenlijke 
toekomst. Marcel Fluitman noemt 
het een bijzonder moment voor al-
lemaal. Hij trad een jaar geleden 
in Zeist aan als wethouder en trof 
toen het dossier van de voorgeno-
men fusie tussen Muziekschool en 
KunstenHuis. ‘We zijn met elkaar 

het proces ingegaan en dat heeft 
ons verder gebracht. Zeist en De 
Bilt hebben een gezamenlijk be-
lang maar uiteindelijk gaat het om 
de Muziekschool, het KunstenHuis 
en alle mensen die er gebruik van 

maken. We geloven erin en hebben 
ingezet op de volledige ondersteu-
ning die nodig is om jullie zover te 
krijgen om de stap te maken. We 
zijn er trots op dat het gelukt is.’ 
[GG]

V.l.n.r. de Zeister cultuurwethouder Marcel Fluitman,  Gerrit-Jan Vlasveld, 
voorzitter Raad van Toezicht, Marcel Jansen, directeur/bestuurder 
Zeister Muziekschool,  Rob Schouw directeur van KunstenHuis, Cees van 
Es, voorzitter stichtingsbestuur KunstenHuis en de Biltse wethouder van 
cultuur Hans Mieras.

Golfen voor ‘Samen Verder’
Het is al vele jaren een goede tradi-
tie dat Golfclub De Biltse Duinen 
op 2de Pinksterdag een benefiet-
wedstrijd organiseert ten bate van 
de Sportstichting Samen Verder. 
Deze stichting organiseert voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking sportten spel bewegings-
activiteiten, met name zwemmen 
en zaalsport. Voor de diverse acti-
viteiten is de stichting afhankelijk 
van subsidies en sponsoring. Ook 
dit jaar waren veel leden bereid om 
een extra bijdrage te leveren voor 
dit goede doel. Golfpark B.V. stelde 
de baan voor dit doel belangeloos 
ter beschikking.

(Bert van Klingeren)

Afscheid Samen Verder

De vrijwilligers Antje Naaktgeboren, An van Beek en Rien van Ingen 
stappen na heel veel jaren op bij Sportstichting Samen Verder. Van 
de laatste les werd daarom een feestje gemaakt. Er werd gehuild, 
gelachen, een beetje gesport, cadeautjes uitgewisseld, geknuffeld  en 
lekker gesnoept. [foto Marijke Drieenhuizen]

Voordaan Jongens
A1 Kampioen

Om het kampioenschap binnen te slepen moesten de jongens de laatste 
wedstrijd winnen. Dacht bracht de nodige spanningen en zenuwen met 
zich mee. Uiteindelijk werd Lelystad met 2-0 verslagen waarmee het 
kampioenschap een feit werd. In de competitie werd uiteindelijk slechts 
1 keer verloren wat extra bijzonder is omdat na de winterstop 4 spelers 
met zware blessures uitvielen.

Vreugde bij de jongens van 
Voordaan A1. (foto: Hank 
Raessens)

Een feestelijk moment is altijd 
de prijsuitreiking, waarbij de 
Wedstrijdcommissie wordt 
geassisteerd door enkele pupillen 
van ‘Samen Verder’ en de 
overhandiging van een cheque van 
500 euro aan de begeleiders.
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Gemeente laat 
panoramafoto’s maken

Deze en de volgende maand 
maakt een bedrijf in opdracht van 
de gemeente De Bilt 360-graden-
panoramafoto’s van de openbare 
ruimte. De gemeente gebruikt 
deze foto’s voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de open-
bare ruimte, visuele ondersteu-
ning bij de implementatie van 
wetgeving, handhaving van open-
bare orde & veiligheid en de ont-
wikkeling van ruimtelijke plan-
nen. Deze foto’s worden jaarlijks 
gemaakt. De panoramafoto’s wor-
den met speciaal uitgeruste voer-
tuigen gemaakt door CycloMedia. 
Dit bedrijf is gespecialiseerd in 
het grootschalig en systematisch 
in beeld brengen van de omge-
ving. De opnamen worden niet op 
internet gepubliceerd of anders-
zins openbaar gemaakt. Binnen de 
wet- en regelgeving op het gebied 
van persoonsgegevens, stelt het 
bedrijf de opnamen uitsluitend 
onder stringente voorwaarden ter 
beschikking aan publieke of pri-
vate organisaties.

Uitslagen Wedvluchten

De duiven vlogen van Bourges 
Gare op 06-06-2015. De uitslag 
was: Steenbeek & Zn 1 en 4, Ron 
Miltenburg 2, Ron van Veggel & 
Zn 3, Comb Grol & Zoon 5, 6, 
7, 8 en 9 en Michel van Putten. 
10. En er was een vlucht vanaf 
St. Quentin, ook op 06-06-2015. 
Hiervan was de uitslag: Ron van 
Veggel & Zn 1, 3 en 4, Comb 
Grol & Zoon 2, Comb. Turk & 
van Zelst 5 en 7, Steenbeek & 
Zn. 6, Peter van Bunnik 8 en J.A. 
Pouw 9. 

Activiteiten Groei en Bloei

De landelijke vereniging 
Groei&Bloei organiseert van 13 
tot en met 20 juni de Nationale 
Tuinweek. De Biltse afdeling 
draagt daaraan ook een steentje 
bij. Zo is er op dinsdag 16 juni 
om 20.00 uur een Lezing over 
Water in de Leefomgeving in De 
Koperwiek Koperwieklaan 3 Bilt-
hoven. Entree voor leden is gratis. 
In het teken van de Nationale 
Tuinweek van Groei & Bloei is er 
op zaterdag 20 juni een wandeling 
op het landgoed Beerschoten met 
aandacht voor het thema ‘water’ 
in samenwerking met het Utrechts 
Landschap. Vanaf 10.00 uur is 
men welkom in het Paviljoen 
Beerschoten aan De holle Bilt 6 
De Bilt, het voormalige koets-
huis. Aanmelden kan bij Sylvia 
Bontan, telefoon 0346-282298.

Rommelmarkt Patioschool 

Op zaterdag 27 juni van 10.00 tot 
12.30 uur organiseert de Patio-
school ‘De Kleine Prins’, Welte-
vreden 8 in De Bilt haar jaarlijkse 
rommelmarkt. De leerlingen van 
groep 8 hebben Stichting Mou-
tain Child Care gekozen als goed 
doel. Deze stichting zet zich in 
voor straatkinderen in Nepal. 
Spullen voor deze rommelmarkt 
kunnen op schooldagen tot 17.00 
uur worden gebracht. Er is geen 
ruimte voor grote spullen als kas-
ten, stoelen, witgoed e.d. Tel. info. 
030 2203945.

Kijk voor onze actuele openingstijden en zondagopeningen op www.hoogvliet.com/openingstijden.
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel op www.hoogvliet.com. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 10 t/m dinsdag 16 juni 2015
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Topkids opent Ontdekkings-BSO 
Vanaf het nieuwe schooljaar hoeven de kinderen in Maartensdijk zich nooit meer te vervelen na 
schooltijd. Topkids Kinderopvang komt namelijk met een nieuw concept: de Ontdekkings-BSO.

Op deze nieuwe BSO zijn alle 
schoolkinderen uit Maartensdijk 
welkom om mee te doen met het 
uitdagende programma dat Topkids 
aanbiedt. Iedere maand worden er 
verschillende workshops aangebo-
den vanuit een ander thema. The-

ma’s over bijvoorbeeld sport, cre-
ativiteit, natuur, techniek, musical, 
muziek en koken. ‘Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen iets te kie-
zen hebben en uitgedaagd worden 
om hun interesses te verbreden’, 
aldus Gilbert en Mirella Saffrie, ei-

genaren van Topkids. ‘Wij hebben 
zelf drie kinderen op school zitten 
in Maartensdijk en wij zien wat een 
mogelijkheden er liggen om iets 
neer te zetten wat echt toegevoegde 
waarde heeft in het dorp’. 

Voor en na
Niet alleen na schooltijd kunnen 
de kinderen bij Topkids terecht; er 
wordt ook voorschoolse opvang 
aangeboden. Gilbert: ‘Voorschool-
se opvang wordt nog niet aangebo-
den in Maartensdijk. Toch zijn er 
veel ouders, die ’s ochtend al vroeg 
de deur uit moeten. Daar helpen wij 
graag bij’. De BSO wordt gevestigd 
in de Martin Luther Kingschool aan 
de Nachtegaallaan 38, maar is er 
natuurlijk ook voor kinderen van 
de andere scholen in Maartensdijk. 
De workshops die worden aange-
boden zijn gratis voor alle kinderen 
die aangemeld zijn bij de BSO. ‘Bij 
Topkids bieden we verschillende 
opvangmogelijkheden aan, aange-
zien we het belangrijk vinden om 
de opvang zoveel mogelijk op be-
hoefte af te stemmen’. 

Gilbert en Mirella Saffrie en Rob van Maanen (dir.) en Corinne 
Bunschoten (adj. dir.)

Op Stap na Opstapje
door Henk van de Bunt

Woensdag 3 juni was het jaarlijkse afsluitfeest van de spel- en leerprogramma’s Opstapje
en Opstap in De Schakel aan de Soestdijkseweg te De Bilt. De jonge deelnemertjes konden

met hun ouders genieten van een voorstelling van ballonnenman Pieter van Engen.
Daarvoor reikte wethouder Madeleine Smit de diploma’s en cadeautjes uit.

Met Opstapje worden kinderen 
voorbereid op de basisschool. Zo 
leert het kind bijvoorbeeld om zich 
beter te concentreren. Met Opstap 
wordt het kind voorbereid op groep 
drie van de basisschool. Het Op-
stapmateriaal reikt de ouders spel-
letjes, oefeningen en leesboekjes 
aan waardoor het kind spelender-
wijs diverse vaardigheden leert. Er 
wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de 
fijne en grove motoriek van het kind 
en de kennis van kleuren en vor-
men. Bij beiden staan de ontwik-
keling en de ouder-kind interactie 
centraal. Tijdens de groepsbijeen-
komsten worden ook opvoedings-
zaken besproken. Wethouder Madeleine Bakker reikt het diploma uit. 

Spelend leren met zand en water 
Water en zand was al voldoende 
voorradig op de Bosbergschool. 
Maar dankzij een donatie van con-
structiebedrijf Broecks uit Hilver-
sum, kunnen de leerlingen er nu 
naar hartenlust mee experimenteren 
met water en zand. Op deze wijze 
komen twee belangrijke pijlers van 
de basisschool, Natuur en Techniek, 
mooi samen. De waterbak is een 
nieuw onderdeel om het school-
plein steeds ‘groener’ te maken. 

(Hilda Ritman)

De bak werd onlangs in gebruik 
genomen met zelfgemaakte ‘bootjes’ 
van kurk. Daar bleek dat de 
onderbouw al een technische hint had 
meegekregen. Zij hadden hun bootjes 
verzwaard en uitgebalanceerd met 
een schroefje…, met succes.

Nieuwe speelplaats
in De Leijen geopend

Zaterdag werd op feestelijke wijze de vernieuwde 
speelplaats achter de Rogier van der Weijdenlaan in de 
Leijen (Bilthoven) geopend. De totstandkoming van het 

plan is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. 

Bewoonster Imke van de Graaf pakte in 2012 de handschoen op om dit 
verpauperde plein opnieuw in te richten. In samenwerking met andere 
bewoners, de Wijkraad, de Gemeente en de SSW is iets bijzonders tot 
stand gebracht. Ook de Stichting Jantje Beton heeft een financiële bij-
drage gegeven. De bewoners hebben zelf ook financieel bijgedragen 
en vooral de handen uit de mouwen gestoken. Het was een mooi feest, 
vooral ook voor de kinderen die zichtbaar genoten. (Frans Poot)

Wethouder Jolanda van Hulst (Beheer Openbare Ruimten), geflankeerd 
door initiatiefneemster Imke van de Graaf en gemeenteambtenaar 
Albert Noorlander (beheerder speelplaatsen). Naast hen nog enkele 
actieve bewoners.

Bilthoven’s Got Talent 
Op vrijdag 12 juni organiseert Rotary Groot Bilthoven ‘Bilthoven’s Got 
Talent’, een talentenshow voor kinderen van 8 tot 16 jaar uit De Bilt/
Bilthoven. De talentenshow wordt gehouden voor het gemeentehuis 
van De Bilt in een grote feestelijke tent. Er worden 10 optredens opge-
voerd; de deelnemers komen van verschillende dans-, muziek-, lagere- 
en middelbare scholen in De Bilt.
 
De start is vrijdagavond op 12 juni om 19.00 en de talentenshow zal 
om 22.00 afgelopen zijn. Aansluitend zal er nog live muziek zijn. De 
entree is gratis en jongeren zijn van harte welkom om te komen kijken. 
Vorig jaar was het tevens een groot succes; de 9-jarige Isis Bendel van 
de Julianaschool heeft vorig jaar de eerste versie van Bilthoven’s Got 
Talent gewonnen, met het liedje ‘Beggin’.

Dit evenement valt samen met de fundraiser ‘Act Now’, welke de dag 
erna wordt georganiseerd. Dit jaar komt de opbrengst ten goede van 
Hospice Demeter, Maxima Manege, Sport Helpt en Handje Helpen. De 
winnaar van de talentenshow zal de avond van de fundraiser tevens 
optreden. (Mark van Binsbergen)

Zomer theaterweken
Deze zomervakantie organiseert ‘Het Weeshuis van de Kunst’ theater-
weken voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Onder professionele be-
geleiding gaan de kinderen een week lang verhalen verzinnen, toneel-
spelen, decor bouwen, koken en kunst maken. 

De thema’s van deze theaterweken zijn het restaurant, mode en het mu-
seum. Iedere week wordt er op vrijdag een presentatie gehouden voor 
familie, vrienden en buren. Een totaal beleving met alle zelfgemaakte 
verhalen, kostuums en hapjes.

Zaterdagmiddag 27 juni kunnen ouders en kinderen komen proeven 
van de sfeer, het toneelspelen en kennis maken met de begeleiders Tru-
die van Haaster en Pauline Wijnen.Het Weeshuis is gevestigd in het 
voormalige schoolgebouw Jasmijnstraat 6 de Bilt.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen http://zomertheaterweken.nl/ 
of http://www.hetweeshuisvandekunst.nl
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Jonge schakers naar NK
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 30 mei mochten drie leerlingen van BSO De Wilde Poema in Bilthoven hun 
schaakkunsten vertonen tijdens het NK Schaken in Zuid-Scharwoude, bij Schagen. Casper 

Evers (9), Quin Boonen (10) en Sweder Vos (10) moesten het opnemen tegen 39 andere 
Nederlandse teams en eindigden uiteindelijk als 36e van Nederland. 

Voordat het zover was, kwam nog 
heel wat kijken. De schakertjes 
moesten zich eerst nog zien te kwa-
lificeren via het Regionaal Kampi-
oenschap voor E-teams in Leusden. 
Vanuit DOSC, de sportvereniging 
in Den Dolder, hebben twee teams 
meegedaan met het Regionaal Kam-
pioenschap. Na zeven rondes zwoe-
gen eindigde het team van Casper, 
Quin, Sweder en Daniël als vierde. 
Precies voldoende om zich te kwali-
ficeren voor het Nederlands Kampi-
oenschap. Helaas was Daniël Kuiper 

uit Bilthoven geen lid van schaakclub 
DOSC en mocht dus niet meedoen 
met het NK. Ferdinand Oeffel ver-
ving hem. 

Superspannend
Vol enthousiasme vertelt Quin, uit 
Den Dolder: ‘Het was een superspan-
nende dag. Er deden 40 teams van elk 
vier kinderen mee, dus 160 kinderen. 
Totaal moesten wij zeven rondes spe-
len. Helaas moesten wij in de eerste 
ronde spelen tegen de latere winnaars 
van het NK, STB uit Roosendaal’. 

Casper, uit Bilthoven vervolgt: ‘Ge-
lukkig gingen de andere wedstrijden 
veel beter, een aantal keer hebben wij 
gewonnen en remise gespeeld’. 

Limburg
Quin, Casper en Sweder zijn hele-
maal gek van het spel. Sweder: ‘ Elke 
maandag van half zeven tot half 8 
hebben wij les op DOSC, en Casper 
heeft nog éénmaal per maand ex-
tra schaakles. Om nog beter te leren 
schaken, spelen wij ook tegen onze 
vaders’. Quin vult aan: ‘Ik speel elke 
avond tegen mijn vader, hij is vroeger 
Limburgs Kampioen geweest. Elke 
keer probeer ik van hem te winnen, 
maar dat lukt nog niet’. Trots kijkt 
Lon Boonen uit Den Dolder en vader 
van Quin, naar zijn zoon: ‘Ik train 
de jongens elke week, en zie dat zij 
steeds beter gaan spelen. Schaken 
heeft veel te maken met het bedenken 
van een bepaalde strategie, constant 
een paar zetten vooruitdenken’. En 
dat kun je aan Quin wel overlaten. 
Tijdens het toernooi staat hij op een 
bepaald moment ver achter op zijn 
tegenstander. Toch weet hij in twee 
zetten zijn tegenstander ‘mat’ te zet-
ten. Boonen: ‘Het enige probleem 

is dat zijn tegenstander die mat kan 
voorkomen met zijn toren. Quin be-
denkt vliegensvlug een nieuwe stra-
tegie en voert hem direct uit: hij raakt 
een pion aan de andere kant van het 
bord aan en laat de pion weer los om 
een ander stuk te zetten. Binnen het 
schaken mag dat niet en zijn tegen-
stander zegt terecht dat hij de pion 

toch moet zetten. De pion wordt 
geslagen door de toren, de toren die 
hem beschermde tegen ‘mat’. Twee 
zetten later staat de tegenstander mat 
en wint Quin de partij’. Zo ‘snel’ kan 
het gaan. Woensdag 25 juni begint 
het volgende selectietoernooi, een 
grandprix-toernooi. De jongens kij-
ken er alweer naar uit. 

Quin (l), Casper(m) en Sweder(r) achter het schaakbord.

Avond4daagse werd 
Avond3daagse

De laatste dag van de avondvierdaagse in De Bilt is afgelast vanwege 
alarmerende weersvoorspellingen. Ook de feestelijke intocht vond 
geen doorgang. Een moeilijk besluit maar naar bleek geen slechte want 
op het moment dat de intocht zou plaatsvinden barste het slechte weer 
los. Wel is op de laatste avond de traditionele ‘sociaalbokaal’ uitge-
reikt, deze is mede door het goede initiatief naar De Werkplaats ge-

gaan. De Werkplaats heeft dit jaar 
zich vol overgave ingezet voor de 
organisatie ‘Trash Hunters’ een 
organisatie die zich inzet tegen 
verspilling tegen waarde volle 
grondstoffen. Ondanks deze te-
leurstellende laatste avond voor 
zowel deelnemers, organisatie en 
ondersteunende instanties zoals de 
stichting verkeerregelaars De Bilt 
en het Rode kruis is ook deze 57e 
avondvierdaagse weer een groot 
succes geweest met op de drukste 
avond meer dan 3000 wandelaars. 

Cees-Jan Kersten

Lucca vindt een dameslaars. Onder het motto ‘Plastic soep begint op je 
stoep!’ was tijdens de Avond4Daagse een aantal ‘Trash Hunters’ actief. 
Daarmee helpen ze de Plastic Soup Foundation om in kaart te brengen 
wat er op straat ligt, waar het ligt én wordt het meteen opgeruimd. Zie 
ook http://www.trashhunters.org 

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

De teams Zorg & Welzijn De Bilt en  
Maartensdijk van Vitras zoeken jou!

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Bijbaan Verzorging & Verpleging

Verpleegkundige niveau 4
Verpleegkundige niveau 5

 
De functies zijn op basis van flexibele inzet en een contract tot 28 uur per week. 

Kijk op vitras.nl/vacatures-vitras voor de volledige functiebeschrijving.

Meer informatie? Bel of mail Ingrid Wilson (Coördinerend wijkverpleegkundige Vitras).
06 - 51 49 36 16 of i.wilson@vitras.nl

Ben jij 100% verantwoordelijk 
voor de zorg en glimlach 

van onze cliënten?

advertentie



 De Vierklank 21 10 juni 2015

Sarah Buis
speelt waterpolo in Bakoe 

door Veroniek Clerx

De Biltse waterpoloster Sarah Buis (15) is momenteel in Azerbeidzjaan, als lid van Jong Oranje. 
In de hoofdstad Bakoe worden tussen 12 en 28 juni, voor de eerste keer, de Europese Spelen 

gehouden. Waterpolo is één van de 24 disciplines. Er doen maar liefst 
119 Nederlandse sporters mee aan de Spelen. 

‘Gisteren was ik nog op Papen-
dal’, vertelt ze thuis in De Bilt. Bij 
het NOC-NSF werden we aan de 
pers voorgesteld en kregen we alle 
noodzakelijke informatie.’ Sarah’s 
waterpoloteam bestaat uit 7 speel-
sters in de leeftijd van 14-17 jaar. 
Zelf is ze tweede keepster. ‘Ik ben 
al blij dat ik erbij ben’, meldt ze. 
Want verleden jaar gleed ze uit in 
het zwembad en brak haar arm. Dat 
had haar veel revalidatietijd gekost. 
‘Ik hoop dat ik ook mijn speelmi-
nuten krijg, waarin ik mijn uiterste 
best kan doen’.

Geen topprestaties mogelijk 
Sarah speelt alweer tien jaar wa-
terpolo. Begonnen in het zwem-
bad Brandenburg waar haar vader 
ooit zijn balletjes gooide en haar 
broertje Simon nog steeds speelt. 
Sarah zelf is drie jaar geleden met 
haar hele Bilthovense team naar de 

Utrechtse zwemclub UZSC overge-
stapt. Want het Bilthovense zwem-
bad was niet meer voldoende ge-
outilleerd voor topprestaties. Sinds 
haar 11e jaar maakt ze al deel uit van 
Jong Oranje, sinds ze in Utrecht door 
Jeugd-Bondscoach Gerrit Jan Schat-
mans uit het water werd gevist. ‘We 
maken zeker een kans in Bakoe’, 
denkt ze. ‘Van de 12 teams zitten wij 
ergens in de middenmoot. Het is wel 
spijtig dat de echte sterke ploegen 
Hongarije en Griekenland in onze 
selectie zitten.’ Kunnen we haar de 
komende weken op ‘Eurosport’ ver-
wachten? ‘Nou het is wel opvallend 
dat NOC-NSF steeds meer aandacht 
van de pers krijgt. Toen we dinsdag 
werden voorgesteld was het de be-
doeling dat we op tv zouden komen. 
Maar dat ging uiteindelijk toch niet 
door. Dat kwam doordat die ene 
Sepp was afgetreden.’ (Sepp Blatter 
scheidend voorzitter-FIFA red.) 

Toekomst
Sarah Buis zit in de derde klas van 
de Werkplaats. Volgend jaar ver-
trekt ze naar de LOOT-school in 
Leidsche Rijn, omdat daar de com-
binatie met haar sportcarrière beter 
te maken is. ‘Voor Oranje ben ik 
nog te jong’. 

En daarom zal ze er bij de Olym-
pische Spelen van Rio volgend jaar 
nog niet bij zijn. Ze hoopt voor-
zichtig op Tokio 2020. De tijd zal 
het leren. Morgen, 11 juni ligt een 
viertal herbouwscenario’s voor aan 
de Commissie Openbare Ruimte 
van de Gemeenteraad. Geschreven 
door HospitaIity Consultants in 
Amersfoort. Eén van de voorstel-
len betreft een wedstrijdbad van 25 
– 15,4 meter. Vraag is welke optie 
de voorkeur krijgt van de Biltho-
vense Waterpoloclub, die dateert 
van 1926.

Judokan heeft wereldscheidsrechter
Afgelopen dinsdag heeft Judokan gevierd, dat hun docent Martin Koudijs wereldscheidsrechter 

jiu jitsu is geworden. Het praktijkexamen legde Martin af in Athene, na allereerst het 
theoretische gedeelte in Parijs afgelegd te hebben.

Ter gelegenheid van de huldiging 
hadden de leden van Judokan een 
programma in elkaar gedraaid, 
waarbij bij elke wisseling van 
groep iets feestelijks kon plaats-
vinden. De sportzaal was versierd 
met ballonnen en slingers en de 
jongste leden hadden een tekening 
voor Martin gemaakt. Van het be-
stuur ontving hij een kleurige bui-
tenplant.

Uitdagend
Begin mei slaagde Judokan-docent 
Martin Koudijs voor zijn wereld-
licentie jiu jitsu. Martin is al jaren 
actief in de Jiu Jitsu sport. Op zijn 
16e ging hij op les en in de loop 
der jaren behaalde hij de derde dan. 

Hierna ging hij de opleiding doen 
voor Jiu Jitsu leraar, waarna hij zich 
ging concentreren op het lesgeven. 
Tussendoor deed hij de opleiding 
tot Jiu Jitsu scheidsrechter. Na ruim 
tien jaar in Nederland actief te zijn 
geweest al scheidsrechter behaalde 
Martin zijn diploma voor interna-
tionaal scheidsrechter. Vanaf die 
tijd mocht hij ook actief zijn als 
scheidsrechter op Europese toer-
nooien. Vervolgens promoveerde 
hij continental referee A als laatste 
opstapje naar begin mei; de aan-
stelling als wereldscheidsrechter. 
Naast het lesgeven is het scheids-
rechteren voor Martin een enorme 
uitdaging. De Jiu Jitsu - sport be-
staat uit vele facetten, waardoor het 

steeds interessant blijft. Naast de 
recreatieve vorm heb je ook twee 
wedstrijdvormen: het fighting- en 
het duo-systeem. Bij het fighting 
systeem strijden twee Jiu Jitsuka’s 
tegen elkaar in drie verschillende 
fasen: de fase van het trappen en 
stoten, de fase van de werp- en 
neerhaaltechnieken en de fase van 
de grondtechnieken. Het duo sys-
teem is een soort demonstratie-
vorm. Twee koppels nemen het op 
tegen elkaar door vooraf ingestu-
deerde technieken te laten zien die 
door de scheidsrechters beoordeeld 
worden op verschillende facetten. 
Al deze aspecten van de sport ko-
men aan de orde in de lessen Jiu 
Jitsu bij Judokan Maartensdijk.

Sarah Buis in actie.

Van de oudste jiu jitsu-leden was er taart met foto die heerlijk smaakte. 

B1 is kampioen
Voor de B1 van Tweemaal Zes was hun laatste en belangrijke korfbal-
wedstrijd op zaterdag 30 mei om 16.45 uur gepland. Dit late tijdstip 
had alles te maken met de schoolkorfbalwedstrijden, die die dag ge-
speeld werden. De B1 speelde tegen de B1 van VIKO en mocht zich bij 
winst kampioen noemen. Na een zenuwachtig begin werd er door beide 
teams veel geschoten. Echter de nauwkeurigheid ontbrak bij beide aan-
vallende vakken. Nadat TZ eenmaal gescoord had, ging men steeds be-
ter korfballen. Uiteindelijk werd er een gemakkelijke 9-3 overwinning 
behaald.            (Bram Hund)

De kampioenen: Achterste rij v.l.n.r. Daan, Paul, Rob en Stefan. Voor-
ste rij v.l.n.r. Lotte, Carmen, Joëlle en Tessa.

Dubbele kampioenen
De JD2 van Voordaan is zowel in de zaal als op het veld kampioen 
geworden. Zaterdag 30 mei werd er in de laatste wedstrijd met 10-0 
gewonnen van Leusden.             (Michelle de Korte)
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Meijenhagen viert feest
Afgelopen weken behaalden maar liefst 4 Meijenhagen-teams in hun klasse de kampioenstitel.

Het begon allemaal met het eerste 
gemengde zaterdagteam dat over-

tuigend de titel pakte, gevolgd door 
het tweede jongensteam van de 

woensdagmiddag. Dan was er an-
derhalve week geleden het eerste 
damesteam in de zaterdagcompe-
titie, dat de laatste wedstrijd met 
maar liefst 6-0 wist te winnen. Een 
dag later behaalde ook het eerste 
damesteam van de zondag het kam-
pioenschap. Diezelfde dag rekende 
ook het tweede gemengde zondag-
team op het behalen van de titel. De 
uitwedstrijd tegen HLTV Gooiland 
moest echter wegens de hevige re-
genval worden afgebroken. Kort 
daarvoor werd nog een set na een 
super tiebreak winnend afgesloten 
met de tafeltennisuitslag van 21-19. 
Afgelopen zondag ging het team 
nogmaals op bezoek in Hilversum, 
maar de laatste en beslissende set 
ging helaas verloren. Geen kampi-
oenschap dus, maar wel een promo-
tie naar de 5e klasse.

(Henk Zandvliet)
V.l.n.r. Michelle Maes, Sigrid Gouma, Minke van der Waals, Sanne 
Willems, Lianne Boer en Rianne van Straaten.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert wederom dertien donder-
dagavonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 4 juni tot en met 
donderdag 27 augustus in het dorpshuis. Donderdag 4 juni werd gestart; 
er werd in één lijn gespeeld. Us-
chi Röhrs + Wim Westland wer-
den eerste (63,15%), Jan van der 
Heide + Trees van Doorn won-
nen het zilver (62,92%) en het 
brons was voor Piet Douma + 
Nanne de Vries met 61,25%.

Ook thuisbridgers, die mogelijk 
eens aan het bridge in clubver-
band willen snuffelen zijn van 
harte welkom’. 

Bij voorkeur van tevoren aan-
melden via mailadres bchol-
landscherading@gmail.com en 
anders tussen 19.15 en 19.30 uur 
in de zaal. Aanvang bridgen om 
19.45 uur. Kosten per avond be-
dragen 2 euro per persoon voor 
niet-leden en één euro voor leden. 

Basketbal-club-dag
De tweede (jaarlijkse) club-dag 
van Irene Basketbal op 30 mei 
was een groot succes. Onder lei-
ding van Hein-Gerd Triemstra 
(oud-bondscoach basketbal onder 
20 jaar) werden de basketballskills 
van de spelers én hun ouders aan-
gescherpt. Die skills konden daar-
na direct ingezet worden in het 
mixtoernooi. Na al dit basketbal-
len viel iedereen aan op de geza-
menlijke maaltijd. Op dinsdag 16 
juni is er een open inlooptraining 
voor iedereen die Basketbal een 
mooie sport lijkt in de Kees Boe-
kehal te Bilthoven. Om 18.00 uur 
jeugd van 7 tot 12 jaar, om 19.00 
uur jongeren van 12 tot 16 jaar en 
om 20.30 uur 16 jaar en ouder.

Eremetaal bij BCC
Tijdens de slotdrive van Bridge-
Club Concordia’86 werd het ere-
metaal van  het seizoen 2014 / 2015 
uitgereikt. Met overtuiging won 
Bep Deurhof de Westlandbokaal 
(hoogste score bij wedstrijden, die 
niet meetellen voor de eigen com-
petitie. Tot de laatste avond bleef 
het spannend wie de Slem-bekers 
zou winnen: Elly Akkerman en Erik 
Polders boden en maakte de meeste 
slems. Riet van Heyningen en Wim 
Westland werden clubkampioen en 
namen voor een jaar de grote beker 
mee naar huis.

Vanaf 10 juni tot en met 15 juli  
kan men bij BCC’86 terecht op de 
woensdagavonden voor de Zomer-
bridge-competitie; toegankelijk 
voor leden en niet-leden. Aanvang 

19.30 uur (aanwezig 19.15 voor 
evt. inschrijven). De locatie is De 
Schakel aan de Soestdijkseweg 

achter de Immanuelkerk. Inlich-
tingen bij Joke Koehorst, tel. 0346 
213951.

V.l.n.r. Bep Deurhof, Elly Akkerman, Erik Polders, Wim Westland en Riet 
van Heyningen.

Bridgekampioenen
Dinsdagavond 2 juni hield de Maartensdijkse Bridgeclub BCM haar 
slotdrive. Voorafgaand werden de clubkampioenen 2014-2015 Josje 
Veringa-van den Brink en Peter Weisz gehuldigd. Zij eindigden met een 
ruime voorsprong op het paar Trees van Doorn - Blom en Rob Broek-
hof. Tiny en Piet Jongerius kregen de oorkonde voor het paar dat in het 
voorbije seizoen de hoogste score (71,25%) had behaald.

Josje Veringa-van den Brink en Peter Weisz. (foto Martin van Tol)

Volle concentratie voor de worp.

SCHC Meisjes C1 Landskampioen

Op 30 en 31 mei streden de meiden 
van SCHC MC1 voor het Lands-
kampioenschap. Het waren hele 
moeilijke wedstrijden. MC1 gaf 
echt alles wat ze in zich had. Hier 
en daar zelfs blaren op handen en 
voeten. De laatste twee minuten 

van de finale tegen Weert waren ze-
nuwslopend voor de dug-out en het 
publiek, het stond 2-1 voor SCHC. 
De meiden knokten door tot het al-
lerlaatste fluitsignaal. 
De meiden hebben het hele seizoen 
gescoord voor KiKa. In de voor-

competitie: 28 doelpunten, in IDC 
1: 36 doelpunten, in de zaalcom-
petitie 57 doelpunten, totaal: 121 
doelpunten.

Met de donatie van 100,00 euro zit-
ten ze op 221 euro voor KiKa.

Kampioen, de beste van Nederland. 



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

1e keus ZONNESCHERMEN 
en markiezendoek op maat 
gemaakt € 28,- per m2 www.
tibelly.nl Zonnewering, 
reparatie en luxaflex. Tel. 
06-26604779. Groenekan

Tafelbiljart met nieuw 
laken € 30,-. Hondenbench 
105x70x80 cm € 35,-. Tel. 
0346- 211738

Pianobankje zwart gepo-
litoerd, hoogte verstelbaar 
€ 50,-. Tel. 0346-212463

Schuifluifel voor de caravan 
4,5 meter € 45,-. Portable cd-
player/mp3 + boxen € 15,-. 
Tel. 0346-820494

Gratis af te halen grote kamer-
palm. Tel. 030-22902592

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Nieuwe lage Converse snea-
kers maat 39, grijs, "tie-die" 
patroon nog in doos € 50,-. 
Tel. 06-17023255

Witte Ugg sneakers, model 
Hally, maat 40 nieuw nog in 
doos € 50,-. Tel. 06- 17023255

80 Heuga tegels €15,-. Tel. 
030-2284394

Nieuw luxe air luchtbed 
2-persoons, snel opgeblazen, 
hoogte 43 cm. Met nieuw 2- 
persoons dekbed met toebeho-
ren € 15,-. Tel. 06-28545758

Black en Dekker autostofzui-
ger. In hoes met gebruiks-
aanwijzing € 7,50. Tel. 06- 
28545758

Gratis af te halen goed spe-
lende JVC televisie met zil-
verkleurige televisietafel. Tel. 
06-28545758

KOFFERS, boodschappent-
rolley's bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Fauteuil € 5,-. Eettafel 
60x190 cm € 10,-. Halbankje 
€ 10,-. Alles z.g.a.n. Tel. 06- 
28545758

Klaptafel met 2 krukjes € 5,-. 
Kleutersetje, hout tafeltje 
en 3 krukjes € 10,-. Hocker 
€ 10,-. Alles z.g.a.n. Tel. 
06-28545758

1 doos kinderboeken ± 50 
stuks. Voor alle leeftijden tot 
12 jaar. In een koop € 20,-. 
Tel. 06-16380350

7 kinder DVD's (Iep, Polar 
Express, Garfield 2, Shrek 
1+2, Chicken Little, Annie). 
In een koop € 7,-. Tel. 
06-16380350

Z.g.a.n. herenoveral blauw 
maat 46 € 10,-. Tel. 0346-
214668

Tafelmodel koelkast  30,-. 
Tel. 0346-213469

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Vitrinekast glas € 25,-. 
Hoek tv kast € 25,-. Tel. 
06-24421172

Jerrycans 20 liter € 5,-. Tel. 
0346-243758

Grote Nederlandse vlag, afm. 
150x300 cm € 8,-. Tel. 0346-
243758 

Gratis af te halen een stapel-
tje herdrukken van kranten 
die voor en tijdens de tweede 
wereldoorlog zijn verschenen. 
Tel. 030-2713083

Gloednieuwe ronde tuintafel, 
wit met blauwe afneembare 
voet, bladdoorsnee 1 meter, 
heel stevig en gemakkelijk 
op te bergen, erg mooi € 35,-. 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. koffer op wielen, 
met veel opbergvakken, kleur 
blauw, merk Carlton € 17,50. 
Tel. 030-2205540

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
SNUFFELMARKT op 20 
juni van 10.00 tot 16.00 uur in 
de kas van boomkwekerij Jan 
van Vulpen Groenekanseweg 
250 in Groenekan! Een tafel 
huren voor € 20,-? Bel. 
06-30377688

OPENTUIN op 17 en 20 
juni om 14.00 uur op de 
Lindenlaan, Groenekan, 
kom genieten van bloeiende 
Cornus Causa’s. Zie vlag aan 
de weg

Personeel gevraagd
Acne model gezocht! Ik ben 
Linda, gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste. Voor mijn 
specialisatie jaar ben ik op 
zoek naar iemand die acne 
heeft en met mij mee zou wil-
len naar mijn acne examen. 
Eisen zijn minimaal 5 mee-
eters en 5 puistjes. Het mag 
voor komen op het gezicht 
en/of rug. Daartegenover staat 
uiteraard een gratis behande-
ling. Het examen vind plaats 
eind juni, in Utrecht op het 
Beauty College. Interesse? 
Mail naar: wilmavewijk@
hetnet.nl

Gezocht voor klein huis-
houden een strijkhulp 
Bilthoven. Reacties s.v.p. 
naar 06-41845616

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

KATTENOPPAS voor € 6,- 
per dag krijgt uw kat persoon-
lijke aandacht en hoeft hij niet 
naar een pension (+€1 per 
extra kat). paulinegodeke@
hotmail.com

Huishoudelijke HULP erva-
ren en zelfstandig werkend. 
Tel. 06-34562375 na 19.00 
uur
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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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Atec 2-paards trailer € 1500,-. Scootmobile Mercurius-3 
€ 1500,-. Div. ahw open en gesloten v.a. € 150,-. Tel. 035-
5771232

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 15 
broodjes voor € 27,50. Catering de Leest. 10 uur afgebakken, 
12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en Bilthoven! 
Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

Cursussen/ trainingen 
Spirituele inloopavond 12 juni om 18.30 in Centrum de 
Linde, Jachtlaan 15, Bilthoven voor iedereen die geïnteres-
seerd is in spiritualiteit en welzijn. Vanaf 19.30 tot 22.00 
kan men tegen een introductietarief kennis maken met 
verschillende disciplines: medium consult, healing, voetmas-
sage, tarot, massage en astrologie. Ook is het mogelijk om 
een kennismakingsworkshop te volgen: ‘Awakening your 
Lightbody’. Meer info: www.centrumdelinde.nl

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Gezocht STAGEPLAATS 
voor mijn dochter(15) in de 
huishouding en of in gezin 
met kinderen in Westbroek 
vanaf volgend schooljaar 
medio augustus op de don-
derdag van 8.30 tot 15.00 uur 
niet in de schoolvakanties. 
Tel. 06-19653294

Voor al uw snoei- zaag- 
schoonspuit- straatwerkzaam-
heden, kortom voor al uw 
TUINWERKZAAMHEDEN 
rond of bij uw huis. 
Tuinservice van Vliet. 
06-54751296

HORLOGE-BANDJES 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzet-
ten. bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

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

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk Bel voor meer 
info 06-54753516

Tweede MathildeLoop
Op zondag 7 juni was de tweede editie van de MathildeLoop: Dit 
hardloopevenement voor mensen van 1 tot 99 jaar ging over een 

traject van 1, 2 of 5 kilometer in het bos. 

Deze Mathildeloop werd dit jaar voor de tweede keer gehouden en is geënt op de 
succesvolle Chocolademelkloop, die al jaren in de winter wordt georganiseerd. 
Saskia Fonteijne van Loopschool Saskia vertelde daar eerder over: ‘We zijn 
door de Lions Club benaderd met de vraag of we deze Chocolademelkloop ook 
in de zomer wilden houden, maar dan onder een andere naam. Dat leek ons een 
prima plan, want lopen is gezond! Besloten werd om dit evenement de Mathil-
deloop te noemen. Volgens ons was Mathilde een echte stoere keizerin en de 
kinderen die meelopen, zijn net zo stoer’.

De Mathildeloop is er voor jong en oud. [foto Reyn Schuurman]

Bezoek Hoeve 
Ravenstein 

De Stichting Dag van de Ouderen (SDO) brengt 
dinsdag 16 juni een bezoek aan de Hoeve Raven-
stein In Baarn (gelegen naast Huize Groeneveld) 
tussen 10.00 en 12.00 uur. De kosten hiervoor zijn 
5 euro. Vertrek om 9.30 uur.

Ravenstein is een biologische boerderij. Uitgangs-
punt is het houden van koeien op een natuur- en 
diervriendelijke  manier met respect voor natuur 
en leefomgeving en bovenal met oog voor volgen-
de generaties. Er is een prachtige boerderijwinkel 
met biologische- en streekproducten maar ook een 
heerlijk terras om een kopje koffie of thee te ge-
bruiken.

Aanmelden kan telefonisch bij: 

Maartensdijk, mevr. Ans Stijlaart, tel. 0346 214749
Westbroek, mevr. Bep Franken, tel. 0346 282002
Bilthoven en De Bilt, mevr. Henny Ockhuijsen, 
tel. 030 2202458
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Beleef het Molenpolder landschap
Op zondag 14 juni organiseert Staatsbosbeheer een wel heel speciale workshop in de 

Molenpolder vlakbij Utrecht. De Groene Hart gidsen nemen de deelnemers mee met de 
fluisterboot het gebied in. Een unieke gelegenheid om het landschap van de Molenpolder met de 

digitale camera te ontdekken.

De Groene Hart gidsen vertellen 
over het landschap, de natuur en 
over fotografie. De deelnemers le-
ren het nodige over compositie en 
perspectief en brengt dit buiten in 
praktijk. In de workshop staat het 
beleven van de natuur en het land-
schap centraal. Na de inleiding 
gaan de deelnemers aan boord van 
de fluisterboot en varen door het 
prachtige gebied. Langs de legak-
kers waar de bomen spiegelen in 
het water en de ganzen zwemmen, 
wordt misschien wel een purper-
reiger gespot. De deelnemers gaan 
van boord en wandelen over een 
stuk trilveen waar zeldzame plan-
ten zoals de zonnedauw groeien. 
Na het varen gaan de deelnemers 

naar binnen en worden per groepje 
plm. vijf foto’s, die gemaakt zijn 
met de camera’s van Staatsbos-
beheer, geselecteerd. Deze foto’s 
worden besproken via de beamer. 
De deelnemers kunnen ook foto’s 
maken met hun eigen camera.

De workshop begint om 14.00 uur 
en duurt tot plm. 16.30 uur. De 
Groene Hart gidsen ontvangen de 
deelnemers met koffie/thee in het 
beheerkantoor van Staatsbosbeheer 
aan de Westbroeksebinnenweg 5 te 
Tienhoven. Het maximum aantal 
deelnemers is twaalf. Aanmelden 
voor deze unieke workshop kan via 
www.groenehartcentrum.nl of via 
06-23776925 (tijdens kantooruren).

Schrijven op Tuinderij 
Landgoed Eyckenstein

Schrijven tussen de aardbeienbedden en de stokbonen. Dat kan deze zomer op de prachtige 
moestuin van Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. De geuren en kleuren van de tuinderij 

maken herinneringen wakker over vroeger. Elly Rijnbeek: ‘Als ik hooi ruik, dan denk ik aan de 
boerderij van mijn oma.’   

De schrijfcursus is voor ieder-
een, die het leuk vindt om in een 
groep over zijn of haar leven te 
schrijven. Elly Rijnbeek is tekst-
schrijver en journalist en geeft de 
zomercursus: ‘Veel mensen willen 
graag familieverhalen vastleggen 
voor hun kinderen en kleinkinde-
ren. Maar hoe doe je dat op een 
heldere en boeiende manier? Hoe 
brei je er een kop en een staart 
aan? Of ze zeggen: ik herinner mij 
zo weinig over mijn jeugd. Met 
mijn schrijfoefeningen borrelen 
de herinneringen vanzelf op: de 
gebreide borstrokken van oma, de 
zomers aan zee of de allereerste 
verliefdheid.’ 

Gevoel en detail
Elly’s inspiratiebron bij deze cur-
sus is het boek ‘In mijn koffer op 
zolder’ van José Franssen. ‘Wat mij 
aanspreekt in de aanpak van José 
is dat het bij levensverhalen niet 
alleen draait om grote gebeurtenis-
sen in het leven. Laatst hoorde ik 
een verhaal van een vrouw die na 
20 jaar haar vaste kapster inruilde 
voor een nieuwe. Zij beschreef die 
stressvolle overstap met zó veel ge-
voel, humor en detail; dat leverde 
een prachtverhaal op.’ 

Tussen aardbeien en stokbonen
De historische moestuin van Eycken- 
stein is een heerlijke plek om te 

schrijven. Elly: ‘Je ziet en ruikt de 
tomaten, de lavendel en basilicum. 
Bij mooi weer schrijven we buiten; 

bij kou en regen in de sfeervolle 
oranjerie. We drinken thee van 
verse munt, goudsbloemen en ci-
troenmelisse. En in de pauze kuier 

je langs de prinsessenbonen en de 
pompoenen. Het is net een schrijf-
vakantie.’ Elly sluit de cursus af met 
een zomerse picknick op de tuin.  

Oeverzwaluwendrukte in 
Noorderpark

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft eind maart 2015 een zandige oeverwand 
aangelegd in het water langs het fietspad op de Groene Dijk. Oeverzwaluwen hebben deze wand 

direct gekoloniseerd en zijn nu volop hun jongen aan het grootbrengen.

Er zitten zo’n 30- 40 broedparen, 
die een lange nestgang gegraven 
hebben in het zand. Per nest wor-
den 4 tot 6 eieren uitgebroed; er 
zijn twee nesten per jaar. De vogels 
vliegen af en aan met insecten, die 
ze boven het water vliegend van-
gen. Een oeverzwaluwenkolonie 
kan enkele kilo’s muggen per dag 
vangen.

Oeverzwaluwen
De aantallen oeverzwaluwen in 
ons land gaan op en neer. In de ja-
ren 80 van de vorige eeuw waren 
er nog maar 3500 broedparen. Dat 
had te maken met het verdwijnen 
van hun natuurlijke plekken: steile 
wanden in de bocht van beken en 
rivieren. Rond 2000 was er weer 
een top van 22.000 nesten. De laat-
ste jaren lopen de aantallen weer 
terug. Mogelijk heeft de droogte 

in de Sahel ermee te maken. Daar 
trekken de vogels heen om te over-
winteren in Afrika. Een andere 
verklaring is het sterk verminderde 
aantal bouwlocaties sinds de crisis 

van 2008. De helft van de kolonies 
zat de laatste jaren in grote zand-
bergen op de bouw, met water in 
de directe omgeving.  

(Annemieke Roestenberg)

Tuindagen 
Landgoed Vollenhoven

Tijdens de Tuindagen zullen alle tuinen rondom het statige huis langs 
de Utrechtseweg toegankelijk zijn. Het is mogelijk een rondleiding te 
krijgen en op deze manier de tuinen te bezichtigen en achtergrondinfor-
matie te krijgen van het landgoed. Ook kunt u er voor kiezen zelf een 
wandeling te maken door de Engelse tuin, de Moestuin,de ijskelder en 
het park. Op verschillende plekken over het landgoed verspreid zijn 
verkoopstands te vinden. Gespecialiseerde kwekers, tuingereedschap, 
buitenkleding, maar ook gezellige huis- en tuindecoratie stands.  Het 
is op meerdere plekken mogelijk iets te drinken en te eten en daarbij 
te genieten van de prachtige omgeving. Op zaterdag en zondag zijn er 
voor de kinderen speciale activiteiten. 

De Locatie is Landgoed Vollenhoven, Utrechtseweg 59, De Bilt. De 
dagen zijn op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015 van 10.00 
tot 17.00 uur. Honden zijn welkom mits aangelijnd.

Elly Rijnbeek op Tuinderij Eyckenstein: ’Met de schrijfoefeningen 
borrelen de herinneringen soms vanzelf op.’ 

De schrijfcursus telt 8 bijeen-
komsten van 2,5 uur in juli en 
augustus.  Op 26 juni is er een 
introductie-ochtend van 10.00 
uur tot 12.30 uur. Je bepaalt 
daarna of je verder gaat of niet. 
Het adres is Tuinderij Eycken-
stein, Dorpsweg 264 achter, 
Maartensdijk. Voor meer infor-
matie, aanmelding (ook voor de 
introductie) en kosten zie www.
ellyrijnbeek.nl , bel 06 27457980 
of mail ellyrijnbeek@gmail.com. 

Slootje vissen in het 
Noorderpark 

Tijdens de landelijke IVN-slootjesdagen (13 en 14 juni) kunnen kin-
deren met hun (groot-)ouders op ontdekking en onderzoeken wat er 
allemaal leeft in een doodgewone sloot. In het kader van de landelijke 
slootjesdagen organiseert IVN De Bilt op zondag 14 juni een sloot-
jes-schep-ochtend. Vanaf 11.00 uur kun je onder begeleiding van na-
tuurgidsen en met hulp van schepnetjes en zoekkaarten op zoek naar 
schaatsenrijders, bloedzuigers, waterjuffers en andere waterbewoners. 
Via www.ivn.nl/slootjesdagen kun je je aanmelden voor de activiteit. 
Ook kun je daar alvast de gratis zoekkaart waterdiertjes bestellen. Er 
staan meer dan 35 waterdiertjes op die je zelf in de sloot kunt zoeken.
De locatie is de parkeerplaats aan de St. Anthoniedijk (zijweg van de 
Gageldijk), Utrecht. Informatie via de gidsen: Roel Maas-Bakker (tel. 
030 2721611) en Rob Timmer (tel. 06 10896796). 
Zie ook: www.ivndebilt.nl

Vang het landschap met een digitaal oog vanaf een fluisterboot.

Men kan de bruingrijze kleine zwaluwen af en aan zien vliegen en horen 
kwetteren vanaf het fietspad op de Groene Dijk. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

17-19/6 “Timon van Athene arrangement” € 15,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
10-06
Do.

11-06
Vr.

12-06

Gekruide beenham met
honing-mosterdsaus

of
Gamba's op

Oosterse wijze
of

“Empanada” gevuld met maïs, 
tomaat, ei en koriander

€ 9,50

Woe.
17-06
Do.

18-06
Vr.

19-06

“Coq au vin” 
(Kip in rode wijn, sjalotten,
aardappel en zomergroenten)

of
“Bouillabaisse” 

(Zuid-Franse visschotel met rouille)
of

Artisjok met kruiden-crèmefraiche, 
gemarineerde aardappel 

en Provençaalse groenten

€ 9,50




