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• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Veel deelnemers aan Zeepkistenrace
door Walter Eijnhoven

Zaterdag 11 juni werd voor het vierde achtereenvolgende jaar de Zeepkistenrace Bilthoven 
gehouden, achter de Kwinkelier. Na de openingstoespraak van wethouder Madeleine Bakker-

Smit, mocht zij de eerste deelnemer van de helling duwen. 

Totaal deden 65 zeepkisten mee, 
van eenvoudige tot zeer geavan-
ceerde wagens, van oldtimers tot de 
meest futuristische. In twee man-
ches werden de snelste tijden vast-
gesteld. De zeepkist werd van een 
helling geduwd, daarna moesten de 
coureurs zo snel mogelijk 50 meter 
zien te overbruggen. Presentator 
Ronald Wustenberg uit Bilthoven 
mocht het hele evenement aan el-
kaar praten, wat hij met verve deed. 
Wustenberg: ‘Ondanks dat ik hele-

maal gek ben van auto’s, ik heb een 
oude Rolls Royce en een Corvette, 
heb ik helemaal niet gelet op de 
zeepkisten. Ik vond het veel leuker 
om met de deelnemertjes te pra-
ten, dan op die kisten te letten. Met 
sommige deelnemers kon je echt 
een goed gesprek aanknopen. ‘Heb 
je deze zeepkist zelf gemaakt?’, 
‘Ja’. ‘Doe je voor de eerste keer 
mee?’, ‘Nee’. ‘Ben je zenuwach-
tig?’, ‘Ja’. Geweldig toch, om die 
ukkies daarna van de helling te zien 

gaan met hun zelfgemaakte zeep-
kisten. En dan die grote ogen, van 
de spanning!’

Derde
‘Na de eerste twee manches, volgde 
nog een derde manche, namelijk 
binnen een zo kort mogelijke tijd 
een aantal obstakels bedwingen. 
Het gecombineerde resultaat van de 
drie manches levert een winnaar op, 
per leeftijdscategorie. Daarnaast is 
er één prijs voor de meest originele 
zeepkist te winnen. Wustenberg: 
‘Het is vreselijk moeilijk om som-
mige zeepkisten te besturen, met 
touwtjes in plaats van een normaal 
stuur. De één na de ander crasht’. 

Guus Mobiel
Bakker-Smit had het er ondertus-
sen maar moeilijk mee, de mooiste 
of meest originele zeepkist voor 
te dragen voor een prijs. Zij ver-
telt: ‘Er zitten zulke mooie kisten 
bij, de één is nog origineler dan de 
ander. Er zijn wagens bij met voor-
en achterlichten, claxons, cabrio’s, 
met sneeuwkettingen, ski’s op het 
dak, verbanddoos achterop. Dit is 
zo geweldig. De deelnemers heb-
ben echt hun best gedaan om met 
een zo mooi mogelijke zeepkist 
voor de dag te komen’. Vooral de 

Guus Mobiel viel op. Bernie Bor-
kand uit Groenekan had, samen met 
zijn buurman, weken zitten knutse-
len aan deze zeepkist. Hij vertelt: 
‘Mijn buurman en ik hebben hem 
helemaal zelf in elkaar gezet, naar 
het voorbeeld van Flater-Saga. De 
auto is volledig gemaakt van oude 
planken, van één van de buren. Eén 
deurtje kan open, ik heb er nog een 
claxon opgezet en in de auto lig-
gen wat Guus Flaters. Mijn zoontje 
Mylan mag de kist besturen. Leuk, 
toch voor die kids?’.

Pumptrack
Serviceclub De Ronde Tafel, de or-
ganisator van de zeepkistenrace, zet 
zich ieder jaar weer in voor de Bilt-
se gemeenschap. De heren zijn al-

tijd weer positief gestemd en slagen 
er steeds in een positief resultaat 
neer te zetten voor een goed doel. 
Dit jaar wordt de opbrengst van 
de zeepkistenrace besteed aan de 
ontwikkeling van goede speelgele-
genheden binnen gemeente De Bilt. 
Ook hopen zij sport- en spelmo-
gelijkheden te ontwikkelen, voor 
kinderen van diverse leeftijden. 
Naast de Zeepkistenrace was er nog 
een try-out van een Pumptrack. De 
Ronde Tafel hoopt dat deze trial 
succesvol blijkt en zij hiermee kun-
nen bijdragen aan een permanente 
opstelling binnen gemeente De 
Bilt. Aan het eind van de middag 
volgde nog de prijsuitreiking: Guus 
Mobiel (1), Bende van Ellende (2) 
en Brothers in Crime (3).

Een brandweerauto uit het brandweermuseum in Borculo. [foto Walter Eijndhoven]

Zeepkist 21 is een waar juweeltje.

De eerste deelnemers worden van de helling gelanceerd.

advertentie

Brandweeroptocht trekt 
veel publiek

Zaterdag 11  juni 2016 reed een 
optocht met tientallen historische 
en moderne brandweervoertuigen 
door de centra van de Bilt en Bilt-

hoven. De optocht startte vanaf de 
Anthonie van Leeuwenhoeklaan 
om via de Julianalaan, Hessenweg 
en Planetenbaan zich op te stellen 
voor het gemeentehuis Jagtlust 
voor een defilé rond 15.45 uur. 
Hier kon men de brandspuiten van 

dichtbij bekijken onder het genot 
van een drankje. Er was grote be-
langstelling. 

De ‘jeugdbrandweer’ op de Juli-
analaan in Bilthoven. [foto Walter 
Eijndhoven
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/06 • 10.30u - Prof. dr. V. Brümmer

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/06 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer

19/06 • 18.30u - ds. J. Niesing

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/06 • 10.30u - Dr. R.M. Nepveu

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/06 • 10.00u - dhr. Kees de Vreugd 
(Christen voor Israël) 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/06 • 10.30u - dhr. M. Meijer en mevr. 

A. Veldhuis 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
19/06 • 10.15u - Ds. H. Sj Wiersma

19/06 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/06 • 10.00u - Ds. J. Krommers, 

Viering en Dankzegging
Heilig Avondmaal 

19/06 • 19.00u - Ds. L.J. van Lingen, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/06 • 10.00u - Samendienst in en met 
de Opstandingskerk ds. G. M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/06 • 10.00u - Samendienst met 
Immanuelkerk ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
19//06 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
19/06 • 10.00u - Adri v. d. Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/06 • 10.30u - Tjitske Meijer

(Stichting HiS WORD Stands for Ever) 

Herv. gemeente Blauwkapel 
19/06 • 15.30u - Prop. G. A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
19/06 • 10.30u - Ds. G. Meuleman
19/06 • 18.00u - Ds. H.J. van Marle

Onderwegkerk Blauwkapel
05/06 • 10.30u - Pastor G. Weersink 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
+ Dankzegging Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering+ Dankzegging Heilig Avondmaal

19/06 • 18.30u - Ds. G.H. Molenaar, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
19/06 • 10.00 en 18.30u -

ds. A.J. Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
19/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema, Viering+ 

Dankzegging Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
19/06 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/06 • 10.00u - dhr. A. Doornenbal 
19/06 • 18.30u - dhr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
19/06 • 10.00u + 18.30u - Ds. M. van 

der Zwan

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Wat een mensen,
ontzettend veel bloemen,

vele kaarten,
heel veel steun.

Kregen wij na het overlijden van onze lieve

Wim van Zijtveld
De belangstelling was overweldigend en hartverwarmend.

Het doet ons goed om te weten dat Wim door zo velen
werd gewaardeerd om wie hij was.

 Brigitte
 Fam. van Zijtveld
 Fam. Verhoef

Maartensdijk, juni 2016

Geboren

10 juni 2016

Maaike
Dochter van 

Johan Kemp en Tamira Aarts
Achterweteringseweg 36

Maartensdijk

Weeksluiting

Vrijdag 17 juni is er in Dijck-
state, Maartensdijk, weer een 
weeksluiting, met als voorganger 
ds. G.H. Kruijmer uit Lage Vuur-
sche. De aanvang is om 19.30 
uur en na afloop is er gelegen-
heid voor gezellig samenzijn bij 
een kopje koffie.

Check je CV

VVD De Bilt organiseert op dins-
dag 21 juni een workshop waarin 
ondernemers uitleggen waar écht 
op gelet wordt bij een CV. In 
de workshop wordt aangegeven, 
wat je wel en niet moet doen om 

je CV niet in de prullenbak te 
laten belanden. Daarna ga je in 
koppels van twee personen zelf 
je CV samenstellen en worden 
verbeteringspunten aangegeven. 
De toegang is gratis. De work-
shop is op dinsdag 21 juni in het 
HF Wittecentrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt van 20.00 tot 
21.45 uur. Aanmelden kan via 
secretaris@vvd-debilt.nl 

Excursie Historische
Vereniging

De jaarlijkse excursie van Histo-
rische Vereniging Maartensdijk 
is op vrijdag 17 juni naar Gorin-
chem en het Biesbos-museum. 

Het vertrek is om 9.00 uur bij de 
Ontmoetingskerk in Maartens-
dijk. In het middagdeel is ook 
een rondvaart door de Biesbos 
opgenomen. Bij ondertekening 
van de eigen leden is ook deel-
name mogelijk van niet-leden en/
of leden van andere historische 
verenigingen. Aanmelden kan 
nog op 15 of 16 juni a.s. na 20.00 
uur bij Gé Veldhuijzen (tel. 0346 
211195).

BENG!-café 

Op woensdag 22 juni organi-
seert BENG! een zomerse bor-
rel rondom het thema ‘Energie 
Thuis’ bij Café van Miltenburg 
in Bilthoven. Ook de ervarin-
gen met de ‘EnergyBattle’ komen 
aan de orde. Meer informatie op 
www.beng2030.nl. Vragen over 
energiebesparing zijn welkom 
via info@beng2030.nl. Aanvang 
20.00 uur. 

Bewegen en dementie

Op dinsdag 21 juni a.s. vindt er 
een Alzheimer Café plaats in De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun 

familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden. Peter Brou-
wers, geriatriefysiotherapeut bij 
Warande, komt vertellen over 
bewegen bij dementie. 
Er is voldoende gelegenheid om 
met hem in gesprek te gaan en 
vragen te stellen. Aanvang 20.00 
uur, toegang is gratis. Voor vra-
gen (ook over vervoer): Alida 
Melkert, tel.nr. 030-6562977 
of met Bea van Doeland, 030-
2219022.

Speelgoed-en kledingmarkt 

Op zaterdag 25 juni houdt peu-
tergroep ’t Kompas een speel-
goed- en kledingmarkt. Als u nog 
kinderspullen heeft kunt u dit 
brengen bij de peutergroep, het 
is zeer welkom. De speelgoed- 
en kledingmarkt is van 10.00 tot 
12.00 uur op de Prinses Christi-
nastraat 4 in Westbroek.Voor de 
kinderen kunnen spelletjeskaar-
ten worden gekocht, waarmee ze 
o.a. geschminkt kunnen worden, 
op het springkussen zich uitle-
ven en/of mee doen aan grab-
belton en blikgooien. Natuurlijk 
worden er bij de restaurantkraam 
zelfgemaakte cake en wafels 
verkocht. De opbrengst is voor 
de peutergroep.

Zondagochtend 12 juni, tijdens zijn geliefde mountainbike rondje 
door het bos in Baarn, is het hart van onze lieve Sipko tot stilstand 
gekomen.

Sipko Veeneman
echtgenoot van Emke

* Deventer, 14 augustus 1964 † Hollandsche Rading, 12 juni 2016

Wij kunnen het niet bevatten
Ongelofelijk dat we hem nu al moeten missen

Ons grote avontuur zomaar ineens voorbij

Emke Veeneman - Teitsma
Amarens en Joris, Jesse en Anne, Fardau

Correspondentie-adres:
van Haren Uitvaartverzorging
Charles Weddepohllaan 32
3739 LE Hollandsche Rading

Sipko is thuis, waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.

De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni om 
17.30 uur in de aula van het crematorium Noorderveld
aan de Structuurbaan 1, 3439 MA te Nieuwegein.

Voorafgaande is er van 17.00 uur tot 17.20 uur gelegenheid om 
afscheid te nemen van Sipko in de aula van genoemd crematorium.

Condoleance alleen schriftelijk.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.
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Een gezonder De Bilt in 2040
door Walter Eijnhoven

Samen voor De Bilt organiseerde op donderdag 9 juni het spel ‘Een gezonder Nederland 
in 2040’. Onder leiding van Johan Melse van het RIVM en Ebbe Rost van Tonningen, 

gemeenteraadslid, speelden diverse Biltse groeperingen met elkaar het spel. De uitkomst van dit 
spel wordt weer gebruikt als input voor de bespreking van de gezondheidsnota eind juni.

In 2040 zijn de inwoners van Ne-
derland op en top gezond. Wij 
leven lang en hebben de beste 
gezondheid van heel Europa, zo-
wel lichamelijk als geestelijk. De 
overheid beschermt ons tegen alle 
mogelijke aanvallen op onze ge-
zondheid, vanuit het milieu, ons 
voedsel of de veeteelt. Dat is het 
streven van de overheid, over 24 
jaar. Maar voor het zover is, moet 
nog heel wat gebeuren. Daarom 
organiseerde Samen voor De Bilt, 
in samenwerking met het RIVM 
het spel ‘Een gezonder Nederland 
in 2040’, met  vertegenwoordigers 
uit allerlei groeperingen binnen de 
gemeente De Bilt. Ouderen, een 
huisarts, leerlingen van de Werk-
plaats, vertegenwoordigers van de 
WMO Adviesraad, MENS De Bilt, 
Reinaerde, De Bilthuysen, Vitras 
en Anne Brommersma, wethouder 
vanuit de gemeente. Jong, oud, 
arm, rijk, laag- of hoogopgeleid, 

samen speelden zij het spel, in de 
hoop dat de gemeente haar voor-
deel kan doen met de uitkomsten 
en De Bilt weer een stukje gezon-
der zal zijn in 2040. 

Eerste gedeelte
De deelnemers kregen vier scena-
rio’s te zien waaruit zij konden kie-
zen, namelijk ‘Op en top gezond’, 
‘Iedereen doet mee’, ‘Heft in eigen 
handen’ en ‘Gezonde welvaart’. 
Door het zetten van diverse stap-
pen- welke keuzes maken wij in 
2015, 2020 en 2030-  werd de groep 
gevraagd de verschillen te verklei-
nen in gezondheid tussen armen en 
rijken. Dat viel nog niet mee, maar 
door met elkaar in discussie te gaan 
over wat beter is voor de toekomst 
van de samenleving werden toch 
compromissen gesloten tussen de 
deelnemers en werd het verschil in 
gezondheid tussen armere en rij-
kere groepen inderdaad verkleind. 

Tweede gedeelte
In het tweede gedeelte van de 
ochtend konden alle deelnemers 
aangeven welke maatregelen zij 
belangrijk achtten voor een ge-
zond De Bilt. Vooral het perpec-
tief ‘Iedereen doet mee’, deed het 
erg goed. Jong en oud kozen voor 
oplossingen als: zo jong moge-
lijk beginnen met samenwerking, 
eenzame burgers uit hun sociaal 
isolement halen, betere commu-
nicatie tussen burger en overheid, 
coaches moeten meer letten op 
bewoners in hun wijk en school-
uitval tegengaan. 
Veel jongeren stonden ook ach-
ter het perspectief ‘Op en top ge-
zond’, met oplossingen als: wees 
bewust van eigen gedrag wat ge-
zondheid betreft, een groter sport-
programma op school, accijnzen 
heffen op ongezond voedsel, min-
der verkeer in woonwijken. 

Overhand
Ebbe Rost van Tonningen vertelt: 
‘Wat mij opviel was dat de jon-
geren de overhand hadden bij de 
keuze ‘Op en top gezond’ en ‘Ie-
dereen doet mee’ deed het erg goed 
bij jong én oud, een duidelijke dis-
crepantie tussen wat de bevolking 
wil en waar het kabinet voor staat, 
namelijk ‘Het heft in eigen hand 
nemen’. Sterker nog, bij dit per-
spectief werd zelfs helemaal geen 
aandacht besteed door de deelne-
mers. Overal waar dit spel wordt 
gespeeld, zie je de kloof tussen wat 
de bevolking wil en waar het kabi-
net voor staat. Het lijkt mij toch, 
dat zij daar iets mee zullen moeten 
doen’. 

Tevreden
Joanne Penning, directeur Samen 
voor De Bilt is tevreden. Penning: 
Fijn dat zoveel geïnteresseerden 
tijd wilden vrijmaken, voor zoiets 
belangrijks als de gezondheid van 
De Bilt in 2040. Wij gaan nu verder 
met het uitwerken van het verslag 
en zullen de uitkomsten als input 
leveren voor de bespreking van de 
gezondheidsnota op 16 juni en voor 
de bespreking binnen de gemeente-
raad op 30 juni aanstaande’. Con-
nie Brouwer, afdelingshoofd RIVM 
vertelt nog: ‘Iedereen kan het spel 
ook individueel spelen, via onze 
website. U kunt het spel vinden op: 
www.eengezondernederland.nl en 
klik op Speel ‘Een gezonder Neder-
land in 2040’’.

Jong en oud denken samen na over gezondheid.

De Bilt top-inzamelaar 
e-waste

De Bilt en Utrecht behoren landelijk gezien tot de top 3 van gemeenten 
die de meeste afgedankte elektronische apparaten inzamelen. Dit blijkt 
uit de inventarisatie van Wecycle. In gemeente De Bilt is in 2015 per 
inwoner 7,9 kilo e-waste opgehaald.
Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste. Het be-
drijf werkt samen met 85 procent van de Nederlandse gemeenten. Ge-
middeld leverden de gemeenten in 2015 4,6 kilo per inwoner in, net zo-
veel als het jaar daarvoor. Minder stedelijke gebieden blijken overigens 
veel meer e-waste in te zamelen dan sterk verstedelijkte gebieden. Het 
volledige overzicht is te lezen op de website van Wecycle.

Informatieavond 
Zonnepanelen

Op dinsdagavond 21 juni wordt voor de laatste keer voor de zomer-
vakantie een informatieavond over zonnepanelen georganiseerd door 
energiecoöperatie BENG! Alle aspecten rondom het zelf opwekken van 
energie met zonnepanelen komen aan de orde. De bijeenkomst wordt 
geleid door een onafhankelijke deskundige en vindt plaats in De Bilt bij 
één van de vrijwilligers thuis. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via john@beng2030.nl. 
Deelnemers ontvangen bericht over tijd en plaats. Het is handig om de 
jaarrekening van het energiebedrijf mee te nemen. De Biltse energieco-
operatie BENG! organiseert maandelijks informatieavonden over zon-
nepanelen. BENG! streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030. 
Meer informatie op www.beng2030.nl.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen.

Controle op Molenkamp 
De gemeente De Bilt heeft samen met de Veiligheidsregio Utrecht, de 
politie en Stedin een onaangekondigde controle uitgevoerd bij alle be-
drijven aan de Molenkamp in De Bilt. De controle vond woensdagmor-
gen 8 juni plaats. In totaal bezochten de instanties twaalf bedrijven, 
waarvan er twee gesloten waren. Deze worden op een later moment 
bezocht. 

In het verleden heeft de politie in twee panden aan de Molenkamp hen-
nepkwekerijen opgerold. Beide panden stonden nu leeg. De controle 
stelde de instanties in staat om een actueel beeld te krijgen van de ac-
tiviteiten die in de andere panden plaatsvinden. Hier zijn nadrukkelijk 
geen illegale activiteiten geconstateerd. Wel heeft Stedin onregelmatig-
heden in enkele meterkasten aangetroffen.

Hoorzitting voor huurders
Beter De Bilt organiseert maandag 20 juni een hoorzitting voor huurders in de gemeente De 

Bilt in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 20.00 uur. 

Beter De Bilt wil de resultaten van 
deze bijeenkomst inbrengen in de 
(extra) gemeenteraadsvergadering 
van 23 juni. Tijdens die vergade-
ring vindt de voorbereiding plaats 
van de meerjarenbegroting van 
de gemeente, welke in het najaar 
wordt vastgesteld. 

Combinatie
Fractievoorzitter Ebbe Rost van 
Tonningen: ‘Huurders worden ge-
confronteerd met een combinatie 
van problemen, zoals bezuinigingen 
in de gezondheidszorg, huurverho-
gingen, achterstallig onderhoud en 
lange wachttijden voor de sociale 
huurwoningen. Door toenemende 
kosten en achterblijvende inkom-
sten groeit de groep van mensen 
die moeilijk of niet financieel kan 
rondkomen. De schuldenproble-
men voor deze groep huurders is 
daardoor sinds de economische 
crisis in 2007 alleen maar toege-
nomen. Juist door de effecten van 
het beleid van organisaties, zoals 
gemeente en verhuurders- en wel-

zijnsorganisaties neemt de armoede 
onder de mensen toe. Het gaat dus 
om een veel bredere aanpak dan al-
leen het gemeentelijk beleid of dat 
van de verhuurder’. 

Overschot
In deze dagen is duidelijk gewor-
den, dat de gemeente bijna 3 mil-
joen euro overhoudt aan budget 
in de gezondheidszorg. Deze uit-
komst staat naar de mening van 
Beter De Bilt haaks op de bezui-
nigingen, welke de gemeente het 
afgelopen jaar heeft doorgevoerd. 
‘Dat is voor veel mensen, die van 
de gezondheidszorg afhankelijk 
zijn, niet te begrijpen en onaccep-
tabel’ aldus Rost van Tonningen. 
‘De komst van vluchtelingen in 
Nederlandse gemeenten dreigt de 
wachttijden voor sociale huurwo-
ningen de komende jaren alleen 
maar te verlengen. Die wachttijd 
is al jarenlang rond de 9 jaar met 
geen enkel uitzicht op een snelle 
verbetering. Extra maatregelen 
zijn hard nodig. Wachtenden op de 

wachtlijst mogen niet verder wor-
den benadeeld’.

SSW
Door de verkoop van huurwonin-
gen door SSW neemt de woning-
voorraad voor sociale huurwonin-
gen af, waardoor alleen-gaanden 
en jonge gezinnen zich vaak niet 
vestigen in De Bilt. Dat betekent 
een toenemende vergrijzing in 
onze gemeente. Ebbe Rost van 
Tonningen : ‘Zogenaamde scheef-
woners in de sociale huurwonin-
gen zorgen ervoor dat er te weinig 
nieuwe huurwoningen beschikbaar 
komen voor andere groepen wo-
ningzoekenden. Huurders zouden 
als groep een stevige invloed moe-
ten kunnen uitoefenen op SSW. De 
woonwet 2015 maakt dat ook mo-
gelijk. De vraag is of dat ook ge-
beurt. Deze hoorzitting is bedoeld 
om duidelijk te maken, dat een ge-
zamenlijk aanpak van gemeente, 
SSW en andere verhuurders- en 
welzijnsinstellingen dringend 
noodzakelijk is’.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Ei-bieslook salade
Tonijnsalade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebakken boterhamworst
Zeeuws spek
Rosbief 

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.75 

Lekker en makkelijk voor de bbq

Overheerlijke Utregse

Kipdij saté

Kipfilet scharrel
Ook gesneden in blokjes

Berner wurstel
Oostenrijkse specialiteit

Gemarineerde biefstuk 
of biefstukreepjes

Gehakstaven

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.25

500
GRAM 9.98

500
GRAM 6.98

5.-

3 x 100
GRAM 4.50

GARNAALSPIEZEN

3 x 100
GRAM 4.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 juni 
t/m woensdag 22 juni

Special van de week
OUDE GRACHT KAAS
Koop een lekker stuk oude kaas en maak kans 
op een fiets. Echt een bijzonder lekkere kaas. 

Vraag in de winkel naar de voorwaarden
500

GRAM 7.50

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:

SHOARMA

2
KILO 12.-1

KILO 6.98

5 
STUKS 10.-Verrassend lekker!!

DUBBELDEKKER
Twee hamburgers met mozzarella 
en tomaat.

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Runder cordon blue 
Kip cordon blue
Gehakt cordon blue

PER
STUK 3.99 

5 HALEN=
4 BETALEN

Koop een lekker stuk oude kaas en maak kans 

Win een fiets!

6
VOOR

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Tuinbonenschotel
________________________ 100 GRAM 1,25
Nieuw
Beef Szechuan
MET GROENTERIJST
________________________ 100 GRAM 1,49

Zaterdag verse Sushi!!!

Alle 40 soorten

Tomaatjes
ONBESPOTEN

Grote Hollandse

Bloemkool
PER STUK

Vers gesneden

Meloenmix
± 600 GRAM

1,98 0,991,49

VERS GESNEDEN

Bietjes
____________________500 GRAM 0,99
HOLLANDSE

Komkommers
_____________________ 2 VOOR 0,99

Alle lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

Onze bekende Fruitwaartjes
boordevol fruit

nu 9,95
Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 20, DINSDAG 21
EN WOENSDAG 22 JUNI

MEGA BAK
500 GRAM

HOLLANDSE

Aardbeien
_____________ 2 DOZEN A 500 GRAM 3,-



 De Vierklank 5 15 juni 2016

Formatievliegers boven 
Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 18 juni vliegen leden van het 1077e squadron van de RAFA, de Royal Air Force 
Association, om precies 17.30 uur en 17.32 uur over het einde van de Tuinlaan in Maartensdijk. 
Natuurlijk wordt op veilige hoogte overgevlogen, op de wettelijk toegestane minimum hoogte en 

niet of nauwelijks boven de bebouwing van Maartensdijk.

Alpha, Alpha, Bravo, iets dergelijks 
zal wel te horen zijn in de cockpits 
van het overvliegende squadron, 
als zij in formatie over de Tuin-
laan vliegen. Jacobien Verlinden 
uit Maartensdijk en enthousiast lid 
van het 1077e squadron vertelt: ‘Ik 
heb altijd gevaren op een eikenhou-
ten botter uit 1892, maar dat werd 
veel te zwaar voor mij. Door enig 
lichamelijk ongerief moesten Ber-
ry, mijn man, en ik de boot helaas 
verkopen en zijn wij in 2009 be-
gonnen met vlieglessen. Dat beviel 
ons echter zo goed, dat wij lid zijn 
geworden van het 1077e squadron, 
de formatie die aanstaande zaterdag 
over ons huis vliegt’. 

RAF
De Royal Air Force Association is 
een liefdadigheidorganisatie, die 
het welzijn van de RAF Family on-
dersteunt. Deze omvat alle actieve 
en niet-actieve personeelsleden 
van het Engelse Royal Air Force 
en hun gezinnen. Als één van de 
personeelsleden iets overkomt, 
zorgt de RAFA ervoor dat zij niet 
in eenzaamheid of financiële moei-
lijkheden terechtkomen. Verlin-
den: ‘In de Tweede Wereldoorlog 

hebben veel Nederlanders voor de 
RAF gewerkt, daarom is er ook een 
Nederlandse tak van de RAFA’. 
Het 1077e squadron van de RAFA 
wordt ook wel de Edambusters ge-
noemd, vroeger dropten deze vlieg-
tuigen namelijk Edammerkaasjes 
boven bezet gebied. 

Ontmoeting
Verlinden vervolgt: ‘Elk jaar vindt 
een ontmoeting plaats bij één van 
de leden en dit jaar is dat dus bij 
ons, in Maartensdijk. Ter ere daar-
van vliegt de formatie boven ons 
huis. Dat kan natuurlijk niet zo-
maar. Wij moeten ons aan allerlei 
strikte wettelijke regels houden 
en de leader van de formatie heeft 
daarnaast ook nog eens rekening te 
houden met bijvoorbeeld de sterkte 
en de richting van de wind. Een 
hele verantwoordelijkheid. Dank-
zij zijn berekeningen vliegen wij 
meestal precies op de afgesproken 
tijd over de afgesproken plek. Als 
het vijf seconden scheelt, is het 
veel’. Nadat het squadron om 17.30 
uur is overgekomen, maakt zij een 
lus over onder andere de Dorpsweg 
en een stukje Bilthoven en komt om 
precies 17.32 uur nogmaals over.

Vrijwillig
Verlinden:’Eén keer in de twee 
weken wordt door ons geoefend, 
je moet het natuurlijk wel bijhou-
den. Tijdens het vliegen in V-for-
matie bedraagt de afstand tussen 
de vleugels van de verschillende 
vliegtuigen slechts vijf meter, dus 
enig vertrouwen moet je wel in 
elkaar hebben. De leader geeft de 
commando’s aan de andere pilo-
ten door, of wij naar links moe-
ten afbuigen, of naar rechts. En 
natuurlijk moeten wij elkaar ook 
in de gaten houden. Er zit ten-
slotte maar vijf meter tussen de 
vleugels. Aan het eind van zo’n 
vlucht ben je best gesloopt. In een 
formatie vliegen vergt heel veel 
concentratie.’. De piloten van de 
Edambusters vliegen jaarlijks tij-
dens 4 mei-herdenkingen over 15 
herdenkingsplaatsen in Noord-
Holland, Het Gooi en Flevoland, 
geheel vrijwillig, vanaf hun thuis-
basis Lelystad. Op vier mei dit 
jaar vloog het 1077e squadron 
over de Beemster (waar de start 
was om 18.00 uur), Opmeer, Was-
waay, Benningbroek, Midwoud, 
Andijk en Vierhuizen. Terug in 
Lelystad werd gegeten, waarna 

de route verderging over Baarn, 
Huizen, Zeewolde, Harderwijk en 
Dronten.
Verlinden vervolgt haar verhaal: 
‘Wij gaan ook vaak op vakantie 
met het vliegtuig. Het gewicht 
van het toestel is slechts 380 kilo. 
Totaal mogen wij dan nog 220 
kilo meenemen aan extra gewicht, 
dus twee personen, brandstof en 
nog iets extra’s. Meestal nemen 

wij dan onze fietsen mee en een 
tentje met wat kampeeruitrusting. 
Zo vliegend zijn wij al in heel 
wat landen geweest, zoals Noor-
wegen, Schotland, Engeland, 
Spanje, Portugal, en Malta. In mei 
zijn wij nog in Tjechië geweest, 
daar moesten wij landen in een 
weiland. Wat een gehobbel was 
dat. En juist dat soort ervaringen 
maakt een vliegvakantie zo leuk’.

Berry en Jacobien Verlinden zijn beiden enthousiast lid van het 1077e 
squadron.

Leescoördinatoren 
krijgen certificaat 

Vorige week woensdag is in Bibliotheek Idea het certificaat leescoördi-
nator uitgereikt aan zes leerkrachten en een leesconsulent in Bilthoven. 
De kersverse leescoördinatoren van deze basisscholen zetten hiermee 
de eerste stap om het lezen op hun school naar een hoger plan te tillen.

De leerkrachten basisonderwijs hebben zich vier woensdagmiddagen 
verdiept in jeugdliteratuur, werkvormen, visies en activiteiten rond 
leesbevordering en de taken van een leescoördinator. Als eindopdracht 
hebben de leescoördinatoren een Leesplan geschreven waarin ze de vi-
sie en missie van hun school over lezen en leesplezier hebben beschre-
ven. Dit Leesplan is de basis voor het jaarlijkse activiteitenplan van de 
school op het gebied van lezen. 

Enthousiast
De cursisten reageerden enthousiast op de inhoud van de cursus en het 
door hun behaalde certificaat: ‘Door deze cursus krijg je veel meer in-
zicht in hoe je school het lezen heeft ingericht. We werden heel en-
thousiast van de diverse werkvormen en leuke boekentips’. In totaal 
hebben inmiddels 44 leerkrachten basisonderwijs het certificaat Open 
Boek ontvangen na de training leescoördinator bij Idea. De leescoör-
dinatoren blijven elkaar in een leesbevorderingsnetwerk onder leiding 
van Bibliotheek Idea ontmoeten. Zo wisselen ze met regelmaat kennis 
en ervaring uit over de aanpak van leesbevordering in het onderwijs.

(Annette Smeets)

Eveline Meijer (Wereldwijs - Bilthoven), Ellen de Boer (Berg- en 
Boschschool - Bilthoven), Beatriz Rhebergen (Wereldkidz de Koppel - 
Zeist), Gabrie Bosboom en Joeska de Wit (Sint Nicolaasschool - Odijk), 
Ria Lubout (Wereldkidz Achtbaan - Veenendaal) en Geke Tadema 
(Bibliotheek Veenendaal). 

advertorial

De fraaie winkel aan de Julianalaan is een prachtige 
combinatie van twee gerenommeerde wijn-
bedrijven alsmede totaal vernieuwend in de wijze 
waarop ‘smaak’ een rol speelt in de keuze van wijn. 

De beroemde Wijnkoperij Baas & Zn. is al decennia 
een begrip in Het Stichtse. Bij zowel consumenten als 
restaurants staat Baas bekend als hèt adres voor
kwaliteitswijnen en betrouwbare leveranties. 

In Amsterdam bestaat sinds acht jaar Wijnhuis Zuid 
gevestigd aan de Maasstraat in Amsterdam Zuid.
De kracht van Wijnhuis Zuid ligt in het uitgebreide
assortiment en de kennis op het gebied van
wijn & spijs en is in 2014 uitgeroepen tot de
beste van Amsterdam.

Deze succesformules worden nu in één winkel voortge-
zet in het vernieuwde centrum van Bilthoven én zelfs 
verbeterd door de krachten te bundelen. Naast het 
uitgebreide assortiment, de wijnkennis, het specialisme 
op het gebied van wijn & spijs, zal ook het zogenaam-
de smaakprofiel een belangrijke rol gaan spelen in de 
nieuwe, moderne winkel die niet alleen in het statige 
pand aan de Julianalaan in Bilthoven maar ook online 
in de vorm van een webshop een presence heeft.
Elke klant zal in de winkel zijn of haar persoonlijke 

voorkeur kunnen opmaken door het invullen van het 
Smaakprofiel. Het algoritme voor dit programma is 
ontwikkeld door dé smaakprofessor van Nederland, 
Peter Klosse in samenwerking met medewerkers van 
de Universiteit Delft. Is het profiel eenmaal vastgesteld 
dan wordt de keuze voor de wijn eenvoudig omdat 
de wijnen in de winkel niet zoals gebruikelijk per land 
zijn ingedeeld maar juist op de uitkomsten van het 
smaakprofiel zoals bijvoorbeeld ‘fris’ of ‘krachtig’. 
Daarna zal de uiteindelijke keuze ook nog eens worden 
aangehouden tegen het advies van de specifieke wijn 
& spijs-combinatie.

Aan de Julianalaan 4 (met gratis parkeerplaatsen
achter de winkel) zal u als vanouds worden
verwelkomd door onze bedrijfsleider, Michel Stevens 
die alweer 10 jaar bij Wijnkoperij Baas de scepter 
zwaait. Hij legt u met plezier uit over de 500 wijnen 
van € 5,- tot € 500,- ! Begin met onze huiswijn Les 
Safres, Luberon 2015 in wit, rood of rosé voor € 6,50 
per fles.

Speciaal voor de eindexamens hebben we de
“examenweek” van 13 tot 18 juni 2016. Dit keer geen 
zenuwen maar alleen een spannende wijn en mooie 
cijfers: zes flessen halen, vijf betalen. Prosecco Cuvee 
Brut La Marca, € 13,95 per fles.

Wijnhuis Zuid nu open in Bilthoven

Julianalaan 4
3722 GP  Bilthoven
030 - 3072020
www.wijnhuiszuidbilthoven.nl
info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 – 18.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
Zondag: gesloten



Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

2+1 GRATIS*
* De goedkoopste is gratis
* Geldig van 16.06 t/m 03.07.2016
* Zolang de voorraad strekt
* Uitsluitend geldig voor individuele
   verpakkingen

Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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)

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 

GEKKE 
ideeën!

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Wil je bijkomen van 
je examenstress? 
Kom vakanewerk 
doen bij Accolade! 

030-6973400 - www.accoladezorg.nl 

Check snel onze 
website voor al 
onze vacatures!!  

SPECIALE VADERDAG-
AARDBEIENSLOF

€ 8,50

TURKS BREEKBROOD

€ 2,25

lekker bij de BBQ

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

	  
 
 
 

Wenst	  u	  vrolijk	  Pasen 
Gezellig	  vakantie-uitje	  of	  familie-/kinderfeestje.	  

Midgetgolfen	  op	  een	  mooie	  baan	  in	  een	  bosrijke	  omgeving.	  
Ook	  gezellig	  terras	  voor	  alleen	  koffie	  of	  een	  drankje	  

Dagelijks	  geopend	  vanaf	  10.00	  uur,	  	  
030-‐2281154,	  b.g.g.	  06.20963766	  

 
 
Advertentie vierklank  
woensdag 16 april 2014 
 

Gezellig vakantie-uitje of
familie-/kinderfeestje.

Midgetgolfen op een mooie baan in een 
bosrijke omgeving. Ook gezellig terras
voor koffie, drankjes, snacks of ijsjes.
Dagelijks open vanaf 10.00 uur,
bij goed weer tot 22.00 uur,
u kunt tot 20.30 uur beginnen.
T. 030-2281154, b.g.g. 06.20963766

Tegen inlevering
van deze bon.

elke 2de
toegangskaart

voor de
halve prijs

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

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

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Probeer maar eens onder ons 
ZOMERDEKBED uit te komen.

Dons, katoen en wol

v.a. € 69

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur
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Zelf oogsten bij ’n Groene Kans
Het weer is heerlijk en steeds vaker stappen fietsers even af bij het groentekraampje om te 
kijken of er nu al wat gaande is. En ook het extra uithangbord met ‘Kansrijk’ erop is niet 

onopgemerkt gebleven. Wat is er nieuw op Groenekanseweg 142?

‘Nou, er wordt gewoon nog steeds 
biologische groente geteeld’, zegt 
Floor ‘maar eigenlijk is er ook wel 
veel aan het veranderen’. Tuinderij 
’n Groene Kans had de laatste 7 jaar 
drie vaste gezichten: Sandra, Jan en 
Floor. Na het vertrek van Sandra, 
afgelopen winter, bleven er nog 
maar twee maten over en dat is te 
weinig voor een tuin van anderhal-
ve hectare. ‘Sandra had aangegeven 
het rustiger aan te willen doen, om-
dat het maken van zulke lange da-
gen op lange duur gewoon te veel 
is. En toen we daar over nadachten, 
leek het voor ons zelf ook gezon-
der om eens een versnelling lager te 
draaien’, aldus Floor.

Dus besluiten Jan en Floor de tuin 
te verkleinen, maar de vraag is wat 
er dan met de rest van het land ge-
beurt. En daar komt Miklós om de 
hoek kijken: hij heeft de school 
voor biologische landbouw (de 
Warmonderhof) gedaan en heeft 
o.a. bij ’n Groene Kans stage gelo-
pen. Hij ziet het wel zitten om aan 
de slag te gaan op een deel van het 
perceel, maar kiest voor een andere 
aanpak: bij Miklós kun je zelf je 
groenten komen oogsten.

Eén perceel, twee tuinen
Vanaf dit seizoen zijn er dus twee 
tuinen gevestigd aan de Groene-
kanseweg 142. Bij ’n Groene Kans 
kun je als vanouds op zaterdag 
groenten komen kopen. Wanneer er 
voldoende groenten zijn en de ver-
koop begint, wordt dit t.z.t. in een 
advertentie in deze krant vermeld. 
Naast de verkoop op zaterdag rich-

ten Jan en Floor zich hoofdzake-
lijk op hun webwinkel. Want als 
klanten van tevoren bestellen, dan 
hoeven er geen verlepte groenten te 
worden weggegooid aan het einde 
van de dag. Het kraampje aan de 
weg, voor vele voorbijgangers een 
herkenningspunt, verandert daarom 
in een plek om bestelde groenten op 
te halen.

Miklós werkt met een abonnement: 
je wordt lid voor een heel seizoen 
en dan heb je voor nog geen tientje 
per week een gevarieerde selectie 

groenten. En daarbij ervaar je zelf 
hoe het is om het ‘mooiste tuin-
werk’, het oogsten, te doen: met je 
blote voeten op de aarde, de geur 
van de worteltjes, de dauw op de 
sla. Het overige werk (zaaien, plan-
ten, schoffelen, wieden) kun je ge-
rust aan Miklós overlaten. De eer-
ste groenten zijn al oogstbaar, dus 
meld je snel aan. 

Meer informatie over het zelf oog-
sten is te vinden op www.tuinkans-
rijk.nl en over de webwinkel op 
www.groenekans.nl 

Jan en Floor schoffelen. (foto Marloes Barnhoorn)

Miklós in Kansrijk, de biologische zelfoogsttuin bij ‘n Groene Kans.

Maaien bermen en 
watergangen in de Bilt

door Agterberg BV
Maandag 20 juni wordt gestart met het onderhoud van de bermen en 
watergangen in gemeente de Bilt. Het werk is sinds dit seizoen aange-
nomen door Agterberg BV uit Groenekan. Alle locaties waar onderhoud 
gepleegd moet worden staan op tekeningen die vanuit de gemeente aan-
geleverd zijn.

Het werk wordt uitgevoerd in 2 rondes. De eerste ronde van het maai-
werk wordt, vanaf de weg gezien, ongeveer één meter gemaaid. Boven-
dien wordt een enkele hoofdwatergang geschoond. In het najaar wordt 
al het gras gemaaid, met zorg voor de ecologie. Ook worden dan alle 
watergangen geschoond die onderdeel van deze opdracht zijn. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, 
dan kunt u gebruik maken van het email adres:
maaiwerkdebilt@agterberg.com. Wij staan open voor suggesties.  

infotorial

Zomeravond
met Dubieuze Vrienden

Theater in ‘t Groen verzorgt een bijzondere theater belevenis: ‘Zomeravond met Dubieuze 
Vrienden’ is een tweeluik over vriendschap en verraad, te zien op twee

intrigerende locaties aan de Groenekanseweg te Groenekan.

‘Krabat’ is een muziek theater, gere-
gisseerd door Nelly van der Geest. 
De voorstelling is geïnspireerd door 
het boek ‘Meester van de Zwarte Mo-
len’. De molenaar blijkt een meeste-
res in zwarte kunst te zijn die Krabat 
en zijn vrienden in de ban houdt.

Judas
In de voorstelling ‘Judas, Beyaard en 
het paardenmeisje’ onderzoekt regis-
seur Timon Blok de verhouding tus-
sen loyaliteit en verraad. In deze ca-
bareteske en lichtvoetige voorstelling 
zullen onder andere overspel, Judas 
en Karel de Grote de revue passeren 
en worden diverse verraders vanuit 
een nieuw perspectief bekeken.

De speeldata en tijden zijn vrijdag 17 
juni en zaterdag 18 juni avondvoor-
stellingen met aanvang 20.00 uur. 
Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 
middagvoorstellingen met aanvang 
15.00 uur. Toegangskaarten voor het 
tweeluik zijn te koop in de webwin-
kel via www.theaterinhetgroen.nl/
tickets (s.v.p. zelf uitprinten). Verder 
zijn tegen contante betaling ook toe-
gangskaarten te koop in Groenekan 

bij Fa. van der Neut en dorpsbistro 
Naast de Buren en verder bij Bouw-
man Boeken in De Bilt (Hessenweg) 
en bij de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1. Graag 30 minuten voor 
aanvang aanwezig te zijn op de start-
locatie Zorgboerderij Franciscushoe-
ve tegenover de parkeerplaats van 
het kantoorgebouw Groenekanseweg 
246 te Groenekan. Voor meer infor-
matie en contact: email:

info@theaterinhetgroen.nl 
(Rien Thomassen)

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een beperkt aantal kaarten 
voor de middagvoorstellingen 
beschikbaar. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om hiervoor in 
aanmerking te komen.

Dubieuze vrienden op de Groenekanseweg.

Vrijdag start 
Vriendengroep

door Marijke Drieenhuizen

Vrijdag 17 juni start de Vriendengroep. Deze Vriendengroep 
is bedoeld voor (jong) volwassenen die graag vrienden willen 

maken, maar daar niet zo goed in zijn. Het is voor hen echt lastig 
om contacten te leggen en nog moeilijker om ze te onderhouden.

Er is vraag naar deze bijeenkomsten. De potentiele bezoekers vallen 
vaak tussen wal en schip. Te goed voor een opname in een instel-
ling en net niet goed genoeg om zelfstandig mee te draaien in de 
maatschappij. Angst voor bijvoorbeeld ontmoetingen met mensen 
die vragen stellen waar ze geen antwoord op weten maakt dat ze 
veelal thuis blijven. Eenzaamheid ligt dan al snel op de loer. Een 
aantal organisaties en ouders werkt samen om dit initiatief te faci-
literen. Van de bezoekers wordt verwacht dat ze zelf invulling aan 
de avonden gaan geven. Elke derde vrijdag van de maand komt de 
Vriendengroep bij WVT bij elkaar.

Pannenkoeken 
De eerste Vriendengroep vindt plaats op vrijdag 17 juni in het WVT 
gebouw aan de Talinglaan nummer 19 in Bilthoven. De inloop start 
om 17.45 uur waarna begonnen zal worden met pannenkoeken bak-
ken, daarna samen opeten en ontmoeten. Rond 20.30 uur is het af-
gelopen. De kosten bedragen € 3,- per persoon voor de maaltijd, 
drankjes zijn voor eigen rekening, deze kunnen besteld worden aan 
de bar van WVT.

Meer informatie en aanmelden kan bij Gert- Jan Poppink (WVT), 
via de mail gj.poppink@vvsowvt.nl of bellen op telefoonnummer 
030-2284973 of Melanie Engeldal, m.engeldal@mensdebilt.nl,
telefoonnummer 030-7440595. 
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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.

300

695

300

2e
 halve

prijs

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 juni 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Aardbeien-
slof
per stuk
van
€10,25

Heineken

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Barbequevlees
diverse soorten
per bakje

Calve
vleessauzen
3 � essen
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Het sociale cement van de 
Hobbemaflat neemt afscheid

door Rob Klaassen

17 juni 2016 wordt een heel bijzondere dag in de Hobbemaflat. Na bijna 40 jaar daar te hebben 
gewerkt neemt Marijke de Kruijf afscheid. Officieel is zij werkzaam als schoonmaakster, maar 

Marijke is in feite de ‘Hobbemaflat’ in eigen persoon.

Haar dagelijkse aanwezigheid van 
8 tot 3 maakt dat zij vrijwel alles 
weet van zowel de bewoners als 
het gebouw: Hoe het reilt en zeilt, 
wie waar is, waar men behoefte aan 
heeft, waar men iets kan vinden, 
hoe iets aangepakt moet worden 
etc. etc. Een vraagbaak voor alles 
en iedereen. Maar ook iemand die 
tegelijkertijd uiterst discreet is en 
precies weet wat je voor je moet 
houden en wat wel naar derden 
moet worden gecommuniceerd. 
Vandaar ook dat zij door de bewo-
ners van de Hobbemaflat letterlijk 
op handen wordt gedragen.

Hoe het begon
Marijke de Kruijf begon kwam op 
15 november 1976 op 26 jarige 
leeftijd in de Hobbemaflat werken. 
Zij werd als schoonmaakster in de 
keuken aangenomen. Ze werkte 
toen 5 dagen in de week van 13.00 
tot 17.00 uur. Zij zegt daarover: 
‘Er werden in die tijd zo’n 100 
maaltijden per dag bereid. Welis-

waar waren wij al in het bezit van 
een afwasmachine, maar naast alle 
vuile vaat moesten er ook wanden, 
vloeren, houten aanrechten enz. 
schoongemaakt worden. Ik kan mij 
herinneren dat de koks het afval dat 
zij kwijt moesten vanaf een paar 
meter afstand in de afvalbakken 
probeerden te mikken. Dit lukte na-
tuurlijk lang niet altijd en je kunt je 
voorstellen hoe de vloeren rondom 
de afvalbakken eruit zagen. Later 
ben ik gaan helpen met het rond-
brengen van de maaltijden. Wij 
hadden hiervoor 9 ‘groene karren’. 
Op deze karren werden moltons ge-
legd, daarop werden de pannetjes 
met eten geplaatst en daarover de 
andere helft van de molton heen 
geslagen. Twee keer aanbellen be-
tekende dat het eten werd gebracht. 
Vanaf 1998 kreeg ik er 15 uur bij 
en ben toen voor 35 uur in de week 
hier komen werken. Ik was daar erg 
blij mee. Ik kon toen mijn werkhui-
zen, waar ik in de ochtend werkte, 
laten vallen’

Veranderingen
Marijke: ‘Ik heb in de Hobbemaf-
lat altijd heel hard gewerkt, maar 
elke dag ben ik met heel veel ple-
zier naar mijn werk gegaan. Het 
grootste verschil met vroeger is 
wel, dat de afstand van het bedie-
nend personeel tot de bewoners 
kleiner is geworden. Het gaat te-
genwoordig zelfs zover, dat we 
elkaar bij de voornaam noemen. 
Soms heb ik daar nog steeds 
moeite mee. Ik kom altijd een 
kwartiertje eerder naar mijn werk, 
zet koffie voor iedereen en plan 
wat ik die dag ga doen. Ik kijk 
altijd vooruit wat er moet worden 
gedaan, zodat ik nooit voor ver-
rassingen kom te staan. Als ieder-
een mij mijn gang maar laat gaan, 
komt altijd alles op z’n pootjes 
terecht. Dat is men zo van mij ge-
wend en zo is het altijd goed ge-
gaan. Ik breng ook de post rond en 
maak met iedereen, die daar zin in 
heeft een praatje. Heel erg fijn al-
lemaal’.

Mening bewoners
Twee bewoners, Trudy van der 
Wel en Lucy Vreeswijk zeggen 
‘Marijke is de rode draad in de 
flat. Zij is het knooppunt van alle 
contacten. Ze is een duizendpoot. 
Ze maakt schoon, brengt de post 
rond, is bij tijd en wijle receptio-
niste. Kortom, de vraagbaak voor 
alles en iedereen. Ze beschouwt 
de flat als haar eigen huis. Het is 
haar lust en haar leven. Zij gaat 
altijd met iedereen respectvol 
om, maar ze ziet wel kans om dat 
te zeggen wat ze wil zeggen. Ze 
neemt geen blad voor de mond. 
Andersom gaat iedereen ook ui-
terst respectvol met haar om en 
waardeert men haar enorm. Ze 
heeft een signaleringsfunctie in 
de flat. Ze is het sociale cement 
van de flat. Hoe het verder zonder 
haar zal gaan hier? We hopen er 
het beste van. Maar dat we haar 
zullen missen is wel zeker’.

Toekomst
Waarom wordt er niet gewacht 

met het afscheid tot 15 november, 
wanneer Marijke 40 jaar bij de 
Hobbemaflat is geweest? Marijke: 
‘Er zijn verschillende redenen. Ik 
wil in de zomer afscheid nemen. 
Ik kan dan volop genieten van 
mijn tuin. En dan wil ik eens even 
een paar maanden uitrusten. Het is 
mooi geweest zo. Ik werk al volop 
vanaf mijn veertiende jaar. Ik zal 
de mensen hier zeker missen. Ik 
zal ook heus af en toe wel nog 
wel eens langskomen. Komende 
winter moet ik eens kijken wat ik 
dan ga doen. Dat weet ik nog niet. 
Maar nu eerst ga ik van de zomer 
genieten. Ik zie daar naar uit’. 

Marijke de Kruijf met links Lucy Vreeswijk en rechts Trudy van der Wel.

Noot aan de Man in 
Schutsmantel

Het Bilthovense mannenkoor Noot aan de Man groeit en na 2 jaar hard 
werken ontstaat er langzamerhand een boeiend repertoire. Geïnspireerd 
door muziek uit de 60/70/80-ties is het koor uitgegroeid tot een vier-
stemmig á capella koor met als dirigente Ria Deurloo. Het koor verzorgt 
een optreden op 19 juni om 15.00 in de Schutsmantel te Bilthoven.
Medeoprichter Paul Swaak: ‘Onze optredens bevestigen dat we op de 
goede weg zijn en door willen groeien. Het koor bestaat inmiddels uit 
16 mannen en we zoeken nog uitbreiding. Het liefst willen we groeien 
naar 24 man (6 mannen per stem) zodat ons geluid nog evenwichtiger 
wordt en we wat minder kwetsbaar zijn bij ziekte of verhindering’. Ge-
zien de huidige samenstelling van het koor is er voornamelijk behoefte 
aan tenoren. Ben jij een tenor en heb je enige koorervaring? Meld je dan 
aan: paul@swaak.nl

De Bilt viert 
Veteranendag

Op vrijdag 24 juni viert de gemeente De Bilt de Nederlandse Vetera-
nendag. De gemeente nodigt alle dienende en oud dienende oorlogsve-
teranen uit om naar het gemeentehuis van De Bilt te komen.

Om 16.00 uur vindt de ontvangst plaats op het gemeentehuis in Bilt-
hoven. De veteranen worden om 16.30 uur welkom geheten door bur-
gemeester Arjen Gerritsen. Aansluitend volgt een intermezzo. Rond 
18.15 uur wordt een gezamenlijke maaltijd genoten en rond 19.45 uur 
sluit de burgemeester het programma af.

Voor wie
Alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen die woonachtig 
zijn in de gemeente De Bilt hebben een uitnodiging voor Veteranendag 
2016 ontvangen. Niet alleen oud militairen, maar ook militairen in ac-
tieve dienst hebben recht op de veteranenstatus als zij hebben deelge-
nomen aan vredesoperaties in internationaal verband. Veteranen uit de 
gemeente De Bilt die geen uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard 
ook van harte welkom. 

Deelname is mogelijk na aanmelding (in verband met de organisa-
tie en catering) voor 17 juni bij 
Jaccomijn Hilligehekken via 
j.hilligehekken@debilt.nl 
of tel.030 2289571.

Afscheid van SDO-keien
Stichting Dag van de Ouderen (SDO) nam donderdag 2 juni in een geanimeerde bijeenkomst in 

’De Biltsche Hoek’ afscheid van de medewerking van twee ‘keien van Dames’ 
Joke van Gerwen en Gerrie Verkuil. 

Voorzitter Henk van der 
Loo: ‘Zij hebben vanaf de 
beginperiode van Stichting 
Dag van de Ouderen, zich 
met enthousiasme ingezet. 
Zij waren actief tijdens de 
grote excursies, die we in 
het verleden hebben geor-
ganiseerd (Europarlement 
in Brussel (2 maal), Eerste 
en Tweede kamer, het Vre-
despaleis, Watersnoodmu-
seum en andere evenemen-
ten. Ook nadat we vanaf 
2008 ons zijn gaan richten 
op kleinschalige evene-
menten, die ten doel heb-
ben ouderen, voor wie een 
dagtocht niet meer haalbaar 
is, toch iets te kunnen bie-
den. Hierbij denken we dan 

Hobbemaflat

Voor hun grote inzet werden v.l.n.r. Gerrie Verkuil en Joke van Gerwen 
door (staand) Henny Ockhuijsen en Herk van der Loo in de bloemen gezet. 
[foto Henk van de Bunt]

aan o.a. excursies naar de Bota-
nische tuin, KNMI, tuinen Paleis 
Soestdijk, rondleiding door het 
Gemeentehuis en T.V. programma 
Max. Aan al deze activiteiten heb-
ben zowel Joke als Gerrie hun on-
misbare steun gegeven. Tot volle 
tevredenheid van de deelnemers’

[HvdB]

advertentie

‘Gouden Jaren Services’
voor senioren

‘Geen wens te gek of ik ga het regelen!’
Florence Plomp

www.goudenjarenservices.nl
info@goudenjarenservices.nl

030 - 888 31 52
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

RUNDER RIB EYE

Speciale aanbieding voor alle stoere vaders! Iets 

gemarmerd en zeer mals, rosé te bereiden....
100 gram 2,35

COTE DE BOEUFF

Voor in de pan, oven of op de barbecue. Met een 

beentje eraan, om kort rosé te bakken!
100 gram 1,95

SATEVLEES

Van de fricandeau gesneden en lekker gemarineerd 

met o.a. sambal & knoflook; om zelf te rijgen
500 gram 5,75

LAMSVLEES SPIESJES

Lekker gemarineerd met o.a. knoflook, tijm, marjoraan; 

super voor op de barbecue of oven
100 gram 2,75

PROCUREURLAPJES

Wordt niet droog! Om kort te bakken of zachtjes te 

sudderen; ook lekker voor indische saté
500 gram 5,25

KALFS VERSE WORST

Lekker gekruid & gezouten. Met o.a. verse bieslook; 

ook lekker warm aan plakjes door uw maaltsalade
100 gram 1,60
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 13 juni t/m zaterdag 18 juni. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Out� ts Boots Accessories

Minnetonka zomer actie!

Blessed by
Comfort

Deze week

20%
korting

Zaterdag 18 en 
zondag 19 juni a.s.

van 10.00 tot 17.00 uur 

Feest voor jong en oud & 
feest voor de portemonnee. 

4 X Hoogt Zomer Super Sales

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

3,50

9,95

7,50

1,95

Sixpack in 
feeststemming

Zeer grote variatie diverse 
perkplanten in 9 cm pot. 
Nog maar één keer

9,95

5,95

Prachtige 
Salvia Nemorosa

in grote 17 cm pot, wit, roze of 
blauw. Normale prijs per stuk:

Terras- en balkon-
bakkengrond

Jubelteen
Mooie volle fuchsia 
in grote 21 cm pot

Nu drie
stuks 
voor

4,99

Ideale grond die zorgt 
voor betere wortelgroei en 
hydratatie van uw planten

4,95

• Kramerij Braderie met voor elk wat wils

• Live muziek Mart Bolt verhoogt de stemming

• Kinderboerderij Boordevol aaibeesten

• Henk de houthakker Schilderen bij Henk

• Heerlijkheden uit de 
 oosterse keuken 
 We kunnen er gewoon niet afblijven

• Haringhappen 

• Schminken
• Kruidenvrouwtjes 
 Gezondheid en smaak uit de tuin

Het leukste uitstapje voor dit weekend is lekker dicht bij huis. 
U bent van harte welkom bij de Hoogt Zomer Tuinfeesten van 
‘t Vaarderhoogt. Zowel zaterdag als zondag open, met tal van 
leuke belevenissen voor jong en oud.

Volop 
hapjes en 

drankjes op het 
feestterrein. Voor een 

uitgebreide lunch, vers 
gemalen koffi e en andere 

heerlijkheden bent u ook 
welkom bij onze binnen- 
herberg De Kastelein.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

THE ART OF HAIRCOLORING

ALLEMAAL OPGELET!!
Maak tijdig een afspraak,
de zomervakantie is weer in aantocht!

Onze salon is deze zomer 2 weken
GESLOTEN: 1 t/m 15 AUGUSTUS

Vakantie van onze teamleden:
Ilse: 25 juli t/m 15 augustus
Christa: 25 juli t/m 15 augustus
Kimberly: 1aug t/m 15 augustus
Miranda: 1aug t/m 23 augustus

Wij wensen iedereen alvast
veel vakantie-voorpret!!

Donderdag- en vrijdagavond geopend
Bel voor een afspraak 0346 - 21 37 11
Maertensplein 33, Maartensdijk

www.hairdesque.nl /Hairdesque

ZON
ZEE

STRAND
GENIETEN
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Complete renovatie Hairdesque
door Marijke Drieenhuizen

Hairdesque aan het Maartensdijkse Maertensplein heeft een totale metamorfose ondergaan. In drie 
weken tijd is de salon leeg gehaald en van plafond tot aan de vloer is vervolgens alles vernieuwd.

Inrichting en meubilair naar eigen 
ontwerp, het geeft de salon een 
warme sfeer en een luxere uit-
straling. De wachtruimte voor de 
klanten is veranderd, er is nu een 
gezellige leestafel en een koffie-
corner. Alles staat in het teken van 
kwaliteit en servicegerichtheid. 
De zaak oogt fris en van deze tijd. 
Sinds 1997 is dit de derde grote 
verbouwing en weer is het gelukt. 
‘Personeel en klanten reageren 

enthousiast’, vertelt eigenaresse 
Christa Spaan.

Van dinsdag tot en met zaterdag is 
de salon aan het Maertensplein in 
Maartensdijk geopend. Naast des-
kundig personeel, de topstylisten, 
is Hairdesque een erkend leerbe-
drijf waar leerlingen met veel ple-
zier en enthousiasme worden op-
geleid. Hairdesque zet zich, daar 
waar het kan, milieubewust in. 

Een klein maar effectief voorbeeld 
is dat de handdoeken zoveel mo-
gelijk gedroogd worden in de open 
lucht dus zonder het gebruik van 
een droogtrommel, verder wordt 
er bijvoorbeeld uitsluitend nog 
ledverlichting gebruikt en wordt er 
groene stroom afgenomen.

Creativiteit
Het team van Hairdesque volgt de 
ontwikkelingen in kappersland op 

de voet: ‘Door kappersbeurzen te 
bezoeken en cursussen en work-
shops te volgen blijven we up to 
date en houden we elkaar scherp’. 
Met regelmaat worden er ook cre-
atieve en technische trainingen in 
de salon georganiseerd. De haar-
trends voor deze zomer zijn nog 
steeds verschillende bobkapsels, 
lang, wavy met en zonder pony. 
Maar ook de kortere kapsels: de 

pixie cuts (korte zelfverzekerde 
kapsels) en korte coupes met een 
undercut (onderkant of zijkant kort 
geknipt of geschoren en bovenop 
langer laten). Opvallend zijn ook 
de rommelige knotten, lage paar-
denstaarten en ook de rommelige 
vlechten mogen niet ontbreken’. 
Deze zomer is de salon van 1 t/m 
15 augustus 2016 gesloten.

Kwaliteit en service sleutelwoorden 
bij Ambiance Zonwering 

door Guus Geebel

Sinds begin dit jaar is in het pand De Holle Bilt 25 De Bilt Ambiance Zonwering De Bilt 
gevestigd. Ambiance zet op deze plek naadloos de activiteiten voort van Jansen De Bilt 

Zonwering. Dit bedrijf was in de regio jarenlang een begrip voor zonweringen.

In 1929 startte Van der Wal in 
Hilversum een bedrijf in zonwe-
ring. Daaruit ontstond in 1999 als 
samenwerkingsverband van ver-
schillende ondernemers Ambiance 
Zonwering. Het is een keten met 
franchisenemers en telt inmiddels 
zo’n veertig vestigingen in Neder-
land. De vestigingen Hilversum, 
Bussum en De Bilt horen bij el-

kaar. Daniël de Wild is er direc-
teur van. ‘Zoals Jansen De Bilt 
altijd een begrip was voor kwali-
tatieve zonwering in deze regio, is 
Van der Wal Ambiance dat in Het 
Gooi. Door de samenwerking met 
Hilversum en Bussum is het be-
drijf in De Bilt nog sterker gewor-
den’, vertelt Daniël de Wild. ‘We 
hebben 34 medewerkers en acht 

monteurs in dienst. Er is dus meer 
capaciteit om problemen op te los-
sen. We zijn een begrip in Bussum 
en Hilversum en dat willen we in 
deze regio ook worden.’

Afspraak is afspraak
Gwen Huntjens is vestigingslei-
der en het gezicht van Ambiance 
Zonwering De Bilt. Zij is daar in 

principe altijd aanwezig. Vanuit 
de showroom in De Bilt levert het 
bedrijf op maat zonwering, terras-
overkappingen, rolluiken en raam-
decoratie. ‘Dat doen we vooral in 
De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, 
Groenekan en Westbroek, maar ook 
in alle andere plaatsen in de omge-
ving.’ Gwen Huntjens: ‘Ambiance 
biedt kwaliteit en service. Afspraak 
is bij ons afspraak.’ Een ander groot 
voordeel noemt Daniël de Wild dat 
er landelijke dekking is. ‘Dus als er 
een Ambiancebedrijf uit zou komen 
te vallen, is er altijd een andere ves-
tiging in de buurt die een probleem 
kan oplossen. Ambiance in Hilver-
sum is groot geworden omdat, zelfs 
wanneer iets niet lijkt te kunnen, 
wij toch een oplossing weten te bie-
den.’

Welkom
Ambiance Zonwering De Bilt blijft 
nog minstens een jaar gevestigd 
aan De Holle Bilt 25. Er wordt nog 

gezocht naar een geschikte andere 
locatie in de regio met voldoende 
parkeerruimte. De openingstij-
den zijn van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
‘Wij zijn vrij uniek met onze echte 
24-uursservice. In onze branche is 
het belangrijk altijd bereikbaar te 
zijn als er zich calamiteiten voor-
doen met zonweringsproducten. 
Telefonisch zijn we direct bereik-
baar van maandag tot en met vrij-
dag van 8.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
We hebben onze werkwijze ver-
woord in acht vanzelfsprekendhe-
den waarvan wij vinden dat klan-
ten die minimaal van ons mogen 
verwachten. Ze zijn te vinden op 
onze website www.vanderwalzon-
wering.nl.’ Directeur Daniël de 
Wild: ‘Kom gerust eens langs om 
onder het genot van een kop koffie 
kennis met ons te maken. U bent 
van harte welkom in onze show-
room.’ 

Verdachten aangehouden
Maandag 6 juni hielden agenten twee mannen aan die verdacht worden 
van een woninginbraak aan de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. 
De inbrekers kwamen de woning binnen door een ruit te forceren. Ge-
tuigen gaven een signalement van de daders door aan de politie. Op de 
Koningsweg in Soest zagen agenten twee mannen op een scooter aan 
die aan het signalement voldeden. De agenten vonden inbrekerswerk-
tuigen in de buddyseat van de scooter. De mannen van 18 en 19 jaar uit 
Soest zijn aangehouden.

Korfballen voor 
vaderdag-ontbijt

Zaterdag 18 juni worden er van 11.00 tot 14.00 uur 
door de Middenstandsvereniging Maartensdijk in goede 

samenwerking met korfbalvereniging Tweemaal Zes (TZ) 
korfbalactiviteiten georganiseerd op het Maertensplein in 

Maartensdijk. 

Omdat het zondag 19 juni vaderdag is, bestaat een deel van de activi-
teiten uit wedstrijden, waarbij vaders het tegen hun zoon of dochter 
kunnen opnemen in het zgn. korfschieten. Er wordt natuurlijk rekening 
gehouden met de korfhoogte, zodat het een sportieve strijd blijft.
Winnaars wordt een vaderdag-ontbijt in het vooruitzicht gesteld; aan 
het einde van de demonstraties af te halen. Naast deze familiespelen 
zullen er tussendoor door TZ-selectiespelers demonstraties worden ge-
geven, waarbij ook het publiek actief aan deel kan nemen. [HvdB]

Bij Tweemaal Zes weten ze wat korfschieten is.

De metamorfose van Hairdesque zelf levert een prachtige salon op.

Directeur Daniël de Wild en vestigingsleider Gwen Huntjens.
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Introductieaanbieding
Voyage Avesta met middenmotor

van € 2199,99 voor € 1799,-

Gratis Pro� leservicepas terwaarde van € 210,- voor gratis rijklaar maken en gratis3 onderhouds-
beurten

• Stille 80 Nm 250 W Bafang middenmotor

• Samsung Cell LI-Lon accu (374 Wh of 562 Wh)

• 5 Ondersteuningsstanden

• Shimano Nexus 8

• Shimano rollerbrake (achter)

• Shimano V-Brake (voor)

• TranzX geveerde voorvork

• Promax geveerde zadelpen

• CST anti lek banden

• AXA defender

• LED verlichting, gesloten kettingkast

• Digitaal LCD display

(o.a. snelheidsmeter en actieradius)

• Aluminium frame- 27 kg (incl. accu)

Hessenweg 131
3731 JG De Bilt
030 - 2200782
www. pro� lerene.nl
info@pro� lerene.nl

Maandag gesloten
Dinsdag 8.30 - 18.00 uur
Woensdag 8.30 - 18.00 uur
Donderdag 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag 8.30 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
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Hoogtzomer Tuinfeesten in Soest
Wie zin heeft in een feestelijk vakantiegevoel kan dit weekeinde 
terecht bij ’t Vaarderhoogt aan de Dorresteinweg 72b in Soest. 
Al tientallen jaren achtereen organiseert het tuincentrum een 

zomers festijn als gebaar aan alle klanten en trouwe bezoekers. 

Er is een grote, overdekte krame-
rij (braderie) met tal van stalletjes 
waarin allerhande koop-waar wordt 
aangeboden. Een rondje langs al 
die kramen zorgt altijd voor stevige 
trek en dorst. Pal naast de kramerij 
is een groot terras met zitjes waar 
de bezoeker de geuren uit de oos-
terse keuken al kan opsnuiven. Er 
is een overvloed aan smakelijke 
gerechten uit de Indo-nesische keu-
ken. Het is genieten in het kwadraat 
want terwijl de gasten zich laven 
aan het lekkere eten en de drankjes 
komt vanaf het podium de gezellige 
onderhoudende muziek van zanger/
entertainer Mart Bolt. Twee dagen 
lang vermaakt hij het publiek met 
zijn optredens. Voor een uitgebrei-

dere lunch of andere gerechten is er 
de binnen-herberg De Kastelein.

Gezond
Een bezoekje aan de pagodetent 
van de kruidenvrouwtjes leert dat 
de tuin de supermarkt kan zijn van 
de meest smakelijke gerechten en 
versnaperingen: hartstikke gezond 
ook nog. Wilt u zich verder verdie-
pen in alles wat groeit en bloeit in 
uw eigen tuin, dan kunt u terecht bij 
de mensen van Groei en Bloei die 
beide dagen aanwezig zijn.
De Hoogt Zomer Tuinfeesten vin-
den plaats op zaterdag 18 en zon-
dag 19 juni. Beide dagen geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Van krant naar caps
door Kees Diepeveen

Ruben Elands uit De Bilt bezorgt al sinds 2009 De Vierklank iedere week trouw in een deel van 
De Bilt. De inmiddels 19-jarige Ruben studeert Bedrijfskunde MER aan de Hogeschool van 

Utrecht en beschikt duidelijk over een dosis ondernemersbloed.

Op de middelbare school hield 
Ruben zich al bezig met diverse 
commerciële activiteiten zoals de 
verkoop van iPhone-opladers, oor-
tjes, mutsen, sokken en zonnebril-
len. Ruben was al een tijd op zoek 
naar een product, waarmee hij het 
verschil kon maken. Hij meent dit 
te hebben gevonden met een speci-
ale cap gemaakt van polyester met 
gewatteerde klep en hoofdfront, 
goed verstelbaar en gemakkelijk te 
recyclen. Hij wil vooral voor jonge-
ren mooie, duurzame en betaalbare 
caps maken van eerlijk, recyclebaar 
materiaal. 

Massa
Ruben: ‘Gewone petten worden in 
massaproductie gemaakt. Logo’s 
worden er op gedrukt met een plas-
tic mengsel. Dat massale gaat ten 
koste van kwaliteit en beeld. Mijn 
RJWcaps komen op een andere ma-
nier tot stand. In veel kleinere aan-
tallen en kwalitatief beter. De logo’s 
voor de petten worden in Taiwan 
geborduurd en hier heen gestuurd. 
Een kleermaker in De Bilt naait de 
logo’s en de afbeeldingen op de 
caps. Logo’s en afbeeldingen kun-
nen zelfs worden aangepast wan-
neer een klant dat wil’.

Exclusiviteit
Ruben is voor exclusieve afbeel-
dingen gaan zoeken op de site van 
het Amerikaans Legerarchief: ‘Ik 
was gefascineerd door de afbeel-
dingen van Disney en andere car-
toonfiguren op vliegtuigen. Deze 
afbeeldingen gebruik ik op mijn 
caps. De auteursrechten hierop 
zijn inmiddels verlopen dus ik kan 
daar vrij gebruik van maken’. Een 
website heeft het bedrijfje nog 
niet, wel een pagina op facebook 
en Instagram. Hierop zijn ook de 
verhalen te zien die achter de af-
beeldingen zitten. 

Ruben Elands startte als 13-jarige al met een krantenwijk en verkoopt 
naast zijn studie betaalbare caps met interessante logo’s

Vaste gast is Henk de Houthakker, de vriendelijke reus waar kinderen allerlei houten artikelen mogen 
beschilderen. De kunstwerkjes mogen (eerst even drogen) mee naar huis. 

Veel werk voor De Grote Schaar 
door Marijke Drieenhuizen

De zaken gaan goed voor De Grote Schaar aan het Maertensplein in Maartensdijk. Veel mensen 
weten de weg te vinden naar Zekeriya Soylu en Alex. Stoomgoed, te repareren schoenen, 

kleding etc. Veel kan en er wordt goed werk geleverd. 

Zekerya Soylu is blij met zijn derde 
zaak. Het vak van kleermaker heeft 
hij geleerd in Turkije. Al dertig jaar 
is hij in Nederland en altijd is hij in 
de reparatie van kleding gebleven. 
Zijn neef Alex is vaak in Maartens-
dijk. Ook hij heeft het vak goed on-

der de knie. Veel kan gerepareerd 
worden, bij twijfel gewoon even 
binnen lopen en vragen.

Steeds meer reparaties
Het is duidelijk dat steeds meer 
mensen niet alles gelijk weggooien 

maar eerst nog eens onderzoeken 
of reparatie een optie is. Alex: ‘Wij 
kunnen veel repareren. Kleding 
inkorten of soms ook iets groter 
maken, zoom repareren, bij een 
colbertje of een jasje de binnen en 
buitenzakken repareren. Of knopen 
aanzetten, ritsen vervangen en bij-
voorbeeld drukknopen vervangen. 
Maar ook kunnen wij een leren tas 
of portemonnee repareren of gor-
dijnen maken’. Trots vertelt hij ook 
maatwerk te leveren: ‘Dat doen wij 
ook, wij kunnen pakken op maat 
maken maar ook een pantalon, jurk 
of rok’. Normaal is de reparatie 
binnen drie dagen klaar, spoedre-
paraties normaal gesproken bin-
nen een uur. ‘Vakmanschap, veel 
mogelijkheden en een betrouwbare 
service is wat wij bieden’. Naast de 
reparatie van kleding etc. biedt De 
Grote Schaar ook schoenreparatie 
en verzorgen zij stoomgoed. De 
Grote Schaar is open van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur.

Met de juiste apparatuur en vaardige handen wordt veel werk verzet bij 
De Grote Schaar.

Buurtfeest Schutsmantel
Zaterdag 11 juni was er een buurtfeest georganiseerd op het 

terrein van Warande woonzorg-centrum Schutsmantel in 
Bilthoven. Na de koffie met gebak was er een optreden van 

Shanty-koor Nootweer, dat de sfeer er meteen goed in bracht.

In de lounge waren verschillende kraampjes waar onder andere, kera-
miek, zelfgemaakte kaarten, schilderijen en KIKA beren verkocht wer-
den. Ook konden de kinderen zich laten schminken tot bijvoorbeeld een 
tijger of een prinses. 

Buiten was er een kleedjesverkoop, werden hamburgers gebakken en 
kon de jeugd zich vermaken op het springkussen. Rond het middaguur 
was er een jeu de boules demonstratie door de jeu de boulers uit Maar-
tensdijk die meestal een balletje gooien op de baan  van de korfbalver-
eniging TZ. De hele dag was er gelegenheid voor wie dat wilde om ge-
bruik te ma-ken van de baan. ’s Middags was er  een workshop ‘muziek 
in de kring’ voor kinderen van 2 tot 6 jaar, waar ook het publiek actief 
bij betrokken werd waardoor jong en oud kon genieten. Daarna was er 
een prijsuitreiking van de kleurwedstrijd waarbij de winnaars, uitge-
kozen door de bewoners van Schutsmantel, hun prijzen in ontvangst 
konden nemen. Al met al een ge-slaagde en gezellige dag.
 (Marlies Dijkkamp)

Demonstratie jeu de boule.



I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

E E N  D I E P V R I E S  I S  M A AT W E R K !

De vriezer kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. De juiste 
capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te verwach-
ten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. Dat 
kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij die 
fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Kies voor een STIHL product om papa
gelukkig te maken!

ELEKTRISCHE
KANTENMAAIER FSE 52

€ 79,-
i.p.v. € 99,-

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b • Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153
Kijk op www.lmbvanginkel.nl
voor onze verhuurmachines.

Tijdelijke actie tot en met 30/06/2016
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Van Dorpsberaad Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de vergadering van juni 2016.

Onderhoud Burg. Huydecoperweg
Op verzoek van het Dorpsberaad heeft de pro-
jectleider van Gem. De Bilt toelichting gegeven 
op het alsmaar uitblijven van de aangekondigde 
renovatie van de Burg. Huydecoperweg. Aanne-
mer Van Oostrum kan nog niet starten vanwege 
onduidelijkheden omtrent de kabels en leidin-
gen. Met name de gasleiding zou voor proble-
men gezorgd hebben, maar het overleg bevindt 
zich in afrondende fase. Na de bouwvak en de 
Wielerronde zal daarom op 29 augustus gestart 
worden met de werkzaamheden. Gem. De Bilt 
zal de bewoners van Westbroek op korte termijn 
uitgebreider informeren middels een bericht in 
de Vierklank.

Riolering nieuwbouw
Dezelfde projectleider van Gem. De Bilt gaat 
over het rioleringsprobleem in de (nieuwe) 
nieuwbouw. Het Dorpsberaad heeft hier bij 
voortduring aandacht voor gevraagd en inmid-
dels heeft Gem. De Bilt erkent dat zij verant-
woordelijk zijn voor de oplossing (en niet het 
Waterschap). Gem. De Bilt zal voor de zomer-
vakantie een informatieavond beleggen in het 
Dorpshuis voor de betreffende huishoudens 
die per brief worden uitgenodigd. Tijdens deze 
avond moet er een goed beeld ontstaan van de 
problemen zodat de mogelijke oplossingen on-
derzocht kunnen worden.

Woningbouw
Waar een halfjaar gelden de extra woningen aan 
de Holsblokkenweg een kwestie van tijd leken, 
blijkt dat inmiddels niet meer zo vanzelfspre-
kend. Eind juni beslist de SSW of ze de grond 
van de gemeente aankopen om vijf woningen te 
realiseren. Locatie Schuurman rekent op dit mo-
ment aan de financiële haalbaarheid van twee 

plannen (die geheel binnen de rode contour val-
len). Inzake locatie Van Wijnen is geen nieuwe 
informatie te melden op dit moment.

Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het bezoek van de politieke 
partijen aan het Dorpsberaad (eind 2015) is er 
door meerdere partijen ingezet op handhaving 
van de gesloten verklaring op de Korssesteeg 
teneinde het sluipverkeer terug te dringen. De 
motie die ingediend is door Beter De Bilt heeft 
de burgemeester gedwongen dit op te pakken.

Onlangs is de burgemeester in gesprek gegaan 
met een afvaardiging van het Dorpsberaad en 
heeft hij aangegeven dat BOA’s nog altijd niet 
mogen handhaven maar dat de jurist van Ge-
meente De Bilt hieraan werkt. De politie wil 
hij niet hiervoor inzetten omdat er urgentere 
zaken zijn. Daarnaast wijst de burgemeester op 
het grote aantal ontheffingen dat in de omloop 
is. Het Dorpsberaad heeft aangegeven begrip te 
hebben voor onmogelijkheden, maar geen ge-
noegen te nemen met niets doen. Via de wijk-
wethouder wordt gevraagd om een passende 
invulling te geven aan de motie.

Overig
Na inzet van Dorpsberaad zijn in het regionaal 
vervoersplan (vanaf augustus) twee extra ritten 
opgenomen tot 19.00 uur vanuit Overvecht naar 
Westbroek op lijn 122.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Vi-
taal Platteland heeft het Dorpsberaad o.a. aan-
dacht gevraagd voor het mogelijk maken om 
boerderijen in tweeën te bewonen en een goede 
invulling te vinden voor vrijkomende agrarische 
bebouwing.

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl vind u aanvullende informatie 
over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze agenda.

U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.  

DA’S STERK!
GRATIS DE HUBO VAKMAN

AAN ‘T WERK.
HANDJES PLAKKEN

KLUSUURTJES PAKKEN
Geldig van 13 t/m 26 juni 2016

Koperwieklaan 1 Bilthoven • Tel: 030 6628480 • www.hubobilthoven.nl

De Vierklank bezorger worden?
• Bedrijvenpark Larenstein, De Bilt: P.C. Staalweg, C. de Haasweg
• Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
• Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier,

Pieter de Swartkwartier, Pieter Noorwitskwartier 
• Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
• Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, 

Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan

Wil jij in de zomer wat bijverdienen
met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan
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Sportfestival Maarsseveen
Bij de Maarsseveense Plassen vindt dit jaar op 27 augustus 

de tweede editie van Sportfestival Maarsseveen plaats. 
Sportfestival Maarsseveen staat in teken van sporten én 

gezond ontspannen voor het goede doel.

Vorig jaar was het sportfestival 
bij de Maarsseveense Plassen een 
groot succes. Het sportaanbod van 
het sportfestival is flink vergroot. 
Het koningsnummer is de Aqua-
thlon, deze bestaat uit 5 km hard-
lopen, gevolgd door 500 meter 
zwemmen om tot slot te finishen 
op de biologische braderie. Verder 
kunnen deelnemers zich inschrij-
ven voor de 5k, de 10k en de 15k. 
Naast de recreatieve hardloopwed-
strijden kunnen deelnemers zich dit 
jaar ook inschrijven voor verschil-
lende workouts zoals, bootcamp, 
yoga aan het water en pilates. Voor 
de kinderen is er dit jaar een spe-

ciale Kids Obstacle Run, met een 
mooie finish. Ook voor sportieve 
ouders mét sportieve kinderen wor-
den er dit jaar workouts georgani-
seerd. Verder is er voor de kleine 
sportertjes een springkussen en een 
schminkhoek. 

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden 
op www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Acties zijn geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 juni 2016

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Alleen geldig op vrijdag 17 t/m zondag 19 juni 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,

Hak fruitmoes
3 potten van 360 gram
2.97

Heineken
Pak met 6 blikken 
van 0.33 liter
van: 4.99
voor: 2.99

kortingkortingkortingkorting
40%

Per liter 1.51

Milner 
30+ kaas
Alle soorten
Per stuk
van: 1.12 - 6.06
voor: 0.56 - 3.03

50%
korting

0.990.990.990.
3 potten

Per liter 0.92

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Vrijkaarten voor 
festival Bombarie 

Tijdens het gloednieuwe Festival Bombarie komen professionals en 
amateurs samen om hun passie voor het maken van kunsten te delen. 
Een festival voor makers, jong en oud, beginners en gevorderden, be-
kend en onbekend. Iedere dag staat in het teken van een andere kunst-
vorm: zo draait het op vrijdag bijvoorbeeld om dans, is de zaterdag ge-
heel ingericht voor liefhebbers van blaasmuziek en staat op zondag zang 
centraal. Artiesten en deskundigen geven masterclasses, workshops en 
inspirerende lezingen. Op de verschillende podia is de hele dag wat te 
zien en te horen, zelf optreden kan ook. Verder worden de laatste trends 
gepresenteerd en wordt iedere dag afgesloten met een grote uitdaging 
onder leiding van een bekende artiest en optredens van bijzondere kun-
stenaars. Het festival vindt plaats van 23 t/m 26 juni in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Meer informatie + kaarten bestellen: www.festivalbombarie.nl 

Festival Bombarie staat voor vier dagen kunst maken en beleven.

LEZERSACTIE
Voor lezers van De Vierklank is een beperkt aantal vrijkaarten beschik-
baar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking 
te komen.

Open dag biologische 
Tuinderij Eyckenstein

Zaterdag 18 juni is er Open dag in Tuinderij Eyckenstein en Agnes 
Kruiden  in het kader ‘Lekker naar de boer’.  Van 10.00 tot 16.00 uur 
kan iedereen een kijkje nemen op deze historische en prachtige plek: 
de historische groenten- en kruidentuin met gerestaureerde kassen aan 
de Dorpsweg 264 in Maartensdijk. Er is van alles te beleven voor alle 
leeftijden. Tuinders Luuk Schouten en Agnes Looman staan u graag te 
woord over alles waar u benieuwd naar bent. 
Om 12.00 en 15.00 uur zijn er rondleidingen door de moestuin, om 
13.00 en 13.30 uur speciale kinderactiviteiten en om 14.00 uur een 
rondleiding door de kruidentuin. Meer informatie: Luuk Schouten, tel: 
0644545537 en Agnes Looman tel: 0647608868

LEZERSACTIE
Er is een beperkt aantal deel-
namebewijzen beschikbaar voor 
lezers van De Vierklank. Wil je 
meedoen, stuur dan een mail naar 
info@vierklank.nl met naw-ge-
gevens en geboortedatum en de 
sport waaraan je deel wil nemen.



Westbroekse Binnenweg 86A, 3612 AK  Tienhoven
Tel.: 0346-281764, info@caravannmv.nl

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar in onze moderne stalling. 

Zie voor foto’s onze website: www.caravanmw.nl

Open: ma. 08.30 - 20.00 uur di.-do.-vrij. 08.30 - 18.00 uur zat. 09.00 - 12.30 uur
woensdag: op afspraak open

Alles oNder ééN dAk

• Stalling
• Winkelverkoop
• onderhoud
• Schadereparatie

ZorgelooS en veilig op vakantie

vraag naar onZe

voorJaarSaanBieding
voor de onderhoudSBeurt van uW 

caravan/vouWWagen.
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• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • � esje 
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

Ze zijn er weer!
Hollandse Nieuwe

per stuk € 1,95
4 voor € 7,50
vers voor u schoongemaakt

Buitenspeeldag 2016
Woensdagmiddag was het feest in menige straat in de gemeente tijdens

Buitenspeeldag 2016! Op diverse plekken was deze middag de straat
afgezet en konden kinderen lekker op straat of in het park spelen! 

Samen met Samba Simon maakten de kinderen muziek met emmer en pollepel. [foto Walter Eijnhoven]

Natuurlijk was de touwbaan ook weer aanwezig voor de jeugd. [foto Walter Eijnhoven]

Maertensplein 98 (Dijckstate)
3738 GR Maartensdijk

Tel: 0346-212412 (Groenekan)
Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)

www.ffvisscher.nl • info@ffvisscher.nl

Andullatie therapie
bij Fysio Fitness Visscher

Andullatie therapie is een therapie, die is gebaseerd op variërende frequenties 
van trillingen, gecombineerd met warmte van infrarode straling, waardoor diverse 
pijnklachten van spieren en skelet kunnen verminderen. Inmiddels is gebleken,
dat de therapie ingeval van langdurige, chronische aandoeningen bij 84% van
de patiënten tot een vermindering of verzachting van de pijnklachten leidde.

De therapie heeft een gunstig effect bij:
• Chronische (lage) rugpijn
• Botontkalking 
• Pijnlijke gewrichten
• Pijnlijke en/of zwakke spieren
• Overspanning van de spieren
• Neurologische aandoeningen

Sinds een maand hebben wij ‘Fysio Fitness Visscher’ het andullatie massagebed 
in ons bezit! Als jij degene bent die denkt : dit is iets voor mij, dit wil ik proberen!
of ben je gewoon een keer nieuwsgierig, kom dan langs bij Fysio Fitness Visscher 
te Groenekan en meld je bij ons aan de balie om het uit te proberen! 

Andullatie therapie
1 keer: € 3,50
5 keer: € 15,-
10 keer: € 25,- 
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Nieuwe lichting mediatoren
Basisschool De Regenboog (Bilthoven) werkt met het programma ‘De Vreedzame School’. Het 

is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Binnen de aanpak van De Vreed-
zame School leren kinderen hoe 
zij op een goede manier samen 
kunnen leven en werken en even-
tuele conflicten kunnen oplossen. 
Kinderen krijgen daarnaast taken 
en verantwoordelijkheden in de 
klas, in de school en ook in de 

omgeving van de school. Zo wor-
den leerling-mediatoren opgeleid 
die helpen bij het oplossen van 
conflicten. De kinderen van groep 
7 hebben de afgelopen weken een 
opleiding tot mediator gevolgd en 
zijn hier allemaal voor geslaagd. 
Tijdens een feestelijke bijeen-

komst met iets lekkers, kinder-
champagne, bloemen en zelfs een 
rode loper, kregen zij een officieel 
diploma uitgereikt. Eén leerling 
vatte de plechtigheid na afloop als 
volgt samen: ‘Ik voelde me hele-
maal bijzonder’.  

(Douwe Bilder) 

Scouting organiseert 
vossenjacht

Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen lopen er 
op zaterdagochtend een aantal vreemd geklede mensen 

door Maartensdijk. Ook op zaterdag 25 juni zal dit weer 
het geval zijn. Dan is het namelijk weer tijd voor de 

jaarlijkse vossenjacht van scouting Agger Martini Groep. 
Niet alleen de leden van de AMG, maar alle kinderen van 

7 tot en met 14 jaar zijn uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de vossenjacht zoeken de kinderen naar verklede mensen, die 
op het Maertensplein en de straten daaromheen lopen. Heb je een vos 
gevonden, dan krijg je een handtekening op je lijst en kun je op zoek 
naar de volgende. Alle kinderen uit Maartensdijk (en omgeving) die zin 
hebben om zaterdag 25 juni op zoek te gaan naar ‘vossen’, kunnen zich 
om 10.00 uur melden op het Maertensplein. De vossenjacht duurt een 
uur en voor iedere deelnemer is er een leuk prijsje. 

(Kris Hekhuis)

Vreemde snuiters te verwachten in Maartensdijk.

Vijftienjarig bestaan
In het weekeinde van 3/5 
juni vierde Theaterschool 
Masquerade haar vijftienja-
rig bestaan in het feestelijk 
versierde Lichtruim. Het 
bruisende programma van 
festival Together bestond 
uit vier voorstellingen van 
talentvolle leerlingen, talk-
shows, muziek- en dansop-
tredens van de andere afde-
lingen van het KunstenHuis 
en een horror-diner.  
(Corinne Weeda)

Talkshow Achtste Groepers. 
(foto Ruben Jorksveld)

Jeugdstrijkorkest 
Bilthoven op dreef 

Zaterdagmiddag 11 juni speelde het Jeugd Strijkorkest Bilthoven een prachtig afwisselend 
programma in sfeervolle ambiance van de Woudkapel. De 13 jonge musici (9-18 jaar) vertolkten 

werken van o.a. Gluck, Händel, Mozart, maar ook minder bekende componisten als Specke en Legg.

Bijzonder is dat het or-
kest geen dirigent heeft, 
zodat de jonge musici 
goed naar elkaar moes-
ten luisteren om tot echt 
samenspel te komen. Dat 
lukte gelukkig uitste-
kend, mede door de lei-
ding van concertmeester 
Pien Abbink, die met 
subtiele bewegingen de 
8 violen, 2 altviolen en 3 
celli prima bijeen hield. 
Vooral Händels Marcia 
maakte indruk. Leuk 
ook dat alle kinderen een 
eigen stuk mochten be-
schrijven, zodat de luis-
teraars de trollen door 
het bos konden horen 
hollen.

(Peter Schlamilch)

Vakantieweek WVT
Van 11 t/m 15 juli is in Bilthoven de Kindervakantieweek van WVT. 
Dit is een evenement waarbij 400 kinderen van 4 t/m 12 jaar in de 
eerste week van hun vakantie een week lang plezier hebben onder be-
geleiding van vrijwilligers. De Kindervakantieweek heeft ieder jaar een 
ander thema, dit jaar is het thema ‘Het Land Van Reuzeklein’, waarin 
alles wat groot is klein is en alles wat klein is groot is. Meer informatie 
kunt u op vvsowvt.nl vinden. 

De nieuwe lichting mediatoren.

Het Jeugd Strijkorkest Bilthoven repeteert elke dinsdagavond in de Woudkapel en 
nieuwe jonge spelers van harte welkom: 2 juli zijn audities voor het nieuwe seizoen. 
Meer informatie via jeugdstrijkorkestbilthoven@gmail.com

Bilthoven’s Got Talent
Vrijdag 17 juni organiseert Rotaryclub Groot Bilthoven 

het evenement ‘Bilthoven’s Got Talent’, een talentenshow 
voor kinderen van 8 tot 16 jaar uit De Bilt/Bilthoven. 

De talentenshow wordt gehouden op het grasveld voor het gemeente-
huis van De Bilt in een grote feesttent. Er is dit jaar een mooi program-
ma van Biltse en Bilthovense jongen muzikanten en vocalisten.  Het 
evenement start om 19.00 uur met de talentenshow. Er is een speciaal 
optreden van Esmée Denters te zien. De entree is gratis en de jeugd 
van De Bilt is harte welkom om te komen kijken. Dit evenement vindt 
plaats op de avond voor het grote jaarlijkse goede doelen evenement 
‘Act Now’ dat op dezelfde plek wordt georganiseerd. Dit jaar komt de 
opbrengst daarvan ten goede van Hospice Demeter, Stichting Sport 
Helpt, SailWise en Mentelity Foundation. De winnaar van de talenten-
show zal op de avond van ‘Act Now’, zaterdag 18 juni, tevens optreden.
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
Zaterdag in Dijckstate 
WERELD WINKEL cadeau-
tjes en fairtrade artikelen kij-
ken en kopen

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

Mocht het in de zomerva-
kantie een keer regenen dan 
hoef je je niet te vervelen. Te 
koop PLAYSTATION 2 met 
30 spellen en 2 controllers. € 
35,-. Tel. 06-37409010

Geologische kaar-
ten 1/ 50.000 van St Dié, 
Munster,Gérardmer, Colmar, 
Eind  70. Gratis .Tel 030 
2120560

Badpak maat 40 zwart met 
witte vlinders en bloemen 
€15,-. Tel. 06-25047855

Verhuisdozen 32x49x36 
cm, 19 stuks €9,-. Kleuren-
tv Sony Triniton, KV-1352E 
voor liefhebber. 31 cm beeld-
buis. Incl. lange coaxkabel. 
€11,-. Tel. 030-2288994. 

Gaskachel Nobel zwart rond 
model. Diameter 27 cm met 
40 cm ronde voetplaat plus 
gasslang en verloop €28,-. 
Tel. 030-2288994.

Nog steeds af te halen: piano 
met houten kastombouw. Tel. 
0346-212183 (na 18.00 uur).

Trampoline, diameter 3,66 m. 
Met beschermingsnet, Er zit 
geen plastic rand bij. €50,- 
Tel. 0346-281000

40 lp’s met hoes uit de jaren 
1920-1930. €15,- Tel: 030 
2292338

Onze jaren 1945-1970 in 7 
luxe delen €4,-. De tweede 
wereld oorlog in 7 delen €4,-. 
Zonnebloem loten bij mij en  
u mag ze gratis meenemen. 
Tel: 06-10980549

Geïllustreerde encyclopedie 
in 15 delen. €4,-. Geïllust. 
wereldgeschiedenis in 17 
delen. €4,-. Zonnebloem loten 
bij mij en u mag ze gratis 
meenemen. Tel: 06-10980549

Staande schemerlamp met 
lectuurbak €35,-. Tel. 0346-
213469

Grote Samsonite vliegtuig-
koffer. i.z.g.s.t. €40,-. Tel. 
0346-212436

Elpee van de popgroep mud 
rock uit de ’70. €3,50. Tel. 
0346-243758

Kunststof vijverbak met 
gaatje in de buitenrand is te 
maken €40,-. Opknapper mini 
bike race model kleur rood 
€50,- Tel. 0346-243758

Flymo compact elektrische 
grasmaaier met opvangbak 
€20,-. Tel. 0346-212259

Cd speler z.g.a.n. €20,-. Tel. 
030-2282511

Legpuzzels van Haasteren 
en Gibson €5,-. 500 en 1000 
stukjes. Tel. 0346-211738

Jaren 50 Engels cake stel. 
Schaal met 12 schoteltjes 
€25,-. Tel. 0302720088

100 golfballen € 30,-. Tel. 
0346-211858

Fietsen/ brommers
Damesfiets Gazelle Impala 
€35,-. Tel. 0346-213469

Personeel gevraagd
SCHOONMAAKMEDE
WERK(ST)ERS gezocht. 
Ter versterking van ons 
team zoeken wij per direct 
medewerk(st)ers voor in de 
ochtend en avond! Meer info 
of direct. reageren: info@my-
cleaningservice.nl

Wij zoeken een zaterdaghulp. 
Affiniteit met de bouwbran-
che. Meer info over functie 
www.geertveldhuizen.nl of 
bel 06-25202115

Personeel aangeboden
BOUWEN of verbouwen. 
JVW Bouw graag tot uw 
dienst. Tel. 06-24367252

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

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

PIJNVERLICHTING bij 
magnetiseur Hester Visser. 
Praktijk Rosarium Egelskop 
16 Maartensdijk. Elke vrijdag 
vanaf 16.00 voor € 15,- Bel 
06 14 37 30 10.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

SCHOOL-TASSEN. 
Merken o.a. Eastpak 
& Enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 14

Claudia de Breij 
in het Weeshuis 

Speciaal voor theatermakers, theaterdocenten, 
kleinkunst en podiumkunstenaars in de gemeente 
De Bilt komt Claudia de Breij donderdag 23 juni 
om 20.30u naar het Weeshuis van de Kunst, Jas-
mijnstraat 6 in de Bilt. voor de eerste Talk the talk.
Met haar nummers 'Mis je zo graag' en 'Mag ik dan 
bij jou', haar voorstellingen 'Teerling' en 'Hete Vre-
de' en de Louis David ring die zij onlangs ontving, 
staat Claudia de Breij in dezelfde rij als Wim Kan 
en Herman van Veen. In de intieme setting van het 
Weeshuis van de Kunst zal zij aan een select gezel-
schap antwoord geven op gerichte vragen over the-
ater en haar werk. Gespreksleider op deze avond 
is theatermaker, regisseur en trainer Ella Kwak-
kestein. Om teleurstelling te voorkomen kun je je 
het beste voor 21 juni aanmelden bij:info@het-
weeshuisvandekunst.nl                (Pauline Wijnen)

Claudia de Breij.

Rode Kruis Collecteweek 

Van 19 tot en met 25 juni is er een speciale Rode 
Kruis Week. Tijdens deze week is er aandacht 
voor regionale hulpverlening van de noodhulpor-
ganisatie en wordt er gecollecteerd. 
Met de opbrengst van de collecte kan het Rode 
Kruis in De Bilt alle evenementen bijstaan en 
hulp bieden waar dat nodig is. Op zaterdag 25 juni 
zullen ook jonge scouts bij diverse winkelcentra 
collecteren, hun opbrengst gaat voor 50% naar het 
Rode Kruis en 50% voor hun eigen activiteiten.

Forever Friends- concert

Zaterdag 2 juli verzorgt het Groot Harmonieor-
kest van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) 
het ‘Forever Friends- concert. Het concert maakt 
onderdeel uit van de concertreeks ‘Movies in Con-
cert’  van de KBH en vindt plaats in de Centrum-
kerk (Julianalaan 42) te Bilthoven. De aanvang 
van het concert is om 20.30 uur. 

Beeldentuin blijft 
wellicht toch 

In de gemeenteraadsvergadering van 21 april was het College van Burge-
meester en Wethouders gevraagd al het mogelijke te doen om de belangrijke 
cultuurplek met de beeldentuin van Jits Bakker op het landgoed Beerschoten 
voor De Bilt en omstreken te behouden. 

Het College heeft daarna contact gelegd met de directie van Stichting Het 
Utrechts Landschap. De directie heeft daarbij te kennen gegeven dat zij haar 
plannen met de beeldentuin heeft herzien als gevolg van de reacties uit de 
samenleving. In de afweging van de mogelijkheden, zijn voor de provincie 
vooral de inspanningen voor en de kosten van een goed en actief beheer van 
de beeldentuin van zwaarwegend belang. Het College heeft de gedeputeerde 
meegegeven dat, gegeven de in het verleden gemaakte provinciale keuze voor 
De Bilt en Beerschoten en om kapitaalverlies te voorkomen, het handhaven 
van de beeldentuin op Beerschoten voor de hand ligt.    [HvdB]
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Kampioenen bij BCC’86 
Woensdag 1 juni werden tijdens de slotdrive bij BCC’86 de bekers uitgereikt: Clubkampioenen 

werden Riet van Heijningen en Wim Westland. De slembekers waren voor Irma Janssen en 
Desirée Bosse. Ger Dame en Ties van Waard waren de beste in de tussen liggende wedstrijden 

en de feestdrives; zij ontvingen de Westlandbokaal

BCC’ 86 speelt op de 
woensdagavond in de 
Schakel aan de Soest-
dijksweg 49B in De 
Bilt. Tijdens de zomer-
maanden tot en met 13 
juli kan er door ieder-
een worden gebridged. 
Graag aanwezig om 
uiterlijk 19.15 uur. 
Aanmelden kan tot en 
met aanvang wedstrijd. 
Informatie Wim West-
land, tel. 06 46798968.

Meiden D7 SCHC 
pakken titel

 Bijna de gehele voorjaarscompetitie keken de meiden van de D7 tegen 
een achterstand op de ranglijst aan van 2 punten tegen concurrent Loe-
nen D3. De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen uit tegen de 
hockeydames van Loenen. Een moeilijke klus want Loenen was in de 
thuiswedstrijd al met 2-1 te sterk gebleken. De meiden zetten echter een 
topprestatie neer en pakten dankzij een 1 – 4 overwinning de titel. 
(Arjan Hoeffnagel)

Kampioenen bij 
Bridgeclub Maartensdijk

Dinsdagavond 7 juni hield BCM zijn slotdrive. Voorafgaand werden 
de clubkampioenen 2015-2016 Frans van Eck en Hans Hoogeveen 
gehuldigd. Zij eindigden met nipte voorsprong op het paar Marian 
van der Kolk en Wim Stol. Josée van den Berg en Pieter Oudt had-
den met 76,39%.de hoogste score van het seizoen behaald en kregen 
een oorkonde. 

v.l.n.r. Hans Hoogeveen en Frans van Eck.

Eleni van Beusichem, Julia Duijndam, Merel Haighton, Cato Heijstee, 
Josephine van Helten, Jitte Hoeffnagel, Larissa Kreugel, Renee 
Riegen, Fee Rikken, Floor Saeed, Ella Torresan, Elodie van Walbeek, 
Julia Wassink, Fenne Willems en de coaches Anouk van Aarsen, Lieke 
Duijndam, Marieke Haighton-Sigtermans en Esther Wassink.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van dertien don-
derdagavonden Zomerbridge tot en met donderdag 25 augustus in het 
dorpshuis in Hollandsche Rading. Op de tweede ronde op 9 juni waren 
opnieuw 22 paren uit verschillende oorden en streken afgekomen. Trees 
van Doorn + Jan van der Heide werden eerste (66,40%), Irene Banken 
+ Annemarie Laker tweede (65,15%) en de clubkampioenen 2015-2016 
van Bridgeclub Maartensdijk Frans van Eck + Hans Hoogeveen waren 
nu de winnaars van het brons met 62,38%. 
De eerstvolgende avond is donderdag 16 juni. Bij voorkeur van tevoren 
aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders voor 19.00 
uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 
2 euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 

De bridgekampioenen 
zijn gehuldigd.

Titel voor heren 
Het heren-zaterdag-
team van TV 
Tautenburg wist in 
de laatste wedstrijd 
van de competitie 
de titel binnen te 
slepen. Leendert 
Plug, Gerrit Koops, 
Vladimir Arounov, 
Jaap Hartingsveld 
en invaller Walter 
Eerdmans gaan 
volgend jaar weer een 
klasse hoger spelen.

Meijenhagen viert kampioenschap
Het eerste mixteam van tennis-
vereniging Meijenhagen behaalde 
zondag 5 juni het kampioenschap 
via een ruime 5-1 overwinning op 
het team van Alta. Daardoor komt 
Meijenhagen na een afwezigheid 
van twee jaar het volgend seizoen 
weer uit in de 3e klasse.

v.l.n.r. Manon Vroon, Jolanda 
Kant, Jan van Angelen, Suzanne 
Ongena, Jesper Schuurman en 
Maarten Moggré. 

Rabobank Stratenkorfbaltoernooi 
Dit jaar stond de 31e 
editie van het Rabo-
bank Stratenkorfbal-
toernooi in Westbroek 
op het programma. De 
laatste editie waarbij de 
Rabobank na vele jaren 
als sponsor optrad. De 
finale werd een onder-
onsje tussen de twee 
teams van ’t Kikkertje 
uit Tienhoven. Volgend 
seizoen zal het toernooi 
onder een andere naam 
verder gaan.

De finalisten 
’t Kikkertje 1 en 2.
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Lentewandeling De Leyen 
De IVN-afdeling De Bilt e.o. organiseert donderdag 16 juni een 
avondwandeling in de Leyen. Het kan een aparte beleving zijn om 
ook eens ’s avonds de natuur in te gaan. De ondergaande zon geeft 
een apart licht en de vogels zijn vaak opvallend actief. 

Op deze late avond wandeling wordt een stuk van het natuurpad gelo-
pen dat is uitgezet in dit aantrekkelijk wandelgebied. De Leyen heeft 
een gevarieerde beplanting, doorsneden door fraaie beuken- en eiken-
lanen en stuifwallen. Gratis en vooraanmelding is niet nodig. Een ver-
rekijker en goed schoeisel worden aanbevolen. We starten om 20.30 uur 
vanaf de parkeerplaats van het recreatieterrein aan de Eijckensteinsel-
aan (zijweg van de N234 ter hoogte van kilometerpaal 2,3). Meer info: 
Jaap Oskam (030 2211831) en Roel Maas Bakker (030 2721611). Zie 
ook: www.ivndebilt.nl.

Bij het vallen van de avond is de natuur soms op zijn mooist.

Comité Avondvierdaagse 
De Bilt uitgelopen 

door Kees Diepeveen

Na 8 jaar organiseren van de Avondvierdaagse in De Bilt vindt het bestuur de tijd gekomen 
om haar taken over te dragen aan een groep nieuwe mensen. Hun credo: ‘We zijn met elkaar 

begonnen en willen ook met elkaar eindigen’. 

Het is vrijdag 10 juni. De laatste 
avond van de Avondvierdaagse 
2016 met als hoogtepunt de intocht. 
In totaal vertrekken er 2500 wan-
delaars. Het is voor vertrek van de 
5 en 10 kilometer gezellig druk op 
het veld naast het HF Witte Dorps-
huis in De Bilt. Het terrein is ver-
sierd met vlaggetjes en er klinkt ei-
gentijdse muziek. Als slagroom op 
de taart komt wethouder sport en 
cultuur Madeleine Bakker binnen 

om voor vertrek van de deelnemers 
publiekelijk een dankwoord uit te 
spreken naar het organisatiecomité. 

Stoppen
Cees Jan Kersten is acht jaar voor-
zitter van de Stichting Avond-
vierdaagse De Bilt. Hij wil graag 
toelichten waarom de voltallige 
commissie nu aftreedt. Cees Jan: 
´We hebben met de huidige groep 
mensen alles opgezet en dooront-

wikkeld. De groep vindt dat nu de 
tijd gekomen is om het stokje over 
te dragen aan nieuwe mensen. Die 
mogen naar eigen idee en inzicht 
de organisatie gaan invullen´. Cees 
Jan vervolgt: ´Zo zijn wij acht jaar 
geleden ook begonnen. Er was toen 
niet veel, maar we zijn in al die ja-
ren gaan door-ontwikkelen tot wat 
de avondvierdaagse nu is. Alles is 
vastgelegd in draaiboeken en ook 
financieel zijn we gezond. De in-

schrijfgelden dekken de lading´. 
De inzet van de organisatoren schat 
Cees Jan in op 10 uren per jaar 
exclusief de aanwezigheid bij de 
Avondvierdaagse.

Plezier
Dat woord valt regelmaat in het 
gesprek met Cees Jan Kersten. ‘Ie-
dereen wil het zo plezierig en ge-
zellig mogelijk maken voor vooral 
de kinderen. Dat is en was onze 
drijfveer om dit evenement al die 
jaren te doen. We besteden ook veel 
aandacht aan het randgebeuren. Dit 
jaar was er een ballonkunstenaar, 
andere avonden een Sambaband 
en een boerenkapel om een leuke 
aankomst te verzorgen’. Ook wordt 
de Sociaal Bokaal 2016 uitgereikt 
aan de groep/schoolklas die zich zo 

sociaal mogelijk gedraagt. Hierbij 
wordt o.a. gelet op: opruimen ver-
zamelplaats, goed luisteren naar 
begeleiders en verkeersregelaars, 
netjes lopen en gedrag’. 

Hoogtepunten
Elke avond wanneer de kinderen 
lachend vertrekken en ook weer 
lachend terugkomen is voor de 
organisatie een hoogtepunt. Daar 
doen zij het voor. Cees Jan: ‘De 
afgelasting in 2015 van de intocht 
vanwege het slechte weer is het 
grootste dieptepunt geweest in de 
achterliggende jaren’. Er zijn vijf 
mensen nodig om een nieuw orga-
nisatiecomité te vormen. Belang-
stelling kenbaar maken kan via de 
site avondvierdaagse-debiltbiltho-
ven.nl. 

Avontuurlijke Zoddenwandeling 
Vrijdag 24 juni organiseert de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark een 

avontuurlijke natuurwandeling door de Westbroekse Zodden. 

Bij aanvang vertelt agrarisch na-
tuurdeskundige Bert van der Tol 
over het ontstaan van het Zodden-
gebied, waaronder de verschui-
ving van een agrarisch naar een 
meer natuurlijk landschap. Ook 
Henk van Zijtveld, jaren geleden 
initiatiefnemer van de natuurwan-
deling door het Zoddengebied, 
leidt geïnteresseerden deze avond 
rond. Als Westbroekse agrariër 
heeft hij altijd al een grote belang-

stelling én liefde gehad voor de 
flora en fauna in dit gebied.Naast 
zijn agrarische kennis weet hij op 
boeiende wijze te vertellen over 
de uiteenlopende plantensoorten 
en de prachtige Zodden. Interes-
sant in het Westbroekse moeras-
gebied zijn de trilvenen. Deze ko-
men in ons land sporadisch voor. 
Het gebied is rijk aan zeldzame 
planten en typische moeras-, wa-
ter- en weidevogels.    

Deelnemen 
Aanmelden (is gewenst, niet nood-
zakelijk) + informatie over de 
kosten bij: Henk van Zijtveld: te-
lefoon: 0346 281266 of per mail: 
v.zijtveld@hetnet.nl.

Locatie: Kerkdijk 36, Westbroek 
[achter de praktijk van huisarts 
Mientjes]. De wandeling start om 
19.00 uur. 

(Charlotte Nijsten)

Dit is het laatste jaar, dat het comité de Avondvierdaagse De Bilt heeft georganiseerd. V.l.n.r. Niels Andela, 
Rob Mastwijk, Ria van der Velden, Cees Jan Kersten met de Sociaal Bokaal, Jose van den Berg en wethouder 
Madeleine Bakker.

Na afloop van de wandeling is er koffie of thee. Laarzen zijn tijdens de wandeling gewenst.

Natuurwandeling Panbos
Zondag 19 juni organiseert Utrechts Landschap een natuurwandeling 
in het Panbos. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende 
aspecten van dit gebied belicht, zoals ontstaansgeschiedenis, flora 
en fauna, beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal achter 
Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt aan bod. De wandeling 
begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats gelegen aan de Jozef Israël-
slaan te Bosch en Duin. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname 
is gratis. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Gelet op de 
aard van het terrein is deze wan-
deling ongeschikt voor wandel-
wagens, rollators e.d.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-06
Do.

16-06
Vr.

17-06

Kipshaslick
met poestasaus

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

 Groentenquiche
met paprikasalsa

€ 10,-

Woe.
22-06
Do.

23-06
Vr.

24-06

Maïskip
met kerriesaus

of
Victoriabaarsfilet
met ravigottesaus

of
Linzensalade 

met cashewnoten

€ 10,-

Vaderdag speciale actie!
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