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Buitenspeeldag staat weer voor de deur
door Walter Eijndhoven

Woensdag 8 juni is het weer Buitenspeeldag. Honderden aanmeldingen vanuit gemeenten, scholen, 
buurtverenigingen, bedrijven en ouders stromen alweer binnen bij Jantje Beton en Nickelodeon, de 
initiatiefnemers van de jaarlijkse Buitenspeeldag. Kids die een gaaf buitenspeelidee hebben en dit 

willen organiseren worden opgeroepen dit te melden en subsidie aan te vragen.

Dagelijks buitenspelen was vroeger 
heel gewoon, in de tijd dat kinderen 
nog niet achter de computer kropen, 
na schooltijd. Tegenwoordig speelt 
1 op de 5 kinderen niet of slechts 
1 keer per week vrij buiten. Juist in 
een tijd dat liefst 80% van de kinde-
ren onvoldoende beweegt levert bui-
tenspelen een waardevolle bijdrage 
aan hun fysieke, mentale en sociale 
ontwikkeling. 

De Bilt
Ook in De Bilt worden activiteiten 
aangemeld. Joke Herremans uit De 
Bilt: ‘De Buitenspeeldag organise-
ren wij al jaren. Tussen de Rozen-
straat, Jasmijnstraat, Leliestraat en 
de Dahliastraat ligt een stuk groen 

waar alle festiviteiten kunnen plaats-
vinden. Kinderen uit de buurt mo-
gen iedereen uitnodigen, zodat het 
op de Buitenspeeldag een gezellige 
drukte is’. De Buitenspeeldag is van 
14.00-16.00 uur en kost één euro per 
kind, zodat iets wordt verdiend voor 
de hele buurt. Ook andere jaarlijkse 
activiteiten worden hiervan betaald. 
Herremans vervolgt: ‘Met de hele 
buurt organiseren wij activiteiten. 
Aanstaande zaterdag is het groen-
dag, dan wordt de speeltuin weer 
klaargemaakt voor de Buitenspeel-
dag. Verder organiseren wij veel 
voor onze kids, zoals een voetbal-
toernooi, gaan wij samen paaseieren 
zoeken en in november vieren wij 
Sint Maarten. Ook een buurtbarbe-

que staat op het programma. Speci-
aal voor de volwassenen organiseert 
de buurt nog een ‘Runnning Diner’, 
elk gerecht wordt bij iemand anders 
gegeten, zodat je met zoveel moge-
lijk mensen een praatje kunt maken, 
tijdens het eten’. 

Deze buurt in De Bilt doet heel 
veel, met en voor elkaar, ongeveer 
tien keer per jaar wordt iets georga-
niseerd. Herremans: ‘In 1999 heb-
ben wij een buurtcomité opgericht, 
uit ‘vrolijkheid’. Een zieke buur-
vrouw wilde meer sociale binding 
tussen de bewoners. Op een goede 
dag riep zij alle buurtbewoners 
bijeen en zo is ons buurtcomité ei-
genlijk ontstaan’. Tijdens de Bui-

tenspeeldag worden de vier straten 
door de gemeente afgezet, voor een 
spelletjescircuit. De kids kunnen 
meedoen met 10 à 11 spelletjes, on-
der leiding van vrijwilligers. Herre-
mans: ‘Wij doen alles voor de kin-
deren, als zij het maar naar de zin 
hebben. Wij hebben Samba Simon 
uitgenodigd om muziek te maken, 
met emmers en pollepels, Crea-Lea 
schildert met de kinderen, wij heb-
ben een skelterbaan, sminken de 
kinderen en hebben een touwbaan’. 

Eigen straat
Op de Steenen Camer in Bilthoven 
wordt ook van alles georganiseerd. 
De hele straat wordt een circuit van 
spelletjes. Ingelotte Koster vertelt: 
‘Wij organiseren de Buitenspeel-
dag alleen voor onze eigen straat, 
dus de Steenen Camer. De straat 
organiseert dit al jaren voor de kids. 
Op woensdag 8 juni mogen geen 
auto’s worden geparkeerd en is de 
hele straat afgezet voor de kinde-
ren, tussen 13.30 uur en 16.30 uur. 
In die week wordt ook de Avond-
vierdaagse gelopen, dus het wordt 
een lekker druk dagje. Behalve al-
lerlei straatspelletjes, organiseren 
wij ook een speurtocht en spelen de 
kids een voetbalwedstrijd’.

Iedereen die een activiteit voor de 
Buitenspeeldag wil aanmelden, 
vindt tips, inspiratie en een promo-
tieposter op www.buitenspeeldag-
jantjebeton.nl. Volgens Jantje Beton 
mogen kinderen de Buitenspeeldag 
niet missen. Leg tablets in de la en 
laat kinderen gewoon lekker buiten 
spelen. Dat is waar het Jantje Beton 
en Nickelodeon om te doen is. Op 
woensdagmiddag vindt ook geen 
televisie-uitzending plaats door 
Nickelodeon.

Spelcircuit tijdens de Buitenspeeldag. (foto Joke Herremans)

Oud Hollandse spelletjes blijven in trek. (foto Joke Herremans)

Opschoondag

Zaterdag was weer de maandelijkse opschoondag van en in het Van Boetzelaerspark in De Bilt. Een van de 
vrijwilligers haalde een oude fi ets uit de vijver van het park. Andere vrijwilligers kijken met veel belangstelling 
toe (foto Frans Poot).
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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

05/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
05/06 • 09.30u + 18.30u - 

Ds. R. W. de Koeijer
Viering, Dankzegging en Nabetrachting 

(18.30u.) Heilig Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/06 • 10.30u - ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

05/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove  

R.K. Kerk O.L. Vrouw
05/06 • 10.30u - Priester J.Baneke

1e communie viering

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

05/06 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
05/06 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

05/06 • 10.00u - Ds. W.F. van de 
Woestijne  

05/06 • 19.00u - Ds. L.J. van Lingen

Pr. Gem. Immanuelkerk
05/06 • 10.00u - Samendienst in en met 

de Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
05/06 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuelkerk Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

R.K. St. Michaelkerk
05//06 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor K. Smits, Ecclesiakoor

Volle Evangelie Gemeente
05/06 • 10.00u - Spreker Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

05/06 • 10.30u - Mevr. Ds. E. A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
05/06 • 15.30u - ds. J. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk
05/06 • 10.30u - Ds. A. den Hartog

05/06 • 18.00u - Ds. J.P. Stoel
Viering, Dankzegging en Nabetrachting 

(18.00u.) Heilig Avondmaal

Onderwegkerk Blauwkapel
05/06 • 10.30u - Ds. N. Meynen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/06 • 11.00u - Mevr. ds. G. Moorsink

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

05/06 • 10.00u - Ds. A.C. de Kruijf 
05/06 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer  

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

05/06 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
05/06 • 09.30u - Mevr. ds. G. Moorsink

St. Maartenskerk
05/06 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering/Familieviering 
Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

05/06 • 10.00u - ds. G.D. Hanemayer 
05/06 • 18.30u - ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
05/06 • 10.00u - Ds. P. Vroegindeweij

05/06 • 18.30u - Ds. C.J. Barth

Ontmoetingsdienst
 
Vrijdag 3 juni wordt er in de in 
een zaal in Dijckstate een ont-
moetingsdienst gehouden, waar-
in mevr. A. Dirksen zal voor-
gaan en mevr. J. van Voorst de 
muzikale begeleiding op piano 
verzorgt. Na afloop is er nog 
gelegenheid om met elkaar kof-
fie te drinken.
De dienst begint om 19.30 uur. 
Voor (vervoers-)vragen: Jan 
Grootendorst (tel. 0346 212904).

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 4 juni van 9.30 tot 
11.30 uur een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14, De Bilt. Voor meer infor-
matie: inbetweencafedb@gmail.
com.

Parkinson Café

Op maandag 6 juni van 14.30 
tot 16.00 uur is er een bijeen-
komst van het Parkinson Café 
in De Koperzaal van Zorgcen-
trum De Koperwiek, Koperwie-
klaan 3 te Bilthoven. Melanie 

Swens - logopedist bij Stichting 
De Bilthuysen - zal ingaan op de 
problemen die bij de ziekte van 
Parkinson kunnen ontstaan op 
het gebied van het spreken en het 
slikken. In zo’n geval kan een 
logopedist veel betekenen. Men-
sen met de ziekte van Parkin-
son en andere belangstellenden 
zijn die middag van harte wel-
kom. De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Inlichtingen bij 
Ankie van Dam tel. 0346 211814 
of e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Dagtocht met Fietsclub 

De Fietsclub bestaat uit fietslief-
hebbers die dagtochten maken in 
de omgeving van Maartensdijk. 
Op dinsdag 7 juni een rondje 
Leidsche Rijn. De start is om 
9.45 uur met een kopje kof-
fie/thee in de ‘Ontmoetings-
ruimte’ van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk, waarna om 10.00 
uur de tocht gaat beginnen. 
Lunchpakket meebrengen. Voor 
meer informatie Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 
of www.mensdebilt.nl en/of 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Lezing Wilde Bloemen

Groei en Bloei afdeling De Bilt-
Bilthoven organiseert op dins-
dag 14 juni om 20.00 uur in de 
Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven een lezing over Wilde 
bloemen in berm en veld, door 
Udo Tenge. Entree voor leden 
gratis.

- Een woord van dank -

Vanwege de overweldigende belangstelling is het onmogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken.

Via deze weg willen wij daarom iedereen bedanken voor alle steun en 
medeleven die wij als familie hebben mogen ontvangen, zowel tijdens 
zijn ziekte als bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa,

Bertus Saarloos
Het is hartverwarmend te ervaren dat er zoveel mensen meeleven en 
betrokken zijn. Het sterkt ons om dit  verlies te verwerken.

Gerrie Saarloos, kinderen en kleinkinderen.

‘de Heer is mijn Herder’ 

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame 
leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder en oma

Janna Johanna van den Bunt
Jenny

weduwe van Nicolaas Jan van Barneveld

21 juli 1934 25 mei 2016

Kees en Laura
   Fleur en Brady
   Jasper
   Léon en Fleur

Ans en Fred

Reija en Nico
   André en Tanja
   Janine en Jochem
   Kors

De begrafenis heeft dinsdag 31 mei in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Vijverlaan 8, 3737 RH Groenekan.

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

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

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Bedroefd, maar in dankbare herinneringen aan wat hij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Heere,
voor ons onverwachts, van ons is weggenomen
onze geliefde zwager en oom

Adrianus Reijneveld
sinds 2 juni 2011 weduwnaar van Johanna Bertha Reijneveld-Floor

* 9 december 1926 † 28 mei 2016

 Moerkapelle: A. Reijneveld-van Leeuwen
 Maartensdijk: I. Floor-van Doorn
  Neven en nichten

Maertensplein 7
3738 GJ Maartensdijk

Correspondentieadres: J. van Ginkel
 Noordeinde 1
 3738 VT Maartensdijk

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen D.V.
donderdag 2 juni van 19.30 tot 20.30 uur in het Hervormd Centrum, 
Dorpsweg 42b (achter de Hersteld Hervormde Kerk)
te Maartensdijk.

De rouwdienst zal D.V. gehouden worden vrijdag 3 juni
om 10.30 uur in bovengenoemd Hervormd Centrum, waarna de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de 
Dierenriem te Maartensdijk omstreeks 12.00 uur.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren
in het Hervormd Centrum.

Geen bloemen
Geen toespraken
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Geen rouwauto, maar een rode camper...

Het is mooi om te zien hoe de 
familie in actie komt om de 
thuisopbaring te organiseren. 
Er wordt kleding voor Jan uitge-
zocht en er wordt warm water, 
zeep, een handdoek en een 
washandje gehaald. Schoon-
dochter Jacqueline en klein-
dochter Sterre verzorgen en 
kleden hem liefdevol, met een 
beetje hulp van ons, waarna we 
Jan weer op zijn bed voor het 
achterraam in de kamer leggen. 
De familie verzamelt zich daar-
na in de serre. Er wordt zacht 
gehuild.

De volgende dag ben ik terug 
om de details van de uitvaart 
te regelen met de familie. In de 
voorkamer zit iedereen rond-
om Henny. Er worden tijdens 
ons gesprek aantekeningen 
gemaakt en wensen besproken. 
“Ik wil graag dat Jan wordt 
begraven in Maartensdijk” zegt 
Henny. Ze voegt er aan toe dat 
ze zelf – als het eenmaal zo 
ver is – bij hem begraven wil 
worden. Het belooft druk te 
worden bij de begrafenis, want 
Jan is een bekendheid in Maar-
tensdijk en omstreken.

Ik ben onderweg naar Maartensdijk waar Jan Visser zojuist is overleden. Vader, schoonvader, 
groot- en overgrootvader. Bij het hoekhuis aan de Prinses Beatrixlaan staat de garage open en 
zie ik een rode camper. Binnen is het druk. Ik stel me voor en Jan’s echtgenote Henny vertelt 
me hoe het overlijden verliep. “Ik ben dankbaar voor het mooie leven dat we samen gehad 
hebben”. Ik kijk naar Jan, die op een bed in de serre ligt. De familie wil hem graag thuis houden 
tot de uitvaart, zodat ze in alle rust bij hem kunnen zijn.

Tijdens de voorbereidingen 
komen zoons Marc en Nick met 
een voorstel: “We willen Pa in 
zijn camper naar de begraaf-
plaats rijden”. Ik vind het een 
mooi plan: die rode Volkswagen 
camper was zijn grote hobby 
en zijn passie voor reizen blijkt 
uit de vele vakantieboeken die 
Henny heeft samengesteld. Ze 
staan in de boekenkast naast 
de schuifdeuren van de serre. 
Dierbare herinneringen. Ik zie 
een glimlach op het gezicht van 
Henny.

Het is druk tijdens de afscheids-
dienst. Dominee René Alkema 
gaat voor en kinderen en klein-
kinderen delen hun persoonlijke 
herinneringen aan Jan. Aan het 
eind van de dienst vraag ik de 
belangstellenden buiten een 
erehaag te vormen. De klokken 
luiden als Jan naar de rode 
camper wordt gebracht. Als die 
even later vertrekt richting de 
begraafplaats volgt een lange 
stoet auto ’s.  We rijden nog 
eenmaal langs het woonhuis. 

Aangekomen bij de begraaf-
plaats zet ik een wagentje klaar 

om de kist op te zetten, maar 
de zoons hebben een ander 
idee. “Haal die maar weg, we 
dragen hem zelf naar het graf”. 
Ze doen hun jasjes uit, rollen in 
het zicht van alle aanwezigen 
de mouwen op en nemen de 
kist op hun schouders. Jan is op 
weg naar zijn laatste rustplaats, 
gereden in zijn dierbare camper 
en gedragen door zijn zoons en 
kleinzoons.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

Dit  verhaal is met toestemming
van de familie gepubliceerd.

06 - 51 24 77 43

advertorial

Gemeente bedankt vrijwilligers
Woensdag 25 mei ontving het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt de besturen 
van de Oranjeverenigingen, het Oranje-Concours, het Comité 4 mei herdenking Maartensdijk, 

Nederlandse Rode Kruis, afdeling De Bilt, kader Scouting De Bilt/Bilthoven, 
Zangkoor Zang Veredelt en een aantal andere vrijwilligers 

om hen te bedanken voor de organisatie en begeleiding 
op Koningsdag en de Nationale Herdenking 2016.

Een bordes vol vrijwilligers. [foto Reyn Schuurman] 

Bijeenkomst 
‘Zorgzame buurten’ 

Op woensdag 8 juni 2016 organiseert Mens de Bilt een bijeenkomst 
rond het thema ‘zorgzame buurten.’ Begonnen wordt ter inspiratie met 
een presentatie over het digitale platform MijnBuurtWelzijn. Daarna 
wordt gekeken wat er nodig is om de eigen buurt zorgzamer te maken. 
Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met 
professionals. Wanneer men een specifiek thema wilt agenderen kan dit 
vooraf worden aangegeven. 

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst op 30 
maart jl. Ook wanneer men toen niet aanwezig kon zijn, is men ook 
nu weer welkom. De bijeenkomst is op woensdag 8 juni van 19.30 tot 
21.30 uur in Wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamer-
lingh Onnesweg 14 in De Bilt. Iedereen is welkom. Om te weten hoe-
veel mensen er verwacht kunnen worden s.v.p. vooraf aanmelden via 
a.meeuws@mensdebilt.nl of tel. 030 7440595. 

Twee jaar Mens 
met Elkaar

door Henk van de Bunt

Donderdag 26 mei was het tweejarig jubileum van het 
Maatjesproject van Mens De Bilt in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd in aanwezigheid van wethouder Anne Brommersma. 

Mens met Elkaar is het maatjesproject van Mens De Bilt en legt ver-
bindingen tussen mensen met een hulpvraag in de thuissituatie en een 
vrijwilliger. Hierbij gaat het om één op één contact tussen elkaar. Twee 
mensen, die plezier in elkaars contact hebben; elkaars maatje zijn! De 
vraag kan breed zijn en variëren van praktisch van aard, bijvoorbeeld 
een boodschapje doen of samen iets leuks doen. Er zijn al flink wat 
Biltse vrijwilligers actief voor Mens met Elkaar en er zijn nog meer vrij-
willigers nodig om aan alle vragen in de gemeente te kunnen voldoen. 

Waardering
Wethouder Anne Brommersma bracht namens het gemeentebestuur de 
waardering over aan beide maatjes: ‘De nieuwe regelgeving in de zorg 
houdt o.a. in, dat mensen langer thuis blijven wonen. Veel mensen vra-
gen zich daarbij af of er dan nog wel voldoende aandacht is. Maatjes 
zijn dan belangrijk voor het doorbreken van het sociale isolement. Er 
is gezelschap, er is hulp bij het boodschappen doen, bij belastingaan-
giften en andere financiële regelingen’. De wethouder constateerde een 
groeiende vraag: ’Nu al zijn er 80 koppels actief, maar door het langer 
thuis wonen is de vraag ook groeiende’. Brommersma noemde ook de 
groep niet geregistreerde ‘maatjes’; juist die buurvrouw of buurman, 
die wel met hoge regelmaat even langs gaan, de boodschappen doet 
enz. ‘Die groep ondersteunt niet alleen fysiek, maar zorgt ook telkens 
weer voor wat gezelschap en ontlast daardoor ook ‘indirect’ de naaste 
familieleden’. 

Doelgroepen
De feestelijke bijeenkomst was bedoeld om de maatjes in het zonne-
tje te zetten. Naast de wethouder was er van elke doelgroep binnen 
het maatjesproject een vrijwilliger die kort iets vertelde over dit type 
vrijwilligerswerk. De doelgroepen zijn: mensen met een beperkt so-
ciaal netwerk; psychisch sociaal kwetsbare mensen en bezoekservice 
dementie. Enkele vrijwilligers (maatjes) namen de cliënt die zij be-
zoeken die middag mee. 

Voor mensen slecht ter been was vervoer geregeld middels de bood-
schappenplusbus. 

Wethouder Anne Brommersma brengt de waardering voor zowel het 
project als de deelnemers van het College over.
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei-bieslook salade 
Filet american
Sellerie salade

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

Rosbief
Runderrollade
Beenham

  VOORDEEL HELE WEEK

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

GRASKAAS 1
KILO 9.99 

De enige echte!

Lamshaasjes of 
lamsfilet

Procureurlapjes 
Naturel of gemarineerd

Kipdij saté 

Spareribs 
Heerlijk gemarineerd

Hamburgers

Kipschnitzels

100
GRAM 3.50

500
GRAM 4.50

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50

500
GRAM 5.50

6
STUKS 5.00

3 x 100
GRAM 4.50

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25

3 x 100
GRAM 3.99

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 juni 
t/m woensdag 8 juni

Lekker voor het weekend! DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 2.99PINDA 

ROZIJNEN MIX

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

Extra donderdag voordeel:

Op = op

SATÉ VLEES
Heerlijk gemarineerd!

1
KILO 7.99

2 
STUKS 5.-SMULBOLLEN

2 
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

VLEESWAREN TRIO

2 
VOOR 15.00

Probeer ook eens één van onze wijnen!
TARANI
Diverse soorten

Tip!

ALTIJD IN DE AANBIEDING!

4 gegrilde kippenbouten

2 hele kippen
5.00 

10.00 

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
Tuinbonenschotel
MET KIP
________________________ 100 GRAM 1,25
Natuurlijk, zonder toegevoegde E-nummers

Babi-Pangang
MET NASI OF BAMI
________________________ 100 GRAM 0,99
Varkenshaas
MET GEBAKKEN AARDAPPELS
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Trostomaten
HEEL KILO

Wilde

Perziken
ZELDZAAM LEKKER

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

0,99 1,491,69

VERS GEWASSEN

Spinazie
____________________300 GRAM 0,79
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99
Ravioli met gehakt
IN TOMATENSAUS

of Ravioli met spinazie
RICOTTA EN PADDESTOELEN

____________________100 GRAM 1,25

Volop specialiteiten uit Brussel
Volop Hollandse asperges

GRATIS GESCHILD!

Van onze Pattisier
Aardbeien/chocolade stam
of exotische stam 9,95

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 6, DINSDAG 7
EN WOENSDAG 8 JUNI

500 GRAM
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Rachel Polak 70 jaar lid PvdA
door Henk van de Bunt

Mevrouw Rachel Polak- de Jong (104) uit Maartensdijk is 70 jaar lid van de PvdA, 
net zo lang als deze partij zelf dit jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan kreeg zij uit handen 

van voorzitter Geert Slot van de Afdeling De Bilt van de PvdA, in het bijzijn 
van familie en bekenden een ere-speld uitgereikt.

Mevrouw Polak is één van de 312 
PvdA leden die over het hele land 
geteld, 70 jaar lid zijn van de PvdA. 
Geert Slot, voorzitter PvdA De Bilt 
bracht een brief van landelijk voor-
zitter Hans Spekman: ‘De PvdA is 
erg trots op leden zoals u, die van het 
begin af aan lid zijn en onze partij let-
terlijk in voor en tegenspoed trouw 
zijn gebleven’.

AJC
Praten met Rachel Polak, die op-
groeide in een arbeidersgezin in de 
Amsterdamse Transvaalsbuurt, is 
een feest en een herleving; over haar 
tijd bij de Arbeiders Jeugd Centrale 
(AJC), haar werk als kleuterleidster 
en de vele dierbaren die ze in die 
‘prutoorlog’ verloor. In december 
1911 is ze als Rachel de Jong aan 
de Tilanusstraat in Amsterdam ge-

boren. Haar ouders werkten als dia-
mantsnijders. Soms ging het goed en 
af en toe waren er thuis nauwelijks 
inkomsten. De familie was actief in 
de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale 
als democratische jeugdorganisatie 
door de SDAP opgericht. Het doel 
van de AJC was om de arbeiders-
jeugd in hun vrije tijd liefde voor de 
natuur, kunst en het socialisme bij 
te brengen. Het Koos Vorrinkhuis in 
de Lage Vuursche is vernoemd naar 
de landelijk leider van de AJC. Me-
vrouw Polak: ‘Ik kon niet wachten tot 
ik 12 werd; dan kon je pas lid worden 
van de AJC. Als je die tijd mee telt 
ben ik al 92 jaren lid; er zeker bij be-
trokken’. 

Ome Jan
In 1913 verhuisde het gezin De Jong 
naar een door architect Berlage ge-

bouwde woning van de arbeiderswo-
ningbouwvereniging aan het Trans-
vaalplein. Ome Jan van Zutphen, 
de stichter van het TBC-kuuroord 
Zonnestraal in Loosdrecht, was hun 
bovenbuurman. Mevr. Polak: ‘Na de 
oorlog kon ik als kleuterleidster aan 
de slag. 

Natuurlijk had ik vreselijk veel ver-
driet. Met het verlies van mijn man, 
mijn ouders en zusje viel bijna niet 
te leven. Maar je kunt niet de hele 
dag gaan huilen als je een kind van 
5,5 hebt. Of als je dagelijks voor een 
klas vol kleuters staat. Toen ik tachtig 
jaar oud was, vond ik dat ik volwas-
sen genoeg was. Toen heb ik uitge-
rekend hoeveel familieleden ik door 
de oorlog heb verloren. Het waren er 
41. Voor die tijd kon je zoveel ellende 
alleen maar verdringen’.

PvdA
Rachel Polak, 70 jaar lid van de 
PvdA heeft haar hele leven al een 
bijzonder levensmotto: ‘Leef je zo 
sterk in je idealen in, dat ze je nooit 
ontnomen kunnen worden. Dat heb 
ik lang geleden van Jaap Polak, mijn 
in de oorlog overleden echtgenoot al 

geleerd en zo heb ik altijd geleefd’. 
Die verdediging van haar idealen 
komen ook mooi tot uiting, wanneer 
Rachel Polak de vraag wordt gesteld, 
waarom ze ook in mindere tijden 
steeds lid bleef van de PvdA. Rachel 
Polak: ‘Een ziek kind laat je toch ook 
niet in de steek?’

Geert Slot onderscheidt Rachel Polak.

Gast in Gemeenteraads-
vergadering

door Henk van de Bunt

De vergaderingen van de Biltse gemeenteraad zijn openbaar en 
iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De gemeenteraadsleden kunnen o.a. een
Gast van de Raad introduceren.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 26 mei werd deze 
avond Mark van Woudenberg verwelkomd door Johan Slootweg (SGP). 
Mark: ‘Ik studeer Commerciële Economie (accountmanager) op het 
Hoornbeeck College in Amersfoort. In mijn pakket zit onder andere het vak 
Burgerschapskunde. Deze periode ging het over politiek. Een interessant 
onderwerp dus. Bij elk vak kun je natuurlijk een opdracht verwachten, zo 
ook bij Burgerschapskunde. De opdracht was om een politieke vergadering 
bij te wonen. Het is de bedoeling dat ik van deze vergadering een verslag 
maak over mijn ervaringen tijdens deze vergadering. Ik had contact gehad 
met meneer Slootweg van de SGP, die mijn naam uiteraard had doorgege-
ven, waardoor ik ook nog eens welkom werd geheten door burgemeester 
Gerritsen’.

Veel
Mark van Woudenberg: ‘Ik had geluk, er waren veel agendapunten en veel 
daarvan waren erg interessant. Zo ging het onder andere over de leegstand 
van winkelpanden in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Een actueel on-
derwerp, waar wij als burgers ook veel van merken. Ik vond het interessant 
om te horen hoe verschillende partijen over sommige dingen denken. Met 
het ene agendapunt zijn ze het hartelijk met elkaar eens, maar bij een vol-
gend agendapunt kunnen ze soms lijnrecht tegen over elkaar staan’.

Lang
‘Er was mij van tevoren verteld dat de vergadering lang zou kunnen duren. 
Ik had zo in gedachten tot 22.00 uur. Maar de tijd tikte door en voor ik het 
wist was het al 00.45 uur. Ik had daarom wel genoeg informatie en aante-
keningen om een verslag te maken. In eerste instantie trok politiek mij niet 
zo. Maar toen ik eenmaal in de vergaderzaal zat vond ik het erg interessant. 
Mede doordat er zoveel, voor mij als inwoner van Maartensdijk, herkenba-
re punten werden genoemd is het leuk om te horen hoe men er over denkt. 
Ik vond het een leuke ervaring’.

Mark van Woudenberg (wit overhemd) met links raadscommissielid Arie 
van der Vlies en rechts raadscommissielid Arie Vonk Noordegraaf.

Problemen over voortbestaan
Van Dijckschool

door Henk van de Bunt

Mogelijk is dit het laatste schooljaar voor obs Van Dijckschool in Bilthoven. 175 van de thans 
235 leerlingen tellende openbare basisschool vertrekken met ingang van het nieuwe schooljaar. 

De ouders van175 kinderen meld-
den zich na Pinksteren bij de The-
resiaschool; één van de negen 
scholen van de stichting Delta De 
Bilt. Martin van Veelen, algemeen 
directeur van Delta, bevestigt dat 
het overgrote deel van de ouders 
hun kroost na de vakantie niet meer 
naar de Van Dijckschool laat gaan. 
‘De zaak is nog niet rond. Dat moet 
volgende week gebeuren’, aldus 
van Veelen, die wel intern het on-
derwijzend personeel heeft geïnfor-
meerd over de ontstane situatie en 
uitvraag heeft gedaan naar moge-
lijkheden om de leerlingen hoe dan 
ook in het nieuwe schoolseizoen 
van onderwijs te voorzien. Van 
Veelen; ‘Dat is natuurlijk ook bin-
nen Delta onze eerste taak. Statutair 
is het zonder veel wijzigingen niet 
denkbaar een obs binnen Delta ‘op 
te nemen’, maar als dislocatie van 
de Theresiaschool zie ik mogelijk-
heden voor deze leerlingen.

WereldKidz
Wat er op de Van Dijckschool, één 
van de 33 basisscholen van de orga-

nisatie WereldKidz, is misgegaan, 
willen betrokkenen niet zeggen. 
Docenten die te kritisch waren op 
het bestuur zijn overgeplaatst naar 
andere scholen, zegt een goed inge-
voerde bron. Dat zou geleid hebben 
tot grote onrust onder kinderen en 
hun ouders, waardoor er een ver-
trekwens ontstond. Bij de aanmel-
dingsformulieren wordt onrust wel 
als een reden genoemd. Door de 
mogelijke komst van zoveel nieuwe 
leerlingen zou de Theresiaschool 
(thans al 450) er teveel leerlingen 
in één klap bijkregen. En dat levert 
de nodige hoofdbrekens op. Van 
Veelen: ‘Onze lokalen zitten vol, 
dus we kunnen de leerlingen niet 
zomaar aannemen. Medewerking 
van de gemeente is hard nodig’. 

Huisvesting
Er is andere en/of meer huisvesting 
nodig. Een serieuze optie is dat de 
leerlingen onder de administratieve 
vlag van de Theresiaschool les krij-
gen in het huidige pand van de Van 
Dijckschool. Beide scholen liggen 
minder dan een kilometer afstand 

van elkaar. Van Veelen: ‘We hebben 
de ouders beloofd ze zo spoedig 
mogelijk na 1 juni te laten weten of 
het door kan gaan. Ik hoop dat we 
het professioneel kunnen regelen, 
zodat de leerlingen er zo weinig 
mogelijk last van ondervinden’.

Gemeente
Volgens de Biltse onderwijswet-
houder Madeleine Bakker is het 
een interne kwestie. Mevr. Bakker: 
‘Op dit moment zijn de besturen 
van de Van Dijckschool en de The-
resiaschool constructief met elkaar 
in overleg. 

Het uitgangspunt is een goede 
overgang waarbij het belang van de 
leerlingen centraal staat. Maar ook 
onderwerpen als huisvesting en 
personeel komen daarbij aan bod. 
Als gemeente zijn we hier actief bij 
betrokken en hebben we een ver-
bindende rol. De situatie is voor de 
Van Dijckschool weliswaar nog on-
rustig, maar ik heb er alle vertrou-
wen in dat we met elkaar heel bin-
nenkort tot een oplossing komen’. 

Kievitschool
Voor de overheid (gemeente) is de 
zorg voor openbaar onderwijs van-
zelfsprekend. De basis daarvoor 
ligt in artikel 23 van de Grondwet. 
In lid 4 wordt bepaald dat ‘in elke 
gemeente van overheidswege vol-
doend openbaar algemeen vormend 
lager onderwijs wordt gegeven in 
een genoegzaam aantal scholen.’ 
Wethouder Bakker: ‘Wij blijven, 
ook wanneer het openbaar onder-
wijs van de Van Dijckschool zou 
verdwijnen, voldoen aan de ver-
plichting in de gemeente openbaar 
onderwijs te bieden. De obs De 
Kievitschool (Maartensdijk) is dan 
nog wel de enige openbare school 
in deze gemeente’.Gaat bij de Van Dijckschool echt het licht uit?



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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)
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Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

JAAR

• Modieuze rokken

• Vrolijke jurken

• Stoere broeken

• Zomerse shirts

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Kaiserbroodjes

4 stuKs € 1,-

met frambozenvulling

rood fruit taartje

€ 9,95

Maartensdijk - den dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Let op!
Volgende week

zaterdag 11 juni loopt kapper Hans 
met vriendje Wim in Katwijk.
Dus gesloten.

Nog snel
afspreken

bel 212455

KLAAR MET JE EXAMENS?! 
Tijd voor genieten van vakantie en misschien 

wel op reis.  Dus lekker om wat te gaan 
verdienen...  Kom gezellig werken bij ons! Je 
doet werkervaring op en je verdient prima.

Biltsestraatweg 102
3573 PS Utrecht

 
(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

brasserie
ink

medewerk(st)er bediening 
gezocht

(student/scholier/parttimer)

OPENINGSACTIE!
 

Stomerij en kledingreparaties
30% korting

de hele maand mei!
 

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

10.00 – 18.00 uur
 

NIEUW
op het Maertensplein

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag

op het Maertensplein

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • • kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • fl esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 

GEBOORTEKAARTJES

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Westbroekers al 60 jaar getrouwd
door Henk van de Bunt

Maandag 30 mei vierden Wim van de Geer (85) en Alie van de Geer- Seldenrijk (88) hun 
diamanten bruiloft en kwam burgemeester Arjen Gerritsen hen feliciteren.

Het echtpaar ging na hun huwelijk 
in het achterste gedeelte van de 
boerderij van de ouders van Wim 
aan de dr. Welfferweg in Westbroek 
wonen. Later is het echtpaar in het 
ernaast gelegen huis gaan wonen. 
De oude boerderij heet nu Hofstede 
Nijevelt en is bekend vanwege di-
verse televisieprogramma’s die er 
opgenomen zijn. 

Over de kennismaking en het ver-
volg vertelt de bruidegom: ‘Ik was 
veehouder op de boerderij van mijn 
ouders aan de Dr. Welfferweg toen 
iemand eens tegen me zei: ‘Je moet 
eens bij Alie op de Kerkdijk (ook in 
Westbroek) gaan ‘buurten’. Dat heb 
ik gedaan. We kregen verkering en 
na vier jaar zijn we getrouwd. Op 
onze trouwdag liep het hele dorp 
uit, want de dames gingen allemaal 
in het lang. Toen was het vergele-
ken met vandaag heel mooi weer. 
Ik nam de veehouderij van mijn 
ouders over en ik besloot ook kaas 
te gaan maken. We hadden een win-
keltje aan huis, met niet alleen ver-
schillende soorten kaas, maar ook 

met onder meer boter, karnemelk 
en eieren’. 

Helpen
Mevrouw Van de Geer (‘Mijn vader 
was bakker én boer’) heeft altijd op 
de boerderij meegeholpen. Ze tobt 
nu met haar gezondheid en daarom 
werd hun diamanten bruiloft rustig 

gevierd. Het echtpaar, dat zes kinde-
ren (van wie er één is overleden) en 
negen kleinkinderen heeft, krijgt hulp 
van de thuiszorg en dochter Alice, die 
eens in de week schoonmaakt. De 
bruidegom vult aan: ’Ik was secreta-
ris van de plaatselijke afdeling van de 
LTO en van het CDA. Nu houd ik sa-
men met een tuinman de tuin netjes’.

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam gelukwensen overbrengen.

Middagje kunst 
in Huize Het Oosten

door Walter Eijndhoven

Een drukte van belang was het, 
woensdagmiddag 25 mei, in Hui-
ze Het Oosten in Bilthoven. Voor 
de eerste keer werd hier een mid-
dag over kunst georganiseerd. En 
kunst leeft, in dit verzorgingings-
huis. Meer dan vijftig man luisterde 
aandachtig naar de presentaties van 
medebewoners, niet alleen over 
schilderkunst, maar ook naar wat 
zij zoal in hun leven hebben mee-
gemaakt. 

Overal in de zaal hangen schilde-
rijen en andere vormen van kunst, 
waaronder textiel. Irmy Uding, 

sinds 2,5 jaar bewoonster van het 
huis, vertelt: ‘De bewoners van 
Huize Het Oosten zijn erg geïnte-
resseerd in kunst, maar ook muziek 
en literatuur mogen er zijn. Daarom 
hebben wij hier niet alleen schil-
derkunst opgehangen, maar ook al-
lerlei kunstuitingen van textiel. Ik 
noem het eigenlijk liever “textiel-
kunst”, een mix dus van schilde-
rijen en textiel. Op de tafels in de 
zaal liggen ook boeken, geschreven 
door de bewoners zelf’. Dat Uding 
belangstelling heeft voor boeken, 
en literatuur in het bijzonder, blijkt 
uit haar eigen geschreven werken, 

twee historische romans en nog een 
boekje met verhalen voor kinde-
ren.Uding: Mijn eerste roman gaat 
over het leven van een vrouw ten 
tijde van de Russische Revolutie, 
vanaf 1917, die vrouw was mijn 
tante. De tweede roman gaat over 
het leven in Indië, een dikke pil van 
570 bladzijden’. Vorig jaar vierde 
Huize Het Oosten haar 60-jarig 
bestaan. Ter gelegenheid daarvan 
werd een jubileumboek uitgegeven, 
met interviews over het leven van 
de bewoners. Uding: ‘De bewoners 
hebben veel meegemaakt, vooral in 
de oorlogsjaren, in de kampen. Het 

gros van de verhalen gaat natuurlijk 
daarover, maar ook Nederlands-
Indië komt veel aan bod. 

Tijdens de middag vermaakte ie-
dereen zich opperbest. Na een le-
zing over kunst, werden diverse 
verhalen voorgedragen, terwijl een 
koor, in een zaaltje achteraf, aan het 

inzingen was. Uding: ‘Het koor be-
staat sinds een half jaar en dit wordt 
hun eerste optreden. Ben benieuwd 
hoe zij het ervan afbrengen’. Met 
veel belangstelling werd, aan het 
eind van de gezellige middag, ge-
luisterd naar de muziek, onder het 
genot van een glas wijn en een bit-
terbal.

Op de eerste kunstmiddag waren veel geïnteresseerden in Huize Het 
Oosten. 

60 jaar getrouwd
door Henk van de Bunt

Maandag 30 mei was het 60 jaar geleden, dat Gerrit de Bruin en Diny van de Greijn
 elkaar hun ja-woord gaven.

De in Loosdrecht geboren Gerrit 
de Bruin (84) en de uit Hilversum 
afkomstige Diny van der Greijn 
(80) hadden elkaar via de ‘jonge-
lingsvereniging’ ontmoet en von-
den elkaar wel leuk. Na een tijdje 
in Loosdrecht gewoond te hebben, 
verhuisde het echtpaar in 1970 
naar de Biltse Waterweg en in 
1986 naar de Groenekanse Kastan-
jelaan. Zo’n twee-en-een halfjaar 
geleden betrokken zij hun huidige 
prachtige woning aan het Maer-
tensplein in Maartensdijk.

Gerrit de Bruin is altijd (beroeps-
matig en privé) met dieren in de 
weer geweest en Diny vond naast 
het moederschap en de huiselijke 
beslommeringen veel ontspan-
ning in ‘ambachtelijk handwerken’ 
zoals borduren e.a. Het echtpaar 

heeft een dochter (in Groenekan), 
een zoon in Terschuur, 9 kleinkin-

deren en 11 achterkleinkinderen.

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandagochtend het bruidspaar 
gelukwensen, alvorens die middag in Groenekan het echte feest kon 
beginnen.

Controle Sluipverkeer 
Westbroek

door Henk van de Bunt 

De gemeenteraad heeft bij motie in november 2015 
gevraagd om de inzet van politie en buitengewoon 

opsporingsambtenaren (hierna: boa’s) te intensiveren 
teneinde het sluipverkeer in Westbroek op een effectieve 

manier tegen te gaan.
 

Als reactie daarop zegde het College toe om de actuele mogelijkheden 
van handhaving nader te onderzoeken. Geconstateerd werd een struc-
tureel forse daling van het aantal weggebruikers op de Korssesteeg en 
op basis daarvan werd de noodzaak van het intensiveren van de hand-
having van de geslotenverklaring ter discussie gesteld. Het College 
noemde verder het zeer aanzienlijke aantal verstrekte ontheffingen, dat 
afbreuk doet aan de werking en handhaafbaarheid van de geslotenver-
klaring. 

Onbevoegd
Beter De Bilt (hierin door andere partijen gesteund) vroeg in de ge-
meenteraadsvergadering van 26 mei het College in een motie om het 
sluipverkeer in Westbroek te gaan handhaven door de boa’s. Portefeuil-
lehouder burgemeester Gerritsen gaf aan dat de boa’s op dit moment 
hiertoe niet bevoegd zijn. Het College zal de gemeenteraad op de hoog-
te stellen van de beslissing van de Officier van Justitie over het door de 
boa’s doen handhaven van de geslotenverklaring. In het geval het Col-
lege uiterlijk in het derde kwartaal van 2016 nog geen beslissing van de 
officier van justitie heeft ontvangen zal de raad hierover bij wijze van 
tussenbericht worden geïnformeerd. Het voorstel is verworpen. 

Van maandag t/m vrijdag mag nog steeds niet tussen 6.00 en 9.00 
uur niet zonder ontheffing naar Westbroek worden afgereisd via de 
Korssesteeg.

Wie door Westbroek rijdt moet beseffen
dat je er soms een boa kunt treffen
en als die er staat
dan is het te laat
voor wie zich niet heeft laten ontheffen

Guus Geebel Limerick



8

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.

169

149

10,-

489

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 juni 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo Brabants
suikerbrood
per stuk
van 
€ 1,99

Waterval
wijnen
3 � essen

Jumbo
Shoarma
reepjes
per pak
900 gram

met gratis 

broodjes

Grote Galia 
meloen
per stuk
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Rosemary & Garlic 
in intiem concert

Zachte, ijle klanken vulden afgelopen zaterdag theater Het Lichtruim in Bilthoven in een 
prachtig, bijna meditatief concert van Rosemary & Garlic, 

een folk-band bestaande uit toetsenist, zanger en gitarist Dolf Smolenaers, 
zangeres Anne van den Hoogen en cellist Laurens Neels.

Bij oppervlakkig luisteren een ea-
sy-listening-concert dat af en toe 
wat meer climaxen kon gebruiken, 
maar bij aandachtig toehoren een 
verfijnde en doordachte samen-
smelting van piano, gitaren, zang, 
cello, slagwerk en... geluidsef-

fecten uit de laptop, met af en toe 
verrassende harmonieën en onver-
wachte orgelpunten. 

Hoewel de nummers soms iets te 
veel aan vormvrijheid leden en de 
toehoorder soms abrupt aan het 

einde ervan achterlieten, was dit 
een prachtig en intiem concert, op 
het introverte af, dat niet alleen de 
gevoelige zielen van de musici, 
maar ook die van de toehoorders 
aangenaam beroerde.

(Peter Schlamilch)
De folk-band Rasemary & Garlic verrast menig toehoorder. (foto Frans 
Poot) 

Ontmoeting in het Lichtruim
Zondag was er in het druk bezochte Lichtruim een ontmoeting met nieuwe bewoners van onze 
gemeente. Het betrof statushouders uit Syrië. Centraal stond het maken van en luisteren naar 

muziek; als middel om elkaar te ontmoeten. 

Er wordt vaak gezegd, dat muziek 
inspireert en verbindt. Dat was 
deze dag ook duidelijk voelbaar. 
De musici hadden duidelijk plezier 
in het spelen. De toehoorders waren 
bijzonder enthousiast. Ook was er 
nog een gezamenlijke maaltijd met 
Syrische gerechten. Het was voor 
velen een moment om nader met 
elkaar in contact te komen. Iets wat 
voor velen tot verrassende ontdek-
kingen leidde. (Frans Poot)

Het Trio Qasyon uit Syrië speelde 
betoverende Arabische muziek. 
Het meisje in het midden speelt 
de qanun, een soort cimbaal met 
26 snaren. Zij is slechts 12 jaar en 
speelde de sterren van de hemel.

Veel aandacht voor TTIP en CETA 
Op 28 mei kwamen in het hele 
land mensen op de been om actie 
te voeren tegen de omstreden 
vrijhandelsverdragen TTIP en 
CETA. 

In De Bilt stonden SP en 
GroenLinks op de Hessenweg 
achter een kraam met informatie 
voor het winkelend publiek. Het 
drukste was het tussen 11 en half 
twee. De ontmoeting tussen en 
met de twee politieke partijen 
werd als heel positief ervaren. Slotavond fotoclub

Maandag 6 juni is de slotavond van Fotoclub Bilthoven. De leden laten 
foto’s zien die werden gemaakt tijdens de fotosafari naar de Van Nelle-
fabriek in Rotterdam. Deze avond is in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 25 juli heeft de Fotoclub haar 
jaarlijkse tentoonstelling in de Traverse van het Gemeentehuis.

Leden van de werkgroep Projecten van Fotoclub Bilthoven gaven op 
maandag 23 mei een presentatie van hun project ‘winter’. Juist omdat 
het al bijna zomer is, besloten zij hun prachtige foto’s op ludieke wijze 
te tonen. 

 Muziek in Huis 
Op zondag 5 juni geeft het ensemble Van Egeren-Marselje Duo een 
concert in zorgcentrum Schutsmantel aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven.. Het concert begint om 15.00 uur, toegang is gratis. Vanaf 14.30 
uur wordt koffie en thee geschonken. Het ensemble bestaande uit Ro-
zemarijn van Egeren - fluit, Doriene Marselje - harp, brengt een gevari-
eerd klassiek programma met werken van o.a. Bach, Fauré, Albéniz en 
Saint-Saëns. Het programma duurt één uur, zonder pauze. 

Gemeente bezuinigt 
2,8 miljoen teveel

De gemeente De Bilt heeft maar liefst 2,8 miljoen euro over gehouden op de WMO en de 
Jeugdzorg in 2015. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier geen enkele 

ruchtbaarheid aan. En dat stoort de lokale PvdA enorm.

Raadslid Erik van Esterik: ‘Ruim 
een jaar geleden stelde het Colle-
ge, dat er enorm bezuinigd moest 
worden op de WMO. Volgens de 
wethouder kon het niet anders dan 
dat de eenvoudige huishoudelijke 
hulp afgeschaft moest worden. Wij 
wezen haar er op dat haar bezuini-
gingsdrift enorm doorsloeg. Maar 
dat werd door haar weggewuifd’. 

De PvdA De Bilt eist dat het Col-
lege excuses aanbiedt, nu blijkt dat 
deze forse bezuiniging onnodig 
was, aan alle mensen die hun zorg 

verloren of er vanaf zagen die zorg 
aan te vragen.

Ruimhartiger
Van Esterik: ‘Minstens zo erg is 
dat de regeling voor de tegemoet-
koming voor chronisch zieken heel 
sober werd ingevoerd. Wij bere-
kenden dat een ruimhartigere rege-
ling mogelijk was om mensen met 
lage inkomens die hoge zorgkosten 
hebben door een chronische ziekte 
een hogere vergoeding te geven. 
Ook dat werd weggewuifd’. 
De PvdA De Bilt eist dat het col-

lege direct advies aanvraagt bij 
de WMO-adviesraad en de Oude-
renraad De Bilt. Van Esterik: ‘Wij 
willen dat per direct de lokale zorg 
wordt her-beoordeeld. Het is over-
duidelijk dat het College ver door-
geschoten is in haar bezuinigings-
drift en dat inwoners daar de dupe 
van zijn geworden. Dat kunnen 
we in 2016 nog recht zetten’. De 
PvdA De Bilt heeft een uitzonder-
lijke stap gezet door een scherpe 
open brief te sturen aan college, 
gemeenteraad, WMO-adviesraad 
en Ouderenraad.

Tautenburg wint 
Afgelopen zaterdag speelde het eerste mix team van Tautenburg in de 
overgangsklasse thuis tegen Domstad uit Utrecht. De opstelling was 
dit keer verrassend, zeker voor de tegenstanders. Paul de Bruin speelde 
de herensingle en won deze wedstrijd eenvoudig (6-3, 6-1). De dames-
single werd een spannende wedstrijd die Ilse van Woudenberg nipt 
verloor (4-6, 6-7). De herendubbel en damesdubbel gingen daarna de 
baan op, waarbij de heren wonnen en de dames verloren. De mixdubbel 
van Ronald van den Brink en Lisanne Mosterd bracht de beslissing in 
het voordeel van Tautenburg. Ze wonnen relatief eenvoudig met 6-2, 
6-4, wat resulteerde in een verdiende 3-2 overwinning voor Tautenburg. 
Volgende week de laatste wedstrijd, uit tegen Het Spieghel in Bussum.

Mixdubbel Ronald van den Brink en Lisanne Mosterd.
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van de op één na

beste slager!

GEVULDE BIEFSTUK SCHNITSEL

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. biefstukschnitsel, 

kruidenolie & kastanje champignons
100 gram 1,95

BLACK ANGUS SUKADE

Heerlijk doorregen; 120 dagen graan gevoerd. Smelt 

in de pan, zalig zacht te stoven
500 gram 9,25

KIP DRUMSTICKS

Uit onze poeliershoek: gemarineerd of naturel; voor in 

de oven, pan of op de BBQ
500 gram 3,25

CURRY WORST

Voor in de pan of op de barbecue. Naar origineel Duits 

recept gemaakt in eigen worstmakerij
100 gram 1,00

SCHOUDERFILETROLLADE

Gekruid & gezouten; ca. 75 min. braden op 150°C; 

ook lekker gesneden op een broodje
500 gram 5,75

ITALIAANS SLEETJE

Met o.a. varkenshaas, parmaham, zontomaat. ca. 20 

minuten i/d oven op 170°C
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 30 mei t/m zaterdag 4 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

Felle discussies over
zwembad en statushouders

Een aantal gebruikersgroepen van het zwembad vreest dat het niet mogelijk is om in 
nieuwe zwembad Brandenburg alle groepen goed in te roosteren. De fracties van de PvdA 
en Beter De Bilt wilden daarom in de gemeenteraad van donderdag 26 mei, dat het college 

een rooster opstelt om hierover duidelijkheid te krijgen. 

De SGP vroeg daarnaast om een vergelijkend on-
derzoek naar de kosten van het nieuwe zwembad. 
Er waren diverse discussieronden nodig en de ver-
gadering werd zelfs even geschorst. Uiteindelijk 
werden beide voorstellen ingetrokken, nadat wet-
houder Jolanda van Hulst toezegde om, na over-
leg met de gebruikersgroepen, de raad inzage te 
geven in een rooster, dat is uitgesplitst per dag en 
gebruiker. 

Statushouders 
De gemeente De Bilt loopt achter in de taakstel-
ling om statushouders te huisvesten. Asielzoekers 
die na een verblijf in een asielzoekerscentrum 
(AZC) in Nederland mogen blijven, krijgen een 
verblijfsvergunning. Gemeenten hebben dan de 
taak deze 'statushouders' of 'vergunninghouders' 
van een woning te voorzien. Het Rijk legt gemeen-
ten hiervoor halfjaarlijks een taakstelling op. Door 
de hoge instroom van vluchtelingen wachten op 
dit moment ruim 15000 statushouders in Neder-
land op de toewijzing van woonruimte door een 
gemeente. In 2015 is in de gemeente De Bilt een 
achterstand ontstaan bij het huisvesten van status-
houders. Tot juli 2016 moet de gemeente De Bilt 
nog 73 personen huisvesten. De gemeente houdt 
rekening met een taakstelling van 58 personen 
voor de 2e helft van 2016. In totaal zoekt de ge-
meente De Bilt in 2016 nog voor ongeveer 131 
personen met een verblijfsvergunning woonruim-
te. Voor 2017 wordt in principe rekening gehou-
den met vergelijkbare taakstellingen. 

Coördinerend
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
voor de huisvesting van statushouders een coör-
dinerend wethouder aangewezen in de persoon 
van mevrouw Madeleine Bakker-Smit. Dit omdat 
het onderwerp de portefeuilles volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening, welzijn en onderwijs over-
stijgt. De wethouder zei eerder hierover: ‘Ondanks 
de overspannen woningmarkt wordt zorgvuldig 
gekeken naar oplossingen om te voldoen aan de 
taakstelling huisvesting statushouders door voor 
deze mensen passende woonruimte te vinden. We 
kijken hierbij naar de kansen die zich voor doen 
om de bestaande woningvoorraad van betaalbare 
woningen uit te breiden en te benutten. Dit kunnen 
woningen van zowel woonstichting SSW als par-
ticulieren zijn. Ook kan gemeentegrond beschik-
baar worden gesteld voor bepaalde woningbou-
winitiatieven. De gemeente zet alles op alles om 
de woningvoorraad uit te breiden. Het is niet de 

bedoeling dat de extra woningen alleen beschik-
baar komen voor statushouders. Er wordt voor een 
evenredige verdeling gezorgd onder alle woning-
zoekenden. Aan de bestaande woningvoorraad 
willen wij structurele woningen toevoegen. Denk 
hierbij aan nieuwbouw op de locaties De Leijen 
zuid, De Melkweg, De Holsblokkenweg in West-
broek en De Werkschuit’. 

Realistisch
Het college heeft een notitie over de huisvesting 
van statushouders aan de raad voorgelegd, waarin 
wordt voorgesteld om de woningvoorraad struc-
tureel te vergroten en geen gebruik te maken van 
tijdelijke oplossingen. Het CDA, de ChristenUnie, 
D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de SP ver-
zochten het college dit standpunt te heroverwegen 
en dienden een voorstel hiertoe in, waarin werd 
gevraagd gebruik te maken van realistische moge-
lijkheden voor tijdelijke huisvesting te aanvulling 
van structurelere oplossingen naast het zorgdragen 
voor draagvlak en de gemeenteraad op kwartaal-
basis te rapporteren over de vorderingen en ont-
wikkelingen op dit gebied. Na een lang debat is 
het voorstel aangenomen. [HvdB]

Coördinerend wethouder Madeleine Bakker-Smit. 
[foto Henk van de Bunt]

Wethouder Jolanda van Hulst moest toezeggingen 
doen, alvorens ingediende moties over het zwembad 
ingetrokken konden worden. [foto Henk van de Bunt]

Hanneke de Zwart (D66) was woordvoerster namens 
de 7 partijen van de motie over tijdelijke huisvesting 
statushouders. [foto Henk van de Bunt]
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door Guus Geebel
‘Het mooiste in mijn beroep is dat 
we in een heel drukke provincie 
toch nog zoveel natuurwaarden 
weten te behouden en te ver-
krijgen’, zegt boswachter Martijn 
Bergen van Stichting Het Utrechts 
Landschap. ‘Ik zei vroeger altijd 
dat ik boer of boswachter wilde 
worden, want ik wilde mijn huis 
uit kunnen stappen en aan het 
werk gaan. Maar zo is het aanvan-
kelijk niet gelopen.’

Martijn Bergen is in Bodegraven 
geboren en groeide op in verschil-
lende plaatsen in het land. Hij 
woont nu op Landgoed Stouten-
burg. Martijn begon als kok in een 
restaurant, werkte op een biolo-
gische boerderij in Noorwegen en 
kwam met een omweg in 2000 op 
Landgoed De Reehorst in Drie-
bergen te werken. Later op Land-
goed De Boom in Leusden, een 
particulier landgoed van 1000 
hectare. ‘Toen dacht ik dit is waar ik 
mijn werk van wil maken en ik ben 
de opleiding Bos- en natuurbeheer 
in Velp gaan volgen.’ 

Boswachter
‘Ik had al een keer stage gelopen bij 
boswachter Aalt van den Hoorn van 

het Utrechts Landschap. Toen die 
mailde dat er een plek vrij was kon 
ik kiezen tussen twee mooie banen. 
Landgoed De Boom had een plek 
en het Utrechts Landschap. Ik heb 
voor het laatste gekozen. Dat was 
in 2005. Ik werkte eerst een paar 
jaar bij Aalt als terreinmedewerker 
en werd daarna boswachter in het 
oosten van de provincie Utrecht. 
Dus van medewerker van Aalt werd 
ik zijn directe collega. Nu heb ik 
het gebied van Aalt erbij gekregen 
en ben vanaf 2009 boswachter 
beheerder.’ 

Samen met het gebied van 
boswachter Hans Hoogerwerf 
beslaat zijn werkterrein 2000 
hectare. Het Utrechts Landschap 
heeft in totaal ruim 5000 hectare 
in eigendom, voornamelijk op de 
Heuvelrug en verder losse gebieden 
in het westen van de provincie. Het 
gebied van het Utrechts Landschap 
omvat relatief veel water. Martijn 
vertelt opgetogen over een zandaf-
graving in Amersfoort oost. ‘Dat is 
nu een plas van 17 hectare met veel 
natuur eromheen.’

Vrijwilligers
Bij het Utrechts Landschap zijn 
tientallen vrijwilligers actief die 

gespecialiseerd zijn in bepaalde 
dieren of insecten. ‘Zo is er een 
libellenexpert die gegevens aanle-
vert waar ik wat aan heb voor mijn 
beheer’, vertelt Martijn. ‘Verder 
hebben we vogelaars, zoogdieren-
experts en vleermuizendeskun-
digen. Dat zijn over het algemeen 
vrijwilligers, maar soms hebben we 
een professioneel bureau nodig om 
een scan van een bepaald gebied te 
maken.’

Bij het Utrechts Landschap werken 
vier boswachters. Met boswachter 
Hans Hoogerwerf werkt Martijn 
heel intensief samen. ‘Als Hans 
met pensioen gaat komen zijn 
gebieden bij mijn rayon. Het werk 
wordt dan meer management-
achtig. Het grote werk aan de 
infrastructuur wordt uitbesteed 
aan aannemers. Terreinmeubilair 
als bankjes, bordjes, slagbomen, 
verzorgen we zelf.’ 

Afval
Martijn Bergen heeft geen 
bevoegdheid om verbaliserend op 
te treden, maar spreekt wel mensen 
aan als dat nodig is. De boa’s met 
vergaande bevoegdheden worden 
ingehuurd. ‘Ik ben veel meer gast-
heer dan toezichthouder. Het hele 

jaar door geef ik excursies, ik leid 
gidsen op en begeleid meer dan 100 
vrijwilligers.’ 

Er zijn altijd stropers in het gebied, 
hij hoort af en toe schoten, maar 
heeft ze nooit kunnen betrappen. 
Illegaal afvalstorten in het 
natuurgebied komt ook voor. Het 
opruimen daarvan kost heel veel 
tijd en moeite. Schoonhouden van 
de gebieden gebeurt door eigen 
mensen en vrijwilligers. We hebben 
ook taakgestraften gehad maar nu 
niet meer.’ 

Indrukwekkend
Het werk in de natuur geeft Martijn 
Bergen heel veel voldoening. ‘Het 
redden van reekalfjes als maaima-
chines bezig zijn maakt altijd grote 
indruk. Wat ik ook heel mooi vind 

is een natuurgebied bij Leusden dat 
we in 2011 hebben ingericht. Dat is 
binnen vijf jaar een vogelparadijs 
geworden met allemaal bijzon-
dere plantensoorten. Het land was 
altijd agrarisch in gebruik met veel 
mest, gif en stikstof. We hebben 
daar ruimte voor natuur en water 
gemaakt en je ziet er nu allerlei 
planten- en vogelsoorten die je 
daar nooit meer zag. Dat vind ik 
heel indrukwekkend.’ 

Martijn Bergen wil nog kwijt dat 
iedereen welkom is op de terreinen 
van het Utrechts Landschap. Wel 
verzoekt hij om honden aan te 
lijnen of ernstig onder appel te 
houden. ‘Dan blijven mensen 
altijd welkom.’ Boswachter Martijn 
Bergen is op twitter te volgen op 
@boswachtertinus. 

Voor Martijn Bergen
is het bos zijn kantoor

Boswachter Martijn Bergen op Landgoed Beerschoten in De Bilt.
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Voorlopig geen bomenkap
Goois Natuurreservaat stelt aanleg Natuurverbinding Hoorneboeg uit. 
Het plan voor de aanleg van de Natuurverbinding Hoorneboeg is met 
minimaal een jaar uitgesteld. Dat heeft het dagelijks bestuur van het 
Goois Natuurreservaat donderdag 26 mei besloten vanwege de grote 
kritiek op het plan. Het Goois Natuurreservaat wil dat de zorgen van 
omwonenden goed worden bekeken en dat ze worden betrokken bij de 
toekomstige nieuwe planvorming van het project. 
In de afgelopen weken kwamen er meer dan 200 reacties op het plan 
binnen. Het Goois Natuurreservaat gaat de komende maanden een 
aanpak opstellen die moet waarborgen dat omwonenden en gebruikers 
van natuurgebieden bij de planvorming mee kunnen denken en inbreng 
kunnen leveren. Die aanpak gaat ook gebruikt worden bij besluit-
vorming bij andere grote projecten in natuurgebieden van het Goois 
Natuurreservaat.
“Het natuurbelang staat bij ons uiteraard voorop, we hebben nog steeds 
de opdracht de natuurgebieden aan elkaar te verbinden”, licht Heer-
schop toe, “maar dat hoeft niet strijdig te zijn met belangen van omwo-
nenden en gebruikers van het natuurgebied. Daarom willen we omwo-
nenden actief met ons mee laten denken.” De Hoorneboegse hei wordt nog niet doorgetrokken naar Hollandsche Rading.
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Gebruik bosroutes 
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De tick-key! 
  Verwijdert de gehele teek  

  Geschikt voor alle soorten teken!  
  Kindvriendelijk  
  Altijd bij de hand 
  Kan ook bij huisdieren worden gebruikt! 

Nu slechts € 6,95 
Verkrijgbaar bij Apotheek Maertensplein 

Tolakkerweg 138  •  Hollandsche Rading  •  035 577 1425  •  info@karelhendriksen.nl  •  www.karelhendriksen.nl

BUITEN GENIETEN

Sixpack perkgoed
diverse soorten

€ 1,99

*20% korting op alle 
kussens en plaids

**20% korting op alle 20% korting op alle 

� � � 

In je tuin, op je terras of balkon met

(geldig t/m 30 juni 2016)

Elke week volop leuke, 
nieuwe en aantrekkelijke 
aanbiedingen. Kom binnen 
en geniet straks buiten van 
je aankopen! 

Portulaca in 
hangpot 

€ 6,96
Deze week o.a. 
in de aanbieding +

1438_BC_Adv_Zomerbloeiers_def.indd   1 27-05-16   14:55
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Wegens het succes van voorgaan-
de jaren organiseert de George In 
der Maur Beterlopenwinkel samen 
met Wandelsportvereniging Jong 
& Vrolijk voor de vierde maal de 
Beter Lopen voor Parkinson Wan-
deltocht.

Deze recreatieve wandeltocht gaat 
plaatsvinden op zaterdag 4 juni a.s. 
U kunt die dag kiezen uit meerdere 
afstanden te weten: 3, 5, 10, 15, 20, 
25 of 30 km. De route voert langs 
o.a. fraaie plekjes in Groenekan, 
het natuurgebied Ruigenhoek en 
langs de fraai gerestaureerde molen 
Geesina. 

Opbrengst voor onderzoek
Zo’n 55.000 mensen in Neder-

land hebben te kampen met de 
ingrijpende ziekte van Parkinson. 
Dit is een ziekte waarbij zenuw-
cellen die dopamine aanmaken in 
de hersenen langzaam afsterven. 
Hierdoor kunnen boodschappen 
van de hersenen niet meer worden 
doorgegeven aan de spieren. 
Iedereen kan Parkinson krijgen en 
de diagnose heeft grote gevolgen. 
Niet alleen voor de patiënt, maar 
ook voor zijn of haar directe omge-
ving. Hoewel genezing (nog) niet 
mogelijk is, zijn er wel medicijnen 
en behandelingen om de symp-
tomen te bestrijden, waardoor 
de kwaliteit van het leven van de 
parkinsonpatiënt verbetert. De 
Stichting ParkinsonFonds houdt 
zich bezig met het bevorderen en 

financieren van medisch weten-
schappelijk onderzoek naar de 
ziekte, en steunt patiënten en hun 
families om de gevolgen van de 
ziekte draaglijker te maken. 

De opbrengst van uw inschrijving, 
die slechts 6 euro per persoon 
bedraagt, komt ten goede van de 
Stichting ParkinsonFonds. Met uw 
bijdrage kan het ParkinsonFonds 
onderzoek financieren om uiter-
aard een geneesmiddel tegen deze 
ziekte te vinden, echter ook om de 
levenskwaliteit van Parkinsonpati-
enten te vergroten. 

Deelname
Iedereen kan deelnemen aan deze 
tocht, dus ook mensen die zelf te 
kampen hebben met de ziekte van 
Parkinson. De directeur van de 
Stichting ParkinsonFonds (de heer 
René Kruijff) wandelt zelf ook mee 
en is eventueel beschikbaar om uw 
vragen te beantwoorden. De Stich-
ting ParkinsonFonds heeft een 
ANBI-status zodat u weet dat het 
geld op de juiste plek terecht komt. 
U kunt zich inschrijven in de George 
In der Maur Beterlopenwinkel van 
09.00 - 13.00 uur (vergeet niet 
om  6 euro mee te nemen voor uw 
inschrijfgeld).

Er is voldoende parkeergelegen-
heid en verdere faciliteiten zoals 
toiletten en EHBO. De koffie en/of 
thee is gratis.

Samen lopen voor Parkinson

De wandeltocht voert onder andere door het Noorderpark.

De koffergigant in Maartensdijk
‘Een opengeschoten koffer is 
natuurlijk de nachtmerrie van 
iedere vakantieganger’, vertelt 
Wijnand Kok tussen zijn enor-
me assortiment koffers aan de 
Dorpsweg in Maartensdijk. ‘Die 
zorg kunnen wij in ieder geval 
wegnemen.’

Voor iedere vakantie en iedere 
gezinslid hebben ze bij Kok 
Stomerij & Lederwaren koffers 
en reistassen. Er zijn koffers met 
een print er op die je makke-
lijk terugvindt op de band bij 
het vliegveld. Er zijn handige 
koffertrolley’s voor kinderen; 
schattige roze-met prinsesjes 
voor meisjes, en stoere met bijv. 
brandweerman Sam, lichtge-
wicht en handbagagekoffers. Het 
aanbod is groot, gerenommeerde 
merken zoals Samsonite, Enrico 
Benetti en Decent zijn ruim-
schoots aanwezig. 
Wijnand: ‘Op de een of andere 
manier hebben mensen een 
speciale band met hun koffer of 
reistas. Vaak hebben ze er van 
alles mee beleefd en worden 
ze beplakt met stickers van 
bezochte landen en plaatsen. 
Voor de Backpackers is ook een 
groot assortiment met vooral 
voor de jeugd hun geliefde 
merken Eastpak, Enrico Benetti 
enz. Kortom iedereen kan hier de 
koffer of reistas uitzoeken die bij 
hem past.’ Wijnand Kok tussen zijn enorme assortiment koffers.

Regenwater:
gebruik het in je tuin
Regen is de meest voorkomende vorm van neerslag in Nederland. 
In heel Nederland valt jaarlijks gemiddeld tussen de 700 en 900 
millimeter neerslag. Een grote hoeveelheid van deze neerslag komt 
rechtstreeks terecht in het riool. 

Alleen al in de tuin gebruiken we jaarlijks zo’n tweeduizend liter 
drinkwater. Voor heel veel zaken in en rondom het huis kunnen we 
echter prima regenwater gebruiken in plaats van drinkwater. Dit kost 
minder geld en is ook milieuvriendelijk. Door minder drinkwater te 
gebruiken, hoeft er minder grondwater gewonnen te worden. Dit 
zorgt voor minder uitdroging van de grond, minder zuivering en 
transport.

Watertips
Regenwater kunt u uitstekend 
gebruiken om:
•  Planten en bloemen water 

geven; er zitten veel goede 
stoffen in regenwater

•  Je ramen en de auto wassen; 
regenwater bevat geen kalk 
dus voorkomt het strepen

•  Je wc doorspoelen; voorkomt 
een kalklaag in je toiletpot 

Regenton
Voor het opvangen van regen-
water zijn verschillende 
manieren. De eenvoudigste 
en goedkoopste is met een 
regenton. Hiermee vang je het 
water op dat via een regenpijp 
vanaf de dakgoten naar beneden 
stroomt. Regentonnen bestaan er 
in allerlei vormen.

(Rianne van der Neut)



 De Vierklank - Buitenspecial 14 1 juni 2016

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

Weergaroos! Sprakeroos!
De roos, één van de meest aansprekende, meest besproken en 

bezongen bloemen in tuinen over de gehele wereldbol.

Op álle klimrozen, stamrozen, 
De Wilde rozen (groot assorti-
ment), theerozen, tros rozen, 
bodembedekkende rozen, 
kortom de COMPLETE COLLECTIE 
een roosachtige 
KASSAKORTING van

Kom uw eigen roos ontdekken bij 
‘t Vaarderhoogt. Kom kijken, ruiken, 

voelen, meemaken ... meenemen. Kies 
rood voor de liefde, kies wit voor de 

onschuld, kies oranje voor uw passie, kies 
roze voor bewondering, of kies gewoon de 

roos die u het mooiste vindt.
De Vaarderhoogt rozencollectie is weergaroos 

groot, u schiet dus altijd in de ........! Juist.

20%

bezongen bloemen in tuinen over de gehele wereldbol.

Op álle klimrozen, stamrozen, 
De Wilde rozen (groot assorti-
ment), theerozen, tros rozen, 

voelen, meemaken ... meenemen. Kies 
rood voor de liefde, kies wit voor de 

onschuld, kies oranje voor uw passie, kies 
roze voor bewondering, of kies gewoon de 

roos die u het mooiste vindt.
De Vaarderhoogt rozencollectie is weergaroos 

groot, u schiet dus altijd in de ........! Juist.

Tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt aan de 
Dorresteinweg in Soest is een van de drukst 
bezochte en meest gesorteerde tuincentra in 
Midden-Nederland. Wie planten, heesters, 
bomen, kruiden en groentes zoekt is hier 
precies aan het goede adres, want ‘t Vaarder-
hoogt heeft zich in de loop der tijd meer en 
meer gericht op álles wat leeft in de tuin.

Bezoekers van het tuincentrum komen van hein-
de en verre om met eigen ogen te zien dat de 
verhalen over dit bijzondere bedrijf niet over-
dreven zijn. Een tuincentrum dat tjokvol staat 
met levend tuingoed. Ontelbaar veel soorten. 
Als bezoekers via het poorthuis het terrein 
betreden, worden zij begroet door een overwel-
digende oceaan aan levende tuinpracht. 
Om “sprakeroos” van te worden.

Via het woordgrapje “sprakeroos” komen we 
terecht bij de vele activiteiten en acties die 
‘t Vaarderhoogt doorlopend ontplooit. Natuur-
lijk elke week een aanbieding die klinkt als een 

klok. Niet mis te verstane kortingen op tuingoed 
van zeer hoge (Vaarderhoogt)-kwaliteit. Zie hier 
links de rozen-aanbieding bijvoorbeeld. Daar-
naast zijn er talrijke publieksacties die steeds 
weer duizenden mensen op de been weten te 
brengen. Het eerstvolgende evenement, de 
HoogtzomerTuinfeesten kunt u al in uw agenda 
noteren op zaterdag 18 en zondag 19 juni a.s. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan 
kunt u zich via de website aanmelden voor de 
nieuwsbrief.

Heeft u vragen met betrekking tot uw tuin en 
wat daar in groeit, dan is het goed om te weten 
dat er bij ‘t Vaarderhoogt altijd medewerk-
(st)ers aanwezig zijn die op al uw vragen een 
deskundig antwoord hebben. Te meer een reden 
om voor uw levende tuin naar ‘t Vaarderhoogt 
te gaan.

Aanbieding geldig t/m dinsdag 7 juni

Ook elke zondag open (12.00-17.00 uur)

Outfits Boots Accessories

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

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

BotaBoots voor binnen en buiten
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Caravanbedrijf
Nieuw Maarsseveen
Al ruim 15 jaar runt Elly van Daalen het Caravanbedrijf Nieuw 
Maarsseveen in Tienhoven. Het bedrijf is inmiddels een begrip in de 
regio en levert een totaalpakket aan diensten voor de kampeerder. 

Het bedrijf heeft niet alleen een moderne stalling en een ruim gesor-
teerde kampeerwinkel maar er is ook een modern ingerichte werk-
plaats met BOVAG-certificaat aanwezig, waar gecertificeerde en 
terzake kundige monteurs werkzaam zijn.
Nu we langzaam weer mogen gaan denken aan de zomervakantie, 
met de daarbij behorende extra verkeerscontroles, benadrukt Elly 
nogmaals het belang van het laten uitvoeren van in ieder geval een 
kleine Bovag-onderhoudsbeurt. Tijdens deze kleine beurt worden alle 
veiligheidsaspecten van uw kampeermiddel gecontroleerd, zoals o.a. 
de banden, lagers, remmen, buitenverlichting en de gasinstallatie. 
Indien nodig worden eventuele benodigde reparaties met originele 
onderdelen uitgevoerd. In de ruime kampeerwinkel is een uitgebreid 
assortiment artikelen te vinden, niet alleen op technisch gebied maar 
ook leuke hebbedingetjes voor in en om de caravan, tent of zelfs voor 
thuis. Zie ook www.caravannmv.nl.

Deze ontbreekt natuurlijk niet in het winkelassortiment.

Op het terrein van Tuincentrum 
Karel Hendriksen aan de Tolakker-
weg in Hollandsche Rading zit een 
nieuwe jonge enthousiaste onder-
nemer met een prachtige missie. 
Nick Kester wil een belangrijke 
speler op de lokale markt worden 
voor wat betreft blokhutten, ve-
randa’s en tuinbestrating.

Nick is een echte ‘blokhuttenman’. 
Als het woord valt, loopt hij gelijk 
warm. ‘Blokhutten zijn echt mijn 
ding’, vertelt hij. ‘Ik vind het een 
machtig product. Je kan er heel 
veel mee en voor iedere toepassing 
weet ik perfect te adviseren. Als ik 
een blokhut lever wil ik tevreden 

gezichten zien, klachten komen dan 
ook zelden voor.’ Bij collega Dennis 
bespeuren we eenzelfde enthousi-
asme, alleen ligt zijn passie bij het 
“beton” zoals de heren dat noemen. 
Dennis weet alles over bestrating 
en kan daar dus een prima advies 
over geven. Kortom, als je een 
blokhut en nieuwe bestrating in je 
tuin wilt, dan ben je bij Stonewood, 
straks HeeQ, aan het goede adres.

Blokhutten
Binnenkort verschijnt aan de rand 
van het perceel een opstelling van 
Nick’s paradepaardjes. ‘We willen 
dat iedereen die over de Tolak-
kerweg rijdt nieuwsgierig wordt en 

een kijkje komt nemen. Dat begint 
met de plaatsing van de blokhutten, 
maar zodra onze naamsverandering 
erdoor is, zullen we dat ook naar 
buiten toe duidelijk laten weten. 
Dan komen ook alle websites onder 
één naam. Met terrasoverkap-
pingen.nl, sierbestratindiscounter.
nl, sierbestratingsdeal.nl en stone-
woodgooi.nl zijn we een grote 
speler op de online markt, maar 
met HeeQ gaan we naam maken. 
Met een gezicht naar buiten willen 
we onze kwaliteit onderstrepen. 
Als mensen weten dat ze voor een 
goed en gedegen advies naar ons 
toe kunnen komen is de missie 
geslaagd. Wij gaan voor kwaliteit.

Stonewood wordt HeeQ
Achter Nick verrijzen straks de blokhutten langs de Tolakkerweg.

Barbecueën met Hubo
Hubo Bilthoven garandeert een lekker stukje vlees van de Outdoor-
chef Barbecue. Het unieke systeem zorgt er voor dat de hitte dus-
danig wordt verdeeld, dat verbranden van vlees tot het verleden 
behoort. 

De basis voor het ingenieuze uit Zwitserland afkomstige systeem, 
wordt gevormd door de trechter die er voor zorgt dat de warmte zich 
gelijkmatig verdeeld door de hele barbecue heen, onder én boven. 
Daardoor blijft de smaak maximaal behouden en krijgt het tóch die 
typische barbecue smaak. Reiko Bos van Hubo Bilthoven is blij dat hij 
dealer is van dit merk: ‘Het is de beste barbecue in de markt. Je hoeft 
geen grill-specialist te zijn om lekker te barbecueën. De smaak van 
het vlees is ook veel beter. Bovendien supermakkelijk in het gebruik, 
gasgestookt (voor de smaak maakt het niet uit waarop je barbecuet), 
Klik en Go. Ook schoonmaken is een fluitje van een cent met de 
speciale borstel.’

Verder kunnen de barbecue-specialisten nog steeds met directe hitte 
barbecueën door het systeem iets anders in elkaar te zetten. Ook 
een pizza maken op een echte steen behoort tot de mogelijkheden. 
Bovendien kan er ook een pan op worden gezet. Een complete buiten-
keuken met een compacte afmeting.

Reiko Bos en Ron Michel van Outdoorchef zijn in hun nopjes met de barbecues.

Een groene haag als erfscheiding 
ziet er prachtig uit, maar op tijd 
snoeien is nodig om hem compact 
en goed in model te houden. Haag-
planten hebben slapende knoppen 
die na een snoeibeurt geactiveerd 
worden. Na de snoei ontstaan dan 
weer veel nieuwe scheuten die 
uitlopen en de plant een volle vorm 
geven. Over het algemeen geldt dan 
ook dat je met snoeien het beste 
kan wachten tot de langste dag van 
het jaar is aangebroken. 
Al het nieuwe voorjaarsgroen is 
inmiddels goed uitgegroeid en de 
jonge scheuten zijn al wat steviger 
geworden. Bij Van Ginkel weten 
ze er wel raad mee. Wie geen zin 
heeft om zich letterlijk de blaren te 
knippen kan tegenwoordig draad-
loos snoeien met benzineheg-

genscharen of heggenscharen met 
een accu. De laatstgenoemde zijn 
geruisloos en optimaal geschikt 

voor de inzet in geluidsgevoelige 
gebieden of als je vrienden met de 
buren wil blijven.

Snoeien noodzakelijke klus

Wie uitgekeken is op rechttoe rechtaan snoeien kan eens iets anders proberen.

Inzameling taxussnoeisel
Onder het motto ‘Vergroot de hoop, verklein de kanker’ vindt van 15 juni tot en met 31 augustus de nationale 
inzamelactie taxussnoeisel plaats. Dit snoeisel bevat een belangrijke grondstof voor het maken van genees-
middelen waarmee men tijdens chemotherapie kanker bestrijdt.

Het snoeisel moet zo snel mogelijk nadat het is gesnoeid worden verwerkt, om er zo voor te zorgen dat de 
werkzame stoffen behouden blijven. Dertig meter heg levert één kubieke meter jong snoeisel op, genoeg 
voor één chemotherapie sessie. Er is dus heel wat snoeiafval nodig. Daarbij gaat het om jonge takjes.

Hoveniersbedrijf Cor van Vliet aan de Dierenriem 7 is een van de hoveniers waar taxussnoeisel ingeleverd 
kan worden.
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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.

DE GARANTIE VOOR EEN 
GESLAAGDE VAKANTIE    

Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 
dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Decent

Koffers en nog eens koffers
Het lijkt V&D wel!

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

* Type Allure. Kan in vrijwel alle deuren gemonteerd worden. Het geplisseerde 
gaas is slijtvast, windbestendig en in beperkte mate zonwerend. De zeer 
platte ondergeleiding zorgt voor een hindervrije doorloop naar tuin of terras.

Vanaf
312.-

50% 
korting
op montage*

Horendol
Van al die

insecten?

Ons assortiment plissé hordeuren is 
uiterst stijlvol en biedt oplossingen 
voor ieder probleem. Vraag je Hubo-
vakman naar de mogelijkheden.
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Borrel Shop bij BotaBoots
Bij BotaBoots aan de Industrieweg in Maartensdijk ben je samen 
met vrienden, collegae en of familie van harte welkom voor een 
eigen borrel in een nét even andere setting.

De BotaBoots Borrel is een gezellige aangelegenheid waarbij je onder 
het genot van een hapje en een drankje op je gemak in de uitgebreide 
showroom kan rondneuzen. Er is volop gelegenheid voor stijlad-
viezen en je kan eindeloos passen en combineren. Op verzoek is er 
ook een kapster en of een nagelstyliste aanwezig. Bij BotaBoots weten 
ze alles van praktisch combineren. Dat vind je terug in de kleding en 
de laarzen en de leuke accessoires, maar ook alles daaromheen. Wil 
je een feestje in combinatie met lekkere hapjes, shoppen en gezellig-
heid, neem dan contact op met BotaBoots via 0346 212279 of kijk op 
www.botabootscompany.com/events

Altijd gezelligheid troef bij BotaBoots.

Tekenseizoen 
in volle gang
Iedereen kent inmiddels wel iemand die een tekenbeet gehad heeft. 
Maar wat betekent dat nu. Heb je dan ook meteen de ziekte van Lyme? 

Als een teek zijn gastheer verlaat heeft hij zijn buik vol en rond.

Het tekenseizoen loop van maart t/m oktober. Teken kruipen, ze 
kunnen niet springen of vliegen. Ze leven vooral in struiken, hoog 
gras, bossen en heiden. Maar zelfs in uw achtertuin kunnen teken 
voorkomen. 

Een tekenbeet kan overal op het lichaam voorkomen. Het liefst gaan 
ze zitten op warme vochtige plekken zoals de oksels, liezen, knie-
holtes en bilspleet. Maar kijk zeker bij kinderen ook altijd even achter 
de oren na. 
Verwijder de teek met een pincet of tekentang. Trek de teek voor-
zichtig uit de huid, als het snuitje achterblijft is dat niet erg. Maak na 
het verwijderen het wondje met wat alcohol (70%) schoon. 
Aan de teek kun je niet zien of de teek een bacterie of ziekte bij zich 
draagt. Door de teek direct (binnen 24 uur) te verwijderen is de kans 
op besmetting klein. Als een teek langer dan 24 uur op de huid heeft 
gezeten of bij twijfel is het advies om met uw huisarts te overleggen. 
Kijk ook eens op Tekenradar.nl. 

door Henk van de Bunt
Het plan voor de aanleg van de 
Natuurverbinding Hoorneboeg is 
met minimaal een jaar uitgesteld. 
Dat heeft het dagelijks bestuur 
van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) 26 mei besloten, vanwege 
de grote kritiek op het plan. Het 
GNR wil, dat de zorgen van om-
wonenden goed worden bekeken 
en dat ze worden betrokken bij de 
toekomstige nieuwe planvorming 
van het project.
 
In de afgelopen weken kwamen er 
meer dan 200 reacties op het plan 
binnen, de meesten van mensen 
die in de buurt van het gebied 
wonen. Het GNR gaat de komende 
maanden een aanpak opstellen, die 
moet waarborgen dat omwonenden 
en gebruikers van natuurgebieden 
bij de planvorming mee kunnen 
denken en inbreng kunnen leveren. 
Die aanpak gaat ook gebruikt 

worden bij besluitvorming bij 
andere grote projecten in natuur-
gebieden van het GNR. 

‘Het natuurbelang staat bij ons 
uiteraard voorop, we hebben nog 
steeds de opdracht de natuurge-
bieden Hoorneboegse Heide en het 
Hilversums Wasmeer (ten noorden 
van Hollandsche Rading) aan elkaar 
te verbinden’, lichtte interim voor-
zitter GNR Heerschop toe, ‘maar 
dat hoeft niet strijdig te zijn met 
belangen van omwonenden en 
gebruikers van het natuurgebied. 
Daarom willen we omwonenden 
actief met ons mee laten denken’.

Motie
Over die oorspronkelijke plannen 
van het GNR met de mogelijke 
kap van 85 hectare bomen was 
veel onrust ontstaan. Een motie 
tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van 26 mei van Beter De Bilt, 

CDA en VVD vroeg het college om 
het GNR te vragen om de plannen 
op te schorten, zodat de gemeente 
een standpunt kan innemen. Toch 
leidden het nut en de noodza-
kelijkheid van de motie nog tot 
uitvoerige discussie. Voor- en 
tegenstanders waren allen te rade 
gegaan bij partijgenoten in allerlei 
gremia (Hilversumse gemeente-
raad, Provinciale Staten van Noord 
Holland etc.) De voorstanders van 
de motie vonden het opmerkelijk 
dat het Biltse College als participant 
in het GNR niet op de hoogte bleek 
van deze plannen en verzochten 
het College de onrust en bezorgd-
heid bij het GNR alsnog en opnieuw 
kenbaar te maken. De expliciete 
vraag hierbij was er bij het GNR op 
aan te dringen, dat er een externe 
milieueffectrapportage wordt 
opgesteld, voordat definitief over 
de plannen gaat besloten worden. 
Het voorstel is aangenomen. 

Kapplannen blijven 
verdeeldheid brengen

Er kwamen meer dan 200 reacties op het plan binnen. Het GNR zegt nog steeds de opdracht te hebben de natuurgebieden 
aan elkaar te verbinden.

Woensdag 25 mei is de stichting 
Natuur en Landschap Lage Vuur-
sche e.o. opgericht. De stichting 
heeft als doel zich in te zetten voor 
de natuur en de landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden van 
Lage Vuursche e.o. en in samen-
hang hiermee de verkeersveilig-
heid in dit gebied. 

Na gesproken te hebben met inwo-
ners en omwonenden van Lage 
Vuursche hebben de oprichters - 
tevens de huidige bestuursleden - 
besloten dat een stichting de beste 
vorm is om dit doel na te streven. 

Veel van de bewoners menen, dat 
de grote waarde van het unieke 
landschap en de natuur van Lage 
Vuursche e.o. niet optimaal wordt 
beschermd door de gemeente Baarn 
en de provincie Utrecht. 

Constructief
De stichting hoopt op een construc-
tieve manier met andere partijen 
samen te werken voor het behoud 
van de natuur en de landschappe-

lijke en cultuurhistorische waarden 
van Lage Vuursche e.o. Hierbij 
spelen onder andere aspecten, zoals 
het beschermen van een mooie 
woon- en leefomgeving, de ruimte 
geven aan ontwikkelingen, welke 
bijdragen aan de kwaliteit en de 
recreatieve beleving van het land-

schap en het op verantwoorde wijze 
in stand houden van particuliere 
landgoederen. Indien nodig zal de 
stichting optreden als procespartij. 
De stichting zal op korte termijn 
een bijeenkomst houden om met 
bewoners te spreken over (moge-
lijke) initiatieven. 

Stichting Natuur en Landschap

De bestuurders van de stichting zijn de heren Marek Guensberg (niet op de foto), 
Paul Bosch van Drakestein en George Muijsson. [foto Henk van de Bunt]
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BILTHOVEN:  JULIANALAAN 1   T: 030 228 10 14  WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL
DE BILT:  HESSENWEG 168     T: 030 220 01 12 WWW.BOUWMANBOEKEN.NL 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraaghet uw KlusVWijs vakman! 

De een klust graag en de ander laat 

het liever over aan een professional! 

Bij KlusWijs begrijpen we dat en daar-

om kun je met ons alle kanten op. We 

helpen je graag met een vakkundig 

advies om de klus zelf te klaren, maar 

bieden ook de mogelijkheid om de klus 

volledig van je over te nemen. 

Dat geldt voor kleine klusjes, 

maar zeker ook voor de grotere klus-

sen. Onze professionele klussendienst 

staat voor je klaar! Zo heb je alles 

in één hand en ben je zeker van het 

gewenste eindresultaat. Vakkundig, 

vertrouwd en voordelig! 

Laat uw klus vrijblijvend door 

onze klussendienst opmeten & 

vraag om een gratis offerte!

Dorpsweg 170, 

3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579

www.kluswijs.nl 

Openingstijden: 

Ma t/m Vr 09.00 - 18:00 uur

Zaterdag  09.00 - 17:00 uur

Zondag  Gesloten

KlusVWijs Maartensdijk 

KlusVWijs klussendienst     

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-
GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza
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door Henk van de Bunt
Het aantal recreanten in bos- en 
natuurterreinen stijgt. Er komen 
steeds meer nieuwe gebruikers-
groepen en vormen van gebruik, 
ieder met eigen kenmerken en 
voorkeuren. Het is daarom van 
groot belang dat recreatie en 
duurzaam bos- en natuurbeheer 
zorgvuldig op elkaar worden af-
gestemd.

Het stimuleren en organiseren 
van de juiste vormen van samen-
werking kan de partijen nader bij 
elkaar brengen, binden en tot voor-
deel strekken. Behoud en verster-
king van landschap, bos en natuur-
waarden staan daarbij voorop. In de 
Provincie Utrecht is al geruime tijd 
overleg gaande tussen Provincie, 
gemeenten, (sport-)organisa-
ties, terreineigenaren en terrein-
beheerders over de aanleg en het 
beheer van allerlei routes, zoals 
Mbt (Mountainbike)routes, Nordic 
Walking- en Ruiterroutes. Ook 
‘Hondenuitlaters(services) zouden 
hierbij betrokken moeten worden. 

Onderscheid
De werkgroep is van mening, 
dat er een duidelijk onderscheid 
gemaakt moet worden tussen aan 
de ene kant het vrije en ongeorga-
niseerde recreatief gebruik van de 
terreinen en aan de andere kant het 
georganiseerde gebruik, waarbij 
sprake is van een toegevoegde 
waarde (naamsbekendheid, reali-
satie doelstellingen organisatie, 
inkomsten etc.) voor derden. Ten 
aanzien van de tweede categorie 
vindt de werkgroep dat er conse-
quent gestreefd moet worden naar 
goedkeuring vooraf en uniforme 
regels en afspraken. Hier dient 
een gemeenschappelijk gedragen 
vergoedingssysteem deel van uit 
te gaan maken. Routes en route-
gerelateerde evenementen ziet de 
werkgroep als vormen van georga-
niseerd gebruik. 

Uitgangspunt
Als uitgangspunt wordt genomen, 
dat de terreinbeheerders en grond-
eigenaren in alle gevallen, in het 
belang van natuur- en landschaps-

waarden, veiligheid en/of privacy, 
vooraf goedkeuring gevraagd 
moeten worden bij het vestigen van 
een route over of het organiseren 
van een (route-gerelateerd) evene-
ment in het terrein. Daarbij staat 
een eigenaar, wanneer gewenst, 
in het recht een vergoeding te 
verlangen voor de te verlenen 
medewerking, additioneel beheer- 
en onderhoudswerkzaamheden 
etc. In de werkgroep leeft tenslotte 
het idee dat een route een goede 
methode van ‘zoneren’ is. Middels 
routes kun je recreanten ‘sturen’ 
naar de paden waar je ze het liefst 
wilt hebben, aangezien de meeste 
mensen toch graag ‘paaltjes’ 
aflopen. Routes werken daarmee 
op een bepaalde manier kosten-
verminderend, omdat de nadelige 
effecten van recreanten (toezicht, 
zwerfvuil, zorgplicht) gekanali-
seerd worden tot de route en niet 
verspreid over het gehele terrein 
plaatsvinden.

Vignet
De huidige stand van zaken is, dat 

men nog duidelijk in een overleg-
fase is; eerst medio 2017 zal e.e.a. 
zijn beslag krijgen. Steeds meer 
is er begrip voor het feit dat het 
verstrekken van (kleine) subsidies 
onvoldoende is en dat voldaan moet 
gaan worden aan de voorwaarde 
zelf geld op te brengen. 

Er is na de aanleg geld nodig voor 
onderhoud en beheer. Af en toe 
moet er een machine ingezet 
worden. Er is gereedschap nodig. Er 
moeten palen vervangen worden. 

Bij sommige banen c.q. routes zijn 
‘technical trail features’ (kleine 
hindernissen) aangelegd en worden 
routepalen voorzien van volgnum-
mers, zodat men altijd kan vertellen 
waar men is. Een grote (grootste) 
kostenpost is vaak de veiligheids-
snoei, om de kans dat bezoekers 
een tak op hun hoofd krijgen tot 
een minimum te beperken. Voor al 
deze extra’s is geld nodig. Net zoals 
in andere Nationale Parken gaat 
gewerkt worden met een vergun-
ningsvignet.

Gebruik bosroutes straks met vignet

Naast wandel en fietsrouters liggen er ook ruiterroutes en zelfs scootmobielroutes 
vast in het natuurgebied.

In de Kuil van Drakensteyn is sprake van georganiseerde en niet georganiseerde recreatie.

Componenten
De overleggroep is van mening dat de ontwikkeling en bewegwij-
zering van routes niet eerder plaats kan vinden, dan na schriftelijk 
akkoord van de lokale beheerders of eigenaren Aan de beheersover-
eenkomst kan de afspraak met betrekking tot een vergoeding gekop-
peld worden. Om dit mogelijk te maken is de vergoeding onderver-
deeld in vier componenten:
Component 1: Vergoeding voor het Gastheerschap, voor het gebruik 
van het terrein en de faciliteiten in algemene zin, het genieten van 
natuurschoon en landschap en het verlenen van medewerking en 
ondersteuning door de beheerder.
Component 2: Vergoeding voor het beheer van de routeaanduidingen: 
het checken, repareren en aanvullen van de routebordjes (optioneel, 
kan ook door de aanvrager geregeld worden).
Component 3: Vergoeding voor (extra kosten aan) infrastructuur en 
voorzieningen; het verrichten van (extra) beheer aan de paden, 
(extra) werkzaamheden aan infrastructuur en voorzieningen zoals 
bruggetjes, rasters& hekken, bankjes en prullenbakken en opruim-
werkzaamheden van zwerfruil en dergelijke.
Component 4: Vergoeding voor extra werk en kosten in verband met 
de (toegenomen) zorgplicht en toezicht wanneer meer mensen door 
de route dan voorheen van bepaalde paden gebruik gaan maken. 
Met betrekking tot dit laatste kan nog worden opgemerkt, dat in het 
laatste Coalitieakkoord van de Provincie Utrecht structureel 250.000 
euro is opgenomen voor uitbreiding van het aantal ‘Boa’s in het 
buitengebied’. 

Op zondagen trekt de Nordic Walking Sensation-wandelgroep de bossen in van Landgoed Beerschoten en lopen dan een erg 
mooie wandeling (foto Nordic Walking Sensation).

Voor het checken, repareren en aanvullen van de routebordjes zijn financiële mid-
delen nodig.
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Inschrijfgeld €6,- per persoon

Afstanden 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 km

Sluiting startlocatie 17:00 uur

Starttijd van 09:00 tot 13:00 uur
(vanaf 20 km tot 11:00 uur)

BETER LOPEN
VOOR PARKINSON

zaterdag

4 juni 2016

Start en � nish bij de George in der Maur Beterlopenwinkel

George In der Maur Beterlopenwinkel 

Gespecialiseerd in
-  Voetkundig geschoold personeel
-  Kennis van toepasssing

A, A/B, B schoenen bij voetklachen
-  Digitale voetdrukmeting

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
Tel. 030 - 20 40 612

WWW.INDERMAUR-BETERLOPENWINKEL.NL

GRATIS
KOFFIEEN THEE!

Zet uw beste beentje voor en loop mee!

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinaanleg
Tuinonderhoud

Grond- en straatwerk
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Blij met de bij

Met hun vrolijke gezoem brengen bijen leven in je tuin of op je balkon. Vind 
je ze een beetje eng,, bedenk dan dat ze onmisbaar zijn. Bijen zorgen voor de 
bestuiving van fruitbomen. Dus als je in een sappige appel bijt, dan heb je dat 
meestal aan deze geel-zwarte dames te danken. (Cor van Vliet - hovenier)

Utrechts Landschap organiseert op 
zondag 5 juni een wandelexcursie 
over Landgoed Houdringe. Houd-
ringe bestaat voornamelijk uit bos 
en open grasland. Er staan dikke 
eiken en beuken met een doorsnede 
van meer dan een meter. Deze 
bomen zijn ruim 225 jaar oud. Huize 

Houdringe is in 1779 gebouwd. 
Rondom het huis is de tuin deels in 
de Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd.      

De start is vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 
te De Bilt; voorbij de parkeerplaats 

van de Biltsche Hoek linksaf. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig en deel-
name is gratis. Bij het paviljoen 
wordt op dezelfde dag een Zomer-
concert gegeven van 14.00 tot 16.00 
uur.

Veulen zonder naam

In het afgelopen weekend is er een veulentje geboren bij Groenhorst 
Maartensdijk. In de dierenweide van de vmbo-groen school lopen 
drie pony’s: Maurits, Bella en Fifi. Tijdens de lessen dierverzorging 
worden de pony’s regelmatig geborsteld, de hoeven worden schoon-
gemaakt, er wordt gevoerd en geknuffeld natuurlijk.
Ronald Slot-Lopes, mentor klas 4F: ‘We zijn erg blij dat we er een 
nieuwe aanwinst bij hebben nu pony Fifi is moeder geworden van een 
prachtig veulentje. Moeder en zoon maken het goed. In de komende 
tijd gaan de leerlingen van het Groenhorst een naam verzinnen voor 
de pony. Houd onze Facebook-pagina in de gaten.’

Open tuin
Opnieuw zijn dit jaar de prachtige Cornus kousa’s te bewonderen 
in de Cornustuin aan de Lindelaan te Groenekan. De struiken en 
bomen zijn dit jaar ruim twee weken eerder in bloei door de zachte 
winter. Men kan rekenen op uitleg over groei, bloei en snoei en over 
grondtype, zon en schaduw. De precieze locatie aan de Lindelaan in 
Groenekan wordt aangegeven door de Nederlandse vlag, rood, wit en 
blauw. Men is zaterdag 4 juni van harte welkom van 13.00 tot 17.00 
uur. Voor meer informatie: tel. 0346 213276.

Wandelexcursie
en Zomerconcert

De zomerconcerten worden altijd druk bezocht.
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STONEWOOD | DE BASIS VOOR UW TUINSTONEWOOD | DE BASIS VOOR UW TUIN

blokhutten

veranda’s

sierbestrating

tuinaanleg

Wij komen vrijblijvend bij u thuis om een o� erte te maken

Bezoek onze showroom in Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 | Hollandsche Rading | 088-0106603 | www.stonewoodgooi.nl

VOOR EEN HEG IN TOPVORM

BENZINEHEGGENSCHAAR
HS 45

€ 279,-
i.p.v. € 349,-

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

5Zicht op • nummer 5 - 2016

Ariane Inden
Redactie

Maertensdijk
Redactie

VOOR NA 1 KEER

€40€40
Verstevig uw gezicht met 50% korting 

voor maar                        (normaal € 80,-) 

DE BILT - Wierda Scoots and Bikes.nl aan 

de Hessenweg 16a in De Bilt is gespecia-

liseerd in de verkoop van nieuwe en ge-

bruikte scooters. U kunt hier terecht voor 

alle topmerken, zoals Vespa, Piaggio Zip 

en AGM. De winkel heeft een strak design 

met een open werkplaats inclusief een 

gezellige bar waar je als klant een heer-

lijke Italiaanse koffie aangeboden krijgt 

en natuurlijk ook de verkoop van verschil-

lende accessoires.

De winkel met al zijn Toscaanse kleuren en ge-

weldige uitgelichte scooters ziet er prachtig uit. 

Al staat de deskundigheid van de medewerkers 

natuurlijk voorop. De werkplaats is zo inge-

richt dat de monteurs u direct te woord kun-

nen staan. Eigenaar Van Bovenend vertelt: “Een 

open werkplaats geeft de klant vertrouwen. Je 

ziet wat er allemaal gebeurt met jouw scooter 

en bij vragen heeft hij/zij direct de technische 

man te pakken. De monteur kan alles vertel-

len over de scooter en daarbij direct een juist 

advies geven over de reparatie.” Ook voor on-

derdelen kunt u bij de monteurs van Wierda te-

recht; zij weten uit ervaring wat wel of niet past 

op elk type scooter.

Wierda verricht uiteraard reparaties aan alle 

scooters, ook al zijn deze elders gekocht. Voor 

zowel verkoop als onderhoud kunt u bij ons te-

recht! En: er is een ophaalservice voor Utrecht 

en wijde omgeving, óók als u de scooter niet bij 

ons heeft gekocht. U kunt tevens via de web-

site een afspraak maken om uw scooter op te 

halen voor reparatie.

Kijk gerust eens op onze website www.wierda-

scootsandbikes.nl of kom vrijblijvend langs in onze 

winkel aan de Hessenweg. De koffie staat klaar!

Like onze facebookpagina!

Wierda Scoots and Bikes

Hessenweg 16A, De Bilt

Telefoonnummer 030-220 02 47

www.wierda-scootsandbikes.nl

Gratis ophaalservice in Utrecht en omgeving

Wierda Scoots and Bikes.nl:
‘Service is onze kracht’
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Jongerenwerk Mens ondersteunt 
hondenuitlaatservice

door Kees Diepeveen

De afdeling Jongerenwerk van  Mens De Bilt ondersteunt initiatieven en hulpvragen vanuit 
de jongeren. Zo ook het initiatief van twee vlotte tienermeiden Amy en Olga om een honden 

uitlaatservice te starten in Maartensdijk onder het motto: Jongeren voor Mens & DIER.
 

Onder de supervisie van Puck Bo-
mers, meidenwerker Mens De Bilt, 
zijn Amy en Olga gestart met het 
opzetten van een hondenuitlaatser-
vice. De 11-jarige Amy en de 10-ja-
rige Olga zijn gek op honden. Amy 
heeft zelf ook een hond en heeft 
ervaring met het uitlaten honden. 
Meidenwerker Puck Bomers heeft 
jaren in een asiel gewerkt en heeft 
ruime ervaring opgedaan in de om-
gang met honden

Flyeren
Puck Bomers: ‘Het is voor jongeren 
erg belangrijk hun weg te vinden 
bij het uitwerken van initiatieven 
en daarin zo veel mogelijk zelf te 
doen’. Amy en Olga: ‘Om onszelf 
te promoten hebben we zelf flyers 
gemaakt en deze bij de lokale win-
kels uitgedeeld en opgehangen en 
we hebben ook plannen om activi-
teiten er om heen te gaan doen zoals 
het maken van hondenspeeltjes en 
hondenriemen’.  

Hondengedrag
De hondenuitlaatservice is 1 x 
per week actief. De wandelingen 
duren ongeveer 30 minuten. De 
kosten bedragen een euro per uit-
laatbeurt. Amy: ‘Hiervan is 50 
eurocent voor een goed doel, dat 

verband houdt met dierenwelzijn’. 
Olga: ‘De andere 50 eurocent wil-
len we aan leuke dierenactiviteiten 
besteden’. Puck Bomers begeleidt 
de meiden met het uitlaten. Altijd 
één hond tegelijk. Alleen als hon-
den elkaar kennen kan het anders 
zijn. Puck Bomers: ‘Het gaat wel 
om honden, die gemakkelijk met 

kinderen kunnen. We vragen hon-
denbezitters een korte vragenlijst 
in te vullen om te weten wat voor 
soort hond het is. Bij belangstelling 
ga ik ook theorielessen hondenge-
drag geven’. Aanmelden voor uit-
laatservice kan bij Puck Bomers via 
email: p.bomers@mensdebilt.nl of 
mobiel: 06 28037850.  

Het hondenuitlaatteam, dat zich 1 x per week een half uur over de hond 
ontfermt. V.l.n.r. Puck Bomers, meidenwerker van Mens De Bilt, Olga met 
de zelfgemaakte flyer en Amy met hond Abeltje.

Feestelijke jaarmarkt in De Bilt
door Henk van de Bunt

De Winkeliersvereniging Hessenweg/Looydijk zet zaterdag 4 juni vanaf 9.00 uur zijn beste 
beentje voor op de welbekende jaarmarkt in De Bilt. In allerlei stands zullen de leukste 

artikelen te vinden zijn; uiteraard met actiekorting.

Voorzitter Bas van Loo: ‘Wij gaan 
er ook dit jaar weer een gezellige 
happening van maken. Door de me-
dewerking van alle instanties van de 
gemeente zoals brandweer en politie 
zijn alle vergunningen rond en wordt 
het weer een spectaculaire dag.’

Iedereen
Er is echt voor iedereen wat te be-
leven. Er zijn sportdemonstraties, 
kinderattracties, leuke koopjes en 

lekker eten naast goede muziek met 
o.a. dit jaar Julie Simeonova van X-
factor. Van Loo: ‘Door de jaren heen 
is de jaarmarkt gegroeid tot een zeer 
volwassen evenement, waar mensen 
van alle leeftijden en zelfs van ver 
buiten de gemeentegrenzen op af 
komen. Mensen komen vaak (oude) 
bekenden tegen, die ook iets met 
De Bilt hebben’. Die ontmoetingen 
kunnen ook zijn op het vernieuwde 
horecaplein met een drankje en een 

hapje en live muziek. Aan de oost-
zijde van de Hessenweg (ongeveer 
ter hoogte van de Eurusweg) wordt 
een grote bierkar gestald en vanaf 
11.00 uur begint Julie Simeonova. 
Het eindigt daar in de late uurtjes 
met de band Sevendays. Bas van 
Loo: ‘Bezoekers van de jaarmarkt 
in De Bilt kunnen deze dag hun slag 
slaan onder het genot van een hapje 
en een drankje en wie weet wie en 
wat je allemaal hier tegenkomt’. 

Oud-voorzitter en voorzitter van de Winkeliersvereniging, vader en zoon, Roel en Bas van Loo op de Hessenweg, 
waar het zaterdag weer ouderwets druk zal zijn.

Wie bakt de lekkerste taart
Tijdens de jaarmarkt op 4 juni houdt Bouwman Boeken een 

bakwedstrijd. Wie bakt de mooiste en/of lekkerste
taart van het dorp?

 
‘Lever op 4 juni vóór 11.00 uur je taart in bij Bouwman Boeken, Hes-
senweg 168, samen met het recept op A4. Je mag het recept ook vooraf 
mailen naar info@bouwmanboeken.nl .Presenteer je taart op een bord 
of een schaal en vergeet niet om duidelijk je naam en telefoonnummer 
erop te zetten’. 

Alle taarten worden gefotografeerd en geëxposeerd in de boekhandel. 
De foto’s zijn nodig zodat de jury niet alleen de smaak, maar ook het 
uiterlijk van de creatie kan beoordelen. De jury bestaat uit de bezoekers 
van de jaarmarkt. Vanaf 12.00 uur mag iedereen komen proeven en een 
juryformulier invullen. Er wordt gelet op smaak en uiterlijk. Biologi-
sche taarten krijgen een puntje extra.

Prijzen
Om 16.00 uur worden op het grote podium voor restaurant Bu!ten de 
twee winnaars van de lekkerste en mooiste taarten bekend gemaakt. 
Zij krijgen een mooie prijs, beschikbaar gesteld door John’s Brood en 
Kaasspecialiteiten en Bouwman Boeken. Doe je mee? Meld je dan aan 
via info@bouwmanboeken.nl of tel 030 2200112.

Onderdoorgang 
Leijenseweg open 

Op 4 juni kan iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij 
de Onderdoorgang Leijenseweg in Bilthoven. Normaliter is de toegang 
verboden, maar van 10.00 tot 16.00 uur is de bouwplaats van Hegeman-
Mobilis open voor publiek tijdens de Dag van de Bouw 2016. De toe-
gang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud.

Hegeman-Mobilis bouwt, in opdracht van ProRail, een onderdoorgang 
onder het spoor aan de Leijenseweg in Bilthoven. Deze onderdoorgang 
vervangt de spoorwegovergang op de Leijenseweg. Naast de onder-
doorgang worden ook een rotonde en een nieuwe weg aangelegd. De 
rotonde komt bij de kruising van de Leijenseweg met de Tweede Bran-
denburgerweg. 

Dag van de Bouw
Tijdens de Dag van de Bouw kan men niet alleen zien hoe ver de bouw 
gevorderd is, maar krijgt men ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk 
gaat. Doordat het spoor het werkterrein doorkruist bestaat het werkter-
rein uit 2 delen en kan men zowel aan de noordzijde als aan de zuid-
zijde van het spoor een kijkje komen nemen op het werkterrein. Op het 
noordelijke werkterrein kan het spoordek bekeken worden en op het 
zuidelijke werkterrein worden bezoekers ontvangen met een kopje kof-
fie, wordt informatie verstrekt over de vorderingen en kunnen kinderen 
zelf aan de slag met het timmeren van een vogelhuisje.

Advies
Advies aan de bezoekers: trek stevige schoenen aan en kom lopend of 
op de fiets. Alleen bij het zuidelijke werkterrein is enige parkeergele-
genheid beschikbaar op de Leijensehof. Kinderen tot 10 jaar mogen 
alleen onder begeleiding van een volwassene het werkterrein op en 
het werkterrein is slechts beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
[HvdB] 

Op dit moment worden slangen aangebracht waardoor straks gel 
geïnjecteerd wordt waarna met de afgraving voor de bekisting begonnen 
wordt.                                                 [foto Reyn Schuurman]
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Bas van Loo, voorzitter Winkeliersvereniging Hessen-
weg/ Looydijk vertelt: ‘Wij gaan er dit jaar een gezellige 
happening van maken. Met hulp van een professioneel 
organisatiebureau wordt het weer een groot feest. Door 
de medewerking van alle instanties van de gemeente zo-
als brandweer en politie zijn alle vergunningen rond en 
wordt het weer een spectacuaire dag.’

Reünie
Er is echt voor iedereen wat te beleven. Er zijn sport-
demonstraties, kinderattracties, leuke koopjes en lekker 
eten en goede muziek met o.a. dit jaar Julie Simeonova 
van X-factor. Deze jaarmarkt is ons paradepaardje en 
daar zijn we dan ook erg trots op. Door de jaren heen is 
onze jaarmarkt gegroeid tot een zeer volwassen evene-
ment. Mensen van alle leeftijden en zelfs van ver buiten 
de gemeentegrenzen komen hier op af. Het voelt voor 
een hoop mensen ook als een soort reünie; iedereen 
komt wel oude bekende tegen die iets met De Bilt heeft. 

Die kunnen elkaar dit jaar tre� en op het vernieuwde 
horecaplein met een drankje en een hapje en uiteraard 
live muziek! Het is natuurlijk een grote promotie voor 
ons winkelcentrum dat we steeds aantrekkelijker willen 
maken. Iedereen draagt een steentje bij en dat maakt het 
organiseren van bijvoorbeeld een jaarmarkt, voor ons 
alleen maar completer en leuker. Veel winkeliers op de 
Hessenweg/ Looydijk hebben een eigen stand, vaak met 
allerlei acties en speciale jaarmarkt-kortingen. Van Loo: 
‘Iedereen op de jaarmarkt doet wel iets voor onze klan-
ten.’

Feestje
Van Loo vervolgt: ‘Bij Bu!ten wordt een grote bierkar 
gestald en vanaf 11.00 uur begint Julie Simeonova. Het 
eindigt daar in de late uurtjes met de band Sevendays. 
Kortom, bezoekers van de jaarmarkt in De Bilt kunnen 
deze dag hun slag slaan onder het genot van een hapje en 
een drankje en wie weet wie je allemaal hier tegenkomt!’

Een greep uit
het programma

Bouwman Boeken Heel De Bilt Bakt
Ami Kappers vlechten met kleurtjes en glitters,
 en voor de jongens stoere kleurgel
Van Burken levende tuin 
The Readshop speciaal assortiment Stabilo
 en scherpe boekaanbiedingen
Sleutelspecialist kluizenaars actie
Wierda hele mooie scooters
Optie 1 telefonie assecoires
Tui landactie met cadeaubon
Van der Meyden kwaliteitslederwaren
 en schoenverzorgings
Van der Sluijs korting op linnen schoenen
Van Eijken optiek verkoop zonnebrillen
De Gri� el stichting de opkikker
Alexandros Pittabroodjes Gyros
Zandbergen groenten en planten verkoop
De nieuwe � etsenmaker hoge korting op � etskleding
Freeware korting op kleding
Slagerij Van Loo broodjes warme beenham
 en Pulled porc 
John’s kaas & brood heerlijke kaas
Zeevishandel De Botter vis roken 

Jaarmarkt op Hessenweg en Looydijk
Zaterdag 4 juni, vanaf  9.00 uur, is het zover. Dan kunt u weer terecht op de welbekende 

jaarmarkt in De Bilt.De Winkeliersvereniging zet zijn beste beentje voor, zodat u in
allerlei stands de leukste artikelen kunt vinden en voor elk wat wils.

En uiteraard met actiekorting.

Jubileum midgetgolfbaan 
door Henk van de Bunt 

Op 30 juni 2016 is het precies 50 jaar geleden, dat, bijna op de grens van twee gemeenten, 
nog juist op Bilts grondgebied aan de Julianalaan 282 naast het voormalig hotel Bilthoven 

door burgemeester Fabius de midgetgolfbaan Bilthoven werd geopend. Eigenaar Erik 
Polders is van plan er een echt gouden feest van te maken. 

Op 30 mei 1966 werden de eerste bezoekers op de 
midgetgolfbaan aan de Julianalaan in Bilthoven ver-
welkomd. Natuurlijk wilde de huidige eigenaar Erik 
Polders hier enige aandacht aan geven. Maandag 30 
mei 2016 werd door enkele leerlingen van groep 6B 
van juf Marieke de Kruijf, samen met directeur Ella 
Prins van de aan de Julianalaan in Bilthoven gelegen 
Julianaschool, deze eerste ‘ontdekkingsdag’ vanuit de 
herinnering gereanimeerd.

Een maand later
‘Op 30 juni (een maand later) 1966’, aldus de huidige 
eigenaar Erik Polders, opende burgemeester Fabius de 
midgetgolfbaan Bilthoven als zelfstandige onderne-
ming. Bij het er naast gelegen hotel, waaraan de mid-
getgolfbaan - onterecht - teveel gelieerd werd, liep niet 
alles op rolletjes en weer werd de indruk gewekt dat de 
midgetgolfbaan bij het hotel behoorde. Dit leidde zelfs 
tot speciale krantenberichten. En nu ruim 49 jaar later 

wordt nog steeds gedacht dat de midgetgolfbaan onder-
deel is van de inmiddels alweer geruime tijd gesloten 
bistro In den Vollen Potvisch die ernaast is gelegen. 
Polders: 'Dan bellen mensen mij of om te vragen, wan-
neer de bistro weer geopend zal worden, of 'of wij ook 
nog wel open zijn'? 

Feestmaand
In de maand juni zullen er leuke aanbiedingen en ac-
ties komen, waarna op 2 juli 2016 een feestelijke dag 
georganiseerd word. Deze dag zal opgefleurd worden 
met leuke spellen i.s.m. buurtsportcoach Sebastiaan 
Klok van `Mens de Bilt`. Om 10.30 uur op 2 juli zal de 
huidige burgemeester van De Bilt Arjen Gerritsen de 
destijds op 30 juni 1966 officiële opening door voor-
ganger Fabius opnieuw doen. De invulling en nadere 
informatie van deze feestelijke dag en acties zal via de 
website van de midgetgolfbaan
www.midgetgolfbilthoven.nl te volgen zijn. 

Precies 50 jaar later slaan leerlingen van de Julianaschool balletjes op de 
jubilerende Midgetgolfbaan in Bilthoven.

Foto uit 1980 van de Midgetgolfbaan, met op de achtergrond de eerste eigenaar de Beus.
(uit de verzameling van Rienk Miedema)

Agenda Dorpsraad
Groenekan 6 juni 2016

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

1. Vaststellen agenda
2. Inventarisatie punten van aanwezigen
3. Verbreding A27/Ring Utrecht 

• Hulp aan de bewoners van Groenekan bij hun wettelijke recht op 
reactie op deze verbreding. U heeft tot 20 juni het recht om te 
reageren op deze 2e verbreding voor Groenekan. Wij geven een 
korte uitleg en via een voorbeeldreactie lopen we knelpunten na. 

• Hulp bij Uw reactie aan de Provincie op de bovenwettelijke 
maatregelen. (er is 15 miljoen te verdelen) 

4. Punten ingebracht door de aanwezigen
5. Rondvraag.

Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open
om na te praten onder het genot van een drankje.

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300 secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
3720 AH  Bilthoven www.dorpsraadgroenekan.nl
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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. *U krijgt 50% korting 

op de totaalprijs.

Acties zijn geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 juni 2016

   Hoogvliet,
altijd de

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

Alleen geldig op vrijdag 3 t/m zondag 5 juni 2016

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,

Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

SPECTACULAIR! 1+1
GRATIS*

Karvan Cévitam 
siroop
Alle soorten
2 stuks
van: 5.18 - 5.58
voor: 2.59 - 2.79

Turbana bananen
Kilo

Wicky
4 pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter
Alle soorten
6.76

0.890.890.890.
kilo

5.005.005.005.
4 pakken

Per liter 0.63

DOS 3 kampioen veld
Greep DOS 3 in de zaal net naast het kampioenschap, op het veld lukte 
het wel om de titel in de wacht te slepen. Met een klinkende 11-19 over-
winning op ESDO 2 in Kockengen werd het seizoen mooi afgesloten. 
DOS 3 is een leuk team met een mooi mix aan korfbalervaring. Enkele 
oud selectie spelers spelen mee met jonge talenten. Dat ze elkaar goed 
kunnen vinden bewijzen de resultaten.

De veldkampioenen van DOS.

Nova F2 kampioen
Vorige week zaterdag werd de F2 van Nova ongeslagen kampioen. 
Onder de leiding van de enthousiaste Marleen en Milou wist de F2 
het kampioenschap binnen te halen na een duidelijke overwinning van 
maar liefst 12 -3. (Annelies Kreuger)

Bart, Madelief, Mila, Evi, Naomi, Marleen en Milou.

Nova B2 kampioen
Vorige week zaterdag wist Nova B2 na een winst van 8-4 het kampioen-
schap na een spannende wedstrijd binnen te halen. Het team, bestaande 
uit Maarten, Hugo, Mart, Milan, Noor, Esmee, Dianne en Serra, (o.l.v. 
Brigit en Ronald) verloor geen wedstrijd en speelde eenmaal gelijk.

Het enthousiaste B2 team van Nova. (Annelies Kreuger)



Alles van A tot Z goed geregeld !

Pr. Christinastraat 3 - 3615 AE  WESTBROEK - TEL.0346-281459 - www.vinkwitgoed.nl

WESTBROEK – Ziet u er tegenop om de inbouwappa-
ratuur in uw oude keuken te vervangen? U weet niet welk 
model en maat u nodig heeft. Logisch dat u zich afvraagt 
of er in deze tijden van ‘doe-het-zelf met internet’  nog ie-
mand is die u helpt met persoonlijke aandacht. Ja, die is 
er: Ruth Nagel. 

Betrouwbare specialist
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasma-
chines, koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld 
tot een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt 
van inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn 
bij het vervangen van oude apparatuur en extra service 
kunnen bieden. Dat gaat voor grote ketens te ver en keu-
kenzaken verkopen liever nieuw’. Ruth gaat, indien nodig, 
eerst bij de klant thuis meten om te bepalen welke ap-
paraten geschikt zijn als vervanger van de oude. Daarna 
krijgt u als klant een gericht voorstel voor vervanging. Vink 
Witgoed zorgt ervoor dat uw oude keuken weer in optimale 
conditie wordt gebracht.  In de overzichtelijke showroom 
krijgt u van Ruth uitgebreide voorlichting over de moge-
lijkheden en er is ruime keus in merken en prijsklassen.

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen nieuwe 
keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer moet ge-
beuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het aanrech-
tblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een vaatwas-
ser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe keuken is 
niet nodig, de indeling is goed, u houdt van zuinigheid 
en duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te werken 
met een keukenvakman kan hij uw keuken compleet 
renoveren. 
Bij Vink Witgoed regelen ze alles voor u van A tot Z, dat 
wil zeggen: de keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij 
bespreekt met u de mogelijkheden en maakt een uitge-
breide offerte. U bepaalt welke keuzes u maakt en als u 
de opdracht geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook 
is, perfect uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed 
ook nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel plezier 
weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe 
aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder het 
genot van een kopje koffie. Wie zich vooraf thuis wil oriën-
teren kan alvast een kijkje nemen op onze nieuwe website. 
Mocht u na de levering een vraag of storing hebben, dan 
geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn medewerkers 
helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk weer geholpen te 
zijn. Verkoop en service met persoonlijke aandacht.
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Zomeravond met dubieuze vrienden

Theater in ‘t Groen verzorgt weer een bijzondere theaterbelevenis met 'Zomeravond 
met Dubieuze Vrienden'. Een tweeluik over vriendschap en verraad, te zien op twee 

intrigerende locaties aan de Groenekanseweg te Groenekan.

‘Krabat’ is een muziektheater, geregisseerd door 
Nelly van der Geest. De voorstelling is geïnspi-
reerd door het boek 'Meester van de Zwarte Mo-
len'. De molenaar blijkt een meesteres in zwarte 
kunst te zijn die Krabat en zijn vrienden in de ban 
houdt. In de voorstelling 'Judas, Beyaard en het 
paardenmeisje' onderzoekt regisseur Timon Blok 
de verhouding tussen loyaliteit en verraad. In deze 
cabareteske en lichtvoetige voorstelling zullen on-
der andere overspel, Judas en Karel de Grote de 
revue passeren worden diverse verraders vanuit 
een nieuw perspectief bekeken. De speeldata zijn 
vrijdag 17 en zaterdag 18 juni om 20.00 uur en za-
terdag 18 zondag 19 juni zijn er middagvoorstel-
lingen die om 15.00 uur aanvangen.

Toegangskaarten zijn te koop
www.theaterinhetgroen.nl/tickets. Vanaf 23 mei 
zijn tegen contante betaling ook toegangskaar-
ten te koop in Groenekan bij Fa. van der Neut en 
dorpsbistro Naast de Buren en verder bij Bouw-
man Boeken in de Bilt en bij de Bilthovense Boek-
handel. 

Geslaagd eerste
Repair Café in Westbroek

Het Repair Café dat zaterdag 21 mei voor het eerst in Westbroek werd georganiseerd, 
zorgde voor vele enthousiaste reacties en leverde ook spontaan twee nieuwe vrijwilligers op.

Menig Westbroeker kwam verwachtingsvol het Dorps-
huis binnen met een kapotte televisie, fiets, telefoon, 
kastlade, naaimachine, of iets anders, om na enige tijd 
trots en tevreden huiswaarts te gaan: ‘Met een beetje 
hulp heb ik dat toch mooi zelf gefikst’. Tijdens het Re-
pair Café werden de reparaties samen uitgevoerd. ‘Het 
mooie is dat ik nu weet hoe ik m’n naaimachine moet 
schoonmaken. Hij loopt weer als een zonnetje’. Ook de 
reparateurs hielden er een goed gevoel aan over. ‘De 
volgende keer kom ik weer helpen. Het is gezellig en 
je maakt een ander nog blij ook’, vond naaister Bep 
Franken. 

Westbroek Doet
Het succes van dit Repair Café smaakt naar meer. 
‘Westbroek Doet’ wil in september nogmaals een Re-
pair Café houden. De organisatie is aannemer Albert 
van Noort zeer dankbaar. Dankzij zijn ‘bus met gereed-
schap’ konden de meest uiteenlopende klussen geklaard 
worden.  (Elly van Welie)

Annemiek en zoon Luc luisteren aandachtig naar de 
uitleg van reparateur Albert van Noort.
(foto Hiemke Knijn)

Lezersactie
Voor de matineevoorstellingen is een beperkt 

aantal kaarten beschikbaar. Wilt u hiervoor in 
aanmerking komen, stuur dan een mail naar 

info@vierklank.nl. Geef in het onderwerp
graag voorkeursdatum aan.

Repair café Bilthoven 
Bijna 80 deelnemers bezochten afgelopen zaterdag het  Repaircafé 

bij de WVT. Daar werden zij opgewacht door een team lokale 
reparatievrijwilligers.

Begin van de ochtend liepen de wachttijden door de grote toestroom wat op, 
maar in de loop van de dag kon ieder met gemak geholpen worden. Naast de 
gebruikelijke stofzuigers, koffiezetapparaten en lampen, waren er ook heel 
wat unieke reparaties, zoals een koekkoekklok, een barkruk en een kerstlo-
comotief. Ook vele andere reparaties verliepen succesvol en zo verlieten er 
heel wat mensen met een dankbare lach op hun gezicht het pand. Zaterdag 24 
september start het nieuwe seizoen. (Sofie Bakker)

Reparateur Roger van der Werf buigt zich over een platenspeler uit 1976 
waar geen muziek meer uitkwam. (foto Marieke van Nimwegen)

Verhalen in het Weeshuis 
Op vrijdag 3 juni is er in het Weeshuis van de Kunst, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, 
de laatste 'Echt gebeurd' van dit seizoen. 'Echt gebeurd' is een vertelavond met 
echt gebeurde verhalen, verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. 
In 'Echt gebeurd' vertellen mensen grappige, ontroerende en spannende verhalen 
naar aanleiding van een thema. Thema's die eerder aanbod kwamen zijn macht, 
familie, spijt en broers en zussen. Op deze avond is het thema 'In den vreemde', 
verhalen over de Ierland, Afrika en andere exotische oorden. Een onderdeel bij 
'Echt gebeurd' is het voorlezen uit een puberdagboek. Vertellers zijn onder andere 
Indra van Deemter, Petra Oudenaerde en Marjon Nieuwenhuize. De avond wordt 
geleid door Petra Muns en Pauline Wijnen. Voor meer informatie en aanmelding 
info@hetweeshuisvandekunst.nl.

Concert Kunst en Genoegen
Zaterdag 4 juni geeft Kunst & Genoegen uit Maartensdijk een concert met als 
thema ‘Musical’. Te genieten valt van de klanken van onder andere Jesus Christ 
Superstar, The Phantom of the Opera, All that Jazz, West Side Story, The Lion 
King, Queen, Sister Act, Les Miserables en Frozen. Zowel het grote harmonieor-
kest als het opstaporkest met alle leerlingen, beide onder de deskundige leiding 
van John Leenders, zijn deze avond te horen. Het concert is in de toneelzaal van 
De Vierstee in Maartensdijk. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage na afloop in de trommel bij de uitgang is van harte welkom.
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Rekentoppers winnen 
Kangoeroewedstrijd

Het Zonnewiel heeft voor de 7e keer meegedaan aan de wereldwijde wiskundewedstrijd 
W4Kangoeroe. ‘Dit jaar hebben we onszelf overtroffen met 3 leerlingen die 111 punten hebben 
gehaald’, aldus Anita Wijker, leerkracht en rekencoördinator op het Zonnewiel. ‘We zijn voor 

het eerst in het landelijke klassement geëindigd en daar zijn we trots op’.

‘Wander Brocatus heeft dit jaar de 
Smart finale gehaald die in het Am-
sterdamse science centre NEMO 
wordt georganiseerd op 21 juni. Met 
zijn uitslag behoort Wander zelfs tot 
de beste 10 leerlingen van groep 7 
in het hele land. Met deze knappe 
prestatie zet hij onze vrijeschool in 
het zonnetje. Het duo Joras Wijen-
berg en Tim Hosli uit groep 5 haalde 
eveneens 111 punten en verdiende 
daarmee een uitje naar NEMO.’

Rekenen
Juf Anita: ‘Zo’n wedstrijd vraagt 
méér dan alleen rekenen, zoals: 
creatief denken en flexibiliteit; met 
alleen rechtlijnig denken kom je er 

niet uit. De laatste opgaven zie je 
niet zo 1-2-3. Duo’s leren bovendien 
goed naar elkaar luisteren om samen 
verder te komen. Hoe verder ze ko-
men des te enthousiaster ze worden. 
De leerlingen beleven veel plezier 
aan het rekenen.’

Leerlijn
De school gebruikt de methode Re-
kenrijk in combinatie met de leerlijn 
van het vrijeschoolonderwijs. Kin-

deren leren rekenproblemen oplos-
sen met lesstof die aansluit bij hun 
belevingswereld. Tijdens de dage-
lijkse oefenuren leren ze vervolgens 
handelingen en denkprocessen te 
verkorten, zodat je het ‘uit je hoofd’ 
kunt. En wat vindt Wander ervan? 
‘Ik vind het leuk dat ik de finale heb 
gehaald. De meeste opgaves zijn 
smartgames en daar houd ik van, 
dus ik heb ook zin in de finale.’        

(Hilde van Drunen)

V.l.n.r. Tim Hosli, Wander Brocatus en Joras Wijenberg. (foto Anita 
Wijker)

Alle leerlingen behalen 
verkeersdiploma

door Kees Diepeveen
Woensdag 25 mei namen alle leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel uit 

Maartensdijk hun verkeersdiploma in ontvangst. Dat de diploma’s werden uitgereikt door 
locoburgemeester Hans Mieras gaf de ceremonie een extra feestelijk tintje. 

Niet alleen de locoburgemeester was 
naar Maartensdijk gekomen, maar 
ook bestuursleden van Veilig Ver-
keer Nederland afd. De Bilt waren 
aanwezig bij de diploma-uitreiking. 
Secretaresse Nelleke Reitsma: ’Op 
7 april vond landelijk het schrifte-
lijk Verkeersexamen plaats. In de 
weken daarna stapten rond 200.000 
leerlingen van de groepen 7 en/of 8 
op de fiets om hun verkeerskennis 

en -vaardigheden te toetsen. Voor de 
groepen 7 van de scholen in Maar-
tensdijk, Hollandsche Rading, Groe-
nekan en Westbroek was dat op 15 
april. Alle groepen 7 van de scholen 
in Bilthoven en De Bilt hebben dat 
in de periode 18 tot 20 april ge-
daan waarbij de leerlingen vertrok-
ken vanaf het gemeentehuis en niet 
vanaf school’. Zij vervolgt:’ Van de 
Werkplaats en de Berg en Bosschool 

hebben de groepen 8 meegedaan’.  

Gebak
Om de feestelijke bijeenkomst nog 
extra glans te geven zorgde meester 
Harry Prosman voor gebak voor alle 
aanwezigen. Harry Prosman: ’Ik had 
dat beloofd wanneer alle leerlingen 
hun verkeersdiploma zouden halen. 
Dus heb ik met plezier gebak laten 
aanrukken’.  

Trots laten de kinderen van groep 7 van de School met de Bijbel uit Maartensdijk hun verkeersdiploma zien.

Lessen over geld 
Donderdag 26 mei gaf Pascale Nelemaat van Rabobank Utrechtse Heuvelrug een workshop 

over geld. Haar publiek was een groep kinderen van 8-12 jaar van BSO De Bonte Kraai. 

Het programma dat de kinderen 
voorgeschoteld kregen bestond uit 
verschillende onderdelen die de 
kinderen in roulatiesysteem kon-
den doorlopen. Zo was er een quiz 
ontwikkeld, waarbij onder meer 
werd getest of kinderen weten wat 
voorwerpen uit het dagelijks leven 
eigenlijk kosten. Ook werden aller-
lei vragen gesteld over geld en de 
waarde van geld. Kinderen konden 
geld met een speciale lamp testen 

op echtheid en ook waren er oude 
vertrouwde guldens te bekijken, 
in munt- en briefgeld. De middag 
werd afgesloten met een vragen-
rondje en discussie en een enthou-
siast applaus voor Pascale.

Doel
De gastles is georganiseerd in het 
kader van Maatschappelijk Be-
trokken Ondernemen. Doel is om 
kinderen op speelse wijze bewust 

te maken van geld. Samen voor 
De Bilt heeft Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug en BSO De Bonte Kraai, 
onderdeel van Kinderopvang De 
Bilt, samengebracht.  

(Judith Boezewinkel)

Pascale Nelemaat en Joost Hoffland 
in gesprek met de kinderen. (foto 
Hans Lebbe)

Nieuw speeltoestel in 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Sinds een paar weken staat er een prachtig nieuw speeltoestel 
op het plein bij de Maartensdijkse Martin Luther Kingschool. 
Omdat dit toestel op openbaar terrein staat, heeft de gemeente 

samen met de school dit speeltoestel bekostigd. Onderwijs-
wethouder Madeleine Bakker heeft het speeltoestel op 

woensdag 25 mei officieel onthuld.

Om het eigen aandeel te betalen is er in het afgelopen schooljaar een 
sponsorloop georganiseerd, zijn er diverse acties gevoerd en is er door 
sponsoring van Top Kids BSO, Jan Gijzen Groen en Bas de Groot tuin-
aanleg (voor afbouw en renovatie) een behoorlijk bedrag bij elkaar 
gespaard. De gemeente heeft het gespaarde bedrag vervolgens verdub-
beld. Al met al een mooi gezamenlijk initiatief met een prachtig resul-
taat.

Goede samenwerking
Wethouder Madeleine Bakker roemde het gezamenlijke initiatief van 
school en buurt. Ze vroeg de kinderen of ze tevreden waren met het 
resultaat; heel veel leerlingen staken vervolgens hun hand op om dat 
te bevestigen. Het toestel is van hout met eronder rubbertegels en biedt 
veel verschillende mogelijkheden om te beklimmen. Samen met Albert 
Noorlander, (speeltoestellen-)ambtenaar bij gemeente De Bilt, hebben 
de kinderen gekozen voor het nieuwe toestel dat een prominente plek 
op het schoolplein heeft gekregen. Onder toeziend oog van alle leer-
lingen knipte de wethouder een geel lint door. Daarna klommen veel 
leerlingen gelijk op het speeltoestel. 

Wethouder Madeleine Bakker knipt het gele lint door waarmee het 
nieuwe speeltoestel op het schoolplein van de Martin Luther Kingschool 
officieel in gebruik wordt genomen.
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Wist je dat er alleen al in Nederland jaarlijks zo’n 1,2 miljoen matrassen worden weggegooid?  
Dat noemen wij weggegooid geld, want bij inlevering van je oude matras(sen) ontvang je nu  
tot € 500,-* voordeel op de nieuwe matrassen van Auping. En dat is niet alleen voordelig voor  
je portemonnee; doordat we je oude matrassen recyclen sparen we ook het milieu.  
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op auping.nl/retouractie.

Val nu op voordeel

*De actie geldt van 5 mei t/m 5 juni 2016. Kijk op auping.nl/retouractie voor de voorwaarden.

Jouw oude  
matrassen zijn  

tot € 500,-*

waard

Op de woonboulevard • Kaap de Goede Hooplaan 20 • 3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

Laatste actieweek! Profiteer nog t/m
zondag 5 juni
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100 verjaardagboxen 
voor Jarige Job

Donderdag 19 mei hebben enkele leden namens Lionsclub Bilthoven 2000 een cheque ter 
waarde van 3500 euro overhandigd aan Stichting Jarige Job.

De heer Krabbendam, vrijwilli-
ger van Stichting Jarige Job, nam 
de cheque in ontvangst. Stichting 
Jarige Job zal met dit geld 100 
kinderen blij maken met een ver-
jaardagbox. In het afgelopen jaar 
heeft de Lions Club Bilthoven 
2000 geld opgehaald door middel 
van hun jaarlijkse wijnactie en de 
inmiddels fameuze kerstbomenac-
tie. Onder het motto ‘we serve’, 
helpen de Lions regelmatig als 
vrijwilliger en initiëren ze acties 
en evenementen om geld in te za-
melen voor goede doelen.

Job
Voor dit jaar is één van deze 
doelen de stichting ‘Jarige Job’ . 
Stichting Jarige Job wil de kloof 
tussen arme en rijke kinderen zo 
veel mogelijk dichten en maakt 
verjaardagen mogelijk voor kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar. 
Kinderen die hun verjaardag ei-
genlijk niet kunnen vieren omdat 
daar geen geld voor is. 

Jarige Job helpt deze kinderen én 
daarmee het hele gezin door in ie-
der geval de belangrijkste dag van 
het jaar wél mogelijk te maken. 

Box
Jarige Job geeft geen geld maar 
een verjaardagsbox ter waarde van 
35 euro met alles erop en eraan. 
Zoals slingers, ballonnen, taart-
mix, traktaties, wat lekkers voor 
thuis en cadeautjes. Jarige Job 
werkt samen met de Voedselbank. 
Van de gezinnen die daar geregis-
treerd staan, is het duidelijk dat ze 

in financiële nood verkeren. Via de 
Voedselbank worden de anonieme 
boxen verspreid onder de ouders. 

Komend jaar bestaat Lions In-
ternational 100 jaar. In dit kader 
leek het de Bilthovense Lionsclub 
een goed idee om 100 verjaardag-
boxen te schenken. 
(Malou Meijer) 

Brigitte Kant (Lionslid) overhandigt de cheque aan Richard Krabbendam 
van Jarige Job.

Benefietdiner groot succes
 

Op donderdag 26 mei organiseerden leerlingen van middelbare school De Werkplaats in 
Bilthoven een geheel verzorgd diner. Met de kaartverkoop, loterij en drankjes werd 1773,44 
euro opgehaald, geheel bestemd voor de patiëntenzorg van het Helen Dowling Instituut, dat 

psychologische zorg bij kanker biedt. 
 

Tientallen enthousiaste leerlingen 
waren betrokken bij het benefietdi-
ner op De Werkplaats. Terwijl en-
kele jonge chef-koks in de keuken 
luxe gerechten bereidden, zorgden 
anderen voor een keurige ontvangst 
en bediening van de gasten. Tussen 
de gangen door werden gasten ver-
maakt met muzikale optredens en 
een loterij. 
 
Indruk
Het benefietdiner was één van de 
vele evenementen die leerlingen 
van de Werkplaats organiseren 
voor het Helen Dowling Instituut. 
Het verlies van een 19-jarige vwo-
leerlinge van De Werkplaats aan 
kanker in 2013 maakte diepe indruk 
op de leerlingen en de school. 

Leerlingen zetten zich voor het derde schooljaar op rij in als ambassadeur 
van het Helen Dowling Instituut.  

Meedenken over Speelruimten
Op 6 juni organiseert Beter De Bilt ’s om 14.00 uur en om 20.00 uur in WVT, Talinglaan 10 
te Bilthoven bijeenkomsten voor ouders die willen meedenken over de inrichting van hun 

speelruimten. Op 23 juni komt het speelruimtebeleid in de gemeenteraadsvergadering over de 
‘kadernota’ aan de orde. De gemeenteraad bepaalt dan in grote lijnen de begroting voor 2017 

waarin de financierings(on-)mogelijkheden voor speelruimten. 

Ongeveer de helft van de ouders 
vindt dat speelruimten voor kinde-
ren in onze gemeente beter benut 
kunnen worden. Tijdens de bijeen-
komst van 6 juni zal aan ouders 
worden gevraagd naar hun ervarin-
gen en voorstellen. Buiten spelen 
is voor kinderen van groot belang. 
Het is gezond, draagt bij aan on-
derlinge contacten en biedt spel-

mogelijkheden die binnenshuis 
niet mogelijk zijn. Kinderen spe-
len overal: de straat, het trottoir, 
op groenstroken, op pleinen, in 
winkelcentra, onder een viaduct. 
Ouders die zelf aan de slag zijn 
gegaan met speelruimten of dat 
willen, kunnen 6 juni het woord 
voeren. Mogelijkheden van exter-
ne financiering, bijvoorbeeld via 

Jantje Beton, komen aan de orde. 
Beter De Bilt zal een overzicht 
geven van het beleid van de ge-
meente. Er worden foto’s vertoond 
van diverse speelruimten in de 
gemeente. Ouders kunnen desge-
wenst ’s middags hun kinderen 
meenemen. Aanmeldingen zijn ge-
wenst: Ebbe Rost van Tonningen: 
tel. 06 53225908. 

Cabaret en Autisme 
in De Bilt

Op 8 juni is er de cabaretvoorstelling van Wouter van de 
Waterbeemd (19), getiteld: ‘Wouter de Au(/r)ti(e)st’. Deze 
leuke en onderhoudende voorstelling over autisme vindt 
plaats in De Bilt op het hoofdkantoor van de Landelijke 
Oudervereniging Balans en De Nederlandse Vereniging 

voor Autisme (NVA). 

In zijn voorstelling zingt Wouter over zijn ambitie om artiest te wor-
den, leest hij voor uit het autisme-lesboek voor hulpverleners en ver-
telt hij hoe je ‘autisten in het wild’ moet benaderen. Zelfspot, uit-
vergroting en serieuze momenten maken dat de voorstelling iedereen 
raakt.

Jong
Wouter wist al op jonge leeftijd dat zijn passie in het theater lag. Op de 
middelbare school liet hij meerdere malen zien wat hij in huis heeft. 
Zo schreef hij zijn eigen toneelstuk al op zijn 15e. En op zijn 17e 
speelde hij in verschillende producties. Vanuit improvisatie ontstond 
de cabaretvoorstelling ‘Wouter de Au(/r)ti(e)st’. De voorstelling duurt 
ongeveer anderhalf uur. Daarna is er alle gelegenheid om vragen te 
stellen aan Wouter.

Datum: woensdag 8 juni 2016. Locatie: Balans/NVA, Weltevreden 4a, 
De Bilt van 20.00 tot 21.30. Balans-, NVA- en Impulsleden hebben 
gratis toegang. Kijk voor meer informatie op balansacademy.nl

Sterren op het podium
Honderdveertig theater- en musicalleerlingen van Masquerade uit De 
Bilt speelden vorig weekend, soms letterlijk, de sterren van de hemel 
in de voorstelling Aladdin. De grote theaterzaal was omgetoverd tot 
een mysterieus en betoverend land van Duizend-en-één-nacht. 

Ongeveer 800 mensen beleefden mee hoe prinses Jazmine en arme 
sloeber Aladdin elkaar ontmoetten op de markt in Agrabbah, verliefd 
werden en, met een beetje hulp van de Geest en Abu, grootvizier Jaf-
far versloegen. (Corinne Weeda)

Duizend en één nacht komt op het podium tot leven. (foto Ruben 
Jorksveld)

Together in het 
Lichtruim

Op 3, 4 en 5 juni organiseert Theaterschool Masquerade voor het eerst 
een theaterfestival in het Lichtruim in Bilthoven. Irene Jongbloets, 
artistiek leider van Masquerade, vertelt: ‘Onze theaterschool bestaat 
15 jaar en dat willen we groots vieren door vier voorstellingen te bun-
delen in een festival. De voorstellingen worden gespeeld door onze 
talentvolle jongeren uit de productieklassen.’

Naast de voorstellingen is er een uitgebreide randprogrammering be-
staande uit het Addams Family Horror Diner (dineren in horrorstijl), 
talkshows en dans- en muziekoptredens. Irene: ‘Want we maken, sa-
men met de Biltse Muziekschool, de Dansschool en de Werkschuit, 
onderdeel uit van één kunstencentrum het KunstenHuis.’ Het pro-
gramma van het festival is te vinden op www.theaterlichtruim.nl. 



Nootjes
 De Vierklank 30 1 juni 2016

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

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

TWEEPERSOONS BED, lat-
tenbodem, ombouw met twee 
nachtkastjes. Matrasmaat 
2x90cm en 200cm. Lang licht 
fineer kleur hout. € 175,00. 
Tel. 030-2287446

3 witkunststof tuinstoelen, 
stevig en stapelbaar voor 
€ 15,00. Tel: 035-5771317

Bu i t ense rvee rwagen t j e , 
wit voor € 10,00. Tel: 035-
5771317

KLM naslagwerk, 90 jaar 
onderhoud vliegtuigen. Leuk 
voor de hobbyist. € 10,-. Tel 
06-22175528

Een serie leuke flinsto-
nes boekjes uit de 60ger 
jaren. € 1,- per stuk. Tel 
06-22175528

Z.g.a.n.Togu balkussen, kleur 
rood, om op te zitten. € 10,- 
Tel 030-2210303

Elektrische Stoom Tapijt 
Reiniger eenvoudig handzaam 
€ 50,-. Tel. 030-2290390

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

Bauknecht koel-diepvries-
combinatie. Oud, maar prima 
werkend. 205x59x58 cm. 
Ook afzonderlijk te gebrui-
ken. Ideaal voor studenten-
flat. Gratis afhalen. Tel.: 030 
2285302.

Gratis af te halen: piano met 
houten kastombouw. Beetje 
vals, maar bijt niet. Tel. 0346-
212183 (na 18.00 uur).

Antieke lederen hoedendoos. 
In uitstekende staat. Bruin 
€ 50,00. Tel/ 0346-212614

Jaargang 2014 van Hobby-
Handig. € 10. Tel. 0346-
243758

Stripboek serie vieze humor 
is nog netjes € 4,00. Tel. 
0346-243758

Grote reiskoffer weinig 
gebruikt €10,00. Tel. 0346-
243758

1 pers. Donsdekbed 140 x 
220. I.z.g.st. € 15. Tel. 0346-
214065/ 06-29506849

Fietspomp met houtenplank 
i.z.g.st  € 12,50. Witte kinder-
stoel i.z.g.t. €15. Tel. 0346-
214065/ 06-29506849

5 delen Diktrom € 7,50. 
M’dijk Tel. 0346-213073

20 delen Lekturama de 
Tweede Wereldoorlog. 
€40,00. M’dijk Tel. 0346-
213073

Hogedrukspuit merk: Karcher 
1100 m. Twee keer gebruikt 
€ 35. Tel 0346-212950 
Houten hobbelpaard voor kin-
deren vanaf 2 jaar. €15. Tel 
0346-212901. 

Ronde metalen beugel(s) met 
bloempot(ten), potmaat 26cm 
voor aan de muur 52,50 per 
set. Tel 0346-213727

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

Slagerij van Loo is op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor de zaterdag. 
Ervaring niet vereist, een posi-
tieve instelling wordt gewaar-
deerd. Bel 030-2203813 of 
kom even langs in de winkel 
op de Hessenweg.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE schilder 
met 35 jaar ervaring, heeft 
nog tijd over voor al uw 
schilder- sauswerk/behangen/
dakrep. enz. Ingeschr. Kvk. 
Vrijbl. Prijsopg. 06-39870829

HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84974713

Huishoudelijke HULP met 
ervaring. Referenties op aan-
vraag. Tel. 06-87026538

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

Grote GARAGEVERKOOP. 
Za. 4 juni van 10.00 tot 13.00. 
Molenweg 18 Maartensdijk. 
Mooie spullen. 

Zaterdag 4 juni 
GARAGEVERKOOP. 10.00 
tot 13.00. Molenweg 31. 

Droge opslagruimte van ten 
minste 50 m2 gezocht voor 
2 tot 3 jaar. Ten behoeve van 
een leuk, maatschappelijk 
project. Suggesties? Belt u 
dan 06-149 666 68!

Man 72 jaar zoekt lieve 
VROUW om samen leuke 
dingen mee te doen Tel.: 035-
5771297

Gezocht iemand die schilde-
rijen en glaswerk van overle-
den kunstenares wil verkopen. 
Eigen opslag- en verkoop-
ruimte is nodig 06-44408626

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 
18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: 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

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.

Agenda Dorpsraad 
Groenekan op pag. 24

Geslaagde Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse 2016 
in Maartensdijk zit er weer 
op. Er waren ruim 500 in-
schrijvingen. Behoudens 
een enkeling die niet ge-
start is, kwam iedereen 
weer behouden thuis. 

Het evenement kende uit-
stekend wandelweer en 
kan gekenmerkt worden 
als een geslaagd evene-
ment voor Maartensdijk 
en omgeving. Foto's zijn 
te bekijken op
www.avdmaartensdijk.nl. 
[MN]

Bezoek Fort Ruigenhoek

Fort Ruigenhoek is onlangs gerestaureerd en zeker 
een bezoek waard. Verken het fort op zondag 12 
juni met de gids van Staatsbosbeheer, kom alles te 
weten over de geschiedenis en struin door de natuur 
rondom het fort, die vroeger een belangrijke rol 
speelde bij de verdediging. Aanvang 13.30 uur(tot 
15.00). U hoeft zich niet vooraf aan te melden maar 
kunt gewoon op de genoemde dag en tijd naar het 
fort komen, waar de gids bij het hek op u wacht. Wilt 
u met een eigen groep een rondleiding boeken? Dat 
kan ook! Mail naar utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 
en vraag naar de mogelijkheden.

Inleveren voor Rommelmarkt

Op 18 juni organiseert de Nederlands Gereformeerde 
Kerk uit Westbroek een rommelmarkt met gezellig-
heid, prachtige bloemen, de mooiste prijzen en... heel 
veel spullen. Deze rommelmarkt wordt gehouden 
van 10.00 tot 15.00 op Achterweteringseweg 56 in 
Westbroek. Spullen inleveren kan nog op zaterdag 
11 juni van 14.00 tot 16.00 uur op bovenstaand adres.

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

Op de schouders naar 
het einde!

De Bosbergschool rust 
uit op het muurtje.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

TZ volgend jaar weer in 
hoofdklasse

In de laatste wedstrijd van het seizoen moest TZ minimaal een punt pakken om kans te maken 
op nog een jaar hoofdklasse. Dit moest het team van scheidend coach Eric Geijtenbeek doen 

tegen, het in de zaal naar de korfballeague gepromoveerde, DSC. 

In de eerste helft begon DSC sterk 
aan de wedstrijd. Zuiver schietend 
liep de thuisploeg uit naar een ruime 
voorsprong halverwege de eerste 
helft. TZ liet het te makkelijk over 
zich heen komen en kon geen vuist 
maken. Langzaam kwam de ploeg 
van Eric Geijtenbeek beter in het 
spel. 10 minuten voor de rust stond 
het 11 – 7 voor de thuisploeg en 
daarna kantelde de wedstrijd. Vlak 
voor rust scoorde Daniël Meijers, 
die op de plek speelde van de ge-
schorste Randy Bruintjes, de 12 – 
13. Daniël was niet de enige invaller. 
Ook Ghislaine van Ginkel speelde 
mee op de plek van Anouk van Bre-
da, die afwezig was vanwege werk.

Vertrouwen
Direct na de rust volgde gelijk in 
de eerste aanval nog een goal, 12 – 
14. Dit was het laatste zetje wat TZ 
nodig had om vol vertrouwen voor 
een goed resultaat te gaan. Over 
verschillende schijven werd er ge-
scoord en de voorsprong vergroot 

naar 4 punten. Daarbij was er een 
belangrijke rol weggelegd voor Joep 
Gerritsen. Ondanks het gebrek aan 
slaap, nadat hij twee dagen eerder 
vader was geworden, speelde hij een 
goede wedstrijd. DSC verkleinde 
het gat een aantal keer naar 3 punten, 
maar steeds scoorde TZ snel tegen, 

waardoor het gat van 4 tot ongeveer 
10 minuten voor tijd op het bord 
bleef staan. DSC zette nog eenmaal 
aan voor eigen publiek en TZ moest 
het hoofd koel houden. DSC kwam 
wel dichterbij, maar lange aanvallen 
zorgde ervoor dat de overwinning 
niet meer in gevaar kwam. Er werd 
gewonnen met 22 – 24.

Verzekerd
Tien minuten na de wedstrijd kwam 
het verlossende bericht dat KVS 
verloren had van Avanti. Daardoor 
is TZ nog een jaar verzekerd van 
de hoofdklasse. Een mooie presta-
tie van de ploeg uit Maartensdijk. 
Ook een mooie afsluiting van goede 
samenwerking met trainer Eric Ge-
ijtenbeek. Men kan terugkijken op 
een goede samenwerking de afgelo-
pen drie jaar. Naast Eric nemen ook 
Lianne Meijers en de geblesseerde 
Lucinda van Beerschoten afscheid. 
Helaas lukt het niet meer om korfbal 
te combineren met hun werkzaam-
heden.

Trainer/ coach Eric Geijtenbeek, 
die na drie succesvolle jaren TZ 
verlaat.

DOS promoveert 
Afgelopen zaterdag tekende DOS 1, na het kampioenschap in de zaal, voor dezelfde titel op  

het veld. Om na de promotie van vorig seizoen als nieuwkomer direct de titel op te eisen is een 
topprestatie. Hierdoor speelt DOS volgend seizoen in de Overgangsklasse; een nieuw unicum in 

de 49-jarige geschiedenis van de club.

Het was een mooi affiche voor de 
laatste wedstrijd. DOS tegen No-
viomagum in een rechtstreeks duel 
voor de titel. DOS had als trotse 
koploper een voorsprong van twee 
punten op de naaste concurrent. 
De thuisploeg blaakte van zelfver-
trouwen. Verliezen had de ploeg 
van coach Steven Brink dit gehele 
seizoen immers maar één keer 
meegemaakt. Hiernaast was de uit-
wedstrijd tegen Noviomagum in 
oktober 2015 ruim met 13-22 ge-
wonnen.

Drukte
Op de accommodatie van DOS was 
het een drukte van jewelste. Fami-
lie, vrienden, sponsors, voormalige 
trainers, iedereen was gekomen 
om het mogelijke kampioenschap 
mee te maken. DOS begon goed 
aan de wedstrijd en pakte snel een 
3-0 voorsprong. Al snel bleek dat 
Novio moeite had om onder de 
druk van DOS uit te komen. DOS 
vergrootte de voorsprong naar zes 
punten, maar Novio kon door mid-
del van een aantal strafworpen 
dichterbij kruipen richting een 12-
10 ruststand.

Eenrichtingsverkeer
De tweede helft werd eenrichtings-

verkeer. Het tempo van DOS werd 
de bezoekers te machtig en zij 
moesten afhaken. DOS bleef maar 
scoren, terwijl het bij Novio steeds 
moeizamer ging. Vijf minuten voor 
tijd kreeg routinier Shanna Versteeg 
een publiekswissel. Zij gaat vol-
gend seizoen in het tweede spelen. 
Zij is de enige speler van het team 
die de geweldige opgang van het 
kampioenschap in de 4e klasse in 
2010 naar promotie naar de Over-
gangsklasse in 2016 mee heeft ge-
maakt.

Duidelijk
DOS won de wedstrijd met de 
veelzeggende score van 26-17. 
Zo duidelijk winnen van je di-
recte concurrent zegt veel over de 
sterkte van het team. Een terechte 
kampioen in Westbroek. 

Dit werd gevierd met onder meer 
een rit op de platte kar door het 
dorp met daarop ook de spelers 
van DOS 2 en DOS 3, die de af-
gelopen weken al kampioen waren 
geworden.

De uitgelaten kampioenen.

Bridgeclub Bilthoven 
viert 14e lustrum

Afgelopen zaterdag vierde bridgeclub Bilthoven haar 
70-jarig bestaan met een feestelijke drive in het Bilthovens 

café van Miltenburg. Na het welkomstwoord van 
voorzitter Jan Groenewegen werd er fanatiek gespeeld.

Na de uitslag verscheen tot ieders verrassing districtsvoorzitter Theo 
van Munnen van de Nederlandse Bridgebond om de club met het jubi-
leum te feliciteren. In het bijzonder zette hij wedstrijdleider Bert Nij-
dam in het zonnetje en memoreerde de waarde die Bert voor de club en 
omgeving heeft gehad gedurende vele jaren. De volkomen verraste Bert 
vond zijn inbreng eigenlijk heel gewoon, maar de waardering maakt het 
wel extra leuk. 

Vanaf dinsdag 7 juni organiseert de jubilerende vereniging een zomer-
drive op dinsdagavonden in juni en begin juli in het H.F. Witte Centrum 
Witte centrum. Aanmelding kan dinsdags (vanaf dinsdag 7 juni) aan de 
zaal om 19.15 uur of eerder via de mail adnijdam@vodafonethuis.nl.

Als waardering werd Bert Nijdam een ‘kei’ uitgereikt; ingesteld voor 
bevonden keien voor het bridge. 

Zomerbridge van start 
Bridgeclub Hollandsche Rading 
organiseert wederom op dertien 
donderdagen een Zomerbridge-
reeks vanaf 2 juni tot en met 
donderdag 25 augustus in het 
dorpshuis, Dennenlaan 57 te Hol-

landsche Rading. Bij voorkeur van 
tevoren aanmelden via mail bij 
bchollandscherading@gmail.com 
of telefonisch bij Trees van Doorn 
tel. 030 2292078 voor 17.00 uur op 
de dag/avond zelf en in het uiterste 

geval rond 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. 

Open 
Zomerbridgedrives 

Bridge Combinatie Concor-
dia-86 houdt ook deze zomer op 
de woensdagen van 8 juni t/m 
13 juli en 17 + 24 augustus weer 
open drives. De drives zijn voor 
iedereen toegankelijk. Deelname 
voor niet leden is 2 euro per per-
soon per avond. De speellocatie 
is gebouw De Schakel (achter de 
Immanuelkerk), Soestdijkseweg-
Zuid 49b, De Bilt. Aanvang 19.30 
uur. 
Belangstellenden hoeven zich 
niet vooraf te melden, maar 
dienen wel uiterlijk 19.15 uur 
aanwezig te zijn. Nadere infor-
matie: Wim Westland, (tel. 030 
2251012) of Els van den Berg 
(tel. 030 2281581).

Postduivenwedstrijd
Er waren dit weekeinde bij PV De Bilt twee wedvluchten (postduiven-
wedstrijden). De eerste tien vogels (van), komend vanaf het Franse Or-
léans Saran (gemiddelde afstand 520 km) kwamen als volgt terug: Ron 
Miltenburg 1, 4 en 5, Comb. van Grol & Zn. 2 en 10, Comb. Steenbeek 
& Zn. 3 en 7 en Ron van Veggel & Zn. 6, 8 en 9. 

De andere postduivenwedstrijd was vanaf het Franse Péronne (290 
km.) De vogels (van) kwamen in deze volgorde weerom: Ron Milten-
burg 1, Ron van Veggel & Zn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. De duiven van 
de overige liefhebbers vielen net buiten de (eerste tien) prijzen. 
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Meiden naar finale 
Cruyff Courts

Het meidenteam van De Bilt, voornamelijk bestaande uit 
meiden van de Groen van Prinstererschool, heeft de finale 

van het Cruyff Courts toernooi bereikt.

Vrige week woensdag wonnen ze hun drie kwartfinalewedstrijden in 
Amersfoort, waardoor ze afgelopen zaterdag in Arnhem mochten aan-
treden voor de halve finale wedstrijden. Waren de meiden tijdens de 
eerste ronde in De Bilt nog in stemmig grijs gekleed, nu droegen ze 
prachtige blauwe shirts met roze tinten, waarmee het regenboogkarak-
ter van dit team nog maar eens extra werd aangegeven. De halve finale 
werd een groot feest, want met 6 overwinningen en doelcijfers van 28 
voor en 1 tegen, bereikten ze overtuigend de nationale finale.

Indrukwekkend
Na afloop werd een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan de onlangs 
overleden Johan Cruijff, naamgever van dit toernooi. De meiden gaan 
er voor om De Bilt en stichting Mens De Bilt dan waardig te vertegen-
woordigen, met avontuurlijk en zelfbewust spel, geheel in de geest van 
Cruijff.  (Ytzen Renema)

Het meidenteam treedt op 18 juni 
aan voor de finale in Eindhoven.

Wielertoervereniging Westbroek 
in nieuw tenue

door Walter Eijndhoven

Na de oprichting van de vereniging op woensdag 17 februari is het hard gegaan met de eerste 
wielerclub in Westbroek. Het kersverse bestuur kreeg onder andere de opdracht aan de gang te 

gaan met nieuwe clubkleding, voor alle leden, en dat is hen goed gelukt. 

‘Wij zijn heel erg tevreden met onze 
nieuwe outfit. Het ziet er mooi en 
fris uit, met die felle kleuren blauw 
en oranje’. Aan het woord is Martin 
Westeneng, voorzitter van de ver-
eniging. Hij vervolgt: ‘Wij zijn als 
bestuur blij dat een aantal enthou-
siaste sponsors zich voor drie jaar 
heeft vastgelegd aan onze vereni-
ging, zodat wij deze kleding konden 
aanschaffen voor onze leden’. 

Tenue
En het resultaat is er naar. Tijdens 
de oprichtingsvergadering werd het 

ontwerp voor de nieuwe kleding 
al gepresenteerd en werd er met 
veel enthousiasme gereageerd op 
het nieuwe tenue. Gert-Jan Evers, 
penningmeester: ‘Wij hebben goed 
gekeken naar de kwaliteit van de 
kleding, uiteraard in verhouding 
met de prijs. Uiteindelijk is geko-
zen voor een merk dat ook veel 
profrenners kleedt’. Westeneng vult 
aan: ‘Tijdens het pasmoment kwam 
80 man langs om hun kleding te 
passen. Vervolgens kregen wij twee 
weken geleden de bestelling binnen 
in grote dozen en konden de setjes 

per lid bij elkaar gezocht worden. 
Tijdens het fotomoment van de 
clubkleding ziet de groep renners 
er geweldig uit, zo’n vijftig man, 
geheel in het nieuw gestoken. 
Jan Hennipman, secretaris van de 
vereniging, vertelt: ‘Iedereen die 
meefietst in de groep, rijdt in de-
zelfde stijl. Schitterend. Sinds de 
eerste vergadering in december 
is veel gebeurd, wij hebben veel 
werk verzet en daar is dit dan het 
resultaat van. Een florerende ver-
eniging met 80 leden, niet alleen 
uit alle kernen van gemeente De 

Bilt, maar ook uit andere plaatsen 
in de omgeving’. 

Fietsmomenten
Inmiddels is de rust weergekeerd. 
Alle leden zijn in het nieuw gesto-
ken en het bestuur heeft een grote 
stap gezet om van deze vereniging 
een succes te maken. Sinds april 
toeren diverse groepen leden, on-
der leiding van een wegkapitein, 
over ‘s heerenwegen, op diverse 
vaste fietsmomenten in de week. 
Evers vertelt: ‘Wij hebben inmid-
dels ook een mooi rondje van 80 
kilometer, met slechts vier stop-
lichten. Je kunt dus continu lekker 
doorfietsen en zo een hoge gemid-
delde snelheid per uur halen. Dit is 
wel bedoeld voor de snellere ren-
ners. Er zijn ook groepen die een 
gemiddelde halen van 27 km/u. 
En als groep zorgen wij ervoor dat 
niemand alleen thuiskomt. Ons 
motto is en blijft om samen met 
elkaar te fietsen en plezier te heb-
ben in fietsen’. Achter de coulis-

sen gaat het bestuur gewoon door 
met haar werk. Hennipman: ‘Onze 
vereniging is er voor iedereen, 
met voor ieder wat wils. Wij zijn 
nu bezig met het oprichten van 
een jeugdgroep, die onder bege-
leiding de fijne kneepjes van het 
fietsen leert, een barbecuecommis-
sie voor de sfeer binnen de vereni-
ging en een toertochtcommissie 
om ook elders in het land mooie 
tochten te rijden.’. Evers vult aan: 
‘Laatst hebben wij nog een mooie 
tocht gereden van Veenendaal 
naar Veenendaal. Je zou denken 
Veenendaal-Veenendaal? Dat is 
een eind fietsen, zeg. Toch was de 
totale afstand 140 kilometer. Voor 
sommigen was de afstand mis-
schien wat langer, in verband met 
zwalkend gedrag op de fiets’, zegt 
hij lachend. 

Wie meer informatie wil over de 
vereniging: er wordt nog hard ge-
werkt aan de website: www.wtv-
westbroek.nl

Geheel in het nieuw gestoken, klaar om te toeren.

Zweetdruppels bij Visscher
door Kees Diepeveen

De sponsoractie, die op 28 mei bij Fysio Fitness Visscher in Groenekan is opgezet om twee 
Biltenaren een mooi bedrag aan sponsorgeld mee te kunnen geven voor hun deelname aan de 

fietstocht naar de Alpe D’Huez op 2 juni heeft rond de 35 deelnemers opgeleverd. 
De deelnemers fietsten zich in het zweet bij het onderdeel Spinning of gingen diep in hun 

reserves bij de groepsles Bootcamp. 

De bedwingers van de Alpe D’Huez 
Kees van Zoest en Raymond Jan-
sen kijken met een goed gevoel 
terug op het verloop van het spon-
sorevenement. Vooral de groepsles 
Spinning is goed bezocht. Onder 
de bezielende leiding van instruc-
teur Ton van der Velde fietsten de 
deelnemers zich een uur lang in 
het zweet. Er is veel afwisseling 
in de les en de deelnemers krijgen 
het zwaar te verduren. Afwisselend 

staan op de pedalen, dan weer zit-
ten, in een hoog tempo fietsen en 
dan weer laag om vervolgens met 
weerstand te fietsen als ware het 
een bergetappe van de 2e categorie. 
Ondersteund door opzwepende mu-
ziek, welke het traptempo aangeeft. 
Gesponsorde energiedrankjes en 
energierepen gaan grif van de hand.

Alpe D’Huez
Kees van Zoest: ‘Ik doe voor het 

5e jaar mee aan de beklimming van 
de Alpe D’Huez. Raymond Jansen 
gaat voor het 3e jaar. Ons streven 
is om tenminste viermaal de Alpe 
D’Huez te beklimmen. Daar gaan 
we ongeveer acht uur over doen’. 
Kees vervolgt: ’Het is heel zwaar, 
maar we willen het halen. Opge-
ven is geen optie. Wij gaan het op 
wilskracht doen. Voor de mensen 
waar we het voor doen is wilskracht 
veelal niet voldoende’. 

Sponsoring
Onze sponsoractie bij Visscher 
heeft het mooie bedrag van 429 
euro opgeleverd. Dit komt uit de 
inschrijfgelden van de deelnemers, 
de opbrengst van de pannenkoe-
kenactie en uit de fooienpot. Kees: 
’Via onze actiepagina’s van de 
Stichting Alpe d’HuZes hebben wij 
1347 euro  ontvangen. Dus in totaal 
hebben wij 1776 euro opgehaald 
voor het KWF.  Bovendien is er 
nog 340 euro aan toezeggingen ge-
daan. Kees vervolgt: ‘Raymond en 
ik fietsen in een van de vijf teams 
van pakketbezorger DHL, mijn 
werkgever. De opbrengst van onze 
actie wordt gevoegd bij het totaal 
sponsorbedrag dat de vijf DHL-
teams hebben opgehaald plus wat 

De deelnemers aan de groepsles Spinning spannen zich net zo in als de 
deelnemers, die op 2 juni meerdere keren de Alpe D’Huez gaan beklimmen. 
Ook bij deze les was het motto: ‘Opgeven is geen optie’. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
01-06
Do.

02-06
Vr.

03-06

Saté van varkenshaas
met friet en sla

of
Roodbaarsfilet

met mosterd-dillesaus
of

Tandoori van champignons

€ 10,-

Woe.
08-06
Do.

09-06
Vr.

10-06

Gebakken eendenborstfilet
met Hoisinsaus

of
“Bouillabaise”

Zuidfranse visschotel
of

Artisjok met kruidenvinaigrette

€ 10,-

4 juni “Running dinner Groenekan”
Koffie bij Naast de Buren

DHL nog aan sponsorgelden van 
relaties heeft ontvangen.  Ik weet 
dat de stand op dit moment al meer 
dan 100.000 euro is. Wij zijn hier 
allemaal heel erg blij mee. En het 
motiveert enorm. Kees geeft verder 
aan: ‘We vertrekken vanavond om 
21.00 uur en hopen morgen rond 
07.00 uur aan te komen. We trainen 
nog een paar keer en gaan het dan 
waar maken op 2 juni.
En…opgeven is geen optie’. 

advertentie
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