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Motoravondvierdaagse
Voor het derde achtereen-
volgende jaar organiseert 
motorclub STIMON de 
avondvierdaagse voor mo-
torrijders. 

Vier wat kortere avondrit-
ten die worden verreden in 
groepsverband onder leiding 

van een toerleider. Dit jaar is 
er op iedere avond een andere 
toerleider, een wijziging ten 
opzichte van voorgaande ja-
ren.  Aan het deelnemen zijn 
geen kosten verbonden. I het 
geval de deelnemers bij het 
eindpunt willen genieten van 
consumpties, wordt een kleine 

bijdrage van 2 euro pper per-
soon gevraagd. 
Van maandag 15 t/m donder-
dag 18 juli kunnen de deel-
nemers zich tussen 18.15 en 
18.45 uur melden en verzame-
len op het parkeerterrein bij 
de Goudreinet in Terschuur. 
Het vertrek is om 19:00 uur.

Zomermaaldag met stoom
Zaterdag 13 juli is het 
stoomgemaal Arkemheen 
in Nijkerk weer in werking. 
Hier valt van alles te beleven 
en ontdekken voor jong en 
oud! 

Het oude gemaal is onder 
stoom; de buitenschepraderen 
scheppen het water uit de pol-
der naar het Nijkerkernauw. 
De stokers stoken het vuurtje 
nog eens op en zorgen dat er 
druk op de ketel zit en dat die 
niet over de rooie gaat. De 
machinist laat de machine ge-
smeerd lopen en hij kan u alles 
vertellen over hoe het allemaal 
werkt. Er is een zomerspeur-

tocht uitgezet en als het goede 
woord gevonden is, ontvangen 
de deeelnemers een presentje. 
Iedereen kan van deze schit-

terende plek genieten en de 
polder is in zomerpracht.
Op de zolder van het bezoe-
kerscentrum is de expositie 
Vrijwilliger in Beeld van foto-
graaf Hans Krudde te bewon-
deren. Schitterende portretten 
in zwart-wit van 50 vrijwil-
ligers die het stoomgemaal 
draaiende houden.

Deze expositie is nog te zien 
tot 21 juli. 

Zaterdag 13 juli van 11.00 
tot 16.00 uur, Zeedijk 6, 
Nijkerk.
Entree: Volwassenen € 4,00 en 
kinderen t/m 14 jaar € 2,00. Stoomgemaal Arkemheen. 

Vlinderstichting organiseert 
vlindertelling in tuinen
Het gaat slecht met onze vlin-
ders. In Nederland vinden ze 
nog maar weinig bloeiende 
bloemen. Gelukkig hebben 
veel mensen bloemen in hun 
tuin. De Vlinderstichting wil 
graag weten hoeveel vlinders 
daar gebruik van maken en 
roept iedereen op tussen za-
terdag 6 juli en 28 juli mee te 
tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op 
het milieu en de klimaatveran-
dering. Door vlinders te tellen, 
kun je dus meten hoe het met 
de natuur in je omgeving gaat. 
De Vlinderstichting verzamelt 
al jarenlang gegevens over vlin-
ders, zodat ze beter beschermd 
kunnen worden. Iedereen die 
van vlinders houdt kan tijdens 
de tuinvlindertelling dus bij-
dragen aan die kennis.
Iedereen kan zijn of haar waar-
nemingen van vlinders in de 
tuin direct doorgeven via de 
app Vlindermee of de website 
www.vlindermee.nl. Hulp no-
dig bij het herkennen van vlin-
ders? Download dan de handi-
ge vlinderherkenningskaart. Of 
gebruik de app Vlindermee om 
vlinders te herkennen.
De zomer van 2018 was ex-
treem warm en droog. En dat 
zagen we aan de aantallen vlin-
ders! Het waren er veel minder 

dan normaal. Veel voedsel-
planten waren verdroogd. In 
Utrecht werden ruim 3.000 
vlinders geteld. Dat waren 
vooral veel koolwitjes, die goed 
tegen hitte kunnen. De atalan-
ta, de dagpauwoog en de kleine 
vos waren nagenoeg afwezig; in 
het noorden en noordwesten 
van het land werden ze wel 
meer geteld. Een nieuwkomer 
in Utrecht was in 2018 de 
buxusmot.
 
Insecten sterven in rap tempo 
uit, en ook met onze vlinders 
gaat het niet goed. We zien veel 
minder vlinders dan 25 jaar ge-
leden. Dat komt vooral doordat 
hun leefgebied verdwijnt. Vlin-
ders leven van bloeiende bloe-

men en planten en ook rupsen 
hebben wilde planten nodig. 
Maar bloemenweides zijn ver-
dwenen: bebouwd, betegeld of 
platgemaaid. Voedselplanten 
voor rupsen worden steeds 
schaarser. En ook het gebruik 
van gif is desastreus voor deze 
vrolijke vliegers.

Maak de tuin vlinderklaar!
Tuinen zijn belangrijk leefge-
bied voor vlinders. Wat moet je 
doen om vlinders naar je tuin 
te lokken?

-  Plant nectarrijke bloemen 
voor vlinders

-  Zorg voor voedselplanten 
voor rupsen

-  Gebruik geen gif

Zou de distelvlinder dit jaar winnen? 

Astrid Posthouwer nieuw lid 
raad van bestuur Meander
De Raad van Toezicht van 
Meander Medisch Centrum 
heeft Astrid Posthouwer 
benoemd als lid van de raad 
van bestuur. 

Astrid Posthouwer (47) is 
momenteel divisiemanager 
Heelkundige Specialismen 
bij het UMC Utrecht en was 
voorheen werkzaam bij Ernst 
& Young, VisionClinics en 
Bergman Clinics. Ellen Peper, 
voorzitter Raad van Toezicht: 
“Meander wil voor patiënten, 
medewerkers en organisaties 
partner in gezondheid zijn. De 

ruime ervaring van Astrid in 
de zorg, haar kennis van de re-
gio en persoonlijkheid sluiten 
heel goed aan bij de opgaven 
en ambities van Meander. We 
zien uit naar haar komst als lid 
van de raad van bestuur.”
Astrid Posthouwer zal op 
15 oktober starten in haar 
nieuwe functie en vormt 
vanaf die datum samen met 
de huidige voorzitter Frank 
de Reij de Raad van Bestuur. 
Haar aandachtsgebieden zijn 
onder andere kwaliteitszorg, 
topklinische zorg en regionale 
samenwerking.Astrid Posthouwer. 

Vacatures moeilijk te vervullen
Het aantal WW-uitkerin-
gen in de regio Amersfoort 
daalde in de maand mei met 
2,3% minder sterk dan het 
gemiddelde in Nederland.

De arbeidsmarkt in de regio 
Amersfoort is krap, blijkt uit 
de spanningsindicator van het 
UWV. Werkgevers in deze 
regio hebben moeite om vaca-
tures te vervullen. 

Onvoldoende vakkennis, 
het ontbreken van relevante 
werkervaring of een passende 

opleiding van sollicitanten zijn 
belangrijke oorzaken. 
Eind mei 2019 verstrekte het 
UWV 4.689 WW-uitkeringen 
in de regio Amersfoort. Dat 
waren 110 WW-uitkeringen 
minder dan in april (-2,3%). 
Het WW-percentage, dat is 
het aantal WW-uitkeringen 
ten opzichte van de beroeps-
bevolking, bedroeg in mei 
2019 in de regio Amersfoort 
2,6%.  In vergelijking met 
mei 2018 daalde het aantal 
WW-uitkeringen in de regio 
Amersfoort met 15,8%, ofwel 

881 uitkeringen.
Het UWV geeft in de recent 
verschenen arbeidsmarkt-
prognose 2019-2020 aan dat 
ook de komende periode het 
vervullen van vacatures een 
uitdaging blijft voor werkge-
vers. De arbeidsmarkt van de 
regio Amersfoort heeft in het 
eerste kwartaal 2019 op basis 
van de spanningsindicator 
UWV de typering ‘krap’. Er 
zijn dan relatief veel open-
staande vacatures ten opzichte 
van de kortdurende WW-uit-
keringen.

Vrijdag is er 
wéér een editie 
van De Bunschoter 
Naast deze uitgave van de Bunschoter verschijnt er op vrij-
dag en behoudens de zomermaanden ook op maandag een 
editie voor abonnees. Hierin uiteraard nog veel meer nieuws 
en achtergronden. Enkele onderwerpen uit de komende uit-
gave op een rijtje.

* Een inwoner is tot een werk-
straf veroordeeld vanwege 
verduistering van schilderijen 
bij een kunstuitleen. 

* Columns van Jody van de 
Coterlet en Johan Vedder. 

* Inzake vernieling van een 
auto en heling van een motor-
fiets door een inwoner dient 
de rechter uitspraak te doen. 

* CDA: Pittige manier van op-
positie voeren.

* Vervolg van de zaak van de 
moedermoord.

* Aart en Steventje Kuis-van 
de Groep blikken terug op 
zestig huwelijksjaren. 

* In hoger beroep speelt een 
zaak tegen een inwoner die 
verdacht wordt van een po-
ging tot het wurgen van een 
agente. 

* Niels Geuchies en Bastiaan 
Beekhuis bereiden je voor om 
de grillmaster van de camping 
of het vakantiepark te worden. 

* Dierenquiz waarbij toe-
gangskaarten voor Dierenpark 
Amersfoort te winnen zijn.

* De gemeenteraad komt don-
derdag in vergadering bijeen. 

* Terwijl de schoolvakanties 
nog moeten beginnen, start 
voor IJsselmeervogels reeds 
komende maandag de oefen-
campagne alweer. 

Genoemde items zijn een kleine greep uit het totale 
nieuwsaanbod. Ook zijn de onderwerpen onder voorbehoud; 
nieuws is immers voortdurend in beweging. De Bunschoter: 
krant voor betrokken burgers! Nieuwsgierig,

Maar nog geen abonnee? Ga dan voor een fraai kennisma-
kingsaanbod naar www.debunschoter-online.nl/abonneren 
of bel tijdens kantooruren 299 79 99.

Advertorial

Kinderen krijgen zwemles in kleine groepen

De Duker maakt kinderen zwemveilig
Het volgen van zwemlessen is in een waterrijk land als Nederland 
ontzettend belangrijk.  Bunschoten-Spakenburg heeft veel water 
en dus veel kans op onveilige situaties. Door zwemles probeer je 
onveilige situaties te beperken en creëer je juist een veilige situatie. 
Zwembad De Duker biedt die lessen aan voor kinderen vanaf vier 
jaar. De Duker gaat voor kwaliteit en steekt veel energie in de lessen, 
die worden gegeven door ervaren en gediplomeerde instructeurs. 
Klanten geven De Duker gemiddeld een 8,0. Daar mogen de 
medewerkers heel tevreden over zijn, al is en blijft het streven dit 
cijfer nog verder op te krikken.       

Voor wie met kinderen op vakantie 
gaat, is het altijd een veilig gevoel 
dat ze een zwemdiploma hebben. Ze 
kunnen dus nooit te vroeg beginnen, 
maar de minimumleeftijd is vastgesteld 
op vier jaar. Kinderen die na de 
komende zomervakantie de snelcursus 
(vijf maanden) gaan volgen, hebben 
voor de volgende zomervakantie hun 
diploma. Dat geldt niet voor hen die 
de reguliere lessen volgen. Die zijn 
meestal langer dan een jaar bezig 
voordat ze mogen afzwemmen.
Wie zijn kind zwemlessen laat volgen in 
De Duker betaalt een vaste pakketprijs 
met daarbij diploma-garantie. Voor 
de snelcursus is dat een A-pakket. 
Daarna betalen ze apart nog voor B 
en eventueel het C.  Bij de reguliere 
zwemlessen koop je een A-B-pakket; 
het C is daarna ook een optie. 
In De Duker leren kinderen 
zwemmen in een groot zwembad en 
oefenen ze onder veel verschillende 
omstandigheden. Die ervaringen 
nemen ze mee. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de 
glijbaan. 
Kinderen ontvangen de Nationale 
Zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. 
Deze diploma’s voldoen aan de 
nationale zwemveiligheidsnormen. 
Het nationale diploma staat voor 
zwemveiligheid. Klaas Jan Bijl, 
bedrijfsleider van De Duker, geeft aan: 
,,De diploma-cyclus is zo gecreëerd dat 
je echt kunt zwemmen als je A, B en C 
hebt. Dan ben je alle facetten binnen 

het zwemmen machtig. Je bent dan 
zwemveilig voor zwembaden. Maar 
let wel op: met C ben je nog niet veilig 
voor de zee met zijn stromingen. Daar 
is niemand veilig voor.’’ 
De Duker werkt dus ook via het A-B-C-
principe. Klaas Jan: ,,A is het begin, B is 
beter en met C is het compleet.’’
In het zwembad aan de Bikkersweg 
wordt lesgegeven aan kleine groepen, 
zodat kinderen alle aandacht krijgen. 
De groepen tellen maximaal tien 
personen, bij de snelcursus maximaal 
acht.  ,,Daarnaast heeft men tot het 
A-diploma een vaste lesgever. Die 
bouwt zo een band op met het kind, 
kent het van a tot z’’, geeft Bijl aan. 
In De Duker wordt gewerkt met 
EasySwim. Daarbij dragen de kinderen 
een speciaal pakje met drijvers. 
Daardoor geven ze zich gauwer over 
aan het gevoel van het water, voelen 
ze zich sneller veiliger en kunnen 
ze dus sneller naar het diepe bad. 
Binnen het EasySwim-diploma worden 
zwemveiligheid en plezier uitgedrukt 
in negen praktijksituaties. In deze 
praktijksituaties worden alle elementen 
die voor de juiste zwemvaardigheid 
nodig zijn gecombineerd. De kinderen 
worden hierbij tijdens het diplomafeest 
niet meer beoordeeld op techniek. Het 
afzwemmen is dan ook geen examen. 
Echter, de opleiding voorafgaand aan 
het diplomafeest én de praktijksituaties 
zijn zo ontworpen dat de juiste 
zwemvaardigheid gewaarborgd wordt. 
Het diplomazwemmen is hiermee een 

feestelijke afsluiting zonder kans op 
falen.
Daarnaast kent De Duker ook 
zwemvriend Vinnie, de vis waarbij 
de kinderen een schubje kunnen 
verdienen. Het is voor een kind 
natuurlijk heel leuk om te laten zien 
hoe ver hij of zij met de opleiding 
is. Daarvoor is dus Regenboogvis 
Vinnie in het leven geroepen. Bij de 
eerste les mag ieder kind z’n eigen 
Regenboogvis Vinnie en een eerste 
stukje van deze vis uitzoeken. Na iedere 
fase komt er een onderdeel bij. Met 
het Zwem-C is de Regenboogvis Vinnie 
helemaal compleet. Het personeel 
van De Duker staat voor transparantie 
en duidelijkheid. Reden dat ouders 
aanwezig mogen zijn bij de lessen. En 
dan niet achter glas, maar gewoon aan 
de rand van het bad. Klaas Jan: ,,Wij 
hebben geen geheimen. Ouders zien nu 
bovendien zelf de vorderingen van hun 
kind, waardoor daarover veel minder 
discussies plaatsvinden.’’ 

Zodra het kind is ingeschreven, mag 
het gratis oefenen en vrijzwemmen 
onder begeleiding van een volwassene. 
Woensdagmiddag van 15.00-16.00 
uur en zaterdagmorgen van 10.00-
12.00 uur zijn twee oefenmomenten 
ingepland. Een gedeelte van het 
bad wordt daarvoor gereserveerd. 
Klaas Jan: ,,Wíj oefenen niet met de 
kinderen, maar de ouders. Maar die 
krijgen van ons wel tips en tricks waar 
ze extra op moeten letten bij het kind. 
Daarna kunnen ze eventueel nog 
vrijzwemmen. Maar dat kan ook los 
van de oefenmomenten. Het kind kan 
ook dan gratis naar binnen, de ouder of 
grootouder betaalt wel de entreeprijs.’’  
Om het zwemtraject veel prettiger, met 
minder problemen en vaak sneller te 
doorlopen, bent u bij De Duker aan het 
juiste adres. De uitgebreide faciliteiten 
en het ervaren en gedreven personeel 
staan daar garant voor.

Heel tevreden
Femke van den Berg had haar kinderen Roos en Daan op zwemles in De Duker en nu ook haar jongste, Chiel.
Haar kinderen volg(d)en alle drie het normale traject, niet de versnelde cursus. Femke is erg te spreken over De Duker. 
,,Ik vind de zweminstructeurs heel erg fijn in de omgang en in hun benadering van de kinderen. Ze zijn heel geduldig, 
maar pakken ook wel door. Wat ik heel prettig vind aan De Duker is dat ze kinderen niet zomaar laten afzwemmen. 
Ze zwemmen pas af als ze er echt aan toe zijn. Geld speelt daarbij geen rol. Daardoor weet ik zeker dat
mijn kinderen goed kunnen zwemmen als ze hun diploma hebben.’’

‘‘ ‘‘


