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Margo maakt biologische
bonbons van fair trade chocola
Bonbons met een zachte vulling van ganache (slagroom,
boter, kruiden en specerijen),
bonbons van pure chocolade
met rode peperbes, bonbons
met pistachenootjes en
chilipeper voor een heerlijke
nasmaak. Wie eens wat
anders wil proeven dan de
standaardbonbonnetjes moet
eens een lekkernij proberen van ‘Bonbon Margo’.

u door Anneke Iseger
U De Bilt
Margo Boogaard zocht een jaar
of vier geleden een origineel
verjaardagscadeau voor beeldend kunstenaar Jozé ten Have,
en zij besloot via een recept op
internet bonbons voor haar te
maken.
Margo: “Ik vond dit zo leuk om
te doen, dat ik in Amsterdam
een workshop heb gevolgd om
bepaalde technieken te leren.
Bijvoorbeeld het tempereren,
waardoor de bonbon een glanzend laagje krijgt. Sindsdien
maak ik, naast mijn parttime
werk als leerkracht op een basisschool, regelmatig bonbons,
waarvoor ik steeds nieuwe
ingrediënten en vullingen bedenk.”

Verse gember
Zo creëerde Margo een bonbonnetje met vijg, verse gember en
hennepzaad. “Ook haal ik af en
toe iets uit mijn tuin en maak ik

bijvoorbeeld een rabarber-aardbeienbonbon. Afgelopen zomer
heb ik lollies gemaakt van aardbeien, gedoopt in chocolade. Er
zijn zoveel mogelijkheden. Wel
vind ik het belangrijk dat de
ingrediënten biologisch zijn en
de chocolade fair trade is. En ik
gebruik niet zoveel suiker.’’
Margo verkoopt haar bonbons
op zaterdagen in het pand
Dorpsstraat 42, in een ruimte
met een permanente expositie.
“Hier wil ik op den duur graag
workshops geven en een ‘schenkerij’ verzorgen van bijzondere
theesoorten met bonbons, muf-

‘Ik bedenk
steeds nieuwe
ingrediënten
en vullingen’
fins en taarten.’’
Jozé ten Have heeft aan de
Dorpsstraat 73-75 de showroom van ‘Kunst & Licht’, waar
bezoekers en klanten altijd koffie of thee kunnen drinken met
iets lekkers erbij, onder andere
bonbons van Margo. “We willen de Dorpsstraat graag wat
levendiger maken, het liefst
met galerietjes. Door bezoekers
de gelegenheid te bieden even
rustig te zitten met thee of koffie en bijvoorbeeld zo’n lekkere
bonbon, trek je meer mensen.’’

Proeven
Margo: “Natuurlijk kunnen de

Margo Boogaard voor het pand Dorpsstraat 42: “Op den duur wil ik graag workshops geven en
een ‘schenkerij’ verzorgen van bijzondere theesoorten met bonbons, muffins en taarten.’’
bonbons bij mij ook geproefd
worden. Ik vind het leuk om
hen verschillende smaken te
laten proberen. Ik verpak ze
na aankoop in cellofaan of een
doosje. De bonbons kunnen
ook via internet besteld worden. Laatst had ik een bestelling
van honderd bonbons voor een
feest. Mijn hele tafel lag vol, zo
mooi om te zien! Binnenkort ga
ik nog naar een vervolgcursus
voor gevorderden. Ooit hoop
ik van bonbons mijn beroep te
kunnen maken!’’

Straatfeest op Bilthovenseweg

Bonbons proeven in de Dorpsstraat
‘Bonbon Margo’ verkoopt eveneens kennismaken met
elke zaterdag haar handge- deze traktaties, en wel op
maakte biologische bonbons, donderdag, vrijdag en zatermuffins en taarten van 11.00 dag van 11.00 tot 17.00 uur.
tot 17.00 uur in het pand Margo verzorgt in overleg
Dorpsstraat 42 in De Bilt. workshops en kinderfeestHier kunnen de bonbons ook jes. Voor meer informatie:
geproefd worden. In ‘Kunst 030-2880662, 06-15842972
& Licht’, Dorpsstraat 75, (info @bonbonmargo.nl;
kunnen klanten en bezoekers www.bonbonmargo.nl).

Kindercursus
Fun with Music
De nieuwe cursus ‘Fun with
Music’ van de Brandweerharmonie is voor kids tussen 7 en 10 jaar. Het is een
prachtige kans om kennis
te maken met muziek. De
cursus is op vrijdagavond
van 19.00- 19.45 uur in basisschool ‘De Regenboog’ in
De Bilt. Kom kennismaken
en inschrijven vrijdagavond
28 september tussen 19.0019.45 uur. Kosten zijn €45
euro inclusief gebruik van
materiaal. Informatie of al
aanmelden? Mail secretariaat@brandweerharmonie.nl
of bel 030-2213513.

Workshop
Kaarten maken
De Bilt

Bilthoven

Het straatfeest op de Bilthovenseweg was een succes. De
bewoners hadden midden op
straat, die voor de gelegenheid
was afgesloten, een gezellig
terras gemaakt, compleet met
springkussen, een auto waarop

kinderen konden krijten en een
barbecue. Via een kennismakingsspel leerden jong en oud
elkaar kennen. Onder leiding
van de buurvrouw op nummer
25 vormden de bewoners een
buiten- en binnenkring. Degenen die tegenover elkaar ston-

den, vertelden aan elkaar wat
ze de afgelopen week hadden
gedaan. Om vervolgens door
te schuiven en aan een andere
buurtgenoot te vertellen wat ze
de volgende dag zouden doen.
“Een goed initiatief”, reageert
een 78-jarige bewoonster.

Samen creatief bezig zijn. Op
drie woensdagen in oktober
wordt door twee vrijwilligers
een workshop kaarten maken
gegeven in servicecentrum ‘t
Hoekie. Op 3, 10 en 17 oktober van 9.30 tot 11.30 uur.
De prijs is 2,50 per keer, inclusief materiaal en een kop
koffie. Vooraf aanmelden is
nodig.

Amnesty in bibliotheek

Fietsclub naar Austerlitz

Bilthoven

Maartensdijk

Amnesty International staat zaterdag 29 september van 11.00
tot 12.30 uur met een stand in
Bibliotheek Bilthoven (Winkelcentrum De Kwinkelier).
Iedereen kan hier zijn handte-

kening zetten onder petities
waarmee Amnesty bij regeringen aandacht vraagt voor
gewetensgevangenen van wie
de mensenrechten worden
geschonden. Ook is er informatie over Amnesty zelf.

Fietsclub Maartensdijk rijdt
dinsdag 2 oktober een tochtje
naar de Pyramide van Austerlitz. De start is om 9.45 uur met
koffie/thee in restaurant ‘Maertenshoek’. De tocht begint om

De Bilt

Tijdens twee wandelingen
onder leiding van een IVNgids krijgen deelnemers
een aardig beeld van het
ontstaan en de functie van
paddenstoelen. De wandelingen zijn op zaterdag 30
september en 21 oktober en
zijn gratis. Vooraf opgeven
is niet nodig. Zondag 30
september paddenstoelen in
het Ridderoordse bos. Start
om 11.00 uur op de parkeerplaats aan de Gezichtslaan
in Bilthoven. Inlichtingen
bij Ina (030 2286511)). Zondag 21 oktober paddenstoelen op Landgoed Sandwijck.
Start om 11.00 uur bij het
toegangshek van Landgoed
Sandwijck, Utrechtseweg
305, De Bilt. Inlichtingen bij
Roel (030 2721611) . Honden worden niet toegelaten
op Sandwijck.
Zie ook www.ivndebilt.nl

Cursus EHBO
bij kinderen
Bilthoven

De Bilt

Een groot zeil bood enige beschutting. Kinderen speelden en knutselden naar hartelust. Buurtbewoners leerden elkaar beter kennen.
FOTO: DAFNA HOLTZER

Op zoek naar
paddenstoelen
met het IVN

10.00 uur. Lunchpakket meebrengen.
Voor meer informatie, aanmeldingen en het volledige programma: SWO-De Zes Kernen, Maartensdijk 0346-214161
of www.swodebilt.nl

Vitras geeft vanaf dinsdag
23 oktober in drie lessen een
cursus EHBO bij kinderen.
Dat gebeurt in de Opstandingskerk, Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven
om 19.30 uur. Speciaal voor
verzorgers van kinderen in
de leeftijd tot ongeveer 13
jaar organiseert VitrasCMD
deze cursus. Er zijn nog enkele plaatsen open. Voor info
en aanmelding: 0900 - 82
123 82.

Knotsgek kinderboek
van Dolderse schrijver
Den Dolder

Vanaf deze week ligt hij in de
winkel: De verschrikkelijke
badmeester,
een komisch kinderboek van
de Dolderse kinderboekenschrijver Jozua
Douglas. Na vier prentenboeken is dit zijn debuut in
de leeftijdscategorie
negen-plus.
“Meneer De Bruin is de gewoonste man ter wereld. Een
gewonere man bestaat niet.
Hij is niet rijk. Hij is niet
beroemd. En hij heeft nergens talent voor. En daarom
hoopt hij dat zijn zoon later
beroemd wordt. Want als je
een beroemde zoon hebt,
ben je zelf ook een beetje
beroemd.”
Zo begint het spannende en
humoristische kinderboek
van Jozua Douglas. Het vertelt het verhaal van Lev de
Bruin, een jongen die van
zijn vader op zwemtraining

moet bij de geliefde en wereldberoemde zwemkampioen
Boris Brulboei. Al gauw komt
Lev erachter dat de badmeester
helemaal niet zo aardig is. Sterker, de badmeester heeft een
verschrikkelijk geheim. Samen
met zijn buurmeisje gaat Lev op
onderzoek. En dat is niet zonder
gevaar.
Douglas kwam op het idee tijdens het zwemmen: “Drie keer
per week ga ik naar zwembad
De Dijnselburg in Zeist om
baantjes te trekken. Op die
momenten ontstaan de mooiste
ideeën. Zo bedacht ik een verhaal met een gigantische glazen glijbaan erin. Een glijbaan
zo hoog en zo geweldig dat als
je er op je buik vanaf gaat, het
net lijkt of je vliegt. Als contrast
plaatste ik er een verschrikkelijke badmeester bij, zo’n badmeester die je met je hoofd in
een emmer water duwt.”
Meer informatie: www.deverschrikkelijkebadmeester.nl

Hij heeft zichtbaar plezier in het schrijven van kinderboeken: Jozua Douglas uit Den Dolder.

