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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

advertentie

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Actie is geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 mei 2016

Leyenseweg 127  Bilthoven

Ola waterijs  
2 pakken van 5 - 12 stuks
van: 3.74 - 5.78

voor: 1.87 - 2.89
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Tien jaar Platform Respectvol 
Samenleven 

door Rob Klaassen

Maandag 30 mei presenteren Piet Steegman, Alexander Tchernoff en Ada van Dis het 
jubileumboek ‘Tien jaar Platform Respectvol Samenleven De Bilt’ in het gemeentehuis van De 

Bilt. In dit boek zijn de geschiedenis, werkwijze en ervaringen van het Platform verwoord.

Het Platform is ontstaan vanuit de 
schok die in de samenleving ont-
stond na de wrede moord in 2004 
op Theo van Gogh. De verhouding 
tussen autochtone en allochtone 
inwoners werd uiterst gespannen. 
Gemeenteraadslid Frans Poot 
heeft in die bewuste week het ini-
tiatief genomen om bij hem thuis 
vertegenwoordigers van diverse 
organisaties in de gemeente bijeen 
te roepen. Het onderwerp van ge-
sprek was, wat de diverse mensen 
van organisaties te doen stond in 
deze gespannen situatie in de sa-
menleving. Men dacht dat door het 

opstellen van een aan iedereen ge-
richt Manifest om bij te dragen aan 
een vreedzame samenleving, een 
belangrijke stap in de goede rich-
ting zou worden gedaan. Getracht 
werd om d.m.v. een dergelijk Ma-
nifest initiatieven te gaan ontwik-
kelen om elkaars mening meer te 
gaan respecteren. Het willen leven 
en werken in een samenleving, 
waarin wederzijds respect zicht-
baar zou worden.

Doelstelling
Toen in 2005 het Platform offici-
eel werd opgericht, werd ook er al 

snel een veel bredere doelstelling 
nagestreefd dan alleen de relatie 
autochtoon – allochtoon te ver-
beteren. Het Platform stelde zich 
ten doel ‘een klimaat te scheppen, 
waarin mensen onderling, maar 
ook bevolkingsgroepen, dichter bij 
elkaar zouden komen te staan. Zo 
zullen ze elkaar meer leren kennen 
en waarderen. Uiteindelijk gaat het 
toch om respectvol samenleven’. 
Vanuit deze doelstelling is het 
Platform gaan werken. Piet Steeg-
man: ‘Je moet het Platform zien 
als een grote netwerkorganisatie. 
We hebben geprobeerd zoveel mo-

gelijk organisaties bij ons werk 
te betrekken. Het respecteren van 
elkaar is iets wat dus veel verder 
reikt dan allochtoon-autochtoon. 
Scholen keken bijvoorbeeld heel 
gek op toen wij hen als Platform 
benaderden. Al snel werd hen 
echter duidelijk, dat zij volledig 
binnen de doelstelling van het 
Platform vielen. Wat is pesten an-
ders dan disrespectvol met elkaar 
omgaan? Sportverenigingen idem 
dito. Doordat thans bijvoorbeeld 
bij het voetbal, ook internationaal, 
er aan het respectvol met elkaar 
omgaan sterk wordt gewerkt, kun 
je je haast niet meer indenken dat 
dit zo’n tien jaar geleden nog een 
vraagpunt was’. 

Woonbuurten
‘Hetzelfde geldt voor woonbuurten. 
De SSW is enorm druk doende te 
trachten de sociale cohesie in buur-
ten te bevorderen. Als mensen zich 
fijn in hun eigen omgeving voelen, 
groeit de sociale cohesie en daar-
mee het respectvol met elkaar om-
gaan als het ware vanzelf. Ook de 
thema avonden vervulden een be-
langrijke rol, net als de vele tips en 
doorverwijzingen die ons Platform 
gaf aan mensen en organisaties, die 
met vragen en opmerkingen kwa-
men voor hulp en ondersteuning. 
We hebben vooral op dat gebied 
ons steentje kunnen bijdragen aan 
de Biltse samenleving’. 

Lees verder op pagina 5

Ada van Dis en (rechts) Piet Steegman.

Vers water in het Van 
Boetzelaerpark

door Henk van de Bunt

Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de gemeente De Bilt aan de 
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het van Boetzelaerpark in De Bilt. 

Woensdag 25 mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden in het park. Hierbij wordt een 
sloot om de toekomstige koeienweide gegraven.

Eind vorig jaar is er een onder-
grondse verbinding met de Biltse 
Grift aan de andere kant van de 
Utrechtseweg gerealiseerd. Hier-
door wordt het park voor het eerst 
rechtstreeks voorzien van vers op-
pervlaktewater. De nieuw te graven 
sloot om de toekomstige koeien-
weide vervoert het water verder het 
park door.

Natuurwaarde
Daarmee bereikt men een paar 
doelen: betere waterkwaliteit, min-

der verdroging, natuurvriendelijke 
oevers, meer ruimte voor water in 
natte tijden en meer natuurwaarde. 
Hierdoor is er nog meer te genieten 
in het park. Na advies van omwo-
nenden en de Stichting Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark heeft 
het hondenlosloopveld zijn nieuwe 
plek en omvang gekregen. Deze is 
verplaatst nabij de ingang aan de 
Kerklaan. De werkzaamheden zijn 
naar verwachting medio dit jaar 
klaar.

Overtuin
Voorzitter Ben Verwiel van de 
Vrienden van het Van Boetzelaers-
park licht toe: ‘In opdracht van de 
gemeente heeft de firma Copijn uit 
Groenekan in 2013 een renovatie-
plan voor het park opgeleverd. Co-
pijn heeft ook in 1931 het oorspron-
kelijke plan voor het park gemaakt.
In het renovatieplan zijn een aantal 
deelgebieden gedefinieerd. Elk ge-

bied heeft zijn eigen karakter. Zo 
werden o.a. het deelgebied :’Lom-
merrijk’ (bij ingang van de Hes-
senweg), ‘Waterweelde’ (Vijver 
en directe omgeving), maar ook 
‘Overtuin’ beschreven. De ‘Over-
tuin’ is het gedeelte wat nu het wei-
land aan de Utrechtseweg is en de 
directe omgeving daarvan. Het is 
de bedoeling dat in dit gebied een 
natuurlijke weide komt met een 
sloot met natuurlijke oevers. De 
slootrand wordt door middel van 
een schrikdraad beschermd voor de 
runderen die in het veld gaan gra-
zen. De huidige hekken om het veld 
worden verwijderd en er wordt een 
sloot gegraven. De sloot wordt on-
der de Utrechtseweg door verbon-
den met de Biltse Grift en ook met 
de vijver. Hierdoor wordt de vijver 
aangesloten op ‘bemalen’ opper-
vlaktewater zodat in droge periodes 
de toevoer van water voor de vijver 
gegarandeerd is’.

De buis voor de watervoorziening is onder de Utrechtseweg door 
aangebracht. Op het weiland komen brandrode runderen grazen.

(foto Ben Verwiel) 

Te Koop 
Hollandsche Rading

€ 269.000 k.k.
Privé gelegen bungalow 

met landelijk uitzicht. 
Oppervlakte 337m2 

Bel voor informatie 
Karin van der Willigen Makelaardij
06-36142989
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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

29/05 • 10.30u - Mevr. ds. J.T. Vos- 
Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/05 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
29/05 • 18.30u - Ds. J.B. ten Hove

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/05 • 10.30u - dr. M. van den Boom

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/05 • 10.00u - de heer Herman Kesting  

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/05 • 10.30u - Pastor Fr. Zwarts 

eucharistieviering 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
29/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
29/05 • 16.30u - Ds. P. Waterval

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
29/05 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier  
29/05 • 19.00u - Ds. P.B. de Groot

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/05 • 10.00u - ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/05 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. 

Stam, Viering en dankzegging Heilig 
Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
29/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

Eerste H. Communie, pastoor J. Skiba

Volle Evangelie Gemeente
29/05 • 10.00u - Spreker Joop Koens

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/05 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg 

Herv. gemeente Blauwkapel 
29/05 • 15.30u - prop. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
29/05 • 10.30u - Kandidaat W.J. Korving

29/05 • 18.00u - ds. N. van der Want

Onderwegkerk Blauwkapel
29/05 • 10.30u - Prof. dr. J. Visser 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/05 • 11.00u - ds. J. Huttenga

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/05 • 10.00u - Ds. E.J. Groot 
29/05 • 18.30u - Ds. M. van Kooten  

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
29/05 • 10.00 en 18.30u -

ds. A.J. Britstra, 
Viering, Dankzegging en Nabetrachting 

(18.30u.) Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
29/05 • 10.30u - Samen(oecumenische)

dienst in St. Maartenskerk

St. Maartenskerk
29/05 • 10.30u - Samen (oecumenische)
dienst met Ontmoetingskerk: Lied- en 

gebedsviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/05 • 10.00u - ds. J.W. Ploeg 
29/05 • 18.30u - ds. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
29/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
29/05 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Intens dankbaar voor de lange en liefdevolle tijd
die ze in ons midden heeft mogen zijn, moeten wij u

met verdriet in ons hart vertellen dat, na een afnemende
gezondheid, op 93-jarige leeftijd is overleden

onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Jeanne Bertha van Eck-Borgers
Sinds 18 april 1984 weduwe van Frans van Eck

 Margreet en Gertjan
  Ingrid
  Kirsten
  Jorgen en Hilde
   Lieve
 Frans
  Tommie en Arjan
  Boukje
  Frans en Valerie
   Dani, Jade
  Bram en Carlijn
 Annemieke en Omke
  Marjolein en Werner
  Sjanneke en Danny
 Yvonne en Giel
  Michiel en Jerina
   Fedde
  Frenk

De laatste jaren woonde mama met veel plezier in De Bremhorst
in Bilthoven. Wij zijn heel dankbaar voor de goede verzorging 

die zij daar heeft gekregen. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 mei
om 13.00 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, 

Floridadreef 7 te Utrecht. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

in de koffiekamer aldaar.

Correspondentie: Yarden & Geersing uitvaartzorg, 
Bereklauw 1, 3738 TE  Maartensdijk

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 mei wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 28 mei zamelen le-
den van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Nacht van gebed

‘Heb je vijanden lief’ is het thema 
van de Nacht van Gebed die Open 
Doors organiseert. In de nacht van 
27 op 28 mei bidden christenen op 
honderden locaties in Nederland 
en Vlaanderen voor de vervolgde 
kerk en hun vervolgers. In De 
Bilt wordt deze activiteit voor de 
tweede keer georganiseerd. Vorige 
keer deden er 25 mensen mee. De 
‘nacht’ duurt van 20.00 - 01.00 uur 
en wordt gehouden bij organisa-
trice Mirjam Pierik thuis aan de 
Looydijk 53 in De Bilt. Zie ook
www.nachtvangebed.nl. 

Expositie Beelden

Ook dit jaar is er tijdens de Open 
Tuinen-dag op 28 mei weer de 
jaarlijkse expositie van Marianne 
van Zijtveld. Iedereen is weer van 
harte welkom om in de tuin van 
fam. de Rooij op de dr. Welffer-
weg 94 te Westbroek van natuur 
in combinatie met kunst te komen 
genieten. 

Geboren
11 mei 2016

Ravi Raphaël
Jan Alexander

Zoon van
Hanneke Hoenderdaal

Kleinzoon van 
Jan en Gretha

Er zijn weer nieuwe werken te 
zien, uitgevoerd in klei en steen. 
U bent van harte welkom tussen 
10.00 en 17.00 uur. 

Verkoping Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis, 
afdeling De Bilt en Maartensdijk, 
organiseert op zaterdag 28 mei 
van 10.00 tot 15.00 uur haar jaar-
lijkse verkoop in de Binnentuin 
van Dijckstate aan het Maartens-
dijkse Maertensplein. Er is een 
grote hoeveelheid aan handwerk, 
leuke cadeautjes en nog veel meer 
te koop. 

En natuurlijk draait het bekende 
Raad van Avontuur met mooie 
prijzen. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om bij al de zelf 
gemaakte leuke, mooie, creatieve 
dingen te komen kijken. De koffie/
thee met wat lekkers zal natuur-
lijk niet ontbreken. De opbrengst 
van deze verkoop wordt gebruikt 
voor het organiseren van allerlei 
gezellige dingen voor de oudere, 
vaak eenzame inwoners van deze 
gemeente en omgeving. 

Amnesty-kraam

Op 28 mei staat Amnesty Interna-
tional met een kraam op het Maar-
tensplein in Maartensdijk. Van 
10.00 tot 14.30 uur kan men een 
handtekening zetten op een peti-
tielijst en artikelen van Amnesty 
kopen. Op 4 juni staat de kraam 
op de Hessenweg in De Bilt; even-
eens van 10.00 tot 14.30 uur.

Amnesty in bibliotheek

Op zaterdag 28 mei staat Amnesty 
International van 11.00 tot 12.30u 
met een stand in de openbare 
bibliotheek van Bilthoven. Daar 
kunt u uw handtekening zetten 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gevangenen waarvan de men-
senrechten worden geschonden.

Taizéviering 

Zondag 29 mei om 19.30 uur is 
er in de Immanuëlkerk in De Bilt, 
Soestdijkseweg-Zuid nr. 49  een 
Taizéviering met koor en instru-
mentalisten onder leiding van Els 
Firet. Een viering in de sfeer van 
het Franse klooster in Taizé. Er 
wordt gezongen in verschillende 
talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn. Iedereen, jong of oud, van 
harte welkom.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Geslaagde ontbijtactie De Ark 
door Walter Eijndhoven

Totaal 360 ontbijtjes leverde de actie op, nadat bekend werd dat belangstellenden konden 
aangeven of en hoeveel ontbijtjes zij wilden hebben op zaterdagochtend 21 mei. 

Bij elk tweede besteld ontbijt werd een extra ontbijt gratis afgegeven bij een 
hulpbehoevend iemand binnen de gemeente. 

Het was alweer enige tijd geleden 
dat de jongerengroep van de wijk-
gemeente De Ark iets soortgelijks 
had georganiseerd, om precies te 
zijn in 2009. Tijd dus om op herha-
ling te gaan. Binnen De Ark staan 
jongeren altijd open om iets te doen 
voor mensen met een afstand tot de 
maatschappij, zoals mensen met 
een fysieke of geestelijke beper-
king, mensen die in financiële nood 
verkeren of voor hen die nog maar 
kort in Nederland zijn. Corina van 
Dijk, één van de organisatoren bin-
nen de wijkgemeente vertelt: ‘Als 
groep jongeren uit De Ark willen 
wij graag op een praktische ma-
nier iets doen in en voor onze om-
geving. Daarom hebben wij deze 
ontbijtactie georganiseerd.Jacoline, 
één van de vrijwilligsters vult Co-
rina aan: ‘Wij zijn zo blij met al die 
aanmeldingen voor een ontbijt. In 
het begin liep het een beetje stroef, 
maar gaandeweg de actie kwamen 
steeds meer bestellingen binnen. 
Op 30 april hadden wij 240 bestel-
lingen binnen, daar bovenop wor-
den dus 120 ontbijtjes weggegeven 
aan hulpbehoevenden’. 

Dozen 
Twee dagen voor het rondbrengen 
van al dat lekkers, was iedereen 
al uren bezig geweest met dozen 
vouwen, nagaan of alle bestellin-
gen binnen waren, checken of alle 

bestellingen waren betaald en wer-
den liefst 16 routes uitgezet die de 
volgende zaterdagochtend gereden 
moeten worden door de tien chauf-
feurs met bijrijder. Jacoline: ‘Dat 
was nog een heel gepuzzel, kan 
ik je wel vertellen. Wij wilden ei-
genlijk alleen ontbijtjes uitdelen 
binnen de zes kernen van De Bilt, 
maar ook van buiten de gemeente 
kregen geïnteresseerden lucht van 
onze actie en dus werd de service 
uitgebreid richting Zeist, tot zelfs 
Doorn, Utrecht en Houten aan toe’. 

Persen
Vrijdagavond was alweer een druk-
te van jewelste in het bijgebouw 
naast de kerk. Meer dan vijftien 

man ging aan de slag met de bin-
nengekomen spullen. Overal, in 
alle hoeken en gaten, stonden do-
zen met flesjes vruchtensap, appels, 
sinaasappels, eieren en dergelijke, 
allemaal ingekocht of via sponsors 
verkregen. Jacoline: ‘Wat een do-
zen hè? Wij moeten vanavond nog 
heel wat doen, ben ik bang: sinaas-
appelen persen, broodjes smeren, 
flesjes vruchtensap klaarzetten, 
alles in doosjes doen en morgen-
ochtend vroeg zijn wij hier weer, 
om de eieren te koken en de laatste 
werkzaamheden te verrichten’. Co-
rina vult Jacoline aan: ‘Ondanks het 
vele werk maken we wel heel veel 
medeburgers blij en daar doen wij 
het uiteindelijk voor’. 

De laatste avond moet nog heel wat werk worden verricht.

Raadsleden stellen vragen over 
Woonlastenfonds

door Guus Geebel

Huurdersvereniging Woonspraak van de SSW had op 23 maart alle raadsfracties uitgenodigd 
om te praten over problemen van huurders. Die komen steeds vaker door onvoorziene 

omstandigheden in de problemen. Dat kan komen door werkloosheid, ziekte of een scheiding. 
Geopperd werd om in navolging van de gemeente Katwijk een gemeentelijk 

Woonlastenfonds op te zetten. 

Woonspraak denkt dat er vijftig ge-
gadigden zijn die voor ondersteu-
ning in aanmerking komen. Met 50 
euro per maand zou dat gaan om 
30.000 euro. In Katwijk is bij de 
invoering van het Woonlastenfonds 
150.000 euro per jaar gereserveerd. 
Met een tijdelijke bijdrage kan de 
periode naar een structurele op-
lossing van de problemen worden 
overbrugd. De doelgroep voor het 
fonds is in Katwijk breder dan al-
leen de minima en bestaat uit huur-
ders van zowel sociale als vrije sec-
torwoningen. Ook mensen met een 
inkomen tot 43.000 euro die te ma-
ken krijgen met een plotselinge da-
ling komen ervoor in aanmerking.

Vragen
Henk Zandvliet (GroenLinks) en 
Werner de Groot (CDA) wilden 
weten hoe de situatie in de ge-
meente De Bilt is. Zij stelden B en 
W vragen, die schriftelijk zijn be-
antwoord. Over het aantal aanvra-
gen in 2015 antwoordt het college 
dat de Regionale Sociale Dienst 
(RSD) bij de registratie van aanvra-
gen voor bijzondere bijstand drie 
categorieën hanteert. Kosten be-

windvoering, inrichtingskosten en 
overige kosten. De aanvragen voor 
woontoeslag vallen onder overige 
kosten en worden niet apart gere-
gistreerd. In 2015 heeft de RSD 122 
aanvragen voor overige kosten ge-
registreerd. Er waren 19 aanvragen 
voor een woonkostentoeslag, die 
allemaal zijn toegekend.

Voorlichting
Vanwege de kosten heeft Henk 
Zandvliet twijfels over de nood-
zaak om een apart gemeentelijk 
woonlastenfonds op te tuigen. Het 
college heeft bij de behandeling 
van de Woonvisie toegezegd er wel 
naar te kijken. Zandvliet vindt wel 
dat over de woonkostentoeslag veel 
te weinig bekend is. Er zou meer 
gedaan moeten worden aan voor-
lichting. Gelet op de 50 gevallen 
die Woonspraak noemde, denken 
Henk Zandvliet en Werner de Groot 
dat de groep groter is dan de 19 
aanvragen bij de RSD. Zandvliet: 
‘Het lijkt mij het beste om de voor-
lichting over de woonkostentoeslag 
te intensiveren, in plaats van een 
nieuw fonds op te richten. Ook al 
omdat de RSD erop is ingericht om 

de regeling uit te voeren, inclusief 
inkomens- en vermogenstoets. Als 
je dat allemaal opnieuw moet gaan 
opzetten, ben je aan uitvoerings-
kosten misschien wel eenzelfde 
bedrag kwijt als aan de toeslagen 
zelf.’ Overigens richt het fonds dat 
Woonspraak bepleit, zich alleen op 
huurders, De woonkostentoeslag 
geldt ook voor eigenaar-bewoners.

GroenLinks-raadslid Henk 
Zandvliet pleit voor meer 
voorlichting.

Huisvesting statushouders
SGP, SP, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA van De 
Bilt willen dat het College van Burgemeester en Wethouders werk 
gaat maken van tijdelijke huisvesting van statushouders (vluchte-
lingen met een verblijfsvergunning) in onze gemeente. 

Belangrijk hierbij zijn maatschappelijk draagvlak in de wijk door goede 
communicatie met de omwonenden, spreiding van tijdelijke huisvesting 
over onze gemeente en een mix van statushouders en reguliere woning-
zoekenden in de tijdelijke huisvesting. In de raadsvergadering van 26 
mei dienen de partijen een voorstel hiervoor in. Aanleiding is de notitie 
huisvesting statushouders, behandeld in de commissievergadering van 12 
mei. Kern hiervan is, dat het College alleen structurele oplossingen (dus 
reguliere huisvestingsmogelijkheden) in wil zetten om statushouders te 
huisvesten.
 
Achter
De Gemeente De Bilt loopt ver achter met de taakstelling voor huisves-
ting van de toegewezen statushouders. De Provincie maande de gemeen-
te hiervoor onlangs per brief tot spoed. Voor 1 juli moet het college een 
plan van aanpak indienen bij de Provincie. De politieke partijen delen de 
zorg dat de Gemeente niet aan haar taakstelling kan voldoen als alleen in-
gezet wordt op de reguliere huisvestingsmogelijkheden. Door er in deze 
gemeente zorg voor te dragen, dat voor de toegewezen statushouders ook 
daadwerkelijk woonruimte beschikbaar is, komen er in AZC’s plekken 
vrij voor vluchtelingen, die nu nog ergens in een noodopvang bivakkeren. 
Partijen vinden het belangrijk, dat de gemeente De Bilt invulling geeft 
aan de humanitaire taak vluchtelingen met een verblijfsvergunning een 
plek om te wonen aan te bieden.

Ebbe is terug 
 

Na een periode van vier maanden afwezigheid in de 
gemeenteraad is fractievoorzitter van Beter De Bilt Ebbe Rost 
van Tonningen weer terug. Tijdens zijn revalidatie wegens een 
heupoperatie heeft Jette Muijsson hem als raadslid vervangen. 

In de gemeenteraadsvergadering van 26 mei zal Rost van Tonningen 
als woordvoerder van de fractie onderwerpen behandelen, zoals de de-
tailhandelsnota en gemeentelijke locaties voor herontwikkeling. Verder 
dient Beter De Bilt verschillende moties in o.a. tegen de ongewenste bo-
menkap van 85 ha in Hilversum. 

Oproep
Op 23 juni vindt de extra gemeenteraadsvergadering plaats over de 
voorbereiding op de meerjarenbegroting. Beter De Bilt roept burgers op 
voorstellen kenbaar te maken die in de gemeentelijke begroting een plek 
moeten krijgen. 

Pinksterduif
Op Tweede Pinksterdag werd er traditiegetrouw een oecumenische dienst 
gevierd in de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Bilthoven. Oecumenisch wil 
zeggen dat katholieken en protestanten samen een kerkdienst houden. 
Ruim 200 mensen waren aanwezig in de viering, die als thema had gekre-
gen: aandacht voor de duif. De duif staat in de beeldende kunst symbool 
voor de (Heilige) Geest, dezelfde Geest die ook in het Pinksterverhaal 
centraal staat.  [GG]

Na afloop van de dienst werd er een duif losgelaten. Links in toga de 
katholieke pastor, Gerard Weersink en rechts de protestantse predikant, 
ds. Benedikte Bos.
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100 
GRAM 2.25LIVAR ENTRECÔTE

500 
GRAM 7.98LIVAR PROCUREUR

500 
GRAM 6.25LIVAR SPEKLAPJES

500 
GRAM 5.98LIVAR HAMLAPJES

Livar is het beste drie sterren 
varkensvlees van Nederland!

  
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 SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei-bieslook salade 
Voorjaarssalade
Selleriesalade

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

Rosbief
Boerenham 
Fricandeau

  VOORDEEL HELE WEEK

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

Varkenshaas
Diverse soorten

XXXL hamburgers

Scharrel kipfilet
Naturel of gemarineerd

Diverse kipspiezen

GRASKAAS
Hij is er weer… heerlijk genieten 
van de eerste graskaas van dit jaar!

BOEREN GATENKAAS
Echte boerenkaas, eerlijk genieten!

500
GRAM 7.98

500
GRAM 7.50

PER
STUK 1.80

3 x 100
GRAM 4.50

1
KILO 9.99

500
GRAM 6.50

3 x 100
GRAM 4.50

500
GRAM 6.25

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 mei
t/m woensdag 1 juni

VOORJAARSMIX 250
GRAM 3.49

250
GRAM 4.98HUISMIX

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

2
KILO 18.-1

KILO 9.99

VLEESWAREN TRIO

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes 6.-

KIPSATÉ VLEES

100
GRAM 3.98

Lekkere rauwe ham!
ONZE TOP 
PARMAHAM 

Lekkere rauwe ham!

De enige echte!

Sinds
1999

Noten & pinda's

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
Nieuw
Pasta met asperges
MET KIP, COURGETTE EN CHAMPIGONSAUS

________________________ 100 GRAM 1,25
Complete maaltijd
• BEENHAM - ASPERGES
• ZALM - ASPERGES
• KABELJAUW - ASPERGES
_______________________________ NU 8,95
Pilav met mihoen
________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Trostomaten
HEEL KILO

Grote Hollandse

IJsbergsla
PER KROP

De allerbeste 

Asperges
GRATIS GESCHILD!!

0,99 0,594,95

VERS GESNEDEN

Andijvie
____________________400 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Meloenmix of watermeloen
___________________ PER BAKJE 0,99

Witlof ham-kaas schotel
____________________100 GRAM 0,99

Volop specialiteiten
uit Brussel

Salade Nicoise
MET TONIJN

_________________ PER BOWL 5,95
Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 30, DINSDAG 31MEI
EN WOENSDAG 1 JUNI

HEEL KILO
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Concreet
De gemeente De Bilt heeft een tamelijk uitgebreide allochtone gemeen-
schap. Er is gelukkig nooit iets van incidenten of radicalisering verno-
men. Onze vraag is, of dit valt toe te schrijven aan de invloed van het 
Platform. Piet: ‘Dit kan niet zonder meer met een ja of nee worden 
beantwoord. We hebben heel goede contacten gehad met een uitmun-
tende imam, die een groot netwerk binnen de allochtone jeugd had. Die 
man heeft enorm veel positieve invloed uitgeoefend. Dat is allemaal 
ook mogelijk geweest, omdat wij hem als Platform enorm gesteund 
hebben’. Ada: ‘Ik ben wel van mening dat er vanuit het Platform met 
veel mensen binnen de allochtone gemeenschap gesprekken zijn ge-
voerd, die volgens mij een directe positieve uitwerking hebben gehad’. 
Piet: ‘Het is allemaal moeilijk een op een te duiden. Maar het is goed 
gelopen’.

Vertrek 
Piet: ‘We hebben ons steentje bijgedragen en gedaan wat dachten te 
moeten doen. We zijn er echter niet in geslaagd om in de haarvaten 
van de Biltse samenleving door te dringen. Diep contact met bv. wijk-
organisaties is niet tot stand gekomen. We hebben adviezen gegeven, 
hier en daar wat prikkels uitgedeeld, maar echt structureel is er toch 
weinig van de grond gekomen. Het Platform heeft wel degelijk nut en 
moet ook blijven. Zij het in een andere vorm. Zo moeten de banden met 
organisaties structureler, hechter en steviger worden. Er moeten meer 
jongeren in het Platform komen en vooral moet er veel meer gebruik 
worden gemaakt van sociale media. Daarmee kan dan sneller worden 
ingehaakt op de actualiteit. Wij denken dat op deze wijze er een duur-
zaam Platform kan ontstaan’. 

Stimulans
Piet Steegman: ‘We zijn als Platform heel veel dank verschuldigd aan 
de gemeente De Bilt. In eerste instantie aan de inzet van burgemeester 
Tchernoff. Hij was een van de drijvende krachten van het Platform. Na 
zijn pensionering is hij dat als adviserend lid gebleven. Zijn opvolger 
burgemeester Arjan Gerritsen was al even stimulerend voor ons. Ook 
hebben we veel te danken gehad aan het ambtelijk apparaat van de ge-
meente. Dank zij hen was er ambtelijke ondersteuning in de vorm van 
een ambtelijk secretaris. Zonder dergelijke steun had het Platform nau-
welijks kunnen functioneren. Voor ons was het gedurende tien jaar sti-
mulerend om dit werk te doen. Het is tijd voor een nieuwe frisse club’. 

advertentie

Coca-Cola
Light, regular of zero
Pak met 4 fl essen van 1.5 liter
6.69

Actie is geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 mei 2016

4.994.994.994.
pak 4 

fl essen

Per liter 0.83
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Leyenseweg 127  Bilthoven

Controle Sluipverkeer 
Westbroek 

Beter De Bilt is ontevreden over de handhaving van de spitsafsluiting in 
Westbroek. De weg is nog altijd erg druk en gevaarlijk, vooral voor fietsers 
en voetgangers. De verkeersdruk is weliswaar verminderd, maar het is er 
nog altijd zeer druk tijdens de spits. Bovendien zijn er momenteel 2.583 
ontheffingen voor de geslotenverklaring in omloop en dat op een populatie 
met zo’n 800 rijbewijzen!’. De partij gaat in de komende raadsvergadering 
het College dan ook nogmaals vragen om gerichtere en frequentere con-
troles, met inachtneming van deze nieuwe inzichten. Daarnaast moet het 
ontheffingensysteem op de schop, want uit de cijfers blijkt dat ongeveer 
de helft van de automobilisten zonder ontheffing rijdt. ‘We hebben 3 full-
time boa’s in dienst, die best elke week op wisselende tijden in de spits 
een uurtje kunnen controleren,’ aldus Schlamilch. ‘Laten we beginnen met 
een maandje waarschuwen, maar dan moet er zonder uitzondering gever-
baliseerd worden, want onze boa’s schrijven gemiddeld maar één bon per 
week, en zo wordt het natuurlijk nooit wat.’

Actie tegen
TTIP en CETA 

Op zaterdag 28 mei komen in het hele land mensen op de been om ac-
tie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. 
In De Bilt zal op de Hessenweg een kraam staan met informatie voor 
het winkelend publiek. Ook op de dagelijkse boodschappen kan TTIP 
een grote invloed hebben. De Nationale Actiedag is een initiatief van 
Milieudefensie en is een evenement van en voor iedereen. Lokaal ligt 
het initiatief in handen van mensen die zich zorgen maken om milieu en 
klimaat uit allerlei verschillende organisaties. 

In De Bilt zijn SP en GroenLinks op dit punt een samenwerking aan-
gegaan, nadat zij met Beter De Bilt in de gemeenteraad in oktober al 
een motie hadden ondersteund om ook hier een TTIP-vrije zone te ma-
ken. Deze heeft het toen nog niet gehaald. De Nationale actiedag tegen 
TTIP en CETA krijgt in De Bilt gestalte door een marktkraam aan de 
Hessenweg (127) ter hoogte van de Herenweg op zaterdag 28 mei van 
11.00 tot 15.00 uur, georganiseerd door SP- en GroenLinksafdeling 
De Bilt. Informatie bij Frans de Ruiter (SP) ruit0625@planet.nl, tel 06 
24887370 of Piet Nieuwendijk (GL) pietnieuwendijk56@gmail.com, 
tel. 06 43047995.

College op koers 
met Kadernota 2017 

door Guus Geebel

B en W presenteerden dinsdag 24 mei in een persbijeenkomst de Kadernota 2017-2020. In de 
nota worden de financiële kaders voor de nieuwe meerjarenbegroting vastgelegd. Wensen voor 

nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële 
ruimte. Op 23 juni behandelt de gemeenteraad de kadernota.

‘Het college is erin geslaagd om de 
financiële positie te versterken. We 
hebben een sluitende begroting, er 
komen geen nieuwe bezuinigingen 
en de reservepositie wordt beter 
waardoor het weerstandsvermogen 
boven het niveau komt dat we heb-
ben gesteld’, aldus wethouder Hans 
Mieras van Financiën. Hij geeft een 
opsomming van de ontwikkelin-
gen die de afgelopen twee jaar in 
het centrum van Bilthoven hebben 
plaatsgevonden. ‘Dit najaar gaat 
het achterste deel van De Kwinke-
lier echt opgeknapt worden. Met 
ondernemers en bewoners wordt 
een plan voor de inrichting van het 
Vinkenplein gemaakt.’ 

Topregio
Wethouder Jolanda van Hulst 
schetst de ontwikkelingen van het 
life science profiel van de gemeen-
te. De intentieverklaring voor de 
ontwikkeling van Utrecht Science 
Park Bilthoven op het Anthonie van 
Leeuwenhoekterrein noemt zij een 
belangrijke stap in het streven om 
van de regio Utrecht Oost een inter-
nationale topregio te maken op het 
gebied van life sciences en health. 
‘Het Berg en Boschterrein speelt 
daarbij ook een grote rol. Voor de 
economie en werkgelegenheid is 
dat van groot belang. De ontwik-
keling van een nieuw zwembad 
ligt op schema. Er is een plan van 
eisen opgesteld. Ook werkzaamhe-
den voor de ondertunneling van de 
Leijenseweg liggen op schema.’ 
 
Statushouders
‘Onze ambitieuze planning om al 
in 2016 een gerenoveerde Vier-
stee te realiseren hebben we moe-
ten bijstellen, dat wordt nu 2017. 
De actie van Vierstee 2.0 wordt 
nog gecontinueerd’, vertelt wet-
houder Madeleine Bakker. Zij is 
ook coördinerend wethouder voor 
de huisvesting van statushouders. 

‘Het college heeft aangegeven de 
voorkeur te geven aan structurele 
in plaats van tijdelijke huisvesting. 
Op 26 mei wordt in de raad een mo-
tie behandeld waarin ook realisatie 
van tijdelijke woonruimte wordt 
voorgesteld. Voor 1 juli moet er een 
plan van aanpak liggen.’ 

Sociaal domein
B en W hebben de afgelopen twee 
jaar een voortvarende start gemaakt 
met de ingrijpende veranderingen 
in het sociaal domein. ‘Omdat we 
onze handen vol hadden aan de 
overdracht zijn we de afgelopen 
periode niet aan vernieuwing toe-
gekomen’, aldus wethouder Anne 
Brommersma. ‘De gemeente heeft 
de transformatieagenda vastgesteld 
waar we in 2017 mee aan de slag 
gaan. Voor mantelzorg gaan we 
een andere ondersteuningstructuur 
organiseren. Ook wordt aandacht 
door de omgeving gestimuleerd 
voor steeds langer zelfstandig wo-
nende ouderen.’ 

Ontwikkelingen
De Duurzaamheidsagenda valt ook 
onder de portefeuille van Anne 
Brommersma. ‘Er is heel veel ge-
beurd de afgelopen periode. Er 
ligt een uitdaging om in 2030 een 
energieneutraal De Bilt te realise-
ren. Burgemeester Arjen Gerritsen 
vertelt dat de ambtelijke organisatie 
met een nieuw beleidsplan op een 
efficiëntere manier is gaan werken. 
Er wordt invulling gegeven aan ge-
biedsgericht werken waarbij wijken 
en dorpen zelf de regie krijgen over 
hoe met de voorzieningen en open-
bare ruimte wordt omgegaan. De 
burgemeester constateert verheugd 
dat uit de burgerpeiling blijkt dat 
de waardering voor de gemeente 
toeneemt. Er komen verschillende 
ontwikkelingen op de gemeente af 
die vragen om extra inzet op ICT, 
communicatie en participatie. Naar 
verwachting treedt in 2018 de nieu-
we Omgevingswet in werking. De 
Kadernota staat op www.raadsin-
formatiedebilt.nl bij de agenda van 
23 juni.

V.l.n.r. burgemeester Arjen Gerritsen, de wethouders Madeleine Bakker, Jolanda van Hulst, Hans Mieras, Anne 
Brommersma en gemeentesecretaris Erik Wietses.



Adverteren in De Vierklank?
Dat kan! Bel 0346 - 211992
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Bijeenkomst Zorgzame Buurten
Op woensdagavond 8 juni 2016 van 19.30-21.30 uur 
organiseert MENS de Bilt een bijeenkomst rond het 
thema ‘zorgzame buurten.’ We starten de avond met 
een presentatie over het digitale platform
MijnBuurtWelzijn. Daarna gaan we kijken wat er nodig 
is om onze eigen buurt zorgzamer te maken. Er is 
ruimte om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te 
gaan met professionals. Als u een specifiek thema wilt 
agenderen, dan kunt u dat vooraf doorgeven. Iedereen 
is welkom. Locatie: Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt. Graag van te voren 
aanmelden via:  a.meeuws@mensdebilt.nl of
telefonisch 030-7440595

Wijkrestaurant Bij de Tijd
Wijkrestaurant Bij de Tijd is een ontmoetingsplek waar 
wijkbewoners uit gemeente De Bilt en bewoners en 
gasten van woon- en zorgcentrum Weltevreden
terecht kunnen voor activiteiten, koffie, lunch en diner. 
Met mooi weer kunt u lekker genieten op het terras.
Kijk op de website: www.restaurantbijdetijd.nl voor 
meer informatie en voor de nieuwe menukaart.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96,
0346-214161

UW GRAS VERDIENT 
EEN VIKING!  

BENZINEGRASMAAIER
MB 248

€ 299,-
i.p.v. € 369,-

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

Tijdelijke actie tot en met 30/06/2016
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Klaar met de examens? 
Kom gezellig eten!

Aspergemenu  
à la Limbourgeoise 

 
Tartaar van verse zalm met huisgerookte zalm,  

scharrel kwarteleitje en Limburgse asperges

Met nieuwe Malta aardappels gebonden Limburgse 
aspergesoep met beenham, peterselie en lente-ui

Limburgse asperges met lamsbiefstuk en  
een romige honing-tijmsaus

Verse Hollandse aardbeien met witte chocolademousse, 
aardbeien en huisgemaakt aardbeienijs

3 gangen € 35,00 of 4 gangen € 39,50

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied
van communicatie en PR, maak

gebruik van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

Bijzonder
cadeau
Ter gelegenheid van het 
900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een 
bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van inwoners 

uit de zes kernen.

Week 22

Sparen voor heerlijk zachte handdoeken van Walra.  
Bij elke 5.- een spaarzegel.

Vul die zak!

Een uitgave van de samenwerkende D.I.O. drogisterijen verenigd in FACO DC te Diemen. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Vormgeving: JUMP! Drukwerk: VS&P. Kijk voor vragen over de verspreiding op www.axender.nl/consumenten of bel (030) 755 69 30. 

Kijk op www.diodrogist.nl voor de dichtstbijzijnde D.I.O.

*Op alle artikelen die in deze zak passen ontvang je 20% korting. M.u.v. geneesmiddelen, niet voorradige producten, 

tabakswaren, telefoonkaarten, cadeaubonnen, cadeaucards, babyvoeding, lectuur en fotoartikelen.  

Zie overige voorwaarden op o.a. Louis Widmer en Dr. Hauschka in de winkel. Geen korting over korting. Op=op.
En spaar ook voor heerlijk zachte handdoeken van Walra.  

Bij elke 5.- een spaarzegel.

 

Geldig van 30 mei t/m 4 juni 2016
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist.

OP ALLES WAT IN DEZE ZAK PAST *

20% KORTING

 

Geldig van 30 mei t/m 4 juni 2016
Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist.

OP ALLES WAT IN DEZE ZAK PAST *

20% KORTING

 

Geldig van 30 mei t/m 4 juni 2015
Ga voor deze actie naar de Natuurdrogist.

OP ALLES WAT IN DEZE ZAK PAST *

20% KORTING

Voor jou, van de Beste Drogist!

Voor jou, van de Beste Drogist!

Kijk op www.diodrogist.nl voor de dichtstbijzijnde D.I.O. drogist.

22700 DIO Actiekak wk22 FC.indd   1

02-05-16   13:48

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Sparen voor heerlijke zachte handdoeken
van Walra. Bij elke 5,- een spaarzegel

appelroomrollen

3 + 1 gratis!
Heerlijk, nu...

rijk gevuld met kersen
nu

lentebrood

€ 4,50

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

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt
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Leyenseweg 127  Bilthoven

IndischPiri-piri Spareribs
Piri-piri of Indisch
500 gram
4.99

3.493.493.493.
500 gram

Per kilo 6.98

advertentie

Utrecht Science Park krijgt 
satelliet in Bilthoven 

door Guus Geebel

Woensdag 11 mei bekrachtigden de provincie Utrecht, de gemeente De Bilt, Stichting Utrecht 
Science Park en Science Park Bilthoven een intentieverklaring om samen te werken  op het 

gebied van Life Sciences & Health. 

De verklaring werd in de trouw-
zaal van gemeentehuis Jagtlust 
ondertekend door gedeputeerde 
Jacqueline Verbeek-Nijhof, Adar 
Poonawalla namens Bilthoven 
Biologicals, burgemeester Ger-
ritsen en Floris de Gelder, di-
recteur van de stichting Utrecht 
Science Park. Bilthoven Biolo-
gicals is sinds 2014 eigenaar van 
het huidige Science Park Biltho-
ven, waar nu ook nog het RIVM 
is gevestigd. In 2018 verhuist het 
RIVM naar het Utrecht Science 
Park. Bilthoven Biologicals wil 
het park verder uitbreiden met on-
derzoek, productontwikkeling en 
productieactiviteiten.

Satellietmodel
Utrecht Science Park en Science 
Park Bilthoven willen gaan sa-
menwerken op het gebied van 
marketing en acquisitie volgens 

een satellietmodel. Utrecht Sci-
ence Park/De Uithof is centrale 
locatie en Utrecht Science Park/
Bilthoven de satellietlocatie. Bei-
de locaties richten zich op Life 
Sciences & Health, maar heb-
ben een andere insteek. Op het 
Utrecht Science Park/De Uithof 
ligt de nadruk op zorg, onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling van 
ondernemerschap. Utrecht Sci-
ence Park/Bilthoven concentreert 
zich op productontwikkeling, 
productverbetering en productie. 
Door gezamenlijk op te trekken in 
marketing en acquisitie, verster-
ken beide locaties hun profiel en 
worden daarmee aantrekkelijker 
voor bedrijven en investeerders. 
De intentie is om later dit jaar een 
formele samenwerkingsovereen-
komst te ondertekenen waarin de 
samenwerking op deze onderde-
len verder is uitgewerkt.

Toonaangevende
Burgemeester Arjen Gerritsen 
noemt de ondertekening een nieuwe 
stap in een heel mooie ontwikke-
ling in de regio. ‘Twee locaties die 
elkaar op deze manier kunnen ver-
sterken worden nog hechter met el-
kaar verbonden. Dat past uitstekend 
binnen het streven om van de regio 
Utrecht Oost een internationale to-
pregio te maken op het gebied van 
life sciences en health.’ Het Utrecht 
Science Park (USP) is het grootste 
sciencepark van Nederland met 
internationaal toonaangevende or-
ganisaties als Universiteit Utrecht, 
Hubrecht Instituut, Genmab, Merus 
en Nutricia Research. In de periode 
2013-2018 groeit de werkgelegen-
heid op het USP met 5.000 banen. 
Directeur Floris de Gelder vertelt 
dat het science park altijd een re-
gionale doelstelling heeft gehad. 
‘We zijn er trots op dat we nu een 

volgende fase ingaan. Door de sa-
menwerking met Bilthoven dragen 
we nog concreter bij aan de ontwik-
keling van de regio.’

Bilthoven Biologicals
Bilthoven Biologicals is ontstaan 
na de privatisering van de produc-
tieactiviteiten van het voormalig 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI). 
In 2012 nam de Poonawalla Group, 
eigenaar van het Serum Institute 

of India, deze activiteiten van het 
NVI over. Het Serum Institute of 
India is de grootste vaccinprodu-
cent ter wereld. Door de overname 
ontstond een krachtige combinatie 
van kennis, netwerk en faciliteiten. 
Bilthoven Biologicals produceert 
nu jaarlijks meer dan 100 miljoen 
doses vaccins en geeft daarmee in-
vulling aan de ambitie om wereld-
wijd kinderen te beschermen tegen 
infectieziekten.

De ondertekenaars van de intentieverklaring. V.l.n.r. burgemeester Arjen 
Gerritsen, Adar Poonawalla van Bilthoven Biologicals, gedeputeerde 
Jacqueline Verbeek en Floris de Gelder van Utrecht Science Park.

Kennismaken met de nieuwe buren
door Sylvia van der Laan

Verhuizen naar een andere plaats betekent een verandering van omgeving en wennen aan 
nieuwe omstandigheden en aan nieuwe dorpsgenoten. Door recente gebeurtenissen in de wereld 

zijn er ook in de gemeente De Bilt nieuwe inwoners gekomen de laatste tijd. 

Voor inwoners en nieuwkomers 
is de nieuwe situatie wennen: wie 
zijn die mensen, wat komen ze 
hier doen, welke gewoonten heb-
ben ze en passen ze wel in onze 
samenleving? Omdat onbekend 
vaak leidt tot onbemind, organi-
seert stichting Kunst en Cultuur De 
Bilt in samenwerking met BLUCK 
op zondag 29 mei een festival met 
als motto ‘Kom gluren met nieuwe 
buren’ in theater het Lichtruim in 
De Bilt, waar inwoners en nieuw-
komers kunnen kennismaken met 
elkaar. BLUCK is een initiatief van 
de Stichting Kunst en Cultuur van 
de Gemeente de Bilt. Dit initiatief 
heeft als doel meer opvoeringen 
van podiumkunsten in de gemeente 
te bewerkstelligen. 

Muziek en maaltijd
Tijdens de festival-dag op 29 mei 
is er vanaf 15.00 uur een uitgebreid 
en gevarieerd programma samenge-
steld. Het Trio Qasyon speelt zowel 
populaire Arabische als klassieke 
oriëntaalse muziek (Arabisch en 
Turks). Dit kunnen trage klaagliede-
ren zijn, vrolijke en verdrietige lie-
deren over de liefde, maar ook fees-
telijke dansmuziek. De Gharib Band 
brengt een unieke mix van oosterse 
(Arabische) en westerse muziek: 
meeslepend, dansbaar en melancho-
lisch. Anita van Soest verzorgt met 
de Band Zonder Verblijfsvergunning 
een Jam Session. Om 16.00 uur is er 
een lezing van Abdul Kader Manla 
over de culturele wereld in Syrie. 
Voor zijn komst naar Nederland was 

hij journalist en kunstcriticus in Sy-
rië. Taiba zorgt om 18.00 uur voor 
het eten; zij zal een typisch Syrische 
maaltijd koken voor de gasten van 
het festival. Tijdens de maaltijd zal 
DJ Iskandar de muziek verzorgen.

Aanmelden
Het festival is gratis en iedereen is 
welkom vanaf 15.00 uur in Thea-
ter het Lichtruim aan het Planeten-
plein in De Bilt. Aanmelden voor 
de lezing van Abdul Kader Manla 
om 16.00 uur is gewenst, evenals 
deelname aan de maaltijd (kosten 5 
euro). Aanmelden kan via de mail: 
info@bluck.nl. Op de website www.
bluck.nl is het volledige programma 
van ‘Gluren met nieuwe buren’ te 
vinden.

Prettig wonen in De Leijen
In de mooie tuinzaal van Huize Het Oosten was op 
woensdagavond 18 mei een open bijeenkomst voor 

inwoners van De Leijen, georganiseerd door VVD De Bilt. 

Allereerst is gesproken over voorzieningen en detailhandel. Gemeente-
raadfractievoorzitter Christiaan van Nispen schetste de ontwikkelingen 
in onder andere De Kwinkelier, Centrum Bilthoven met de driehoek 
bij het station en de ontwikkelingen met de supermarkt Plus Bilthoven. 
Vanuit de aanwezige bewoners en de wijkraad werd een beeld geschetst 
van De Leijen: ‘Het is er prettig wonen voor circa 5000 inwoners, de 
wijk vergrijst wel, maar er is gelukkig ook nieuwbouw. De bewoners 
benadrukken dat ze graag een winkel houden, om er boodschappen te 
doen, ook voor oudere mensen lekker dichtbij, en als gezellig trefpunt 
van en voor de wijk De Leijen.

Veiligheid
Wethouder Jolanda van Hulst schetste de recente veiligheidsgegevens 
over De Leijen: ‘Er is in 2016 een aantal woninginbraken en auto-
inbraken en vernielingen geweest, maar het is beperkt gebleven. De 
waarde van preventie en voorlichting is weer eens gebleken. Er is wel 
wat overlast van de jeugd, maar er wordt op ingesprongen door politie 
en omwonenden. De bewoners voelen zich gelukkig veilig, ze zijn het 
er over eens dat de jeugd ruimte nodig heeft, maar dat ze wel zelf hun 
rommel moeten opruimen en overlast moeten voorkomen’.

Tunnel
De voortgang met de tunnel onder de Leijenseweg en de tijdelijke ver-
keerssituatie was een derde onderwerp. De tunnel is medio 2017 ge-
reed, binnenkort gaat gestart worden met de rotonde aan de zuidkant. 
De bewoners meldden dat het verkeer zich op uitzonderingen na goed 
heeft aangepast. De resultaten van de proef zijn goed verwerkt met be-
tere borden en de hulpdiensten blijken tot nu toe op tijd te zijn. Toch 
zijn er wel aandachtspunten voor de verkeersveiligheid, bij onder an-
dere de Jan Steenlaan, Massijslaan en de Berlagelaan.   (Dick de Jong)

Repair Cafe Bilthoven
In september 2011 organiseerde Transition Town de Bilt in samenwerking met de WVT het 
eerste Repair Cafe in Bilthoven. Komende zaterdag is de afsluiting van het zesde seizoen. 

Bij het Repaircafe staat een team 
vrijwillige reparatie-experts klaar 
om de bezoekers te helpen bij het 
repareren van allerhande kapotte 
spullen. De insteek is om samen te 
repareren zodat repartievaardighe-
den worden overgedragen binnen 
onze gemeenschap, de afvalberg 
wordt verkleind en samen wordt een 
gezellige zaterdagmiddag beleefd. 
Voor de kinderen is er een knutsel-
tafel waar, onder begeleiding, de 
prachtigste dingen kunnen worden 
geknutseld van recyclemateriaal. 
Zo kun je bijvoorbeeld sieraden, 
een portemonnee of een hoesje 
voor je mobiel maken. Je kunt bij 
het Repaircafe terecht met kleding 
en textiel, elektronica, meubels, 

computers, fietsen, speelgoed, e.a. 
Tijd: 11.00 – 15.00, Locatie: WVT, 

Talinglaan 10 in Bilthoven Meer 
info: www.vvsowvt.nl

Henk Zandvliet (rechts) onderzocht zijn koffiezetter met behulp van 
reparateur Peter. Er bleek slechts een nieuwe zekering nodig om het 
apparaat weer te laten werken.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

199

695

2 5,-

169

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 mei 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Slagroom-
schnitte
van 
€ 10,25

Pampers
baby dry of acti� t
4 pakken
van
€ 37,96

Oerbrood
Origine
tarwe of volkoren

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

 

Hollandse 
Bloemkool
per stuk
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Tentoonstelling veelzijdig kunstenaar
door Guus Geebel

Op 28 en 29 mei vindt in De Meern een expositie plaats van beelden, tekeningen en gedichten van 
de Bilthovense kunstenaar Walter Visser. Het is de eerste keer dat hij zijn werk tentoonstelt.

Walter Visser werd in 1930 geboren 
in Helmond, waar hij ook opgroei-
de. Hij studeerde tandheelkunde in 
Utrecht. Na zijn doctoraal examen 
ging hij bij de universiteit werken 
op een afdeling die zich bezighield 
met ziektes rond de mondholte. Dat 
deed hij twaalf jaar. Daarna werkte 
hij bij het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht waar hij onderzoek deed 
naar ziektes die met het skelet te 
maken hadden. ‘We hadden daar 
een eigen laboratorium, deden on-
derzoek, publiceerden en gaven 
colleges aan studenten.’ Walter 
Visser woont al ongeveer 44 jaar 
in Bilthoven. Hij promoveerde tot 
doctor in de geneeskunde. 

Kunstenaarsbloed
Na zijn pensionering kreeg Walter 
Visser de tijd om zich volledig aan 
kunst te wijden. Hij volgde het ba-
sisjaar op de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht. Visser stamt uit 
een kunstenaarsfamilie. Zijn vader 

werkte als textieldesignontwerper 
bij textielfabrikant Fentener van 
Vlissingen in Helmond. Twee ooms 
van moederskant waren schilder en 
ook een van zijn dochters is kunst-
schilder van beroep. ‘Beeldhouwen 
is het meeste wat ik doe. Vlakbij 
mijn huis werd aan beeldhouwen 
gedaan en toen iemand vroeg of dat 
iets voor mij was, heb ik een keer 
meegedaan en zo is het ontstaan.’ 
Hij maakt zowel figuratieve als ab-
stracte werken. ‘Ik word indirect 
geïnspireerd door werken van an-
dere kunstenaars.’

Sterrenkunde
De belangstelling van Walter Vis-
ser is heel breed. Naast beeldhouw-
werk maakt hij tekeningen, schrijft 
gedichten, speelt piano en fluit. Hij 
laat op de piano een verrassende im-
provisatie horen. Verder heeft Visser 
belangstelling voor sterrenkunde. 
Thuis gaf hij lezingen over schilder-
kunst en sterrenkunde. Zijn beeld-

houwleraar René van der Wiel heeft 
in De Meern een ruimte waar hij 
werkt en cursussen geeft. Visser gaat 
daar elke week heen. Op zaterdag 28 
en zondag 29 mei vindt daar vlak-
bij een expositie van werk van hem 
plaats. Hij exposeert beeldhouw-
werken, tekeningen en schilderijen.

Gedichten
Op de tentoonstelling liggen ook ge-
dichten van Visser. Die zijn met de 
hand geschreven en verrassen door 
de enorme diversiteit. Gedichten 
waarin de gemoedstoestand naar vo-
ren komt, maar ook humoristische 
gedichten. Met zijn warme zachte 
stem draagt hij er enkele voor, zoals:

Het beeld
De steen helpt de vorm verstaan
de houwer zoekt de weg erheen
wat niet mocht zijn 
is wat door hem verdween

Een humoristisch gedicht is:
De slager zei: Mevrouw,
de lever die u hebt besteld is nog 
niet binnen, ik heb nog net gebeld 
maar maak mij geen verwijt er is 
een lange levertijd

Expositie
De overzichtstentoonstelling van 
het werk van Walter Visser is op 28 
en 29 mei te bezoeken van 12.00 tot 
17.00 uur. Het adres is: Loods 68G, 
Strijkviertel 68G, De Meern. Op 
www.waltervisser.nl staat informa-
tie over de kunstenaar en zijn werk. 
Ook is een routebeschrijving opge-
nomen. Op 28 mei vindt om 15.00 
uur een presentatie over de tot-

standkoming van het beeld ‘Walter’ 
plaats. Het beeld is een ontwerp van 
Walter Visser en krijgt later dit jaar 

op ware grootte van 11 bij 8 meter 
een plek bij een nieuw te bouwen 
bedrijfsgebouw in Vianen.

Walter Visser bij een van zijn werken.

Het beeld dat later dit jaar geplaatst gaat worden.

www.heuvelrug.transitiontowns.nl
www.facebook.com/ttdebilt www.repaircafé.nl

Zaterdag 28 mei in WVT Bilthoven 
REPAIRCAFÉ

Kom en repareer uw kapotte spullen, 
electronica, fietsen, kleding etc. 

Met hulp van reparatiedeskundigen. 
Gereedschap aanwezig.

Toegang gratis! 
Tijd: 11.00 - 15.00 uur

advertentie

Derde Lustrum 
Zomerconcerten De Bilt

Zondag 5 juni start het nieuwe seizoen van de Zomerconcerten De Bilt. Dit jaar is een 
Lustrumjaar, want de concerten worden voor het 15de jaar georganiseerd. Aan de opzet is niets 
veranderd, want de huidige opzet werkt tot ieders tevredenheid. De concertreeks bestaat uit een 

serie van 4 en vindt plaats op zondag tussen 14.00 en 16.00 uur op het gazon achter paviljoen 
Beerschoten, De Holle Bilt 6A in De Bilt.

De concerten worden georgani-
seerd door de Stichting Zomercon-
certen De Bilt i.s.m. Stichting Het 
Utrechts Landschap. Stoelen zijn 
aanwezig en de toegang is gratis 
(vrijwillige bijdrage). Een beperkte 
catering is aanwezig en natuurlijk 
ook de ijscokar. Bij minder gun-
stige weersomstandigheden wordt 
het concert verplaatst naar de Im-
manuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 
49 in De Bilt.

Voor inlichtingen en aanmelding 
voor optredens: 06-51229733 of 
www.zomerconcertendebilt.nl.

Voor de pauze een optreden van de Weathertown Bigband van de Koninklijke 
Biltse Harmonie o.l.v. Marc van den Bosch.

Biltse Beat Reünie
Enkele honderden jongeren (van 17 tot 70!) beleefden afgelopen zaterdag 
in het H.F. Wittecentrum in De Bilt een hele mooie muziekavond met de 
band Beethoven. Weliswaar bleek de naam ‘Beat Reünie’ niet helemaal 
van toepassing, maar Beethoven ontpopte zich tot een stevige rockband, 
die mede dankzij het enthousiasme van de leadzangeres een groot deel van 
de zaal aan het dansen kreeg. De avond krijgt een vervolg in het najaar 
wanneer de initiatiefnemers een groot Oktoberfest organiseren.

(Henk Zandvliet) 

Volle bak in het HF Witte Centrum.

Ontmoet Mart Smeets
Van 1973 tot en met 2015 draaide Mart Smeets als 

wielerjournalist mee in het circus van de Tour de France. Met 
tweeënveertig kruisjes achter zijn naam nam hij afscheid.

In Aan de meet blikt hij terug op het jaarlijkse wielerspektakel, aan de 
hand van zijn meest gedenkwaardige ontmoetingen in bijna een halve 
eeuw Tour. Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Steven Rooks, 
Gerrie Knetemann, Jacques Anquetil, Jan Ullrich en Lance Armstrong zijn 
slechts een paar voorbeelden van de wielrenners die hij van dichtbij mee-
maakte. Hij voelde vriendschap en affiniteit, respect voor de prestaties, 
verwondering over het leven in deze vreemde zeepbel, afkeer van de bijna 
constante reeks leugens; al deze gevoelens komen terug in dit boek. Twee-
enveertig jaar Tour de France leverde een verzameling mooie, verrassende, 
soms wrede, maar altijd waargebeurde verhalen op. In samenwerking met 
de Bilthovense Boekhandel is er een meet & greet bij het Rijwielpaleis in 
Bilthoven aan de Koperwieklaan 1 op zaterdag 28 mei vanaf 15.00 uur. 
Vrije entree.

Beatles bij Bouwman 

Vrijdag 20 mei werden er in het Bouwman Cultuur Café in De Bilt. Beatle-
Fan-verhalen verteld bij de presentatie van Het plakboek van De Beatles-
zusjes; een hartverwarmend verslag van een reis terug naar de jaren zestig. 

[foto Reyn Schuurman] 
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Zowel 1e als 2e 
Bloemsterdag geopend!

Openingstijden Bloemsteren 29 en 30 mei: zondag van 12.00 tot 17.00 uur, maandag van 09.00 tot 18.00 uur

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

BLOEMSTER AANBIEDING

Nog één keer, op veler verzoek, 
onze rijk gevulde watergeef-
potten. Voorzien van een slim 
watergeefsysteem en boorde-
vol kleurrijke planten. 
De 27 cm versie
van 15,95
voor ............

Omdat het een 
ware rage aan 
het worden is, 
omdat het 
leuk en leer-
zaam is, maar vooral omdat u vanaf nu 
in de volle grond kunt planten, op ALLE 
GROENTEN EN KRUIDEN een kassakorting 
van9,95

25%

BLOEMSTER AANBIEDINGBijna iedereen weet het 
inmiddels; de zevende 
zondag ná Pasen volgt 
Pinksteren. De tweede 
zondag dáárna volgt altijd 
Bloemsteren. Dan trekt 
iedereen naar ‘t Vaarder-
hoogt in Soest vanwege de 
enorme zee aan bloeiend 
tuingoed, waarvan een 
zeer groot aantal ook nog 
eens voor zien is van een 
fi kse Bloemsterkorting! 
Kortom genieten, genieten, 
genieten én profi teren!!!!

 Geldig t/m dinsdag 31 mei

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BARBECUE STEAKS

Voor op de barbecue of in de pan. Lekker 

gemarineerd; even heel kort en dan....
100 gram 1,85

VOORJAARS ROLLADE

Iets aparts. Met o.a. varkensfilet, kruiden crème, 

rucola, pijnboompitjes & rauwe ham
500 gram 7,50

VENKEL VERSE WORST

Heerlijke smaakmaker! Lekker gekruid met o.a. venkel; 

ook zeer smaakvol door pasta
100 gram 1,45

KALKOEN FILETSCHNITZELS

Lekker dun en lekker mager en super mals; dus heel 

kort om en om bakken in ruim boter
100 gram 1,25

ITALIAANS KALKOEN ROLLETJE

Dun gesneden kalkoenfilet, gerookte kipfilet, rode ui & 

basilicum; ca. 10 min. braden
100 gram 1,50

LAMS RIBKOTELETJES

topper voor de barbecue maar ook uit de pan of de 

oven, gemarineerd met een kruidenboterolie
100 gram 2,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 23 mei t/m zaterdag 28 mei. Zetfouten voorbehouden.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

THE ART OF HAIRCOLORING

...Miranda alweer
12,5 jaar!
bij Hairdesque 

HIEP HIEP HOERA! 
Vandaag dubbel feest!
Onze vernieuwe salon is
eindelijk klaar! en...

Donderdag- en vrijdagavond geopend
Bel voor een afspraak 0346 - 21 37 11

Maertensplein 33, Maartensdijk

www.hairdesque.nl /Hairdesque

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

ZATERDAG 28 MEI 2016

HUBO 
BTW
ERAF
DAG

21% BTW VOORDEEL 
OP ALLES*

*Kijk op hubo.nl voor de voorwaarden.

091_A0 poster_hubodag_WT.indd   1 13-05-16   11:50

21% BTW VOORDEEL
OP ALLES* 

Zaterdag 28 mei 2016

* kijk op hubo.nl voor de voorwaarden

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

Aanbieding
Regenjas K-way

van € 129,95

voor
€ 99,95

Blessed by
Comfort

super regenjasjes
compact

licht
dun

waterdicht
winddicht
ademend

lang
capuchon
2-way zip
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Workshop Buurtpreventie 
WhatsApp Bilthoven-Noord

door Walter Eijndhoven

Steeds meer wijken binnen gemeente De Bilt wapenen zich tegen het inbrekersgilde, 
zo ook Bilthoven-Noord. Woensdagavond 18 mei organiseerde zij, in samenwerking met de 

gemeente en politie, een workshop om de buurt veiliger te maken en zodoende 
het aantal inbraken tegen te gaan.

De belangstelling is groot vanuit de 
wijk. Meer dan veertig geïnteres-
seerden luisterden geboeid naar het 
verhaal van burgemeester, politie en 
initiatiefnemers. Patrick van Rens-
woude, één van de initiatiefnemers, 
vertelt: ‘Onze wijk bestaat uit 141 
woningen en wordt begrensd door 
de Gezichtslaan en het Rembrandt-
plein. Volgens de laatste telling 
doet al 60% van de inwoners mee 
met onze buurtapp en staan al 136 
06-nummers in ons bestand, een 
mooi begin’. Veiligheid binnen de 
wijk gaat voor alles. Van Renswou-
de vervolgt: ‘Daarmee bedoel ik dat 
ook een mogelijke ambulance snel 
op adres X moet kunnen aanrijden. 
De huisnummers van alle wonin-
gen moeten dus goed leesbaar zijn 

voor zowel politie als broeders op 
een ziekenwagen. Vanavond heb ik 
nog een onderzoekje verricht op de 
Frans Halslaan en omringende la-
nen en daaruit blijkt dat 80% van 
de huisnummers niet te lezen is, 
vanaf de weg. De meeste nummers 
zijn verscholen in het groen. Hier 
valt dus ook nog het één en ander 
te verbeteren’. 

Dertig seconden
Arjen Gerritsen, burgemeester van 
De Bilt, is erg blij met het initiatief. 
Gerritsen: ‘De gemeente onder-
steunt dit initiatief van harte. De 
Bilt is een veilige gemeente en dat 
moeten wij zo houden. Dat is een 
belangrijke taak van de gemeente 
en politie, maar ook burgers zijn 

daarbij hard nodig. Daarom on-
dersteunt de gemeente betrokken 
bewoners die een WhatsApp groep 
oprichten. Bewoners houden elkaar 
op de hoogte over verdachte situa-
ties in hun buurt en zij vergroten de 
veiligheid in hun wijk’. Wijkagent 
Hans Gies is het daar volledig mee 
eens. Gies: ‘Ondanks het lage aan-
tal inbraken in deze wijk, is het 
goed als men elkaars eigendommen 
bewaakt. Bij een verdachte situatie, 
bel direct 112. Na het bellen van 
dit nummer komt de politie pas in 
actie, niet eerder. Via het nummer 
0900-8844 wordt de wijkagent ge-
waarschuwd’. Een inbraak is snel 
gepleegd, meestal duurt zoiets maar 
rond dertig seconden en dan is de 
dief alweer vertrokken. 

SAAR
Tijdens de workshop behandelt 
de wijkagent het principe van de 
SAAR-methode. Gies: ‘De SAAR-
methode wordt in iedere What-
sap groep gebruikt en staat voor 
Signaleren(signalement verdachte), 
Alarmeren (112 bellen), App (om 
buurtgenoten te waarschuwen) en 
Reageren (probeer contact te ma-
ken met de verdachte persoon). 
Natuurlijk durft niet iedereen op 
een verdachte persoon af te stap-
pen, dus vraag dan of je (sterke) 
buurman even wil meegaan. De 
meeste inbrekers houden niet van 
aandacht en zullen dan snel de be-
nen nemen’. Heel toevallig wordt 
tijdens de workshop een onbekende 

persoon in de tuin aan de Frans 
Halslaan gezien. Bij navraag door 
de wijkagent blijkt de beste man 
geen kwade bedoelingen te hebben 
en kon hij zijn weg vervolgen. Een 
mooi staaltje van hoe zoiets zich in 
de praktijk voordoet voor de leden 
van de WhatsApp groep.

Van Renswoude vult nog aan: ‘Ik 
hoop dat nog meer wijkbewo-
ners zich zullen aanmelden, zo-
dat Bilthoven-Noord nog veiliger 
wordt. Iedereen die op de Albert 
Cuyplaan, Frans Halslaan, Rem-
brandtplein, Vermeerplein, Gerard 
Terborchlaan, Hobbemalaan of de 
Vermeerlaan woont is van harte 
welkom in onze WhatsApp groep’.

Wijkagent Hans Gies: ‘Ondanks het lage aantal inbraken in deze wijk, is het goed als men elkaars eigendommen 
bewaakt. Bij een verdachte situatie, bel direct 112’

Boodschappenplusbus
De BoodschappenPlusBus rijdt alweer 9 jaar in de gemeente De Bilt. In deze gemeente maken 
zo’n 200 inwoners (vanaf 55 jaar) iedere maand gebruik van de BoodschappenPlusBus. Het 

gaat om inwoners die nog zelfstandig wonen maar om verschillende redenen niet meer in staat 
zijn zelfstandig de deur uit te gaan. 

U kunt hierbij denken aan lichame-
lijke redenen; zo gaat er naast de 
chauffeur altijd een begeleider mee 
die kan helpen bij het doen van de 
boodschappen, het in en uitstap-
pen van de bus etc. De bus is ook 
bedoeld voor mensen die eenzaam 
zijn en met de bus meegaan om een 
sociaal moment te hebben en men-
sen te ontmoeten. 

Programma
Maandelijks wordt er een program-
ma gemaakt waar genoemd wordt 
waar er boodschappen worden ge-
daan of waar een dag-uitje naartoe 
gaat. Wilt u het programmaboekje 
ontvangen dan kan dat. Neemt u 
contact op met de Boodschappen-
PlusBus en zij kunnen u deze mai-
len of opsturen. Ook in de zomer 
rijdt de bus gewoon door. Dit is een 
periode waarin veel ouderen meer 
alleen zijn doordat kinderen met 
vakantie gaan. U kunt dan gebruik 
maken van de BoodschappenPlus-
Bus om er toch even uit te zijn.

Vrijwilligers
De bus heeft een groot aantal en-
thousiaste vrijwilligers maar er is 
zeker nog plek voor meer vrijwil-
ligers. Vindt u het leuk om een bij-
drage te leveren aan de Boodschap-

penPlusBus dan kan dat. Zij zoeken 
nog chauffeurs en begeleiders. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met Misja Oliemans, te be-
reiken onder nummer 0346 214195 
(van 9.00 tot 12.00).

Met de boodschappenplusbus worden niet alleen boodschappen gedaan.

WVT stelt bestelbus 
beschikbaar

Ieder jaar gaat de stichting Razem in het eerste weekend 
van september naar Mieścisko voor de Michaelsmarkt. 
Deze markt valt samen met het oogstfeest. Op de markt 

worden regionale producten verkocht, wordt muziek 
gemaakt, gegeten en gedronken. Het is een groots 
evenement waar honderden mensen op af komen. 

Razem De Bilt verkoopt op de markt al vele jaren in Nederland inge-
zamelde kleding, serviesgoed, kleine huisraad en snuisterijen. Neder-
landse en Poolse vrijwilligers werken hier nauw samen. De opbrengst 
wordt in Mieścisko besteed aan een goed doel. 

Vervoer
Dit jaar is gezocht naar een nieuwe manier om de bijeengebrachte goe-
deren naar Mieścisko te vervoeren. Geheel onverwacht kwam de oplos-
sing vanuit vvso WVT in Bilthoven. Een fantastisch aanbod, dat met de 
bestelbus van vvso WVT een rit naar Mieścisko gemaakt kan worden. 
Komende week worden de goederen naar Polen gebracht. 
(Joke Nederhof)

Magda Korteweg, voorzitter van de coördinatiegroep bij WVT 
overhandigt de sleutels aan Razem-bestuurder Jean Rijksen.

Scootmobieltraining
De afdeling De Bilt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en 
de gemeente De Bilt organiseren op woensdag 15 juni een 

scootmobieltraining in het H.F. Witte Centrum en
omgeving van 13.00 uur tot 16.15 uur. Het adres is:

Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

In de training wordt theorieles gegeven, waarin speciale aandacht voor 
de regels voor scootmobielgebruikers. In een speciaal opgezet parcours 
wordt onder deskundige begeleiding gewerkt aan de vaardigheden met 
de scootmobiel onder allerlei omstandigheden Verder gaat men mee het 
verkeer van De Bilt in om in de praktijk in een woon- en winkelgebied 
te oefenen. Na afloop ontvangt ieder een naslagwerk en een certificaat 
van deelname. Aanmelden kan voor 8 juni schriftelijk, telefonisch of 
per e-mail bij VVN Afd. De Bilt, mevr. N. Reitsma, Sperwerlaan 11, 
3738 EH Maartensdijk, tel: 0346 213658; e-mail:
vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK

Prijs € 23,50 p.p. 
3-gangen jubileumdiner

VERRASSEND
VANZELFSPREKEND
60 jaar

De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt - Tel. 030 220 58 11  
Email: biltschehoek@valk.com - Internet: www.biltschehoek.com

Zomercursus schrijven op 
moestuin Eyckenstein

door Walter Eijndhoven

Wil je graag schrijven over je leven op een prachtige plek? Dat kan deze zomer op 
Tuinderij Eyckenstein, gelegen in Maartensdijk. Mensen beschikken meestal

over een schatkist aan herinneringen. Deze herinneringen worden
uigediept en omgevormd tot een mooi verhaal,

en dat tussen de bietjes en kroppen sla. 

Elly Rijnbeek, tekstschrijver, zal je daar, tussen het 
groen, de fijne kneepjes leren van het schrijven. Elly: 
'Veel mensen willen verhalen over hun leven op pa-
pier zetten, maar komen niet lekker op gang. Of zij 
weten niet hoe zij hun leven boeiend en vloeiend 
kunnen opschrijven. Ik reik schrijfoefeningen aan en 
werk daarbij met tekeningen, foto's en soms ook met 
geuren. Want ook geuren kunnen je terugbrengen 
naar vroeger. De cursus is voor iedereen die schrij-
ven, voor en met elkaar, leuk vindt'. 

Associaties 
Elly vult aan: 'Ik werk ook graag met associaties. Als 
je iets wilt vertellen over bijvoorbeeld jouw oma, 
dan zet je het woord oma centraal op een stuk pa-
pier en laat je alles opborrelen wat met jouw oma 
te maken heeft, bijvoorbeeld oud, stok, zelfgemaakte 
appelmoes, logeren, dahlia’s, lief, klapperend gebit, 
enzovoort. Op deze manier kun je met een aantal 
woorden al snel een verhaal schrijven. En je komt 
van het een op het ander.’ Elly reikt niet alleen schrij-
foefeningen aan, maar werkt ook met thema's, bij-
voorbeeld je vroegste herinnering, de huizen waar 
je hebt gewoond, je eerste liefde of mijlpalen in je 
leven. Elly: 'In de cursus leest iedereen aan elkaar 

voor wat hij of zij heeft geschreven. Natuurlijk is dat 
geen must, maar het helpt wel als de cursisten elkaar 
positieve feedback kunnen geven en elkaar inspire-
ren. Op deze manier ontstaat ook meer zelfvertrou-
wen in je eigen kunnen. Mijn eigen inspiratiebron is 
nog altijd het boek van José Franssen: In mijn kof-
fer op zolder. Ik hoop dat de cursisten ook door el-
kaar geïnspireerd raken en dat er mooie verhalen uit 
voortkomen'. 

Zes bijeenkomsten
De cursus start op vrijdagochtend 1 juli van 10.00 
uur tot 12.30 uur (ook om uit te proberen), de ove-
rige vijf bijeenkomsten worden gegeven op de vol-
gende vrijdagmiddagen: 08/07, 22/07, 05/08, 19/08 
en 02/09 van 14.00 uur tot 16.30 uur. Bij goed weer 
worden de lessen in de tuin gegeven, bij regen vindt 
de cursus plaats in de oranjerie van Eyckenstein. 
Adres is Dorpsweg 264 achter, Maartensdijk.

Voor meer informatie en opgave kunt u bellen met 
Elly Rijnbeek, tel: 06 27457980 of mailen naar: el-
lyrijnbeek@gmail.com. Ook heeft zij een eigen web-
site: www.ellyrijnbeek.nl

Elly Rijnbeek verzorgt op Tuinderij Eyckenstein een schrijfcursus.

De Biltsche Hoek bestaat 60 jaar
Sinds 10 mei 1956 is Restaurant De Biltsche Hoek officieel een Van der Valk restaurant.
Op de plaats van het huidige bedrijf stond in de vorige eeuw een tolhuis, behorende bij

de tol voor de Rijksweg van Utrecht naar Zeist en Amersfoort.

De 'Utrechtseweg' was toen al de drukste weg van 
Nederland. Op 22 juli 1899 werd besloten alle Rijk-
stollen op te heffen en de laatste tolbaas J.K. Plant 
begon een nieuwe broodwinning als houder van een 
koffie- en bierhuis. Het voormalige tolhuis is in 1908 
voorzien van een verdieping en op het terras wer-
den wat speeltoestellen voor kinderen geplaatst. Na 
diverse overnames door eigenaren wijzigde telkens 
de naam van het bedrijf. In 1938 kreeg het gebouw 
het kenmerkende chalet-achtige uiterlijk. Er werden 
hotelkamers bijgebouwd om doortrekkende reizigers 
te herbergen. 

Van der Valk
Op 10 mei 1956 werd het bedrijf verkocht aan de fa-
milie van der Valk. Een grondige verbouwing volgde 
waarbij de toenmalige hotelaccommodatie verdween 
om plaats te maken voor woonruimte voor familie 
van der Valk. In 1986 kwamen de hotelkamers weer 
terug. Klaas van der Valk jr. en zijn vrouw Els lie-
ten, sinds hun intrede in 1980, het bedrijf uiteindelijk 
uitgroeien tot wat het nu is: een groot hotel/restau-

rant met 3 restaurants, 15 multifunctionele zalen, een 
gezellige bar, terras, zwembad en 102 hotelkamers. 
Echter, nieuwe plannen liggen weer op stapel: 40 ho-
telkamers worden deze zomer volledig gerenoveerd; 
de zalen zijn inmiddels voorzien van een nieuwe uit-
straling. Tevens is een nieuwe langetermijnvisie in 
ontwikkeling.

Jubileummenu
Graag staat de jubilaris ondanks alle toekomstige 
plannen, even stil bij het 60-jarig jubileum: 'We zijn 
er trots op, dat Restaurant De Biltsche Hoek een 
grote rol van betekenis speelt op plaatselijk, regi-
onaal en nationaal niveau. Om dit te vieren, heeft 
onze keukenmanager een maandelijks wisselend 
3-gangen jubileummenu voor u samengesteld. Ons 
past een woord van dank aan u, onze trouwe gast, 
die in de loop van de afgelopen 60 jaar ons bedrijf 
heeft bezocht. En een woord van dank aan al onze 
medewerkers. Allen hebben ons bedrijf gemaakt tot 
wat het nu is en wij hopen, dat dit nog jaren mag 
voortduren.' Verrassend Vanzelfsprekend.

Café De Biltsche Hoek anno 1940.
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Meezingavond Vierstee 2.0
door Henk van de Bunt

Vrijdag 20 mei vond er een meezingavond plaats in De Vierstee als onderdeel van de actie 
Vierstee 2.0, voor financiering van de renovatie van De Vierstee. Koren,
 zangers en musici slaagden erin de goedgevulde zaal van De Vierstee 

de gehele tekst of delen ervan mee te laten zingen.

Journaliste Anneke Iseger (De 
Bilt) is een actief lid van to-
neelvereniging Steeds Beter. Zij 
schreef daarnaast zo’n vijftien 
toneelstukken. Zingen is haar 
hobby: niet alleen bij de band 
Promotion (muziek uit de jaren 
60 en 70), maar ook samen met 
Ignaas de Jong maandelijks voor 
en met bewoners van woonzorg-
centra. Voor haar optreden op de 
meezingavond werd zij ook door 
de Jong begeleid en verwoordde 
zij in haar zelfgeschreven tekst 

(op de melodie van ‘Het Dorp’) 
prachtig het doel van de avond: 
‘En laat in de zeventiger jaren 
verrees een pracht van een ge-
bouw. Men wist toen niet van de 
bezwaren, die de renovatie bren-
gen zou’ en ‘De Stichting Vierstee 
twee punt nul zegt tegen iedereen: 
geef gul. Dan gaan we drastisch 
renoveren. Dus in de hoop dat het 
straks baat zingen we ons hier uit 
de naad, zodat we geld kunnen 
genereren. Want nu na bijna veer-
tig jaren moet De Vierstee hier 

blijven bestaan. We moeten geld 
bijeen vergaren, maar dat zal nie-
mand zijn ontgaan!

Opvang
Eveneens uit De Bilt kwam Bart 
van Gerwen: freelance acteur, ver-
halenverteller, zanger, muzikant, 
producent en regisseur van zijn 
eigen werk. Hij heeft een stem 
als een klok, waarmee hij zich-
zelf begeleidt op de gitaar. Zon-
der microfoon bracht hij de zaal 
in vervoering, toen hij aangaf, dat 

het juist de Maartensdijkse Vier-
stee was geweest, die in oktober 
2015 rond de 100 vluchtelingen 
had opgevangen. De zaal zong uit 
volle borst vreemdtalige liedjes 
van Toon Hermans met Bart mee.

Toekomst
Gemeenteraadslid Peter Schla-
milch is al vele jaren klassiek 
dirigent. Hij dirigeert o.a. opera-
muziek van Verdi, Wagner en Mo-
zart en ook operettes en is vaste 
dirigent van enkele koren. Hij 
begeleidde naast collega raadslid 
Jette Muijsson ook dochter Emma 
(16). Emma zit in 4 VWO van Het 
Nieuwe Lyceum. Zij wil later ac-
trice en zangeres worden. Haar 
vertolking van Birds (Anouk) was 
veelbelovend.

Bijdragen
Ook de bijdragen van Muziekver-
eniging Kunst en Genoegen (met 
zang van Joyce en Marie-Louise 
Geurtsen), AZM Algemeen Zang-
koor Maartensdijk, Gospelkoor 
Sparks of Joy, Hester Visser (ook 
begeleid door Ignaas de Jong), 
Cabaret- en toneelvereniging 
Sojater, JOOL entertainment 
(de zusters Joyce en Marie Lou-

ise Geurtsen), accordeonist Ebbe 
Rost van Tonningen en Mannen-
koor Sterk Spul (levensliederen) 
werden warm gewaardeerd. 

Springlevend
Eén van de presentatoren Rolaf 
van Leeuwen (Maartensdijk) 
zingt al meer dan vijfentwintig 
jaar als bas in het Algemeen Zang-
koor Maartensdijk en sinds de op-
richting ook in het Smartlappen-
koor Sterk Spul. Na afloop vatte 
hij zijn mening over deze avond 
samen: ‘Ik heb altijd het gevoel 
gehad dat Maartensdijk door de 
gedwongen fusie met De Bilt een 
wat verdrukte en ontheemde in-
druk maakte. 
Zoekend naar de identiteit van dit 
dorp kom ik uit op muziek, zin-
gen en theater. Door die aspec-
ten bij elkaar te brengen is het 
dorp opeens weer springlevend. 
Dan geeft samenwerking in een 
wat verdeeld dorp nieuw elan en 
verbondenheid en een herontdek-
king van een gemeenschappelijke 
identiteit. Zoals het gospelkoor 
uit Westbroek vrij vertaald zong: 
‘Laat onze liefde een licht doen 
schijnen in ieder hoek van ons 
hart én van onze wereld’. 

Hester Visser en Rolaf van Leeuwen zingen ook in het Algemeen Zangkoor Maartensdijk.

Lenteconcert

Woensdag 8 juni brengt Samuze, 
onder leiding van dirigente Noor-
tje Braat werken van o.a. Schu-
bert, Mozart en Bach ten gehore. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Het is een openbare uitvoering 

van ongeveer één uur, zonder 
pauze. Toegang is gratis. 

De zaal van de Noorderkerk aan 
de Laurillardlaan 6 in Bilthoven 
is vanaf 19.45 uur geopend. Na 

afloop is er onder het genot van 
een hapje en een drankje de mo-
gelijkheid voor muzikanten zich 
in te schrijven voor het nieuwe 
muziekseizoen in september. Voor 
meer informatie: www.samuze.nl.

Het huismuziekorkest Samuze brengt klassieke werken ten gehore.

‘Het meisje van 672K’ op Tweetakt 
Op Fort Ruigenhoek (Groenekan) wordt zondag 29 mei voor het eerst de documentaire ‘Het 
meisje van 672K’ vertoond. Dat gebeurt doorlopend van 13.00 tot 18.00 uur in het kader van 

festival Tweetakt, dat die zondag op Ruigenhoek wordt afgesloten. 

De eigenzinnige 16-jarige Anne-
gien Schilling uit Utrecht maakt 
persoonlijke en kunstzinnige 
foto’s op haar Instagramaccount 
‘Fetching_tigerss’ waarmee ze 
inmiddels meer dan 700.000 vol-
gers heeft. Documentairemaker 

Mirjam Marks volgde dit bijzon-
dere meisje en maakte een film 
over haar: ‘Het meisje van 672K.’ 

Annegien exposeert sinds 9 april 
al een aantal van haar foto’s in 
de weekenden op Fort Ruigen-

hoek, een van de festivallocaties 
van Tweetakt (dat 1 april van start 
ging). 
De film wordt vervolgens op tele-
visie uitgezonden op RTV Utrecht 
op 11 en 12 juni en op NPO 3 op 
26 juni om 19.25 uur.

Actie is geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 mei 2016
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Leyenseweg 127  Bilthoven

Dubbel Frisss
2 pakken van 1.5 liter
van: 2.24

voor: 1.12

1+1
GRATIS

Per liter 0.37

advertentie

Kunstroute

Zaterdag opende wethouder Hans Mieras de Kunstroute in het 
Lichtruim, één van de 25 plaatsen, waar kunst van 62 kunstenaars uit 
Bilthoven, De Bilt, Groenekan en Lage Vuursche te bewonderen was. 
Tevens was gemeentehuis Jagtlust tijdens de Kunstroute geopend voor 
bezoekers.

[foto Walter Eijndhoven]
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Rijkswaterstaat is de komende jaren druk aan het werk op onder andere de A27, de A1 en de A12.
In het H.F. Witte Centrum in De Bilt zijn op 30 mei de plannen te zien voor de veranderingen aan de snelwegen A27 en A12.  

Wat gaat er gebeuren

In de eerste fase wordt de A27 verbreed van 2 naar 3 rijstroken en 
komt er in de richting van Hilversum een rijstrook bij op de vlucht-
strook, een zogenaamde spitsstrook. De maatregelen in het kader 
van het project Ring Utrecht zijn een volgende stap. De spitsstrook 
die er na de eerste fase is voor het verkeer vanuit Utrecht richting 
Hilversum wordt omgezet in een reguliere, permanent geopende rij-
strook. Is ook het project Ring Utrecht eenmaal gerealiseerd, dan 
zijn er vanaf de aansluiting Utrecht-Noord tot aan de aansluiting 
Bilthoven dus 4 rijstroken. Op de andere rijbaan – voor het verkeer 
vanuit Hilversum naar Utrecht – is een verdere verbreding van de 
weg niet nodig: de verbreding van 2 naar 3 rijstroken waarin het 
Tracébesluit A27/A1 voorziet, volstaat. Ook met het project Ring 
Utrecht worden aanvullende maatregelen getroffen om de geluid-
hinder te beperken in de vorm van nieuwe en/of hogere geluids-
chermen.

Stephan Lahaye. Rudy Klunder.

Rijkswaterstaat versus Groenekan
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Rijkswaterstaat versus Groenekan

Rijkswaterstaat
In het H.F. Witte Centrum kan tus-
sen 16.30 en 20.30 kennis genomen 
worden van de plannen en vragen 
gesteld worden. Het wegdeel tus-
sen Utrecht-Noord en Bilthoven 
wordt in twee verschillende projec-
ten onder handen genomen. Zijn er 
nog mogelijkheden om een mening 
over deze plannen te geven? 

Rudy Klunder, omgevingsmanager 
van de A27/A1 Utrecht Noord-
knooppunt Eemnes is sinds 2011 
betrokken bij het project, voor be-
woners ook wel fase 1 genoemd. 
Tussen aansluiting Utrecht-noord 
en aansluiting Bilthoven wordt de 
A27 verbreed. Op verschillende 
plekken komen nieuwe of hogere 
geluidsschermen en een fl ink deel 
van deze maatregelen wordt al op 
vrij korte termijn (periode 2017 – 
2018/19) uitgevoerd. Het project 
A27/A12 Ring Utrecht neemt het 
daarna over. Waar mogelijk wordt 
uiteraard al wel geanticipeerd op 
het volgende project. 
Stephan Lahaye is omgevings-
manager van dit project (fase 2 
voor de omwonenden; hiervan is 
onlangs het Ontwerptracébesluit 
vastgesteld en dat ligt nu ter inzage 
op diverse plaatsen in de provincie 
Utrecht. Met zijn project startte hij 
onlangs in Lunetten met de infor-
matieavonden over het Ontwerp-
tracébesluit. 

Informatieavonden
Over het verloop van de eerste in-
formatieavonden is Stephan tevre-
den: ‘We hebben de mensen goed 
kunnen informeren. Zo waren er 
in Lunetten meer dan 100 bezoe-

kers.’ De informatieavond in het 
HF Wittecentrum in de Bilt, op 30 
mei aanstaande heeft in principe 
dezelfde opzet als de andere in-
formatieavonden. Mensen kunnen 
een fi lm over het project bekijken 
en er is een informatiemarkt, waar 
verkeerskundigen, ontwerpers en 
deskundigen op diverse milieu-
aspecten aanwezig zijn om vragen 
te beantwoorden. Er is ook een ge-
luidsdemo te horen waarbij men-
sen de huidige en de toekomstige 
geluidsbelasting kunnen ervaren. 

Noodzaak
De noodzaak om de A27 aan te 
pakken is dagelijks zichtbaar. 
Klunder legt uit: ‘Op dit deel van 
de weg staan (bij een normale spits) 
elke dag fi les. De maatregelen, die 
Rijkswaterstaat met deze projec-
ten neemt, zorgen ervoor dat het 
verkeer in de toekomSt beter kan 

doorstromen en veiliger kan rijden. 
We zijn ons er goed van bewust dat 
we gaan bouwen en dat dit onrust 
en overlast met zich mee brengt. 

Maar we zetten alles op alles om 
ervoor de zorgen dat de belasting 
voor de leefomgeving niet groter 
wordt en waar mogelijk brengen 
we verbeteringen aan’. Stephan 
Lahaye vult aan: ‘De Ring rondom 
Utrecht is de draaischijf van Ne-
derland. Er rijdt veel doorgaand 
verkeer, maar de grootverbruiker is 
de regio zelf; 65% van het verkeer 
op de Ring heeft Utrecht of omge-
ving als herkomst of eindbestem-
ming. Door al het verkeer is het erg 
druk op de Ring en we verwachten 
dat het in de toekomst nog drukker 
wordt. Een van de oorzaken van 
deze toenemende drukte is het stij-
gende aantal inwoners in de regio 
Utrecht’.

Zinvol
Het project van Rudy is verder dan 
het project Ring Utrecht, voor dit 
project is het niet meer mogelijk 
om een zienswijze in te dienen. 
Het Tracébesluit is onlangs onher-
roepelijk verklaard door de Raad 
van State. Rudy knikt instemmend: 
‘Dat klopt, met het project A27-A1 
zijn wij al gestart met het selecteren 
van een aannemer. De verwachting 
is dat wij begin 2017 starten met de 
aanpassingen van de weg. Je kunt 
het zien als een eerste aanzet om 
de weg te verbeteren. In het project 
Ring Utrecht wordt de defi nitieve 
situatie op het tracédeel Utrecht 
Noord-Bilthoven gerealiseerd’. 
Waarom het voor de bewoners van 
De Bilt en Groenekan zinvol kan 
zijn om naar de informatieavond 
op 30 mei de Bilt te komen? La-
haye: ‘Project Ring Utrecht zit in 
de fase dat er nog wel zienswijzen 
kunnen worden ingediend. 

Alle zienswijzen worden zorgvul-
dig bekeken en beoordeeld. Op 
basis van de inhoud van de ziens-
wijzen kan worden besloten om het 
Ontwerptracébesluit op onderdelen 
aan te passen. De informatieavon-
den zijn bedoeld om de omgeving 
goed te informeren, toelichting te 
geven en vragen te beantwoorden. 
Zienswijzen kunnen ook direct op 
de avond worden ingediend bij een 
van de onafhankelijke notulisten. 
Zij helpen u daar graag bij‘’.
Iedereen kan tot en met 20 juni 
2016 inspreken op de plannen 
van Rijkswaterstaat voor het pro-
ject Ring Utrecht. Als de Minister 
het Tracébesluit heeft vastgesteld 
(naar verwachting in de eerste helft 
van 2017) kunnen diegenen die 
eerder een zienswijze hebben inge-
diend nog in beroep gaan tegen dit 
besluit. Meer informatie over beide 
projecten is te vinden via
www.rijkswaterstaat.nl
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Tonny Groen en Frans de Graaf pleiten voor een gezamenlijke aanpak bij 
het laten horen van een tegengeluid. 

Groenekan versus Rijkswaterstaat
Dorpsraad Groenekan organiseert samen met het Groenekans Landschap op 6 juni een bijeenkomst in de Groene Daan. In verband 

met een wetswijziging gelden er andere regels die van invloed zijn op de uitvoering van de verbreding van de A27.

Groenekan
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Dorpsraad Groenekan organiseert samen met het Groenekans Landschap op 6 juni een bijeenkomst in de Groene Daan. In verband 

met een wetswijziging gelden er andere regels die van invloed zijn op de uitvoering van de verbreding van de A27.

Groenekan Foto Henk v. d. Bunt

De voorlichting op 30 mei is 
naar de mening van Tonny Groen 
(Dorpsraad Groenekan) en Frans 
de Graaf (Stichting Groenekans 
Landschap) niet compleet. Tonny 
Groen: ‘Bewoners horen op deze 
avond alleen het geluid van de A27 
afnemen, maar niet de toename van 
geluid van de (nacht-)trein en de 
Provinciale wegen (cumulatie) . In 
deze fase is daar ook nog geen on-
derzoek naar gedaan. Dat gebeurt 
mogelijk wel door onze gezamen-
lijke reactie’.

Gevolgen voor Groenekan
Frans de Graaf: ‘Groenekanners 
krijgen tweemaal te maken met een 
verbreding van de A27.
Dat is anders voor Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en Utrecht, 
daar gaat de A27 slechts eenmaal 
op de schop. In 2016 gaat de spa in 
de grond voor het Project A27/A1; 
dat is de aanpassing van de aanslui-
ting Utrecht Noord met Knooppunt 
Eemnes. Alle bezwaren tot aan de 
Raad van State zijn van tafel. Tus-
sen 2016 en 2019 gaat de weg van 
tweemaal twee naar tweemaal drie 
rijstroken plus een spitsstrook tus-
sen Utrecht Noord richting Biltho-
ven’. Tonny Groen: ‘Dat betekent 
meer lucht- en geluidsoverlast 
voor Groenekan. Echter geluids-
maatregelen kosten geld en de in 
dit project gemaakte rekensom 
(kosten x inwoner) kwam voor 
Groenekanners ongunstig uit. Dus 
weinig schermen. Een deel van de 
bewoners van de Kon. Wilhelmi-
naweg krijgt wel een zeven meter 
hoog scherm. Daarnaast zijn er hier 
extra schermen door bewonersac-

ties afgedwongen waaraan de Ge-
meente en Provincie meebetalen. 
(bovenwettelijke maatregelen). 
Echter ook die schermen hebben 
een groot probleem; ze worden niet 
geluidsabsorberend uitgevoerd. 
Het treingeluid aan deze weg zal 
daarom toenemen. Terwijl de plan-
ning is om in de komende jaren in 
de nacht meer goederentreinen te 
laten rijden. Bij de Raad van State 
is succesvol een onderzoek afge-
dwongen, maar naar het oordeel 
van Raad van State, bleek het leed 
niet onaanvaardbaar.’

Kansen
Tussen het eerste en tweede project 
is de wet veranderd. Er zijn nieuwe 
kansen, nu het tweede deel (project 
A27/A12 aanpassing Ring Utrecht) 
voorligt. Het Ontwerp Tracebesluit 
(OTB) ligt ter visie. Frans de Graaf: 
‘Er is in de pers veel aandacht voor 
de gevolgen voor Utrecht en Ame-
lisweerd, maar we zien dat op het 
stuk Groenekan bij Utrecht Noord 
– afslag Bilthoven ook weer de 
capaciteit van de weg wordt ver-
groot en dat er bovenaan de afslag 
Bilthoven stoplichten komen. De 
spitsstrook Utrecht Noord richting 
Bilthoven wordt een vierde rij-
baan. Ook ligt het milieueffect en 
de wettelijke maatregelen die ge-
nomen worden voor en die laatste 
maatregelen zijn, vergeleken met 
de eerste fase voor de bewoners 
van Groenekan gunstiger voor wat 
betreft het aantal schermen. Dat 
komt omdat deze verbreding onder 
nieuwe wetgeving valt, er andere 
rekenmethodes zijn en de Minister 
zich heeft uitgesproken dat de leef-

baarheid niet verder mag worden 
belast en waar mogelijk verbeterd 
moet worden’. 

Bomen
‘Daarnaast is de vraag is of bewo-
ners wel ingepakt moeten worden 
achter 8 meter hoge schermen 
langs de snelweg die treingeluid te-
rugkaatsen, of dat er andere opties 
zijn die beter zijn voor lucht- en 
geluidskwaliteit . Bijvoorbeeld een 
scherm(-pje) langs het spoor, of/en 
100 kilometer rijden, of iets anders. 
Voor de verbreding worden nogal 
wat bomen gekapt en de vraag is 
of de compensatie daarvoor wel 
op de goede plek terugkomt. In de 
buurt van de hockeyvelden wordt 
(blijvend) water afgevoerd, is dat 
de juiste plek? De gevolgen voor 
de fl ora en fauna zijn breder dan 
voor een achtertuin. Ook is het de 
vraag of de A27 na deze verbreding 
op korte termijn weer fi legevoelig 
wordt, omdat bij Bilthoven veel 
verkeer de snelweg opkomt. De 
daar geplande stoplichten leiden 
zeker tot grote opstoppingen op de 
Nieuwe Wetering en ook het sluip-
verkeer op de Kon. Wilhelmina-
weg zal dan niet afnemen richting 
Utrecht. Geen kleinigheden dus’. 

Bovenwettelijk
Tonny Groen: ‘Daarnaast staan 
er ook veel meer bovenwettelijke 
maatregelen gepland dan in het 
eerste deel. Dat komt ook om-
dat Utrecht bij deze verbreding 
dwarsligt en er door de Provincie 
15 miljoen verdeeld mag worden 
(als een doekje voor het bloeden) 
en daar krijgt De Bilt ook een deel 

van. Voorlopig is gekozen voor ex-
tra geluidsmaatregelen en niet voor 
extra fi etspaden. Op de avond van 
RWS op 30 mei in H.F. Wittecen-
trum in De Bilt kunnen bewoners 
zien welke maatregelen worden 
genomen en ook daadwerkelijk ho-
ren hoe het geluid van de snelweg 
klinkt vanuit hun tuin - voor- en na 
deze nieuwe verbreding. Bewoners 
zullen mogelijk blij verrast wor-
den door geplande schermen ach-
ter hun huis. De avond is niet al-
leen informatief, bewoners hebben 
het wettelijk recht om te reageren. 
Doen ze dat niet dan kunnen ze la-
ter ook niet meer in beroep en wie 
weet wat er nog aan deze plannen 
gaat veranderen. 2026 is ver weg. 
Dat reageren kan tot 20 juni en wij 
raden bewoners aan om niet met-
een op de avond van 30ste mei hun 
reactie in te spreken. Het is heel 
belangrijk dat bewoners hun stem 
laten horen maar kom voordat een 
reactie gegeven wordt eerst naar de 

bijeenkomst van de Dorpsraad (in 
samenwerking met het Groenekans 
Landschap) op 6 juni om 20.00 uur 
in de Groene Daan. 

Teleurstelling
Frans de Graaf: ‘Tegen teleurge-
stelde bewoners -omdat we verlo-
ren hebben bij de Raad van State 
- kunnen wij alleen maar zeggen: 
Een reactie op dit project biedt 
weer nieuwe kansen; dus kom naar 
de avond van RWS en de Dorps-
raad. En maak gebruik van uw 
wettelijk recht: reageer! Want deze 
tweede verbreding valt onder nieu-
we wetgeving. Alle kaarten liggen 
weer nieuw op tafel. Het zou kun-
nen dat ‘de Raad van State’ de nog 
verdere toename van het treinge-
luid nu wel onaanvaardbaar vindt. 
Maar dat weten we pas als we be-
zwaar maken.
Kijk vanaf 4 juni ook op de website 
www.dorpsraadgroenekan.nl en
www.groenekanslandschap.nl 
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Rookvrije Bridgeclub 
Open Kaart 15 jaar

15 jaar geleden is Rookvrije Bridgeclub Open Kaart opgericht, vooral om niet rokende 
leden een ‘rookvrije’ bridgeavond te bezorgen. Tegenwoordig is niet-roken de norm, maar 
het bestaansrecht van de club is er na 15 jaar nog steeds. ‘De club heeft zich in de 15 jaar 

ontwikkeld tot een bloeiende club die plaats biedt aan 80 leden’, 
aldus voorzitter Marianne van Hattum. 

Er zijn nogal wat bridgeclubs in de 
Gemeente de Bilt en er is voldoen-
de belangstelling voor alle clubs. 
Marianne van Hattum: ‘Een be-
langrijk kenmerk van Open Kaart 
is dat zij een gezellige bridgeavond 
voorop stelt, wat echter de nodige 
competitie niet uitsluit. De club 
heeft enkele fietsdrives georgani-
seerd en elk jaar organiseert zij een 
bridgeweekend voor leden en intro-
ducés. Het ledenaantal is door de 
jaren heen constant gebleven, maar 
nieuwe leden zijn altijd welkom. 
De clubavond is op donderdag-
avond en wordt gehouden in het HF 
Witte centrum in de Bilt. Er wordt 
in 2 lijnen van ieder ongeveer 20 
paren gespeeld’. 

Leren en spelen
In het nieuwe speelseizoen, dat be-
gin september van start gaat, zal de 
club bij voldoende belangstelling 
beginnen met het opleiden van hen, 
die bridge willen leren en tegelijk 
lid zijn van de club. Aan het begin 
van de avond wordt uitleg gegeven 
over het spel en de wijze waarop 
het gespeeld wordt. Daarna staat 
de praktijk centraal: snel de kaar-
ten in handen en spelen waarbij 
bijvoorbeeld de beginners aan een 
meer ervaren speler kunnen wor-
den gekoppeld. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met se-
cretaris Hanneke Bakker (johanna.
bakker47@gmail.com, tel.030 
2712559).

Bridgeclub Open Kaart jubileert dit jaar. 

Twee kluisjeskasten in De Vierstee
Al langere tijd bestond er bij veel 
gebruikers van de Vierstee in Maar-
tensdijk de wens om tijdens het 
gebruik van de accommodatie kost-
baarheden tijdelijk veilig op te ber-
gen. Deze mogelijkheid was er tot 
op heden nog niet. Stichting Vier-
stee 2.0 heeft hierin met de plaat-
sing van twee stevige kluiskasten 
afgelopen week verandering in 
gebracht. Vanaf nu kunnen bv sier-
raden, mobielen, maar ook helmen 
en tassen tijdens het sporten of bij 
andere activiteiten in De Vierstee 
veilig tijdelijk worden opgeborgen.

Een kluiskast is geplaatst bij de en-
tree, de andere aan de kant waar de 
leerlingen van de scholen het ge-
bouw binnen gaan. Op deze wijze 
kunnen alle andere gebruikers zo 
optimaal mogelijk van de kluiskas-
ten gebruik maken. Het gebruik van 
de kluiskasten is gratis. 

De aanschaf van de kluiskasten is mogelijk geworden dankzij de 
ondersteuning vanuit zowel de gebruikers van de Vierstee als vanuit 
de bevolking en de diverse sponsoren. Daarnaast heeft de Lakeland 
Foundation een geoormerkte donatie voor realisatie gegeven. 

Open Badminton 
De laatste maand van het seizoen opent SV Irene Badminton haar deu-
ren voor iedereen, jong en oud, beginner en gevorderde. Op de dinsdag-
avond, vanaf 31 mei, is de Kees Boeke-hal geopend van 19.30 tot 22.00 
uur. Het eerste uur is gereserveerd voor de jeugd, vanaf 20.30 uur kun-
nen ook de senioren aansluiten. Proef de sfeer op de baan en achteraf in 
het eigen clubhuis. Voor meer informatie kijk op badminton.sv-irene.nl 
of neem contact op met de secretaris via secretaris@sv-irene.nl

Trainers tekenen 
bij Dos

V.l.n.r. ondertekenen Cornel Boere (voorzitter bestuur), Daan van der 
Klis (trainer S2), Steven Brink (trainer S1) en Wilco de Rooij (voorzitter 
Technische Commissie) het contract, dat hen ook het komende seizoen 
aan het succesvolle DOS Westbroek verbindt. 

Iduna te sterk voor 
Tautenburg 

Het eerste mix team van Tautenburg bestaande uit Ronald van den 
Brink, Warner Harmsen, Paul de Bruin, Lisanne Mosterd en Ilse van 
Woudenberg trad zaterdag in de overgangsklasse aan tegen Iduna 1 uit 
Utrecht. Na een sterke start met ruime winst in de eerste set, ging de 
heren single van Ronald toch nog nipt in 3 sets verloren. Lisanne Mos-
terd stond zeer sterk te spelen en leverde een hele knappe prestatie door 
de dames single in 2 sets te winnen van een speelster met speelsterkte 
2. Daarmee kwam de stand op 1-1. Daarna was de koek helaas op voor 
Tautenburg op het Utrechtse gravel. Zowel de mix met Warner en Ilse 
als de damesdubbel met Lisanne en Ilse en de herendubbel met Ronald 
en Paul gingen naar Iduna waarmee de eindstand op 1-4 werd bepaald. 
Op 28 mei speelt Tautenburg thuis tegen Domstad.

D7 kampioen
Zaterdag 13 mei is de D7 van FC 
De Bilt welverdiend kampioen ge-
worden. Ze stonden in het najaar 
nog op een mooie tweede plek in de 
competitie maar nu zijn ze toch echt 

eerste in hun poule. Het beloofde 
van tevoren al een spannende wed-
strijd te worden want de D7 stond 
tweede in de poule en Zeist SV D1 
eerste; zij waren tot deze 13e mei 

ongeslagen.
De wedstijd eindigde in 3-1 en de 
Biltse D7 werd onder luid gejuich 
van alle toeschouwers gehuldigd.  
(Herman Bröring) 

De kampioenen van FC De Bilt.

Leegstand van winkels voorkomen
is iets waar bewoners van dromen
want als het lang duurt
verpaupert de buurt
dus laat ondernemers gauw komen

Guus Geebel Limerick
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Actie ‘Bloeiende Bermen’ 
van Groei en Bloei

door Walter Eijndhoven

Van zaterdag 11 juni t/m zondag 19 juni organiseert Groei en Bloei weer de Nationale 
Tuinweek. Een week vol workshops, tuinbezoeken, plantenmarkten, wandel- en fietstochten, 

groene-straatdagen en nog veel meer. Afgelopen week is de afdeling De Bilt/ Bilthoven al druk 
in de weer geweest met allerlei voorbereidingen, om de tuinweek zo 

kleurig mogelijk te beginnen. 

‘Onze vereniging hoopt dat tijdens 
de Nationale Tuinweek alle bermen 
in groei en bloei staan’. Aan het 
woord is Elly van de Wiel- Van Ke-
menade, bestuurslid Groei en Bloei 
De Bilt/ Bilthoven. Zij vervolgt: 
‘Daarvoor moeten natuurlijk wel 
de nodige stappen worden onde-
nomen. Vandaag, dinsdag 17 mei, 
zaaiden kinderen uit groep 5 van 
de Julianaschool een berm bij hun 
school in met zaad van bloemen, die 
straks veel bijen en vlinders moet 
aantrekken. Dit is een mengsel van 
kleurrijke éénjarigen, zoals kaasjes-
kruid, korenbloem, papaver, anijs, 
goudsbloem, lupine, teunisbloem, 
komkommerkruid en bijenvoer’. 
Maar voordat alles ingezaaid kon 
worden, kwam Eugène Broecheler, 
een imker uit Groenekan langs, lid 
van de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging ‘De Bij en Wij’, om van 

alles te vertellen over het leven van 
de bij en natuurlijk over bestuiving 
van bloemen, door bijen. Geboeid 
keken de leerlingen naar de ob-
servatiekast, meegebracht door de 
Groenekanse bijenhouder. Daarna 
mochten de leerlingen hun eigen 
zaadbollen maken, een mengsel 
van zaad, klei en compost. Dat 
viel nog niet mee. Met behulp van 
water werden vele zaadbollen ge-
kneed. Na een paar dagen drogen 
worden ook deze bollen uitgegooid 
in de berm. Van de Wiel-Van Ke-
menade: ‘De kiemduur is ongeveer 
drie weken, dus wij hopen dat alles 
in bloei staat tijdens de tuinweek’. 

Scholen
Ook bermen in andere wijken bin-
nen de gemeente worden niet ver-
geten. Leerlingen van groep 2 van 
de Theresiaschool pakten de berm 

naast hun school aan, ondersteund 
door leerlingen van groep 6. Joep, 
leerkracht van groep 2 vertelt: 
‘De berm, langs het hek van onze 
school, moest grondig worden aan-
gepakt. Er groeide helemaal niets, 
dus wij zijn blij dat onze leerlingen 
hier lekker aan de gang kunnen 
gaan, met de handjes in het zand. 
Als je ziet hoe leuk zij dat vinden. 
Van huisuit ben ik biochemicus, 
maar heb uiteindelijk toch voor het 
vak van leerkracht gekozen voor 
groep 2. Dit geeft toch veel vol-
doening hè?, die kinderen zo bezig 
te zien in de natuur’. 

Schoffelen
Naast de actie met de schoolkinde-
ren, zaaiden leden van de vereni-
ging op zaterdag 14 mei nog een 
zaadmengsel voor bijen en vlin-
ders in het parkje bij de Kwinkelier 

en daarna nog een stuk berm aan de 
Groenekanseweg en Soestdijkse-
weg. Carla Reijnhout, bestuurslid 
Groei en Bloei, vertelt: ‘Natuurlijk 
kunnen wij dit niet alleen. Wij zijn 
daarom ook erg blij met de mede-
werking van de gemeente. De af-
deling Beheer Openbare Ruimte 
heeft vooraf alle bermen laten 
schoffelen en aanharken, zodat het 
inzaaien een eitje was. Daarnaast 
heeft de gemeente ook een dona-

tie gedaan, waar wij heel blij mee 
zijn’. 
De Nationale Tuinweek start spec-
taculair. Reijnhout: ‘Op 11 juni 
begint de Tuinweek met een leuke 
actie. Iedereen die een tegel uit zijn 
of haar tuin haalt en tussen 10.00 
en 15.00 uur inlevert bij een Intra-
tuin in de buurt, krijgt daarvoor 2 
gratis planten, om op de lege plek 
te zetten. Wij hopen dat velen hier-
aan gehoor zullen geven’. 

In de klas werd vooraf alles verteld over het leven van de bij en natuurlijk 
over bestuiving van bloemen, door bijen. 

Open Tuinen-dag Westbroek 
Ronddwalen in de tuinen van de 
Westbroekse Open Tuinendag is 
een speciale ervaring. Bijzonder is 
dat de tuinen zo verschillend zijn. Je 
vindt er cultuurtuinen en natuurtui-
nen, mooi esthetisch vormgegeven 
tuinen, maar ook biologische mili-
eutuinen; er zijn rozentuinen, boer-
derijtuinen en ‘buitenleventuinen’. 
Deze grote verscheidenheid is het re-
sultaat van de passies voor tuinieren 
van de deelnemers: de gedrevenheid 
waarmee de één unieke rozensoor-
ten verzamelt; de hartstocht van een 
ander die microklimaten schept die 
leiden tot zeldzame inheemse plan-
tensoorten. Ervaar hoe soms tuinen 
met het wijde polderlandschap ver-
bonden worden; of hoe juist verras-
send door middel van een indeling 
in tuinkamers verschillende planten-
soorten gescheiden worden. Zelfs de 
liefde waarmee taxussen gesnoeid 
worden is herkenbaar. Kortom de 
tuinen zijn interessant voor de spe-
cialist, maar ook voor wie gespitst 
is op net dat bijzondere plantje, voor 
wie de schoonheid van kleurencom-
binaties zoekt, voor de huis-keuken-
en tuin-bezoeker en voor een ieder 

wie zich wil verwonderen en laten 
verrassen.
De tuinen worden van op zater-
dag 28 mei van 10.00 tot 17.00 
uur opengesteld op de volgen-
de adressen: Kerkdijk 174 (Jos 
Schrikkema en Wilma Voorne-
veld), Kerkdijk 174 A (Wil en 

Evert de Graaf), Kerkdijk 127 
(Marjolijn Delver), Kerkdijk 132 
(Wim Baas en Marianne Volkers), 
Kerkdijk 106 (Marja en Jaap Ka-
lisvaart), Doctor Welfferweg 94 
(Lies en Paul de Rooij) en West-
broekse Binnenweg 86 B (Vincent 
en Karin Hille).

Particulieren stellen hun tuin open voor belangstellenden.

Eerste Jeugdplay-in
De jubilerende Brandweerharmonie heeft zaterdag haar 

eerste jeugd play-in gehouden. Voor één dag werd er voor 
de jeugdige, beginnend muzikant een orkest samengesteld 

en werd onder de vakkundige leiding van dirigente 
Lucienne de Valk het programma ingestudeerd. 

‘Samen is leuker’, het motto van de Brandweerharmonie, was de lei-
draad van de dag die plaatsvond in de schitterende theaterzaal van Het 
Lichtruim. Er werd de hele dag samen muziek gemaakt, afgewisseld 
met leuke spellen en een verkwikkende wandeling.

Ervaring
De jonge musici, veelal zonder enige orkestervaring, moesten er hard 
aan trekken, maar aan het eind van de middag werd er een solide con-
cert gegeven. Het was een zeer geslaagde dag die nog lang een lach bij 
de deelnemers op het gezicht zal toveren. Volgend jaar wordt dit unieke 
evenement zeker herhaald. Wil je meedoen, kijk op www.brandweer-
harmonie.nl voor meer informatie. (Donja Hoevers)

Rob Schouw, algemeen directeur van het KunstenHuis, zorgt als 
‘gastdirigent’ voor een verrassend optreden.

Open Dag Dierentehuis
Zaterdag 28 mei houdt Stichting Dierentehuis Zeist e.o. haar Open Dag 
van 12.00 - 16.00 uur. Op deze dag kunt u een kijkje achter de scher-
men nemen en de bewoners ontmoeten. Daarnaast zullen er vele acti-
viteiten plaatsvinden waaronder een workshop katten- en hondenspeel-
tjes maken waarin u ideeën kunt opdoen om uw eigen kat of hond met 
alledaagse materialen meer geestelijke uitdaging te bieden. Er is een 
‘catwalk’ waarop u kennis kunt 
maken met de asielhonden. 

Er is een kids-corner, diverse in-
formatiestands en een loterij met 
leuke prijzen. Het adres is Wou-
denbergseweg 29, Austerlitz. Zie 
ook www.dierentehuiszeist.nl

Nieuwe 
speelplaats

Zaterdag opende wethouder 
Jolanda Wethouder Jolanda van 
Hulst – Mazirel de vernieuwde 
speeltuin aan de Planetenbaan 
achter de Lidl in Bilthoven. [foto 
Walter Eijndhoven] 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Te koop aangeboden
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

Lp's, singles en tevens 
GELUIDS-apparatuur zoals 
versterkers, pick-ups en 
geluidsboxen. Tel. 030-
2293101 of 06-30241201

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

Fiets-voorzitje Bobike 
met windscherm € 25,-. 
Campingbedje Bebecar 
z.g.a.n. met matrasje € 20,-. 
Tel. 030-2285358

Rollator, stevig lichtgewicht 
model met onderhoudsvrije 
banden, zitje, los dienblad, 
winkelmandje en ruimte voor 
wandelstok. Uitstekende staat 
€ 30,-. Tel. 06-14248615

Porta Potti 145 Tredford, wei-
nig gebruikt, 38x34x34cm 
€ 18,-. Tel. 030-2286598

Elektrische Kookplaat 1 
pits, merk Rommelsbacher 
24x24cm z.g.a.n. € 20,-. Evt. 
met extra stekkerblok met 
tijdklok om plaat autom. uit 
te schakelen € 15,-. Tel. 030-
2286598

Douche stoel z.g.a.n € 50,-. 
Tel 0346-211930

Konijnen / Knaagdierkooi 
voor binnen, 80x50cm  
€ 15,-. Konijnenren met Deur, 
Verzinkt, 6 panelen 60x60cm 
+ Afdeknet  € 10,-. Samen in 
één koop € 20,-. Maartensdijk, 
tel.06-55701549

Jonge konijnen te koop voor 
€ 2,50. Tel 0346-218108 of 
06-10709259

Theorie leren bromfiets boek 
plus 20 examens 1000 vragen 
€ 8,00,-. Tel 0346-243758

Dubbele fietsen z.g.a.n. kleur 
grijs met zwart € 10,-. Tel 
0346-243758

Boek 1001 computer hints en 
tips z.g.a.n. € 10,- Tel 0346-
243758

Toiletverhoger z.g.a.n. wit, 
lichtgewicht, ‘’cefindy’’ 
€ 25,-. Tel 0346212492

2 maanden oude bench van 
de hond. Zwart met kunst-
stoflade z.g.a.n. 92x56x62 
€ 40,-. Tel 0346-214065 of 
06-29506849

1 persoons donsdekbed. 
140x220. Gebruikt wel 
schoon i.z.g.s. € 20,-. Tel 
0346-214065 of 06-29506849

Ouderwetse fietspomp i.z.g.s 
€ 12,50. Witte houten kin-

derstoel bij oma gebruikt 
€ 15,- Tel 0346214065 of 
06-29506849

Te koop gevraagd
Lp's, singles en tevens 
GELUIDS-apparatuur zoals 
versterkers, pick-ups en 
geluidsboxen. Tel. 030-
2293101 of 06-30241201

Oude RACEFIETS uit de 
jaren ‘70-‘80-’90 (in huidi-
ge staat) voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Fietsen/ brommers
Elektrische FIETS Gazelle 
Orange Innergie. Dames 
frame, 8 versnellingen en 
afneembaar display € 300,-. 
Extra accu Goud € 200,- (nw 
€ 550,-). Tel. 06-631082351 
of 030-2618769

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters in 
het grondwerk of in de groen-
voorziening + Ervaren maai-
boot machinist. Voor info: 
06-47150210

Iemand die mijn TUIN (+/-
60m2) o.a. onkruidvrij wil 
maken in enkele dagdelen. 
Tel. 030-2203643

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

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

Door onze verhuizing zoekt 
onze ijverige, betrouwbare, 
vriendelijke HULP v.a. 22 
aug. 3 uur p.w. werk, liefst 
in De Bilt. Spreekt goed NL. 
Tel. 030-2745844

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

Elke vrijdag vanaf 16.00 
uur MAGNETISEREN van 
alle klachten voor € 15,- 
p.p. Behandelduur: 15-20 
minuten. Praktijk Rosarium, 
Hester Visser, magnetiseur, 
Egelskop 16, Maartensdijk. 
Tel. 06-14373010

TE HUUR: Loods in 
Westbroek, 3 jaar oud, 
120m2, rondom geïsoleerd, 
water en (kracht)stroom aan-
wezig. Tel. 06-49758999

Gevonden op de Groenekanse 
weg t.h.v. van nr.117 in 
Groenekan op vrijdag 
avond 20 mei enkele gewas-
sen kledingstukken o.a. 
een roze broek mt M. Info 
0346212434.

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.

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Westbroeks Pleinfeest
De voorbereidingen zijn in volle gang om het 
Westbroeks Pleinfeest op zaterdag 25 juni tot een 
succes te maken. Vier fanfareorkesten uit de re-
gio zullen een optreden verzorgen; allemaal op 
de parkeerplaats van het Dorpshuis in Westbroek. 
Muziek maken zonder publiek kan natuurlijk niet. 
Om 18.30 uur start het programma. Tijdens dit 
evenement zullen de bediening van het Dorpshuis 
en de leden van muziekvereniging Vriendenkring 
de catering verzorgen.  

Nova wint 
van Viking

Zaterdag speelde Nova1 in Bilthoven tegen Vi-
king1. Nova wist dat ze aan de bak moest, aan-
gezien Viking de punten hard nodig had onderin 
de tweede klasse. Al gauw kwam Nova op voor-
sprong en de gehele eerste helft bleef de ploeg uit 
Bilthoven de bovenliggende partij. Met een rust-
stand van 7-4 ging Nova de tweede helft in. 

Viking beet in de tweede helft echter wat meer van 
zich af, waardoor er een kwartier voor tijd een ge-
lijke stand van 11-11 op het scorebord stond. De 
laatste vijftien minuten liet Nova net als in de eer-
ste helft zien de betere ploeg te zijn. Door degelij-
ker te verdedigen en de eigen kansen af te ronden 
werd er afgefloten bij een stand van 15-11 voor de 
thuisploeg. 
Volgende week zaterdag staan de laatste wedstrij-
den voor de selectie van Nova op het programma: 
15.30 uur DWS 1 - Nova 1.

Team Irene 
naar Alpe d'HuZes

Bijna 5000 deelnemers beklimmen op donderdag 2 juni maximaal zes keer 
de top van de Alpe d'HuZes. Een van de teams rijdt ter nagedachtenis aan de 
Groenekanse Irene Castein die in augustus 2015 op 20 jarige leeftijd de strijd 
tegen leukemie moest opgeven. Irene was vastberaden om de Alpe d'HuZes 
zelf te fietsen als ze beter zou worden. Nu gaan familie en vrienden voor haar 
de Alpe d'Huzes fietsen en wandelen om daarmee zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Kijk voor meer informatie op https://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teamirene_6

Vrienden en familie vormen het Groenekanse team Irene.

Jumbo helpt 
Voedselbank 

Supermarkt Jumbo in Maartensdijk houdt op za-
terdag 28 mei een actie voor Voedselbank De Bilt. 
Klanten wordt gevraagd of zij iets willen kopen 
voor hun ‘dorpsgenoten in nood’. Het gaat met 
name om lang-houdbare producten, die te vinden 
zijn op een speciale stelling in de supermarkt. 
Producten die deze keer op de ‘boodschappen-
lijst’ staan, zijn onder meer rijst, groenten in pot 
of blik, vis in blik en zoet broodbeleg zoals jam 
en hagelslag.
Na het afrekenen van de boodschappen kunnen 
de gekochte artikelen ter plekke achtergelaten 
worden bij een van de vrijwilligers van de Voed-
selbank. Met de gedoneerde producten kunnen de 
circa 68 voedselpakketten (voor 218 personen) 
weer mooi worden aangevuld. 
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Martin van Plateringen wint 
Maartensdijkse Acht

Martin van Plateringen heeft zaterdagavond de 46e editie van de wielerronde ‘Maartensdijkse 
Acht’ gewonnen. De 27-jarige renner uit Almere was de sterkste in de eindsprint van een 

kopgroep die in de finale bijna werd teruggepakt.

Met honderd ingeschreven renners 
bij de Amateurs was het startveld 
volledig bezet. Een goede positie 
bij de start is dan ook belangrijk. 
De Maartensdijkers Kyle Agterberg 
en Erwin Broers mochten vertrek-
ken vanaf de eerste startrij. Zij gin-
gen rap van start reden direct in de 
eerste ronde weg van het peloton. 
De Maartensdijkers werden na en-
kele ronden weer in de kraag gevat. 

Vooraan in het peloton hielden Ep-
ping, Van Plateringen, Van Riessen, 
Van Noppen en Beuker het tempo 
hoog. Meerdere renners moet los-
sen uit de eerste groep.

Half koers
Bijna half koers gaat het spel echt 
op de wagen. Een ontsnapping van 
Van Plateringen zorgt voor span-
ning aan de kop van het peloton. 

De renners die goed overweg kun-
nen met het bochtige parkoers in 
Maartensdijk proberen de aanslui-
ting te houden. Er worden risico’s 
genomen. Bochten worden scherp 
aangesneden, waardoor het soms 
gebeurd dat een trapper de grond 
raakt. Imo de Pruijssenaere is daar 
het slachtoffer van. Hij kan zijn 
fiets niet in bedwang houden en 
smakt tegen de grond. Met schaaf-
wonden moet hij opgeven.

Kopgroep
Er ontstaat een kopgroep van vier. 
Oud-winnaar Eddy Hermsen, Albert 
van Riessen, Niels van der Pijl en 
Martin van Plateringen pakken een 
voorsprong die rondenlang schom-
melt tussen de 20 en 25 seconden. 
Maarten Schavemaker, districts-
kampioen tijdrijden in Noord-Hol-
land, probeert in tijdrithouding de 
voorsprong te verkleinen. Zonder 
hulp is dat bijna onmogelijk tegen 
de vier voorop. Met nog vier ronden 
te gaan begint de voorsprong dan 
toch te slinken. De spanning loopt 
op. Gaat de kopgroep sprinten voor 
de overwinning of komt de achter-
volgende groep toch nog terug?

Bel
De belt klinkt. Negen seconden. 
Zou dat genoeg zijn? Een val in de 
laatste ronde van Van Riessen maakt 
aan zijn kansen een eind. Ook Eddy 
Hermsen kan daardoor niet meer 
sprinten voor de overwinning. 
Martin van Plateringen begint de 
sprint vanaf kop. Hij kijkt achterom 
en ziet dat Van der Pijl nog langs-
zij probeert te komen. Een extra 
krachtexplosie op de trappers maakt 
dat Van Plateringen met gebalde 
vuisten de finishlijn passeert. Na 
Amstelveen is dit zijn tweede over-
winning dit jaar. Op de derde plaats 
eindigt 2e-jaars junior Antonie van 
Noppen, voor Ewout van der Kleij, 
Tom Koeleman en Maarten Schave-
maker. Kyle Agterberg wordt 16e. 

Slagveld 
Bij de Nieuwelingen wordt direct 
vanuit het vertrek de gashendel 
opengetrokken. Met hoge snelheid 
proberen een aantal renners het pe-
loton uit elkaar te trekken, wat ook 

direct gebeurd. Onder aanvoering 
van Wessel Krul ontstaat er een kop-
groep van vijf, die verder bestaat 
uit Tomas Kopecky, en drie renners 
van WTC de Amstel: Victor Broex, 
Owen Geleijn en Ivar Immerzeel. 
Half koers is hun voorsprong al 
opgelopen naar 30 seconden. Van-
uit het peloton onderneemt Manuel 
Michielsen een dappere poging om 
naar de kopgroep te rijden. Na en-
kele ronden wordt hij teruggepakt. 
Ook Daan Hoeks en Justin Brusche 
gaan op avontuur. Het peloton valt 
in brokken uiteen. Kopecky wil het 
niet laten aankomen op een sprint. 
Met nog twee ronden te gaan ont-
snapt hij uit de kopgroep. De drie 
renners van WTC de Amstel laten 
zich verrassen. Kopecky slaat snel 
een gat. Solo gaat hij de laatste 
ronde in en kan zijn overwinning 
uitgebreid vieren. In de sprint laat 
Broex zien dat hij de sterkste sprin-
ter is. Op de finishlijn weet Geleijn 
nipt Krul te verslaan. 

(Jan Westbroek)

Vijf koplopers bij de Nieuwelingen domineren de wedstrijd: (vlnr) Wessel 
Krul, Tomas Kopecky, Ivar Immerzeel, Victor Broex en Owen Geleijn.

Het podium bij de Amateurs: Winnaar Martin van Plateringen, Niels van 
der Pijl (l), Antonie van Noppen en Rondemiss Teri Agterberg.

DOS na winst klaar voor topper
De uitwedstrijd tegen KZ Danaïden in Leiden kwam moeizaam op gang. Dit gold vooral voor 

DOS, dat in deze wedstrijd onvoldoende scherpte vertoonde.

KZ Danaïden heeft nog een groot 
veld waardoor het moeilijker is een 
hoog tempo te spelen. Bij DOS haal-
den enkele spelers niet hun normale 
niveau en werden er teveel fouten 
gemaakt. Ondanks dit alles was 
DOS wel gewoon de betere ploeg 
en leek ook op een eenvoudige over-
winning te koersen. Afstandsscho-
ten waren met de straffe wind moei-
lijk, maar DOS speelde het slimmer 
uit dan de tegenstander en kwam op 
een 4-8 voorsprong. Helaas pakte 
DOS niet door en verdedigend werd 
het allemaal wat slordiger, zodat KZ 
met rust dichterbij was gekomen 
met een 8-9 ruststand.

Scherper
Na rust begon DOS scherper aan 
het tweede deel van de wedstrijd. 
In deze fase breidde DOS de voor-
sprong ook weer uit en iedereen 
dacht dat de wedstrijd was beslist. 
Maar eenzelfde beeld als voor rust 
deed zich voor. Vooral verdedigend 
waren de Westbroekers erg slordig 
en gaven teveel ruimte weg. Dit gaf 

de thuisploeg de gelegenheid om 
dichterbij te komen en bij 15-15 
zelfs langszij. DOS schrok op tijd 
wakker en scoorde tweemaal op rij. 
De laatste minuten werd de 15-17 
voorsprong probleemloos uitge-
speeld.

Steken
Een mindere wedstrijd, maar over 
het geheel gezien was DOS wel de 
betere ploeg. Nummer twee Novio-

magum liet ook geen steken vallen. 
DOS houdt zodoende een voor-
sprong van twee punten. De laatste 
competitiewedstrijd is volgende 
week tegen Noviomagum; een 
rechtstreeks duel om het kampioen-
schap en promotie naar de Over-
gangsklasse. De wedstrijd in West-
broek begint om 15.30 uur. Indien 
DOS deze wedstrijd verliest spelen 
beide teams op 4 juni een beslis-
singswedstrijd op neutraal terrein.

TZ komt net tekort 
Met nog twee speelronden te gaan moest TZ op z’n minst nog één punt halen om nog kans te maken 

op handhaving. De eerste kans hiervoor was afgelopen zaterdag tegen Top uit Arnemuiden. Dit 
gebeurde echter niet wat nadelig was in de strijd tegen degradatie voor de thuisploeg. 

Op een gezellig druk sportpark 
begonnen beide ploegen ietwat 
gespannen aan de wedstrijd. Top 
kreeg als eerste controle in de aan-
val en bouwde een voorsprong op 
van 4-7. Daarna kwam de wedstrijd 
meer in evenwicht. TZ kon de aan-
vallen van TOP regelmatig onscha-
delijk maken, maar had ook moeite 

om onder de druk van TOP uit te 
komen. Bij de rust stond het 8-10 
voor de uitploeg. 

Knokken
In de tweede helft knokte TZ voor 
wat het waard was. Maar men kon 
niet meer dan TOP blijven volgen. 
Een aantal keer kwam men op één 

punt maar het lukte niet om de ge-
lijkmaker te scoren. In de spannen-
de slotfase viel telkens na de score 
van TZ in de direct opvolgende 
aanval ook weer een doelpunt aan 
de kant van de Zeeuwen. In de laat-
ste aanval besliste TOP de wedstrijd 
en kwam de eindstand van 15-17 op 
het bord. 

Jeugdschaak-kampioen

Na een 8 maanden  competitie spelen is in de laatste twee 
ronden de beslissing gevallen Thijn Grootendorst (midden) is 
jeugdschaakkampioen van De Bilt 2015/2016 geworden.

(Ron Smit, Jeugdleider Schaakclub De Bilt)

F3 kampioen

Tweemaal Zes-F3 is zaterdag 20 mei kampioen geworden. Feest voor 
(staand): Julian, trainer Rob, Chris, Monica en Kim en (zittend): Justin, 
Tamar, Loïs , Eline, Ilse en Evi.                                 (Hester Ploeg)
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Kinder Natuur 
Activiteiten 

 Utrechts landschap organiseert in samenwerking met het IVN De Bilt 
een leuke en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar 
op woensdag 1 juni van 14.30 tot 16.30 uur. Het thema is dit keer: ‘Wat 
zit er in de sloot?’ Eerst wordt er het een en ander uitgelegd over het 
onderwerp om daarna naar in het water op zoek te gaan naar de beest-
jes, plantjes etc. Aan de hand van zoekkaarten wordt ontdekt wat er 
gevangen en gezien is. Bij terugkomst is er wat te drinken en te snoepen 
waarna de kinderen hun creativiteit kunnen tonen over het onderwerp. 
Per persoon kunnen maximaal 3 kinderen worden aangemeld; totaal 
maximaal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen gaat 
de middag niet door. Aanmelden 
kan tot en met zondag 29 mei per 
e-mail KinderNatuurActivitei-
ten@gmail.com. 

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Pas op de plaats voor plannen 
van massale kap bomen

door Rob Klaassen

Zaterdagochtend vond op uitnodiging van het Goois Natuurreservaat (GNR) in restaurant 
De Rading de feestelijke officiële opening plaats van het ecoduct over de oude  

weg Hilversum-Utrecht, de N417.

De opening werd massaal bezocht. 
Naast de vele vrijwilligers van het 
GNR waren er zo’n 200 inwoners 
van Hollandsche Rading en de 
Utrechtseweg aanwezig. De inwo-
ners grepen deze bijeenkomst aan 
om nog eens hun ongenoegen aan de 
diverse autoriteiten kenbaar te ma-
ken over de voorgenomen plannen 
voor de inrichting van de omgeving 
van de ecoducten. Plannen die onder 
meer voorzien in de kap van 85 ha 
bosgebied. De teksten op de span-
doeken, die zowel op de rotonde van 
de Nootweg en de N417 als bij res-
taurant de Rading waren geplaatst, 
lieten aan duidelijkheid weinig aan 
de verbeelding over.

Verklaring vooraf
Voordat de officiële opening plaat-
vond las de interim-voorzitter van 
het Algemeen Bestuur van het Goois 

Natuurreservaat mevrouw Karen 
Heerschop de volgende verklaring 
voor: ‘Wij zijn als GNR verrast door 
de hoeveelheid en de mate van in-
tensiteit van reacties van de bewo-
ners. Vooral ook van inwoners van 
Hollandsche Rading. Het is duide-
lijk dat veel mensen zich erg verbon-
den voelen met het gebied en zich 
zorgen maken over het plan. Het 
GNR, al 85 jaar hoeder en bescher-
mer van natuur, landschap en recre-
atie in het Gooi, vindt het realiseren 
van de heideverbinding belangrijk, 
maar gezien al deze reacties ga ik 
mijn bestuur voorstellen een pas op 
de plaats te maken met dit plan en 
de geplande werkzaamheden en de 
aanbesteding uit te stellen. Dit geeft 
ons tijd om het plan nader onder de 
loep te nemen. Daarbij zullen de be-
woners, onze vrijwilligers, Rijkswa-
terstaat, de provincies Noord-Hol-

land en Utrecht, en de gemeentes 
Hilversum en De Bilt, nauw worden 
betrokken en hebben we de steun 
van iedereen hard nodig.’
Nadrukkelijk werd nog door Karen 
Heerschop gezegd dat de plannen 
zijn uitgesteld en niet zijn afgesteld. 
Op de vraag hoe lang dit uitstel zou 
duren stelde ze: ‘Zo lang als dat no-
dig is. Wij nemen de tijd om zorg-
vuldig met alle betrokkenen van 
gedachten te wisselen. We willen 
draagvlak creëren in het gebied. De 
natuur is van en voor iedereen’. 

Opening
De gedeputeerde van Noord-Hol-
land, Tjeerd Talsma, verrichtte sa-
men met vertegenwoordigers van 
GNR, de gemeente Hilversum, 
Rijkswaterstaat en ProRail, de ope-
ningshandeling en onthulde daarbij 
de naam van het ecoduct: ‘Natuur-
brug Hoorneboeg’. 
Aan het einde van de bijeenkomst 
stelde de woordvoerder van de be-
woners in Hollandsche Rading, At-
wil Louwerse, dat ‘wij als bewoners 
blij zijn met de ecoducten. Deze 
fraaie bouwwerken voldoen nu al 
volledig aan de opdracht om twee 
natuurgebieden met elkaar te ver-
binden. Als alle partijen vanaf nu 
met gezond verstand over het GNR-
plan gaan overleggen, zullen we er 
zeker samen uitkomen. Iedereen 
zal dan zien, dat wat er nu voorligt 
geen goed en zelfs een overbodig 
plan is. Het plan heeft te veel na-
delen en onzekerheden. Ik reken 
op ieders gezond verstand in deze’. 
Na afloop van de bijeenkomst vatte 
de voorzitter van de (Hilversumse) 
bewonersvereniging Utrechtseweg, 

Tjeng Schifferstein, het nog bondi-
ger samen: ‘We moeten de natuur 

beschermen tegen de natuurbescher-
mers’.

De spandoeken van protesterende omwonenden tegen de massale kap van 
85 ha bos.

Atwil Louwerse, woordvoerder van inwoners van Hollandsche Rading 
(links) en de voorzitter van de bewonersvereniging Utrechtseweg Tjeng 
Schifferstein spreken voor de vergadering met interim voorzitter van het 
GNR Karen Heerschop (rechts.

Teckelwandeling

De Nederlandse Teckel Club, regio 
Utrecht en Flevoland, organiseert 
op zondag 29 mei een wandeling 
in de landgoederen Beerschoten 

en Houdringe. Verzamelen bij de 
Biltsche Hoek om ca. 13.30 uur 
en start van de wandeling om ca. 
14.00 uur. 

De wandeling zal ongeveer 1,5 
tot 2 uur duren. Graag vooraf 
aanmelden via e-mail secretaris@
teckelclub.nl

Theetuin Bilthoven stopt
Zaterdag 28 mei is er een open dag van 11.00 uur tot 

16.00 uur en in de maand juni nog elke woensdagmiddag 
open van 12.00 uur tot 17.00 uur. Daarna sluit Theetuin 

Bilthoven aan de Spoorlaan 11 definitief.

Er wordt opgeruimd. Jammetjes, brocante en curiosa gaan nog voor-
deliger weg. Ook zijn er nog stekjes. De tuin staat volop in bloei, alles 
loopt weer mooi uit. De rozen en papavers gaan open en de groentetuin 
is ook weer gevuld met allerlei mooie groenten. En natuurlijk is er weer 
koffie of thee met home made gebak. Toegang gratis

Theetuin Bilthoven. 

Opleiding IVN Natuurgids
IVN-Eemland en IVN De Bilt e.o. 
starten in november de Opleiding 
tot IVN Natuurgids. Er is plaats 
voor 30 deelnemers. In juni 2018, 
anderhalf jaar later, ontvangen de 
geslaagde cursisten het landelijk 
erkende diploma IVN Natuurgids. 
Ze weten dan heel veel van natuur 
en landschap in de regio, van Eem 

tot Kromme Rijn, van de Utrechtse 
Heuvelrug en aangrenzende gebie-
den. Heb je hart voor natuur, wil je 
meer weten van de natuurgebieden 
en landschappen in je omgeving, 
dan is de Opleiding tot IVN Na-
tuurgids iets voor jou! De cursus 
bestaat uit twee of drie avondles-
sen per maand op dinsdag en elke 

drie weken een zaterdagexcursie 
die aansluit op de theorie. Ben je 
geïnteresseerd of wil je je inschrij-
ven? Kijk dan op www.ivn.nl of 
kom naar de informatiebijeenkomst 
op zaterdag 4 juni om 15.00 uur in 
Wijkgebouw ‘De Schakel’, Soest-
dijkseweg Zuid 49b, De Bilt (achter 
de Immanuëlkerk). 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-05
Do.

26-05
Vr.

27-05

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vis-, vlees- 
en vegetarische gerechten

€ 10,-

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,-

25 mei “ NIEUWE A LA CARTE KAART"
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