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Essenkamp klaar voor 
nieuwe buren

door Marijke Drieenhuizen

Het voormalig Gezondheidscentrum aan de Essenkamp in De Bilt is verbouwd, geschilderd 
en ingericht voor statushouders, die nu de AZC ´s kunnen verlaten. Zaterdag 2 juli konden 

sponsoren en andere belangstellenden het eindresultaat bekijken. Afgelopen maandag zijn de 
eerste nieuwe buren gearriveerd.

Oktober 2015 startten de eerste ge-
sprekken tussen betrokken buurtbe-
woners. Hun vraag was wat kunnen 
wij doen voor vluchtelingen die 
statushouder zijn geworden en in 
Nederland mogen blijven. Er werd 
gezocht naar een plek binnen de 
wijk waar kleinschalige opvang kon 
worden geboden. Alsof het zo moest 
zijn kwam ook net het Gezondheids-
centrum vrij. Het bleek een geschik-
te plek. Om het pand aan de Essen-
kamp geschikt te maken voor de 
nieuwe buren werkten de gemeente 
De Bilt, woonstichting SSW, de ei-
genaren van het pand, Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt en het Cen-
traal Orgaan Opvang Asielzoekers 

(COA) samen met de mensen van 
met het buurtinitiatief ‘Essenkamp 
Helpt’. Het kernteam van 16 perso-
nen heeft vooral de afgelopen week 
alle zeilen bij hebben moeten zetten 
om alles af te krijgen.

Buren uit Syrië
Er is veel werk verzet. Het pand 
ziet er mooi uit. De leden van het 
kernteam waren allemaal enthousi-
ast en terecht. Eén van de leden van 
het kernteam is Marian Michielsen. 
‘Er is veel gebeurd. Dit is denken 
wij een goede plek om te wonen, 
al moeten we er wel bij zeggen dat 
dus niet iedereen hier een eigen huis 
krijgt. Maar wel een eigen kamer 

die al helemaal klaar is: er staat een 
opgemaakt bed in, een eettafel met 
stoelen, een bank en een kast. Ze 
kunnen er zo in. Er zijn aparte ruim-
ten met toiletten en douches, een 
was/strijkkamer, een keuken met 
4 koelkasten en een gezamenlijke 
ruimte bij de entree. Er komen hier 
alleen mensen uit Syrië, zodat ze di-
rect al aanspraak hebben van land-
genoten’. Met het COA is afgestemd 
dat de mensen die hier naar toe ko-
men een afspiegeling zijn van de be-
woners uit de wijk. ‘Zo komt er een 
vader met zijn zoon, een al wat ou-
dere vrouw met haar dochter, maar 
bijvoorbeeld ook een aantal jonge 
mannen’.     Lees verder op pagina 7

Nog meer kunst bij het spoor
door Guus Geebel

‘Hoe mooi kan het leven worden als je verbinding, veiligheid en kunst in één feestje kan vieren.’ 
Wethouder Hans Mieras zei dit op 29 juni bij de onthulling van de plaquette met de tekst die 
zangvereniging Zang Veredelt een jaar geleden bij de officiële opening van de onderdoorgang 

bij station Bilthoven ten gehore bracht. 

Bouwmanager Maarten Teunissen 
van ProRail vertelt hoe het idee is 
ontstaan om het lied van Zang Ver-
edelt te vereeuwigen. ‘Henk van 
der Wiel van de zangvereniging 
benaderde mij daarover na de of-
ficiële opening en zo ontstond het 
idee een plaquette met de tekst te 
maken.’ 
Ter gelegenheid van de opening 
werden vorig jaar ook zes kunst-
werken geplaatst die door zeven 
leerlingen van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap en de Juliana-
school zijn ontworpen. Op deze 
kunstwerken zijn nu QR-codes 
aangebracht waarmee met een 
smartphone het verhaal achter 

het kunstwerk kan worden opge-
vraagd. 

Ontwikkelingen
De wethouder gaat in op verdere 
ontwikkelingen in het centrum 
van Bilthoven. ‘Het centrum is 
ten opzichte van vorig jaar alweer 
veranderd.’ Hij noemt de nieuwe 
ING bank, de nieuwe appartemen-
ten aan de Melchiorlaan en het 
plan dat er ligt om het Vinkenplein 
parkachtig in te richten. ‘Het is 
zelfs zover dat dit najaar wordt be-
gonnen met het verder opknappen 
van De Kwinkelier. Het centrum is 
volop in beweging.’ De wethouder, 
Maarten Teunissen en voorzitter 

Jitte Roosendaal van Zang Veredelt 
onthullen vervolgens de plaquette 
die is aangebracht op de tunnel-
wand. Jitte Roosendaal draagt de 
door hem geschreven tekst voor 
die bestaat uit 47 lettergrepen en 
24 woorden. De aanwezige leden 
van Zang Veredelt zingen het lied 
vervolgens. 

Begroeiing
Een langskomende dame zegt het 
jammer te vinden dat de kunstwer-
ken van de kinderen door de hoge 
begroeiing niet zichtbaar zijn. 
Maarten Teunissen vertelt haar dat 
hij daar twee dagen eerder wat aan 
gedaan heeft. ‘Maar dat verliep 

niet zonder problemen. Ik was in 
de buurt en dacht ik ga deze dag 
voorbereiden. Met een schaartje 
ging ik aan de slag om de begroei-
ing rond de kunstvoorwerpen te 
verwijderen. Ik had geen vestje 
aangedaan en opeens hoor ik ach-
ter me: wat zijn we aan het doen. 
Het was de politie en ik vertelde 
dat ik van ProRail was maar moest 
me wel legitimeren. Dat ik in Am-
sterdam werkte vond de agent 
maar vreemd. Hij zou er in ieder 
geval een melding van maken.’

Kunstenaars
De zeven scholieren die de kunst-
werken hebben ontworpen zijn: 
Van de Julianaschool Max Ron-
delli, Anne van Vulpen en Steyn 
Dijkstra. Van de Werkplaats Kin-
dergemeenschap Julian Kniest, 
Cathelijke Ruiken en Jopje Rem-
men, en Jade Bemelmans. 

V.l.n.r. Wethouder Hans Mieras, Jitte Roosendaal en Maarten Teunissen 
onthullen de plaquette.

Drie aanwezige ontwerpers van de kunstwerken: v.l.n.r. Max Rondelli, Steyn Dijkstra.en Anne van Vulpen.

Groenekanseweg 246a • 3737 AL Groenekan
0346 213736 • info@kikaccountants.nl

www.kikaccountants.nl

ADMINISTRATIES
ACCOUNTANCY
BELASTINGEN
SALARISSEN
PENSIOEN

BEDRIJFSADVIES
VERMOGENSADVIES

DE GEHELE ZOMER 
BEREIKBAAR



De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

 De Vierklank 2 6 juli 2016

‘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

10/07 • 10.30u - mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/07 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/07 • 10.30u - Mw. M. Nieuwenhuis- 

den Dulk, Schiedam 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/07 • 10.00u - de heer Herman 
Kesting, Oost Europa Zending 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/07 • 10.30u - Mevr. A. Veldhuis en 

mevr. J. Mourits (overweging) 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
10/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
10/07 • 16.30u - Ds. H.J. Boiten

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/07 • 10.00u - Ds. C.N. van Dis 

10/07 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/07 • 10.00u - Samendienst met 

Opstandingskerk: mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/07 • 10.00u - Samendienst in

en met Immanuelkerk.

R.K. St. Michaelkerk
10//07 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba 

Volle Evangelie Gemeente
10/07 • 10.00u - spreker

dhr. Frank Damen 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/07 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 

Herv. gemeente Blauwkapel 
10/07 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk
10/07 • 10.30u - Preek lezen

10/07 • 18.00u  ds. M. v.d. Ziel

Onderwegkerk Blauwkapel
10/07 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/07 • 10.00u - Samendienst met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk:

Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

10/07 • 10.00u - Ds. C. van Sliedregt
10/07 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
10/07 • 10.00 en 18.30u -

ds. A.J. Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
10/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading:
Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
10/07 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering Pastor Wies Sarot 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/07 • 10.00u - ds. J. Griffi oen 
10/07 • 18.30u - ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
10/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
10/07 • 18.30u - Kandidaat J. A. Mol

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 9 juli oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens 
gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw pa-
pierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 13 augustus haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

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.

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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In ons verdriet om het heengaan van onze 
lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder 

Trijntje van Zijtveld-Bouthoorn 
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. 

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. 
Het heeft ons bijzonder goed gedaan. 

Emma en Adri 
Gerrie 

Piet en Roelien 
Klein- en achterkleinkinderen 

Westbroek, juli 2016

Zo lief en zorgzaam
Zo veel wilskracht en levenslust
Zo een prachtig leven samen
Zo groot is ons verdriet

Erik Dalmeijer
Djakarta  Maartensdijk
30 augustus 1950 29 juni 2016

 Ada Dalmeijer-Schippers
 Gerdien en Geert 
  Tobias, Iris  †
 Nienke en Bernard
  Elisa
 Sacha en Tommie

De afscheidsbijeenkomst houden we op donderdag 7 juli om 12:30 uur 
in de aula van begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27
te Bilthoven.

Aansluitend brengen we Erik samen naar zijn laatste rustplaats.

Daarna nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn
in de ontvangkamer van Den en Rust.

Correspondentie: Familie Dalmeijer, p/a Yarden & Geersing uitvaartzorg
de Hooghlaan 2 B11, 3723 GS  Bilthoven

Geboren
29 juni 2016

Annemijn
Dochter van  Johnny en Jolien 

Hagoort-van Woudenberg
Kon. Julianalaan 61

Maartensdijk

Zendamateurs bij scouting

Zaterdag 16 juli is bij scouting 
Agger Martini van 10.00 tot 
18.00 uur open dag ‘Zendama-
teurisme’. Er kan kennis gemaakt 
worden met het zendamateuris-
me, er zijn zenders en anten-
nes aanwezig waarmee daad-
werkelijk verbindingen worden 
gemaakt met mede-zendamateurs 
van over de hele wereld. 

Verder zullen de cursusleiders 
aanwezig zijn die graag uit-
leg geven over deze hobby en 
de online cursus (geen kosten, 
alleen kleine borg). De toegang 
voor de open dag is gratis en 
wordt gehouden op het scouting-
terrein aan de Julianalaan 4 te 
Maartendijk.

Zomerprogramma Mens

Het Zomerprogramma van 
Mens De Bilt staat online. Er is 
ook deze zomer een gevarieerd 
aanbod workshops en activitei-
ten voor alle leeftijden. Als u 
deze zomer thuisblijft, hoeft u 
zich niet te vervelen. U vindt 
het complete aanbod op:
www.mensdebilt.nl > Diensten 
en activiteiten > Zomerpro-
gramma. Op de website staat 
ook bij wie u zich kunt aan-
melden.

Voor vragen Servicecentrum 
De Bilt tel. 030 7440595, 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl 
of Maartensdijk,
tel. 0346 214161 
m.valkenburg@mensdebilt.nl. 

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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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
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Vragen en voorstellen 
uit de raad van 30 juni

door Guus Geebel

Anne de Boer (GroenLinks) stelt vragen over overtreding van de Fau-
nawet vanwege loslopende honden in het Leijense Bos in Bilthoven 
en wil weten hoe de APV wordt gehandhaafd. Burgemeester Gerrit-
sen antwoordt dat binnen de bebouwde kom handhaving grotendeels 
plaatsvindt door Boa’s. Het grootste gedeelte van het grondgebied van 
de gemeente De Bilt buiten de bebouwde kom is in eigendom van Het 
Utrechts Landschap. Burgemeester Gerritsen gaat over deze kwestie 
overleg voeren met landschapsbeheerders van het buitengebied. Johan 
Slootweg (SGP) stelt vragen over het achterpad Julianalaan Bilthoven. 

Parkeren Rubenslaan
Michiel van Weele (D66) vraagt in voorstel zo spoedig mogelijk te ko-
men tot een door bewoners, Huize Het Oosten en gemeente gedragen 
verkeersveilige oplossing voor het parkeren aan het begin van de Ru-
benslaan in Bilthoven Uitgangspunten daarbij zijn eenzijdig parkeren 
aan de kant van Huize Het Oosten en een groene berm aan de kant van 
de bewoners. Wethouder Jolanda van Hulst wil het gesprek met de be-
woners aangaan voor een tijdelijke oplossing. De parkeerdruk is op dit 
moment niet weg te nemen. Voor de toekomst zoekt ze een oplossing 
waarin iedereen zich kan vinden. Het voorstel wordt aangenomen.

Bushaltes
Menno Boer (SP) vraagt in een voorstel alle bushaltes met spoed te 
inspecteren en waar nodig aan te passen en te beschutten. Wethouder 
Jolanda van Hulst antwoordt dat 75 procent van de haltes is aangepast. 
Er lopen nog projecten om haltes aan te passen,                       onder an-
dere halte Gemeentehuis en De Poolster. Hiermee zijn bijna alle haltes 
aangepast. Daarna ontbreken middelen om nog een slag te maken. Na-
dere inspectie lijkt haar op dit moment niet noodzakelijk. Het voorstel 
is verworpen.

Boa’s
Een voorstel van Peter Schlamilch (Beter De Bilt) om de buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) meer te laten handhaven, meer bonnen 
uit te schrijven en zichtbaarder te zijn werd met grote meerderheid 
verworpen. Schlamilch baseert de noodzaak daarvan op overlast die 
burgers ervaren blijkens de cijfers van de burgerpeiling. Dolf Smole-
naers vindt de burgerpeiling niet de leidraad om daar één op één actie 
op te ondernemen. Voor D66 kan boetes uitschrijven nooit een doel 
zijn. Johan Slootweg (SGP) stelt dat het wel of niet goed gaan in de 
samenleving niet afhangt van het aantal bonnen dat uitgedeeld wordt. 
‘Het heeft vooral te maken met moreel besef.’ Han IJssennagger (Bilts 
Belang) zou graag resultaten willen zien van het optreden van de boa’s, 
bijvoorbeeld op plaatsen waar veel parkeeroverlast is. Portefeuillehou-
der burgemeester Gerritsen zegt dat het niet gaat om het uitdelen van 
een bon, maar om het bevorderen van naleefgedrag. Dat bereik je ook 
doordat je bij mensen begrip gaat kweken voor de overlast die zij of hun 
hond veroorzaken.  

Michiel van Weele vraagt aandacht voor de parkeeroverlast in de 
Rubenslaan in Bilthoven.

Relatie met
zwembadgebruikers moet beter

door Guus Geebel

In de gemeenteraad van 30 juni leidde een voorstel van de PvdA, Beter De Bilt, Bilts Belang, 
SP, SGP en CU, om de relatie te verbeteren tussen de gemeente en de gebruikers van het nieuw 
te bouwen zwembad Brandenburg, tot een langdurig debat. Het uiteindelijk resultaat was een 

raadsbreed aangenomen voorstel waarmee iedereen kan leven.

Krischan Hagedoorn (PvdA), 
woordvoerder bij het voorstel, gaat 
in op de kritiek die gebruikers heb-
ben op het ontwerp van het zwem-
bad dat niet aan alle wensen zou 
voldoen. De indieners van het voor-
stel vragen het college een onafhan-
kelijk persoon aan te trekken om het 
vertrouwen tussen de gebruikers en 
de gemeente te herstellen. Wethou-
der Jolanda van Hulst heeft op 31 
mei en 27 juni gesprekken gehad 
met gebruikers en ziet daarna dat er 
in de pers wat anders staat dan is be-
sproken. De wethouder streeft naar 
transparantie en wil daarom graag 
een onafhankelijk begeleider laten 
onderzoeken of de gebruikersgroe-
pen passen in de kaders die voorlig-
gen. 

Voorstel
Nadat duidelijk werd dat het voor-
stel met de constateringen en over-
wegingen geen steun van de raad 
zou krijgen, stelde Hagedoorn enke-
le wijzigingen voor. Na een schor-
sing werden alle partijen het eens. 
Na een schorsing werden alle par-
tijen het eens. Het onderwerp van de 
motie wordt nu: Verbeteren relatie 
met de gebruikers in zwembadplan-
nen college. Het voorstel luidt dan: 
De raad vraagt het college een on-
afhankelijke begeleider aan te trek-

ken die de opdracht krijgt de relatie 
tussen gebruikers en gemeente te 
verbeteren en daarover de gemeen-
teraad uiterlijk half september a.s. te 

rapporteren. Gedurende de periode 
die hiervoor nodig is binnen het pro-
ject geen onomkeerbare stappen te 
zetten. Het voorstel is aangenomen.

Door aanpassingen aan het ingediende voorstel wist Krischan Hagedoorn 
raadsbrede steun te krijgen.

Wethouder Jolanda van Hulst wil openheid en transparantie.

Afscheid Ds. Gert Landman
Zondag 3 juli nam Ds. G.M. (Gert) Landman afscheid van de Protestantse kerk in De Bilt. 
Landman gaat met emeritaat na bijna 27 jaar de wijkgemeente van de Immanuelkerk (en 

gedeeltelijk de Opstandingskerk) gediend te hebben.

Naast dit werk in de wijkgemeentes 
heeft hij diverse activiteiten ont-
plooid met een bijzonder karakter en 
speciaal belang. Hij was initiatiefne-
mer voor het Biltse Hoogkruis in het 
Van Boetzelaerpark, redactielid bij 
de totstandkoming van Het Nieuwe 
Liedboek, actief in de Biltse Raad 
van Kerken, stimulator en genieter 
van muziek in de kerk en is voorzit-
ter van het Platform Respectvol Sa-
menleven. 

Concert
’s Morgens was er in een bomvolle 
dienst ruimte voor afscheidswoor-
den van burgemeester Arjen Ger-
ritsen en s ’middags was er een 
concert met het saxofoonkwartet 
Xasaxa, o.l.v. Ankie de Niet. Zij 
speelden stukken van Gershwin en 
Lennon/Mcartney. 
Het concert werd vervolgd met een 
sonate op het bijzondere kerkorgel 
en stukken van Rachmaninov en 

Ravel op de vleugel. Het saxo-
foonkwartet sloot het concert op 
waardige wijze af met het bekende 
Milonga de la Anunciación van 
Astor Piazolla. 

De afsluitende receptie werd druk-
bezocht. Het was duidelijk te zien 
dat Gert en zijn gezin genoten van 
zoveel genegenheid en waarde-
ring.
(Frans Poot)

Het kerkelijk gemeentekoor zong een psalm van John Rutter.



4

  

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Ei-bieslooksalade
Sellerie salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebakken boterhamworst
Zeeuws spek
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.25 

Berner Würstel

Kipdij saté

Lamshaasjes

Kipschnitzels

Hamburgers

500
GRAM 6.98

100
GRAM 3.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

BOEREN 
STOLWIJKER

3 x 100
GRAM 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 7 juli 
t/m woensdag 13 juli

Lekker voor het weekend!

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.25 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

PINDA’S
Gezouten of ongezouten

250
GRAM 1.99

250
GRAM 4.98DJAKARTA MIX2

STUKS 5.-
SMULBOLLEN 
Vernieuwd recept…

VLEESWAREN TRIO

5.-6
VOOR

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken, 
gehaktballen, hamburgers, etc…

Extra donderdag voordeel:

Vakantie weekend voordeel: (vrij & zat)

SHOARMA

2
KILO 12.-1

KILO 6.98

½ GRILLWORST + LEVERWORST NU 
VOOR 7.-

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
Spaghetti met scampi
________________________ 100 GRAM 1,25

Kip kerrie
MET GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 0,99

Moussaka
________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Tuinbonen
HÉÉL KILO

Zoet, sappige

Nectarines
EXTRA GROOT

Per stuk

Watermeloen
± 2 KILO PER STUK

0,99 0,991,49

HOLLANDSE

Bloemkool
____________________ PER STUK 0,99
HONING ZOETE

Galia meloen
____________________ PER STUK 0,99
Pilav
MET MIHOEN

____________________100 GRAM 1,25

Hollandse Frambozen
NU 3 DOOSJES 4,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

ALLEEN MAANDAG 11, DINSDAG 12
EN WOENSDAG 13 JULI

Volop aardbeien, kersen, 
perziken, abrikozen, etc...

Tegen scherpen dagprijzen!!!

500 gram
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Uit de gemeenteraad 
van 30 juni

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen verwelkomde de heer Peter van de Water als 
‘Gast van de raad’. Een ‘Gast van de raad’ is een politiek geïnteresseerde 
inwoner van De Bilt, die de raadsvergadering bijwoont en een persoon-
lijke ontvangst van een van de raadsleden krijgt. Peter van de Water werd 
begeleid door Connie Brouwer van Beter De Bilt en was tot het eind 
aanwezig.

Biga
De raad gaat unaniem akkoord met het afsprakenkader over de toekomst 
van de Biga Groep B.V. Biga is een sociaal werkbedrijf in midden Ne-
derland. Voor Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede 
en Zeist begeleidt Biga medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
naar passend werk. 

Startnotitie   
De Startnotitie onderwijsachterstanden wordt met algemene stemmen 
aangenomen. De notitie heeft als doel het met draagvlak ontwikkelen 
van actueel lokaal onderwijsachterstandenbeleid. ‘Voor ons moet kwa-
liteit voorop staan’, aldus Bertus Voortman (D66). ‘Alles wat niet vroeg 
geïnvesteerd wordt op onderwijs op sociaal vlak komt dubbel en dwars 
in kosten en gebrek aan kwaliteit terug.’ Ebbe Rost van Tonningen (Beter 
De Bilt) mist ouderbeleid in de startnotitie. Hij mist verder een duidelijk 
vooruitzicht voor de opvang van kinderen van statushouders. Han IJs-
sennagger (Bilts Belang) wil meer ambitie. Erik van Esterik (PvdA) stelt 
dat het kind de hoogste prioriteit heeft, maar hij wil ook een plek voor 
de omgeving van het kind, ouders en verzorgers. Wethouder Madeleine 
Bakker zegt dat de betrokkenheid van ouders heel belangrijk gevonden 
wordt. In het vierde kwartaal komt de nota uit.

Gezondheidsnota
De Gezondheidsnota wordt met algemene stemmen aangenomen. Door 
een raadsbreed aangenomen amendement, ingediend door Connie Brou-
wer verandert de zin in de nota dat de buurtcoach zich vooral richt op 
kinderen en senioren in: De buurtcoach blijft gehandhaafd en richt zich 
vooral op jeugd tot 19 jaar en senioren. Met de nota zet het college een 
koers uit die aansluit bij lopende initiatieven. Daarnaast biedt de nota op 
beperkte schaal ruimte voor nieuwe initiatieven. Beter De Bilt en de SGP 
vragen in een motie extra aandacht voor mantelzorg. Connie Brouwer wil 
dat als speerpunt opgenomen zien. Johan Slootweg (SGP) is bezorgd om-
dat de regering grote druk legt op arbeidsparticipatie, waardoor weinig 
ruimte overblijft voor mantelzorg. De motie wordt verworpen.

Speelruimtebeleid
Bij de behandeling van de startnotitie speelruimtebeleid in februari jl. 
vonden de meeste fracties dat het ambitieniveau ‘basis’ een tandje hoger 
kan. Wethouder Jolanda van Hulst stelde voor het voorstel in te trekken 
en het na de vaststelling van de Kadernota 2017 op 23 juni opnieuw te 
behandelen. De burgerpeiling gaf aan dat mensen tevreden zijn over de 
speelmogelijkheden. De wethouder besloot daarom de oorspronkelijke 
notitie aan de raad voor te leggen. Bij de besluitvorming daarover op 30 
juni staakten de stemmen. Dit betekent dat in september opnieuw stem-
ming plaatsvindt. Martijn Koren (CDA) vraagt in een motie de participa-
tie met buurtbewoners leidend te laten zijn en bij initiatieven financiële 
consequenties duidelijk te maken. De motie die steun krijgt van de raad, 
vraagt het college verder creatief  te zijn en met de huidige middelen het 
lopend beleid voort te zetten. In een motie vraagt Johan Slootweg voor 
werkzaamheden aan speelvoorzieningen tenminste een lokale onderne-
mer uit te nodigen. De motie wordt aangenomen, evenals een motie van 
Erik van Esterik (PvdA) om aandacht te besteden aan avontuurlijk spe-
len. Een tweede motie van de PvdA om bij het speelbeleidsplan de invoe-
ring van een fonds bewonersinitiatieven te betrekken wordt verworpen. 

Hamerstukken 
Bij hamerslag stelt de raad de volgende agendapunten vast: Het Koersdo-
cument implementatie Omgevingswet, de ruimtelijke randvoorwaarden 
locatie Beatrixlaan 1 Bilthoven, de verordening kwaliteit vergunningver-
lening, toezicht en handhaving omgevingswet, aanvullende welstandsei-
sen locatie Boslaan 32 Bilthoven en de verordening tot eerste wijziging 
van de Huisvestingsverordening.

Connie Brouwer (Beter De Bilt) begeleidt Peter van de Water als Gast 
van de Raad.

Melvin Jones Award voor Lions lid 
door Walter Eijndhoven

Vincent Cornelissen, lid van de Bilthovense Lions Club Stichtse Hart, zal vrijdagavond 1 juli 
niet snel vergeten. In plaats van de gebruikelijke activiteiten op zo’n Lions’ avond, werd hem de 

hoogst haalbare onderscheiding, de Melvin Jones Award, uitgereikt door  
Districts Gouverneur Margaret Diekhuis. 

‘Ik ben sprakeloos. Ik weet echt 
niets te zeggen en dat overkomt mij 
toch niet vaak’, luidt de reactie van 
Vincent Cornelissen. Hij vervolgt: 
‘Ja, misschien lukt het toch. Van-
avond zou een bestuurswisseling 
plaatsvinden en ik zei nog tegen 
Cees Meijs, de president van onze 
afdeling, goh, volgens mij krijg jij 
een onderscheiding voor al jouw 
verdiensten voor onze afdeling. 
Met al die pers hier, en Margaret 
Diekhuis is hier ook niet zomaar’. 
Dat dit voor Cornelissen zelf zou 
zijn, had hij niet bij stilgestaan.

ALS Lenteloop
Cornelissen betekent veel voor de 
Lions, maar ook voor de maatschap-
pij. Op 17 april dit jaar organiseer-
de hij de eerste ALS Lenteloop, een 
hardloop- en wandelevenement, 
gecombineerd met een feestelijke 
muzikale middag in Bilthoven. 
Cornelissen: ‘Iedereen deed mee. 
Van de allerkleinste van drie, die 
lekker meewandelde, af en toe in 
de buggy, hardlopers die onder de 
veertig minuten de tien kilometer 
liepen tot en met de oude dame die 
met rollator de ALS special liep. 
Dat maakt mij trots! Wat een inzet, 
maar ik heb dit niet alleen gedaan, 
maar met hulp van de Lions en vele 
vrijwilligers’. 

Geslaagd
Het initiatief van Cornelissen was 
in alle opzichten geslaagd: geld in-
zamelen voor de strijd tegen ALS, 
de gezamenlijkheid van samen lo-
pen te organiseren èn samen het 
leven vieren. Uiteindelijk werd 
235.000 euro opgehaald voor het 
goede doel, een gigantisch bedrag. 
Cornelissen: ‘Vorig jaar is bij mij 
ALS geconstateerd, een vreselijke 
ziekte. Graag wilde ik, met hopelijk 
heel veel mensen, samen lopen om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen, 
voor onderzoek naar een medicijn 
tegen ALS. Nou, dat is gelukt’. 

Bijzonder tintje
Diekhuis is trots dat mensen als 
Cornelissen lid zijn van de Lions 
en dat zij hem dan ook mag onder-
scheiden met het hoogst haalbare 
binnen de Lions Club: de Melvin 
Jones Award. Aan het eind van haar 
speech vertelt Diekhuis nog: ‘Vin-
cent, ik denk dat jíj deze avond niet 
zo snel zal vergeten, maar ook voor 
míj heeft deze avond een bijzon-
der tintje. Op mijn eerste dag als 
Districts Gouverneur werd mij ge-
vraagd de Award uit te reiken. Het 
is mij een genoegen en een enorme 
eer om de uitreiking te doen’. 

Vincent Cornelissen ontvangt  de Melvin Jones Award uit handen van 
Margaret Diekhuis.

KBH reikt Vrienden Award uit
Afgelopen zaterdag werden de Vrienden van de Koninklijke Biltse Harmonie in het zonnetje 
gezet. Ze werden getrakteerd op een avond vol muziek, zang en glamour tijdens het ‘Forever 

Friends’-concert dat exclusief voor hen werd georganiseerd door de harmonie. Het concert had 
plaats in de mooie entourage van de Centrumkerk in Bilthoven. 

Voor de Vrienden Award die la-
ter op deze avond werd uitgereikt, 
waren 3 vrienden genomineerd: 
familie Van der Valk, familie Pama 

en Gerda Klinkhamer. De genomi-
neerden werden door leden van de 
vereniging thuis opgehaald en in 
luxe cabrio’s naar de concertlocatie 

gebracht, aldaar werden zij feeste-
lijk onthaald en mochten zij de rode 
loper betreden.  
(Bart van Meerendonk)

De familie Pama mag zich Vriend van het jaar 2016 noemen. 
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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.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Vrijwilliger ondersteuning computerlessen
Een activiteit die MENS De Bilt van harte ondersteunt 
zijn de computercursussen. Deze cursussen worden o.a. 
in Maartensdijk georganiseerd door vrijwillige docent-
en. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, creatieve en 
zelfstandige vrijwilliger voor 6 tot 8 uur per week,
die alles coördineert en regelt. Je werkt vanuit ons 
Servicecentrum Maartensdijk. Gewenste competenties: 
affiniteit en ‘handig’ zijn met computers, tablets en ICT, 
goed kunnen organiseren, makkelijk kunnen
communiceren met verschillende doelgroepen.
Kijk op onze website onder het tabblad “Over MENS
De Bilt” voor de volledige vacaturetekst.

Zomerprogramma bij MENS De Bilt
De zomermaanden kunt u ook terecht bij MENS De Bilt 
voor allerlei activiteiten voor jong en oud. De activiteit-
en worden georganiseerd door vrijwilligers. De kosten 
bedragen maximaal  5 euro per keer . Enkele activiteiten 
zijn: aerobics voor senioren, breien, meditatief boetser-
en, kinderdans, de techniek juf, Tai Chi lessen maar ook 
een workshop hoe een LinkedIn profiel aangemaakt 
kan worden. Kijk voor het complete zomerprogramma 
op onze website.

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

 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
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

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

Profile Cees van Weelden
Emmaplein 4 Bilthoven 030-2282329 winkel@weelden.com

Profile ‘de Fietsspecialist’ Cees van Weelden is een fietsenbedrijf
met maar liefst 20 jaar ervaring! [lees meer]

Dorpsbistro Naast de Buren
Groenekanseweg 168 Groenekan 0346-218821 info@naastdeburen.nl

In ons sfeervol ingerichte restaurant bent u van harte welkom om te
komen genieten van onze voortreffelijke gerechten. [lees meer]

Kwaliteitsslagerij Zweistra
Maertensplein 18 Maartensdijk 0346 213070 slagerijzweistra@kliksafe.nl

Elke dag weer bent u bij ons verzekerd van een smaakvol stukje vlees,
verse vleeswaren en lekkere worst. Ook salades, maaltijden,

sauzen e.d. vindt u bij ons in de winkel. [lees meer]

WITTE BOLLEN
6 STUKS

€ 1,50

GEVULDE KOEKEN
van € 1,30 nu slechts € 1,-

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
Drogisterij * Parfumerie

= 50%

Op alle
geselecteerde
artikelen*

= 30%= 30

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

*M.U.V. BASIS-, HOOGZOMER-
EN NIEUWE COLLECTIE

Zo, de trainingen voor 
Nijmegen zitten er weer 
op. Nog 2 weken te gaan! 
Maak snel een afspraak. 

Bel 212455  

De Vierklank bezorger worden?
Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan,
 Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan,
 Zwaluwlaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 131: Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier,
 Pieter de Swartkwartier, Pieter Noorwitskwartier
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan
 Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

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

door Guus Geebel

Woensdag 13 juli houdt dr. Rob Herber in de Bilthovense Boekhandel een lezing over zijn 
boek: Nico Bloembergen, Meester van het licht. Herber beschrijft daarin het leven en werken 
van deze grote Nederlands-Amerikaanse natuurkundige. Rob Herber zal bij zijn verhaal in de 

boekhandel voornamelijk ingaan op de Nederlandse tijd van Bloembergen.

‘Ik heb altijd veel belangstelling 
voor geschiedenis gehad’, vertelt 
Rob Herber. Hij was actief bij de 
Biltse Historische Kring D’Oude 
School en werd hoofdredacteur 
van het tijdschrift De Biltse Grift. 
‘Ik dacht toen er zijn hier zo veel 
wetenschappers die mensen niet 
kennen, laten we een serie be-
ginnen over wetenschappers die 
een band met De Bilt hebben. 
Ik heb toen voor De Biltse Grift 
een artikel geschreven over Nico 
Bloembergen, die ik kende. Toen 
ik ermee klaar was, dacht ik: die 
man verdient een biografie.’ Rob 
Herber begon er in 2007 mee.

Bilthoven
Nico Bloembergen werd in 1920 
in Dordrecht geboren en groeide 
op in Bilthoven. Hij studeerde 
natuurkunde in Utrecht, en ver-
trok in 1948 naar de Verenigde 
Staten. ‘Ik had Bloembergen ge-
maild dat zijn jongste broer een 
familiekroniek had geschreven 
over het gezin waar hij vandaan 
kwam. Er waren vier zonen en 
twee dochters. Alle broers heb ik 
nog kunnen interviewen, de jong-
ste leeft nog, de zussen waren al 
overleden.’ De familie Bloember-
gen was vroeger heel belangrijk 
in Bilthoven. Vader was directeur 
van de kunstmestfabriek Albatros 
waarvan het hoofdkantoor des-
tijds op de Maliebaan in Utrecht 
was. Zoon Evert werd later be-
stuursvoorzitter van VNU, Her-
bert werd huisarts en Auke rechter 
bij de Hoge Raad. De vier jongens 
en één meisje speelden hockey in 
SCHC in de hoogste klassen en 
talloze mensen kenden daardoor 

de Bloembergens. Ikzelf heb de 
broers Herbert en Auke nog zien 
spelen.’

Amerika
De oorlogstijd in Bilthoven wordt 
ook in het boek beschreven. Nico 
kwam na zijn vertrek naar Ame-
rika nog terug om in Leiden te 
promoveren, maar ging daarna 
weer naar Amerika. In 1958 werd 
hij Amerikaans staatsburger, maar 
is altijd erg Nederlands gebleven. 
‘Nico Bloembergen is een heel 
warme persoonlijkheid’, vertelt 
Rob Herber. Hij trouwde in Am-
sterdam met een Nederlandse 
vrouw die na de oorlog uit Neder-
lands Indië was gekomen. Nico 
Bloembergen heeft altijd goede 
contacten met zijn familie in Ne-
derland onderhouden. 

Rob Herber is verschillende keren 
in Amerika geweest en ontmoette 
Bloembergen daar ook een keer. 
‘Verder hebben elkaar in Amster-
dam ontmoet en vier jaar geleden 
in Barcelona.’ Herber is twee keer 
in Harvard geweest voor archief-
onderzoek en ook in Washington 
waar de Library of Congress is 
gevestigd. Dat had met de SDI te 
maken, het Star Wars programma. 
Een commissie van Amerikaanse 
natuurkundigen heeft daarover 
een vernietigend rapport geschre-
ven, dat de doodsteek voor dat 
programma werd. Nico Bloem-
bergen was covoorzitter van de 
commissie. 
 
Studie
Rob Herber (1940) werd in 
Utrecht geboren. Zijn ouders ver-

huisden in december 1945 naar de 
Parklaan in Bilthoven waar Rob 
opgroeide. De lagere school deed 
hij op de Van Everdingenschool, 
destijds aan de Soestdijkseweg. 
‘Na het examen MO A natuur-
kunde en scheikunde heb ik het 
kandidaatsexamen scheikunde 
afgelegd, daarna doctoraal en ver-
volgens ben ik in 1981 gepromo-
veerd. Ik zeg altijd je hoeft niet zo 
slim te zijn voor een universitaire 
studie, maar je moet gemotiveerd 
zijn.’ Rob Herber had daarna een 
wetenschappelijke carrière en 
werd universitair hoofddocent.

Geluk
Nico Bloembergen is heel be-
langrijk geweest bij de ontwik-
keling van de laser. ‘In elke laser 
die wij gebruiken zit zijn uitvin-
ding.’ Voor zijn bijdrage aan de 
zogenaamde niet-lineaire optica 
ontving hij in 1981, samen met 
Arthur Schawlow en Kai Sieg-
bahn, de Nobelprijs. De niet-li-
neaire optica wordt onder .andere 
toegepast in de glasvezeltechniek. 
Hij zei eens dat hij veel geluk 
heeft gehad, waarop zijn broer 
zei: ‘Het is wel toevallig dat men-
sen die heel goed zijn altijd geluk 
hebben.’ Bloembergen schreef 
Rob Herber dat hij de biografie 
met veel genoegen had gelezen. 
Hij was blij dat er veel illustraties 
in staan. Ook over het artikel in 
De Biltse Grift was hij tevreden. 

De lezing op 13 juli in de Bilt-
hovense Boekhandel begint om 
20.00 uur. Aanmelden via info@
bilthovenseboekhandel.nl of 030-
2281014. 

Rob Herber bij de woning aan de Van Ostadelaan in Bilthoven waar Nico 
Bloembergen opgroeide.

Felicitaties voor 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam dinsdag 5 juli de heer en 
mevrouw Scholten-Hogerbrugge thuis feliciteren met hun 60-jarig 

huwelijksjubileum. Kees Scholten en Maaike Hogerbrugge 
trouwden op 5 juli 1956 in Waddinxveen, de woonplaats

van Maaike. Kees was toen 26 jaar en kwam
uit Boskoop. Zij was 24 jaar.

Ze kenden elkaar van een groep jongens en meisjes die geregeld met el-
kaar wandelden of fietsten, want veel meer was er in die tijd niet. Heel 
close werd het toen het vriendenclubje van Waddinxveen naar Soest 
fietste en boven op een heuvel in Soest de sturen van de fietsen van 
Maaike en Kees in elkaar kwamen. ‘De fietsen waren stuk en we moes-
ten naar beneden lopen. Onder aan de heuvel zagen we een fietsenma-
ker, maar omdat het Tweede Pinksterdag was wilde hij de fietsen niet 
repareren. We mochten wel de spullen gebruiken.’ Voordat ze trouwden 
hadden Kees en Maaike vierenhalf jaar verkering. 

De heer Scholten was letterzetter en werkte voor zijn trouwen bij een 
drukkerij in Alphen aan den Rijn. ‘Er was nog geen kamertje te krij-
gen in die tijd’, vertelt mevrouw Scholten. Een woning kregen ze pas 
toen Kees Scholten solliciteerde bij Drukkerij Libertas aan de Drift in 
Utrecht. De directeur kwam voor een gesprek naar Boskoop en Kees 
werd aangenomen. ‘Via de drukkerij kregen we een vierkamerflat in De 
Bilt en konden we trouwen.’ Ze woonden veertig jaar met veel plezier 
in de flat. Ze verhuisden omdat er geen lift was en het trappenlopen 
moeilijk werd. In de huidige woning wonen ze nu twintig jaar. 

Bij Libertas begon Kees Scholten als letterzetter en werd uiteindelijk 
bedrijfsleider. Hij werkte er met veel genoegen tot zijn pensioen. Hij 
had thuis nog een letterbak die dit jaar naar het Grafisch Museum is 
gegaan. ‘Libertas was een fijne zaak en heel sociaal.’ Het echtpaar 
kreeg twee dochters, heeft vijf kleinkinderen en acht achterkleinkin-
deren. Maaike Scholten handwerkt nog steeds graag voor de zendings-
vereniging. Ze heeft heel veel gezwommen en geschaatst. Kees heeft 
veel gefietst en gelezen. Het feest vieren ze met veertig familieleden 
en vrienden in De Biltsche Hoek. Er waren felicitaties namens Koning 
Willem-Alexander, de Commissaris van de Koning en bloemen van de 
gemeente.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Arjen Gerritsen.

Vervolg van pagina 1

Stichting
Het kernteam van het buurtinitiatief 
Essenkamp Helpt is bezig om een 
stichting op te richten. Het werk zit 
er namelijk nog niet op. Marian Mi-
chielsen: ‘Wij willen meer: wij wil-
len deze mensen ook echt helpen 
en met ons zijn er veel mensen die 
zich hiervoor willen inzetten. Dat 

hebben we al gezien bij de inrich-
ting van het pand: alle spullen heb-
ben we gekregen. Nieuwe dekbed-
den en overtrekken van Morpheus, 
maar ook gebruikte meubels, pan-
nen, tafels, stoelen en bedden. Een 
oudere man ging verhuizen naar 
Londen en wij mochten heel veel 
spullen hebben. Omdat het ver-
voeren ervan wat lastig was heeft 
Emmaus dat voor ons geregeld. We 

hebben ons ingezet maar krijgen er 
dus ook veel voor terug, ook onze 
onderlinge verhoudingen zijn nog 
meer verbeterd’. De nieuwe buren 
gaan ze ook helpen. ‘We hebben al 
een aantal mensen bereid gevonden 
om de Nederlandse taal aan te le-
ren, om te leren fietsen, om onze 
gebruiken uit te leggen en er zal 
meer op ons pad komen. Dat gaan 
we ook weer met z’n allen doen’.

Een aantal leden van het kernteam Essenkamp Helpt in één van de kamers voor een nieuwe buur.
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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.

399 169

2e
 halve

prijs
1+1
Gratis

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 juli 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Ola ijs
alle soorten en
combinaties mogelijk

Goudeerlijk 
witte of
tarwe bollen
zak 8 stuks

Jumbo friet
2 zakken
van 1 kilo
van €1,58
voor
€0,79

Shoarma-
reepjes
bak 900 gram

Wij wensen

onze klanten een fijne

zomervakantie!
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Snoezelruimte in Zanzibar
door Marijke Drieenhuizen

Nienke Lamers vertrekt 16 juli voor 3 weken naar Zanzibar. Daar gaat ze dan vrijwilligerswerk 
doen in een tehuis voor kinderen en jong volwassenen met een meervoudig geestelijke of 
lichamelijke beperking. De afgelopen maanden heeft ze op verschillende manieren geld 

ingezameld voor het inrichten van onder andere een snoezelruimte. 

Nienke heeft op Koningsdag sui-
kerspinnen en popcorn verkocht 
voor dit goede doel. Ze wilde 
een sponsoractie opzetten rond 
doelpunten bij korfbalvereniging 
Tweemaal Zes maar dat is niet 
helemaal gelukt, wel de verkoop 
van lootjes met als prijs een lek-
kere taart. Verder loopt er nog de 
statiebonnengeldactie bij de Jum-
bo. Peuterspeelzaal Het Bruggetje 
heeft Pampers gedoneerd en Het 
Kinderdagverblijf Het Fantazie-
huis in Utrecht heeft een lamp in 
de vorm van een steen gedoneerd 
die van kleur kan veranderen en 
rustgevend werkt, waarschijn-
lijk een mooie aanwinst voor de 
snoelzelruimte.

Swahili
Nienke is inmiddels over naar 6 
VWO. Daarna hoopt ze ingeloot te 
worden voor de studie geneeskun-
de. ‘Ik denk dat het helpt als je laat 
zien dat je sociaal betrokken bent. 
Maar natuurlijk doe ik het ook voor 
mijzelf. Ik ben nog nooit alleen op 
vakantie geweest en nu gelijk naar 
Zanzibar. Geweldig toch?’ Nienke 
richt zich de komende weken op het 
oefenen van zinnetjes in het Swa-
hili. ‘Een moeilijke taal, ik dacht 
in eerste instantie dat gaat een heel 
eind lukken, maar het valt tegen. Ik 
heb nog even voordat ik vertrek en 
wil dan zinnetjes leren die ik in de 
praktijk vast vaak ga gebruiken’. 
Ze denkt veel te gaan leren maar 
ook meer respect te krijgen voor 

wat ze zelf heeft en sociaal vaardi-
ger te worden. 

Reis
Een mooie reis wacht op haar, 
heen zal ze er 13 uur over doen, te-
rug heeft ze een lange stop in Ke-
nia en mag ze daar het vliegveld 
niet af. ‘Die reis duurt dan ook 24 
uur. Het meest zie ik op tegen het 
vertrek uit Zanzibar. Ik denk dat ik 
het daar wel moeilijk mee zal heb-
ben’. De statiegeldbonnenactie bij 
de Jumbo blijft nog even lopen tot 
vlak voor het vertrek. ‘Iedereen 
bedankt die meegedaan heeft om 
dit mooie bedrag, dat dus nog ho-
ger wordt, bij elkaar te krijgen en 
na terugkomst informeer ik graag 
iedereen weer’. 

Party bij De Kroeg 

De Kroeg is een initiatief van vier 
verschillende zorginstellingen, die 
mensen met een verstandelijke be-
perking eenmaal per maand een 
gezellige avond bezorgen. De deel-
nemers genoten en ook wethouder 
Anne Brommersma (foto midden) 
was blij verrast: veel meer mensen 
dan ze verwacht had, die allemaal 

plezier hadden met elkaar en het 
lekkere eten, de mooie muziek en 
natuurlijk de (alcoholvrije) cock-
tails inclusief parasolletje en rietje.
De volgende Kroeg is op vrijdag 5 
augustus met een Bingo. Aanvang 
19.15 uur, eindtijd rond 21.15 uur 
en open voor alle mensen die beho-
ren tot deze doelgroep. [MD]

Twinkels biedt 
creatieve 

dagbesteding
Dennis en Nathalie van Middelkoop, de zorgondernemers van 

Thomashuis Maartensdijk, openen vanaf oktober 2016
de deuren van hun nieuwe dagbesteding:

‘Twinkels’ op de Julianalaan in Bilthoven.

Het Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Toen Dennis en Nathalie voor één 
van hun huisgenoten op zoek gingen naar een kleinschalige, crea-
tieve dagbesteding in gemeente De Bilt, konden zij dit niet vinden. 
Hoewel er veel leuke dagbestedingsplekken zijn in de gemeente, 
ontbreekt het aan een plek die echt gericht is op het creatief bezig 
zijn. Voor mensen die dagbesteding zoeken op het creatieve vlak lag 
er een groot gat. Dat gat hopen Dennis en Nathalie nu op te vullen 
met Twinkels.

Dagbesteding
Twinkels biedt creatieve en kunstzinnige dagbesteding aan mensen, 
die er baat bij hebben om creatief bezig te zijn dan wel behoefte 
hebben zich via een bepaalde kunstvorm te uiten. Je kunt hierbij 
denken aan werken met speksteen, hout, klei, schilderen, keramiek 
beschilderen, figuurzagen, kaarsen maken, kaarten maken, op-pim-
pen van kleine meubels etc. Voor sommigen is creatief bezig zijn 
de manier om tot rust en ontspanning te komen, voor sommigen is 
het een belangrijke vorm van communiceren of het verwerken van 
prikkels en anderen willen graag uitgedaagd worden in het tot uiting 
laten komen van hun talent.

Inspelen
Bij Twinkels wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de vraag en de 
behoefte van de deelnemers. De keuze van het materiaal en de in-
vulling van de activiteit wordt aangepast op de interesse en mo-
gelijkheden van de deelnemer. Daarnaast wordt de dagindeling 
gekenmerkt door een vaste structuur. Twinkels staat open voor ver-
schillende doelgroepen. De zorgondernemers hebben ervaren, dat 
de wisselwerking tussen verschillende doelgroepen een positieve 
invloed kan hebben op de groepsdynamiek.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij Nathalie en Dennis 
van Middelkoop (06 51529283 of e-mail info@twinkels.info. Zie 
ook www.twinkels.info. 

Nienke Lamers vertrekt 16 juli naar Zanzibar.

Zomermarkt

Zaterdag 2 juli werd de zomermarkt bij de Schaapskooi in Bilthoven weer druk bezocht.[foto Walter Eijndhoven]

Tropische sferen in De Kroeg.

Afgelopen vrijdag 1 juli was er een zomerse party bij de Kroeg in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd in De Bilt. De zaal was mooi

aangekleed met onder andere palmbomen en er
waren boa’s voor alle deelnemers. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEMARINEERDE RIBEYE

In een heerlijke peper kruidenolie; iets doorregen en 

botermals, voor i/d pan of stoer op de BBQ!
100 gram 2,15

KORTE VARKENSHAASJES

Net zo zacht als de lange! heerlijk voor saté, om te 

vullen, te wokken, of met champignonsaus
1 kilo 9,95

KALFSKOTELETTEN

Kalfsentrecote met been, mag lekker kort rosé 

gebakken worden; de pan of op de BBQ???
100 gram 2,25

SOUFLAKI SPIESJES

Malse fricandeau, gemarineerd met krachtige 

kruidenolie en souflaki kruiden, op een stokje
100 gram 1,45

MINI LAMSBIEFSTUKJES

Zalig zachte gemarineerde stukjes lamsvlees, rosé te 

bakken i/d pan of natuurlijk op de barbecue
100 gram 2,50

VARKENSWANGETJES

Smelt op de tong, lekker sudderen in witte wijn; met 

een lekker makkelijk receptje erbij!!
100 gram 1,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 4 juli t/m zaterdag 9 juli. Zetfouten voorbehouden.

Iedereen heeft hard getraind voor de meer dan acht kilometer van het Prinses Maxima Centrum naar de 
Julianaschool.

Schoolactie Julianaschool
voor Kika

door Walter Eijndhoven

Het slotfeest van de Julianaschool in Bilthoven stond vrijdag 1 juli geheel in het teken van 
Kika. Niet alleen liep een groep leerlingen van het Prinses Maxima Centrum Utrecht naar 

de Julianaschool, maar ook vonden diverse activiteiten plaats achter de school,
met als doel sponsorgelden op te halen voor Kika.

'De start van de activiteiten voor Kika was vanaf 
de hoofdingang van het Prinses Maxima Centrum 
in Utrecht'. Aan het woord is Eric Martherus, leraar 
aan de Julianaschool. Hij vervolgt: 'Om 16.00 uur 
werd ons ‘Dreamteam’ van de Julianaschool uit-
gezwaaid door personeel van het Prinses Maxima 
Centrum. Voor onderweg kregen wij van hen een 
mascotte mee, een Kika beer. Iedereen reageerde 
heel enthousiast en onder veel gejuich en gejoel van 
het ziekenhuispersoneel, vertrok onze groep hardlo-
pers, onder een ereboog, naar de Julianaschool, met 
een tocht van meer dan acht kilometer voor de boeg. 
Onderweg haakten, vanaf diverse ‘opstappunten’, 
nog meer leerlingen aan. Rond 17.30 uur kwamen 
wij aan op school'. Natuurlijk kan niet iedereen 
zomaar even acht kilometer hardlopen. Martherus: 
'Nee, daarvoor hebben wij flink getraind. Alle groe-
pen acht (8a, 8b en 8c) en de jongens van groep ze-
ven hebben hiervoor goed geoefend. En natuurlijk 
alle kleding in dezelfde kleur, oranje. Een mooie 
verwijzing naar Juliana en Maxima'.

Nadat alle leerlingen de finish bereikten, overhan-
digden zij de Kika beer aan ‘de zakenvrouw van het 
jaar 2016’, Vivienne van Eijkelenborg, topvrouw 
van het Bilthovense bedrijf Difrax. 

Wedden dat...
Na het hardlopen vonden vele activiteiten plaats op 
het plein achter de school, zoals een ‘wedden dat.....’ 
activiteit voor groep 1 t/m 7. Martherus: 'Kinderen 
moesten, alleen of in groepjes, een activiteit beden-
ken waar zij goed in zijn, of juist niet, zoals 200 
judo-rollen of 1000x een tafeltennisballetjes hoog-
houden, of een dansmarathon. Maar wel alles bin-
nen 900 seconden, als extra uitdaging'. 

Sponsoren moesten hen dan belonen voor hun ‘on-
mogelijke’ prestaties. (Helaas was het uiteindelijke 
sponsorbedrag nog niet bekend bij het ter perse gaan 
van De Vierklank). Martherus vervolgt: 'Als tegen-
prestatie voor de vele respons, lopen wij de Mara-
thon van New York 2016!!'. 

U I T V E R K O O P

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

Nog meer AKTIES  in de winkel!

Vaste 
Planten

 tot  

40%

Rozen, div.
soorten

50%

Fruitbomen 
en struiken

40%

Heesters

 tot  

40%
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GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
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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

Heel veel broeken

núvoor
€ 85

Blessed by
Comfort
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Nieuwbouw Hollandsche 
Rading in beeld

door Henk van de Bunt

Dinsdagavond 28 juni vond in het dorpshuis van Hollandsche Rading een informatieavond 
plaats over de voorgenomen woningbouw op het terrein van Tuincentrum Karel Hendriksen. 

Ondanks de niet breed verspreide uitnodiging was de opkomst zeer hoog.

Aanwezig waren vertegenwoordi-
gers van projectontwikkelaar Tet-
teroo uit Leidschendam, Lengkeek 
Architecten uit De Bilt en Gemeen-
te De Bilt. De heren van Tetteroo en 
Lengkeek Architecten lichtten de 
bouwplannen toe aan de hand van 
een presentatie. Aanleiding voor de 
herontwikkeling van het terrein is 
onder andere de economische neer-
gang, die ook Tuincentrum Karel 
Hendriksen niet onberoerd heeft 
gelaten. Een welwillende houding 
van de Gemeente De Bilt ten op-
zichte van herontwikkeling van het 
terrein in de vorm van woningbouw 
heeft geleid tot de huidige concrete 
plannen. De aanwezigen waren 
over het algemeen niet fel gekant 
tegen woningbouw, maar plaatsten 
wel kritische kanttekeningen. 

Nut en noodzaak
Deze betroffen zowel nut en nood-
zaak van nieuwbouw in Holland-
sche Rading als de nu gepresen-
teerde plattegrond van het terrein 
en het type woningen. Het type wo-
ningen waar men nu aan denkt zijn 
vrijstaand, 2-onder-1-kap en een 
beperkt aantal appartementen.
De nu geprojecteerde woningen 
betekenen feitelijk meer van het-
zelfde in Hollandsche Rading, 
waar ook nog eens al relatief veel 
van te koop staat gedurende lan-
gere tijd. De angst werd geuit dat 
nieuwbouw een nadelig effect heeft 
op de bestaande en gelijkwaardige 
woningvoorraad. Men vroeg zich 
tevens hardop af in hoeverre er in 
Hollandsche Rading markt is voor 
appartementen. Er werd gewezen 

op de doelgroep ‘senioren’; echter 
hier waren de meningen over ver-
deeld, met name door het totale 
gebrek aan voorzieningen in de di-
recte omgeving.

Koopwoningen
Desgevraagd gaf Tetteroo aan dat 
de te realiseren woningen allemaal 
koopwoningen zullen zijn, idem 
de appartementen. Er werd ge-
vraagd waarom er niet gedeeltelijk 
(sociale) huurwoningen gereali-
seerd werden. Tetteroo gaf aan dat 
hij zich daar niet mee bezig houdt. 
Uiteraard werd ook gevraagd naar 
de richtprijzen. Deze konden nog 
niet worden gegeven, maar zullen 
hoogstwaarschijnlijk in de lijn lig-
gen van vergelijkbare woningen in 
de omgeving.

Praatstuk
Hoewel de dinsdagavond gepre-
senteerde vormgeving nog zeker 
niet definitief is, diende deze wel 
als praatstuk. De aanwezigen heb-
ben dan ook diverse op- en aan-
merkingen geplaatst. Het huidige 
plan voorziet slechts in één toegang/
uitgang, hetgeen de ontsluiting niet 
ten goede komt. Er is sprake van een 
doodlopend woonerf zonder keerlus. 
Dit kon niet op goedkeuring van de 
aanwezigen rekenen. Daarbij speelt 
zeker mee dat een eerder ingediend 
ontwikkelingsplan voor een ander, 
nabijgelegen terrein mede is afge-

keurd in verband met de ontsluiting 
door middel van één toegangsweg. 
Enkele aanwezigen konden dit niet 
met elkaar rijmen. Tevens werden 
de nodige opmerkingen geplaatst bij 
het deels dubbele bebouwingslint, 
dat volgens een aantal aanwezigen 
niet bij de huidige bebouwing langs 
de Tolakkerweg past. Bebouwing 
in analogie met de plantsoenen ‘het 
Rondje’ of ‘het Vierkantje’ zou vol-
gens een aantal aanwezigen beter 
passen bij de huidige bebouwing.

Plannen
De aanwezigen maakten zich ook 
zorgen over de verkeersveiligheid. 
De te bouwen woningen komen 
immers aan de toch al drukke en 
gevaarlijke Tolakkerweg (N417) 
te liggen. Men vroeg zich af of de 
gemeente daar iets mee of aan gaat 
doen. Desgevraagd gaven de ver-
tegenwoordigers van gemeente De 
Bilt aan dat er snelheidsbeperkende 
maatregelen zullen gaan gelden. Ten 
aanzien van de enkele ontsluiting 
van het terrein gaven de heren aan 

dat dit een wens van de provincie is, 
aangezien deze twee ontsluitings-
wegen onveilig vindt. Aangezien de 
Tolakkerweg een provinciale weg 
is, kan de gemeente De Bilt hier niet 
over beslissen. Door de aanwezigen 
werd gevraagd of al rekening ge-
houden was met bestaande geluids-
normen, gezien de nabij gelegen 
A27, de N417 en de spoorlijn. Door 
de heren van Tetteroo en Lengkeek 
werd aangegeven, dat de plannen 
met betrekking tot de A27 juist in 
het voordeel zijn van de voorgeno-
men woningbouw. De komst van 
het geluidsscherm maakt woning-
bouw op deze locatie makkelijker. 
De planning van de projectontwik-
kelaar is om zomer 2017 te starten 
met bouwen. Wel werd daarbij aan-
gegeven dat er dan tenminste een 
deel verkocht moet zijn. Ook werd 
gezegd dat de bouw eventueel in fa-
ses kan plaatsvinden.
Karel Hendriksen gaf desgevraagd 
aan op dit moment geen redenen te 
zien voor het verstrekken van na-
dere informatie.

Het type woningen waar men nu aan denkt zijn drie vrijstaand, tien twee-
onder-1-kap en negen appartementen.

Het plan voorziet in een (deels) dubbele bebouwingslint; volgens 
sommigen past dit niet bij de huidige bebouwing langs de Tolakkerweg. 

Informatieavond SSW 
Tuinstraatkwartier De Bilt

door Walter Eijndhoven

In samenwerking met de Bewonerscommissie, heeft de Stichting Sociale Woningbouw 
(SSW) afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd omtrent eventuele 

sloop, vervangende nieuwbouw en/of renovatie in de wijk Tuinstraatkwartier in De Bilt. 
Dinsdagavond 28 juni deelden SSW en de Bewonerscommissie hun bevindingen met de 

bewoners in het H.F.Witte Centrum in De Bilt. 

De zaal was goed gevuld. Ruim 
160 bezorgde wijkbewoners uit het 
Tuinstraatkwartier (Meidoornpad, 
Lathyrusstraat, Seringstraat, Jas-
mijnstraat en Tuinstraat) mochten 
hun zegje doen over de uitkomsten 
van het haalbaarheidsonderzoek, 
uitgevoerd door SSW. Dàt er iets 
moet veranderen, daar is iedereen 
het roerend over eens. Leid Roze-
man, voorzitter van de Bewoners-
commissie vertelt: ‘De 179 wo-
ningen zijn gewoon niet meer van 
deze tijd. Niet alleen de buitenkant 
laat veel te wensen over, maar ook 
de binnenkant is niet al te best, er 
is sprake van schimmelvorming 
en de huizen zijn erg gehorig. De 
Bewonerscommissie wil, samen 
met SSW en de huurders nadenken 
over wat moet gebeuren’. Ondanks 
de vele nadelen is er ook nog veel 
goeds te vermelden over de wijk. 
Buurtbewoners sommen op: de lig-
ging van de buurt, de rust, het is hier 
fijn wonen, er is veel groen en goe-
de voorzieningen. In de wijk wonen 
meerdere generaties. De jongste in 
de zaal is pas zeven weken oud. 

Puzzel
In de jaren vlak na de oorlog, zo 
tussen 1948 en 1953 is deze wijk 
uit de grond gestampt. Nu, zo’n 65 
jaar later, wordt het tijd tot reno-
vatie over te gaan. Sylvia Jansen, 
teamleidster bij SSW: ‘Wij moe-
ten het renovatieproject zien als 
een puzzel. SSW heeft rekening te 
houden met allerlei factoren zoals 
betaalbaarheid van de woningen, 
levensloopbestendigheid (een 
huurhuis is bestemd voor meerdere 
generaties), duurzaamheid en na-
tuurlijk een optimaal bedrijfsresul-
taat, belangrijk voor SSW. En wij 
hebben rekening te houden met de 
huurder. De gemeente als stakehol-
der kijkt met ons mee, ook zij heeft 
nog wat in de melk te brokkelen. 
Uiteindelijk moeten al deze stukjes 
als een puzzel in elkaar passen’. 

Bezorgd
Uit het haalbaarheidsonderzoek 
komen diverse oplossingen naar 
voren: renovatie van alle 179 wo-
ningen, renovatie van ééngezins-
woningen en sloop of vervangende 

nieuwbouw, nieuwbouw op de lo-
catie van de vroegere school ( niet 
in eigendom van SSW), eventuele 
verkoop van ongeveer 18 wonin-
gen (alleen bij toestemming ge-
meente), of sloop en vervangende 
nieuwbouw binnen de gehele wijk. 
Op deze voorstellen komen vanuit 
de zaal bezorgde reacties, zoals: 
“Moeten wij dan voor langere tijd 
ons huis uit? Waar moeten wij dan 
heen? Wat als er asbest wordt ge-
vonden? En: oude bomen mag je 
nooit verplaatsen”. Jansen: ‘Als 
wij starten met de renovatie, wil 
SSW de werkzaamheden bunde-
len, dus kozijnen, metselwerk, 
isolatie van woningen, alles wordt 
tegelijkertijd onder handen geno-
men. Op die manier zijn wij sneller 
klaar met de werkzaamheden en 
kunnen de bewoners eerder terug 
naar huis’. 

Toekomst
Nu het haalbaarheidsonderzoek 
achter de rug is wil SSW, samen 
met de Bewonerscommissie, graag 
met de bewoners om de tafel. Jan-

sen: ‘Wij willen het standpunt we-
ten van onze huurders. Wat missen 
wij nog om het hen naar de zin te 
maken? Daarom starten wij in sep-
tember/ oktober met een woon-/ 
wensenonderzoek, in opdracht van 
de Bewonerscommissie. In novem-
ber/ december vindt een terugkop-
peling plaats van de resultaten. In 
december 2016 en januari 2017 be-
spreken wij onderling de resultaten 
en in januari/ februari 2017 orga-
niseren wij een 2e bewonersavond. 

In 2018 starten wij dan met de fy-
sieke werkzaamheden. Kortom: er 
is nog veel werk aan de winkel’. 
Wie wil meedenken in de Be-
wonerscommissie, is van harte 
welkom. Vooral bewoners uit de 
Jasmijnstraat, Lathyrusstraat en 
Seringstraat zijn ondervertegen-
woordigd binnen de commissie. 
Mocht u interesse hebben, neem 
dan contact op Leid Rozeman, of 
mail naar: bewonerstuinstraat-
kwartier@gmail.com 

Zo’n 160 belangstellenden bezochten de informatieavond 
Tuinstraatkwartier.

Een junimaand met extreem veel regen
wie zit daar nu echt om verlegen
helaas was het dit keer
verschrikkelijk weer
dat we in juni wel hebben gekregen

Guus Geebel Limerick
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Hierrrr met
je kassabon!
Van 11 juli tot en met 21 augustus maakt u 

kans om het aankoopbedrag van uw kassa-

bon terug te winnen. U kunt uw kassabon 

uploaden via www.hessenweg-looydijk.nl of 

inleveren bij een van de inleverpunten in het 

winkelcentrum.

Winkelcentrum De Bilt

Hoe werkt het?
1. Kom gezellig boodschappen doen of shoppen

 in Winkelcentrum De Bilt.

2. Schrijf op uw kassabon uw naam, telefoonnr.

 emailadres en postcode.

3. U kunt uw kassabon uploaden via

 www.hessenweg-looydijk.nl of inleveren bij 

 Albert Heijn, Bouwman Boeken, Kwaliteitsslager  

 Van Loo, The Readshop en Eye Wish Opticiens.

4. Maak kans om een waardecheque ter waarde

 van uw aankoopbedrag te winnen (max. € 50,-).

5. Houd uw mail in de gaten, want iedere week is

 er een trekking.

www.hessenweg-looydijk.nl

Doe
  mee!
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Meester Anton Sonderman 
stopt na 40 jaar

door Marijke Drieenhuizen

‘Een meester van 1000 kinderen’. Dat had de titel kunnen zijn van een mooi en spannend 
boek voor kinderen. Het zou ook zo maar de wervende reclame kunnen zijn voor een heerlijke 

kinderfilm. Maar het is in vijf woorden het leven van de geboren 
onderwijzer Anton Sonderman. 

Meester Anton, dat is een begrip 
in het dorp en op de Martin Luther 
Kingschool. Hij doet wat bijna 
geen mens meer doet. De gebo-
ren Brabander maakt op dezelfde 
school de 40 jaar vol en gaat ver-
diend met prepensioen. Meester 
Anton, voor grootmoeders en 
grootvaders, voor vaders en moe-
ders en voor hun kinderen is hij 
de verhalenverteller, die natuur 
en geschiedenis op een beeldende 
manier weet te verbinden. 

‘Moeders en vaders die ik in de 
klas heb gehad, komen nu hun 
kinderen naar school brengen. Ik 
ken de verschillende generaties 
en herken in kinderen ook hun ou-
ders en grootouders. Ik heb vaak 
de verbindende en lerende schakel 
mogen zijn’, aldus meester Anton. 

Verhalenverteller
Hij is de ouderwetse onderwijzer, 
die van alles veel weet en dat op 
een verrassende wijze weet over 
te brengen aan kinderen. Hij heeft 
kinderen liefde voor taal, voor boe-
ken, voor natuur en voor geschie-
denis bijgebracht. Zijn dochter 
Lieke komt toevallig binnenwaaien 
en brengt een ode aan haar vader: 
‘Mijn vader verdient een mooi ver-
haal in De Vierklank, want ieder 
kind dat bij hem in de klas heeft ge-
zeten weet nu dat je mooie verhalen 
kunt vertellen en dat je die ook kunt 
uitbeelden’. Anton legt dan uit wat 
zijn dochter bedoelt. Bij een boek 
van Paul Biegel ging het om het 
vinden van de veren. Elke keer als 
er in het boek een veer gevonden 
was, tekende meester Anton een 
mooie veer op het bord.

Digibord
Maar hoe zeer Anton Sonderman 
ook houdt van verhalen en ver-
beelden, van krijtjes en griffels, hij 
juicht de komst van het digibord 
van harte toe. Zoals hij kinderen 
van alles wilde leren, zo bleef hij 
zelf ook bijleren. ‘Met dat digibord 
kun je laten zien waar de verhalen 
over gaan. Alles uit het verleden 
kun je tastbaar maken. Voor lessen 
over natuur, over het verleden en 
over de geografie is zo’n bord ide-
aal. Maar ik begin altijd bij de ver-
beelding van kinderen. Ik wil eerst 
hun hart raken. Daarna komt pas 
dat digibord’, aldus meester Anton.

Huisbezoek
Hij vindt niet dat de kinderen zijn 
veranderd in de afgelopen 40 jaar. 
‘Kinderen zijn en blijven altijd 

nieuwsgierig. Kinderen willen 
steeds weer verhalen horen en meer 
weten. Kinderen willen meegeno-
men worden in hun verbeelding. 
Kinderen zijn hetzelfde, de sa-
menleving is anders en complexer 
geworden. De status van de on-
derwijzer is wel anders geworden. 
Vroeger ging ik nog op huisbezoek 
en kon het voorkomen dat de domi-
nee en ik elkaar ’s avonds op straat 
tegenkwamen, allebei op huisbe-
zoek. Dat zou nu ondenkbaar zijn’, 
aldus Anton Sonderman.

Kind met de kinderen
Deze geboren onderwijzer gaat nu 
eerst uitrusten en met zijn steun en 
toeverlaat Gerda nog meer musea 
opzoeken en boeken uitlezen dan 
hij al deed. Hij gaat natuurlijk het 
contact met de kinderen en de ou-
ders missen. Maar misschien zal 
hij nog wel het meest missen dat 
hij vaak even kind met de kinderen 
kon zijn. In de kersttijd deed de klas 
van meester Anton pijn aan ieders 
ogen. Want de kinderen mochten 
alles wat thuis niet in de boom kon 
hangen, mee naar school nemen. Zo 
ontstond er vaak een kerstboom met 
paarse slingers en wanstaltige licht-
jes. De kinderen en meester Anton 
hadden daar het grootste plezier in. 
Zoals hij met Sinterklaas altijd alle 
stoelen en tafels op elkaar zette en 
zo een pyramide bouwde rond de 
geschenken.

Bidden 
Anton Sonderman kijkt terug met 
grote dankbaarheid en dat doet hij 
ook naar de Schepper. Elke dag 
op school bidden met de kinde-
ren, praten met kinderen over de 
vragen van het leven. Dat hoort 
bij het oecumenische karakter van 
de Martin Luther Kingschool, dat 
past bij meester Anton, die ook in 
de katholieke kerk van Sint Maar-
ten actief is en geregeld voorgaat 
in vieringen. En daarom mag dat 
dragende aspect in zijn leven in dit 
verhaal over ‘40 jaar voor de klas’ 
niet ontbreken. Maar Anton zou 
Anton niet zijn als hij ook niet op 
een andere manier terugkijkt. Hij 
las elke week een gedicht voor aan 
de kinderen. En daar wil hij ook 
dit gesprek mee besluiten, met een 
gedicht dat ondeugend is, geschre-
ven is door Theo Olthuis en zo bij 
kinderen hoort:

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
maar het is een beetje dwaas….
de stoel staat met z’n poten 
omhoog en uit de bloemen komt 
de vaas en de lamp hangt niet 
meer aan ’t plafond maar staat nu 
zomaar op de grond!

...hè, hè, hè, poe, poe, zo, zo, 
genoeg
‘k word duizelig, ik stop.
Weet je, weet je wat ik deed?
‘k Stond even op m’n kop!

Anton Sonderman bij zijn grote inspirator: Martin Luther King.

Midgetgolfbaan Bilthoven 
bestaat 50 jaar

door Walter Eijndhoven

Met een feestelijk programma werd zaterdag 2 juli het vijftig-jarig bestaan gevierd van de 
Midgetgolfbaan Bilthoven aan de Julianalaan. Burgemeester Arjen Gerritsen opende het festijn 
met een toespraak en speelde drie banen tegen eigenaar Erik Polders. Vanaf 11.00 uur was het 
een vol programma met de vrijwillige brandweer, de jeugdbrandweer en natuurlijk muziek, 

verzorgd door het Kunstenhuis.

Op 30 juni 1966 werd de midget-
golfbaan officieel geopend door 
toenmalig burgemeester Kaeso 
Fabius. De volgende dag kreeg 
de golfbaan een certificaat van de 
“Stichting voor actieve recreatie” 
en voldeed hiermee aan alle eisen 
van een wedstrijdbaan. Erik Polders 
vertelt: ‘Al bijna mijn hele leven 
ben ik gek van het spelletje. Toen 
ik zes jaar oud was ben ik met mijn 
opa en oma, vanuit Utrecht, een 
keer wezen midgetgolfen en dat is 
mij altijd bijgebleven. Zo leuk vond 
ik dat. Natuurlijk wist ik in die tijd 
niet meer waar die midgetgolfbaan 
lag, tot ik in 1973 naar De Bilt ver-
huisde en de midgetgolfbaan weer 
ontdekte. In 1977 werd ik lid van de 
Vereniging’. Polders kon best een 

aardig balletje slaan en speelde al 
snel op allerlei toernooien, compe-
tities en kampioenschappen in Ne-
derland, Duitsland, Oostenrijk en 
Malta. Uiteindelijk werd hij in 1988 
ook lid van het Nederlands team. 

Beginjaren
Polders vervolgt: ‘Na jaren lid te 
zijn geweest van de vereniging 
werd een droom werkelijkheid. In 
1988 nam ik de Midgetgolfbaan 
Bilthoven over van de familie De 
Beus, maar een midgetgolfbaan ex-
ploiteren én competitiespelen ging 
niet goed samen. In 1993 besloot 
ik te stoppen met wedstrijdspelen’. 
In de jaren die volgden werd veel 
vernieuwd aan de golfbaan. Er werd 
een plan gemaakt alle 18 banen in 

een ander jasje te steken, met asbest-
vrije platen, nieuwe terrasstoelen en 
terras en goede bestrating langs de 
banen. Polders: ‘Ja, en dat was nog 
niet alles. In die beginjaren werkte 
ik ook nog als baliemedewerker bij 
Postkantoren. Dat geld had ik hard 
nodig om te kunnen investeren in 
mijn golfbaan. Gelukkig lukte dat, 
met veel hulp van mijn ouders. 
Uiteindelijk kon ik op 1 juni 2007 
voor mijzelf beginnen’. Nog in dat-
zelfde jaar werd de kiosk helemaal 
vernieuwd en werd, in de jaren die 
volgden, de midgetgolfbaan tot die 
het nu is. Polders:’ Met een eigen 
bedrijf ben je altijd aan het werk en 
ik ben er trots op dat ik mijn droom, 
samen met anderen, heb kunnen re-
aliseren’. 

Burgemeester Arjen Gerritsen bindt de strijd aan met midgetgolfeigenaar Erik Polders.

Benefietconcert
 
Donderdagavond 30 juni vond op het terrein van de Werkplaats Kinder-
gemeenschap een benefietconcert plaats door close harmony koor K’zz 
Voice. Het koor, dat bestaat sinds februari 2014, zingt close harmony 
arrangementen (jazz, soul, latin, gospel en blues) onder leiding van 
dirigent en pianist Martin Rudolph. De opbrengst was bestemd voor 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Eerder die week trad K’zz Voice al 
op tijdens de Tuindagen op Landgoed Vollenhoven.  
Marinka Peerdemann 

Het koor K’zz Voice bestaat voornamelijk uit ouders van leerlingen van 
de Werkplaats Kindergemeenschap.
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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

Gebakken
kibbelingen

250 gram € 4,50
 van € 7,50

500 gram € 6,50

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

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

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

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Laat nu de zon maar schijnen

Ongeveer een jaar geleden hoorde ik tot mijn grote 
schrik, dat er 1000 zonnepanelen zouden komen 
op het terrein van de RIWZ aan de Groenekanse-
weg ten behoeve van haar eigen energievoorzie-
ning. 

Op dit terrein zijn een jaar of tien geleden grote be-
zinkbassins afgebroken en de plek was veranderd 
in een oase van rust, speelplaats voor de hazen en 
mijn prachtige uitzicht.In deze rubriek schreef ik 
toen een stukje met alle mogelijke tegenargumen-
ten om die panelen te weren uit ‘mijn achtertuin’. 
Maar de vergunning was verleend en dus zou het 
prachtige weiland waar ik zo graag op uitkijk, vol-
gebouwd worden met die 1000 zonnepanelen.

Ik moet het echter heel eerlijk bekennen, nu ze er 
eenmaal liggen valt het allemaal ontzettend mee. 
Inmiddels zijn de werkzaamheden klaar, is de rust 
terug en met de rust ook de hazen en konijnen. 
De panelen zijn geconcentreerd op een deel van 
het hele veld en het Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden heeft het uitzicht van mijn buurman en 
mij vrij gehouden, De boomsingels zijn gespaard 

en zelf een bosje op twee-derde van het veld bleef 
behouden.

Behalve over het uiteindelijke resultaat ben ik 
ook zeer te spreken over de communicatie van het 
Hoogheemraadschap met ons, directe buren. Niet 
alleen werden we prima op de hoogte gehouden 
van wanneer, wat en hoe, maar als het maar even 
kon werd met onze wensen ten aanzien van het 
groenbeheer en de plaatsing van de panelen reke-
ning gehouden.

Eigenlijk mag je niet protesteren tegen zonnepa-
nelen, want elk beetje kolenenergie minder helpt 
ons milieu verbeteren, maar ja als het zo direct in 
je achtertuin komt. En nu de panelen er liggen, be-
dankt Hoogheemraadschap voor uw luisterend oor 
en misschien word ik er nog eens trots op dat dit 
alles wel ‘in my backyard’ werd gerealiseerd. U 
kunt het nieuwe zonnepanelenpark ook zelf zien, 
want 26 september is er Opendag aan de Groene-
kanseweg in Groenekan.

Tonneke Wilmink

Dier van de maand:
Terry

Knuffelpoes Pavlov
van vorige maand 
heeft helaas nog 
geen nieuw thuis
gekregen en verblijft 
nog steeds in het 
asiel.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Terry is een vrolijke jonge man geboren op 28-07-2015. 
Hij zou een kruising moeten zijn van een labrador met 
een Duitse staander, maar zowel zijn innerlijk als uiterlijk 
duiden toch meer op iets anders. Hij heeft het meeste 
weg van een Hollandse herder.

Terry is een hond met 2 gezichten. Hij luistert erg goed, 
wandelt keurig mee, is speels en aanhankelijk. Hij is 
opgegroeid in een thuissituatie met veel verschillende 
eigenaren, dit zorgde bij Terry voor zeer veel verwar-
ring en onrust. Daardoor heeft hij ook een andere kant; 
Hij verdedigt zijn voerbak en speelgoed, hij kan er niet 
tegen om opgesloten te worden, daarom zijn dus ook 
deuren sluiten soms een probleem voor hem. Ook 
claimt hij zijn ruimte.

Doordat hij hier natuurlijk in een kennel zit, voelt hij zich 
snel opgesloten. We hebben gemerkt dat als veel de-
zelfde mensen met hem bezig zijn, zij hem hierin kun-
nen begeleiden, maar het blijft natuurlijk stressvol voor 
hem.

Wij zijn voor hem op zoek naar eigenaren die veel er-
varing hebben met honden, de tijd voor hem hebben 
en een rustig huishouden hebben. Terry is werkelijk een 
schat van een hond, hij leert snel en wilt graag werken. 
Voor meer informatie kunt u het beste even met ons 
contact opnemen.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
12 juli 2016

Senseo koffi epads
2 zakken van 48 pads
10.00 - 10.30

2 zakken

 Hamburgers à la minute
Bak 5 stuks
3.59

1.791.791.791.
bak 5 stuks
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Ola Viennetta  
Alle pakken van 650 ml
2.11  - 2.35

STUNTPRIJS

per pak

Per liter 1.54

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Open Imkerijdagen
Op drie adressen Maartensdijk en Groenekan kan men op 

9 en 10 juli een paar interessante uren beleven 
bij lokale imkers. 

Dat de bijen het moeilijk hebben is genoeg bekend, maar dat er veel 
jonge imkers bijkomen en dat er veel aandacht is voor meer bijenbloe-
men in tuin en berm is een positief geluid! 

Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze leggen ook graag 
uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze 
laten graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen en 
laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Durft u dat niet 
aan? Sommige imkers hebben een observatiekast, waar een bijenvolkje 
achter glas te zien is. Misschien ontdekt u de koningin en ziet u het 
verschil tussen darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke 
bijen. Of kunt u zelf honing slingeren of een kaarsje maken. Zelfs het 
bijenmuseum bezoeken of van een theaterverhaal genieten. 

De entree is gratis en koffie/thee en honingkoek ook. U kunt ook de ho-
ning kopen. Voor precieze informatie per imker kijkt u op de websites.
Zaterdag 9 juli van 10.00 tot 16.00 uur bij Imkerij Mellinde, Kon.Juli-
analaan 63 in Maartensdijk (www.mellinde.nl) en bij Bijen & Bedrijf, 
Sonne Copijn in Groenekan, (www.bijen-en-bedrijf.nl)
Zondag 10 juli van 11.00 tot 16.00 uur bij Imkerij ’t Eiland, Eugène en 
Christien Broecheler, Kastanjelaan 1, Groenekan (www.debijenwij.nl)

Cursus fotoboek maken
Donderdag 21 juli om14.00 uur gaat in Bibliotheek Idea Bilthoven in 
samenwerking met SeniorWeb een cursus Fotoboek maken van start. In 
deze cursus wordt gewerkt met de gratis software en leert men hoe het 
beste resultaat kan worden behaald. Aan bod komen: fotobewerking, 
tekst toevoegen, pagina indelen en kleurbewerking binnen de mogelijk-
heden van het programma. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen 
en zelf te oefenen. Bij de cursus hoort een uitgebreid cursusboek.
De cursusdata zijn 21 juli, 28 juli, 4, 11, en 18 augustus. Meer informa-
tie en aanmelden: bibliotheek.ideacultuur.nl of activiteiten@ideacul-
tuur of via tel. 030 2299003 t.n.v. Carla Heerschop. 

De Bilthuysen 
zoekt vrijwilligers 

Als vrijwilliger bij De Bilthuysen ben je belangrijk voor 
de bewoners en medewerkers. Je ontmoet bijzondere 

mensen, die van jouw gezelschap genieten. Met 
vrijwilligers is iedereen blij, want zij zijn goud waard. 

Met hun hulp kan er iets extra’s worden gedaan 
voor de bewoners. 

Zet u zich graag in voor het welzijn van deze bewoners dan bent u 
van harte welkom. Versterking van de groep vrijwilligers is dringend 
gewenst. Er is een breed scala aan mogelijkheden en tijdsinvestering: 
bijv. wandelen met bewoners, een boodschapje doen, het opzetten van 
een mannensoos, schilderen, creatief of het verzorgen van de volière, 
koffieschenken, het organiseren van een bingo-middag etc. 

Voor meer informatie: vrijwilliger-coördinator Angelique Stevens tel. 
030 2298888, of a.stevens@debilthuysen.nl. 
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Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

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.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

THE ART OF HAIRCOLORING

Een beetje zon door je haar!
High lights va €15,95

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

daarbij gratis wenkbrauwen epileren of harsen

DE GARANTIE VOOR EEN 
GESLAAGDE VAKANTIE    

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

zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Decent

Koffers en Schooltassen
Het lijkt V&D wel!
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Een borrel met garnituur. Een wijntje met kleine 
gerechtjes. Heb je meer trek? Dan serveren we 
wat meer gerechtjes. Niets is onmogelijk, alles 
kan! Stap in een warme en stijlvolle huiskamer-
sfeer en geniet van een heerlijke lunch of diner. 
Of heerlijke specialiteiten om samen te delen 
met je Amis onder het genot van een glas wijn of 
Utrechts bier. Bij Amis halen we alles uit de kast 
om je comfortabel te laten genieten van culinaire 
gerechten. 

Vraag ook eens naar onze gerechten die worden 
gegrild op onze houtskool BBQ. Bijvoorbeeld een 
lekkere saté, een mooie sappige steak of een 
heerlijk stukje vis. Alles uiteraard met een bijpas-
send garnituur.

Amis is een leuke gelegenheid als je iets te 
vieren hebt met vrienden, familie of collega's. 

Speciaal voor grotere groepen hebben wij naast 
onze kaart een aantal speciale arrangementen 
samengesteld; van een diner, borrel tot high tea 
of vergaderarrangement. Vraag naar de mogelijk-
heden!

Je vindt Amis in De Bilt, aan de rand van Utrecht 
en vlak bij uitvalswegen van de A28 en A27. 
Rondom Amis zijn voldoende gratis parkeer-
plaatsen beschikbaar. Wij zijn ook goed met het 
Openbaar Vervoer te bereiken.
Tot ziens bij Amis!

Amis eten & drinken
Dorpsstraat 81-83
3732 HH De Bilt
T 31 (0) 30 221 31 81
E info@restaurant-amis.nl
I www.restaurant-amis.nl

Alles is mogelĳ k bĳ  Amis eten & drinken
Voel je welkom en geniet

"Amis" is Frans voor vrienden.  En dat willen we graag met je worden. Met je zĳ n!
Gezellig onder het genot van een drankje en een lekker hapje met elkaar eten. 
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SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Modderdag bij de Torenuiltjes
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week woensdag was het groot feest bij kinderdagverblijf de Torenuiltjes in De Bilt: 
zij vierden Modderdag. Een landelijk feest, dat nu ook in De Bilt gevierd wordt. Het doel: 

kinderen positieve ervaringen op te laten doen in de natuur en natuurlijk is het ook fijn om vies 
te mogen worden. De kinderen genoten, vooral het maken van moddersoep en de modderbaan 

waren zó in trek dat ze hier de hele ochtend mee bezig zijn geweest. 

Het idee is afkomstig uit Nepal en 
is in 2013 geïntroduceerd in Neder-
land. Maar ook in Nepal, Australië, 
Schotland, Engeland, Tanzania, 
Bangladesh, Mexico, Vlaanderen 
en de Verenigde Staten staat 29 juni 
voor Modderdag. Honderdduizen-
den kinderen in binnen- en buiten-
land zijn dan tegelijkertijd actief 
bezig met natuur en vooral dus met 
modder.

Modder is goed 
Buitenspelen in een natuurrijke 
omgeving en spelen met modder is 
behalve leuk ook goed voor de ont-
wikkeling van kinderen: want wan-
neer ze vies mogen worden neemt 
de kwaliteit van het spel toe. Onbe-
vangen kan er dan ontdekt en geëx-
perimenteerd worden. Ook de weer-
stand van de kinderen neemt toe bij 
meer buitenspelen en spelen met 

natuurlijke materialen stimuleert 
de creativiteit en nieuwsgierigheid 
van kinderen. Wendy Bouwmees-
ter: ‘Ook bij kinderdagverblijf de 
Torenuiltjes is natuur en buitenspe-
len een vast gegeven. De kinderen 
gaan bijna elke dag naar buiten, ook 
als het een klein beetje regent, dan 
voel, ruik en proef je toch weer hele 
andere dingen. Daarom is het voor 
ons zo vanzelfsprekend om aan te 
sluiten bij Nationale Modderdag’. 

Natuur
‘Deze dag heeft als doel om spelen 
in de natuur op de kaart te zetten, 
omdat het zo belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Kin-
deren leren door buiten te spelen 
bijvoorbeeld beter omgaan met ri-
sico’s zoals vallen en uitglijden, ze 
leren beter samen te spelen, spelen 
met natuurlijk materialen stimu-

leert creativiteit en nieuwsgierig-
heid en het is goed voor het con-
centratievermogen. En dat zijn nog 
maar een paar van de voordelen van 
het buiten in de natuur spelen. Sa-
men met alle kinderen en hun ou-
ders hebben we er vandaag een ex-
tra feestje van gemaakt. Er stonden 
diverse activiteiten op de planning, 
maar het maken van moddersoep 
en de modderbaan waren zó in trek 
dat we hier de hele ochtend mee 
bezig zijn geweest. Lekker rennen 
en springen door de modder, met 
de waterslang kijken hoe je nog 
meer modder kon maken, met de 
pollepels ook nog een modderge-
vecht houden…het was een reuze 
gezellige ochtend. En morgen…
dan zijn we gewoon lekker buiten 
te vinden, maar dan wel zonder 
modder’. Donderdag 29 juni 2017 
is het weer Modderdag’.

Vorige week woensdag was het 
groot feest bij kinderdagverblijf de 
Torenuiltjes in De Bilt: zij vierden 
Modderdag.

De rode loper uit voor 8b
De eindmusical was pas op dinsdag 5 juli, maar de leerlingen van groep 8b van de 

Theresiaschool (Bilthoven) hadden wel al op zaterdag 2 juli hun eigen afscheidsparty. 

De enige volledige roze Chrysler limousine in Nederland en België was naar Bilthoven afgereisd voor het 
vervoer van een deel van de sterren. [foto Henk van de Bunt]

De Hollywoodsterren begaven zich vervolgens via de rode loper naar het feest, omringd door paparazzifotografen 
die zich evenals de glamourboys en girls in alle bochten moesten wringen voor het mooiste plaatje.

[foto Henk van de Bunt]

Bloemen voor Bijen
Op basisschool Wereldwijs (Bilthoven) is eind april een lesproject 
gestart over het belang van bloemen en insecten voor de natuur. Sa-
men met de vereniging Groei en Bloei hebben de kinderen van We-
reldwijs toen grote borders ingezaaid met wilde bloemen. 

Het project werd afgerond met een bezoek in de klas van imker Eu-
gene Broecheler, bijenhouder van ‘De Bij en Wij’ uit Groenekan. Hij 
nam een echte bijenkast mee. De kinderen hebben niet alleen veel 
geleerd maar ook genoten.

(Annemarie Hoornsman)

Trots inspecteren (v.l.n.r.) Menno, Lin-Cey en Larissa uit groep 7 de 
inmiddels opgekomen bloemenpracht. 
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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

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

Te koop Eriba CARAVAN 
Triton bouwj. 1993 met bad-
kast en Porta Potti, met luifel, 
mover + accu, nieuwe gas-
fles en fietsrek. APK gekeurd 
((2016) en goed onderhouden. 
Er is nooit in gerookt. Euro 
3.900.-. Tel. 0346-212436

E l e k t r o n i s c h 
VERGROOTAPPARAAT 
met beeldscherm. Voor het 
vergroten van teksten, foto’s, 
munten, postzegels enz. 
Vergroot 3 tot 45 maal in kleur 
zonder beeldvervorming. 
€ 65,00. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083 

Mooie TWEEDEURSKAST 
teak, H 150 x B 112 x D 
60 cm. met uitschuifbaar 
werkblad en veel opberg-
ruimte geschikt voor PC / TV 
/ bureau. € 69,00. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083.

4 Wollen Smyrna 
TAFELKLEDEN 135 x 170 
cm per stuk € 35,00. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083.

Ongebruikt mooi afgewerkt 
taupekleurig TAFELLAKEN 
180 x 169 cm. € 50,-. 
Eventueel ok servetten. Tel. 
06-43026554

Te Koop: z.g.a.n. Samsonite 
beautycase, kleur groen. 
€ 40,-. Tel. 06-10119383.

Zijwand voor caravan etui lui-
fel met toebehoren € 50,-. Tel. 
06-14507277

Camping voorraadkastje van 
crespo afm. 70 x 40  € 50,-. 
Tel. 06-14507277

Tv meubel licht eiken € 50,-. 
Salontafel licht eiken € 50,-. 
Zien er allebei nog goed uit. 
Tel. 06 20709308

Tin eikelkan 19 cm hoog 
en kaarsen standaard 12 cm 
diam. 4 cm hoog beiden 92% 
tin. Engel merk tiel. Samen 
€ 20,-. Tel. 0346-213312

1 pers donsdekbed extra L: 
140 x 220 i.g.st. € 12,50. Tel. 
06-29506849

Oude winnie the pooh 60 
cm beige. Heeft alleen sier 
gestaan. i.z.g.st. € 15,-. Tel. 
06-29506849.

Patch work tijdschrift een 
boekje met patronen en voor-
beelden € 3,50. Tel. 0346-
243758.

Magriet moestuin boek 
voor tuin en balkon. Kaft is 
beschadigd. € 4,50. Tel. 0346-
243758

Te koop Maxi Cosi, erg han-
dig voor kleine kinderen. 
€ 20,-. Tel. 0346-243758

Kinderbuggy (met hoes) 
zwart/blauw. € 20,- 
Autostoeltje maxi cosi rodi xp 
zwart €30,-. Tel. 06-19929961

Glasplaatjes 40x40 cm, 3 
mm dik. 34 stuks € 34,- om 
kubusjes te maken. Tel. 030-
2205836

Libelles 300 breisteken boek 
veel verschillende breisteken. 
€ 4,50. Tel. 0346-243758

Ouderwets creme kleur 
emaillen rekje voor over thee-
doek, handdoek, bordendoek, 
glazendoek € 15,-. Tel. 0346-
243758

Nieuwe ophang beugel voor 
tv of iets dergelijks. i.z.g.st. 
(nog in de verpakking) € 50,-. 
Tel. 0346-243758

Zeer bijzonder uitgewerkt 
paars/blauw dames jack, 
van het topmerk Creenstone. 
Maat 44, z.g.a.n. Koopje voor 
€ 40,-. Tel. 030-2258916

Fotocamera canon ixus 105, 
zilverkleur, 4xzoom , incl. bat-
terij en toebehoren. Z.g.a.n. 
€ 30,-. Tel. 0302258916

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

GASTOUDER gezocht aan 
huis in Westbroek! Voor mijn 
7 jarige zoon zoek ik een 
gastouder (incl. huishoudelij-
ke klussen, is geen pre) vanaf 
22 augustus 2016 op ma-di-
vrijd. in Westbroek. Voor 
meer informatie te bereiken 
op 06-55374302.

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

Diversen
‘Agnes eko-kruiden- 
BLOEMENPLUKTUIN elke 
zaterdag open 10-16 uur 
Dorpsweg 264 Maartensdijk, 
ook biologische planten’

`Za 16 juli Open dag in 
Agnes KRUIDENTUIN 
met yogales, voetreflexmas-
sage, rondleiding, proeverij 
van 10 -16 u dorpsweg 264 
Maartensdijk’’

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& Enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

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

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

I.v.m. grote verbouwing 
KAMER/logeeradres gezocht 
als af en toe uitvlucht voor 
sept/okt/nov/evt dec (1 per-
soon). Tel. 030-2291172

Zie pagina 6 voor 
de Mens De Bilt  

cursussen

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

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.

Prijs voor boek over Copijn

Te Brussel reikte op 25 juni Herman van den Bossche (erfgoedonderzoeker) de 
tweejaarlijkse literaire René Pechèreprijs uit voor het beste Nederlandse boek 
op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur. De prijs voor het beste boek 
over tuinarchitectuur ging naar Mariëtte Kamphuis (auteur) en Anne Mieke 
Backer (eindredacteur) voor: Copijn 1763-2013 Tweehonderdvijftig jaar 
tuinlieden, boomkwekers, boomverzorgers, tuin- en landschapsarchitecten. 

Uitslagen Wedvluchten 
De jonge duiven van de liefhebbers/leden van PV De Bilt kwamen dit week-
einde terug van een vlucht uit het Belgische Duffel. Comb. Turk + van Zels 
werd 1, Comb. van Grol + Zn. 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10, Piet van Keulen 3 en Ron 
van Veggel + Zn. 9

De Oude duiven kwamen vanaf het Franse Melun Andrezel. Comb. van Grol 
+ Zn werd hier 1 en 10, Jan A. de Rooij 2, 5 en 9, Ron van Veggel + Zn. 3, 4 
en 6, Comb. Turk + van Zels 7 en Comb. Steenbeek + Zn. 8

Bijeenkomst Cliëntenraad

Cliëntenraad Sociale Zaken houdt dinsdag 6 sep-
tember tussen 9.00 en 11.00u kan men opnieuw 
terecht tijdens het inloopspreekuur in restaurant 
Bij de Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De 
Bilt. Tijdens deze bijeenkomsten kan men ken-
nismaken met de leden van de Cliëntenraad en 
lotgenoten en is er de mogelijkheid om vragen, 
betrekking hebbend op de eigen situatie te bespre-
ken; zaken als vergoeding huishoudelijke hulp 
etc. Voor informatie: e-mail: clientenraaddebilt@
yahoo.com of telefoon: 06 2782 0782

VBW Feest 

De tent van de Vakantie Bijbel Week in West-
broek staat dit jaar klaar op dinsdag 16 augustus, 
woensdag 17 augustus en donderdag 18 augustus. 
Van 10.00 tot 15.00 uur zijn alle kinderen die na 
de zomervakantie naar basisschoolgroep 1 t/m 
vervolgonderwijs-klas 1 gaan van harte welkom. 
Met het thema ‘Aan Tafel’ kan men meedoen om 
samen te zingen, luisteren naar Bijbelverhalen, 
spelen, knutselen en toneel kijken zodat het een 
feest wordt. 

Voor jongeren vanaf 12 jaar is er op dinsdag 16 
augustus en op woensdag 17 augustus een span-
nend avondprogramma, dat ongeveer van 19.30 
tot 21.30 uur duurt. Ook is er een afsluitingsavond 
voor iedereen op donderdag 18 augustus vanaf 
19.30 uur. Meer informatie: www.facebook.com/
vbw.westbroek of vbwwestbroek@gmail.com 

Expositie in Opstandings- en Immanuëlkerk

Tot en met eind juli is er in de Opstandingskerk 
in Bilthoven en in de Immanuëlkerk in De Bilt 
een expositie van schilder- en boetseerwerk van 
Mirjam Steenbergen. Mirjam komt uit een kun-
stenaarsnest en als kind leerde zij al heel vroeg 
kijken en nog eens kijken. ‘Als je zelf graag en 
eigenlijk altijd tekent, dan heb je daar heel veel 
aan; vaak tot wanhoop van leraren, die andere 
resultaten verlangden’, aldus Mirjam. Het werk 
van Mirjam Steenbergen is gratis te bezichtigen 
in de Opstandingskerk, Eerste Brandenburgerweg 
34, Bilthoven op vrijdagen tussen 11.00 en 13.00 
uur en in de Immanuëlkerk, Soestdijkseweg Zuid 
49, De Bilt op zondagen tussen 11.00 en 12.00 uur 
en op andere dagen in de week na overleg met Jan-
nie Catsburg, telefoon 030 2203091. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Alpe D’Huez vier maal bedwongen
door Kees Diepeveen

Donderdag 2 juni was voor KWF en Kees van Soest en zijn vriend Raymond Jansen uit De Bilt 
de grote dag. Onder het mom van: opgeven is geen optie, gingen zij en 4000 anderen het gevecht 

met zichzelf aan. Niet alleen fietsers, ook hardlopers, wandelaars en handbikers gingen de 
uitdaging aan. Kees van Soest geeft zijn ervaringen weer.

Kees van Zoest:’ ik deed voor het 
vijfde jaar mee aan de beklimming 
van de Alpe D’Huez. Raymond 
Jansen voor het derde jaar. Ons 
streven was om tenminste vier maal 
de Alpe D’Huez te beklimmen. Dat 
heb ik gehaald in een tijd van 7.45 
uur. Raymond is drie keer naar bo-
ven gefietst in 5.45 uur. Hij moest 
helaas stoppen vanwege een ham-
stringblessure. Je bent ongeveer 2 
uur per klim /afdaling bezig’. 

Fysiek en mentaal
‘De eerste beklimming fiets je met 
alle Alpe D’Huzessers en gaat bij-
na vanzelf. Na de derde klim gaat 
de berg in je hoofd zitten en komen 
er momenten dat je het even niet 
ziet zitten of dat je emotioneler re-
ageert op zaken die je ziet. Geluk-
kig heb je veel steun van mensen 
langs de kant en van de banners 
op de rotswanden van mensen die 
de strijd vaak verloren hebben. Dit 
gaf mij juist de kracht om door te 
gaan’. 

Mist en regen
‘Bij de vierde beklimming begon het 
te regenen en was het gevaarlijk om 
te fietsen. Regen maakt de weg glad 
wat niet prettig is met dalen. De re-
gen maakt je spieren koud. De mist 
was nog te doen, hier kun je je goed 
op kleden. Mentaal doet regen ook 
iets met je. Je bent al redelijk broos 
en als er dan regen bijkomt heb je 
nog iets om tegen te vechten. Ik was 
daarom blij dat ik al met mijn vierde 
klim bezig was, wat ook het doel 
was.

Emoties
Kees vervolgt: ‘Bij de finish staan 
veel mensen die je toe juichen. Dit 
geeft veel positieve energie en helpt 
heel erg om weer aan een volgende 
beklimming te beginnen. Emotie 
bij de finish had ik niet, tijdens de 
beklimming moet je wel soms iets 
wegslikken. Persoonlijk heb ik ie-
dereen die ik ken met deze ziekte en 
de strijd gewonnen of verloren heeft 
door mijn hoofd laten gaan. Dat geeft 

je kracht om door te gaan en te blij-
ven vechten. Wegslikken doe je als 
je een vader en zoon naar boven ziet 
fietsen met de foto van zijn vrouw/
moeder op het shirt. Een kind mag 
zijn moeder niet zo jong verliezen. 
Of een gezin dat met de foto van hun 
zoon/broertje naar boven fietst. Dat 
raakt je! Ook Raymond Jansen had 
het emotioneel erg zwaar. Hij zei me 
dat hij dit nog zwaarder vond dan de 
beklimming zelf’.

Opbrengst KWF
‘Het was weer een hele ervaring en 
ik ben blij dat we weer een steen-
tje heb kunnen bijdragen aan de 
enorm belangrijke onderzoekspro-
jecten van het KWF’. Ik ben trots 
dat ik met de DHL teams van mijn 
werkgever ruim 106.000 euro heb 
kunnen ophalen’. In totaal is tot op 
heden 10.738.427 euro gedoneerd. 
Kees: ‘Voor mij was dit de laatste 
keer dat ik heb meegedaan. Ik hoop 
dat er mensen zijn in mijn omgeving 
die het stokje overnemen’.

Voor de beklimming van de Alpe D’Huez kan Kees van Soest nog 
ontspannen aangeven dat hij er zin in heeft. Na de laatste beklimming 
ontbreekt de energie en heeft vermoeidheid de overhand.

Op naar het NK
Afgelopen weekend werden in het 
Amersfoortse park Schothorst de re-
giokampioenschappen van de pro-
vincie Utrecht verreden. In extreem 
wisselende weersomstandigheden 
werd in diverse klassen gestreden 
om de kampioenstitels springen 
en dressuur. Daarmee verdienen 
ze een ticket naar de Hippiade in 
Ermelo waar in augustus het Ne-
derlands kampioenschap verreden 
wordt. De 12 jarige Philippe Geurts 
uit Hollandsche Rading sleepte de 
kampioenstitel bij het springen in 
de klasse L met zijn 23-jarige pony 
Moonshine binnen. Een andere 
afvaardiging naar het NK vormt 
Lucy Groenen uit Groenekan met 
de pony Thamens’ Volare. Lucy 
vormt met deze pony een nog prille 
Z1 dressuurcombinatie en zal de 
komende weken gebruiken om in 
augustus nóg sterker aan de start te 
kunnen verschijnen. Voor Philippe 
is het niet de eerste keer dat hij de 
provincie in Ermelo in deze klasse 

vertegenwoordigd, maar ook deze 
routinier is er natuurlijk op gebrand 

om straks als Nederlands kampioen 
huiswaarts te keren.

Philippe Geurts met Moonshine.
Lucy Groenen, reservekampioen 
klasse Z1 dressuur.

Prijzen bij Bosbergtoernooi

Zomerbridge bij BCC’86
BridgeCombinatie Concordia ’86 in De Bilt speelde woensdag 29 juni 
haar vierde avond van de Zomerreeks 2016 in gebouw De Schakel aan 
de Soestdijkseweg Zuid 49b in De Bilt. Er waren 23 deelnemende pa-
ren. Fons Marlet + Hannie Roelofsen werden eerste (65,63%), Anneth 
Leenhouts + Peter Weisz werden tweede (59,58%) en Els van den Berg 
+ Carel Cronenberg veroverden het brons met 58,33%. 

Bridge Combinatie Concordia-86 vervolgt deze vrij toegankelijke 
reeks, die loopt van 8 juni t/m 13 juli en 17 + 24 augustus op woensdag 
06 juli. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf 
te melden, maar dienen wel uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Nadere 
informatie: Wim Westland, (tel. 030 2251012) of Els van den Berg (tel. 
030 2281581).

Zomerbridge 
Hollandsche Rading

Donderdag 30 juni was de vijfde avond in de reeks van 13 speelrondes 
van het Zomerbridge van Bridgeclub Hollandsche Rading in het dorps-
huis in Hollandsche Rading. Er waren 20 paren aanwezig. Henk van de 
Bunt + Wout van Dronkelaar werden eerste (68,09%), Trees van Doorn 
+ Jan van der Heide tweede (64,97%) en Bernarda Kösters + Sylvia van 
Luinen derde met 63,78%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 7 juli. Bij voorkeur van tevoren 
aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders uiterlijk op 
de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 uur. 
Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro 
voor leden. 

Met alle ogen gericht op Buienalarm is het 29ste Open Bosbergtoernooi van TV Hollandsche Rading tussen de 
regenbuien door goed verlopen en beleefde een mooie zonnige finalemiddag. In alle 17 categorieën werd er een 
eerste prijs van Karel Hendriksen Tuincentrum en tweede prijs van Stal Prinsenburg uitgereikt.
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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

Nieuw bouwplan Hessenweg roept 
gemengde reacties op

door Rob Klaassen

Dinsdag 28 juni werd er opnieuw in De Bilt een informatieavond gehouden over het bouwplan 
op het terrein van de voormalige garage De Rooij aan de Hessenweg. Deze avond vond nu 

plaats in het kader van een ter inzage gelegd ontwerp bestemmingsplan. Het College van B&W 
van de gemeente De Bilt had eerder (14 juni) ingestemd met het aangepaste bouwplan.

Deze inspraakavond trok aanmer-
kelijk minder belangstellenden dan 
de informatieavond op 15 april jl. 
Op de avond in april was er een 
veel kritiek op het plan. Zowel om-
wonenden, als ‘Hart voor De Bilt’, 
vonden het bouwplan van 12 aan-
eengesloten woningen te massaal 
en te hoog. Daarnaast paste het 
plan volgens hen niet in het dorpse, 
groene karakter van De Bilt. Naar 
aanleiding van alle kritiek is het 
college van B&W vervolgens met 
De Rooij en ontwikkelaar Aalberts 
gaan overleggen over aanpassing. 
Dit overleg heeft erin geresulteerd 
dat het bouwplan nu bestaat uit 
twee bouwblokken: een blok van 
zes woningen (het meest zuidelijk 
gelegen) en een blok van vijf wo-
ningen. Van het blok van vijf wo-
ningen is een verdieping afgehaald, 
zodat het thans bestaat uit 2 bouw-
lagen met een kap. De hoogte van 

het meest zuidelijke bouwblok van 
6 woningen blijft onveranderd: 3 
bouwlagen met kap Ook is nieuw, 
dat de beide bouwblokken iets ten 
opzichte van elkaar verspringen en 
dat het nu nog maar om 11 wonin-
gen gaat.

Reacties 
De aanwezigen reageerden divers 
op dit gewijzigde bouwplan. Som-
migen vonden het aangepaste plan 
een duidelijke verbetering en wa-
ren blij met de doorgevoerde ver-
anderingen. Diverse omwonenden 
lieten een ander geluid horen. Eén 
inwoner van de Essenkamp (de 
achterburen van de Hessenweg) 
zei ongelukkig te zijn met het plan. 
‘Ik kan nu over het platje van het 
huis voor me aan de Hessenweg de 
bomen zien. Straks zie ik helemaal 
niets meer en kijkt men vanuit het 
nieuwe huis voor me rechtstreeks 

in m’n appartement. M’n privacy 
is totaal verdwenen. Ik ben er niet 
blij mee. Maar ja wat wil je? De 
gemeente De Bilt wil altijd alles 
volbouwen’. 

Massaal
Een andere direct omwonende zei, 
dat ze niet blij was met dit nieuwe 
plan. ‘Het verschilt bijna niets van 
het laatst ingediende plan. Het is 
nog steeds veel te hoog en massaal. 
Ook de vijf nu lager te bouwen hui-
zen. Als de gemeente langer de tijd 
had genomen voor de onderhan-
deldingen dan had er wellicht een 
voor iedereen bevredigende oplos-
sing gevonden kunnen worden. Bij-
voorbeeld door het creëren van 16 
of 18 gelijkvloerse een beetje luxe 
wooneenheden, verdeeld over twee 
of drie gebouwen van ieder maar 
twee verdiepingen. De massaliteit 
en hoogte zouden daarmee niet 

meer bestaan en voor de eigenaar 
zou de verkoopopbrengst waar-
schijnlijk ook niet veel minder zijn. 
Misschien zelfs meer. 18 woon-
eenheden tegenover 11 huizen. De 
ontwikkelaar zag een dergelijk plan 
echter niet zitten, omdat daar in De 
Bilt volgens hem geen afzetmarkt 
voor zou zijn. Heel jammer, een 
gemiste kans. Met wat meer creati-
viteit had hier een echt mooi stukje 
De Bilt kunnen ontstaan’.

Hart
‘Hart voor De Bilt’ stelde dat zij 
niet blij waren met het bouwplan. 
‘We kennen nu alleen verliezers: 
De Rooij, de omwonenden en het 
aanzien van De Bilt. Het plan is 
in strijd met zowel de welstands-
nota 2004, als met de welstands-
nota 2013. En toch komt het er. 
En dat alleen maar, omdat de raad 
in 2010 heeft ingestemd met het 
mogen bouwen op deze plek van 
drie bouwlagen met kap n.a.v. een 
bouwplan, dat nooit gerealiseerd is. 

Vandaar dat er toen geen inspraak 
van omwonenden geweest is. In te-
genstelling met het door De Rooij 
ingediende bouwplan van 2005. 
Dat plan kwam naar buiten tegelijk 
met twee andere hoge en kolos-
sale bouwplannen in de omgeving. 
‘Hart voor De Bilt’ heeft toen actie 
gevoerd om de plannen van tafel 
te krijgen en dat is gelukt. En nu 
wordt nota bene gezegd, dat het 
huidige plan zo goed is, omdat het 
lijkt op het plan van 2005’.

Het laatste woord is nog niet over 
dit bouwplan gezegd. Het ont-
werpbestemmingsplan ligt nu tot 
4 augustus 2016 ter inzage. Tot die 
tijd is er gelegenheid om een ziens-
wijze op dit plan bij de gemeente in 
te dienen. Daarna zal de gemeente-
raad een besluit nemen.

Reactie wethouder 
Wij legden wethouder Hans 
Mieras de vraag voor of hij niet 
door onderhandelen en aan te 
dringen op een andere architect, 
tot een ander resultaat had kun-
nen komen. Beter voor De Rooij, 
beter voor de omwonenden en 
beter voor het (straat-)beeld van 
De Bilt. Hans Mieras: ‘Ik heb 
goed geluisterd naar de omwo-
nenden. Zij wilden het minder 
massaal en minder hoog. Hier-
aan hebben we m.i. voldaan. Let wel, De Rooij had toestemming 
van de raad om te bouwen met drie lagen en een kap. Hij gaat nu 5 
woningen daarvan bouwen met twee lagen en een kap. Hij doet dat 
vrijwillig. Dat kost hem geld. We zijn nu terug op het plan van 2005. 
Ik dacht dat dit behoorlijk goed onderhandelen was. De vraag over 
de architectenkeuze vind ik vreemd. Stel dat ik jouw overbuurman 
ben en jij wilt een uitbouw realiseren. Wat zou je dan doen als ik 
je kom vragen of je niet een andere architect wilt nemen dan die 
je nu hebt. Je zou dan toch je schouders ophalen. Wie en wat is de 
gemeente om voor een particulier te bepalen welke architect hij bij 
z’n bouwplan moet betrekken? Die macht hebben we niet. Het enige 
dat wij moeten toetsen is of het plan past in het bestemmingsplan 
en/of het plan voldoet aan redelijke eisen van welzijn. Niets meer, 
niet minder. Zelf vind ik het plan zo goed. Het woord is nu aan de 
omwonenden en daarna besluit de gemeenteraad’. 

Reactie gemeenteraadslid
Gemeenteraadslid Frans Poot 
zegt goed te begrijpen, dat er 
nog steeds kritisch naar het plan 
wordt gekeken. ‘Je moet goed in 
het oog houden dat er, wellicht 
helaas, een gemeenteraadsbe-
sluit uit 2010 ligt. Daar kan De 
Rooij zich op beroepen. Het plan 
is nu gereduceerd tot het plan 
uit 2005. Een kleiner plan. Ik 
heb vanavond al behoorlijk wat 
gehoord, maar ik heb nog geen 
argumenten gehoord waarom dit nu niet zou kunnen. Ik denk dat we 
als gemeente er alles aan hebben gedaan om dit plan zo te krijgen 
zoals het nu is. Ik vrees dat het nu nog heel moeilijk zal worden om 
dit plan nog verder te reduceren’.

De informatieavond op dinsdag 28 juni werd matig bezocht.

Beeld van de geplande woningen: 2e links het beeld van de 2 woningen van 2 bouwlagen met kap en de 3e van 
links, het beeld van de woningen van 3 bouwlagen met kap.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
06-07
Do.

07-07
Vr.

08-07

Amerikaanse hamburger
met gebakken ui en friet

of
Duo van roodbaarsfilet en koolvis 

met bieslooksaus
 of

 Gevulde paprika
met rijst en kool

€ 10,-

Woe.
13-07
Do.

14-07
Vr.

15-07

Souvlaki steak v.d. grill
met tzatzikisaus

of
Verse Zeeuwse mosselen
met friet en knoflooksaus

of
Aardappel-groentenschotel

met taleggiokaas uit de oven

€ 10,-

€ 14,50

€ 10,-

Maandmenu Juli: TAPAS MENU!
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