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Parkeerproblemen Centrum 
Bilthoven slepen voort

door Henk van de Bunt

In 2010 heeft de gemeente De Bilt een masterplan opgesteld om het dorpshart van Bilthoven om te 
toveren tot een aantrekkelijk ontmoetingsplaats voor haar inwoners. Echter negen jaar later 

zien de ondernemers en bewoners van de 100-jarige kern vooral een troosteloze 
bouwput waar parkeerplaatsen zijn verdwenen. Eigenaren en winkeliers 

laten zich nu juridisch en strategisch bijstaan.

De vraagt rijst of het dorpshart 
wel zo aantrekkelijk gaat worden 
als voorgenomen is. Uit meerdere 
onderzoeken onder consumenten 
blijkt dat de belangrijkste voor-
waarden om een winkelgebied 
te bezoeken, zoals een goede be-
reikbaarheid, voldoende en gratis 
parkeren naast een compleet en 
divers winkelaanbod en weinig 
leegstand in dit gedeelte van de 
uit zes kernen bestaande ambiti-
euze gemeente gedeeltelijk maar 

ontoereikend zijn ingevuld. De 
winkeliersvereniging ervaart de 
nadelen: ‘De gemeente komt maar 
niet met een échte parkeervisie, er 
zijn te weinig parkeerplaatsen en 
die er zijn vallen onder het regime 
van maximaal anderhalf uur, waar-
door consumenten wegblijven uit 
het centrum. En dat doet afbreuk 
aan de aantrekkelijkheid van ons 
dorpshart’.

Meedenken
Vanaf dag één in de planvorming 
hebben de ondernemers meege-
dacht. Als geen ander hechten zij 
aan een vitaal dorpshart. Maar van-
af diezelfde dag één waren er ook 
zorgen: er moest echt iets verbete-
ren aan het parkeren in Bilthoven 
centrum. Peter Dapper (Juliana-
laan): ‘Het zogeheten masterplan 
bevatte ook een uitgangspunt over 
bereikbaarheid. Vastgoedeigena-
ren en winkeliers stemden ermee 
in en baseerden hier ook hun keu-
zes en investeringen op. Onderdeel 
van het masterplan was ook: een 
autovrij Vinkenplein. De onder-
nemers voelden zich niet prettig 
bij het meedenken over de invul-
ling daarvan. Hoe kun je een plein 
autovrij maken terwijl het parke-
ren in het centrum onvoldoende 
is uitgewerkt? Het feit dat klanten 
dichtbij winkels kunnen parkeren 
is goed voor 60 tot 80% van de 
omzetten. Er is dus wel een voor-
behoud gemaakt ten aanzien van 
de bereikbaarheid. Het toenma-
lige college gaf aan dat de klank-
bordgroep van ondernemers bij de 

uitwerking op drie punten mocht 
rekenen: de toekomstige parkeer-
aantallen, de parkeerverdeling en 
het parkeerbeleid’. 

Steun
De winkeliers kregen vervolgens 
ondersteuning van brancheorga-
nisatie INretail. In eerste instantie 
leidde dit tot een memo waarin zij 
aangaven bereid te zijn om, uit-
gaande van de parkeernorm, tot de 
uitwerking van een aantal scena-
rio’s over te gaan. René van Basten 
(Klumper Julianalaan) hierover: 
‘In het huidige collegeprogramma 
staat vermeld dat er een herijking 
van de centrumplannen komt en dat 
er gekeken gaat worden naar mo-
gelijkheden voor ondergronds par-
keren. De sfeer verslechterde toen 
het college overging tot het maken 
van een definitief ontwerp voor de 
inrichting Vinkenplein zonder het 
inlossen van de beloftes over ver-
betering van de parkeersituatie en 
zonder het invullen van de ambi-
ties uit het collegeprogramma. Het 
college ging zonder nader overleg 
met ondernemers over tot besluiten 
over de parkeerroute, het parkeer-
beleid en kwam met een schets over 
uitsluitend de huidige beschikbare 
parkeeraantallen’.

Winkeliers in hun hemd 
Janine Veldhoven (Vinkenlaan): 
‘Tegen de nieuwe gemeenteraad 
sprak wethouder André Landwehr 
namens het college over grote ver-
deeldheid onder winkeliers aan-
gaande het parkeren. Hij had win-

keliers bijna allemaal persoonlijk 
gesproken, gaf hij aan. Er moest 
een unaniem getekende petitie in 
de drukke decembermaand aan te 
pas komen om dit onjuiste beeld 
te ontkrachten. Ook zou er een 
grote verdeeldheid zijn tussen de 
diverse belangenverenigingen, 
hetgeen eveneens onjuist was. De 
wethouder beloofde beterschap en 
zou opnieuw contact zoeken met 
de belangengroepen. De winkeliers 

voelden zich in het hemd gezet na 
deze gang van zaken. De raad en 
belanghebbenden werden in deze 
waan gelaten dat het ontwerp voor 
Vinkenplein breed was afgestemd, 
terwijl het college het definitief 
ontwerp goedkeurde voordat er 
ook nog maar één gesprek geweest 
was met de winkeliers’. 

Getuigen gezocht 
van aanrijding

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding die op zater-
dagmiddag omstreeks 13.10 uur plaatsvond op de Koningin Wilhelmi-
naweg in Maartensdijk. Voorafgaand aan dit incident reed een motor/
scooter vermoedelijk plotseling vanaf het fietspad de Koningin Wilhel-
minaweg op. Hierdoor moest één van de personenauto’s uitwijken en 
kwam daardoor in botsing met een tweede auto die zojuist aan het inha-
len was. Door de impact van de aanrijding belandden beide voertuigen 
op hun kop in een sloot. Twee dappere omstanders hebben de inzit-
tenden direct uit hun benarde positie bevrijdt en aan de kant geholpen.

Bent u of kent u de scooter/motorrijder die voorafgaand aan de aanrij-
ding de rijbaan van de Koningin WIlhelminaweg opreed, dan horen wij 
dat graag. Of heeft u deze aanrijding zien gebeuren en heeft u de politie 
nog niet gesproken? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 0900 
8844. Anoniem melden kan ook via 0800 7000 of via M-Online.

V.l.n.r. Janine Veldhoven, Peter Dapper, Erik van de Kerkhof en René van Basten: ‘Winkeliers zich niet serieus 
genomen bij de totstandkoming van het ontwerp voor het Vinkenplein; afspraken zijn genegeerd, ten koste van 
de bereikbaarheid van het centrum van Bilthoven.

Het Vinkenplein wordt een plek om te ontspannen en te ontmoeten. De 
nieuwe bebouwing aan het Vinkenplein biedt tevens ruimte om te wonen. 
Het parkeren vindt plaats in een eigen, ondergrondse parkeervoorziening.

Lees verder op pagina 3

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Bel beslist
uw lokale
drukwerkspecialist

•  Briefpapier bijvoorbeeld 

•  Full colour, zwart wit of PMS

•  Gebundeld bij grote oplage

•  Next-day levering mogelijk!

•  Diverse soorten papier

Drukwerk!
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 8 juni haalt Stichting 
Warm Hart weer oud papier op 
in Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwete-
ringseweg. U wordt verzocht het 
papier (gebundeld of in dozen) 
of de papierkliko met handgreep 
naar straatkant vóór 8.00 uur aan 
de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 8 juni oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

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.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

09/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies
10/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies en 

pastor A. van den Boogaart
 

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/06 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

09/06 • 18.30u - prop. E. Meijer
10/06 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
09/06 • 10.30u - Dienst met Ellen Kruyt

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

09/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
09/06 • 10.30u - dhr. J. Ham 

10/06 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 
en pastor A. van den Boogaart in 

Centrumkerk

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

09/06 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
09/06 • 16.30u - W.Q. Hoorn 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
09/06 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

09/06 • 19.00u - Ds. P. Vermaat
10/06 • 10.00u - Ds. W. J.J. Glashouwer 

Oosterlichtkerk 
09/06 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 

R.K. St. Michaelkerk
09/06 • 09.30u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba
11/06 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastor H. van Doorn

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/06 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/06 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/06 • 10.00u + 18.30u - dhr. J. de Boer
10/06 • 11.00u - Ds. A.J. Britstra 

Onderwegkerk Blauwkapel
09/06 • 10.30u - Pastor G.J.B. Weersink

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/06 • 09.30u - Kapel gesloten 
Samendienst in Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/06 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer 
09/06 • 18.30u - Ds. J. van Eck 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/06 • 10.00u + 18.30u en 10/6 • 09.00u 
- Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
09/06 • 09.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
09/06 • 11.00u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/06 • 10.00u + 18.30u - Ds. T.A. 
Viezee

PKN - Herv. Kerk
09/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
09/06 • 18.30u - Ds. A.J. Zoutendijk 

10/06 • 09.30u - Ds. J. Boer 
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Vakantiehulp bij Digitaal Café
 
Het Digitaal Café helpt in aanloop 
naar de vakantieperiode om app's 
te vinden en te installeren die 
een vakantie nog leuker maken. 
Zoals Google Translate waarmee 
makkelijk en snel dingen vertaald 
worden, Tripadvisor dat infor-
matie over bezienswaardigheden 
geeft en Digitourist waar aller-
lei activiteiten te vinden zijn in 
heel Europa. Elke dinsdag in de 
bibliotheek Bilthoven van 10.00 
tot 11.30 uur en in Maartensdijk 
elke vrijdag van 14.00 tot 15.30 
uur. 

Informatiebijeenkomst 
Levenstestament 

Donderdag 6 juni van 14.00 tot 
16.00 organiseert Steunpunt Man-
telzorg een bijeenkomst over 
het levenstestament. Wat is een 
levenstestament, wanneer is dit 
van toepassing en waar moet ik 
opletten bij het opstellen van een 
levenstestament .Notariskantoor 
Houwing van Beek verzorgt deze 
informatieve middag. Aanmel-
den kan per e-mail; mantelzorg@
mensdebilt.nl of telefonisch 
030-7271556. De toegang is gra-
tis, locatie De Rinnebeek, Sint 
Laurensweg 13, De Bilt.

Open avond Zang Veredelt

Zang Veredelt bestaat dit jaar 135 
jaar en viert dit met een jubileum-
concert in november. De helft van 
dit concert zal bestaan uit een ver-
korte versie van de opera Orpheus 
en Euridice van Gluck. Het koor 
zoekt nog enkele zangers, die in 
projectvorm aan dit concert willen 

deelnemen en houdt daartoe een 
open avond op donderdag 6 juni 
van 20.00 tot 21.00 uur. Zangers 
en zangeressen die gewoon een 
keertje lekker willen meezingen 
zijn op 6 juni ook van harte wel-
kom. Locatie: Oosterlichtkerk, 1e 
Brandenburgerweg 34 te Biltho-
ven. Info: telnr. 030 2200153, 06 
54354630 of via www.zangver-
edelt-debilt.nl. 

Rommelmarkt DOS  
Westbroek

 
Dit jaar organiseert korfbalver-
eniging DOS uit Westbroek een 
rommelmarkt op zaterdag 8 juni 
van 10.00 tot 15.00 uur op het 
korfbalveld. Tijdens deze rom-
melmarkt zijn er ook prijzen te 
winnen bij het rad van avontuur. 

Wilde orchideeën in bloei

In de Moeras- en Stinzenplan-
tentuin in Westbroek (Tuiningang 
Kerkdijk 132) staan nu de paarse 
wilde orchideeën in bloei. De toe-
gang is gratis op zaterdag 8 juni 
tussen 10.00 en 17.00 uur. (par-
keren alleen aan de weilandkant). 

Jeugdsoos Reunion 

Terug in de tijd, dansen op muziek 
van toen en wellicht vrienden van 
vroeger treffen. Op 8 juni draait 
Jeroen Polymeris,, de DJ van de 
jeugdsoos in de jaren ’80, met zijn 
MixedMusic drive-in show in het 
‘Witte Dorpshuis’ in De Bilt. Aan-
vang 20.00 uur, einde 01.00 uur. 

Fietsen

Biltsheerlijk heeft vier fietsrou-
tes ontwikkeld. Op pinksterza-
terdag 8 juni kun je tussen 10.00 
en 16.00 uur langs lokale boeren 
en bedrijven fietsen . De routes 
doorkruisen een variatie aan land-
schappen, geschikt voor jong & 
oud en in lengte variërend van 
8 tot 18 km. Op 8 juni zijn alle 
deelnemende bedrijven geopend. 

Download de routes via www.
biltsheerlijk.nl/fietsroutes of volg 
ze met de IZI travel app.

Theaterfestival Vuurol  
Lage Vuursche

Op 9 en 10 juni vindt in het 
bos rond de Kuil van Drakenstein 
vanaf 12.00 uur het Theaterfes-
tival Vuurol plaats. Voor jong en 
oud de gelegenheid om van natuur 
én theater te genieten rond het 
thema ‘Uitpluizen’. Je kunt er je 
eigen route uitstippelen langs een 
grote verscheidenheid aan verras-
sende voorstellingen, korte acts en 
kunstwerken. Meer informatie op 
www.vuurol.nl. 

Vaderdag bij Mama Lokaal

Op 12 juni staat het Mama Lokaal 
in het teken van vaderdag met 
het knutselen van een cadeau-
tje. Mama Lokaal is een ontmoe-
tingsplek voor (bijna) moeders 
met kinderen tot 4 jaar. Vaders, 
Opa's en Oma's zijn ook van harte 
welkom. Er wordt gestart met 
een voorleeskwartiertje en de kin-
deren kunnen volop met elkaar 
spelen. Onder het genot van een 
kopje thee of koffie kunnen erva-
ringen uitgewisseld worden of 
vragen gesteld aan deskundigen 

die met regelmaat eventjes komen 
binnenlopen.  Aanmelding is niet 
nodig. Zie voor meer info en the-
ma's: debilt.ouderslokaal.nl

Ouders Lokaal en Autisme

Donderdag 13 juni organiseren 
Ouders en Ouders Lokaal De 
Bilt opnieuw het Praat Lokaal 
Autisme; een plek voor vaders 
en moeders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. 
Gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid  en steun te bie-
den. Op verzoek kunnen speci-
fieke thema’s besproken worden. 
Locatie: Het Lichtruim 2e verdie-
ping, Planetenplein 2, Bilthoven 
Inloop vanaf 19.30 uur  tot ong. 
21.30 uur.

Ledenavond Groei en Bloei

Groei en Bloei organiseert op 
dinsdag 11 juni een avond over 
De levende tuin. Aanvang 20.00 
uur in De Koperwiek, Koperwie-
klaan 3, Bilthoven. Gratis voor 
leden, niet-leden welkom. In de 
presentatie van Frank van Bussel, 
getiteld Bloemen en insecten; niet 
zonder elkaar maakt u kennis met 
de bijzondere relaties tussen bloe-
men en insecten.

Afscheid Dr. R.M. van Hemert:
Vanaf 13 juni ga ik met zwangerschapsverlof en omdat wij 

met ons gezin verhuizen naar het Oosten van het land is dit 
tevens mijn laatste werkdag in Maartensdijk. 

Ik wil u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen 
de afgelopen 10 jaar, waarin ik uw huisarts mocht zijn.

Donderdag 13 juni neem ik graag afscheid van u, u bent van 
harte welkom tussen 13:00-14:00 uur op de praktijk.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Kwinkelier
Op dit moment rest er voor de winkeliers en eigenaren niets anders 
dan de huidige parkeersituatie als een gegeven te beschouwen en na-
drukkelijk te wijzen op toekomstige mogelijkheden om wél voor een 
goede parkeersituatie voor centrum Bilthoven te zorgen. Het staat als 
een paal boven water, dat het centrumgebied van Bilthoven veel te 
weinig parkeerplekken heeft. In een eerder stadium werd uitgegaan 
van 950 benodigde plekken, maar met de gezaghebbende parkeer-
norm CROW en de nu bekende invulling van de Kwinkelier kom je 
tot ver boven de eigenlijk al benodigde 1150 parkeerplekken. Dat 
aantal wordt bij lange na niet gehaald. Erik van de Kerkhof (Donelli 
Vinkenlaan): ‘Het centrum van Bilthoven is grotendeels afhankelijk 
van één vastgoedbezitter, te weten de eigenaar van De Kwinkelier. 
Dit brengt grote risico’s met zich mee. Deze vastgoedpartij in kwes-
tie heeft meermaals aangegeven dat er voor hem geen enkele opgave 
ligt in het voorzien van openbare parkeerplaatsen. De ontwikkelaar 
is enkel verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende parkeer-
plekken voor ‘eigen gebruik’. De gemeente De Bilt heeft volgens de 
winkeliersvereniging de parkeerplaatsen uit de Kwinkelier dus ten 
onrechte meegeteld voor het berekenen van de parkeerruimte in het 
centrum, terwijl er geen afspraken met de vastgoedeigenaar zijn, die 
ook de grond naast de Kwinkelier en de winkelplint aan het Vinken-
plein in eigendom heeft verkregen bij de gemeente.’

Urgentie
Eigenaren en winkeliers laten zich nu juridisch en strategisch bij-
staan, want de situatie in het centrum wordt steeds nijpender. Bo-
vendien geldt bij parkeren dat voldaan moet worden aan redelijke 
loopafstanden en goede zichtlijnen. De winkeliers: ‘Maar het wordt 
nog urgenter als we alleen naar het deel van het oude centrum kij-
ken. Hier geldt dat de feitelijke parkeerruimte 65% minder is dan 
de werkelijke behoefte van parkeeraantallen voor bezoekers, bewo-
ners en werknemers. Wij betreuren dat de uitgestoken handen om 
samen te werken en scenario’s uit te werken niet zijn opgepakt. Het 
is voor ons niet eenvoudig een weg te vinden in de gemeentelijke 
molen bij dit soort trajecten. Zeker omdat het gevoel heerst dat ken-
nis van buitenaf moeizaam wordt geaccepteerd. Uiteindelijk zijn 
het juist de retailers, die dagelijks bezig zijn om hun hoofd boven 
water te houden in een centrum dat al bijna tien jaar in de steigers 
staat. Letterlijk verbouwen met de winkel open. De Bilt wil daarbij 
ook nog eens een rol gaan spelen om duizenden bezoekers voor het 
Utrechts Science Park ‘af te vangen’. Dit stelt de ondernemers ook 
niet gerust, want dit heeft grote impact op de parkeersituatie in het 
centrum’. 

Vervolg van pagina 1

De parkeerbehoefte gevisualiseerd.

Vragenhalfuur gemeenteraad 
van 28 mei

Krischan Hagedoorn (PvdA) 
diende op 22 februari 2018 een 
unaniem gesteunde motie in 
waarin gevraagd wordt een open-
baar universeel toilet in Bilthoven 
Centrum te realiseren.  Hage-
doorn vraagt wat de stand van za-
ken is en of elders in het centrum-
gebied alsnog een openbaar toilet 
wordt gerealiseerd. Wethouder 
André Landwehr zegt dat onder-
zocht wordt of realisatie via een 
exploitant gedaan kan worden. De 
kosten van een toilet zoals in de 
motie omschreven staat bedragen 
meer dan 100.000 euro. Als die 
geheel ten laste van de gemeente 
komen ziet hij problemen. De 
raad wordt over ontwikkelingen 
later geïnformeerd.      

Jagtlust
Hagedoorn stelt verder vragen 
over de bestemming van Jagtlust. 
Dit naar aanleiding van berichten 
uit de werkgroep Art Traverse 
van Stichting Kunst en Cultuur 
(SKC) die al jaren exposities in 
de traverse tussen Jagtlust en 
het gemeentehuis verzorgt. ‘Het 
voorbereiden van de exposities is 
lange termijnwerk en het college 
kan de werkgroep geen duidelijk-
heid geven over de nabije toe-
komst van de Art Traverse.’ Ha-
gedoorn vraagt op welke termijn 
het college de mogelijkheden om 
Jagtlust een nieuwe bestemming 
te geven gaat onderzoeken en op 
welke wijze de raad hierbij be-
trokken wordt. Ook vraagt hij of 
het college bereid is SKC uitsluit-
sel te geven over de mogelijkheid 
om te exposeren in de Art Tra-
verse of op een andere plek in de 
gemeente. Wethouder Dolf Smo-
lenaers zegt dat de traverse nu 
leeg staat in verband met veilig-
heidseisen. ‘De werkgroep kan er 
vanaf november weer terecht. Er 
wordt op dit moment een inven-

tarisatie van al het gemeentelijk 
vastgoed gehouden. Wat we met 
het monumentale gedeelte van 
Jagtlust gaan doen, een andere 
bestemming geven of verduurza-
men, moet daarop wachten. Wan-
neer een procedure moet worden 
doorlopen wordt de raad daarbij 
betrokken.’ 

Verkeersveiligheid
Kristel Brekelmans (Forza De 
Bilt) stelt vragen over de ver-
keersveiligheid in Maartensdijk, 
in het bijzonder het kruispunt 
Prins Bernardlaan Prinses Marij-
kelaan. Zij vraagt het college om 
met de bewoners te kijken of be-
tere en krachtigere maatregelen 
te nemen zijn. Wethouder Land-
wehr vertelt dat de wijkagent er 
met de gebiedsmakelaar naar toe 
is gegaan en dat er bekeuringen 
zijn gegeven. ‘Er is geen geld om 
zomaar fysieke maatregelen te 
nemen omdat de provincie geen 
geld voor lokaal maatwerk ver-
strekt. Bij een totale herinrichting 
binnen het verkeerscirculatieplan 
komen er wel mogelijkheden.’    

Vinkenplein
Kristel Brekelmans stelt verder 
vragen over de ontwikkeling van 
het nieuwe Vinkenplein in Bilt-
hoven waarover Forza signalen 
krijgt over het verdwijnen van het 
dorpse karakter. Wethouder Land-
wehr stelt dat hij uitvoerder is van 
een raadsbesluit en dat het point 
of no return al ver gepasseerd is.

Bomen
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt een aantal vragen over 
de aangekondigde kap van 71 
bomen op de Koudelaan in Hol-
landsche Rading, op het terrein 
naast bungalowpark De Spar. 
Wethouder Landwehr antwoordt 
dat voor de kap vergunning is ver-

leend. Voor houtopstanden is geen 
vergunning nodig. ‘We toetsen de 
aanvragen die binnenkomen en 
kijken onder werk vergunning-
stelsel die vallen.’  

Planetenbaan
Menno Boer (SP) stelt een aantal 
vragen over overlast door werk-
zaamheden rond de Planetenbaan 
in Bilthoven. Daarbij zijn vele 
wegen, fi etspaden en trottoirs mo-
menteel opgebroken of bescha-
digd. Ook wordt de route vaak 
versperd. Momenteel kunnen zelfs 
de bouwers met hun voertuigen 
alleen via fi etspaden en graswei-
den de betreffende werkplekken 
bereiken. Wethouder Landwehr 
zegt dat gedurende de werkzaam-
heden de Tweelingen bereikbaar 
is gebleven via een verbinding 
met de Olberslaan en een omlei-
dingsroute via de Halleylaan en 
de Kometenlaan. De Weegschaal 
blijft in principe ook bereikbaar 
tijdens de werkzaamheden. De 
ondernemer is aangesproken op 
signalen van omwonenden dat 
bouwverkeer die weg nog al eens 
blokkeert, wat niet acceptabel is. 
Het hele bouwterrein wordt uit 
veiligheidsoverwegingen afgeslo-
ten waardoor voetgangers moeten 
omlopen. Tussen het oostelijk 
bouwblok en Lugtensteyn wordt 
een tijdelijk voetpad aangelegd. 
Met de bouwondernemer is een 
BLVC-plan vastgesteld waarbij 
verkeersveiligheid het meest be-
langrijke item is. BLVC staat voor 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie. 
Qbuzz wil één vaste omleidings-
route. Vanwege de weekmarkt op 
vrijdag is de route over de Pla-
netenbaan geen optie. Er is veel 
communicatie met de bewoners. 
‘Perfect zal het tijdens de werk-
zaamheden niet worden’, aldus de 
wethouder. 

Bouwwerkzaamheden zorgen voor ongemak.

De drang is vast weer niet te bedwingen
om het klassieke Pinksterlied te zingen
over een vader van slag
omdat zijn dochter die dag
op pad is en wat doet ze voor dingen

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 juni
t/m woensdag 12 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Hammousse
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gebakken boterhamworst
Gegrilde kiprollade

    VOORDEEL HELE WEEK

Lekker voor de Pinksterdagen!

BOEREN GRASKAAS
500

GRAM 5.98

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

6.25500
GRAM

Aangepaste openingstijden!

Garnaalspiesjes 5
VOOR 10.-

500
GRAM 9.98

Kipdijsaté

SAMEN
VOOR 10.-

4 slavinken 
+ 500 gram 
rundergehakt

Australische sucade

5+1
GRATIS

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

VERSE 
KIPDIJFILET Runder cordonbleu, kip cordonbleu,  

gehakt cordonbleu 
5 HALEN= 4 BETALEN

A.S. ZATERDAG EEN PROEVERIJ 
MET HEERLIJKE PARMAHAM

100
GRAM 4.49PARMAHAM

A.S. ZATERDAG EEN PROEVERIJ 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.
Maandag 10 juni gesloten i.v.m. Pinksteren!

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Pasta
met zalm en asperges

€ 1,49
100 gram 

Poursin met asperges 
en Roseval aardappeltjes
Ook lekker op de BBQ!

€ 12,50
per portie 

Uit eigen keuken…
Asperge-Soep

€ 6,95
liter beker 

Alle soorten 
Lasagnes

€ 1,25
100 gram 

Voorgekookte
Bistro-krieltjes

€ 1,49
500 gram 

Hollandse 
Komkommers 

€ 0,99
2 voor 

Sap... Sap... Sap...

Wilde Perziken
500 gram € 1,49
Hollandse 

Bospeen
Per bos € 0,99

Dagelijks vers!

Hollandse 
Smaak-Aardbeien 

2 x 500 gram € 4,99

Desem
Rustique-
meergranen bol 
 € 2,99
Ons bekende 
Pinksterbrood
 € 9,95

Kersen-vanille taart
met krokante bodem
Nu € 14,95
Uit eigen bakkerij...
Krakelingen
Per pak € 2,99

Speciaal voor
de Pinksteren:

groot assortiment
voorgerechten o.a.
Garnalencocktail, 

zalmbombe, vitello 
tonato, salade van 

asperges en nog veel 
meer lekkers!!!



Uit de gemeenteraad van 28 mei
door Guus Geebel

In verband met herstel heeft raadslid Jette Muijsson (Beter De Bilt) voor 
16 weken ontslag uit de raad genomen. Gedurende die tijd wordt zij in haar 
fractie vervangen door René Olthof die na het afleggen van ambtsbelofte 
werd geïnstalleerd als tijdelijk raadslid.

Bij de fractie van GroenLinks nam Marijn Peperkamp na veertien maanden 
afscheid van de raad. Ingrid Oude Lenferink volgt haar op en zij werd na 
het afleggen van de ambtsbelofte geïnstalleerd als raadslid. Burgemeester 
Sjoerd Potters noemt in een toespraak de woorden kort maar krachtig pas-
send bij Marijn Peperkamp. ‘Je vond het eervol om raadslid te zijn en stond 
nadrukkelijk aan de kant van de burgers.’ Hij dankt Peperkamp voor haar 
collegialiteit, inzet en betrokkenheid, en wenst haar veel geluk. Zij wordt 
verder toegesproken door GroenLinks-fractievoorzitter Henk Zandvliet. 
Marijn Peperkamp dankt haar collega’s voor de samenwerking.

Onteigening
De raad stemt in om de Kroon te verzoeken om voor de gemeente De Bilt 
twee percelen te onteigenen. De percelen zijn nodig voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan ‘Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven.’ Een motie 
ingediend door Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) die vraagt om coulance 
bij de toekenning van de schadeloosstelling wordt verworpen.

Verklaring geen bedenkingen
De raad gaat akkoord met het afgeven van een verklaring van geen be-
denkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het gebruiken 
van het perceel Voordorpsedijk 29A in Groenekan, ten behoeve van twee 
burgerwoningen in plaats van een bedrijf met bedrijfswoning. 

Nota dienstverlening
De nota ‘Koersen op (digitale) dienstverlening - Visie en Meerjarenpro-
gramma 2019-2022’ wordt met algemene stemmen aangenomen. Erik van 
Esterik (PvdA) vindt het een nota waar je niet op tegen kunt zijn. Hij vraagt 
zich wel af over welke dienstverlening het gaat. ‘Niet over de balie waar 
paspoorten en rijbewijzen aangevraagd worden, want daar wordt hoog op 
gescoord. Gaat het eigenlijk niet over de werkcultuur van onze ambtenaren. 
Hoe gaan we om met signalen van buiten het huis, hoe snel handelen we 
en koppelen we terug.’ Ook wil hij meer weten over gemeentelijke taken 
die ondergebracht zijn bij andere partners. Wethouder Madeleine Bakker 
zegt dat het gaat om dienstverlening en gedrag van de hele organisatie met 
bewoners die ermee van doen hebben. Verbonden partijen noemt zij een 
lastige, omdat de nota ambitieus is en alle energie zal vragen de eigen me-
dewerkers in de goede dienstverleningsstand te krijgen..

Moties
Een motie ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt het college 
om in de uitvoering van het detailhandelsbeleid succesvolle aanpakken 
mee te nemen. Daarmee wordt gestreefd naar een leegstandspercentage 
van maximaal vijf procent. Wethouder Madeleine Bakker noemt de kern-
vraag in hoeverre je de gemeente het initiatief wilt geven om de leegstand 
aan te pakken. ‘De aanpak die wij nu voorstellen is om in de actieplan-
nen die per centrum ontworpen worden en waarin leegstand en de aanpak 
benoemd worden, samen met ondernemers en eigenaren van panden op 
te trekken. Met de motie verschuiven we het initiatief meer richting ge-
meente. Daar is capaciteit voor nodig en daarom ontraadt zij de motie. De 
motie is verworpen. 

Poortgebouw
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt in een motie de ontwikke-
ling van de poortgebouwen niet eerder ter hand te nemen dan nadat daar 
een goed georganiseerd participatietraject aan is voorafgegaan. Wethouder 
Landwehr stelt dat het poortgebouw bij station Bilthoven in het bestem-
mingsplan is opgenomen. Daarvoor heeft al een participatietraject gelo-
pen. ‘De opbrengst van het poortgebouw is een van de dragers van het 
centrumplan.’ De motie is verworpen
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Boskabouter zoek
Opsporing verzocht

In De Vierklank van 10 april 2019 
werd er melding van gemaakt, dat 
een echte kabouter zijn intrek had 
genomen in een holle beuk aan de 
Soestdijkseweg- Zuid in Bilthoven. 
Op het moment van publicatie was 
de holte in die beuk al ongeveer 

drie weken de comfortabele wo-
ning van Paulus. Weliswaar raas-
de het verkeer vrijwel permanent 
voorbij, maar dat scheen onze ka-
boutervriend niet te deren!

Het kan niet anders zijn dan vele 

ingezetenen bij het langsrijden de 
kabouter bespeurden en dat leverde 
steevast een glimlach op. We ver-
namen, dat er zelfs ingezetenen van 
de gemeente waren die, elke keer 
dat ze er met de auto langs reden, 
zwaaiden naar de kabouter of hun 
duim opstaken. 

Opsporing verzocht
Helaas, zo omstreeks 25 april bleek 
de kabouter te zijn verdwenen. 
Was hij terug naar zijn oorspronke-
lijk woongebied in de bossen rond 
Soest? Was hij gestolen? Waren het 
volwassenen die hem hebben ge-
roofd? Waren het kinderen die hem 
hebben meegenomen? Wie dan ook, 
zorg er a.u.b. voor dat hij weer te-
rugkomt op zijn vertrouwde plekje!

Het signalement van de boskabouter:  
* Hij draagt een rood mutsje;
* Hij heeft een blauw jasje;
* Met bijpassende bruine broek. 

                   (Karel Beesemer)Walter Eijndhoven wist de kabouter eerder op de foto te zetten.

Mutaties in de raad. V.l.n.r. Marijn Peperkamp, Ingrid Oude Lenferink 
en René Olthof.

Matangi Quartet in 
Huize Gaudeamus

‘Muzikale ideeën achtervolgen me en martelen me haast… Ik kan ze niet ontvluchten, ze 
staan als muren voor me. Mijn verbeelding speelt op mij als op een piano… eigenlijk ben ik 
weinig meer dan een levende piano…’ Dat zei de toen al ernstig zieke Joseph Haydn op zijn 

ziekbed, slechts drie jaar voor zijn overlijden. Een treurig einde voor de anders zo levenslustige 
componist, die met zijn tijdgenoten Mozart en Beethoven, die hij allen ook goed kende, 

de zogenaamde Eerste Weense school vormde: drie muzikale giganten, van wie afgelopen 
woensdag alle drie werken werden gespeeld in een volgepakt Huize Gaudeamus.

Het Matangi Quartet, dat als altijd 
met krachtige streken, maar ook 
met grote finesse, drie strijkkwar-
tetten ten gehore bracht, opende de 
avond met Haydns  kwartet op. 33 
nr. 2, dat als bijnaam ‘The Joke’ 
(De Grap) heeft: speels maar uit-
stekend afgewerkt werd het laatste 
deel steeds schijnbaar beëindigd, 
maar dan toch weer hervat, zodat 
het publiek, dat er overigens niet 
intrapte, steeds in twijfel was wan-
neer het nu echt ten einde was, pre-
cies zoals Haydn dat bedoelde.

Minder grappig was Haydns ein-
de: vlak voor de begrafenis werd 
zijn hoofd gestolen door ‘freno-

logen’, die destijds nog schedels 
maten van beroemde persoonlijk-
heden. Hoewel de diefstal al vrij 
snel werd ontdekt duurde het toch 
nog 145 jaar, voordat de originele 
schedel kon worden toegevoegd 
aan Haydns graf, waarin tegen-
woordig maar liefst twee doods-
hoofden liggen: de dieven hadden 
aanvankelijk een andere schedel 
teruggegeven, die daarop werd 
mee-begraven. Een bizar einde 
van een levenslustig componist, 
die als motto had: ‘Omdat God me 
een vrolijk hart gegeven heeft, zal 
Hij me wel vergeven, dat ik hem 
vrolijk dien’. 
              (Peter Schlamilch)

Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie zijn de leden van het 
Matangi Quartet boegbeelden van een nieuwe generatie klassieke musici. 
(foto Frans Poot) advertentie
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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.

Kom ook wat 
kids naar 
school sturen

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Julianalaan 35 Bilthoven.
Kijk voor meer aanbiedingen en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Vivani
         Chocoladereep

1.39
Bijvoorbeeld 
80 g, puur 92%
2.35

5 
ju
n
i t
/m
 1
1 
ju
n
i 2
0
19

50%
KORTING

50%
KORTING

50%

Kom voor een
gezonder 
snackmoment
De Rit
         Chips
Bijvoorbeeld  
pinto bonen  
paprika

1.39
75 g  2.79

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

Laat lokale 
bioboeren 
goed boeren
De Oorsprong
         Soep en maaltijden
Bijvoorbeeld Marokkaanse 
kikkererwtensoep

2.39
500 ml  3.99

Kom plastic  
bolletjes uit de  
natuur houden
Botanique
              Bad- en douchegel
Citroengras en 
granaatappel

2.39
200 ml  3.99

              

40%
KORTING

40%
KORTING

40%

TerraSana
      Kokosmelk

Kom voor  
voeding  
niet voor  
vulling  

Maak de  
wereld  
vrij van  
gif- 
garnalen
Yakso
      Oosterse producten

David
Ekoplaza winkel 
Utrecht

MENS is ook…
Samenloop voor Hoop
Een team van MENS De Bilt doet mee aan Samen-
loop voor Hoop. Sponsor ons en help ons het KWF 
helpen. Via de link komt u bij onze actiepagina 
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/mensdebilt
Of u kunt een contante donatie doen bij de bureau-
dienst van Servicecentrum De Bilt.

Zomerprogramma
Ons zomerprogramma staat online. Kijk op www.
mensdebilt.nl, gele button rechts onderin.

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

rijkelijk gevuld 
met rozijnen, 
krenten en 
hazelnoten
NU  € 5,25

AARDBEIENSLOF

PINKSTERSLOFJE

met verse 
aardbeien 
van € 9,95
NU  € 8,95

Onze overbekende

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]

3 1+
GELDIG VAN  

1 T/M 30 JUNI 2019

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS.   
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

20% KORTING OP ALLES VAN

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL
GRATIS. VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN BIJ DE KASSA.

2 MERKEN - 2 AANBIEDINGEN!



 De Vierklank 7 5 juni 2019

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Non verbaal afrekenen
Nog altijd haal ik mijn brood bij de warme bakker. Niet alleen dat het 
daar altijd vers en erg smakelijk is, maar ook vanwege de prettige bena-
dering door het personeel. 

Wanneer ik de zaak binnenkom is daar al een klant aanwezig. Het is 
een man die mijn groet duidelijk beantwoordt en dat stemt me plezierig 
daar dit niet altijd door iedereen wordt gedaan is mijn ervaring. Terwijl 
er wordt gewerkt aan zijn bestelling, gaat zijn telefoon.

Kennelijk is het iets belangrijks, want hij raakt geanimeerd in gesprek. 
Ook blijft hij daarmee doorgaan als zijn bestelling al klaar is en hij 
moet afrekenen. Met de telefoon in zijn ene hand probeert hij met de 
andere zijn pinpas op te diepen en terwijl hij deze in het daarvoor be-
stemde apparaat stopt zegt hij: ‘Maar even non verbaal afrekenen’ en 
gaat gewoon verder met waar hij mee bezig was. Aan zijn telefonische 
gesprekspartner laat hij weten dat hij staat af te rekenen bij de bakker, 
pakt vervolgens zijn brood en verdwijnt, nog altijd druk pratend en zon-
der te groeten.

De aardige mevrouw, die hem heeft geholpen laat hij verbijsterd achter. 

Alice Athmer - Kloosterman  De Bilt

Koffieconcert in Huize Gaudeamus
Zondag 2 juni was er weer een bijzonder muzikaal programma in Huize Gaudeamus; nu 

met plaatsgenoot Mariette Landheer, cello, en Angélique Heemsbergen, piano. Ze speelden 
composities van Casals, Vivaldi, Debussy en Saint-Saëns. 

Pablo Casals is meermalen in dit 
huis geweest en was een goede 
bekende van Julius Röntgen, die 
hier de laatste jaren van zijn leven 
woonde. Ook Mariette Landheer 
en Angélique Heemsbergen heb-
ben een bijzondere relatie met dit 
huis; zij startten hier hun samen-
werking. Zij speelden o.a. ook in 
het Utrechtse Tivoli Vredenburg 
en het Amsterdamse Concertge-
bouw.

Het stuk van Casals kreeg van de 

componist de ondertiteling mee 
‘Het hart van de melodie kun je niet 
op papier zetten’. Deze romanti-
sche compositie schreef hij op zijn 
17de en is nooit uitgebracht. Het 
duo speelde het met veel gevoel 
voor de boodschap, die er in ver-
borgen zit. Daarna speelden zij van 
Vivaldi een deel van de Sonate no. 
5 en een compositie van Debussy, 
de Sonate voor cello en piano in d 
mineur. Deze compositie moet de 
tragiek en wanhoop van een niet 
beantwoorde liefde verbeelden. 

Het duo deed dit met een bijzon-
dere overgave. Vooral de wanhoop 
was goed te horen in het zgn. pluk-
ken aan de snaren van de cello. Zij 
sloten af met de Romance opus 36 
van Saint Saëns. De heldere mu-
zieklijnen, zo kenmerkend voor 
Saint Saëns, waren goed te horen.

 (Frans Poot)

Het koffieconcert van zondag 2 juni 
werd verzorgd door celliste Mariet-
te Landheer en pianiste Angelique 
Heemsbergen.

PvdA meeste stemmen 
in gemeente De Bilt

door Guus Geebel 

In onderstaand overzicht is de uit-
slag van de Europese verkiezingen 
van 23 mei vertaald naar de ge-
meente De Bilt. Als de kiezers die 
in de gemeente De Bilt een geldige 
stem hebben uitgebracht de 26 ze-
tels die Nederland in het Europees 
parlement heeft zouden hebben 
gekozen, zou de Nederlandse af-

vaardiging er zoals in de kolom Ge-
meente De Bilt staat uitgezien heb-
ben. De  landelijke zetelverdeling is 
daarbij tussen haakjes vermeld. De 
uitslag is ook vertaald naar de ker-
nen, waarbij De Bilt en Bilthoven 
samengevoegd zijn. Er werden in 
de gemeente 18.772 geldige stem-
men uitgebracht. De PvdA kreeg 

met 3560 de meeste stemmen. De 
VVD werd tweede en GroenLinks 
derde. Het CDA en de Christen-
Unie-SGP kregen in Westbroek 
samen een meerderheid. Nieuwko-
mer Volt Nederland haalde alleen in 
Groenekan de kiesdeler en 50+deed 
dat in Maartensdijk. De opkomst in 
de gemeente was 57%. 

Kiezers konden voor de 26 leden die de Nederlandse afvaardiging telt kiezen uit 16 lijsten.

Uitslagen op basis van 26 zetels
 Gemeente 

De Bilt 
De Bilt 
Bilthoven 

Maartensdijk Groenekan Hollandsche 
Rading 

Westbroek 

D66 3 (2) 3 1 3 3 1 
CDA 4 (4) 3 4 2 2 6 
PVV 0 (0) 0 0 0 0 0 
VVD 5 (4) 5 3 6 7 3 
SP  0 (0) 0 0 0 0 0 
PVDA 5 (6) 6 4 4 4 3 
CU-SGP 2 (2) 1 7 3 1 8 
GRLINKS 4 (3) 4 2 4 3 2 
PVDD 1 (1) 2 1 1 2 0 
50PLUS 0 (1) 0 1 0 0 0 
JEZUS L. 0 (0) 0 0 0 0 0 
DENK 0 (0) 0 0 0 0 0 
GROENEN 0 (0) 0 0 0 0 0 
FVD 2 (3) 2 3 2 4 3 
PIRATEN 0 (0) 0 0 0 0 0 
VOLT 0 (0) 0 0 1 0 0 
       
Totaal 26 26 26 26 26 26 

 

Dienst voor 
ALS Lenteloop 

Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, is er een oecumeni-
sche dienst. De viering in de Centrumkerk, Julianalaan Biltho-
ven begint om 10.30 uur. Voorgangers zijn pastor Annelies van 
den Boogaard en ds. Harold Oechies. 

‘In de oecumenische dienst gaat het over de ongelovige Thomas en 
de vraag hoe geloof en twijfel zich tot elkaar verhouden’, zegt ds. 
Oechies. ‘Zijn het gezworen vijanden of tweelingzusjes? Of is de 
een onlosmakelijk verbonden met de ander? Ik geloof niet in een 
geloof zonder twijfels, in een geloof zonder vragen, in een geloof 
zonder zoeken’. 

Aan de dienst doen de omringende kerken mee. Deze handreiking 
naar andere kerkgenootschappen is winst voor de oecumene. Muzi-
kale medewerking wordt verleend door een projectkoor onder lei-
ding van Wim Brands, cantor-organist van de Centrumkerk. 
De collecte is bestemd voor onderzoek en medicatie van de spier-
ziekte ALS. Op 10 juni is er ook weer de traditionele ALS Lenteloop 
in Bilthoven. De opbrengst komt eveneens ten goede aan de stich-
ting. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de serre.  

Open Tuindag in 
Bilthoven

De afdeling De Bilt/Bilthoven van Groei & Bloei hield op zaterdag 1 
juni een Open Tuindag; eigenaren stelden hun tuin open voor bezoe-
kers. Mede dankzij het prachtige weer konden zij genieten van het vele 
moois dat de tuinen te bieden hadden. De bezoekers genoten van de 
kleuren en geuren die overal opstegen. Zij ervoeren een weldadige rust 
die er heerste.            (Frans Poot)

De eigenaar van een tuin aan de Rubenslaan leidde haar gasten (74 
in totaal) rond langs de prachtige borders met struiken, kruiden en 
bloemen. Deze tuin bood meerdere verrassende doorkijkjes.



Ook adverteren in De Vierklank? Dat kan! 
Mail naar:info@vierklank.nl
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MENS is ook…
Walk&Talk
Walk&Talk is een 
laagdrempelige 
netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden. 
Veelvoorkomende 
onderwerpen rondom 
solliciteren worden 
besproken. Ook is er 
ruimte om te netwer-
ken. Bibliotheek Idea 
Bilthoven en MENS De 
Bilt organiseren de kof-
fiepauzes gezamenlijk 
en wisselt de locatie 
van de koffiepauzes, 
tussen deze twee 
locaties af. 

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

                 Hoe goed onze 

Ilex Crenata (dark green)

het doet kunt u met eigen 

ogen zien in de tuin van 

paleis ‘t Loo in Apeldoorn.

                 Hoe enorm veel 

soorten en maten er zijn 

ziet u bij ons op het terrein. 

Allemaal 100% resistent 

tegen de buxusmot.

Hét antwoord 
tegen de buxusmot

Dorresteinweg 72b
Soest, 

035 - 6012883, 
www.vaarderhoogt.nl 

                 1e Pinksterdag 

zijn wij gesloten. 2e Pink-

sterdag zijn wij geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur.

Onze buxusvervangers zijn een enorm succes. De 
Ilex Crenata bijvoorbeeld, niet alleen resistent tegen 
de buxusmot, maar óók nog eens voller in blad en 
mooier om te zien. Bent ú ook toe aan een andere 
haag, border of bol kom dan direct langs, want deze 
week bent u aanzienlijk voordeliger uit.

Ilex Crenata
kassakorting 25%
Aanbieding geldig t/m dinsdag 11 juni

 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk 

en 
bijkomende 

werkzaamheden.

Snel als het 
moet! 
Bel of 

mail maar.

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme weken: 
 Lancôme  gezicht- en 

bodyproducten, make-up 
en geuren nu met 

20% korting 
Bij een bedrag van 65 euro

ontvangt u een cadeau van Lancôme.

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

KIK accountants & belastingadviseurs
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al sinds 1985. 
Ieder lid van ons team is gespecialiseerd in kennis 
op het gebied van administratie/accountancy en/
of belastingen ... [lees meer]

AdCura Begrafenisverzorging
De uitvaartzorg die wij u bieden, is geen kant-en-
klaar pakket, maar een persoonlijke uitvaart, ver-
zorgd tot in detail. Daarom bieden wij u ruimte 
en tijd om ... [lees meer]

25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

20% KORTING  
OP ALLES  
met je klantenkaart*

Vrijdagavond 

7 JUNI 
18:00 tot 21:00 uur

*  Geen klantenkaart? Haal hem op in de winkel.  
Vraag naar de voorwaarden.

Hubo_Adv_A5_VIP_Avond_148,5x210.indd   1 28-05-19   09:36

20% KORTING
OP ALLES
met je klantenkaart*

Vrijdagavond 

7 JUNI 
18:00 tot 21:00 uur

OP ALLES
met je klantenkaart*
*Geen klantenkaart? Haal hem op in de winkel. 
Vraag naar de voorwaarden.

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

VARKENSHAAS TRIO SPIES
Varkenshaas omwikkeld met katenspek en kruidenolie
Voor op de BBQ of in de pan; u mag het zeggen!!
Mag lekker rosé gebakken worden 100 gram 2,10

GOURMET EXCLUSIEF
Met o.a. varkenshaas, biefstuk, kalfsbiefstuk, tartaar, 
mini cordonbleu, reepjes gemarineerde biefstuk, kipfilet
Lekker voor binnen en buiten!   ± 280 gram p.p. 6,75

FRICANDEAU SATÉ VLEES
Super mals mals varkensvlees gemarineerd met o.a.
ketjap benteng manis, knoflook, sambal, kruiden...
Ook lekker voor uw eigen shaslick! 100 gram 1,35

KIPDIJ BONBON
Met o.a. kipdijfilet, room kaas, tomaat, pancetta, olijfolie
Een ware Pinkster traktatie voor uw gasten!!
± 30 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,50

FRENCHED RACKS
Super malse lamsfilet met een lekker beentje eraan.
Aan een stuk of losse koteletjes, BBQ Topper!
Lekker rosé te bakken 100 gram 4,98

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager

Lekkere Pinkstertoppers:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Geldig van maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni.

Zetfouten voorbehouden

PULLED PORC
Van de Green Egg; alleen even opwarmen !! 100 gram 1,50
SAMENLOOP BURGERS
Bij iedere 3 burgers doneert u € 1,00 aan't K.W.F.!! 3 stuks 5,00

RUNDERRIBEYE
Heerlijk doorregen, dus super voor op de BBQ!
Van de Utrechtse Heuvelrug dus lekker lokaal....
Mag kort gebakken worden als biefstuk! 100 gram 2,75

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Wij zijn
de hele zomer

geopend!

Vakantie
zomerrooster 

team:

Christa
24 juli t/m 19 aug.

Miranda
28 juli t/m 18 aug.

Esmee
13 juli t/m 28 juli

Kimberley
19 aug. t/m 25 aug.

Onze agenda loopt aardig vol!
Maak daarom tijdig

een afspraak

voor uw vakantie. Let op!!
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Vaderdagboek van 
Maartensdijkse hand

door Henk van de Bunt

‘Het geschenk van kleinkinderen’, dat is de titel van een bundel columns van Maartensdijker Leo 
Fijen, die verschijnt in de dagen voor Vaderdag. Hij schrijft al jaren kleine en alledaagse verhalen 

over zijn kleinzoons Fedde en Sam. Een aantal daarvan is verschenen in de tv-gids van KRO-
NCRV, maar veel meer van die verhalen zijn op andere plekken gepubliceerd. 

Ter gelegenheid van Vaderdag 
heeft Leo Fijen alles gebundeld 
in een handzaam boekje van 100 
pagina’s, dat vanwege omvang en 
inhoud bij uitstek geschikt is als 
een geschenk: ‘Het feit dat wij 
kleinkinderen kregen en ik groot-
vader mocht worden is me over-
komen. Ik heb me nooit gereali-
seerd, dat het zo’n grote invloed 
op mijn leven zou hebben. En ver-
tel me niet dat dit een inhaalslag 
is omdat ik te weinig genoten heb 
van mijn eigen kinderen. Zo is het 
niet. Maar kleinkinderen halen 
gewoon het beste in je naar bo-
ven. Als vader en als grootvader. 
Natuurlijk heb ik nagedacht over 
de oorzaken. Je moet niet te ver 
zoeken. Kleinkinderen leven nog 
zo in onschuld en zijn nog zo on-
bevangen. En daarnaast doen ze 
je beseffen dat je zelf het groot-
ste deel van je leven achter de rug 
hebt. Met andere woorden: je hebt 
geen tijd meer te verliezen. Klein-
kinderen leren je vooral dat de tijd 
die je gegeven is extra kostbaar 
is’, aldus Leo Fijen.

Wonder
Fijen, al meer dan 30 jaar het ge-
zicht is van de katholieke program-
ma’s op de publieke omroep en die 
ook actief is in zijn geloofsgemeen-
schap van de Sint Maartenskerk, 
verbindt de avonturen van zijn 
kleinkinderen vaak met een tweede 
of derde laag, die van de zingeving 
en het geloof. Kleinkinderen leren 
hem ook dat het geschenk van het 
leven niet vanzelfsprekend is. Ze 
verwijzen in al hun enthousiasme 
vaak naar het wonder van het be-
staan. Niets is vanzelfsprekend. 
‘Oma, denkt u dat eendjes het erg 
vinden dat ze nat worden’, is zo-
maar een vraag op een doorde-
weekse dag. Ze stellen vragen die 
niemand stelt, ze komen met ant-
woorden die volwassenen al weer 
vergeten zijn. 

Terug geven
Leo Fijen begrijpt heel goed dat niet 
iedereen het geschenk van kleinkin-
deren mag meemaken. Dat voorbe-
houd maakt hij naar ouders zonder 
kinderen of ouders die hun kind 

verloren hebben en daardoor geen 
grootvader of grootmoeder kunnen 
worden. Maar soms loopt het leven 
ook zo dat mensen in een tweede 
relatie toch nog kleinkinderen leren 
kennen van hun nieuwe partner. Ook 
als dat niet gegeven is, zijn er altijd 
kleine kinderen in de buurt. Het gaat 
Leo Fijen er om dat we als ouderen 
weer leren met de ogen en met het 
hart van een kind te kijken: ‘Mijn 
kleinkinderen hebben het kind in 
mij weer aan mezelf teruggegeven. 
Laatst zat ik met mijn oudste klein-
zoon in een voetbalstadion. En ei-
genlijk waren we allebei kind. De 
een was wat groter dan de ander. Dat 
ontroerde me diep. Te weten dat je 
als zestigplusser ook weer even het 
kind in jezelf mag ontdekken’.

Grootvader Leo Fijen.

Coalitie waterschap 
Dinsdag 28 mei is het coalitieakkoord gepresenteerd aan het Alge-
meen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den. De coalitie van het waterschap wordt gevormd door de par-
tijen Water Natuurlijk (7 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (2 zetels) en 
de geborgden Landbouw, Natuur & Economie (7 zetels). 

De verkiezingen van 20 maart hebben geleid tot een verschuiving van 
zetels, maar de coalitie wordt met dezelfde partijen voortgezet. Ook de 
4 hoogheemraden (leden van het Dagelijks Bestuur) blijven dezelfde.

Richting
Er wordt wel een andere richting gekozen. Alle partijen geven - naast 
droge voeten, voldoende en schoon water - meer aandacht aan duur-
zaamheid, klimaat- en energiemaatregelen en het bevorderen van 
biodiversiteit. Zo streeft de coalitie naar bloemrijke dijken, versneld 
afremming van bodemdaling in het veengebied, inzet van restwarmte 
van waterzuiveringsinstallatie voor de verwarming van wijken, ex-
tra zuivering van afvalwater op resten van geneesmiddelen en andere 
chemische stoffen en afkoppeling van regenwater van het riool. 

Dijkgraaf
In het Algemeen Bestuur zit (ook) Bilthovenaar Diederik van der Mo-
len: ‘Het is een akkoord op hoofdlijnen met een uitnodiging aan ieder 
om er samen verder invulling aan te geven’. 
Jeroen Haan is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Nadat hij door de 
Commissaris van de Koning zal zijn beëdigd, zal hij vanaf 2 september 
bij het waterschap aan de slag gaan.    [HvdB]

Diederik van der Molen actief in waterschaps-verkiezingstijd. 

Restaurants in actie voor 
de SamenLoop

De KWF SamenLoop voor Hoop gaat steeds meer leven. Over een kleine vier weken is het zover: op 28 
en 29 juni wordt op het terrein voor gemeentehuis Jagtlust 24 uur in teamverband gewandeld, 

om zoveel mogelijk geld op te halen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. 

Ook veel lokale ondernemers doen 
mee en sponsoren het evenement 
met een financiële bijdrage of met 
een actie om geld in te zamelen. 
Timo Agterberg van restaurant De 
Witte Zwaan in De Bilt: ‘Ieder-
een krijgt te maken met kanker. 
In je familie, vriendenkring of op 
het werk. Er is heel veel geld no-
dig voor onderzoek om deze ver-
schrikkelijke ziekte de wereld uit te 
krijgen. Daar willen wij graag ons 
steentje aan bijdragen en daarom 

steunen wij dit mooie evenement.’ 

Doneren 
Samen met de organisatie startte 
Timo een actie, waarbij restaurants 
aan hun gasten vragen om per ta-
felrekening een euro te doneren 
voor de SamenLoop voor Hoop. 
Inmiddels doen 11 restaurants mee. 
Timo: ‘Fantastisch om te merken, 
dat onze gasten graag dat ene eu-
rootje extra willen geven’. 
Naast De Witte Zwaan doen mee: 

Eetcafé Joos, Meneer Vink, Bis-
tro de Nieuwe Griffel, Eetcafé 
BU!TEN, Amis, Ripassa, Bistro 
Bilthoven, Eetcafé Van Milten-
burg, Brasserie Olivier en Dorps-
bistro Naast de Buren. 

Informatie
De SamenLoop voor Hoop wordt 
gehouden op 28 en 29 juni op het 
terrein voor gemeentehuis Jagtlust. 
Meer informatie: www.samen-
loopvoorhoop.nl/debilt. 

Opgefleurd
Het centrum van Bilthoven is vorige week opgefleurd met 32 han-
ging baskets. De bloembakken zijn bevestigd aan de lantaarnpalen 
en bevatten geraniums, petunia’s en bidens. Deze combinatie heeft 
een hoge nectar en is goed voor de biodiversiteit. 

Binnenkort zullen ook de ba-
nieren in het kader van 100-jaar 
Bilthoven vervangen worden. 
De hanging baskets en nieuwe 
banieren zijn een initiatief van 
de winkeliersvereniging Biltho-
ven Centrum om de beleving van 
het centrum voor zowel bewo-
ners, ondernemers en bezoekers 
op kleurige en fleurige wijze te 
versterken. Vrolijke bloembakken fleuren het 

winkelcentrum op.
Dorpsbistro Naast de Buren in Groenekan draagt ook een steentje bij aan de SamenLoop. [foto Henk van de 
Bunt]

Lezersactie
Onder de lezers van de Vierklank 
wordt een aantal boeken verloot. 
Om hiervoor in aanmerking te ko-
men stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl onder vermelding 
van Vaderdag’. Alle inzenders 
ontvangen bericht.
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KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak 500 gram
Zespri kiwi green of sun gold 
schaal 3 stuks
Blauwe bessen bak 125 gram
Galia meloen per stuk

 3 VOOR

45050

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 22 mei t/m di 18 juni 2019

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties 
mogelijk.

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CORONA OF DESPERADOS
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

RADLER 0.0% OF 
RADLER 2.0%
Alle soorten
2 verpakkingen

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

OLA RAKET, FESTINI 
OF CALIPPO
Alle soorten 
2 dozen

2e
HALVE
PRIJS*

HOLLANDSE 
AARDBEIEN
2 bakjes à 400 gram

 2 VOOR

5 00

VOORJAARSWIJNEN
Orana Chardonnay of Shiraz Cabernet, 
Terra Pura Sauvignon Blanc Reserva, 
Bloemfontein Chenin Blanc, Nero Oro D’Avola, 
JP Chenet White of Rosé
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

KIES & MIX
BARBECUE
3 bakjes vlees, vis, vega 
of groente met de sticker 
‘kies & mix 3 voor 9,00’

 3 VOOR

9 00

Geldig t/m di 1 oktober 2019Geldig t/m di 1 oktober 2019Geldig t/m di 1 oktober 2019

WIJKO SATÉSAUS OF HEINZ 
MAYONAISE
2 verpakkingen à 120-800 ml

2e
HALVE
PRIJS*
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Digitaal archief
Bij het woord archief denkt je vaak aan een volgebouwde ruimte vol met stoffige archiefkasten 

waar je nooit meer iets terugvindt. Gelukkig is dat tegenwoordig 
vaak niet meer het geval door de digitalisering. 

Het eerste voordeel is een voor 
de hand liggende: je bespaart een 
hoop ruimte. Want als je de hele 
administratie digitaal opslaat, heb 
je ook geen horde aan ruimte ro-

vende archiefkasten meer nodig. 
Zo houd je een hoop ruimte over, 
die je voor andere nuttige dingen 
kunt gebruiken. Eén van de groot-
ste frustraties bij klassieke archie-
ven is dat je soms urenlang (of 
zelfs dagenlang) moet zoeken om 
dat ene document terug te vinden. 

In een digitaal systeem kun je met 
een gerichte zoekopdracht binnen 
een paar seconden het juiste docu-
ment al voor je neus hebben. 

Het digitale archief van De Vier-

klank is momenteel t/m 2013 bij-
gewerkt. Voorheen werden hele 
jaargangen prachtig ingebonden 
en vormden zo een fraai naslag-
werk. Een aantal exemplaren is nog 

steeds te koop. Een greep uit het 
nieuws van precies 10 jaar terug: 

• Er was toen een Europadebat 
over de Europese verkiezingen; 
‘Op woensdagavond 20 mei in het 
gemeentehuis van De Bilt kunt u 
uw zegje doen en de nodige vragen 

stellen. Aanvang 19.30 uur. Het de-
bat staat onder leiding van burge-
meester Arjen Gerritsen’.
• Er was een aankondiging over 
het vervolg van bridgeactiviteiten 
in cursusverband op de maandag-

avond door SWO de Zes Kernen 
De Bilt in de recreatieruimte van 
Toutenburg aan de Kievitlaan in 
Maartensdijk. 
• Marijke Drieenhuizen schreef, 
dat heel veel moeders op Moeder-
dag een zelf geschilderd bloempot-
je met een plantje erin zouden krij-
gen van hun kind en dat het druk 
was op het Maertensplein, waar de 
winkeliersvereniging het mogelijk 
maakte om dat moederdag-cadeau 
te maken. Kinderen konden zich 
laten schminken en Peet van Ca-
fetaria Peet was aanwezig om de 
inwendige mens te verzorgen. 
Ook schreef zij over de opening 
die week van de inmiddels weer 
verdwenen vestiging van Marskra-
mer. 
• Guus Geebel rapporteerde: ‘De 
brandweer kreeg zondagmorgen 
10 mei om tien over zeven melding 
van een brand in een appartement 
op de eerste verdieping van flatge-
bouw Noordpool aan de Kometen-
laan in Bilthoven.
• Het Utrechts Landschap, sinds 
2003 beheerder en eigenaar van 
de Hooge Kampse plas, wil de na-
tuurwaarden ervan ontwikkelen. 
Als alles volgens plan verloopt zal 
de eerste vrachtwagen zijn lading 
met secundaire specie (grond en 
waterbodem) ergens in augustus 
2009 in de plas kunnen afleveren. 
• Kees Pijpers ontmoette Joost op 
het Maertensplein: ‘Ik had Joost 
vroeger gekend toen we nog jong 
waren. Hij was een vriendje van 
mijn vriendje en woonde een paar 
straten verder. Hij had een zusje 
en lieve ouders, die het niet breed 
hadden. Toen in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw veel landgeno-
ten ons arme land ruilden voor een 
onbekende toekomst in Canada en 
Australië, emigreerde ook dit ge-
zin. Ze wilden er wat van maken 
want na het einde van de oorlog 
was hier de opbouw wat moeilijk 
gestart. Ik weet nog dat ik de fami-
lie toen een hand gegeven heb. Ze 
zijn met het grote schip de Rijn-
dam uit Rotterdam vertrokken. Ik 
dacht hem nooit terug te zien, want 
vreemde landen lagen vroeger veel 
verder bij ons vandaan dan tegen-
woordig. Ik heb ook nooit meer 
iets van hen gehoord. 
   Henk van de Bunt

De Hooge Kampse Plas is een oude ontzanding. In de plas is in de loop 
der tijd van alles gestort. Toch is er een natuurgebied ontstaan, waar 
watervogels een thuis hebben gevonden en een das een burcht heeft. Het 
Utrechts Landschap, sinds 2003 beheerder en eigenaar van de plas, wil 
de natuurwaarden van de plas ontwikkelen. [foto Henk van de Bunt]

Kees Pijpers in 2009: ‘We zijn nog even samen op het Maertensplein op 
het randje van de pomp gaan zitten. Hij vroeg of dat een monument ter 
nagedachtenis aan een overleden iemand was’. [foto Kees Pijpers] 

Gezellig druk op Maertensplein. [foto Marijke Drieenhuizen]

De brandhaard op de eerste verdieping van flatgebouw Noordpool. [foto 
Guus Geebel] 

Medewerkers 
Poonawalla helpen bij 

Leendert Meeshuis
Ruim 20 medewerkers van Poonawalla Science Park B.V. (Poonawalla) 
staken onlangs de handen uit de mouwen bij het Leendert Meeshuis. 
Gezamenlijk schuurden en schilderden zij een deel van het binnen- en 
buitenmeubilair. 

Diezelfde middag ging ook een aantal vrijwilligers van Poonawalla 
langs bij de bewoners met een prachtig draaiorgeltje. In de huiskamers 
trakteerden ze de bewoners op liedjes van vroegere tijden, en gingen ze 
rond met ouderwetse stroopwafeltjes. 

Woonplezier
Edmée Smissaert van het Leendert Meeshuis vertelt: “Met de huidige 
ontwikkelingen in de zorg is er steeds minder tijd om extra werkzaam-
heden uit te voeren. Een deel van het massief houten meubilair was ei-
genlijk al een paar jaar toe aan een opknapbeurt. Een goed onderhouden 
leefomgeving draagt immers in grote mate bij aan het woonplezier van 
onze bewoners. We zijn blij dat de vrijwilligers van Poonawalla deze 
taak op zich hebben genomen”.

Maatschappelijk Betrokken
Samen voor De Bilt organiseerde deze middag. Deze stichting legt con-
tacten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij organi-
seert allerlei activiteiten om maatschappelijke betrokkenheid te bevor-
deren in gemeente De Bilt.

Ook actief worden?
Wilt u, net als Poonawalla Science Park B.V., samen met collega`s 
actief zijn in de Biltse samenleving, neem dan contact op met Judith 
Boezewinkel van Samen voor De Bilt: judith@samenvoordebilt.nl of 
06 11564957.

Een deel van het massief houten meubilair was eigenlijk al een paar 
jaar toe aan een opknapbeurt.
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BIJ JOU IN DE BUURT

 Optimel 
drinkyoghurt 
2 pakken van 1liter 
Van /2.36 - /2.64
 Voor 1.18 - 1.32 
 M.u.v. Kefi r

 0.99 
PER STUK NU

 1+1
GRATIS 

10 juni 
Campina 

boerderijdag 

Campina melk, vla, 
yoghurt of kwark 
Alle pakken van 1 liter 
of bekers van 500 gram
 Van /1.09 - /1.72 
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

Kindervakantieweek zoekt 
groeps- en activiteitenleiding

door Henk van de Bunt

Van 22 t/m 26 juli organiseert WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven) de 50e 
kindervakantieweek: een spetterende week vol leuke activiteiten voor alle 

basisschoolleerlingen. De kinderen worden op leeftijd ingedeeld in groepen. 

Om te zorgen dat deze groe-
pen kinderen de tijd van hun 
leven hebben wordt gezocht 
naar enthousiaste groepslei-
ding. Ben jij (qua leeftijd) mi-
nimaal middelbare scholier 
en ben jij aan het begin van 
de zomervakantie 5 dagen 
beschikbaar en wil je graag 
als groepsleiding deze va-
kantieweek meemaken, neem 
dan contact op met Gert-Jan 
Poppink via gj.poppink@
vvsowvt.nl of 030 2284973 
(ma t/m do). 

Enthousiaste mensen
Gert-Jan Poppink (sociaal 
werker) ‘Sommige jongeren 
doen meerdere jaren mee en 
het zou me niet verbazen als 
er al jongeren zijn van wie de 
ouders of zelfs grootouders al 
vrijwilliger waren bij de va-
kantieweek.’ In het gebouw 
zijn verder nog vrijwilligers 
aanwezig die bijvoorbeeld 
brood smeren, limonade 
inschenken, andere onder-
steunende werkzaamheden 
verrichten of bij bepaalde 

activiteiten meehelpen. Al 
die vrijwilligers bij elkaar 
vormen een heel gemêleerd 
gezelschap. ‘Dat maakt de 
vakantieweek heel dyna-
misch’. Subsidie van de ge-
meente krijgt WVT niet voor 
de vakantieweek. ‘Het is een 
kostendekkend plaatje. Pop-
pink: ‘Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste mensen die de 
hele week beschikbaar zijn 
en het leuk vinden om een 
groep kinderen een leuke 
start van de zomervakantie te 
bezorgen. Heb jij het in je om 
kinderen een leuke activiteit 
te bieden? De activiteiten zijn 
‘kant-en-klaar’, dus alles is 
aanwezig om er een week van 
te maken. WVT zorgt voor de 
lunch en natuurlijk krijgt ie-
dereen de nodige informatie 
zodat we er met zijn allen 
weer een geweldige week van 
kunnen maken.

Eind juli rekenen veel 
kinderen weer op een 
fantastische vakantieweek.

Zonnefestival druk bezocht
Ruim 400 festivalgangers kwamen zondag 26 mei voor duurzame inspiratie naar 

het Zonnefestival in De Bilt. Het festival werd georganiseerd door ouders 
van Vrijeschool Het Zonnewiel. Deze school maakt zich al 

jaren sterk voor groen onderwijs.

Festivalgangers konden ervaren hoe gemak-
kelijk het is om iets te doen voor het milieu. 
Zo maakten ze onder andere met gerecy-
cled materiaal onderkomens voor insecten, 
genoten ze van soep gemaakt van left over 
groenten en luisterden naar inspirerende 
talks zoals de Tiny House workshop over de 
nieuwste rage van klein en zelfvoorzienend 
wonen. 

Groen onderwijs 
Sanne Gommers (10) weet daarover te ver-
tellen: ‘We houden bijen achter de school. 
We hangen in de winter vogelhuisjes op, 
waar we pitjes in leggen. En we hebben 
zonnepanelen, een composthoop en een 
moestuin’. Zo leren ze kinderen spelender-
wijs rekening houden met het milieu. De 

grote opkomst duidt volgens een van de 
organisatoren, Karin van de Wetering, op 
een groeiende behoefte: ‘Iedereen heeft wel 
door dat het tijd wordt om in actie te komen 
voor een groene wereld. Mensen zijn nu op 
zoek naar nieuwe ideeën om daar concreet 
iets voor te doen’. 

Creativiteit en ondernemerschap
Dat deze school ook bruist van de creati-
viteit, werd wel duidelijk door de acts op 
het open podium: er waren 2 schoolbands, 
violisten, gitaristen, pianisten, zangers, 
dansers, acteurs en moppenvertellers. Een 
hapje en een drankje ontbraken niet dankzij 
een hoos aan scholieren, die zich ontpopten 
tot ware horeca ondernemers. 
         (Eline Buijs)

Festivalgangers in De Bilt maken zich hard voor een groenere wereld. (foto Jan Schepers) 
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 
uur en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672 

Betonstenen Excluton 
Colorline geel/zwart. 
15x15x6cm, gebruikt. Ruim 
15 m2. Deel ligt nog. €15,-. 
totaal. Tel.030-2288994

Riverdale beer 60cm €20,-. En 
oud houten pop kinderstoeltje 
€5,-. Tel. 06-29506849

3 oud rose kannen-fles €5,-. 
p/s. I.z.g.st. Tel. 06-29506849

Boek over planten op het ter-
ras en balkon. 216 blz. €6,50. 
Tel. 0346-243758

Rotan 3 zits bank €50,-. 1 
rotan lectuurmand €10,-. Tel. 
030-2284255

2 rotan stoelen €20,-. p/s met 
hoge rugleuning, kuip model. 
Tel. 030-2284255

Aspergepan. Als nieuw. €11,-. 
Tel. 0346-212614

Glazen bijzettafel als nieuw. 
Rond model chroom poot. 
Doorsnede 40. Hoog 57 cm. 
€15,-. Tel. 0346-212614

Dress boy wit €6,50. Tel. 
0346-212614

2-persoons houten ledikant 
met 2 lattenbodems 1.60 x 
2m. € 30,00. tel. 030-2204699

Bauknecht droogtrommel type 
TRA435oi in goede staat. € 
49,00. Tel. 030-2204699

Activiteiten
Welke vrouw 60-70 wil op 
stap met auto, man wacht op 
u. Tel. 0346-563997

Fietsen/ brommers
Lichtblauwe solide meisjes-
fiets. Merk Gazelle. Leeftijd 
7-10 jaar. In goede staat. Met 
bagagedrager voorop. Prijs 
€35,-. Tel.030-2201723

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Personeel aangeboden

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voetpro-
blemen. Ik kom graag bij u 
thuis, ook ‘s avonds. Bel voor 
info of een afspraak met Janet 
de Lange 06-29060003

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Tijdelijke WOONRUIMTE 
gezocht, liefst gemeubileerd. 
Tel. 06-40036097

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. 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.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

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

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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Op ’t bankje
Een wat oudere vrouw komt met een man stevig 
gearmd langzaam aanlopen. De man lijkt me slecht 
ter been en ik denk dat hij daarom wat ondersteu-
ning nodig heeft. Het lijkt me best een zware klus 
voor de vrouw die er wel stevig uitziet, maar de 
man is ook fors gebouwd. ‘Ga maar even zitten’, 
zegt ze als ze bij het bankje aankomen. Hij ploft 
neer en sluit al gauw zijn ogen. De vrouw kijkt er 
hoofdschuddend naar. ‘Dat valt vast niet mee voor 
u’, zeg ik als ik zie hoe ze naar hem kijkt. Ze begint 
te lachen en zegt dat het maar een incidentje is en 
dat het anders best een vitale man is. ‘Hij heeft nu 
alleen een glaasje teveel op.’ Ik kijk haar vragend 
aan want hoe kan iemand zo vroeg op de dag al 
aangeschoten zijn. Ze gaat er eens goed voor zit-
ten en vertelt dan dat haar Wim vanmorgen naar 
de verjaardag van een oude vriend is geweest. ‘Die 
kent hij al vanaf de lagere school  en met een paar 
andere oude makkers komen ze altijd nog bij el-
kaar. Vandaag is Kees jarig en de vriendenclub 
ging vanmorgen al vrij vroeg naar hem toe om kof-
fie te drinken. Ik ken dat natuurlijk wel, want dat 
gebeurt bij mij thuis ook op die manier. Dan komt 
na de koffie meteen de fles op tafel en dan zijn ze 
niet meer te stoppen. Kees woont alleen want zijn 
vrouw is een paar jaar geleden overleden dus is er 
niet iemand in huis die de zaak in de gaten houdt.’ 
Ze zwijgt en gaat nog even liefdevol met een doekje 
langs zijn neus. ‘Hij had gezegd dat hij niet zo lang 
weg zou blijven en toen het steeds later werd ben 
ik er toch maar even naartoe gegaan want ik dacht 
al dat het een drankfestijn zou worden en dan vind 
ik het onverantwoord om hem alleen over straat te 

laten gaan. Toen ik aankwam zag ik het meteen. 
Het was een hele vrolijke boel en Thomas had weer 
het hoogste woord. Hij staat bekend als moppen-
tapper en als hij begint dan blijft hij aan de gang. 
Met een dubbele tong hield hij de boel weer bezig.’ 
Ze wilden mij ook meteen een glaasje inschenken, 
maar ik heb het op een frisje gehouden.’ De man is 
intussen in een andere wereld terecht gekomen en 
laat af en toe een snurkend geluid horen. ‘Eigenlijk 
drinkt hij bijna nooit en kan hij er helemaal niet 
goed tegen’, zegt ze. ‘Maar als die mannen bij el-
kaar zitten vergeet hij dat.’ Ik kijk het tafereel even 
rustig aan en vraag of ze in de buurt wonen. ‘Ja, 
een paar straatjes verder en als hij zo wakker wordt 
kan hij met wat ondersteuning prima thuiskomen. 
Dan maar hopen dat de buren hem niet zien wag-
gelen’, zegt ze lachend. ‘Ik heb lekkere soep voor 
hem gemaakt en als hij dat op heeft is hij weer he-
lemaal van deze wereld.’ Ik vraag haar nog hoe het 
nu verder op de verjaardag van Kees gaat. ‘Ik wed 
dat als je er straks gaat kijken ze allemaal in een 
stoel liggen te snurken.’ Na enige tijd vind ze dat ze 
nu maar naar huis moeten. Ze schudt hem wakker 
en verbaasd kijkt hij om zich heen. 
Hij lijkt al wat ontnuchterd te 
zijn. Als hij weer helemaal 
weet waar hij is staat hij mon-
ter op. ‘Kom schat we gaan 
aan de soep’, zegt hij lachend. 
Hij oogt al weer helemaal 
fris en voor het laatste 
deel heeft hij geen on-
dersteuning 
meer nodig.   

Maerten

Concert

Op vrijdag 14 juni om 20.30 uur geeft het Neon 
Ensemble o.l.v. Roland Kieft een concert in de 
Oosterlichtkerk. Op het programma staat de 
indrukwekkende Tweede Symfonie van Sergej 
Rachmaninov (1873-1943). De entreekosten 
bestaan uit een vrijwillige bijdrage. 

Groen, gezond én geld 

Op vrijdag 14 juni van 20.00 tot 21.30 uur ver-
tellen Jeanine Pothuizen (KlimaatGesprekken), 
Marieke van Nimwegen (Budgetkring De Bilt) en 
Judith Verbeek (de Beweegruimte) aan de hand 
van hun eigen ontdekkingen en ervaringen over 
hoe het komt dat duurzaam leven juist gezond is 
en niet persé duur hoeft te zijn en zelfs geld kan 
opleveren. Locatie is De Beweegruimte, Molen-
kamp 62, De Bilt en toegang gratis. Meer info en 
aanmelden kan via  blauwdebilt.nl

Gezocht
Leuke verkoopster 
voor de vrijdagmorgen op het 

Maertensplein van 09.00 tot 13.00 u.
Info 0612299967

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

SVM niet bij de les tegen SVP 
Wat een mooie afsluiting van dit seizoen had moeten worden voor SVM lukte gewoon niet. 

In deze eerste van een mogelijke serie wedstrijden om promotie naar de 3e klasse gaf SVP uit 
Veenendaal SVM een lesje in doeltreffendheid en strafte fouten in de verdediging genadeloos af. 

Tot verbazing van de weer vele 
trouwe supporters stond SVM al na 
7 minuten op een 0-2 achterstand. 
Na ruim 1 minuut spelen scoorde 
SVP met een hard afstandsschot de 
0-1 en even later verdween de bal 
na slecht wegwerken van de ver-
dediging alweer in het net. SVM 
probeerde het wel maar kwam niet 
verder dan wat plaagstootjes. 
In tegenstelling tot de laatste com-
petitiewedstrijd miste SVM agres-
sie, teamspirit en geloof in eigen 
kunnen. Toen het halverwege de 
eerste helft ook nog 0-3 werd ver-
dween dat geloof als sneeuw voor 
de zon. SVM probeerde het wel, 
maar had ook geen geluk. Toch 
kwam vlak voor de rust SVM terug 
op 1-3 door Lorenzo van Zijl.

Een ongewijzigd SVM begon in de 
tweede helft met nieuw elan aan 

een inhaalrace. Mike de Kok en 
Roy Wijman kregen kansen maar 
verzilverden deze niet. SVP deed 
dat wel bouwde de voorsprong uit 

naar 1-4. Een strafschop werd zelfs 
door de gastheren niet benut. Mike 
de Kok scoorde nog wel een tweede 
treffer, maar toen stond het al 2-5.

Gelijkspel voor DOS
De topper tussen nummer twee DOS en nummer drie Unitas was tot het laatste moment 

spannend. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd - net als de heenwedstrijd 
in Westbroek - in een 12-12 gelijkspel.

DOS miste Bas de Jong vanwege 
een schorsing. De opstelling was 
hierdoor aangepast en mede hier-
door was het de eerste helft veel 
zoeken bij de ploeg. De spelers 
hadden ongewoon veel moeite om 
elkaar te vinden. Veel ballen wer-
den fout aangespeeld waardoor het 
tempo in de wedstrijd laag was. 
Ondanks het enigszins statische 
aanvalsspel wist DOS toch nog 
veel kansen creëren, maar had niet 
het geluk in de afronding.

Na de 7-4 achterstand bij rust, 
knokten de Westbroekers zich in de 
tweede helft op wilskracht terug in 
de wedstrijd. Een mooie teampres-
tatie in de zomerhitte in Harder-
wijk. Een serie van vijf doelpunten 
op rij bracht DOS bij 9-10 op een 
voorsprong. DOS wist dat alleen 
een overwinning voldoende was 
om in de race om het kampioen-
schap te blijven. Met volle overtui-
ging probeerde DOS de voorsprong 
vast te houden, maar via 10-10 en 
11-11 bleef de wedstrijd tot het ein-
de toe gelijk opgaan. Bij 12-12 had-
den de Westbroekers pech dat de 

laatste ballen op en niet in de korf 
vielen, want op basis van een goede 
tweede helft had een overwinning 
er zeker ingezeten.
De 12-12 eindstand was gezien het 
totale wedstrijdbeeld wel terecht. 
Doordat koploper SKF wel net de 

eigen wedstrijd won, zijn zij niet 
meer in te halen door DOS. De 
laatste wedstrijd op 15 juni tegen 
kampioen SKF is dan ook om de 
spreekwoordelijke baard des kei-
zer. Die laatste competitiewedstrijd 
begint in Westbroek om 15.30 uur.

Sportgala van de 
jeugdkampioenen 

Op woensdag 26 juni organiseren de Biltse Sport Federatie (BSF) 
en de gemeente De Bilt voor de 3e keer het ‘Sportgala van de Jeugd-
kampioenen’ op de sportvelden van SVM, Dierenriem 4 in Maar-
tensdijk van 16.00 tot 19.00 uur. Ditmaal met medewerking van 
Tennisvereniging Tautenburg en Korfbalvereniging Tweemaal Zes.

Het thema dit jaar is ‘Kennismaken met andere sporten’ en ‘Test je be-
hendigheid op verschillende attracties’. Het wordt een sportief evene-
ment waar sportkleding niet bij mag ontbreken. Er wordt gezorgd voor 
lekkere hapjes, drankjes en alle jeugdkampioenen krijgen een medaille 
van burgemeester Sjoerd Potters en sportwethouder Madeleine Bakker. 
Van de huldigingen van de jeugdkampioenen wordt een foto gemaakt 
om in je eigen clubhuis op te hangen.

Alle sportverenigingen of individuele jeugdkampioenen uit gemeente 
De Bilt kunnen tot 12 juni hun kampioenen aanmelden via het aanmel-
dingsformulier op www.bsfnet.nl, onder de button Sportgala, of scan-
nen en mailen naar: kirsten@bsfnet.nl            (Kirsten Szameitat)

Kampioenen bij TV 
Hollandsche Rading

Het jongensteam 10-14, 1e klas-
se van TV Hollandsche Rading 
kreeg deze voorjaarscompetitie 
een zware loting voor de kiezen 
maar het 4-koppige tennisteam 
bestaan uit Timo van Beusekom, 
Tommy Floor, Job van de Zand 
en Mats de Bruin veroverde af-
gelopen zondag in een zinderen-
de hitte de kampioenstitel.

Het was een sportieve, uitdagende 
strijd tot de laatste competitiedag. 
Nadat er vorige week was gewon-
nen bij en van koploper LTC La-
ren, en het kampioenschap welis-

waar binnen handbereik lag, moest 
er dit weekend thuis van Tulip 1 
gewonnen worden om nummer 1 
te worden. Na een overtuigende 
6-0 overwinning wisten de twaalf-
jarigen uit Hollandsche Rading de 
kampioenstitel in de 1e klasse vei-
lig te stellen en kon de champagne 
ontkurkt worden. 

(Joska Koot)

V.l.n.r. Mats de Bruin, Job van 
de Zand, Tommy Floor, Timo van 
Beusekom.

Bridgen in de Zomer
Tijdens de zomermaanden kan men op meerdere avonden in deze 
gemeente bridgen; op dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden 
kunnen de kaarten worden geschud, verdeeld en gespeeld worden.

BridgeClub Bilthoven organiseert op de dinsdagen 4 juni t/m 16 juli 
in het H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt vrij toegan-
kelijk Zomerbridgeavonden. Aanvang 19.30 uur. Aanmelding dinsdags 
tot 19.20 uur in de zaal of vóór 17.30 uur via e-mail ADNijdam@t-
mobilethuis.nl of tel. Bert Nijdam (06 19387746)

Woensdag
Bridge Combinatie Concordia-86 houdt deze zomer op de woensdagen 
12, 19 en 26 juni en 3, 10 en 17 juli weer open drives. De drives zijn 
voor iedereen toegankelijk. De speellocatie is het H.F. Witte Centrum, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden 
hoeven zich niet vooraf te melden, maar dienen wel uiterlijk 19.15 uur 
aanwezig te zijn. 

Beginners
Ingaande week 24 (12 juni) tot en met week 29 (17 juli) is iedere be-
ginnende bridger (ex-cursist) welkom op woensdagen om 19.30 uur in 
het HF Witte centrum Henri Dunantplein 4 in De Bilt om in een eigen 
groep uitgezochte spellen te komen spelen. De spellen (+ commentaar) 
worden daarna per e-mail toegezonden. 
Vanaf 24 juli tot en met 28 augustus wordt deze mogelijkheid op de 
maandagen om 19.30 uur in de kantine van SVM (Dierenriem 4) in 
Maartensdijk op dezelfde voet als in De Bilt voortgezet; ook nu weer in 
de eigen omgeving met uitgezochte spellen. De spellen (+ commentaar) 
worden ook dan weer toegezonden. Voor iedere avond dient men zich 
24 uur vooraf - bij voorkeur per paar - aan te melden via beginnersoe-
fenbridge@ziggo.nl

Donderdag
Bridgers zijn welkom om op donderdagavond te komen bridgen in de 
maanden juni, juli en augustus in het Dorpshuis van Hollandsche Ra-
ding. Aanmelding als bridgepaar bij voorkeur voor donderdag 17.00 
uur via e-mail naar bchollandscherading@gmail.com of eventueel ter 
plaatse voor 19.15 uur. De eerste avond is op 6 juni, aanvang 19.30 uur. 

[HvdB]

SVM is uitgeschakeld, kan terugkijken op een goed seizoen en gaat 
genieten van een welverdiende vakantie. (foto Nanne de Vries)

De benodigde overwinning, om nog titelaspiraties te mogen hebben, bleef 
voor DOS uit. 



Expositie ‘Reflecties’ 

Lokaal kunstenaar Andrea Ju-
riaanse exposeert in PCB Uit-
vaartwinkel Bilthoven; in de 
expositie ‘Reflecties’ toont zij 
haar waarnemingsgave. Haar 
nieuwsgierigheid veroorzaakt 
de drang om wat zij in haar om-
geving ziet en ervaart, weer te 
geven. Van fotografische mo-
mentopnamen maakt ze nieuwe 
beelden door delen weg te snijden 
en nieuwe materialen toe te voe-
gen. De expositie is te bezoeken 
tijdens de openingsdagen: dins-
dag, woensdag en vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur op Uilenpad 
1 in Bilthoven. 
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“Wat schaft de pot?”

Juni special: Heel gebakken tarbot.

Woe.
05-06
Do.

06-06
Vr.

07-06
Za.

08-06
Zo.

09-06
Woe.
12-06
Do.

13-06
Vr.

14-06
Za.

15-06
Zo.

16-06

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Souvlakisteak v.d. grill 
met tzatzikisaus

of
Gebakken roodbaarsfilet 

met dillesaus
of

Koude groentenwrap 
met tomatensalsa

Runderrib-eye van de 
grill met chimichurri

Gebakken forel met 
amandelboter

Bietjessalade met appel, 
champignons 

en Parmezaansekaas

Inloopmoment entree 
Van Boetzelaerpark

Vrienden van het Van Boetzelaerpark en de gemeente De Bilt hebben gezamenlijk een plan 
gemaakt om de entree van het park te verbeteren; graag delen zij dit plan met omwonenden en 

andere geïnteresseerden op woensdag 12 juni van 16.30 tot 18.30 uur bij de hoofdingang van 
het Van Boetzelaerpark (hoek Hessenweg-Blauwkapelseweg).

Bij de entree is een informatie-
stand geplaatst. Het betreft een 
informele inloop, zonder vast 
programma. Medewerkers van de 
gemeente en bestuursleden van de 
Stichting Vrienden van het Van 
Boezelaerpark zijn aanwezig om 
de tekeningen toe te lichten en 
zullen eventuele vragen trachten 
te beantwoorden. 

Toegankelijkheid
Wethouder Anne Brommersma 

zegt over de samenwerking die 
tot het plan heeft geleid: ‘Ik vind 
het belangrijk dat alle inwoners 
van de gemeente gebruik kunnen 
maken van het park. Het bevor-
deren van toegankelijkheid staat 
hoog op de agenda en de entree 
van het park is een bekend knel-
punt. Ik ben dan ook erg blij dat 
verbeteringen aanstaande zijn 
dankzij goede samenwerking met 
de Vrienden van het Van Boetze-
laerpark’. 

Verbeteringen 
De verbeteringen in het plan spit-
sen zich toe op de toegang en 
het aanzien van de entree (zijde 
rotonde Hessenweg). De voor-
gestelde aanpassingen zijn naast 
het verbeteren van de toeganke-
lijkheid van de hoofdingang voor 
mindervaliden het aanleggen van 
een cirkelplantsoen met vaste 
planten om deze ingang meer al-
lure te geven en het plaatsen van 
een replica van de Moerkoertvaas, 

Grazen op Sandwijck
Op zondag 9 juni organiseert Werkgroep Sandwijck samen met Het Utrechts Landschap een 
rondleiding over het landgoed. De brandrode runderen lopen weer in de weilanden, met een 

flink aantal net geboren kalveren. Niet alleen de koeien en de weilanden zijn blikvangers. Ook 
de slootkanten staan in bloei en bij mooie weer vliegen er vlinders en libellen rond. 

De wandeling begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer twee uur. 
Het verzamelpunt is de par-
keerplaats op Sandwijck aan de 

Utrechtseweg 301, recht tegen-
over het Van Boetzelaerpark. Als 
het vochtig weer is, zijn laarzen 
of hoge schoenen nodig. De rond-

leiding is gratis. Honden zijn (ook 
aangelijnd) niet toegestaan op 
Sandwijck.

Wonen met een nul 
op de meter

Wie interesse heeft in duurzaam wonen kan in juni op bezoek 
bij een duurzaam huis. In samenwerking met gemeenten in de 
regio Utrecht organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route 
thematours. Huiseigenaren delen hun ervaringen met de bezoe-
kers tijdens een rondleiding langs de duurzame maatregelen in 
hun woning. Op 16 juni om 14:00 uur geeft de familie Pierik uit 
De Bilt een tour rondom het thema ‘nul-op-de-meterwoning’. 
Hun woning is in 2018 verkozen tot ‘Duurzaamste huis van Ne-
derland’.

“We hebben ons hele huis van energielabel G naar energieneutraal 
gerenoveerd. Het is nu officieel een nul-op-de-meterwoning”, vertelt 
Mirjam Pierik. Door het plaatsen van isolatie, zonnepanelen en een 
lucht/water warmtepomp hebben zij dit weten te realiseren. “Daar-
naast is ook de tuin duurzaam aangelegd. We zoeken in alles de beste 
optie. Wat is goed voor de natuur, de mensen en ook voor onze por-
temonnee?” De familie Pierik wil graag hun ervaringen delen met 
bezoekers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: duurzame-
huizenroute.nl/thematours.

Vrienden van het Van Boetzelaerpark en de gemeente De Bilt hebben samen een plan gemaakt om de entree van 
het park te verbeteren. [foto Henk van de Bunt]

Brandrode runderen dartelen rond 
tussen de boterbloemen.

Werk van Andrea Juriaanse.

die vroeger op deze plek heeft ge-
staan. Deze historische tuinvaas 
is bijna vijfentwintig jaar geleden 
door vandalen vernield. Het plan 
is om op deze plek een replica te 
plaatsen.

Entree
Nu kunnen gebruikers van een 
scootmobiel of mensen met een 
brede rolstoel geen gebruik maken 
van het park. In het plan wil men 
de sluis aanpassen zodat ook min-
dervaliden of ouders met een brede 
kinderwagen het park in kunnen. 
In het verleden was er op de plek 

van het cirkelplantsoen een mooi 
beplantingsvak. Dit vak is door 
bezuinigingen verdwenen. De 
Vrienden van het Van Boetzelaers-
park willen dit cirkelplantsoen in 
ere herstellen en zelf het beheer 
op zich nemen. Zie voor meer in-
formatie over de Stichting Vrien-
den van het Van Boetzelaerpark, 
ontwikkelingen en activiteiten in 
het park de actuele website van de 
stichting: www.vriendenboetze-
laerpark.nl.
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