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Uw lokale
drukwerkspecialist

•  Plastic, jute, katoen, papier

•  Veel standaard kleuren

•  Diverse uitvoeringen

•  Enkel of dubbelzijdig bedrukt

Wij adviseren u graag in wat

het beste bij uw onderneming past!

Tassen nodig? Leverbaar
vanaf

25 stuks

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Tel: 06 52 46 82 10
info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
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advertentie

Zorgen om beeldbepalende Plataan
door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 mei is door de krakers van de oude gebouwen van basisschool De Nijepoort 
in Groenekan ‘open-dag’ gehouden, waarbij tal van activiteiten waren aangekondigd
op het terrein van de voormalige school. Het bestuur van het Groenekans Landschap

bracht een bezoek aan deze groep mensen, omdat zij bezorgd zijn 
over de beeldbepalende boom op het voormalige schoolplein.

Voorzitter Frans de Graaf: ‘Al snel 
werd duidelijk dat op geen enkele 
wijze vergunning is aangevraagd 
voor deze ‘open-dag’ en alle gehou-
den activiteiten. 
Volgens de gebruikers niet nood-
zakelijk omdat voor de ‘open-dag’ 
maximaal 50 personen worden ver-
wacht en geen vergunning nood-
zakelijk is. Dit vinden wij zeer 
bijzonder temeer, daar het College 
is belast met handhaving van alle 
openbare activiteiten en daarbij het 
contact onderhoudt met deze groep 
mensen’.

Boom
De Graaf vervolgt: ‘Onze zorg is 
de beeldbepalende boom; welke 
als ‘klimboom’ voor belangstellen-
den wordt gebruikt. Wij hebben de 
krakers erop aangesproken dat deze 
boom in het verleden is geplant 
door Groenekanner Copijn als ca-
deau voor de school De Nijepoort. 

Het is een bijzondere boom (Pla-
taan), die door zijn solitaire plaat-
sing op het schoolplein grote 
betekenis heeft voor het dorp Groe-
nekan. Alle kinderen in Groenekan 
hebben deze boom gerespecteerd 
en hebben de bijzonderheid in 

hun schooltijd onderschreven. Dat 
wij als Groenekans Landschap het 
gebruik van deze boom als klim-
werktuig betreuren hebben wij met 
de krakers gedeeld en daarop de 
wederzijdse afspraak gemaakt, dat 
alle materialen uit de boom op 19 
mei zouden zijn verwijderd. Een 
inspectie afgelopen zaterdag liep 
uit op een nieuwe discussie met de 
krakers omdat zij de gemaakte af-
spraak te eenzijdig vonden’.

Handhaving
Bestuurslid Hanneke Vroon vult 
aan: ‘Het is duidelijk, dat met deze 
krakers door ons geen afspraken 
te maken zijn; wij doen dus een 
beroep op het College en de Ge-
meenteraad op het handhavingsbe-
leid. Alle kinderen uit Groenekan 
hebben respect voor deze boom, de 
krakers helaas niet. Wij hadden de 
hoop op begrip, maar na gesprek-
ken met kraker Robin en anderen 
blijkt dat ijdele hoop.

Onze conclusie is, dat er sprake is 
van onberekenbaarheid in plaats 
van begrip. Aan ‘de overheid’ der-
halve het verzoek om per omgaan-
de beschermende maatregelen te 
nemen voor deze bijzondere boom’. 

De bedoelde boom komt voor in het ‘Totaal overzicht bijzondere bomen van de gemeente De Bilt 2015’ als de 
‘solitaire plataan aan de Groenekanseweg 32’.

VVD schuift aan bij coalitiebesprekingen
door Guus Geebel

Na de bespreking van het eindrapport van informateur Eric Balemans debatteerde de gemeenteraad 
op 19 mei over de situatie die is ontstaan doordat VVD, GroenLinks, D66, Beter De Bilt en CDA op 

14 mei 2018 een verkennend gesprek hebben gehad over een mogelijke coalitie met elkaar. Informateur 
Balemans stelt dat hij daar niet betrokken bij is geweest. Wel is hij inmiddels formateur.

Fred van Lemmen (VVD) is blij dat 
het eindverslag van Eric Balemans 

is afgerond. ‘De uitkomst heeft er-
toe geleid om te gaan verkennen 
hoe goed recht kan worden gedaan 
aan de verkiezingsuitslag. Het is 
nog een weg die we moeten afleg-
gen en die gedaan moet worden 
door de formateur Eric Balemans. 
‘De VVD streeft naar een coalitie-
akkoord op hoofdlijnen waar vol-
doende mogelijkheden inzitten om 
het initiatief dat we zelf in het begin 
hebben aangezet vorm te geven, om 
tot raadsbrede afspraken te komen.’ 

Vijf partijen
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
vindt 19 van de 27 zetels onaan-
vaardbaar. Hij voorziet besluite-
loosheid en vindt dat de gemeente 
uitstekend door drie wethouders 
bestuurd kan worden. Bilts Belang 
vindt dat GroenLinks er uit kan. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) wil 
verder met de vijf partijen. Hij no-
digt de andere partijen uit om nu al 
aan te geven op welke wijze zij be-
trokken willen zijn bij de totstand-
koming van een coalitieakkoord. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt 
het een goede zaak dat de VVD 

deelneemt aan de te vormen coa-
litie. ‘Hiermee wordt recht gedaan 
aan de verkiezingsuitslag. Wij wa-
ren erg gecharmeerd van het idee 
van nieuwe energie, daadkracht en 
nieuw elan om doorbraken te reali-
seren op lastige dossiers.’ 

Hij denkt daarbij vooral aan wo-
nen, werk, zorg en leefbaarheid. 
Menno Boer (SP) vindt vijf partijen 
teveel. ‘Daar is ook geen enkele 
reden voor.’ Hij pleit voor nieuwe 
wethouders. Jette Muijsson beant-
woordt de vraag van Krischan Ha-
gedoorn, of Beter De Bilt zich nog 
wel thuis voelt in de coalitie, met 
ja. ‘Wij zijn blij dat de VVD aan-
schuift, dat was onze wens.’ Kristel 
Brekelmans (Forza) noemt een co-
alitie van vijf partijen een politieke 
overkill. Het kan met vier partijen 
en dan geeft zij de voorkeur aan drie 
winnaars van de verkiezingen. Wer-
ner de Groot (CDA) noemt met alle 
nieuwe taken die bij de gemeente 
terecht zijn gekomen, een krachtig 
college geen overbodige luxe. 

Een fraai landschap lopend beleven
die kans word je zondag gegeven
met een landelijke dag
waar je wandelen mag
in de natuur op paden en dreven

Guus Geebel Limerick

Lees verder op pagina 5
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/05 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/05 • 09.30u - Ds. T.C. de Leeuw
27/05 • 18.30u - Ds. J.B. ten Hove 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/05 • 10.30u - Harry Schram

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/05 • 10.00u - de heer Karoen Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
27/05 • 10.30u - Voorgangers  

Jan Ham en Janine Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

27/05 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
27/05 • 10.00u - Prop. P.J. Verhagen

27/05 • 19.00u - Ds. A. Stijf

Pr. Gem. Immanuelkerk
27/05 • 10.30u - Mevr. ds, E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk
27/05 • 19.30u - Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
27/05 • 10.30u - Kerkgebouw gesloten. 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
27/05 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastoor J. Skiba

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/05 10.00u - Zondag van 

de Lijdende Kerk door Open Doors 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

27/05 • 10.30u - Drs. Hans Bouma

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/05 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/05 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg
27/05 • 18.30u - Ds. R. van de Kamp

Onderwegkerk Blauwkapel
27/05 • 10.30u - Ds. E.J.W. van Leersum 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/05 • - Kapel gesloten; Samendienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

27/05 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
27/05 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/05 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
27/05 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
26/05 • 19.00u + 27/05 10.30u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Ned. Ger. Kerk
27/05 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer

27/05 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop
 

 PKN - Herv. Kerk
27/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

27/05 • 18.30u - Ds. M. van Ruitenbeek

‘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

Gerdien Jansen

Van Haren Uitvaartzorg is dé uitvaart
onderneming voor De Bilt en omstreken.  
Met respect, stijl en liefde.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 
www.vanharenuitvaartzorg.nl

Koningsweg 20, 3762 EC Soest

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

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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

 Je hebt nu rust gevonden,
	 al	is	vol	droefheid	ons	hart.
 Je lijden zien en niet kunnen helpen,
	 dat	was	onze	grootste	smart.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is overleden mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader, opa en opi

Rudolf Johannes Emelaar
Ruud

echtgenoot van 

Huberta Maria Theresia Emelaar - Sturkenboom

 De Bilt, 15 januari 1932                  † De Bilt, 20 mei 2018

Bep
   Betty en Ton
      Bert en Willeke, Evelien, Lisa
      Lisette en Peter
      Fleur en Serge
   Ruud en Ineke
      Mariëlle en Rick, Luca, Fenna
      Rick en Michelle, Max, 
   Annemieke en Hans
      Tom en Marleen
      Irmi en Tom

Correspondentieadres: 
uitvaartcentrum Tap DELA
t.a.v. nabestaanden dhr. Emelaar
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE Bilthoven

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Ruud 
op vrijdag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de kapel van de  
St. Michaëlkerk, Kerklaan 31 te De Bilt.

De Eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 26 mei om 
11.00 uur in de St. Michaëlkerk op bovenstaand adres. 
Aansluitend brengen we Ruud naar zijn laatste rustplaats op de 
achter gelegen begraafplaats.

Hierna bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn en het 
delen van herinneringen in restaurant Amis, Dorpsstraat 81-83 
3732 HH te De Bilt. 

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van thuiszorg 
De Bilthuysen en Plaza Major in Huize Weltevreden voor 

de	liefdevolle	verzorging	van	Ruud.

Verdrietig, maar vol mooie herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van onze betrokken, zorgzame en lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Egbertha Jacoba van Witzenburg-Boevé
-Bertie-

echtgenote van Gerard van Witzenburg
overleden 20 augustus 2017

 ’s-Gravenhage 14 juni 1930              † Bilthoven, 17 mei 2018

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Zichtweide 13, 3437 XE Nieuwegein

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 24 mei 
om 09.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans 
Halslaan 27 te Bilthoven.

Bertie hield van bloemen.

Geboren

13 mei 2018

Antoinette

Dochter van 
Sjan en Elzeline

van Ettekoven-vanVliet

Tolakkerweg 154
Hollandsche Rading
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Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Vrijwilligers onderhouden 
begraafplaats Groenekan

door Walter Eijndhoven

Sinds de begraafplaats van de Hervormde Kerk in Groenekan in april is overgegaan in 
een stichting zijn veel bestuursleden samen met een groep vrijwilligers in de weer op de 

begraafplaats aan de Groenekanseweg. De groep harkt en schoffelt langs en tussen de graven en 
de paden liggen er weer netjes bij. 

Sinds twee jaar onderhoudt een 
groep van ongeveer veertig vrijwil-
ligers de begraafplaats aan de Groe-
nekanseweg. Iedere maandagavond 
in voorjaar, zomer en najaar en in 
de winter op zaterdagochtend hou-
den zij de paden bladvrij en zorgt 
de groep dat de begraafplaats er op 
en top bijligt. 

Monument
De begraafplaats in Groenekan is 
een gemeentelijk monument waar 
onder andere de grafkelder van 
de familie Calkoen (vroegere ei-
genaars van landgoed Voordaan) 
opvalt. Tot en met de 17e eeuw 
werden rijke inwoners begraven in 
de kerk, de minder vermogenden 
lagen rondom de kerk. Sinds 1810 
werden de overledenen, uit hygië-

nisch oogpunt, begraven buiten het 
dorp, vlakbij de spoorwegovergang 
aan de Groenekanseweg. 

‘Afgelopen winter is door het be-
stuur veel werk verricht’, vertelt 
vrijwilliger Chris van Asselt. ‘Niet 
alleen houdt zij zich, samen met de 
vele vrijwilligers, bezig met het on-
derhoud van de begraafplaats, maar 
is deze ook uitgebreid met 2.500 
vierkante meter grond. Voorlopig 
weer genoeg voor zo’n vierhonderd 
nieuwe graven’. Het stuk grond is 
aangekocht voor in ieder geval de 
komende vijftig jaar, maar Van As-
selt sluit niet uit dat dit ook zomaar 
voor honderd jaar kan zijn. Voor 
de vele vrijwilligers heeft hij niets 
dan lof. ‘Zij komen niet alleen uit 
Groenekan, maar ook uit de andere 

kernen van de gemeente en samen 
zorgen zij ervoor dat de begraaf-
plaats er netjes uitziet’. 

Ree
Eén van die vrijwilligers is Cox 
Kroeze uit Groenekan. ‘Iedere keer 
ligt er weer een berg werk op ons 
te wachten, maar als dan alles weer 
netjes is, krijg je daar veel voor te-
rug’, vertelt zij. ‘Moet je zien hoe 
mooi alles erbij ligt. Mijn vader 
ligt hier ook, iets verderop, in het 
groen. Hij hield veel van dieren, 
vooral van reeën. Vaak kon hij deze 
dieren tot korte afstand naderen, 
iets dat mij nooit lukte. Eén gebeur-
tenis zal ik echter nooit vergeten. 
Vlak na zijn overlijden reed ik naar 
huis vanaf de Biltse Hof in Biltho-
ven. Op de weg lag een ree, dood, 

dacht ik. Dichterbij gekomen zag 
ik dat het dier nog leefde. Gelukkig 
stond hij weer snel op zijn poten en 
liep voorzichtig naar de rand van 
het bos. Dat was de eerste keer dat 

ik een ree van zo dichtbij kon bekij-
ken. Hij keek mij iedere keer aan, 
alsof hij wilde zeggen “het gaat 
goed met mij”. Dat zet je toch aan 
het denken, hè?’ 

Vrijwilligers schoffelen en harken dat het een lieve lust is. 

Biltse oecumenische openluchtviering 
door Walter Eijndhoven

Zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, vond een oecumenische openluchtviering plaats op het 
terrein voor het gemeentehuis in Bilthoven mogelijk gemaakt door kerkgenootschappen uit De 

Bilt, Bilthoven, Maartensdijk en Hollandsche Rading. De samenzang werd o.a. ondersteund 
door het Nederlands Brandweerorkest. 

Tussen de voordrachten door werd 
veel gezongen, onder (be-)leiding 
van een groot projectkoor en het 
Nederlands Brandweerorkest, on-
der andere de nummers ‘Morning 
has broken’, van Cat Stevens en 
‘Mag ik dan bij jou’, van Claudia 
de Breij’. Tijdens de bijeenkomst 
werd een collecte gehouden voor 
Vluchtelingenwerk. Gehoopt wordt 
dat met de opbrengst laptops en di-
verse andere leermiddelen kunneen 
worden aangeschaft. 

Wethouder Madeleine Bakker 
opende de bijeenkomst (r), waar-
na vertegenwoordigers van kerk-
genootschappen uit verschillende 
kernen hieraan bijdragen leverden. 

Meer dan 500 mensen kwamen af op de openluchtviering voor het gemeentehuis in Bilthoven. Na de bijeenkomst 
was er ruimte voor ontmoeting met koffie, thee of sap en een krentenbol. 

Dienst over Vervolgde Kerk 
Op zondag 27 mei wordt er De Nieuwstraatgemeente 

VEG De Bilt een dienst gehouden die in het teken staat van 
de Vervolgde Kerk. Een spreker van Open Doors gaat in de 
dienst voor en vertelt over landen waar christenen worden 
gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof. 

Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen pra-
ten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan 
alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin 
in een concentratiekamp wordt opgesloten. Ook in veel moslimlanden 
kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in 
het geheim. De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging 
inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen be-
lijden. Aan de hand van de Bijbel en van eigen ontmoetingen met ver-
volgde christenen wordt weergegeven wat christenen in de ‘vrije we-
reld’ kunnen leren van de Vervolgde Kerk. 

De themadienst over de Vervolgde Kerk wordt gehouden in de Nieuw-
straat 47 in De Bilt en begint om 10.00 uur.  (Marjolijn van der Mast) 

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 26 mei wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen 
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de weg te 
zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

OudersLokaal en Autisme

Op donderdag 24 mei organiseren 
Ouders en Ouders Lokaal De Bilt 
het PraatLokaal Autisme; een plek 
voor vaders en moeders van kinde-
ren met (vermoeden van) autisme 
met elkaar ervaringen uit kunnen 
wisselen en gebruik te maken van 
elkaars deskundigheid en steun te 
bieden. Op verzoek kunnen speci-
fieke thema’s besproken worden.

Locatie: vvso WVT, Talinglaan 10, 
Bilthoven. Inloop vanaf 19.30 uur, 
start om 20.00 uur tot ongeveer 
21.30 uur. 
Voor koffie en thee zal door WVT 
een kleine vergoeding worden
gevraagd. Aanmelden kan via
www.ouderslokaal.nl

Weeksluiting

Vrijdag 25 mei is er in Dijckstate 
Maartensdijk een weeksluiting waar-
in Anton Verstoep (PKN Westbroek 
e.o.) voor gaat. Aanvang 19.30 uur en 
na afloop is er gelegenheid voor sa-
menzijn en ontmoeting bij een kopje 
koffie/thee.

Expositie keramiek

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 
zullen acht keramisten hun werk 
tentoonstellen in een pottenbak-
kerij aan de Groenekanseweg 138 
in Groenekan. Al het werk is am-
bachtelijk met de hand gedraaid op 
de pottenbakkersschijf en voorzien 
van mooi glazuur. Beide dagen ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. 
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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 24 mei
t/m woensdag 30 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Kip-asperge salade
Filet Americain

Eigengemaakte beenham
Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

WEGENS SUCCES: 
STOMPETOREN 
GRASKAAS

1
KILO 9.99

ROOMBRIE 100
GRAM 1.25 

Noten & pinda's

Lamshaasjes of filet

Kipshaslicks
met of zonder spek

Kipfilet

100
GRAM 3.98

500
GRAM 5.98

100
GRAM 3.98

Australische rib-eye

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98

CASHEWNOTEN

LUXE CRANBERRY MIX

500
GRAM 5.98

Overheerlijk!

De allerlekkerste!

6 HALEN=
5 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

Extra donderdag voordeel:

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

2 
VOOR 7.50

2
VOOR 7.50

BROODJE 
PULLED PORK

DEENSE BROODJES

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
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Aardbeien- 
stammetje
Met verse Hollandse 
aardbeien en room

Nu € 9,95

•  Asperges-schotel € 1,49
100 gram

•  Vers gesneden Meloenmix
of watermeloen € 2,99

bak 500 gram

•  Hollandse Trostomaten € 0,99
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Ciabatta met
zongedroogde
tomaatjes
of Ciabatta met
taggiasche olijven

Nu € 1,99

Hollandse
Aardbeien
Dagelijks vers,
scherpe dagprijzen

Alleen donderdag

Vers
gesneden
Snijboontjes

Zak 400 gram € 1,99

Vers van de traiteur

•  Macaroni-gehaktschotel of 
Koude macaroni schotel € 0,99

100 gram
•  Zomer-spaghetti met

bu� el-mozzarella of 
spaghetti met scampi’s,
en rucola

€ 6,95
per portie

•  Japanse Kip
met noodles of rijst

€ 1,25
100 gram

HOLLANDSE ASPERGES 
VAN ONZE EIGEN TELER,

DE BESTE KWALITEIT, 
GRATIS GESCHILD!

ZEER SCHERPE 
DAGPRIJZEN!
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advertentie

Proef parkeerzone Het Oude Dorp
Vanaf 11 juni geldt in de straten van Het Oude Dorp in De Bilt doordeweeks van 10.00 tot 

18.00 uur een blauwe zone. Bezoekers kunnen er dan maximaal twee uur parkeren met een 
parkeerschijf. Voor bewoners en ondernemers gelden ontheffingen. De gemeente wil met deze 

maatregel bij wijze van proef de parkeeroverlast in de wijk verminderen. 

Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen: ‘Inwoners en ondernemers in 
Het Oude Dorp in De Bilt ervaren 
regelmatig parkeeroverlast. Samen 
met de inwonersgroep kwamen we 
in anderhalf jaar tijd tot deze oplos-
sing: een proef om een blauwe zone 
in te voeren. Een mooi voorbeeld van 
burgerkracht en gemeentelijke regie’. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor het aan-
brengen van de blauwe zone zijn 
inmiddels gestart en zullen tot en 
met vrijdag 8 juni duren. De werk-
zaamheden worden gefaseerd uit-
gevoerd. 

Per dag wordt er een gedeelte van 
de parkeervakken afgezet waar de 
blauwe zone wordt aangebracht. 
Het verzoek is de auto daar dan niet 

te parkeren. De rijweg blijft wel 
open voor alle verkeer.

Betreffende straten
De zonering wordt aangebracht 
in de volgende straten: aan beide 
zijden van de Dorpsstraat v.o. 
Steenstraat (tussen Zorgvliet en de 
Burg. De Withstraat), de Burg. De 
Withstraat (tussen Jasmijnstraat en 
Soestdijkseweg Noord), Kapelweg, 
Biltstein en het parkeerterrein voor 
De Witte Swaen. 

Ontheffingen
In de week van 4 juni ontvangen 
bewoners en ondernemers par-
keerkaarten om langer dan twee 
uur te parkeren en informatie over 
het digitaal aanvragen van onthef-
fingen. Deze zijn in 2018 gratis.  
Het effect van de blauwe zone 

wordt eind 2018 geëvalueerd.
 
Samenwerking
Een parkeertelling liet in 2016 zien 
dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt 
worden door automobilisten die 
met het openbaar vervoer of de fiets 
verder reizen naar de stad Utrecht. 
Hierover is uitgebreid van gedach-
ten gewisseld met een werkgroep 
van bewonersvereniging en zijn 
gezamenlijk bewonersavonden ge-
organiseerd over dit onderwerp. 

Ook heeft de Vereniging Het Oude 
Dorp op basis van een eigen enquête 
een parkeeradvies aan de gemeente 
uitbracht. Afgelopen januari orga-
niseerden vereniging en gemeente 
samen voor alle belanghebbenden 
een drukbezochte inloopavond over 
de voorgenomen maatregelen.

In de straten van Het Oude Dorp in De Bilt geldt straks doordeweeks een blauwe zone. Ook in een zomerse 
weekeinde zijn (in de Dorpstraat) alle parkeerplaatsen volledig en langdurig bezet. [foto Henk van de Bunt]

Ebbe Rost van Tonningen
geen kandidaat-wethouder

Donderdag 17 mei heeft Ebbe Rost van Tonningen (74) in een korte verklaring in de 
gemeenteraadsvergadering van De Bilt te kennen gegeven dat hij zijn kandidatuur
van Beter De Bilt als wethouder voor een nieuwe coalitie ‘niet meer passend’ vindt. 

Hij ziet voor zichzelf in de heersen-
de omstandigheden in het gemeen-
tebestuur van De Bilt geen kans om 
goed te functioneren. Zijn werk als 
wethouder wordt vanzelf beëindigd 
op het moment dat er een nieuw 
College wordt geïnstalleerd. Eerder 
had Rost van Tonningen al te ken-
nen gegeven geen gemeenteraads-
lid meer te willen zijn, ondanks het 
grote aantal voorkeursstemmen die 
hij bij de recente gemeenteraads-
verkiezingen haalde. Daarmee 
komt aan 12 jaar participatie in het 
gemeentebestuur De Bilt een einde. 

Gevraagd
In 2006 werd Rost van Tonningen 
gevraagd om voor de ABBB - een 
afsplitsing van de VVD - in de ge-
meenteraad zitting te nemen. Het 
was toen een eenmansfractie. In 
2008 veranderde hij de naam in 
Bilts Belang en wist als lijsttrek-
ker in 2010 in de gemeenteraads-
verkiezingen winst te boeken (van 
1 naar 4 zetels) en werd oppositie-

leider. De nieuwe partij Beter De 
Bilt haalde in 2014 met Rost van 
Tonningen als lijsttrekker 4 zetels; 
evenveel als de VVD, maar Beter 
De Bilt kwam niet in het College. 

Toen in november 2016 een VVD-
wethouder haar ontslag indiende 
kwam Beter De Bilt alsnog in het 
College en werd Ebbe Rost van 
Tonningen wethouder. [HvdB]

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen was o.a. betrokken bij de realisatie 
van de tunnel in de Leijen; hij noemde daarbij ook zijn voorgangers voor 
hun betrokkenheid. [foto Henk van de Bunt]

Vervolg van pagina 1 

Vertrouwen
Fred van Lemmen benadrukt dat de vijf partijen de gesprekken voeren 
op basis van gelijkheid. Over de lange tijd dat het proces duurt gebruikt 
hij de metafoor: de achteruitkijkspiegel is kleiner dan de voorruit. ‘We 
moeten nu echt door de voorruit gaan kijken. Daar wachten de inwoners 
op en ook wij wachten op een coalitieakkoord dat voldoende ruimte laat 
voor iedereen om daarin mee te kunnen doen. We moeten werken aan 
vertrouwen, elkaar steunen en laten zien dat je een team bent ’ 

Johan Slootweg (SGP) noemt het een positief geluid dat er geen dicht-
getimmerd coalitieakkoord moet komen. Hij hoopt dat het zo gaat ge-
beuren. Hij deelt voor een groot deel het betoog van Bilts Belang over 
de vijf partijen en vijf wethouders die er gaan komen, wat hij volstrekt 
overbodig vindt. Hij wil het aantal wethouders op totaal 3,5 fte houden. 
Slootweg gaat in op de uitnodiging van GroenLinks om nu al punten 
aan te dragen voor een coalitieakkoord. Hij ziet graag dat GroenLinks 
zijn handtekening zet onder een akkoord waarin staat dat het bouwen 
van woningen ook buiten de rode contour kan, waarin staat dat energie-
neutraal in 2030 niet haalbaar is, waarin staat dat het groenonderhoud 
aanzienlijk verbeterd wordt en dat er naar nieuwe ontsluitingswegen 
gezocht moet worden. Henk Zandvliet geeft aan dat hij met zijn vraag 
om suggesties voor een coalitieakkoord niet bedoeld heeft dat dit tij-
dens deze vergadering moest gebeuren.

Krischan Hagedoorn wil van een nieuw college daadkracht en nieuw 
elan zien.

Kort nieuws
Repair Cafe Bilthoven

 
Op zaterdag 26 mei is er Repair 
Cafe bij de WVT in Bilthoven. 
Ervaren reparateurs helpen bij 
het repareren van kleding, elek-
trische apparaten, computers, 
fietsen, houtwerk, speelgoed, en 
nog veel meer. Voor de kinderen 
is er een begeleide knutseltafel, 
waar zij  de mooiste dingen kun-
nen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven, Tijd: 11.00 – 15.00 uur. 

Werkochtend in  
het Van Boetzelaerspark

Op zaterdag 26 mei wordt er 
weer gewerkt in het Van Boet-
zelaerspark en de boomgaard. 
Aanvang 9.30 uur in/bij het 
parkhuisje met een kopje kof-
fie. Rond 11.15 uur is er een 
pauze en daarna wordt weer 
doorgewerkt tot ongeveer 12.30 
uur. Aanmelden s.v.p. info@ 
vriendenboetzelaerpark.nl.

Wandelcoaching

Op zaterdag 26 mei is er een 
mogelijkheid om kennis te 
maken met wandelcoaching.Ver-
trek vanaf Lucia Hieltjes, Water-
hoenlaan 12, Bilthoven. Meer 
informatie en aanmelding op  

www.coachinglh.nl of bij Lucia 
Hieltjes 06 40634625

Kas Brocante

Op de boomkwekerij aan de Groe-
nekanseweg 250 van Jan van Vul-
pen in Groenekan is er op zater-
dag 26 mei weer een brocante in 
de kas van 10.00 tot 16.00 uur. 
Brocante, serviezen, regenton-
nen en ijzeren manden, meubels, 
2hands kleding, kunst, keramiek, 
muziek, prachtige verse boeket-
ten, tuindecoraties, lekkernijen 
en meer. Op de kwekerij hebben 
ook kunstenaars hun werkplek die 
meedoen aan de Kunstroute van 
Kunstkring BeeKk.
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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.

 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

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Is opruimen lastig voor u? 
Weet u niet waar te beginnen?
Bij MENS De Bilt wordt eens per maand een bijeen-
komst gehouden voor mensen die moeite hebben 
met opruimen. Onder het genot van een kopje koffie 
of thee behandelen we een aspect of thema van het 
opruimproces. U ontdekt hoe u dingen anders aan 
kan pakken en misschien ontmoet u een
opruimmaatje waarmee u samen aan de slag gaat. 
Of u kunt de hulp van een opruimbegeleider
inhuren. Neem de stap. U bent hierin niet alleen! 

Op zaterdag 26 mei van 10.00-11.15 uur.
U bent vanaf 9.30 uur welkom bij: MENS De Bilt op 
Weltevreden 4 in de Bilt. Deelnamekosten € 2,50

Deze ochtend wordt georganiseerd door:
Marian ter Steege, ervaringsdeskundige en
Rianne Smit, opruimbegeleider. Voor meer info
zie ook: www.rianneruimtmeeop.nl 

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ACTIE

BIJ AANKOOP VAN UW 
CLEANSINGSET KRIJG UW 

GRATIS 400ml TONIC CADEAU!
 

RENERGIE MULTI LIFT, 
VISIONNAIRE OF

HYDRA ZEN CRÈME 75ml
VOOR DE PRIJS VAN 50ml

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Primera Maartensdijk

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Geldig van 23 t/m 30 mei 

EEN HEERLIJKE 
AARDBEIENSLOF

van € 8,95 nu voor

€ 7,95

TURKS BREEKBROOD
lekker bij de BBQ! Nu

€ 2,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Informateur Eric Balemans
verder als formateur

door Guus Geebel

Op initiatief van fractievoorzitter Theo Aalbers van de ChristenUnie en gesteund door bijna 
alle fracties werd donderdag 17 mei in een extra gemeenteraadsvergadering de eindrapportage 
van informateur Eric Balemans besproken. Balemans lichtte zijn werkwijze toe en ging in op de 
vragen en opmerkingen van de fracties. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen trekt in een kort 

statement zijn kandidatuur voor het wethouderschap in een nieuw college in. 

Bijna alle fracties complimenteren 
de informateur met de snelheid en 
gedegenheid waarmee het eindrap-
port werd geleverd. Hij ontving de 
informatieopdracht op 1 mei van 
de VVD, na het mislukken van de 
formatieopdracht van Rudi Boek-
hoven. Theo Aalbers gaat in op 
een aantal uitgangspunten die Ba-
lemans in de eerste ronde met alle 
partijen duidelijk naar voren zag 
komen. ‘In de twee ronde komt de 
informateur tot de conclusie dat 
GroenLinks, D66, CDA en Beter 
De Bilt de enige combinatie is met 
een meerderheid en dat zij aanga-
ven een coalitie wel te zien zitten. 
Het gaat eigenlijk om het voort-
zetten van de oude coalitie waar 
GroenLinks twee zetels gewon-
nen heeft en die gebruikt om twee  
verliezers overeind te houden. De 
oude man die verder gaat op twee 
krukken.’ 

Jette Muijsson (Beter De Bilt) 
onderschrijft de conclusie dat de 
formatie door moet gaan met de 
huidige vier partijen, maar is blij 
met het gesprek waarbij de VVD 
aanschoof. Johan Slootweg (SGP) 

vindt het beschamend dat twee 
maanden na de verkiezingen nog 
geen letter op papier staat en we 
terug bij af zijn. ‘Er liggen enorme 
vraagstukken als het gaat om wo-
ningbouw en mobiliteit.’ De SGP 
wil in het college niet meer dan 3,5 
fte zien. Han IJssennagger (Bilts 
Belang) valt het op dat acht harde 
punten in strijd zijn met het advies 
van de informateur.

Daadkracht
Werner de Groot (CDA): ‘Er is be-
hoefte aan een sterk bestuur dat ook 
in staat is de positie van De Bilt 
in de regio substantieel te verster-
ken.’ Krischan Hagedoorn (PvdA) 
complimenteert Balemans met zijn 
werk, maar niet met het advies zelf, 
dat lijkt in te gaan tegen de consta-
teringen van de informateur zelf. 
Menno Boer (SP) sluit zich daarbij 
aan. Het resultaat van de afgelopen 
vier jaar noemt hij mager. ‘Een ge-
forceerd zwembad en geen sociale 
woningbouw.’ Kristel Brekelmans 
betreurt dat Forza als winnaar niet 
werd uitgenodigd voor een tweede 
gesprek, terwijl in het verslag van 
informateur Balemans staat dat de 

verkiezingsuitslag zijn vertaling 
moet krijgen in de samenstelling 
van een nieuw college. Ze zegt 
bereid te zijn constructief aan te 
schuiven.
Henk Zandvliet (GroenLinks) was 
ook verbaasd met het advies van 
de informateur om de oude coalitie 
door te laten gaan. Zijn partij wilde 
komen tot een wat ruimere meer-
derheid dan 14-13. Hij vraagt de 
informateur of hij een vijf partijen 
combinatie heeft overwogen. Don-
ja Hoevers (D66) is bereid stappen 
te zetten en bestuursverantwoorde-
lijkheid te nemen. Fred van Lem-
men (VVD) stelt dat het eindrap-
port van Balemans de resultante is 
van hoe de partijen erin zitten. ‘We 
zijn aangeschoven om recht te doen 
aan de verkiezingsuitslag. We zul-
len ervoor waken dat daadkracht en 
resultaatgerichtheid tot hun recht 
komen.’

Bestuurscultuur
Informateur Eric Balemans beant-
woordt met zoveel mogelijk trans-
parantie de gestelde vragen. ‘Ik ben 
op 1 mei gevraagd als informateur 
en heb eerst een verkennend ge-

sprek gevoerd met alle fracties. 
Daaruit kwam een aantal consta-
teringen gebaseerd op uitspraken 
die tijdens die gesprekken zijn ge-
daan.’ Hij heeft ook gesproken over 
de bestuurscultuur en adviseert dit 
onderwerp de komende tijd goed 
tegen het licht te houden. Balemans 
zegt dat de gesprekken openhartig 
naar hem toe waren. ‘Ik heb ook 
een aantal scherpe vragen gesteld 
om te kijken waar ruimte zit. Dat 
heeft ertoe geleid dat ik zes partijen 
heb uitgenodigd voor een tweede 
ronde. Duidelijk werd dat de niet 
uitgenodigde partijen naar grote 
waarschijnlijkheid geen onderdeel 
zouden worden van een potentiële 
coalitie naar de toekomst toe.’ Hij 
begrijpt de gevoelens bij Forza. 
‘Maar er was bij de eerste gesprek-
ken geen combinatie mogelijk waar 
die partij een onderdeel van was. 
Op basis van die informatie is de 
partij niet uitgenodigd.’ Hij heeft 
bewust niet geadviseerd voor een 
minderheidscoalitie. ‘Ik ken in de 
Nederlandse geschiedenis één min-
derheidscoalitie en die heeft het 
niet goed gedaan.’

Formateur
Balemans heeft bij de tweede ge-
sprekken een aantal constateringen 
gedaan. Op basis van de eerste ge-
sprekken is er geen combinatie mo-
gelijk. ‘In de tweede ronde heb ik 
de bereidheid gevraagd partijstand-
punten los te laten, coalitiegenoten 
of andere partijen los te laten en om 
mensen los te laten. Dat deed ik om 
te kijken waar er ruimte is. Zo zijn 
combinaties op tafel gekomen. In 
de gesprekken ging iedereen uit van 
vier partijen. 
Als je de optelsom van al die plaat-
jes maakt, bleek er maar één com-
binatie mogelijk en dat was voort-
zetting van de huidige coalitie. Of 
die stabiel is weet ik niet, wel dat 
die de afgelopen twee jaar stabiel 
was. Ik heb aangegeven wat ik heb 
geconstateerd en wat op dat mo-
ment de enige mogelijkheid was. Ik 
heb daarna gezien dat partijen hun 
verantwoordelijkheid hebben geno-
men om verder te gaan kijken. Dat 
heeft ertoe geleid dat ik gevraagd 
ben formateur te worden voor de 
volgende ronde en daar heb ik po-
sitief op gereageerd.’

Eric Balemans gaat nu aan de slag als formateur.

‘Gouden Open Huis’
in OCRinnebeek

Sinds maart 2018 is de dagbehandeling Rinnebeek, 
onderdeel van De Bilthuysen, getransformeerd naar 

een Ontmoetingscentrum waar mensen met dementie 
of andere beperkingen nieuwe sociale contacten 

kunnen leggen en deel kunnen nemen aan verschillende 
activiteiten. 

Het activiteitenaanbod bestaat onder andere uit tafelgesprekken, krant 
lezen, wandelen en beweegspellen, maar ook Tai Chi Qiong les of een 
meezingmiddag. Door de bezoekers van het OC een gestructureerd en 
zinvol activiteitenprogramma aan te bieden, worden vaardigheden li-
chamelijk en geestelijk op peil gehouden, waardoor men langer thuis 
kan blijven wonen. 

Behandelaren
Naast professionele begeleiding zijn er mogelijkheden voor het inzet-
ten van behandelaren zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en specialist 
ouderengeneeskunde. Ook mantelzorgers worden ondersteund. Zij 
kunnen bij het OC terecht voor een luisterend oor en zich aanmelden 
voor de ontmoetingsgroep of informatiebijeenkomsten. 

‘Gouden Open Huis’ 
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met OC Rinnebeek wordt 
dinsdag 29 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur een ‘Gouden Open Huis’ 
georganiseerd. Tijdens het open huis kan kennis gemaakt worden met 
OC Rinnebeek en aangeschoven worden bij verschillende activiteiten. 
Om 14.30 uur wordt een high tea geserveerd en is er livemuziek. Buurt-
bewoners en kinderen zijn ook van harte welkom.

OC Rinnebeek aan de Sint Laurensweg 11 is elke maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur. Voor verdere 
info of contact: Willy Sturkenboom (coördinator) via tel. 06 20640523 
of via e-mail w.sturkenboom@debilthuysen.nl. 

Kunstkring BeeKk
exposeert in Traverse

door Walter Eijndhoven

Eenmaal per jaar houdt Kunstkring BeeKk een expositie in de Traverse
van gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg-Zuid 173 in Bilthoven.

Dit jaar van vrijdag 18 mei tot en met dinsdag 3 juli.

Het is een expositie met een grote 
diversiteit aan technieken en stij-
len. De exposanten zijn benaderd 
door Werkgroep Traverse SKC. 
Dit jaar bevat de expositie werken 
van de BeeKk-leden Jur Fortuin 

(assemblages), Sascha Hacska 
(glas), Bob van der Putten (hou-
ten beelden), Barbara Post (kera-
miek en collages), Natascha van 
Zwieten (tekeningen), Merlijn 
van der Wardt (fotografie), Na-

lima Marijke van de Beek (aqua-
rellen), Connie van Zwetselaar 
(schilderijen) en Ineka Croon 
(schilderijen). Voor verdere infor-
matie over deze kunstenaars zie  
www.kunstkringbeekk.nl

Wethouder Hans Mieras opent deze mooie en bijzondere expositie in de Mathildezaal van het gemeentehuis. 
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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.

159 399

500 079

Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 mei 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Broccoli

500 gram

Hollandse 
aardbeien

2 bakken

Riblappen

500 gram

Goudeerlijk 
bakkers
kornbrood

per stuk van

€2,09
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Chapeau-penning
voor sportambtenaar 

door Henk van de Bunt

Locoburgemeester Madeleine Bakker reikte op 15 mei in de Oude Raadszaal van gemeentehuis 
Jagtlust een chapeau-penning uit aan sportambtenaar Wim Tigelaar. Tigelaar heeft altijd meer 

gedaan dan dat er van een sportambtenaar verwacht kan worden. 

De Biltse Sport Federatie (BSF) 
had een voorstel ingediend voor 
een gemeentelijke onderschei-
ding t.g.v. het komend afscheid 
voor Wim Tigelaar. Tal van Biltse 
sportverenigingen (C.S.V. Frater-
nitas, Tennisvereniging FAK, Irene 
Beach Volleybal, SCHC, MMHC 
Voordaan, KV NOVA, SVM en 
Tennisvereniging Hollandsche Ra-
ding) hadden deze aanvraag mede 
ondersteund: ‘Wim Tigelaar is een 
zeer betrokken, verbindende en 

uitermate enthousiaste sportambte-
naar, die zich nooit op de voorgrond 
plaatst, maar daar aan het einde van 
zijn werkzame carrière, naar hun 
mening, zeker één keer hoort’. 

Motivatie
Wim Tigelaar heeft als sportambte-
naar altijd meer gedaan dan dat er 
van een sportambtenaar verwacht 
kon worden. In de motivatie van 
het verzoek voor een gemeente-
lijke onderscheiding komt dat ook 

duidelijk naar voren: ‘Hij was (en 
is) altijd oplossingsgericht, enthou-
siasmerend en betrokken bij alle 
zaken, die onder zijn aandacht wor-
den gebracht. Daarnaast heeft hij 
zich buiten zijn functie bezig ge-
houden met bezoek en organisatie 
van evenementen; iets dat door de 
sportverenigingen in de gemeente 
De Bilt bijzonder op prijs wordt 
gesteld. Tigelaar weet wat sporten 
is en wat sporten betekent voor de 
mens’.

Luisteren
‘Bij misvatting van het beleid door 
de sportverenigingen en de BSF 
was hij er altijd om te problemen op 
te lossen. Voor verenigingen was 
hij een luisterend oor en gaf daar, 
waar nodig was, de juiste adviezen. 
Sluitingstijden kende hij niet, hij 
was op ieder moment van de dag en 
avond voor de vele sportclubs aan-
spreekbaar. Indien er expertise ge-
wenst werd die binnen de gemeente 
beschikbaar was, dan heeft Tigelaar 
altijd succesvol voor inzet van deze 
ambtenaren bemiddeld’. 

Peloton
Wim Tigelaar trad op 1 augustus 
1980 in dienst van gemeente De 
Bilt. Madeleine Bakker: ‘Maar 
jij voldoet niet aan het beeld dat 
mensen hebben bij een ambtenaar 
die bijna 38 jaar in dienst is van 
dezelfde gemeente; niet in uiter-
lijk en niet in daadkracht. Je hebt 
je met hart en ziel ingezet voor de 
Biltse sportverenigingen en sport-
ontwikkeling. Je staat als inwoner 
van Nieuwegein vaak in het vrije 
weekend langs de Biltse sportvel-
den. Je kent alle verenigingen als 
je broekzak en kent vele bestuur-

ders, de BSF en vrijwilligers in 
de sport’. De locoburgemeester 
noemde ook de actieve sporter 
Wim Tigelaar: ‘Wanneer we een 
parallel trekken met jouw sport 
wielrennen dan ben je een renner 
die opvalt in het peloton door het 
vele werk dat je verzet. Daarbij 
houdt je je teamgenoten, die ach-
terin in het peloton rijden, nauw-
lettend in de gaten om ze bijtijds te 
behoeden voor afhaken. Je schuwt 
het water-dragen niet als iemand 
dat nodig heeft. Maar ook ben je 
voor in het peloton te vinden als 
trekker en aanjager. Je zult nooit 
als eerste juichend met de handen 
omhoog over de finish gaan, om-
dat je die eer gunt aan je kopman 
of aan een andere teamgenoot die 
je centraal wilt stellen. Daarbij 
ben je ook nog een geliefd persoon 
met een hoge gunfactor waardoor 
je veel voor elkaar weet te krijgen 
voor de sport en de sportverenigin-
gen in De Bilt. Je ontvangt de cha-
peau-penning niet als werknemer 
van Gemeente De Bilt maar op 
voordracht van vele verenigingen 
die blij zij met alles wat jij voor de 
Biltse sport en hun verenigingen in 
het bijzonder betekend hebt’.  

Chapeau ook namens BSF-ers van weleer Rens Kersten en Karel Beesemer.

Madeleine Bakker: ‘Je hebt je met hart en ziel ingezet voor de Biltse sportverenigingen en sportontwikkeling’.

Sojater speelt 
De Billenbijter

Aan de hand meegenomen door Toneelgroep Sojater, maken 
de kinderen van basisschoolgroep 1, 2 en 3 kennis met 

De Billenbijter. In deze interactieve voorstelling gaan de  
kinderen kijken naar een spannend stuk en leren ze over  

plagen en medeleven en helpen ze zoeken naar oplossingen.

Kika gaat op zoek naar de Billenbijter, die in het donkere-bomen bos 
woont. Ze heeft hem nog nooit gezien. De meeste mensen willen niet 
in hun billen gebeten worden, maar Kika heeft daar iets op bedacht. Tot 
de situatie uit de hand loopt wanneer de Billenbijter prinsesje Roselinde 
achtervolgt en uiteindelijk zelfs de koning in z’n billen bijt. En ook 
Kika met de grote billenbijters-bek kennismaakt. Met een slimme list 
weet de koning daarna de Billenbijter te stoppen. Bijna alle mensen zijn 
blij. Maar wat moet er dan met de Billenbijter gebeuren?

De Billenbijter is een kindervoorstelling voor basisschoolgroepen 1,2 
en 3 (leeftijdscategorie 3 tot 9 jaar) met een speelduur van ongeveer 40 
minuten. Sojater speelt deze voorstelling op zondag 10 juni a.s. in De 
Vierstee te Maartensdijk. Aanvang voorstelling 15.00 uur; kaarten kun-
nen worden gereserveerd via sojater.nl

Huisvriendenavond
in Huize Gaudeamus

Klaas van Egmond hield woensdag tijdens een huisvriendenavond in Huize Gaudeamus 
een meeslepend betoog over meerdere Engelse beroemdheden, zoals Shakespeare, koningin 

Elisabeth 1 en Francis Bacon. 

Zelfs de Engelse humanist, as-
troloog, filosoof en adviseur van 
koningin Elisabeth 1, John Dee, 
kwam in zijn verhaal voor; vooral 
in zijn hoedanigheid als meester-

spion. De visie op het ideale mens-
beeld van de Italiaanse alleskunner 
Leonardo da Vinci werd als voor-
beeld gebruikt om te laten zien of 
en waar er verbanden zijn in het 

doen en denken van de genoemde 
personen. Maar ook of zij elkaar 
met verborgen tekens beïnvloed 
hebben.

(Frans Poot)

Het werk van ‘Shakespeare’ gaat over waarden, die het waard zijn nagestreefd te worden.

Varen door de Molenpolder
Op 26 mei kunt u van 10.00 - 12.00 uur met een gids van Staatsbos-
beheer door de Molenpolder meevaren op een fluiterboot. Het oude 
veengebied heeft een rijke historie. Samen met de gids speurt u naar de 
dieren en planten in dit gebied, zoals ringslang, purperreiger en zonne-
dauw, en onderweg kunt u een stukje lopen op het ‘drijvend land’. Voor 
meer informatie en het boeken www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. 
Deze excursie is ook met een groep te boeken (maximaal 12 personen). 
Neem hiervoor contact op met utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.
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    Hep-u een plekkie, 
een plekkie, een plekkie

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

OOK ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Het is zo’n makkelijke plant,
hij eet als ’t ware uit je hand
U kent dat wijsje vast nog wel. 
Toen ging het over de fuchsia, 
maar het had net zo goed 
over onze collectie hortensia’s 
kunnen gaan ..... zéér populair, 
prachtig van vorm en kleur 
en natuurlijk van de bekende 
Vaarderhoogt-kwaliteit. 
Deze week extra voordelig, 
dus ... hep-u een plekkie, 
een plekkie, ‘n plekkie

OP ALLE 
HORTENSIA’S

25%
KASSAKORTING 
Aanbieding geldig t/m dinsdag 29 mei

Kijk voor de juiste verzorging van uw 
hortensia’s op onze 
website

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Vacature Boomverzorger/Hovenier
Als Boomverzorger/Hovenier bij TFI Vitaler Groen BV - 
Hoveniersbedrijf Hendriksen ben je verantwoordelijk

voor het injecteren van bomen en de aanleg
en onderhoud van tuinen.

Wij vragen
• Je hebt mbo 3/4 werk- en denkniveau. Mocht je geen hoveniers- 

opleiding hebben, geen probleem we kunnen je ook intern opleiden
• Je hebt ervaring met of affiniteit met technische werkzaamheden
• Je hebt gevoel voor groen
• Je bent in het bezit van Rijbewijs C of bereid deze te halen

Wij bieden
• Een markt conform salaris
• Vier of vijf daagse werkweek
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling
• Uitzicht op een vast contract
• Goede begeleiding
• Doorgroeimogelijkheden binnen het groenvak
• Een gezellig team

Vragen over de vacature?
Neem contact op met Gert Veldhuizen,
Tolakkerweg 86, 3729 JR  Hollandsche Rading
• g.veldhuizen@tfi.nl
• 06 10 96 18 51

Chauffeurs van Schoonderwoerd
krijgen de beschikking over een eigen vrachtwagen.

Schoonderwoerd Vlees bestaat al 
sinds 1945 en is een klein familie-
bedrijf, waar gemoedelijke sfeer 
hand in hand gaat met hard werken. 
Schoonderwoerd is gespecialiseerd 
en importeert lams- en schapenvlees 
uit voornamelijk Nieuw Zeeland en 
Australië, maar verkoopt ook vers en 
bevroren rund- en hertenvlees. 

Afnemers bevinden zich op de
Europese markt en zijn onder andere 
cash & carry groothandels,
horecaleveranciers, slagerijen, retail 
en vleesverwerkende industrie. 

Interesse? Neem contact op met 
Nigel Schoonderwoerd

030-2202143 of mail naar
nigel@schoonderwoerdvlees.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
een betrouwbare en gemotiveerde 

CHAUFFEUR
GROOT RIJBEWIJS B-C + CODE 95 

Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit de 
levering van onze producten aan klanten in Nederland en 
België. Uitvalsbasis is steevast onze vestiging in Bilthoven.

Heb je ervaring in distributie vervoer en een klant- en 
servicegerichte instelling, ben je precies en stress-

bestendig, dan ben je wellicht de geschikte persoon
voor deze goedbetaalde fulltime functie.

Tekenen- en schilderlessen

Voor teken- en schilderlessen op woensdag-
avond in Servicecentrum De Bilt zijn de wacht-
lijsten zover ingekort dat eer weer ruimte is 
voor nieuw cursisten. 

De lessen zijn voor zowel beginners als voor 
gevorderden. Geen aquarel- of olieverf. Meer 
informatie en/of aanmelden:
annekevanderworp@gmail.com

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIPVLINDERS

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, 

ontbijtspek, lente ui & kruidenolie
100 gram 1,45

VARKENSHAAS SATÉSPIES

Lekker voor in de pan of op de barbecue. Lekker 

gemarineerd met ketjap, knoflook, sambal
100 gram 1,35

ONZE MINI KIPROLLADE

Gemaakt van kippdij: lekker gekruid. ca. 150 gram per 

stuk; ca 25 min. braden, 25 min. 150°C
100 gram 1,10

VARKENSHAAS FILETLAPJES

Gemarineerd of naturel? Voor in de pan of op de 

barbecuel lekker kort bakken, ca. 3 tot 4 min.
100 gram 1,35

LAMS KOTELETJES

Super mals & lekker gemarineerd. Super voor op de 

barbecue. Van de rug gesneden
100 gram 2,10

BIEFSTUK WOKREEPJES

Met o.a. biefstukreepjes, prei, sugarsnaps & een 

heerlijke kruidenmarinade
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 22 mei t/m zaterdag 26 mei. Zetfouten voorbehouden.
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Samen meer mogelijk maken
door Henk van de Bunt

De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 
makkelijker maken. Ook biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. 

In de kern De Bilt is de gemeente al aan de slag met een pilotproject. Doel is samen met 
bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te 

ontwikkelen. In 2017 is gestart met de pilot ‘Omgevingsvisie kern De Bilt’. 

Wie in de kern De Bilt woont wordt 
uitgenodigd deel te nemen aan 
gespreks- en werksessies over de 
openbare ruimte en fietstoeganke-
lijkheid. Op de dinsdagen 29 mei 
en 5 juni (beide dagen om 19.30 
uur - inloop vanaf 19.00 uur - zijn 
er in het H.F. Witte Centrum (Henri 
Dunantplein 4) gespreks- en werk-
cessies over de openbare ruimte en 
fietstoegankelijkheid. Aanmelden 
is noodzakelijk, het aantal beschik-
bare plekken is beperkt. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmel-
den op de speciale website debilt.
onzeomgevingsvisie.nl

Pilot
De pilot past binnen het programma 
‘Aan de slag met de omgevingswet’ 
van het ministerie. Het biedt de ge-
meente, op verzoek van de gemeen-

teraad, de mogelijkheid om alvast 
ervaring op te doen met de (om-
gevings-)wet. In de kern De Bilt 
spelen heel veel ontwikkelingen. 
Veel van deze ontwikkelingen zijn 
nu niet mogelijk vanwege de regels 
die gelden. Ook moeten strategi-
sche keuzes gemaakt worden. Deze 
pilot biedt een prachtige gelegen-
heid om dit aan te pakken. Tegelij-
kertijd vindt er binnen de gemeente 
een organisatieverandering plaats. 
Vanaf 1 januari 2018 wordt er in 
gebiedsteams gewerkt, waarbij ook 
gebiedsgericht werken verder ge-
implementeerd wordt. 

Stand van zaken
Communicatieadviseur Anna Fal-
lon vertelt: ‘Er zijn al veel ingredi-
enten voor de omgevingsvisie ver-
zameld en besproken in interviews, 

een gebiedsconferentie en inter-
netconsultatie. Nu staan we op het 
punt deze ingrediënten uit te wer-
ken in een concept omgevingsvisie. 
Daarbij focussen we op wat we 
samen willen bereiken en hoe we 
dat mogelijk kunnen maken. In-
woners van kern De Bilt zijn van 
harte uitgenodigd om in gespreks- 
en werksessies mee te denken en te 
praten over twee deelonderwerpen 
waaraan onze Biltse samenleving 
prioriteit geeft: het gebruik van de 
openbare ruimte voor verblijven, 
spelen en ontmoeten en goede fiets-
toegankelijkheid’. 

Aansluiten 
De stap die de gemeente hierin 
zet is vernieuwend. De gemeente 
gaat geen toekomstvisie opstellen, 
waarop inwoners en ondernemers 

kunnen reageren maar deze wordt 
vanaf het eerste moment in samen-
werking met het dorp De Bilt op-
gesteld. De onderwerpen in de visie 
worden ook aangedragen vanuit 
de samenleving. Wethouder Anne 
Brommersma (wijkwethouder van 
kern De Bilt) is enthousiast over 
deze werkwijze: ‘We sluiten hier-
mee veel beter aan bij de ideeën die 
inwoners over de toekomst van hun 
dorp hebben’. 

Thema’s 
In de omgevingsvisie is plaats voor 
thema’s, die inwoners belangrijk 
vinden en zelf aandragen, maar 
ook waar de gemeente een ver-
antwoordelijkheid voor heeft, bij-
voorbeeld klimaatverandering en 
energietransitie. De visie op deze 
thema’s wordt komende tijd samen 
met inwoners en andere betrok-
kenen verder ingevuld. Er worden 
bijeenkomsten georganiseerd waar 
inwoners, organisaties, bedrijven 
en initiatiefnemers bij worden uit-

genodigd en waarvan dit de eerste 
twee zijn. 

Oplossingen 
Op de bijeenkomsten wordt samen 
onderzocht in welke richting het 
dorp De Bilt zich wil ontwikke-
len op dat thema. Inwoners willen 
bijvoorbeeld de openbare ruimte 
op een andere manier gebruiken; 
om in te sporten en spelen of als 
moestuin. Wethouder Anne Brom-
mersma: ‘Gekeken wordt naar de 
ambitie van het dorp en hoe kunnen 
we dat vervolgens het beste realise-
ren? Ook horen we dat De Bilt wel 
erg gericht is op de auto. Hoe kun-
nen we het dorp nu aantrekkelijker 
maken voor de fietser en voetgan-
ger? Dit zijn vragen die we op de 
bijeenkomsten graag samen beant-
woorden, zodat we oplossingen 
krijgen die het best passen in de sa-
menleving. Voor mij staat voorop: 
we kunnen geen samenleving zijn 
zonder samen te werken én te doen. 
Dit is de ultieme vorm daarvan’. 

Door een goede samenwerking tussen SSW, gemeente en bewoners is het Heemstrakwartier duurzaam 
gerenoveerd.

Lokale Dorpsmarkt
Op vrijdag 1 juni organiseert Stichting Biltsheerlijk weer een duurza-
me, lekkere en vooral lokale markt. Met mooie producten, lekkernijen, 
kinderactiviteiten en gezelligheid met swingende muziek van Pierre et 
les Optimistes (vanaf 18.00 uur). De markt is van 15.00 tot 20.00 uur 
op de Dorpsstraat in De Bilt. De bewoners van de Dorpsstraat zullen het 
erg waarderen als u met de fiets komt. (www.biltsheerlijk.nl).

Weekendafsluitingen A27 
De aankomende weekenden is de A27 tussen Utrecht -Noord  en knooppunt Eemnes i.v.m. 
sloop- en asfalteerwerkzaamheden afgesloten. Op dit traject gaat de A27 van 2x2 naar 2x3 

rijstroken en ook de aansluiting Bilthoven wordt aangepast. 

Naast de aansluiting Bilthoven (af- en oprit) is ook de N234 (Provinciale 
weg N234 van Soest naar Groenekan) van vrijdag 25 mei vanaf 20.00 uur 
tot maandag 28 mei 05.00 uur dicht. [foto Henk van de Bunt]

De vorderingen bij de Ovonde in Groenekan zijn vanaf de lucht goed te zien. [foto RWS]

Vrijdag 25 mei vanaf 21.00 uur tot 
maandag 28 mei 5.30 uur is de A27 
in beide richtingen afgesloten tus-
sen aansluiting Utrecht-Noord en 
knooppunt Eemnes. Ook is de aan-
sluiting Bilthoven afgesloten voor 
alle verkeer. De op- en afritten wor-
den dit weekeinde mogelijk al een 
half uur eerder afgesloten. Verder 
is de A27 afgesloten van aanslui-
ting Almere-Haven tot knooppunt 
Almere. Vrijdag 1 juni 21.00 uur 
tot maandag 4 juni 5.30 uur is de 
A27 in beide richtingen afgeslo-
ten tussen aansluiting Bilthoven 
en knooppunt Eemnes. De op- en 
afritten worden dit weekeinde mo-

gelijk al een half uur eerder afge-
sloten. Verder is de A27 afgesloten 
van aansluiting Almere-Haven tot 
knooppunt Almere.

In verband met de afsluitingen van 
de A27 en verschillende evenemen-
ten in Amsterdam Zuid-Oost en Al-
mere wordt geadviseerd voldoende 
tijd in te plannen voor een omlei-
dingsroute. Plan uw route kort voor 
vertrek op www.vananaarbeter.nl. 

Voor meer info over het project 
zie: www.verbredinga27a1.nl, 
Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 
0800 8002. [HvdB]
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Bij aankoop vanaf minimaal € 50,00 aan boodschappen*

BIJ AANKOOP VANAF MINIMAAL
€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN*

*  Tabak, geneesmiddelen, postzegels, cadeaubonnen, loten, beltegoed, zuigelingenvoeding, statiegeld, slijterij, boeken en ov-chipkaarten zijn 
uitgezonderd van deze actie. De waarde van de producten wordt niet in contanten uitgekeerd. Deze actie is alleen geldig in de winkel. 
Maximaal 1 keer deze actie per klant.

Kijk voor actuele openingstijden op 
hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

Op woensdag 23 en donderdag 24 mei
·  Robijn Black Velvet wasmiddel 

Fles van 735 ml

·  Kettle Chips Sea Salt 
Zakje van 40 gram

·  Red Band Berries Mix
Zakje van 35 gram

t.w.v. € 8.43

BIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAALBIJ AANKOOP VANAF MINIMAAL
€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN€ 50,00 AAN BOODSCHAPPEN

Bij aankoop vanaf minimaal € 50,00 aan boodschappen*

Op zondag 27 t/m dinsdag 29 mei
·  Amstel Radler 
dubbel citrus 0.0% 
Pak met 4 blikjes van 0.33 liter

·  Unox Cup a Soup kip 
Pak met 3 zakjes

·  Lipton Do the Detox
Pak met 20 zakjes

t.w.v. € 6.14

Bij aankoop vanaf minimaal € 50,00 aan boodschappen*

Bij aankoop vanaf minimaal € 50,00 aan boodschappen*

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
·  Robijn wasverzachter 
waterlelie & musk 
Fles van 750 ml

·  Chio Pom-Bär paprika 
Zak van 90 gram

·  Lipton Ice Tea Green en Sparkling
Blikjes van 150 ml

t.w.v. € 5.37
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Klankbord

In ’s-Gravenhage is Maartensdijk 
nog steeds een dorp

Iedere zondag om 8.45u leest A.L. Snijders (de uitvinder van het literaire genre, dat het zeer 
korte verhaal (ZKV) wordt genoemd) in De ochtend van 4 op Radio 4 een ZKV. Die ZKV’s 
gaan over van alles en nog wat: over gesprekken in een bijna lege trein tussen Apeldoorn en 
Zutphen, over een doodgereden kat langs de smalle provinciale weg en over vaak volstrekt 

onbekende Russische schrijvers. Snijders’ zinnen zijn kort en hij gebruikt zelden bijvoeglijk 
naamwoorden. Hij heeft een krakerig maar ook fluwelen stemgeluid, regelrecht uit een antieke 

tijd. En hij spreekt traag, veel te traag, zei hij zelf eens. 

Ik geniet van de lengte van het ver-
haal, maar veelal nog meer van de 
inhoud. Vaak ben ik in gedachten 
een beetje jaloers; wat heeft Snij-
ders toch veel meegemaakt. Het 
laatste ZKV, dat ik mocht beluis-
teren ging over zijn geboorteplaats 
(in 1937); de rivierenbuurt in Am-
sterdam: ‘Ik heb er de eerste 12 jaar 
van mijn jeugd doorgebracht’. Ik 
zelf kan niet eens terug naar mijn 
geboorteplaats, omdat ik er nooit 
van ben ‘weg’-geweest. En dan 
komt veelal de omgekeerde vraag: 
‘Is er buiten Maartensdijk (behalve 
dan in St. Maartensdijk) nog ergens 
wel iets bekend van en over Maar-
tensdijk?

Archief
Een tijdje terug kwam ik toeval-
lig op het spoor van de Maar-
tensdijklaan te ‘s-Gravenhage. 
Navraag bracht mij bij Franciska 
Koot - Lever van het Haags Ge-
meentearchief; zij zocht het voor 
mij uit: ‘De Maartensdijklaan in 

’s-Gravenhage bestaat vanwege 
een raadsbesluit uit mei 1932 om 
straten in een gedeelte van de stad 
naar plaatsen in Noord-Holland en 
Utrecht te noemen. Wie precies de 
naam Maartensdijk aangedragen 
heeft en waarom is helaas niet uit 
het voorstel voor de gemeenteraad 
op te maken. Het voorstel werd op 
advies van de Commissie voor de 
Plaatselijke Werken en Eigendom-

men opgesteld. Het archief van 
deze commissie is bij het Haags 
Gemeentearchief in depot aanwe-
zig. Of daarin meer te vinden is 
over beweegredenen rond de Maar-
tensdijklaan is zonder onderzoek 
niet te zeggen, maar ik acht de kans 
klein. Of ook elders in Nederlandse 

gemeenten straten de naam Maar-
tensdijk hebben gekregen, is niet 
bij het Haags Gemeentearchief te 
achterhalen. Ik kan u slechts advi-
seren om via internet verder onder-
zoek te doen’. 

Laan
Een laan is een weg, die aan beide 
zijden geflankeerd wordt door bo-
men, of een middenberm heeft 

waarop bomen geplant zijn. De 
Maartensdijklaan in ’s-Gravenhage 
heeft zelfs meer; er is een midden-
berm met een heuse sloot. Er is veel 
meer dat al dan niet een relatie heeft 
mijn Maartensdijk: De laan begint 
bij de Christelijke Basisschool De 
Ark (één van de 150 Haagse basis-
scholen) pal naast korfbalvereni-
ging Die Haghe (Overgangsklasse) 
en aan de laan staat ook een kerkge-
bouw (Vredeskerk). Er zijn tal van 
(plm.15) kruisingen c.q. t-splitsin-
gen met gewone straten; alleen de 
Gramsbergen- en de Hengelolaan 
zijn gelijk aan het Maartensdijkse 
niveau. 

Opmerkelijk
Later is de omgeving van de Maar-
tensdijklaan in ’s-Gravenhage 
blijkbaar opgesierd met straatna-
men van gemeenten uit andere 
provincies, want bij Hengelo of 
Meppel denk ik nu niet direct aan 
Noord Holland. In de directe om-
geving van de Meppelweg is ook 
nog het Almelo-plein; is naar die 
Overijsselse gemeente voormalig 
Bilts burgemeester Arjen Gerritsen 
niet ‘weg’ gegaan? Opmerkelijk 
en plezierig vind ik dat alle straat-
naambordjes vermelden: Een dorp 
in Utrecht. Ook in ’s-Gravenhage is 
Maartensdijk dus na 1 januari 2001 
gewoon als dorp blijven bestaan. 

Henk van de Bunt

Prachtig voorjaarsgroen op de kruising van de Maartensdijklaan en de 
Meppelweg.

Supermarkt Dilux aan de Maartensdijklaan is 7 dagen in de week open.

Lentemarkt bij 
Emmaus Bilthoven

door Guus Geebel

Op zaterdag 26 mei vindt in kringloopwinkel Emmaus 
Bilthoven, Julianalaan 27 de jaarlijkse lentemarkt 

plaats. ‘Voor de lentemarkt van 26 mei hebben we weer 
bijzondere spullen apart gehouden in onze zogenaamde 

schatkamer’, aldus Monique de Blaey.

De doelstelling van Emmaus is bijdragen aan het verbeteren van on-
derwijs en sanitair voor de allerarmste mensen. Emmaus Bilthoven 
steunt jaarlijks met zo’n 130.000 euro stichtingen die zich daarvoor 
inzetten. Meestal krijgen enkele projecten speciale aandacht tijdens de 
lentemarkt en ontvangen dan een extra bijdrage uit de opbrengst van 
die dag. Die extra bijdrage wordt dit keer niet uitgereikt omdat er in-
vesteringen gedaan moesten worden, zoals de aanschaf van een nieuwe 
bus die onlangs in gebruik is genomen. 

Ondersteuning
Bij Emmaus Bilthoven zijn 71 vrijwilligers actief. Coen de Moor en 
Frank Dujardin zijn coördinatoren. ‘We krijgen ieder jaar zo’n twee-
honderd aanvragen om hulp, maar die moeten om gehonoreerd te wor-
den wel binnen de doelstellingen vallen.’
Emmaus is een wereldwijde beweging die ondersteuning biedt aan 
mensen die het meest lijden. De Emmausbeweging werd in 1949 opge-
richt door Abbé Pierre, een Franse priester die zich inzette voor armen 
en daklozen. Hij was van 1945 tot 1951 lid van het Franse parlement 
en investeerde zijn inkomen in de huisvesting van slachtoffers van de 
woningnood in Parijs. Bij de verkiezing van de Grootste Fransman ooit 
werd hij derde. Abbé Pierre overleed in 2007 op 94-jarige leeftijd in 
Parijs.

Marktdag
Tijdens de lentemarkt vindt van 13.00 tot 16.00 uur verkoop plaats van 
bric à brac, sieraden, meubelen, huisraad, boeken en platen en tweede-
hands kleding. Emmaus Bilthoven is in verband met de voorbereiding 
van de markt van 22 t/m 25 mei voor verkoop gesloten. Wel kunnen 
spullen worden ingeleverd.

Inemie Gerards (links) en Monique de Blaey, voorzitter van de 
projectcommissie.

In de voetsporen
van de stichters van De Bilt

Van 7 t/m 14 mei maakte een groep van 32 personen een themareis naar Ierland. Onder de 
deskundige en enthousiaste leiding van Gert Landman en Truus Kreeft werden o.a. kloosters 

bezocht van waaruit Ierse monniken ruim 900 jaar geleden naar onze streken vertrokken.

Twee van hen stichtten een kloos-
ter op Oostbroek. Van daaruit ont-
gonnen zij de gebieden waar nu de 
dorpen staan die deel uitmaken van 
De Bilt. Maar ook brachten zij de 
Ierse spiritualiteit, zoals armen- en 
ziekenzorg, bidden en werken met 
zich mee. 

Hoogkruis
Er werden ook plaatsen bezocht 
waar hoogkruisen staan. De Biltse 
kunstenaar Jelle Steendam heeft, in 
het kader van het 900 jarig bestaan 
van De Bilt het hoogkruis gemaakt 
dat nu in het Van Boetzelaerpark 
staat. Ook hij heeft in Ierland de 

hoogkruisen gezien die hem inspi-
reerden tot het maken van het Kel-
tische kruis in De Bilt.
 
Bijzonder
Heel bijzonder was een bezoek aan 
het Station Island in Lough Derg 
met zijn imposante basiliek en de 

zgn. louteringsgrot. En natuurlijk 
ontbrak ook een tocht langs de wes-
telijke kust met de hoogste kliffen 
van Europa niet en werden de im-
posante grafheuvels van Newgran-

ge en Knowth bezocht. Het was een 
onvergetelijke reis die iets weg had 
van een pelgrimstocht naar het land 
waar De Bilt zich mee verbonden 
mag voelen.  (Frans Poot)

Truus Kreeft die uitleg geeft over de afbeeldingen op het hoogkruis
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Weekendafsluitingen A27  
Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes
Sloop- en asfalteerwerkzaamheden: 25-28 mei en 1-4 juni 

A1

A1

A1

A12

A2

A28

A6

A6

A27

A27

A15

A50

A6

A28

Almere-stad

Amers-
foort

Lelystad

Utrecht

Bilthoven

Almere-Haven

Hilversum

Vrijdag 25 mei 21.00 uur tot  
maandag 28 mei 5.30 uur *
A27 in beide richtingen afgesloten 
tussen aansluiting Utrecht-Noord  
en knooppunt Eemnes. Ook is de 
aansluiting Bilthoven afgesloten  
voor alle verkeer.

Verder is de A27 afgesloten van 
aansluiting Almere-Haven tot 
knooppunt Almere. 

Vrijdag 1 juni 21.00 uur tot  
maandag 4 juni 5.30 uur
A27 in beide richtingen afgesloten 
tussen aansluiting Bilthoven en 
knooppunt Eemnes. 

De op- en afritten worden beide 
weekenden mogelijk al een half uur 
eerder afgesloten.

*In verband met de afsluitingen van de A27 
en verschillende evenementen in Amsterdam 
Zuid-Oost en Almere, adviseren we u 
voldoende tijd in te plannen voor uw reis.

Plan uw route kort voor vertrek op www.vananaarbeter.nl of scan  
de QR-code hiernaast met uw smartphone. Voor meer informatie over 
het project gaat u naar www.verbredinga27a1.nl.

= rijbaanafsluiting= omleidingsroute

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Samen meer mogelijk maken
in sessies over openbare ruimte en 
fi etstoegankelijkheid in kern De Bilt 

Er zijn al veel ingrediënten voor de omgevingsvisie verzameld en 
besproken in interviews, een gebiedsconferentie en internetconsultatie. 
Nu staan we op het punt deze ingrediënten uit te werken in een concept-
omgevingsvisie. Daarbij focussen we op wat we samen willen bereiken 
en hoe we dat mogelijk kunnen maken. Inwoners van dorp De Bilt zijn 
van harte uitgenodigd om in gespreks- en werksessies mee te denken 
en praten over twee deelonderwerpen waaraan onze Biltse samenleving 
prioriteit geeft: het gebruik van de openbare ruimte voor verblijven, 
spelen en ontmoeten en goede fi etstoegankelijkheid. 

Aanmelden is noodzakelijk, het aantal beschikbare plekken is beperkt!

In 2017 is gestart met de pilot ‘Omgevingsvisie 

kern De Bilt’. Die omgevingsvisie komt tot 

stand vanuit een samenwerking tussen 

inwoners, initiatiefnemers, ondernemers, 

organisaties en de gemeente. Woont u in kern 

De Bilt? Dan nodigen wij u uit deel te nemen 

aan gespreks- en werksessies over de openbare 

ruimte en fi etstoegankelijkheid.

DATA

Dinsdag 29 mei 2018

Dinsdag 5 juni 2018

TIJD

19.30 uur

inloop vanaf 19.00 uur

LOCATIE

H.F. Witte Centrum

Henri Dunantplain 4

AANMELDEN

debilt.onzeomgevingsvisie.nl

MEER INFORMATIE
Sharita Lachman
030 228 91 22
s.lachman@debilt.nl

U I T N O D I G I N G

Nieuwe kledingsponsor SVM
De sponsorcommissie van SVM voerde de afgelopen maanden met 

meerdere bedrijven gesprekken over een meerjarig sponsorcontract 
aangaande levering en belettering van sportkleding. Op basis van 
prijs- en kwaliteitverhoudingen, naamsbekendheid en ervaringen 

konden aantrekkelijke bonusafspraken worden gemaakt betreffende 
een driejarig sponsorcontract tussen SVM met

JAKO/Tempoprint uit Bussum. 

Het bedrijf regelt de levering van kleding (SVM-stijl met V-hals) en 
materialen en sponsort SVM drie jaar met een bonus. Alle SVM-teams 

spelen na uiterlijk 3 jaar in deze JAKO-kleding. 

Erik van Dijk (Tempo Tempo Print), Frans Bakker (bestuurslid SVM) en 
Raymond Mulder (JAKO) ondertekenen de overeenkomst.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 26 mei staat Amnesty Inter-
national van 11.00 tot 12.30 uur met een 
stand in de openbare bibliotheek van 
Bilthoven. Daar kunt u een handtekening 
zetten onder petities waarmee Amnes-
ty bij regeringen aandacht vraagt voor 
gevangenen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er informatie 
over Amnesty zelf en haar acties.

Lezing Faalangst 

Maandag 28 mei word er een lezing 
gehouden van 20 tot 22 uur in De Woud-
kapel in Bilthoven. Deze lezing staat 
in het kader van Faalangst bij kinderen 

die bedoeld is voor ouders, leerkrachten 
en andere belangstellenden. Er word 
besproken wat faalangst precies in houd, 
welke vormen er zijn en hoe je het kunt 
herkennen bij je kent. 

Zomerconcert Woud Ensemble

Op 1 juni speelt het Woud Ensemble, 
met Ernst Munneke (piano), het laatste 
concert van dit seizoen in de Woudka-
pel (Beethovenlaan 21 te Bilthoven). 
Het Woud Ensemble bestaat uit Mariska 
Godwaldt (viool), Pedja Milosavljevic 
(viool), Annemijn den Herder (altvi-
ool), Annemarie Konijnenburg (altviool) 
en Wim Hülsmann (cello). Kaarten via 
woudensemble@gmail.com.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Zaterdag 19 mei 2018, Hollandsche Rading, de dag waarop de grijze kliko’s worden 
geleegd. De meeste - zo niet alle - inwoners houden zich keurig aan de regels van 
gescheiden afval, dus staan de grijze bakken netjes op hun plaats te wachten op de 
ophaalauto. 

Die komt. 
De medewerkers legen de kliko’s en zetten ze terug; d.w.z. niet overal waar ze stonden, 
maar hier en daar op de rijbaan i.p.v. op het grindpad en zelfs dan mag je van geluk 
spreken, want (ik zag het met eigen ogen) kunnen ze ook zo maar neergesmeten wor-
den en - nog erger - bestaat de mogelijkheid dat een bak zo slordig wordt geleegd dat 
een groot deel van de inhoud midden op de rijweg terecht komt. 

Je hoeft er niet op te rekenen, dat de veroorzakers deze rommel alsnog in de auto 
gooien, nee ze rijden snel weg en laten de troep waar het viel!

Het wegverkeer rijdt zorgvuldig om die troep heen; je kunt tenslotte niet weten of je 
banden heel blijven als je je aan de verkeersregels houdt en rechts blijft rijden: want 
dan vermalen je linkerbanden de troep, waarvan je nooit kunt weten wat er in zit en je 
mogelijk voor reparatiekosten komt te staan.

Henk Veenstra - Hollandsche Rading
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Jongeren swipen hun mening
over energietransitie

Gemeente De Bilt is een campagne gestart om jongeren te 
betrekken bij de strijd tegen klimaatverandering. 

‘Erg belangrijk,’ vindt Anne Brommersma, wethouder duurzaamheid van de gemeente De Bilt. 
‘Jongeren zijn nu nog sterk ondervertegenwoordigd in de discussie over hoe we de gemeente 

duurzaam kunnen maken. Terwijl het wel over hun toekomst gaat.’

Jongeren
Jongeren van 16 tot 25 jaar uit de 
gemeente De Bilt worden uitge-
daagd om hun mening te geven 
over de energietransitie. Dat ge-
beurt via Swipocratie, een online 
tool waarmee jongeren al swipend 
hun mening kunnen geven. Bij-
voorbeeld door te laten kiezen uit 
uitersten: daken vol zonnepanelen 
of grote zonneweides?
Of, gericht op het eigen gedrag: 
minder lang douchen of minder 
vlees eten om het milieu te ontlas-
ten? Zo peilt Swipocratie de me-
ning van de nieuwe generatie en 
draagt het bij aan het bewustzijn 
over duurzamere keuzes.

Gezamenlijke campagne
De jongerencampagne is een pilot 
van de gemeente De Bilt, Natuur en 
Milieufederatie Utrecht (NMU) en 
opdrachtgever provincie Utrecht. 
Frisse Blikken, een bureau van 
jonge professionals die organisaties 
ondersteunen bij onder andere acti-
verings- en verandertrajecten, voert 
de campagne uit. 
Als het aan de provincie Utrecht 
ligt zal de campagne - indien suc-
cesvol - ook in andere gemeenten in 
de regio worden ingezet. ‘Een nieu-
we manier van omgaan met energie 
raakt ons allemaal. Keuzes voor de 
toekomst worden nu gemaakt door 
gemeenten en provincies. Daarom 

willen we weten hoe de nieuwe 
generatie over die keuzes denkt’, 
aldus gedeputeerde Pim van den 
Berg. Volgende week ontvangen 
scholen en diverse verenigingen, 
uit naam van wethouder Brommer-
sma, informatie over de campagne 
met diverse teksten die zij zelf 
kunnen publiceren, posters die be-
schikbaar zijn etc. en daarnaast een 
campagne via social media met o.a. 
2 filmpjes’. 

Uitkomsten
De uitkomsten van de Swipocratie 
zullen aan gemeente en provin-
cie worden aangeboden om mee 
te nemen in hun keuzes voor de 

energietransitie. ‘We verwachten 
dat jongeren bij uitstek het belang 
van duurzame energie goed op 
het netvlies hebben’, aldus NMU-
directeur Joris Hogenboom. ‘Het 
zou prachtig zijn als zij via de Swi-
pocratie ook anderen inspireren om 
daarbij meer vaart te maken. De 
strijd tegen klimaatverandering is 

immers een uitdaging die bovenaan 
alle agenda’s zou moeten prijken’. 
Ook hopen de samenwerkende par-
tijen met een selecte groep deel-
nemers tot een jongerenpanel te 
komen voor toekomstig draagvlak-
onderzoek. Mee-swipen over de 
toekomst van de gemeente De Bilt? 
Dat kan via debilt.swipocratie.nl.

Jongeren geven hun mening mobiel.

Chapeaupenning 
Vincent Cornelissen 

Tot grote verrassing van Vincent Cornelissen, kreeg hij aan het eind van 
de Rabo Lenteloop, de chapeau-penning uitgereikt door burgemeester 
Sjoerd Potters. Sinds 2016 zet hij zich in om aandacht te vragen voor 
ALS en zoveel mogelijk geld in te zamelen, om deze afschuwelijke ziekte 
de wereld uit te helpen. [WE]

Samen het leven vieren in Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Maandag 21 mei werd voor de derde maal de ALS Lenteloop gehouden in het centrum van 
Bilthoven. 1.194 deelnemers legden een vooraf gekozen afstand af, met als doel zoveel mogelijk 

geld binnenhalen voor de strijd tegen ALS. Uiteindelijk haalden zij met
elkaar een bedrag op van 175.000 euro.

Het evenement is inmiddels niet 
meer weg te denken uit Bilthoven. 
Wat in 2016 begon als een beschei-
den evenement voor hardlopers en 
wandelaars, heeft zich ontwikkeld 
tot een groots loop- en muziekfes-
tijn, met een landelijke uitstraling 
en ambassadeurs als Gerard Ek-
dom, Astrid Kersseboom, Toni Pe-
roni en Hans van Breukelen.

Samen het leven vieren
Bij initiator Vincent Cornelissen 
werd in 2015 de ziekte ALS gecon-
stateerd. Zich hierbij neerleggen, 
kon hij niet. Daarom wilde hij geld 
inzamelen om deze slopende ziekte 
te bestrijden. Cornelissen organi-
seerde, samen met meer dan 150 

vrijwilligers en bekende ambassa-
deurs als Gerard Ekdom en Astrid 
Kersseboom, in 2016 en 2017 een 
evenement waarbij “samen het le-
ven vieren” voorop zou moeten 
staan. Ook dit jaar werd “Samen 
het leven vieren” weer letterlijk ge-
nomen door deelnemers en het toe-
gestroomde publiek. Lekker weer, 
terrassen en tenten vol publiek en 
genieten van live-muziek met de 
Hermes Houseband. Precies waar 
Vincent Cornelissen op doelt.

Veiling
Om nog meer geld in te zamelen 
is dit jaar voor het eerst een grote 
online veiling georganiseerd. In de 
periode april-mei zijn 25 kavels ge-

veild, van schilderijen en bronzen 
beelden tot sieraden en een privé 
voorstelling van theatergroep “t 
groene geneuzel”. Dit jaar deden 
ook voor het eerst vier deelnemers 
mee in het buitenland. Gelopen 
werd in Riga en in New York.

Initiator Cornelissen genoot van 
deze dag. ‘Wat een topdag is dit en 
wij hebben 175.000 euro opgehaald 
voor de strijd tegen ALS’. Com-
missaris van de Koning Willibrord 
van Beek vult aan: ‘Als jij dit eve-
nement in 2016 niet had opgestart, 
hadden wij nu geen 175.000 euro 
opgehaald en hadden al deze deel-
nemers vandaag geen gezellige dag 
samen gehad’.

Rennen, zo hard je kunt 
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Schoffelen in Jits Beeldentuin
door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 mei zette een groepje enthousiaste vrijwilligers zich in om de zwaar 
verwaarloosde beeldentuin van jits Bakker op te knappen en onkruidvrij te maken.

Ook het atelier ‘de kooi’ schreeuwde als het ware om schoon- en stofvrij
te worden gemaakt. Maar daar kwam de ploeg bij lange na niet aan toe.

Volgens afspraak werd, alvorens 
de armen en handen metterdaad uit 
de mouwen te steken die zaterdag 
eerst een krap uurtje met elkaar 
gebrainstormd over interessante 
actuele zaken en de vraag wat de 
beste bestuurlijke vorm zou kun-
nen zijn voor de in opbouw zijnde 
vrijwilligersorganisatie rondom 
de Jits Bakker-collectie. Ook ging 
het dus over andere zaken, zoals 
de toekomst van het Beeldenpark 
op Beerschoten, de Zomerten-
toonstelling in atelier ‘de kooi’ en 
beeldentuin (6 t/m 8 juli 2018) en 
het herplaatsen en onthullen van 

het beeld ‘Fietsspel’ in de Stati-
onsomgeving te Bilthoven. 

Het veelbesproken kunstwerk zal 
volgens de gemeente ergens in 
augustus herplaatst en onthuld 
kunnen worden. Gedacht werd als 
streefdatum voor de herplaatsing 
de komende Open Monumenten 
Dag (8 september) te prikken. De 
mogelijkheden hierbij zullen wor-
den besproken met de gemeente 
De Bilt: de gemeente is eigenaar 
van het beeld en de herplaatsing 
etc. valt derhalve onder hun ver-
antwoordelijkheid. 

OMD
Met de directeur van de Juliana-
school Ella Prins is overlegd over 
de medewerking van de Stichting 
Jits Bakker Collectie aan de ko-
mende Open Monumentendag 
(OMD). Met het thema ‘In Euro-
pa’ sluit de Open Monumentendag 
aan bij het Europese Jaar van het 
Cultureel Erfgoed. Het accent zal 
liggen op wat ons in dit deel van de 
wereld bindt, met aandacht voor 
internationale architectuurstro-
mingen, vergelijkbare én onder-
scheidende (bouw)technieken, we-
derzijdse inspiratie in toegepaste 
kunsten en uitwisseling van kennis 
en wetenschap. Maar ook aandacht 
voor de historische context waarin 
monumenten zijn gebouwd en ge-
bruikt. De inbreng van de Stich-
ting Jits Bakker Collectie past hier 
volledig bij. De gedachte werd ge-
opperd de leerlingen van de Julia-
naschool op de een of andere wijze 
tijdens de feestelijkheden een rol 
te laten spelen. 

Vrienden
De Stichting Jits Bakker Collectie 
kan de gewaardeerde medewer-
king van (nog) meer vrijwilligers 
goed gebruiken. Er valt nog veel te 
doen in tuin en kooi. Belangstel-
lenden kunnen contact opnemen 
via info@jitsbakkercollectie.com 

Vrijwilligers zijn druk in de weer in de beeldentuin.

Open Tuinen-dag Westbroek
Ronddwalen in de tuinen tijdens de Westbroekse Open Tuinendag is een speciale ervaring. 
Bijzonder is dat de tuinen zo verschillend zijn. Je vindt er cultuurtuinen en natuurtuinen, 

mooi esthetisch vormgegeven tuinen, maar ook biologische milieutuinen; er zijn rozentuinen, 
boerderijtuinen en ‘buitenleventuinen’. 

Deze grote verscheidenheid is het 
resultaat van de passies voor tui-
nieren van de deelnemers: de ge-
drevenheid waarmee de één unieke 
rozensoorten verzamelt en de harts-
tocht van een ander die microklima-
ten schept die leiden tot zeldzame 
inheemse plantensoorten. Ervaar 
hoe soms tuinen met het wijde pol-
derlandschap verbonden worden; 
of hoe juist verrassend door middel 
van een indeling in tuinkamers ver-
schillende plantensoorten geschei-
den worden. Zelfs de liefde waar-
mee taxussen gesnoeid worden is 
herkenbaar. Kortom de tuinen zijn 
interessant voor de specialist, maar 
ook voor wie gespitst is op net dat 
bijzondere plantje, voor wie de 
schoonheid van kleurencombina-
ties zoekt, voor de huis-keuken-en 
tuin-bezoeker en voor een ieder wie 
zich wil laten verrassen en verwon-
deren. 

Waar
De tuinen worden op zaterdag 26 
mei van 10.00 tot 17.00 uur open-
gesteld op de volgende adressen: 
Kerkdijk 127 (Marjolijn Delver), 
Kerkdijk 132 (Wim Baas en Mari-
anne Volkers), Kerkdijk 106 (Marja 
en Jaap Kalisvaart) en Doctor Welf-
ferweg 94 (Lies en Paul de Rooij).  
(Harry Meussen) Er is weer veel moois te zien op de Westbroekse Opentuinendag.

Bomenkap Larenstein 
nog niet definitief

De mogelijke uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees 
BV op bedrijvenpark Larenstein is nog niet definitief. 
En daarom is er door het College van Burgemeester en 

Wethouders (ook) nog geen vergunning verleend voor het 
kappen van een groot aantal bomen.

De beantwoording van schriftelijke vragen door de gemeenteraad geeft 
deze voorlopige helderheid. Er werd gevreesd voor een grootschalige 
bomenkap, nadat enkele tientallen bomen naast het bedrijf van een 
merkteken waren voorzien. Volgens het College is dat gebeurd in het 
kader van een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde plan-
ten- en diersoorten. Zo’n onderzoek is nodig, omdat een eventuele be-
drijfsuitbreiding in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 

Meerderheid
In mei 2017 vond een meerderheid van de toenmalige gemeenteraad 
(alleen PvdA en GroenLinks stemden tegen), dat het College een ‘posi-
tieve grondhouding’ zou moeten aannemen met betrekking tot het plan 
van Schoonderwoerd om het bedrijf fors uit te breiden. Het College 
verwacht deze zomer aan de hand van de financiële, ruimtelijke en be-
leidsmatige consequenties een beginselbesluit te nemen, dat vervolgens 
aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Vanuit de omgeving zijn 
al grote bezwaren geuit, ook vanwege de te verwachten overlast door 
het vele vrachtverkeer. [HvdB]

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Reactie op mogelijke uitbreiding

van de Fa. Schoonderwoerd op Larenstein.

Het is van de zotte dat het zelfs maar overwogen wordt: 1) volledig in 
strijd met het bestemmingsplan en 2) men wil bomen verplaatsen en 
nieuwe aanplanten buiten Larenstein. Is dat een groen bedrijvenpark? 
Het enige groen daar is het onkruid op de lege kavels.

Daarnaast opnieuw de onbetrouwbaarheid van de gemeente De Bilt: 
A zeggen en B uitvoeren. Kappen en verplaatsen van bomen in een 
waardevolle groene bosstrook, in de grens van de ecologische hoofd-
structuur is niet toegestaan, vastgelegd in het bestemmings- en beeld-
kwaliteitsplan. Er zitten in deze bosstrook ook vleermuizennesten; deze 
zullen worden aangetast en de vleermuizen zullen worden verdreven.
Door de uitbreiding komen er vier vrachtwagens bij. Verder zal de ver-
keersintensiteit toe gaan nemen; ook met betrekking tot (extra) mede-
werkers. Geen bedrijf dat voldoet aan de omschrijving, welke behoort 
bij Larenstein: ‘Voor kleine lokale ondernemingen, die in de huidige 
omgeving overlast veroorzaken’.
De gemeente De Bilt huilt krokodillentranen; De Bilt slibt dicht door 
gemotoriseerd verkeer. Als men bij bedrijven kijkt naar het vestigings- 
c.q. uitbreidingsbeleid, dan is dat op het hypocriete af: het blijkt dat 
in het bedrijvenverzamelgebouw op Larenstein een depot van DHL-
koeriers is gevestigd. Hier staan veel bestelbusjes en er rijden vracht-
wagens af en aan om te bevoorraden, naast veel personenauto’s voor 
DHL: ‘Er moet wat aan de verkeersintensiteit worden gedaan en dat 
betekent ‘geen uitbreiding ervan’. 

Selvester van den Hoek
(Stichting tegen bedrijventerrein MOB/Larenstein) 

Het atelier heeft dringend een schoonmaakbeurt nodig.
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Opening jeu de boules-banen in 
Westbroek

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 26 mei opent TV Kraaienveld in Westbroek twee jeu de boules-banen op het park 
van de vereniging. Na diverse locaties in het dorp te hebben bekeken, viel de keuze op een 

braakliggend stuk bij de tennisvereniging en ging een aantal vrijwilligers
met elkaar aan de slag om er iets moois van te maken. 

‘Zowel bij de tennisvereniging als 
in het dorp bleek interesse te zijn 
voor een jeu de boules-baan’, ver-
telt Herman Böcker, secretaris van 
de tennisvereniging. ‘Wij bekeken 
diverse locaties, maar het braaklig-
gende stuk op de tennisvereniging 
had toch ieders voorkeur, vooral 
vanwege de reeds aanwezige fa-
ciliteiten als het clubhuis’. Zowel 
jeu de boulers als leden van de ten-
nisclub gingen in de week van 5 

mei gezamenlijk aan de slag en na 
een week van hard werken was het 
meeste werk gepiept. 

Subsidie
Natuurlijk konden de jeu de boulers 
de aanleg van de twee banen niet 
zomaar realiseren. ‘Vanuit de Biltse 
Sport Federatie (BSF) kregen wij 
subsidie’, legt Teuni Böcker uit, ‘en 
ook de tennisvereniging draagt haar 
steentje hieraan bij. Van Oostrum, 

hier aan de overkant, leende ons di-
verse gereedschappen en hielp ons 
met diverse werkzaamheden. Deze 
week worden de banen nog geëgali-
seerd en dan zijn wij er klaar voor’. 
Nog voor de officiële opening heb-
ben zich al 20 jeu de boulers aan-
gemeld. De opening van de twee 
jeu de boules-banen vindt plaats op 
zaterdagochtend 26 mei, om 11.00 
uur bij TV Kraaienveld in West-
broek. 

De nieuwe jeu de boules-banen liggen er al netjes bij.

Natuurlijk snacken
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor 

kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van
vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerschoten. 

Woensdag 30 mei gaat het over eten 
in en uit de natuur. Want vroeger 
werd er gezocht naar eetbare plan-
ten, paddenstoelen, bessen en noten 
of werd er op dieren gejaagd. Naast 
bramen en frambozen is er nog veel 

meer eetbaars te vinden in de na-
tuur. Na afloop van de zoektocht 
wordt er een lekkere snack van 
gemaakt. Er is daarnaast wat lek-
kers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 
10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. 

Plaats: Paviljoen Beerschoten,
De Holle Bilt 6 in De Bilt. 

Aanmelden per email kan tot en 
met zaterdag 26 mei via:
kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Zoektocht naar eten in de natuur.

Bridge in de Zomer
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert in dertien donderdag-
avonden een Zomerbridge-reeks vanaf donderdag 7 juni tot en met 
donderdag 30 augustus in het Dorpshuis, Dennenlaan 57 te Holland-
sche Rading. Bij voorkeur als paar van tevoren aanmelden via mail bij 
bchollandscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag zelf en in 
het uiterste geval uiterlijk 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 van het organiserende club. 

Bij bridgeclub BCC’86 kan 9 zomeravonden worden gebridged in 
Wijkcentrum De Schakel aan de Soestdijkseweg-Zuid 49b te De Bilt 
op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 juni, op 4, 11 en 18 juli en ook nog 
op 22 en 29 augustus. De kosten bedragen voor niet leden 2,50 euro 
per persoon per avond. Vooraf aanmelden als paar hoeft niet. Aanvang 
19.30 uur.  

Voor thuisbridgers, die het bridge in clubverband eens willen ervaren 
zijn beide zomerreeksen goede oefenmogelijkheden. 

Sportdagen 
basisscholen De Bilt

Op 29 en 31 mei alsmede op 1 juni vinden op sportpark Weltevreden 
(Weltevreden 1 De Bilt) weer de sportdagen plaats voor de basisscho-
len in De Bilt. Elke dag zullen zo’n 450 leerlingen uit de groepen 6, 7 
en 8 weer de diverse sportdisciplines afwerken.

Naast de atletiekonderdelen hardlopen, hindernisbaan, verspringen 
en balwerpen zullen de leerlingen ook een aantal slagbalwedstrijden 
(groep 6 en 7) en T-ball-wedstrijden (groep 8) tegen elkaar spelen. 
Daarnaast is ook de Bilthovense rugbyvereniging SRFC aanwezig. Zij 
zullen alle kinderen de eerste beginselen bijbrengen van de steeds maar 
groeiende en populairder wordende rugbysport.

De dagen beginnen om 8.30 uur en elke dag wordt rond 14.30 uur af-
gesloten met een estafette van de deelnemende scholen. De winnaar 
van elke dag loopt op vrijdag 1 juni de grote finale tegen de andere 
winnaars om de ‘van Ewijck van de Bilt’- beker.

Rugbykampioenen

In het jubileumjaar van SRFC levert het U14 team een topprestatie 
door kampioen geworden in de klasse tot 14 jaar.
(Toine van der Poel)



wel. Intussen komt er een bericht van oma, die antwoordt dat ze met thee en 
een gevulde koek op ze wacht. ‘Woont je oma in de buurt’, vraagt Leon. Taco 
legt hem uit waar ze woont en zegt dat het een kwartiertje lopen is. Ze hebben 
nog even de tijd en Taco begint met de bal te stuiteren. Ik heb het allemaal aan-
gehoord en vraag in welke groep ze zitten. ‘We zitten in groep 8 en gaan naar 
dezelfde brugklas. Op mijn vraag wat ze na de middelbare school willen gaan 
doen hebben ze geen duidelijk antwoord. Taco denkt dat hij iets technisch wil 
gaan doen. ‘Mijn vader zegt dat daar veel mensen nodig zijn en het lijkt me leuk 
om iets met robots te gaan doen.’ Ook iets met drones lijkt hem wel iets. Leon 
wil piloot worden. Hij heeft een keer in een vliegsimulator gezeten en dat was 
hem goed bevallen. ‘Het leek allemaal heel echt en ik vond 
het prachtig. Het leuke was dat er iemand duize-
lig werd terwijl alleen de beelden bewogen.’ 
Nu Leon hoort dat Taco iets met drones wil 
gaan doen lijkt hem dat ook wel wat. Ze zit-
ten allebei bij dezelfde voetbalclub en Taco 
zou ook wel profvoetballer willen worden, 
maar hij denkt dat hij daar niet goed ge-
noeg voor is. Daar is Leon het helemaal 
mee eens. ‘Hij is wel beter dan ik, maar 
ik denk niet dat ze hem zullen scouten.’ 
De jongens hebben in ieder geval nog wel 
de tijd om tot een definitieve beroepskeuze 
te komen. Dan wordt het tijd 
om naar de oma van Taco te 
gaan.

Maerten

Nootjes
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Te koop aangeboden
Eiken HOUTEN VLOER 
nieuw 65 m2 €400,-. Tel. 0346-
210241

Tefal snelkookpan nieuw 
€30,- en roestvrije hoge soep-
pan nieuw €4,50 Tel. 0346-
211738

Blauw fitness bankje voor de 
buikspieren. Ziet er nog netjes 
uit €17,50 Tel. 0346-243758

Boek over lint de decoratieve 
toepassingen in bloemwerk 
en bij cadeauverpakkingen. 
€5,-. Tel. 0346-243758

Bob de Bouwer vloerspel. Het 
is van plastic en zit nog in de 
verpakking. Is nog compleet. 
€5,-. Tel. 0346-2438758

Ned. Dwerghangoorkonijntjes 
4 weken oud. Prachtige kleu-
ren en heel lief. €10,- per stuk. 
Tel. 06-16630808 (M’dijk)

Houten verrijdbaar, gebeitst 
hondenhok tot middelgrote 
hond, afneembaar waterdicht 
dak. 120 x 55 x 63 h. Zelf 
ophalen svp. €49,95 Tel. 030-
2284011

Twee mooie bruine stenen 
vazen. 24,50 + 30,50 cm. 
Samen €5,-. Tel. 06-14040516

Glazen 6 wijn + 3 sherry + 3 
borrel + 3 port. Samen €2,-. 
Tel. 06-14040516

4 langspeelplaten van Chris 
Hinze. Samen €1,-. Tel. 
06-14040516

Sjoelbak €19,50 Tel. 030-
2202145

Compact trainingsapparaat 
voor versterking van arm- 
en beenspieren. €25,-. Tel. 
06-16641083

Vier nieuwe dikke Hartman 
kussens voor terrasstoelen 
met hoge rug 120 x 53 cm. 
€49,-. of twee voor €29,-. Tel. 
06-16641083

Zachte bagage trolly (2 wie-
len) afm. 60 x 35 x 20 geschikt 
als handbagage. Gebruikt 
€12,50 Tel. 06-16641083

Prima logeerbed inklapbaar, 
weinig gebruikt, van €89,-. 
voor €29,-. Tel. 06-16641083 

Zilverkleurig fietsmandje voor 
aan de voorkant/stuur, gebruikt. 
€7,50 Tel. 06-53441095

Gebruikt, fietsenrek voor 2 
fietsen, achterop de auto €45,- 
Tel. 06-53441095

Dames titanium horloge met 
klikband i.z.g.st. €10,- 

Locomotief verzilverde 
spaarpot i.z.g.st. €5,-. Tel. 
06-29506849

2 lattenbodem 80-200 nieuw 
€50,- Tel. 0346-210241

Band recorder met banden 
€25,-. Tel. 0346-210241

Activiteiten
G A R A G E S A L E - r o u t e 
Groenekan 30juni. 
Aanmelden kan tot 1 juni. 
garagesalegroenekan@gmail.
com of Chiara 06 53561701

Wilt u eens een LES in klas-
siek zang, tekenen, schilderen 
of mozaïeken maar bent u 
niet zo mobiel, of wilt u er 
juist even uit, maar niet te 
lang? Dan kom ik toch naar 
u toe! Dan gaan we samen 
aan de gang in de tuin, in bos 
Voordaan, in de schuur, of 
gewoon aan de keukentafel. 
En dat kan ook met de klein-
kinderen erbij. Info: www.
heleneapalooza.nl. Helene 
Kalisvaart, Versteeglaan 26 
Groenekan. Tel 06-10680609

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

SCHOONMAAKMEDE-
WERK(ST)ER gezocht
Ter versterking van ons team 
zoeken wij per direct een 
medewerk(st)er voor 3 - 5 
avonden in de week (vanaf 
18.00 uur tot ca. 20.30 
uur) voor een bedrijfspand 
in Bilthoven. Meer info of 
direct reageren: info@my-
cleaningservice.nl

Vrouw , 69 jaar zoekt iemand 
die kan helpen om het PIANO 
SPELEN weer op te pakken 
voor klassiek en geestelijke 
partituur. Tel. 06-19645193

Gezocht: Lieve, betrouwbare 
OPPAS voor donderdagmid-
dag 13.15-18.00 bij ons thuis 
te Bilthoven voor dochter 
(9jr) en zoon (12jr). Liefst 
in bezit van auto. info via tel 
06-24627949

Personeel aangeboden
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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

• Nieuws 
• Agenda 
• 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  .....................................................

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913,  
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

Gezocht: mensen met (een 
schuur met) GEREEDSCHAP 
voor houtbewerking / lassen/ 
smeden waar te weinig mee 
gedaan wordt. Ik heb een 
idee. Info: www.heleneapa-
looza.nl. Helene Kalisvaart, 
Versteeglaan 26 Groenekan. 
Tel 06-10680609.

Gratis af te halen: Sierkeien 
voor in de tuin. Tel. 035-
5771842

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

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, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

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.

Pedicure Janet komt bij u thuis
Voor al uw voetproblemen! Woont u in Maartensdijk, 
Groenekan of Hollandsche Rading dan maak ik graag een 
afspraak met u. Janet de Lange 06-29060003 Lid provoet, 
aantekening reuma en diabetische voet.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

BEZORGERS GEZOCHT voor het huis-aan-huis 
verspreiden van De Vierklank. Een gezellig rondje 
buiten op woensdag op een tijdstip dat jou schikt.
Wil jij ook een vakantie baan?
Bel 0346 211992 of mail: info@vierklank.nl

Het is woensdagmiddag en twee vriendjes ploffen 
uitgeblust met een bal in de hand op het bankje neer. 
Ze zullen denk ik in groep 7 of 8 van de basisschool 
zitten. Met een kort hoi zakken ze onderuit en staren 
stil wat wezenloos voor zich uit. Ik bekijk het tafe-
reel met een glimlach. De heren zijn moe, denk ik. 
Als er na enige tijd een pingeltje klinkt komen ze 
weer tot leven en zitten ze in tijd van een mum weer 
rechtop. Een van de jongens heeft een whatsappbe-
richt ontvangen en daar moet natuurlijk direct wat 
mee worden gedaan. ‘Het is mijn oma’ zegt hij. ‘Er 
staat: Taco, kun je straks even bij me langs komen ik 
heb een probleem met mijn tablet. Ze moet nu eerst 
nog een boodschap doen, maar met een halfuurtje is 
ze thuis.’ Taco vertelt dat oma de tablet met Moe-
derdag van zijn ouders heeft gekregen en er nog wat 
moeite mee heeft. ‘Ga je ook mee Leon’, vraagt hij 
aan zijn vriendje. ‘Ik krijg altijd vijf euro als ik haar 
heb geholpen.’ Dat laatste lijkt Leon als muziek in 
de oren te klinken. ‘Ja, maar dan wil ik wel de helft 
van die vijf euro hebben. Ik help mijn moeder ook 
altijd als zij iets met haar tablet heeft.’ Taco is dui-
delijk blij dat zijn vriendje met hem mee wil gaan. 
‘Natuurlijk delen we dat. Ik zal oma even appen dat 
je meekomt en dat je heel veel van een tablet weet. 
Misschien krijgen we dan allebei wel vijf euro van 
haar.’ Taco begint een berichtje te tikken en als hij 
daarmee klaar is zegt hij: ‘Zo, ik heb haar geappt dat 
je meekomt en dat je alles van tablets weet.’ Leon 
begint te lachen. ‘Ik hoop dan maar dat het geen 
probleem is dat ik niet kan oplossen. Vaak hebben 
ze iets gedaan waardoor het vastloopt en als je dan 
gerestart hebt doet alles het weer, maar we zien het 

Op ’t bankje
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zaterdag
26 mei

aanvang: 14.00 uur
ASIAN

DELIGHT

FC DE BILT

GEINOORD N’GEIN

advertentie

Maartensdijkse Acht
voor 48e keer verreden

Frank Visser heeft afgelopen zaterdag bij de Amateurs de 48e editie van de Maartensdijkse 
Acht gewonnen. De renner van de Utrechtse wielervereniging De Volharding won de eindsprint 

van de kopgroep, die al heel vroeg in de wedstrijd ontstond. 

Direct in de eerste ronde van de 70 
kilometer lange wedstrijd wordt de 
aanval ingezet. Martin van Plate-
ringen (winnaar 2016), Tom Koele-
man (2e in 2017), Frank Visser (3e 
in 2017) en Matijn Straatsma ont-
snappen. De vier aanvallers werken 
goed samen en het gat wordt snel 
groter. In het peloton proberen ren-
ners naar voren te komen om de 
aanval teniet te doen. Dat gaat niet 

zonder slag of stoot. Een valpartij 
in het peloton is het gevolg. 

De koplopers hebben inmiddels 
een halve minuut en zijn daardoor 
op het bochtige parkoers uit het 
zicht. Martijn Broekman probeert 
in het peloton de achtervolging te 
organiseren. Het peloton valt door 
de hoge snelheid in diverse stukken 
uiteen.

Koplopers
Het is al snel duidelijk dat de kop-
lopers niet weer worden terugge-
pakt. Tot dertien ronden voor het 
einde werken ze goed samen. Dan 
zet Frank Visser de aanval in. Het 
duurt niet lang of hij wordt weer 
teruggepakt. Direct valt Martin van 
Plateringen aan. Behendig gaat hij 
door de bochten en pakt zeventien 
seconden. Met nog vier ronden te 
gaan wordt ook hij weer terugge-
pakt. Het tempo is hoog, de laatste 
ronde wordt zelfs afgelegd met een 
gemiddelde van ruim 46 kilometer 
per uur. Tom Koeleman kan het 
tempo inmiddels niet meer bijhou-
den. De bel klinkt voor de laatste 
ronde. Straatsma, Van Plateringen 
en Visser gaan in een sprint beslis-
sen wie de rapste is. De boomlange 
Visser komt als eerste door de laat-
ste bocht met een lichte voorsprong. 
‘Dat was mijn kans om hier te win-
nen’, vertelt hij na afloop. ‘Als je 
daar een kleine voorsprong hebt is 
het bijna onmogelijk voor de ande-
ren om er nog overheen te komen in 
de sprint.’ Martin van Plateringen 
wordt tweede en Matijn Straatsma 
derde. Tom Koeleman volgt even 
later als vierde. Een minuut later 
wint Martijn de Groot de peloton-

sprint, voor Barry Porsius en Imo 
de Pruijssenaere.

Nieuwelingen
Een grote groep Nieuwelingen uit 
heel Nederland stonden zaterdag 
om 17.00 uur aan de start voor hun 
wedstrijd over 50 kilometer. Bij 
deze categorie wordt er altijd aan-
vallend gereden. Hierdoor ontstaan 
er al vrij snel diverse groepen die 
verspreid over het parkoers rijden. 
De jury heeft vooraf aangegeven 
dat ook renners die op een ronde 
achterstand worden gereden in 
koers mogen blijven, zodat ze wed-
strijdritme en koershardheid kun-
nen opdoen.

Onder luide aanmoedigingen en 
aanwijzingen van ouders en bege-
leiders ontstaat daardoor binnen de 
diverse groepen een wedstrijd in 
de wedstrijd. En er valt ook wat te 
winnen. Want voor de eerste dertig 
renners is er een eindprijs beschik-
baar.
Half koers ontstaat er een kopgroep 
van drie renners. Daan Brouwer, 
vorige week winnaar in Woerden, 

Mike Schuch en Rindert Buiter ont-
snappen uit het peloton. Swift uit 
Leiden, de ploeg waar Buiter voor 
rijdt, doet een beetje afstopwerk 
aan de kop van het peloton waar-
door de voorsprong snel groeit. Ze 
halen veel renners in en in de finale 
komt zelfs het peloton nog in zicht. 
De drie blijven goed samenwer-
ken en laten het aankomen op een 
eindsprint. Met een miniem ver-
schil wint Rindert Buiter voor Mike 
Schuch en Daan Brouwer. Lucas 
Janssen wint de sprint van het pelo-
ton voor Loe van Belle.

Door een vergissing van de micro-
fonist werd eerst Mike Schuch uit 
het Groningse Leek gefeliciteerd 
met de overwinning. Lachend 
neemt hij de felicitaties in ont-
vangst om vervolgens toch maar 
toe te geven dat hij tweede was ge-
worden. ‘Helaas is het dit seizoen 
nog niet gelukt om te winnen, ook 
vandaag niet. Het is mijn zoveel-
ste tweede plaats.’ Rindert Buiter 
is blij met zijn eerste overwinning. 
Glunderend neemt hij de bloemen 
in ontvangst. (Jan Westbroek)

Rindert Buiter leidt de kopgroep bij de Nieuwelingen, voor Daan Brouwer 
en Mike Schuch.

Winnaar Frank Visser tussen Martin van Plateringen (l) en Matijn 
Straatsma samen met Kelly Agterberg die zojuist de bloemen heeft 
uitgereikt.

SVM heeft nog steeds kans
Zaterdag verloor SVM met forse cijfers (0-7) van de kampioen van de 3de klasse D Benschop 
en bleef daardoor op een schamel aantal van 15 punten uit 25 ontmoetingen staan. Echter, de 
concullega’s (voor degradatie en nacompetitie) beëindigden hun wedstrijden ook puntloos; de 

uiteindelijke beslissingen onderin vallen dus eerst a.s. zaterdag.

Eén wedstrijdronde voor het einde 
staat het Utrechtse Voorwaarts 
(12de) op 18 punten, vergaarden 
de Maartensdijkers (13de) 15 pun-
ten en sprokkelde FC Driebergen 
(14de) 13 punten bijeen; alle ploe-
gen speelden 25 wedstrijden. De 
nummer 14 van de 3e klasse D 
degradeert naar de 4e klasse. De 
nummers 12 en 13 van de 3e klasse 
D zijn herkansers; tezamen met de 
3 periodekampioenen van elke 4e 

klasse-poule spelen zij voor een na-
der te bepalen aantal plaatsen in de 
3e klasse. 

Ontknoping
Aanstaande zaterdag spelen alle 
drie bij degradatie betrokken ploe-
gen een uitwedstrijd; Voorwaarts 
gaat naar Kockengen (thans 10de), 
SVM gaat naar Culemborg en ont-
moet het stevig op de tweede plaats 
staande Focus 07, terwijl FC Drie-

bergen tegen het voor promotie-na-
competitie strijdende Lopik (4de) 
dient aan te treden. 
Bij verlies van de Driebergena-
ren zijn zij gedegradeerd en zijn 
SVM en Voorwaarts verzekerd 
van nacompetitie. Eén punt voor 
de Maartensdijkers zal wat meer 
lucht geven, aangezien voorals-
nog het doelsaldo van de blauw-
gele equipe wat minder slecht is  
(- 39 tegen - 44).

Doelman Justin van de Brink moest zeven maal de bal uit het net halen. (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt
Het tweede team van FC De Bilt is in vijf jaar tijd opgeklommen van de 
4e klasse naar de reserve hoofdklasse (hoogste niveau van reserveteams 
in het amateurvoetbal). Tot aan de winterstop behaalde het team slechts 
5 punten. Na de kerst tapte men uit een ander vaatje en vergaarde in-
middels 25 punten. Zaterdag wist FC De Bilt 2 uit tegen Argon 2 drie 
punten te pakken. Door deze overwinning klommen de mannen van de 
14e naar de 12e plaats. Ook opmerkelijk: door het verlies van Ajax2 
staat FC De Bilt2 samen met Volendam2 aan kop in de 3e periode!

FC De Bilt 1 speelde uit tegen Odysseus. Het leek een wedstrijd om des 
keizers baard; jammer, want door diverse uitslagen op andere velden, 
was de 3e periodetitel theoretisch haalbaar. FC De Bilt kwam na 20 mi-
nuten op voorsprong door een doelpunt van Robert-Jan Sneller. Helaas 
scoorden de Utrechtse studenten vlak voor tijd de gelijkmaker (1-1). 
FC De Bilt 1 beëindigt deze competitieronde 26 mei thuis om 14.30 uur 
tegen kampioen Geinoord.
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advertentie

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

advertentie

Vogelexcursies  
bij de Hooge Kampse Plas

door Walter Eijndhoven

In het kader van het 60-jarig bestaan van de Vogelwacht Utrecht (VWU) en het 50-jarig bestaan 
van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) organiseerden beide verenigingen op zaterdag 
19 mei vier vogelexcursies bij de Hooge Kampse Plas in De Bilt. Zo’n 160 belangstellenden 

werden, gedurende de ochtend, door een aantal excursieleiders begeleid.

De excursies van VWU/IVN bij de 
Hooge Kampse Plas vielen precies 
in de nationale vogelweek. Daarom 
verzorgde de Vogelbescherming in 
Zeist de digitale aan- en afmeldin-
gen voor de VWU en het IVN. Ex-
cursiegangers kregen een flyer met 
afbeeldingen van 78 vogelsoorten 
aangeboden. 

Broedwand
‘Wij hebben deze locatie gekozen, 
omdat het gebied rond de Hooge 

Kampse Plas (eigendom van Het 
Utrechts Landschap) goed begaan-
baar is en in de omgeving veel 
vogels voorkomen’, vertelt Wigle 
Braaksma. ‘Bovendien wordt bin-
nenkort nog een broedwand voor 
oeverzwaluwen gerealiseerd aan 
de zuidkant van de plas, worden di-
verse vogeleilandjes aangelegd en 
komt er nog een vogelkijkscherm. 
Een mooi gebied voor excursies en 
er zit altijd wel iets leuks in dit ge-
bied’. 

Bijzondere vogelsoorten
Begin jaren ‘70 is de plas ontstaan 
door zandwinning voor de aanleg 
van de A27. Na deze zandwinning 
bleef uiteindelijk een 15 meter diep 
gat achter dat gebruikt werd om 
huisvuil en baggerspecie uit het 
Amsterdam-Rijnkanaal in te dum-
pen. Omdat het er zo stonk heette 
de plas in de volksmond ‘het stink-
gat’. Na diverse ingrepen vanuit de 
gemeente en natuurorganisaties als 
het IVN, de VWU en Het Utrechts 

Landschap ontwikkelt de plas zich 
nu steeds meer tot een waardevol 
natuurgebied, waar de vogelaar zijn 
hart kan ophalen. 

Braaksma: ‘Op en rond de plas heb-
ben de afgelopen jaren vele bijzon-
dere soorten gebroed, zoals grote 
karekiet, ransuil, zomertortel, bui-
zerd, havik, goudvink, spotvogel, 
groene specht, oeverzwaluw en ijs-
vogel. In de omringende graslanden 
broedden tureluur en grutto. Ook 
soorten als roerdomp, waterral, 
slechtvalk, boomvalk, bruine kie-
kendief, zwartkopmeeuw, blauw-
borst, roodborsttapuit, witgat en 
tien eendensoorten zijn hier de laat-
ste jaren gesignaleerd’. 

Ongelooflijk
Tijdens de vier excursies lieten di-
verse vogelsoorten zich goed zien 

en horen: kleine plevier, tureluur, 
putter, bosrietzanger, oeverzwaluw, 
oeverloper, gele kwikstaart, kuif-
eend, tafeleend en krakeend, waren 
maar een paar soorten op een hele 
waslijst. ‘Ik weet nog lang niet alles 
van vogels, daarom ben ik dit jaar 
lid geworden van de Vogelwacht’, 
vertelt Christine uit Bilthoven. ‘On-
gelooflijk dat vogelaars een vogel-
soort zo snel herkennen aan hun 
zang. Dat wordt nog een lange weg 
te gaan voor mij’. 

Wie meer wil weten over de 
deelnemende natuurorganisaties:
IVN: www.ivn.nl
Utrechts Landschap:
www.utrechtslandschap.nl
Vogelbescherming Zeist:
www.vogelbescherming.nl 
Vogelwacht Utrecht:
www.vogelwacht-utrecht.nl

Vogelaars halen hun hart op bij de Hooge Kampse Plas.

160 belangstellenden bij het gebied rond de Hooge Kampse Plas. Aan de slag in de natuur
Als vrijwilliger kunt u buiten werken op mooie plekken in de 

provincie Utrecht. Bij de Landschapsbeheerploeg die het tuin- 
en parkonderhoud van vijftien rijksmonumenten van het 

Utrechts Landschap uitvoert is plek voor versterking.

Naast lekker aan de slag te zijn in de natuur leer je veel over het beheer 
en onderhoud van historische tuinen en de achtergrond van de verschil-
lende landgoederen. Kennis is niet nodig, wél enthousiasme, spier-
kracht en de beschikbaarheid van één dag in de week. De werklocaties 
liggen veelal rondom de gemeenten Utrecht, De Bilt en Zeist. 

Twee dagen
De werkzaamheden zijn heel gevarieerd: van plant- en snoeiwerkzaam-
heden van park, bos en lanen, het maaien van gazons en hooilandjes, 
onderhouden van waterpartijen en paden tot klein onderhoud van meu-
bilair en verlichting. De werkzaamheden worden vier dagen per week 
uitgevoerd. Per dag wordt een ploeg van vijf vrijwilligers ingezet, aan-
gestuurd door een professionele ploegbegeleider. Er worden met name 
mensen gezocht die op maandag of donderdag beschikbaar zijn. De 
ploeg verzamelt ’s ochtends om 8.30 uur op Landgoed Oostbroek (Bun-
nikseweg 25, De Bilt) en vertrekt 
vandaar naar de werklocatie. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij  Landschap Erf-
goed Utrecht via tel 030 2205534 
of vrijwilligerswerk@landscha-
perfgoedutrecht.nl.

Baltsende kraanvogels in Tienhoven
Onlangs hebben vijf kraanvogels een tussenstop gemaakt nabij de Tienhovense plassen. 

Baltsgedrag van deze sierlijke vogels deed Natuurmonumenten hopen op
een broedgeval van deze zeldzame soort. Helaas zijn ze weer verder getrokken,

maar het biedt hoop voor de toekomst.

De afgelopen jaren hebben de pro-
vincie Utrecht en Natuurmonumen-
ten veel nieuwe natuur ontwikkeld 
in de Taartpunt en Oostelijke bin-
nenpolder van Tienhoven. 

Dit gebied behoort tot het Natu-
ra2000-gebied Oostelijke Vecht-
plassen Utrecht, waar onder ook 

het west-gedeelte van Hollandsche 
Rading. Het doel was om de achter-
uitgang van biodiversiteit te keren. 
Het waterpeil is daarom verhoogd 
en er is grond afgegraven. Hierdoor 
kan het schone grondwater weer 
voor bijzondere planten en dieren 
in het gebied zorgen. De kraanvo-
gels voelden zich blijkbaar meteen 

aangetrokken tot dit natuurgebied 
en zijn er half april neergestreken. 
‘Broedende kraanvogels in de pol-
der zou een kroon zijn op ons werk’ 
vertelt boswachter Warner Reinink 
van Natuurmonumenten. ‘Maar 
ook op hun verblijf van enkele we-
ken zijn we al ontzettend trots!’ 

(Tamara Overbeek, boswachter)

Kraanvogels verkennen een potentiële broedplaats.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijke asperges voor slechts € 15,-

Woe.
23-05
Do.

24-05
Vr.

25-05
Za.

26-05
Zo.

27-05

Saté van varkenshaas
met frietjes en sla

of
Gebakken roodbaarsfilet 

met dillesaus
of

Bietjes met brie en 
Amsterdamse uitjes

uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
30-05
Do.

31-05
Vr.

01-06
Za.

02-06
Zo.

03-06

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Viskoekjes met 
rémouladesaus

of
Artisjok met 

Provençaalse groenten en 
kruidenmayonaise

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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