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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Stichting Water teleurgesteld 
over zwembadplan

door Guus Geebel

Donderdag 11 juni werd in de commissie Openbare Ruimte het voorstel van B en W voor een 
nieuw zwembad besproken. Het college heeft vier scenario’s onderzocht en komt tot 

de conclusie dat scenario 4, een zesbaans zwembad met beweegbare bodem in 
de lengterichting, aan de inhoudelijke en financiële eisen voldoet.

Er waren drie insprekers bij de 
commissievergadering. Hugo van 
Usen, voorzitter van Sportstich-
ting Samen Verder, noemt het plan 
van Stichting Water voor Samen 
Verder veruit het beste plan dat 
gepresenteerd is. ‘Een plan waar-
bij mensen met een verstandelijke 
beperking op zaterdag kunnen 
blijven zwemmen, blijven bewe-
gen en onderdeel kunnen blijven 
uitmaken van de maatschappij.’ 
Samen Verder gaat er vanuit dat 
de gemeenteraad zijn verantwoor-
delijkheid neemt. Niet alleen voor 
de doelgroep van Samen Verder, 
maar ook voor medeburgers die 
behoefte hebben aan een goed 
zwembad.’ 

Mooie ingrediënten
Inspreker Mark Bennenbroek, di-
recteur van 2521 Gewoon Zwem-
men, noemt een zwembad een 
onderneming. ‘Maar wel een maat-
schappelijke onderneming, want 
zwemmen vertegenwoordigt een 
grote waarde voor onze samenle-
ving.’ Hij roept op om aan de slag 
te gaan met alle mooie ingrediënten 
die klaar liggen. ‘Immers welk plan 
het ook wordt, het zal hoe dan ook 
uitgewerkt moeten worden. Ge-
bruik die tijd. Als de gemeente hier 
serieus werk van maakt dan krijgt u 
met deze werkwijze in het slechtste 
scenario de variant die nu toch al op 
tafel ligt. Het proces heeft dan geen 
vertraging opgelopen.’

Hospitality
Het plan van Stichting Water is niet 
als scenario in het voorstel van B en 
W opgenomen. Wethouder Jolanda 
van Hulst zegt dat het plan afviel 
omdat het college de afmetingen 
niet passend vond. ‘Dit ondanks 
de toezegging dat dit plan als vol-
waardige keuze meegenomen zou 
worden’, stelt de initiatiefnemer 
van Stichting Water, Robert Have-
kotte. ‘Wel heeft het college op het 
laatste moment op verzoek van de 
raad een onderzoek laten uitvoeren 
waarin Hospitality Consultants is 
gevraagd om een vergelijking met 
ons plan te maken. Stichting Wa-
ter is hierbij niet betrokken, er is 
geen contact met ons geweest en 

er is ons geen enkele vraag gesteld. 
Bovendien staat er een groot aantal 
onjuistheden in. Het college stelt 
dat ons plan uitgaat van een voor de 
omvang van onze gemeente te grote 
en te kostbare hoeveelheid zwem-
water. Uit onderzoeken blijkt ech-
ter dat er te weinig zwemwater in 
de gemeente De Bilt is. Dat wordt 
met het voorstel van B en W verder 
verlaagd met dertig procent.’ 

Teleurgesteld
Robert Havekotte zegt teleurge-
steld te zijn over de communicatie 
met het college. Hij stelt dat er in de 
voorliggende plannen geen ruimte 
is voor ouderen, jongere kinderen, 
gehandicapten en de waterpolover-
eniging. ‘Er is geen warm water en 
de ruimte die nodig is voor water-
polo past er niet in. Het betekent dat 
veel gebruikers weg zullen gaan. 
Over vijf jaar zitten we met een te 
klein bad dat leegstaat omdat het 
voor de gebruikers niet interessant 
is.’ Wat het college financieel heeft 
gedaan noemt Havekotte heel apart. 
‘Op 2 april zijn vier verschillende 
scenario’s gepresenteerd, die alle-

maal niet aan de doelstellingen van 
het college voldeden. Er is toen aan 
doelzoeken gedaan om in de buurt 
te gaan komen. De rekenrente werd 
verlaagd en er werden geen onder-
houdskosten meer opgenomen.’

Serieus bekijken
‘Als je puur naar de exploitatie 
kijkt is ons plan na een aantal ja-
ren 90.000 euro per jaar goedko-
per en we kunnen alle gebruikers 
water bieden. We baseren dat op 
dezelfde aantallen bezoekers als 
de gemeente. Wat de inwoners 
van de gemeente zouden moeten 
weten is dat met het collegebad 
een grote groep gebruikers wordt 
afgeschreven. De Bilt is een ver-
grijzende gemeente en je merkt 
dat veel oudere mensen in warm 
water willen zwemmen. Wij bie-
den dat in ons plan, dat bovendien 
goedkoper is. Daarnaast bieden we 
meer water voor meer gebruikers.’ 
Robert Havekotte  doet een oproep 
aan de raadsleden om het plan van 
Stichting Water echt serieus te be-
oordelen en met dezelfde uitgangs-
punten te vergelijken.

Gemeente vordert 32.000 euro terug
GroenLinks fractievoorzitter Anne de Boer is bijzonder tevreden, dat zijn doorvragen resultaat 

opleverde: ‘De gemeente gaat 32.000 euro terugvorderen aan te veel betaalde energiekosten voor 
het multifunctionele-centrum De Vierstee in Maartensdijk’, zo vertelde het Biltse college donderdag 

11 juni in een commissievergadering. ‘De meter was al een tijdje kapot’, zo werd meegedeeld. 

Bij de behandeling van de jaarreke-
ning 2014 in de gemeenteraadsver-
gadering van mei bleek een onver-
wacht grote overschrijding van de 
kosten voor De Vierstee. Summier 
werd toegelicht, dat het onder ande-
re aan gestegen verwarmingskosten 
zou liggen. De Boer: ‘Dat was voor 
mij wel verbijsterend. Zo’n enorm 
bedrag verstookt een centrum niet 
zomaar. En dat speciaal in Maar-
tensdijk de winter van 2014 bitter 
en bitter koud was…’ In mei kreeg 

de GroenLinkser geen antwoord op 
zijn vragen, maar hij liet het er niet 
bij zitten en vroeg door. 

Mededeling
Op de commissievergadering van 
donderdag 11 juni vroeg De Boer 
nogmaals naar een verklaring voor 
de overschrijding. Toen kwam de 
mededeling, dat de meter al een 
hele tijd kapot was. ‘Bij mij kwam 
het wat laconiek over, net als of er 
plots een cadeautje gevonden wordt. 
Maar ja, het duurde wel een half jaar 
voordat uitgezocht werd hoe zo’n 
overschrijding kan. Dat laat zien dat 
de controle op energiekosten echt 

nog niet tussen de oren zit van be-
stuurders en ambtelijk apparaat.’  

Portemonnee
De GroenLinks fractievoorzit-
ter voegt er aan toe, dat hij eerder 
een toezegging voor een jaarlijkse 
rapportage aan de gemeenteraad 
over het energieverbruik en kosten 
kreeg. ‘Dat is dus hard nodig, niet 
alleen om onverklaarbare stijgin-
gen in beeld te krijgen, maar ook 
om stap voor stap het gemeentelijk 
energieverbruik omlaag te brengen. 
Goed voor de gemeentelijke porte-
monnee en voor het klimaat’ aldus 
Anne de Boer.

Gerrit Sodaar (Viersteebeheerder) en Anne de Boer bij de meterkast.

Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Robert Havekotte hoopt dat het plan van Stichting Water een kans krijgt. 

VADERDAGTIP: 
portemonnee, broekriem, 

werktas of paraplu bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

21/6 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/6 • 9.30 en 18.30u -

Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/6 • 10.30u - Dr. A. van Meeteren

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/6 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/6 • 10.30u - Mevr. J. Noten en

Dhr. H. Nauta

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
21/6 • 10.15u - Ds. H. Sj Wiersma 

21/6 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/6 • 10.00u - Ds. A. Prosman, Viering 
+ Dankzegging Heilig Avondmaal

21/6 • 19.00u - Ds. C.G. Geluk, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
21/6 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/6 • 10.00u - Mevr. ds. M. van der Wal

R.K. St. Michaelkerk
21/6 • 10.00u - Pastoor A. Huitink

Volle Evangelie Gemeente
21/6 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/6 • 10.30u - Mw. W. Dijkstra

Herv. gemeente Blauwkapel 
21/6 • 10.00u - Kand. C.B. Westerink 

21/6 • 18.30u - Kand. P.D. Teeuw

Herst. Herv. Kerk
21/6 • 10.30u - Ds. Juffer

21/6 • 18.00u - Dhr. J. v/d Beek

Onderwegkerk Blauwkapel
21/6 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/6 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/6 • 10.00u - Prop. H.J. Teeuwissen
21/6 • 18.30u - Ds. G. Mulder

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/6 • 10.00 en 18.30u - Ds. K. van Olst

PKN - Ontmoetingskerk
21/6 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
21/6 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/6 • 10.00u - Hr. A. Doornebal
21/6 • 18.30u - Dr. A. van den Mheen

PKN - Herv. Kerk
21/6 • 10.00u - Ds. H.J.C.C.J. Wilschut
21/6 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Leesgroep Franse literatuur

In het najaar start Bibliotheek 
Idea Bilthoven een nieuwe 
leesgroep ‘Club de lecture’. 
Deze leesgroep is bedoeld voor 
belangstellenden van Franse 
literatuur. In deze leesgroep 
komen de beste actuele boe-
ken van de Franse literatuur, 
meestal winnaars of finalisten 
van Franse literatuurprijzen, 
aan bod. De leesgroep wordt 
begeleid door Alexandra Creu-
sen, docente Franse taal- en 
letterkunde. Aanmelden: www.
ideacultuur.nl of activiteiten@
ideacultuur.nl. 

BBQ avond voor Adullam

Het Adullam Comité Maartens-
dijk organiseert een barbecue-
avond op vrijdagavond 19 juni 
rondom het Hervormd Centrum, 
achter de Hervormde Kerk aan 
de Dorpsweg 40 te Maartens-
dijk. Er zijn tevens diverse kra-
men aanwezig. Aanmelden kan 
bij Gert Veldhuizen via adul-
lam.maartensdijk@gmail.com. 
De avond/verkoping begint om 
17.00 uur.

Weeksluiting Dijckstate

De kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente te Westbroek e.o. ver-
zorgt vrijdag 19 juni in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk een weeksluiting. Ds. 
R.W. de Koeijer uit Bilthoven zal 
de bijeenkomst leiden. Er wordt 
een Bijbelgedeelte gelezen, daar-
over wordt een korte meditatie 
gehouden en er wordt gezongen. 
Na afloop is er gelegenheid voor 
ontmoeting onder het genot van 
een kop koffie of thee. Aanvang 
19.30 uur (zaal open 19.15 uur), 
einde rond 21.00 uur.

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 juni is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Alles fair-trade ingekocht, dus 
maximaal rendement voor boe-
ren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Brocante Markt op Jagtlust

Zaterdag 20 juni valt er op het 
gazon voor gemeentehuis Jagtlust 
in Bilthoven veel te beleven. Op 
het festivalterrein treden afwis-
selend op twee podia de Melodie 
Percussiegroep, de Weathertown 
Bigband en andere muziekver-
enigingen, koren en bands uit 
De Bilt op. Op het festival is er 
van 12.00 tot 18.00 uur een grote 
Brocantemarkt. Voor de kinde-
ren zal uiteraard veel vertier niet 
ontbreken. De gehele dag wor-
den door een horecagroep lek-
kere hapjes en drankjes in allerlei 
gezellige tenten verzorgd.

Herinneringen aan mei 1945

Er is een bijeenkomst voor 
belangstellenden in de Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburgerweg 
34 te Bilthoven op dinsdag 23 
juni om 14.30 uur, waarbij Bil-
tenaar Fred Meijer uit De Bilt 
herinneringen ophaalt uit deze 
periode. Zijn verhaal wordt 
ondersteund met beeldmateriaal 
en passages uit boeken. Wellicht 
kan men een bijdrage leveren 
met eigen herinneringen. Voor 
inlichtingen en eventueel ver-
voersvragen: Henny Ockhuijsen, 
tel. 030 2202458. 

Informatieavond over 
zonnepanelen 

Op woensdag 24 juni organi-
seert energiecoöperatie BENG! 
opnieuw een informatieavond 

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.

Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof, en dat niet uit uzelf:

het is een gave van God;
Efeziërs 2 vers 8

“Vaste rots van mijn behoud,”

In vertrouwen op haar Heer en Heiland heeft God tot zich genomen
onze lieve zorgzame moeder en oma

Elizabeth Timmer - van Barneveld
sinds 2006 weduwe van Gerrit Timmer

Westbroek, 11 juli 1931 Bilthoven, 9 juni 2015

 Brielle: Adriaan en Annemarie Timmer - Vroom
  Gert-Jan en Jolijn, Elsemiek en Corjan, Marijn

 Leusden: Teus en Gerda Timmer – Brouwer
  Gert, Ida-maria, Els

 Westbroek: Reiny en Teun Los – Timmer
  André en Anne

 Baarn: Anneke Timmer en Pierré Faes
  Lillian en Patrick, Anne-Roos, Pierré

9 juni 2015
Correspondentieadres:
Fam. T. Los
Kerkdijk 58 A
3615 BG  Westbroek

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Wij willen de medewerkers van Woonzorgcentrum d’Amandelboom 
te Bilthoven bedanken voor de liefdevolle verzorging

van onze moeder en oma.

over zonnepanelen. Nu de zon 
weer regelmatig volop aanwe-
zig is zullen veel mensen zich 
afvragen of zonne-energie iets 
voor hen is. Of het dak daarvoor 
geschikt is valt eenvoudig na 
te gaan op www.debilt.zonne-
kaart.nl. Voor alle andere vragen 
kan men terecht op de infor-
matieavond die wordt verzorgd 
door zonnepanelenexpert Roel 
Simons. Daarbij is wel de vraag 
om de jaarrekening van het ener-
giebedrijf mee te nemen. Geïnte-

resseerden kunnen zich aanmel-
den via john@beng2030.nl. 

Spullen voor markt

Op zaterdag 19 september houdt 
peutergroep ’t Kompas in West-
broek weer hun jaarlijkse kle-
ding- en speelgoedmarkt. Hier-
voor is men op zoek naar kin-
derkleding en speelgoed. Heeft u 
nog wat in de kast liggen, dat niet 
meer gebruikt wordt, dan is dat 
bij de peutergroep zeer welkom. 
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

Herinrichting 
Dorpsweg Maartensdijk

Na de bouwvakvakantie krijgt de Dorpsweg in Maartensdijk een flinke opknapbeurt. Na een 
eerste fase in 2012 is vanaf 24 augustus het gedeelte tussen de Dierenriem en de Koningin 

Julianalaan aan de beurt. Er wordt onder andere gewerkt aan de veiligheid, parkeerplaatsen, 
verlichting en de waterleiding. Dinsdag 23 juni kunnen de plannen, die samen met 

een groep aanwonenden zijn gemaakt worden bekeken. 

De Dorpsweg wordt op dit gedeelte 
optisch smaller gemaakt door rode 
fietsstroken te maken. Dit zal het 
autoverkeer vertragen, samen met 
nieuwe verkeersdrempels. Ook 
de fietsoversteekplaats op de krui-
sing Dorpsweg / Nachtegaallaan 
wordt aangepakt en de zijwegen 
worden zoveel als mogelijk omge-
bouwd tot uitritten. Waar dat kan 
worden parkeerplaatsen anders in-
gepast en er komen (ook weer waar 
mogelijk) meer parkeerplaatsen. 
Alle lantaarnpalen worden vervan-
gen door energiezuinige palen met 
LED-verlichting. 

Kunstwerk 
Er worden extra bomen langs de 
Dorpsweg geplaatst om de bomen-
rij weer mooi aaneen te laten slui-
ten. Er gaan geen bomen weg. Om 
de loopafstanden naar de bushaltes 
kleiner te maken komt er een extra 
bushalte voor lijn 55 op de Dorps-
weg. Op de hoek van de kruising 
van Nachtegaallaan en Dorpsweg 
wordt plaats gemaakt voor het 
beeld ‘Stier’ van de beeldhou-
wer Wim Cobbenhagen. Dit beeld 
stond eerder bij het aangebouwde 
gedeelte van het oude gemeente-

huis van Maartensdijk. 
Bereikbaarheid 
Waterbedrijf Vitens is van plan 
om eerst de oude leidingen ter 
hoogte van de Nachtegaallaan 
te vervangen. Daarna begint de 
daadwerkelijke herinrichting. Er 
wordt getracht alle woningen be-
reikbaar te houden, maar dat zal 
niet altijd lukken. Er zullen peri-
odes zijn, waarin omgereden zal 
moeten worden. Lokaal verkeer 
zal door Maartensdijk omgeleid 
worden. Verkeer dat geen be-
stemming heeft in Maartensdijk 
rijdt dan via de Gezichtslaan en 
provinciale wegen. 

Inloopavond 
De werkzaamheden beginnen 
direct na de bouwvakvakantie 
op 24 augustus en nemen enke-
le weken in beslag. Dinsdag 23 
juni is er tussen 19.30 en 21.00 
uur een inloopavond in Sojos 
(Dorpsweg 51 te Maartensdijk) 
over de plannen, waar mede-
werkers van de gemeente en de 
aannemer extra gevraagde in-
formatie zullen verstrekken en 
de ontwerptekeningen kunnen 
worden bekeken. Vragen kunnen 
ook al vooraf worden gesteld aan 
de projectleider van deze werk-
zaamheden Wouter Le Fèvre. Hij 
is per e-mail bereikbaar via fe-
vrew@debilt.nl.  [HvdB]De fietsoversteek bij de Nachtegaallaan wordt aangepakt. [foto HvdB]

Fietsen weg

De fietsenstalling aan de zuidzijde van het tunnelcomplex ten westen 
van het Emmaplein komt duidelijk te vervallen. Fietsen dienen voort-
aan in de driehoek tussen spoor, Emmaplein en Spoorlaan geplaatst te 
worden. Die stalling is nog in aanleg.              [foto Henk van de Bunt]

KBH verrast publiek met flashmobs
De Koninklijke Biltse Harmonie viert dit jaar haar 115-jarig bestaan. In het kader van 

dit jubileum zal aanstaande vrijdag 19 en zaterdag 20 juni De Bilt bol staan van muzikale 
activiteiten onder de noemer ‘Fête de la Musique’.

Om dit spectaculaire muziekweek-
end een week voorafgaand aan het 
evenement nog eens extra onder 
de aandacht te brengen, werden 

afgelopen zaterdag 13 juni diverse 
optredens verzorgd door leden van 
de Koninklijke Biltse Harmonie. 
Op verrassende wijze verschenen 

uit onverwachte hoeken binnen en 
buiten de gemeente De Bilt al mu-
sicerend diverse muzikanten. Het 
begon allemaal op de Julianalaan in 

Bilthoven, vervolgens op de Hes-
senweg en Looydijk in De Bilt en 
tenslotte vervolgden de muzikanten 
hun reis naar Utrecht om daar op de 
Vredenburg en de Neude hun muzi-
kale klanken ten gehore te brengen. 
Beginnend op de hi-hat kwamen er 
steeds meer muziekinstrumenten 
bij. Langzamerhand uitbouwend 
naar een groot orkest, werd op alle 
locaties een inspirerende uitvoering 
van het bekende ‘Smoke on the Wa-
ter’ van Deep Purple neergezet.
Het waren succesvolle flashmobs 
om het naderende muziekweekend 
te promoten, een feest dat ze uiter-
aard met zoveel mogelijk publiek 
willen vieren.

Programma Fête de la Musique:
Vrijdag 19 juni - H.F. Witte Cen-
trum, Henri Dunantplein 4, De Bilt 
20.30 uur: Dancenight, Weather-
town Bigband 
Zaterdag 20 juni - gazon Jagtlust, 
Soestdijkseweg Zuid 173, De Bilt 
12.00 - 18.15 uur: Muziekfestival 
en Brocantemarkt diverse bands, 

koren en orkesten, waaronder Me-
lodie Percussiegroep en Weather-
town Bigband 20.30 uur: Music 
Sing a Long, Groot Harmonieor-
kest en musicalsterren 

Al deze concerten zijn gratis toe-
gankelijk.  

De activiteiten gedurende dit week-
end zullen gepresenteerd worden 
door Bart van Gerwen. Bart van 
Gerwen is een allround theaterma-
ker met een grote voorliefde voor 
muziek. Hij woont sinds 2005 in 
De Bilt, was al vaak te zien als Ba-
ron van Boetzelaer tijdens de Biltse 
Kunstmarkt, en maakte ook al eens 
met de zes basisscholen van zijn 
dorp een Zauberflöte opera. 

Hiervoor haalde hij het Amsterdam 
Youth Orchestra naar het HF Witte 
centrum. Zijn vader was 25 jaar 
voorzitter van de Liefde voor Har-
monie in Roelofarendsveen, dus 
een optreden met de KBH is voor 
hem meer dan thuis komen!

Met muziek, dansen en zwieren
gingen Weergodden mensen plezieren
maar het Bilts carnaval
kwam toch in verval
en prins carnaval ging rentenieren

Guus Geebel Limerick
Aankomend weekend sluit het Groot Harmonieorkest het feest op bijzondere wijze af.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

6.98
1 Kg.

SHOARMA
Extra donderdag voordeel:

op=op

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Bieslookpaté
Ei-Bacon salade
Filet americain

3 x 100
gram 4.50

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

Gebraden gehakt
Rosbief
Schouderham

3 x 100
gram 3.99

VOORDEEL HELE WEEK

Lamshaas of lamsfilet

Varkenshaas
naturel of bourgondisch

Biefstuk spiesjes

500
gram 6.99

100
gram 3.25

500
gram 6.50

6
stuks 5.00

Magere runderlappen

slavinken

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 juni
t/m woensdag 24 juni

6 halen / 
   5 betalen

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

5 gehaktspeciaaltjes 5.-
5 gehaktschnitzels 5.-
5 gehaktstaven 5.-
5 gehaktballen 5.-

JONG BELEGEN
ONZE OVERHEERLIJKE 
SPARERIBSBOEREN EXTRA BELEGEN

1.50100
gram 11.991

kilo

5.00500
gram

6.00500
gram

CASHEW NOTEN 
GEZOUTEN OF ONGEZOUTEN

4 GEGRILDE 
KIPPENBOUTEN 
2 HELE GEGRILDE 
KIPPEN

Kipspecial!

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

VLEESWAREN-TRIO

HALVE GRILLWORST + LEVERWORST

Extra weekend voordeel!

6.50

5.-
10.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
NIEUW!!

Tagliatelle
MET GEBAKKEN GAMBA’S

_________________________100 GRAM 1,49
Jonge Tuinbonenschotel
MET KIP

_________________________100 GRAM 1,25
Varkenshaas
IN CHAMPIGNON ROOMSAUS

_________________________100 GRAM 0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

Zeldzaam lekker

Wilde Perziken
500 GRAM

Mini

Watermeloen
± 2 KILO PER STUK

Hollandse

Komkommers
2 VOOR 

ALLEEN MAANDAG 22, DINSDAG 23
EN WOENSDAG 24 JUNI

1,25 1,990,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Volop Kersen,
Zacht fruit en Asperges

gratis geschild!!! HOLLANDSE

Trostomaten
____________________500 GRAM 0,75
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99

KNALLER!!

Hollandse Aardbeien
___________________________ 2 DOZEN  3,00 Heerlijke lunch salade...

Bietensalade met nieuwe haring 
van de Volendammer
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advertentie

OVERNACHTEN
VERGADEREN
EXCLUSIEF AF TE HUREN

+   contactgegevens....(hoeveel past er op?)

Web: www.koningsbed.nl
Tel: 0346 211 692
+(verkort of geheel) 
Adres:
Prinsenlaan 80
3737 MJ Groenekan 

Mocht je meer tekst willen -  indien plaats, nog titel / extra? :
hotel / groeps- en vergaderaccommodatie 
bijzondere locatie nabij Utrechtse Heuvelrug

Prinsenlaan 80    3737 MJ Groenekan    0346-211 692    www.koningsbed.nl

HOTEL    VERGADEREN    EXCLUSIEF AF TE HUREN

Recordbedrag 
voor Biltse goede doelen

Tijdens het jaarlijkse evenement Act-Now in een grote feesttent pal voor gemeentehuis Jagtlust 
heeft de Rotaryclub Groot Bilthoven zaterdag een record geldbedrag opgehaald voor vier 
lokale goede doelen. De menigte zag een Koningin Maxima het podium opkomen om een 

cheque van 51.250 euro te overhandigen.

Dit jaar had Rotaryclub Groot 
Bilthoven vier goede doelen in 
de gemeente De Bilt geselec-
teerd: Hospice Demeter, de Prin-
ses Maxima Manege, Stichting 
Handje Helpen en Stichting Sport 
Helpt. Deze instellingen kunnen 
het geld besteden aan projecten of 
goederen waarvoor in het regulie-
re budget geen ruimte is. De Rota-
ryclub Groot Bilthoven zal tevens 

ondersteunen bij het zo gunstig 
mogelijk aanschaffen van deze 
zaken.Het geldbedrag is bijeenge-
bracht door 340 betalende gasten 
van het feest. Tevens was er een 
veiling en een loterij. Het feest is 
mede mogelijk gemaakt door 90 
bedrijven, die een bedrag hebben 
gedoneerd. Hoofdsponsoren wa-
ren ING Private Banking, Luzac, 
Baas Wijnen, BVA en Seafox. 

De Rotaryclub Groot Bilthoven, 
de jongste van de vier Rotary’s in 
de gemeente, organiseert jaarlijks 
een groot evenement om gelden 
bijeen te brengen voor goede doe-
len in de Gemeente De Bilt. In de 
acht jaar van haar bestaan heeft 
deze club al bijna 300.000 euro bij 
elkaar gebracht voor puur lokale 
organisaties.  

(Hinnejan Elswijk)

Politie krijgt taart 
De SP heeft op vrijdag 12 juni een mooie taart aangeboden aan de aan-
wezige politiemensen op het politiebureau op de Hessenweg in De Bilt. 
Gedurende het koffiemomentje hebben de SP’ers zich door de agenten 
laten bijpraten over de problemen maar ook de mooie uitdagingen die 
het vak van politieagent zo bijzonder maken. 
Marisca van der Burgh: ‘De politie heeft het momenteel extra zwaar. Ze 
zijn nu al maanden met Den Haag in een Cao-conflict, er is een grote 
reorganisatie gaande en ze doen 24 uur per dag en 7 dagen per week 
belangrijk werk voor ons allen. Helaas kan - of wil - niet iedereen dat 
even goed waarderen, wij doen dat zeker wel. Vandaar dat wij besloten 
hebben als SP afdeling De Bilt om hen vandaag een taart aan te bieden. 
Wij wilden even laten zien aan de politie dat hun harde werk gewaar-
deerd worden.’

Beter De Bilt vindt 
gemeenteraad geldverspiller

Beter De Bilt heeft alle fracties van de gemeenteraad bezocht om te spreken over haar eigen 
kadernota met speerpunten voor de toekomst van de gemeente De Bilt. Alleen de VVD ging niet 
in op de uitnodiging van Beter De Bilt. Alle partijen hebben hun waardering uitgesproken voor 

het werk dat Beter De Bilt heeft verzet om een solide eigen visie op papier te zetten. 

Er is heel veel werk in gestopt. 
Daarmee heeft Beter De Bilt een 
duidelijk alternatief neergezet in de 
besprekingen over de onderwerpen 
die de toekomst van de gemeente 
bepalen, zoals de lokale economie, 
de gezondheidszorg, de huisves-
ting, sport en cultuur en het sociale 
beleid. De conclusie is verder, dat 
een meerderheid van de gemeente-
raad het streven ondersteunt om een 
eigen agenda voor de gemeenteraad 
op te stellen. Over de gewenste be-
zuinigingen en financiering van 

belangrijke voorzieningen als het 
zwembad en de Vierstee verschillen 
de meningen van partijen. 

18 juni
Beter De Bilt zal tijdens de raads-
vergadering van 18 juni duidelijk 
maken dat de plannen van B&W 
om 7% bezuinigingen door te voe-
ren op gesubsidieerde instellingen 
volgens de kaasschaafmethode, on-
wenselijk zijn. Bezuinigingen zoals 
voor zorg voor ouderen, mensen 
met een beperking en op sport en 

cultuur kunnen niet over een kam 
worden geschoren. Voorts mag de 
financiering van het nieuwe zwem-
bad en de hernieuwde Vierstee niet 
de dupe worden van het gebrekkige 
financiële beleid van het College 
van B&W. Beter De Bilt vindt dat 
de gemeenteraad zelf, door de lang-
durige besluitvormingstrajecten 
met veel onnodige inhuur van dure 
externen, een geldverspiller is. De 
fractie van Beter De Bilt zal tevens 
een motie indienen waarin wordt 
opgeroepen om volgend jaar in de 
gemeenteraad ideeën van fracties 
over bezuinigingen en nieuw be-
leid in een eerder stadium uit te 
wisselen. Daardoor kan het maat-
schappelijke draagvlak aanzienlijk 
worden versterkt en de besluitvor-
ming tot een zorgvuldiger afweging 
komen. Onnodige vertraging in de 
besluitvorming moet worden ver-
meden.

Ebbe Rost van Tonningen 
(fractievoorzitter van Beter De 
Bilt) presenteert tijdens de extra 
raadsvergadering van 18 juni 
een alternatief plan voor de 
bezuinigingen. [foto Henk van de 
Bunt]

Bewoners 
Planetenbaan blij

Donderdag 11 juni hebben de bewoners van de Planetenbaan 4-50 in 
De Bilt met hun eigen bouwkundige een gesprek gehad met de eige-
naren van Planetenbaan Appartementen BV. Dit gesprek – waarbij niet 
alleen de SP, maar ook vertegenwoordigers van D66, PvdA en Beter-
DeBilt aanwezig waren – verliep constructief en positief.

Gedurende het gesprek is de koude lucht tussen de partijen weggeno-
men en zijn er harde afspraken gemaakt over de verbetering van de 
woningen. Na afloop lieten de vertegenwoordigers van de huurders na-
drukkelijk weten tevreden te zijn. Uiterlijk 3e kwartaal 2015 heeft de 
verhuurder de grootste problemen opgelost. 

Toezeggingen
Chrit Obels, woordvoerder van de bewoners: ‘We zijn al met al tevre-
den over de laatste toezeggingen gedaan door de eigenaren van Plane-
tenbaan Appartementen BV.; zij erkennen onze problemen en hebben 
harde toezeggingen gedaan aan ons. We zullen moeten afwachten hoe 
een en ander wordt uitwerkt, de intenties lijken goed. De bewoners zijn 
blij dat nu de kou (letterlijk en figuurlijk) uit de lucht is. Wij danken alle 
politieke partijen voor hun steun, maar de SP in het bijzonder. Zij waren 
er altijd met raad en daad.’

Dossier
Menno Boer: ‘De SP is blij dat dit moeilijke en langlopende dossier 
hoogstwaarschijnlijk binnenkort gesloten kan gaan worden. Uiteraard 
zal de SP de gang van zaken blijven volgen, en indien door de bewoners 
gewenst, weer in actie komen. Wij hebben nu een goed gevoel over de 
bedoelingen van de verhuurder en vertrouwen er op dat het goed komt. 
Kortom: de SP feliciteert de bewoners met hun overwinning!’

Verenigen
Om de toekomstige communicatie met verhuurder beter te doen verlo-
pen zullen de bewoners zich officieel ‘verenigen’ zodat ze een officieel 
contactpersoon met wettelijke rechten en plichten worden van de ver-
huurder. De SP zal de bewoners hierin ondersteunen. De verbeteringen 
betekenen in elk geval dat er al binnenkort mechanische ventilatie in 
alle woningen komt en dat de kozijnen opgeknapt en daarna geverfd 
zullen gaan worden. Er is zelfs sprake van dubbelglas voor alle bewo-
ners die daar prijs op stellen. Dat zou gepaard kunnen gaan met een 
bescheiden huurverhoging.

Overhandiging cheque, door ‘Koningin Maxima’, aan vertegenwoordigers van de vier Biltse organisaties, 
geflankeerd door de mannen van de Rotary. (foto Inge Pont)



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Voor Vader,Aardbeien/limoen meringue taartje
€ 9,95

Focaccia
olijf/tomaat

€ 3,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Sla uw slag, want OP=OP

Vakantie tips:
T-Shirts, tops en 3/4 broeken

Aangeboden pianolessen/piano- en zang-coaching
via praktijk Noothulp te Bilthoven en regio.

Ook op locatie, zoals bij U thuis, i.o. bij BSO of elders.
Voor groepjes gelden gunstige tarieven.

Tevens piano en zang bij recepties en uitvaarten.
Verdere info bij jeaninepeeters@casema.nl
of via 06-13715245.

Jeanine Peeters

-10% op de zonnebrillen-
collectie 2015!*

* Niet in combinatie met andere acties

Summersale
18 / 19 / 20 juni
donderdag vrijdag zaterdag

vangesteloptiek Emmastraat 38  |  1211 NH Hilversum  |  T [035] 621 20 72  |  vangestel.nl  

Monturen en zonnebrillen van bekende merken
als Dolce & Gabbana • Prada • Paul & Joe • Jaguar 
Façonnable • JOOP! met maar liefst 50% korting!

-50%
op vele merk(zonne)brillenSale

(Uitgezonderd de nieuwe collectie) van
gestel
optiek

Tijdens de SALE:

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Zondag 21 juni vaderdag!
De lekkerste geuren voor vaderdag nu 

met hoge kortingen van

43% tot 71%
o.a. Guess seductive homme
100 ml van € 53,38

voor € 22,50!

50% korting
op elke 2e heren en/of damesgeur.

Niet i.c.m. andere acties of aanbiedingen

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Nieuwe boeken met geboortekaartjes
en letterpress kaartjes.

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

Hip
&

Trendy

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992 en informeer naar de mogelijkheden.

Ook Vierklank bezorger worden?
Per direct een vaste wijk?

Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan 
Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Door vakanties van onze vaste bezorgers kunnen
we in de zomervakantie wel wat bezorghulp gebruiken.
Heb je zin om ons in de vakantie te helpen?

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992 en informeer naar de mogelijkheden.

Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan, Albert Cuyplaan - 

we in de zomervakantie wel wat bezorghulp gebruiken.
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Josien Deveer 
wint Bilthoven’s Got Talent

Vrijdag 12 juni werd in een grote feesttent op het gras voor gemeentehuis Jagtlust Bilthoven’s 
Got Talent georganiseerd door de Rotary Groot Bilthoven. Later op de avond vond in dezelfde 

tent het jaarlijkse fundraisingevenement ActNow plaats.

Scholieren van verschillende dans, 
muziek, lagere en middelbare scho-
len uit de regio waren uitgenodigd 
om mee te dingen en aanwezig te 
zijn. In totaal waren er 10 optre-
dens, opgevoerd door 30 kinderen 
uit de regio. De presentatie was in 
handen van geboren en getogen 
Bilthovenaar Kees Droste. De jury 
bestond uit Francois Hobma, Dar-

re de Broekert en Isis Bendel. De 
10-jarige Isis Bendel van de Julia-
naschool had de eerste versie van 
Bilthoven’s Got Talent gewonnen 
en bracht tevens haar ervaring als 
deelnemer aan ‘The Voice Kids’ 
mee in de jurering.

Winnaars
De 12-jarige Josien Deveer van 

Het Nieuwe Lyceum heeft de 
tweede versie van Bilthoven’s Got 
Talent gewonnen met een indruk-
wekkende weergave van het liedje 
‘Impossible’ van James Arthur. Ze 
werd op de piano begeleid door 
Maria de Bruin. De tweede prijs 
werd gewonnen door de band 
‘High Five‘, de schoolband van 
het USG, met een eigen geschre-

ven nummer. De derde prijs werd 
in de wacht gesleept door de 10-ja-
rige Evanne Hakker en 11-jarige 
Lena Mathijssen, met een bijzon-
der dansoptreden met doeken ge-
naamd ‘Wings’.
Winnares Josien Deveer mocht 

‘s avonds optreden en zette een 
adembenemende performance neer 
met haar nummer ‘Impossible’. 
Het evenement was een succes 
en volgens organisator Mark van 
Binsbergen is de kans groot dat het 
volgend jaar terugkeert.   [HvdB]

V.l.n.r. de jury , de eerste, tweede en derde prijzenwinnaars (Foto Mark van Binsbergen)

Al op elfjarige leeftijd 
sloeg de vonk over

door Guus Geebel

Op 14 juni was het vijfenzestig jaar geleden dat Maatje van 
Ginkel en Jasper van de Visch in Utrecht in het huwelijk traden. 
Burgemeester Arjen Gerritsen kwam het echtpaar uit Groenekan 

een dag later met dit briljanten huwelijksjubileum feliciteren. 

Jasper van de Visch werd in 1930 in Baarn geboren en verhuisde op 
elfjarige leeftijd naar de Koningsstraat in Utrecht. Daar werd hij de 
buurjongen van de even oude Maatje van Ginkel. Haar moeder regelde 
dat Jasper en Maatje samen naar school konden gaan. De vonk sloeg bij 
Jasper eigenlijk al meteen over. Er ontstond een langdurige verkering 
die op 14 juni 1950 werd bekroond met een huwelijk. Het echtpaar ging 
eerst in een woonark bij de Croeselaan wonen. Daarna woonden ze op 
verschillende plaatsen in Utrecht.

Stukadoor
Jasper van de Visch was stukadoor van beroep en begon in 1960 een 
eigen stukadoorsbedrijf in de Lage Weide in Utrecht. In 1970 werd het 
bedrijf in Groenekan voortgezet. Maatje verzorgde de administratie 
van het bedrijf. Inmiddels is het stukadoor- en afbouwbedrijf overge-
gaan naar hun zoon en gevestigd in De Bilt. Maatje werkte voor haar 
huwelijk op het kantoor van levensmiddelenbedrijf HAKA, waar ze de 
distributie regelde. Het echtpaar heeft drie dochters en een zoon, twaalf 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Hobby’s
Jasper had veel hobby’s. Dit jaar is hij gestopt met houtdraaien. Hij 
vervulde bij de vereniging waar hij lid van was jarenlang een bestuurs-
functie. Paarden waren ook een hobby van hem. Dochter Kobie is niet 
in Groenekan opgegroeid, want toen haar ouders daar kwamen wonen 
woonde zij al niet meer thuis. ‘Ik ben toen wel weer thuis komen wonen 
omdat mijn paard hier stond. Een paard was de droom van mijn vader 
en toen het financieel mogelijk werd kocht hij voor mij het paard Gie-
belien. Toen ik ging trouwen had ik geld nodig en gaf ik het paard terug 
aan mijn vader. Hij betaalde mij het bedrag dat hij ervoor had betaald. 
Later kreeg mijn zus het paard van hem.’ 

Klaverjas
‘Mijn vader heeft met paarden heel veel marathons gereden’, vertelt 
Kobie. Naast de woning in Groenekan was vroeger een rijtuigenloods. 
Jasper is meninstructeur geweest en werd ook tuigenmaker. Daar heeft 
hij ook nog les in gegeven. ‘Het mennen is zijn grote passie geweest.’ 
Jasper bridget nog en Maatje heeft lang klaverjas gespeeld. ‘Mijn moe-
der heeft altijd heel accuraat de administratie van het bedrijf gedaan 
en heeft alles mogelijk gemaakt’, zegt Kobie. Maatje heeft met een 
vriendin aan badminton en tennis gedaan. Zij houdt veel van de stilte, 
zit graag buiten en geniet altijd van het prachtige uitzicht.

Feest
Het briljanten huwelijksfeest werd in de tuin van dochter Kobie in 
Arkel gehouden. ‘Er waren grote tenten geplaatst voor de bijna zes-
tig gasten. De catering was uitstekend en het is inmiddels traditie dat 
we een taart van tweeënhalve meter laten bakken. Dat hebben we met 
het veertig, vijftig, vijfenvijftig en zestigjarig huwelijksjubileum ook 
gegaan’, vertelt Kobie. Met de nodige hulp wonen Maatje en Jasper 
nog zelfstandig. Dat willen ze graag tot het eind van hun leven blijven 
doen.  Er waren felicitaties namens Koning Willem-Alexander en de 
Commissaris van de Koning.

Burgemeester Gerritsen met het briljanten bruidspaar Van de Visch-
Van Ginkel.

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Je notaris in 
de regio!

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Je notaris in 
de regio!

Al aangemeld?
Themabijeenkomst Uitvaart en Erfrecht

U bent van harte welkom om op 
zaterdag 20 juni 2015 deze speciale bijeenkomst bij 
Notarissen Houwing van Beek van 
11.00 uur tot 13.00 uur bij te wonen. 
Een mooie gelegenheid om u door de deskundigen 
Frans van Beek en Koop Geersing 
te laten informeren.

U kunt zich aanmelden via
info@houwingvanbeek.nl

of per telefoon op (030) 2290811
Deelname is kosteloos

advertorial
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Voordeel

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

199

399598

500

Geldig van vrijdag 18 t/m zaterdag 20 juni 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Avondvierdaagse 
Boeket

Luxe
Aardbeien-
schnitte
per stuk
van

€4,99

Superdeal
Biefstuk
500 gram
van

€9,95 

Aardbeien
500 gram
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Eet met je hart: heel veel warmte en 
heel veel gezelligheid!

door Rob Klaassen

Dinsdagavond 9 juni zaten zeventien ouderen en 6 vrijwilligers in café Miltenburg in Bilthoven 
achter een glaasje heel gezellig met elkaar te praten en te lachen, alsof ze elkaar al jaren 

kenden. Op het eerste gezicht leek het op een wekelijkse bijeenkomst van een ouderensociëteit. 
Bij nader inzien betrof het hier een tweede bijeenkomst die de stichting ‘Eet met je hart’ in De 

Bilt organiseerde. Ook burgemeester Arjen Gerritsen was aanwezig.

Het project ‘Eet met je hart’ is in 
2012 gestart door de fotograaf Babs 
van Geel. Zij maakte een fotoserie 
over eenzaamheid van ouderen en 
werd getroffen over de omvang van 
deze problematiek. Veelal betreft 
het ouderen, die nog zelfstandig 
wonen, die rond moeten komen van 
niet meer dan AOW en daarnaast 
fysieke beperkingen hebben. Deze 
ouderen komen vrijwel de deur niet 

meer uit, maar zijn soms te trots om 
een beroep op derden te doen. Ze 
willen niet steeds om hulp hoeven 
te vragen. We hebben het hier over 
kwetsbare ouderen. Cijfers wijzen 
er op, dat in 2030 deze groep rond 
de 1 miljoen ouderen zal bevatten. 
Koning Willem-Alexander heeft re-
cent bij de uitreiking van groeicerti-
ficaten van het Oranjefonds het be-
lang benadrukt van verbindingen: 

verbinding op buurtniveau, verbin-
ding tussen verschillende groepen, 
verbinding tussen generaties. Het 
initiatief van Babs van Geel is in 
2014 beloond met de landelijke 
Passieprijs voor vrijwilligers van 
vijfduizend euro; dat heeft een be-
hoorlijke stimulans aan het initia-
tief gegeven.

De Bilt. 
In gemeente De Bilt wordt het 
project ‘Eet met je hart’ georgani-
seerd en gecoördineerd door Carrie 
Koenen en Mijntje Bos. Mijntje is 
ondernemer in Utrecht en woont 
in De Bilt. Ze vindt het fantastisch 
om op deze manier iets te kunnen 
doen voor de medemens. Samen 
met een aantal vrijwilligers runt ze 
dit project. De eerste keer heeft zij 
op 8 april een diner georganiseerd 
voor 12 ouderen in Brasserie De 
Vink. Het was toen een fantastische 
avond. Mijntje: ‘Het leuke daarbij 
was dat men elkaar bij de aanvang 
van het diner niet kende. Na verloop 
van tijd ontstond er een enorme ge-
zelligheid. We hopen dan ook dat er 
vanuit dit initiatief, dus buiten de 
maaltijd om, nieuwe vriendschap-
pen zullen ontstaan. 

Financiering
Het project ‘Eet met je hart’ wordt 

betaald, doordat een aantal res-
taurants in De Bilt, Brasserie De 
Vink, Zebs, Amis, Loft 88 en Witte 
Swaen, eind vorig jaar 7 weken 
lang de klanten op iedere rekening 1 
euro extra hebben laten betalen. Op 
deze manier is er een geldbedrag bij 
elkaar gespaard. Ook heeft een aan-
tal kinderen geld bijeen gebracht 
voor dit project. Mijntje; ‘Doordat 
de restaurants waar we bijeen ko-
men, vorige keer Brasserie Vink en 
nu café Van Miltenburg, kortingen 
op deze maaltijden geven, kunnen 
we het zelf financieren. Er komt dus 
geen cent subsidie aan te pas. Alle-
maal particulier initiatief’. 

Wie 
Mijntje: ‘Deze keer zouden er 20 
mensen komen dineren. Helaas 
hebben er 3 door ziekte moeten af-
zeggen. De deelnemers aan het di-
ner zijn mensen die zelfstandig wo-
nen. Wie daarvoor in aanmerking 
komen, horen wij van huisartsen, 
verplegers in de ouderenzorg, ker-
ken, mensen in de buurt. Vrijwil-
ligers halen de mensen thuis op en 
ze worden na afloop van het diner 

ook weer naar huis gebracht. Wat 
een extra positief punt is, is dat de 
kinderen die voor dit project gel-
den hebben bijeen gebracht nu de 
bediening van het diner voor hun 
rekening nemen. Er ontstaat op 
deze manier een enorm ontspannen 
sfeer, zodat iedereen zich heel snel 
thuis kan voelen’.

Burgemeester.
Burgemeester Gerritsen is een van 
de ambassadeurs van het project 
‘Eet met je hart’. Hij zegt dat de 
gehele gemeente De Bilt heel blij 
is met dit initiatief. ‘Een grandi-
oos initiatief, dat zonder hulp van 
de gemeente is geïnitieerd door een 
aantal betrokken inwoners die hun 
hart laten spreken’. Hij benadrukt 
het belang van dit soort contacten 
en hij hoopt dat hieruit vele nieuwe 
vriendschappen zullen ontstaan. 
‘Gezelschap, gesprek en plezier 
voor degenen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Laat niemand 
alleen en steun ‘Eet met je hart’. 
Ik ben er trots op dat er in onze 
gemeente mensen zijn die dit voor 
elkaar krijgen’.

De meisjes die aan het diner bedienden: v.l.n.r. Florien, Muus, Maud, 
Joosje.

Burgemeester in gesprek. midden coördinator Mijntje Bos.

Scootmobieltraining
Op woensdag 10 juni deden in De Bilt 25 scootmobielers mee aan een trainingsmiddag, 

georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Bilt. 

Na een uurtje theorie legde één 
groep deelnemers een route af 
door een woon- en winkelwijk 
in De Bilt. De andere groep leg-
de een oefenparcours af om de 
scootmobiel beter onder controle 
te krijgen en om te leren wat je 
allemaal wel en vooral níet kunt 
doen met een scootmobiel. 

Na de pauze wisselden beide 
groepen. Daarna volgde een eva-
luatie en ontvingen alle deelne-
mers een certificaat en een tasje 
met informatiemateriaal plus een 
theorieboekje.

VVN De Bilt kijkt terug op een 
geweldige trainingsmiddag met 

een maximum aantal deelnemers, 
die dankzij de inzet van instruc-
teurs en vrijwilligers en de mede-
werking van de gemeente succes-
vol is verlopen. 

Bij voldoende belangstelling 
vindt op woensdag 16 september 
weer een training plaats.

Deze deelnemers aan de scootmobieltraining kunnen veilig op pad. [foto Reyn Schuurman]

Het leven van
Clara Schumann

Zaterdagmiddag 6 juni was in Huize Gaudeamus een bijzondere mu-
ziektheatervoorstelling over het leven van Clara Schumann-Wieck, 
echtgenote van de meer bekende Robert Schumann. Het verhaal werd 
beeldend gezongen en verteld door zangeres Caroline Erkelens en 
prachtig begeleid door Nette Krull (piano), met composities van Clara 
en Robert Schumann en Johannes Brahms. De toehoorders waren zeer 
onder de indruk van deze prachtige voorstelling. (Frans Poot)

De beide dames namen het publiek mee in het turbulente leven van deze 
bijzondere componiste. 
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Al 5 jaar op rij de beste.

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

Eerste indruk

Service

Prijs/kwaliteit
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BISTRO STEAKS
Super dun & lekker gemarineerd, echte snelle pankrakers.
Voor op de barbecue of in de pan. 100 gram nu 1,65

RUNDER ENTRECÔTE
Heerlijk mals, huis gerijpt, puur natuurvlees van de Utrechtse
Heuvelrug! Mag absoluut rosé gegeten worden. 100 gram 2,15

LAMSBOUTSCHIJVEN
Nieuw Zeelandse, super kwaliteit, gewoon in De Bilt.
Speciaal voor de liefhebbers. Bakken als biefstuk. 100 gram 1,55 

THAISE KIP- WOKBLOKJES
Met o.a. malse gemarineerde kip� let, paprika & courgette.
Mag kort geroerbakt worden. 500 gram 4,99

MAI THAI SPIESEN
Van eerlijke kip� let, oosters gekruid met iets milde curry smaak.
Topper voor de BBQ. 100 gram 1,35

TIP:
HAWAÏ BURGERS

Lekker gekruid, puur rundvlees met ananas bedekt 3 stuks 3,75 
KIPSCHNITZELS

Lekker gepaneerd en gekruid. Om kort te bakken. 4 stuks 5,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 15 t/m zaterdag 20 juni 2015. Zetfouten voorbehouden.

JAPANSE WRAPS
Uit onze traiteurhoek. Oosters gevuld met gemarineerde
kippendijvlees. ± 20 min. op 160°C in de oven. nu 2 stuks 5,50

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Dit weekend staan we op Polo in Waalre

BotaBoots on tour!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

Benefietgala voor HDI
Ruim 300 genodigden waren zaterdag gisteren 
getuige van een bijzondere avond waarmee  
€ 264.488 werd opgehaald voor het Helen Dowling 
Instituut. 

Dit instituut biedt psychologische zorg aan mensen 
met kanker en hun naasten vanuit o.a. Bilthoven 
in de regio Utrecht. De avond vond plaats in de 
DeFabrique in Utrecht en werd gepresenteerd 
door Anita Witzier.  

(Renate Koers)

Fors bezuinigen niet nodig
Het Biltse College van burgemeester en wethouders stelt voor om 420.000 euro per jaar te bezuinigen 

op alle subsidies. De PvdA verzet zich fel tegen het fantasieloos bezuinigen zoals het college dit wil. 
Ook vindt de PvdA dat het college onrealistisch begroot en het probleem

 groter maakt dan noodzakelijk. 

Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘Het is veelzeggend dat niet alleen de PvdA met een alternatief plan 
komt, maar ook Beter de Bilt dat gedaan heeft. En het is ook duidelijk dat het college verkeerd bezig is wan-
neer zoveel vrijwilligersorganisaties laten weten niet alleen tegen de bezuinigingen te zijn, maar ook aangeven, 
dat het college niet met hen overlegd heeft. De SP verliet zelfs de raadszaal toen het college de uitgangspunten 
van de bezuinigingsoperatie wilde bespreken’. 

Aternatief
Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn: ‘De PvdA-fractie beseft dat als we willen investeren in een nieuw 
zwembad, renovatie van De Vierstee en Het Nieuwe Lyceum er ook bezuinigd zal moeten worden op andere 
terreinen. Wij vinden dat dit echter met een visie moet gebeuren en dat het gebaseerd moet zijn op een rea-
listische begroting. Van beide is nu geen sprake’. De PvdA heeft de afgelopen weken een alternatief voor de 
bezuinigingsplannen van het college ontwikkeld waardoor er minder bezuinigd hoeft te worden. Raadslid Van 
Esterik: ‘Wij hebben becijferd dat het College onnodig honderdduizenden euro’s verkeerd begroot waardoor 
de bezuinigingsopgave onnodig hoog is. In ons plan hoeven instellingen gemiddeld 1,9% te bezuinigen terwijl 
het college kiest voor 7%. Bovendien lijkt het ons beter de samenwerking te zoeken met deze instellingen in 
plaats van ze als kostenpost te zien’.
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Unieke avond met Herman van Veen
door Henk van de Bunt

Later dan gepland arriveerde de Utrechtse zanger en entertainer Herman van Veen 
dinsdagavond 9 juni in de propvolle theaterzaal van De Werkplaats. Een uitverkocht huis.

Meer dan 250 belangstellenden 
waren afgekomen op de presenta-
tie van de biografie van de Biltho-
vense auteur Emile Schra. In een 
gesprek van ruim een uur ging hij 
met Herman van Veen in op diens 
70-jarige leven als zanger, schilder 
en voorvechter van kinderrechten.
Na een stevig beginapplaus vroeg 
Schra aan Van Veen of er verschil 
was tussen het allereerste applaus 
dat hij ooit kreeg en het meest re-
cente. Herman van Veen: ‘Geen 
enkel verschil. Toen ik als 6-jarige 
een biljarttafel opklom om De fiere 
pinksterblom te zingen voor mijn 
klasgenootjes, ervoer ik een ge-
lukzalig gevoel, alsof ik door en-
geltjes werd opgetild. Dat gevoel 
keert sindsdien bij ieder applaus 
terug.’

Totaal
De biografie, die Schra schreef 
over Herman van Veen is het aller-

eerste boek dat een totaaloverzicht 
van zijn leven en werk biedt. De 
Volkskrant gaf het 4 sterren en vol-
gens De Telegraaf levert het boek 
een ‘mooi, compleet beeld van 
de entertainer’. Ook Herman van 
Veen moest toegeven dat het won-
derlijk, confronterend, ontroerend 
en soms amusant was geweest om 
het boek door te lezen: ‘Ervaar het 
als een tijdreis langs vertrouwde 
mensen en plaatsen. 

Het beeld dat ik krijg is dat van 
een door het leven gegrepen per-
soon die zijn gevoelens probeert 
te begrijpen en ze omzet in kunst’. 
Hij vond het uitermate fascinerend 
om te ontdekken hoe mensen ge-
zamenlijke ervaringen vanuit een 
totaal andere invalshoek beleefd 
hadden dan hijzelf. Zoals de dich-
teres Judith Herzberg het zegt: ‘Het 
is altijd anders dan je denkt. Ook 
als je denkt: het zal wel anders zijn 

dan ik denk, is het toch nog anders 
dan je denkt.’ Volgens Herman van 
Veen bestaat objectiviteit niet, ze-
ker niet bij het schrijven van een 
biografie. Achteraf bekeken vond 
hij dat Emile Schra ongelooflijk 
gewetensvol en bekwaam te werk 
is gegaan.

Half acht
Op de vraag hoe een dag bij hem 
verloopt, gaf Van Veen aan dat 
geen dag hetzelfde is. Wel staat 
hij elke dag rond half acht, acht 
uur op. Hij woont op een boerde-
rij. Vandaag begon met het halen 
van een krant en het voeren van de 
dieren. Daarna had hij een gesprek 
met een man, die wil helpen bij een 
project met asielzoekerskinderen 
in Zeist, Soest en Bilthoven. Die 
kinderen zitten in een soort kamp 
en Van Veen zet zich ervoor in dat 
ze een wat kindwaardiger verblijf 
zullen hebben.

Pauze
In de pauze werd de biografie (in-
middels 2e druk) in een speciale 
stand van de Bilthovense Boek-
handel in grote aantallen verkocht. 
Auteur èn het onderwerp van zijn 
boek zaten broederlijk naast elkaar 
te signeren. Na de pauze speelde 
de Bilthovense gitarist Stan Leo-
nard een prachtig stuk van Johann 
Mertz. Daarna kreeg het publiek 
uitvoerig de kans vragen te stellen 
aan Herman van Veen. Hoe hij zo 

gezond bleef? Of hij religieus was? 
Of hij gelukkig was? Herman be-
antwoordde geduldig alle vragen 
en zei dat dit directe contact met 
het publiek grote indruk op hem 
maakte. Rond 22.45 uur werd de 
zeer geslaagde avond beëindigd.

De biografie Herman van Veen. 
Portret van een veelzijdig kunste-
naar is verkrijgbaar bij de Biltho-
vense Boekhandel en bij Bouw-
man Boeken.

Herman van Veen (links) wordt door Emile Schra geïnterviewd.

Laatste missie van de B17 
door Eline Meertens

De Nederlandse oorlogsgeschiedenis kwam nog nooit zo dichtbij als nu. Jorrit van der Valk, 
programmamaker, heeft een documentaire gemaakt over de B17 bommenwerper die 

op 28 mei 1944 is neergestort in Groenekan.

De documentaire beschrijft het ver-
haal van de bemanning voor, tijdens 
en na de crash. Ongeveer een jaar 
geleden werd Jorrit’s interesse voor 
de B17 gewekt. ‘Ik was actief bij Re-
gio TV De Bilt en de onthulling van 
een monument voor de bemanning 
van de neergestorte B17 stond al een 
tijdje op de planning om te filmen. 
Ik sprak daar onder andere met bri-
gadegeneraal Ivo de Jong en de zoon 
van een van de ooggetuigen. Hij had 
zoveel passie voor het onderwerp 
en wist er zoveel over te vertellen, 
maar helaas was er op dat moment te 
weinig tijd. Het onderwerp hield me 
in zijn greep en ik moest deze docu-
mentaire gewoon maken.’

Jorrit van der Valk heeft een dui-
delijk doel met deze documentaire. 
‘Ik wil de bemanning van de B17 
een gezicht geven. Ze verdienen 
het. Drie van de bemanningsleden 
hebben hun leven gegeven voor 
onze vrijheid.
 
De jongste was pas 19 jaar. Hij 
is overleden in een vreemd land, 
op een boerderij,  tussen vreemde 
mensen. Op deze jonge leeftijd liet 
hij al een kind achter. Het verhaal 
van de bemanning grijpt me iedere 
keer weer aan.’

In de documentaire spelen de nabe-
staanden ook een belangrijke rol. 

De kinderen van 2 bemanningsle-
den die het overleefd hebben, zijn 
uitgebreid geïnterviewd over het le-
ven van hun vaders. De nabestaan-
den zijn erg dankbaar. Deze docu-
mentaire maakt het verhaal van hun 
ouders eindelijk tastbaar. Op de 
avond van de première zullen zij 
ook aanwezig zijn via Skype voor 
een kort vraaggesprek. Wanneer u 
vragen heeft voor de nabestaanden 
dan kunt u dit mailen naar b17groe-
nekan@gmail.com. 
De documentaire gaat in premi-
ère op 24 juni om 20.00 uur in het 
Lichtruim in Bilthoven. 
Kaarten kunt u online bestellen 
op www.kunstenhuis.nl.

Jorrit van der Valk wijst het precieze punt aan waar de B17 is neergestort. 

Hortensia
Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren. 
Potmaat 23 cm. 
Per stuk

VAN 9,99DVOOR

6,99
DE WEEK
FAVORIET VAN

GroenRĳ k Hollandsche Rading • Tolakkerweg 138 • 035-5771425 • groenrĳ k.nl
wk 25. Geldig van 18-06 t/m 24-06. OP=OP

Weer een prijswinnaar 
bij Jumbo

De heer Copijn is de gelukkige winnaar van een coca cola vakantiekoffer. 
Het enige wat hij hier voor heeft hoeven doen, is een pak Coca cola 
kopen en de bon in de ton doen. Bij Jumbo Jelle Farenhorst zijn er 
altijd leuke acties. Zo kan je de komende weken sparen voor een Tour 
de France gele trui. 
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De Bilt - Afslanken, wie wil het niet?
Maar honger lijden? Je moe en futloos voelen?
Nou nee. Gelukkig is dat ook niet nodig, want nu kunt u in De Bilt 
terecht bij Slim Figure Clinics. Met deze methode behaalt u uw 
streefgewicht zonder honger of minder energie. Zo wordt afslan-
ken leuk. 

Karin Kuhlemeier van Afslankkliniek Slim Figure Clinics legt uit hoe dat 
kan: `Naast een persoonlijk voedingsadvies werken wij namelijk met 
natuurlijke voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instand-
houding van de spiermassa, helpen bij een normale energieleverende 
stofwisseling en hebben een gunstige invloed op het verminderen van 
vermoeidheid.’ 

‘Wereld opengegaan’
Dat deze aanpak goed werkt, blijkt wel uit de ervaringen van klanten. 
Paul Verhaar, eigenaar van Kookwinkel Paul van Dillen uit Utrecht: 
`Ook ik kwam in de loop der jaren steeds een paar kilo per jaar bij, 
ieder voorjaar een maatje meer... Toen ik van collega-ondernemers 
hoorde hoe zij met hulp van Slim Figure Clinics hun optimale lichaams-
gewicht hadden behaald, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en 
een afspraak gemaakt met Karin Kuhlemeier. Er is een wereld voor me 
opengegaan. Zij heeft me geleerd hoe ik mijn leef- en eetpatroon sim-
pel kan veranderen zonder honger te lijden. Al snel kreeg ik meer ener-
gie en bleek het heel eenvoudig om af te vallen. Dat gaat geleidelijk, 
1 kilo per week, soms 1,5 kilo.De wekelijkse registratie op de weeg-
schaal geeft inzicht in de samenstelling van mijn lichaamsgewicht: vet, 
vocht, spiermassa. De meetgegevens ontvang ik thuis via e-mail.’

Kuhlemeier herkent het verhaal van Paul Verhaar bij al haar klanten. 
`De Slim Figure Clinics supplementen zorgen ervoor dat je afvalt op 
vetmassa, niet op spiermassa. Bovendien is deze methode voor ieder-
een geschikt, ook als een cliënt verhoogde bloeddruk heeft, diabetes 
type I of II, obesitas, een verhoogd cholesterol, nierproblemen, een 
lang lijnverleden achter de rug heeft, in de overgang is of intensief 
sport.’ 

Paul Verhaar voelt zich inmiddels al een heel stuk fitter: `Ook het spor-
ten gaat nu gemakkelijker. Het mes snijdt dus aan twee kanten: gezon-
der eten en gemakkelijker sporten! Het afslanken is echt prima te doen 
en met de vetblokkers en vetremmers kan ik zelfs zo nu en dan lekker 
gaan uit eten. Veel van het vet en de suikers worden dan namelijk uit 
het lichaam afgevoerd zonder dat ze door de stofwisseling worden 
opgenomen.’

Geen jojo-effect
En het zogeheten jojo-effect, kilo’s kwijtraken die er na afloop van het 
dieet in een mum weer aanzitten? `Na het behalen van het streefge-
wicht worden de supplementen heel langzaam afgebouwd. Tevens 
wordt het persoonlijk voedingsplan zo aangepast dat u weet hoe u op 
het streefgewicht moet blijven,’ licht Karin Kuhlemeier toe. 

‘Hele gezin doet autmatisch mee’
Paul Verhaar is in ieder geval niet bang voor het jojo-effect: `Als ik 
gewapend met mijn Slim Figure Clinics boodschappenlijst door de 
supermarkt loop, heb ik zoveel keus in lekkere en gezonde dingen. Ik 
varieer ook veel meer en nu de maaltijden zo lekker zijn, doet het hele 
gezin automatisch met me mee. Ik adviseer iedereen die van zijn of 
haar overgewicht af wil om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te 
maken!’

Slim Figure Clinics, nu ook in de Bilt!

Ook graag wat gewicht 
kwijt voor de zomer?

Maak een afspraak voor een gratis weegmoment 
en ontvang direct een handige to go salade beker.*
* Actie loopt tot 30 juni a.s. en op=op.

Wij zorgen ervoor dat u uw streefgewicht behaalt zonder dat u honger 
of minder energie heeft. U zult merken dat u iedere week dat u ons 
programma volgt, juist meer energie krijgt. 

U krijgt namelijk een persoonlijk voedingsadvies, aangevuld met natuurlijke 
voedingssupplementen. Deze dragen bij aan de instandhouding van de 
spiermassa, helpen bij een normale energieleverende 
stofwisseling en hebben een gunstige invloed op het 
verminderen van vermoeidheid. 

Voor 
hem en 
haar!

Hessenweg 2 • 3731 JK De Bilt • T: 030 820 1145 
info@slimfi gureclinics • www.slimfi gureclinics.nl

De ervaringen van Paul Verhaar bij Slim Figure Clinics.
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Sojater gooit roer om
door Rascha Ravestein

Veel mensen vragen zich af of theatergroep Sojater nog bestaat. 
Het antwoord is ja. Onder leiding van regisseuse Sandra van 
Rosmalen waait er een frisse wind door de Maartensdijkse 

theatergroep. In november brengen ze een nieuw 
stuk op de planken. Over de liefde.

Het duurde even, want Sandra volgt na zestien jaar regisseur Hein Dik 
Barentsen op.  En de elf spelers moeten behoorlijk aan haar wennen. 
Sandra: ‘Ik vraag van de spelers dat ze zich op het toneel kwetsbaar 
durven op te stellen. Pas dan kun je het publiek raken. Ze zijn jaren 
gewend geweest om bepaalde typetjes te spelen in luchtige cabaret-
voorstellingen.  Van prima kwaliteit overigens en de zalen waren goed 
gevuld. Maar ik kies voor een hele andere benadering.’  Kees, al der-
tien jaar acteur bij Sojater, bevestigt dit. ‘Ik speelde altijd de clown of 
een André van Duin-type. Nu denk ik: verrek, ik kan meer dan dat ene 
typetje.’ Ook speler Anja ontdekt nieuwe talenten: ‘Ik was vaak het 
schreeuwende viswijf met de grote gebaren. Nu leer ik dat je ook klein 
kunt spelen.’

Liefde borrelt op
De voorstelling ontstaat ook heel anders. Regisseuse Sandra: ‘Ik pluk 
overal teksten vandaan. Sommige bewerk ik of ik schrijf zelf teksten. 
Tijdens het repeteren borrelen er vanzelf thema’s op en die verwerken 
we in het stuk. Zo kwam ook ‘de liefde’ bovendrijven.’ Voor de spelers 
is deze werkwijze bijzonder spannend. Kees: ‘Vroeger werkten we met 
een stappenplan; we wisten precies wanneer en wat we moesten zeg-
gen. Nu is het meer een ontdekkingsreis: we weten niet hoe de voorstel-
ling er uiteindelijk uit gaat zien.’ 

Gretige groep
Vast staat dat de voorstelling om de liefde draait, op alle momenten in 
het leven. Het is bewegingstheater, waarin ook gezongen wordt. De 
voorstelling ‘Hoe Zo Liefde’ speelt twee weekenden in november in de 
theaterzaal van De Vierstee. Regisseuse  Sandra heeft er alle vertrou-
wen in: ‘De groep is erg gretig. Het mooiste is als ze op de grens tussen 
lach en traan kunnen spelen. Daar streef ik naar.’ 

Regisseuse Sandra van Rosmalen repeteert met de spelers van Sojater 
voor de voorstelling ‘ Hoe Zo Liefde’. 

Hoogtzomer Tuinfeesten in Soest
Een paar zomerse dagen genieten van dat lekkere ongedwongen sfeertje, de geuren opsnuiven 
van allerlei hapjes en drankjes en markten in de gevarieerde kramerij waar van alles getoond 

en verkocht wordt. De Hoogt Zomer Tuinfeesten van ’t Vaarderhoogt op zaterdag 20 
en zondag 21 juni is een evenement voor jong en oud.

Er is nagenoeg de gehele dag live 
muziek van de bekende entertainer 
Mart Bolt. Een weldadig ‘behange-
tje’ voor alles wat er zich nog meer 
afspeelt. De kramerij vol met koop-
waar. De onweerstaanbare Oosterse 
hapjes die ter plekke worden be-
reid, een pagodetent vol vertroetel-
beesten voor de kinderen en niet te 
vergeten de zachtaardige reus Henk 

de Houthakker waar kinderen sa-
men mogen knutselen.

Traditie
De Hoogt Zomer Tuinfeesten wor-
den aangeboden door ’t Vaarder-
hoogt. Eens per jaar proberen de 
mensen van ’t Vaarderhoogt te be-
danken voor het trouwe bezoek en 
de klandizie. Daar is deze inmid-

dels jarenlange traditie uit ontstaan. 
Vroeger waren het de ‘Oosterse Da-
gen’, tegenwoordig het feest zoals 
men nu mee kan beleven. 

Er zijn op het terrein diverse plek-
ken waar geproefd en gegeten kan 
worden en voor een uitgebreide hap 
is er De Kastelein, de binnen-her-
berg van ‘t Vaarderhoogt. 

Met een aangename temperatuur en een zonnetje wordt het Hoogtzomer in Soest.

Gemeente start groenadoptie
De gemeente De Bilt maakt het voor inwoners mogelijk om samen of zelfstandig een 

stukje groen in hun straat of buurt te adopteren. 

Steeds meer bewoners en organisa-
ties willen zelf een bijdrage leve-
ren om de directe woonomgeving 
te verfraaien. Dit wil de gemeente 
graag stimuleren. In de gemeente 
De Bilt is het mogelijk om een stuk-
je gemeentegrond te ‘adopteren’. 
De verfraaiing van de buurt zorgt 
niet alleen voor een mooiere buurt, 
maar zorgt vaak ook voor een beter 
contact met de buurt. 

Adoptie
Bij groenadoptie nemen inwoners 

het initiatief om het onderhoud van 
een stukje groen van de gemeente 
over te nemen. Inwoners kunnen 
zelfstandig of samen met een groep-
je buren een groenstrook in hun 
buurt onderhouden. Het geadop-
teerde groen blijft eigendom van 
de gemeente zoals dat geldt voor de 
overige openbare ruimte. 

Groenadoptie is niet echt nieuw bin-
nen de gemeente De Bilt. Sommige 
stukken groen worden al jaren on-
derhouden door bewoners.

Aanmelden
Mensen die al dan niet samen met 
buurtgenoten een stukje groen wil-
len adopteren, vinden alle informa-
tie op de gemeentelijke website door 
‘groenadoptie’ in te typen in het 
zoekvenster. Aanmelden kan ook 
door een Melding Openbare Ruimte 
te doen via de homepage van de ge-
meentelijke website debilt.nl. Een 
medewerker neemt daarna contact 
op om de wensen en mogelijkheden 
te bespreken. De afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd.

Een avond met
Peter van Uhm

Op 17 april 2008 werd Peter van Uhm geïnstalleerd als commandant 
der strijdkrachten. De volgende dag, zijn eerste werkdag als hoogste 
militair van Nederland, sneuvelde zijn zoon Dennis bij een aanslag in 
Afghanistan. Ondanks de bizarre omstandigheden bleef Van Uhm op 
zijn post om de krijgsmacht te leiden. 

Peter van Uhm vertelt op openhartige en inspirerende wijze zijn levens-
verhaal over de strijd die hij leverde op de oefenvelden, op vredesmis-
sie in Libanon en Bosnië en over zijn persoonlijke strijd na het verlies 
van zijn zoon. Na een carrière van bijna veertig jaar bij de krijgsmacht 
staat één overtuiging nog altijd rotsvast overeind: dat iedereen kan en 
moet bijdragen aan een betere wereld.

Deze inspirerende avond met een bijzondere man is op woensdag 24 
juni bij de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven om 
20.00 uur. Entreekosten bedragen 5 euro. Vooraf reserveren kan tele-
fonisch (030 2281014) of per e-mail: info@bilthovenseboekhandel.nl

Bewoners aan het Willem Alexanderplantsoen in Maartensdijk onderhouden het voor hun woningen gelegen 
plantsoen.



Zaterdag 20 en zondag 21 juni
10.00 tot 17.00 uur

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

Welkom bij het leukste zomerfeest van juni, de Hoogt 
Zomer Tuinfeesten van ‘t Vaarderhoogt. Twee dagen vol 
leuke belevenissen voor jong en oud. Met o.a.:

• Markt-kramerij
• Optreden Soester Knollen (za. 14.00 uur)
• Knutselen bij Henk de Houthakker
• Oosterse keuken
• Non stop livemuziek
• Beestenboel
• Volop zitjes, hapjes en drankjes
• Kruidenkraam
• Wereldrecord kralen rijgen
 t.b.v. slachtoffers NEPAL
 Lees alles hierover op onze website

14

Zoekt nieuwe medewerkers

Wij willen ons team graag aanvullen met:

Verkoopmederwerker DKW (droog- en kruidenierswaren en diepvries)
- 2 tot 12 uur per week
- Vullen van de vakken vooral in de ochtenduren

Medewerker verslijn (brood, vleeswaren, slagerij, kaas)
- 12 tot 37 uur per week
- Produceren, vullen en bestellen van producten

Kassamedewerker
- 12 tot 37 uur per week
- Flexibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Eisen:
Vriendelijkheid, een verzorgd uiterlijk, klantgericht kunnen werken en minimaal 16 jaar.

Wat we bieden:
Een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden
en een uitstekende collegiale sfeer.

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures?
Geef dan je persoonlijk motivatiebrief met CV aan ons door via mail:
mam@jumbo.com of geef je brief met CV persoonlijk af in de winkel bij de servicebalie.
Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij zo snel mogelijk contact
met je opnemen voor een gesprek.

Samen met alle collega’s, doen wij ons uiterste best
om de klant naar alle tevredenheid te bedienen.

Elke 
Woensdag

in Maartensdijk

08.30 - 18.00 uur
op het

Maertensplein

Hollandse Nieuwe Haring!
Boterzacht en super lekker

4 Stuks € 7,50
 5e Gratis! €2,00 per stuk

3 Lekkerbekken € 7,50
4 Stuks € 10,00

 5e Gratis! €2,75 per stuk

✂ Alleen geldig tegen inlevering van deze bon
op 17-06-2015 en 24-06-2015

U kunt ook bestellen: 06-12115651

 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

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...
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BSO-feest in Maartensdijk
Woensdag 27 mei was het groot 
feest voor alle basisschoolkin-
deren uit Maartensdijk. BSO De 
Paddestoel organiseerde samen 
met Mens De  Bilt een spetterend 
zomerfeest met veel sportieve acti-
viteiten. Om te laten zien wat een 
BSO eigenlijk is en wat er allemaal 
wordt gedaan waren er ook kinde-

ren uitgenodigd (met hun ouders), 
die (nog) geen opvang door BSO de 
Paddestoel genieten. 

Op het feest waren diverse leuke 
workshops en sportclinics. Kinde-
ren konden zich ter plaatse inschrij-
ven voor bijv. een workshop thea-
tersport of een muziekworkshop. 

Verder was er een klimparcours, 
een bootcamp en een algemene 
sport- en spelclinic. Er stond ook 
een altijd aantrekkelijke storm-
baan op het schoolplein en op het 
programma.  Het feest startte aan-
sluitend aan de uittijden van de ba-
sisscholen Kievit en Martin Luther 
King         (Nicole Quadakkers)

Samenwerking op hoog niveau bij bootcamp. [foto Henk van de Bunt]

BSO de Wilde Poema
organiseert benefiet 

Op dinsdag 23 juni is er een bene-
fietfeest op BSO de Wilde Poema 
(bij de Werkplaats Kindergemeen-
schap). Op het feest zijn allemaal 
leuke dingen te doen, zoals een 
sponsorloop, lekkere hapjes en 
drankjes, een loterij en nog veel 
meer. De opbrengst van dit bene-
fietfeest is bestemd voor Kinder-
hospice Binnenveld in Barneveld. 

Het benefietfeest is een initiatief 
van drie meiden uit de oudste 
groep van de BSO: Marte, Jente 

en Fenna. Ze worden geholpen 
door leidster Lisa. Samen heb-
ben ze allerlei bedrijven in De 
Bilt benaderd voor bijdragen voor 
de loterij. Er zijn mooie prijzen 
te winnen, zoals speelgoed en 
cadeaupakketten, maar ook een 
dinerbon voor twee personen en 
vrijkaartjes voor het Klimbos in 
Lage Vuursche. 

Doel
Kinderhospice Binnenveld biedt 
complexe zorg aan ernstig en 

ongeneeslijk zieke kinderen met 
een beperkte levensverwach-
ting, welke wordt gegeven in 
een kleinschalige en huiselijke 
voorziening. Binnenveld spaart 
momenteel voor de inrichting 
van een ouderhuis(-je). Daar is 
26500 euro voor nodig en daar 
helpt BSO de Wilde Poema graag 
aan mee. De festiviteiten vinden 
plaats van 13.30 tot 17.30 uur bij 
BSO de Wilde Poema, Kees Boe-
kelaan 16, Bilthoven. Meer infor-
matie op tel. 030 7500333. 

Werkplaats 
neemt afscheidvan Ronald 

Tijdens een Fancy Fair op vrijdag 
3 juli wordt op feestelijke wijze 
afscheid genomen van Ronald Hil-
bers die bijna 40 jaar als leerkracht 
aan de Werkplaats was verbonden. 
Belangstellenden zijn op vrijdag 3 
juli vanaf 15.30 uur van harte wel-
kom op het terrein van de Werk-
plaats.

‘Wie op de basisschool van de 
Werkplaats heeft gezeten, zal hem 
zich waarschijnlijk herinneren’, 
stelt Jeroen Goes (directeur). ‘Niet 
alleen de bijna 1200 kinderen die 
hij in zijn eigen groep heeft lesge-
geven zullen hem zich herinneren. 
Ronald is altijd zichtbaar geweest 
voor ieder kind, van kleuter tot 
groep acht leerling, hij heeft voor 
iedereen een compliment en een 
oprechte interesse. Onze leerlingen 
zullen zich zijn lessen herinneren, 
ze hebben van hem leren lezen, re-
kenen, schrijven, maar vooral door 
zijn aandacht ook zichzelf leren 
kennen. Goed kunnen kijken waar 

heeft een kind behoefte aan? En 
niet er voor schromen om voor die 
leerling even buiten de gebaande 
paden te treden. Dat kenmerkt 
Ronald, nu al bijna 40 jaar’. Alle 
oud-werkers kunnen afscheid van 

Ronald komen nemen. Kinderge-
meenschap bij deze speciaal voor 
hem georganiseerde Fancy Fair. De 
opbrengst gaat naar een goed doel 
dat door Ronald is gekozen.

 (Nannette Bos)

Ronald Hilbers neemt na bijna 40 jaar lesgeven afscheid van De 
Werkplaats. 

Meiden Groen van 
Prinstererschool 
5e van Nederland

Vorige week zaterdag speelden de meiden van groep 7/8 van 
de Groen van Prinstererschool de finale van het Cruyff-
courts-toernooi, in Amsterdam. Een groots spektakel, 
waaraan 10 jongens- en 10 meidenteams deelnamen. 

De meiden wonnen hun eerste poulewedstrijden met 1-0 en 4-0. De der-
de werd in een harde wedstrijd met 1-0 verloren. Alles kwam nu aan op 
de laatste poulewedstrijd tegen de Zandloper uit Alkmaar. De ‘Groen’ 
kwam met 2-1 voor, maar in de laatste drie minuten scoorde de Zand-
loper twee keer, waardoor zij naar de finale gingen en de Groen ging 
spelen om de 5e plaats. Ondanks de teleurstelling over het mislopen van 
de finale, werd die wedstrijd keurig met 2-0 gewonnen, waardoor de 
Groen 5e van Nederland werd. Een geweldige prestatie voor een team 
dat bestaat uit voetballers, hockeyers en musici. 

(Ytzen Renema)

Coach Van Lelieveld: ‘Als je in elkaar gelooft en elkaar steunt, kun je 
heel veel bereiken. We hebben prachtige avonturen beleefd met elkaar’. 

Opbrengst 
Voorjaarsfair

De 4e editie van De Voorjaarsfair in Maartensdijk beleefde een mooie 
dag op een nieuwe locatie, schitterend weer en met een opbrengst van 
11.544,50 euro een prachtig bedrag voor noodhulp in Roemenië. De ju-
niorprijs voor de goede oplossing van de gezinspuzzel/speurtocht over 
De Voorjaarsfair is gewonnen door Sennalake. De hoofdprijs, een ho-
telovernachting, is gewonnen door Jo-anne en Jan-Willem van Ginkel 
en hun ouders.     (Jan Vonk Noordegraaf)

Er zijn dit jaar heel veel mooie kleurplaten ingeleverd: Henk Hagoort 
(links) en Rick van der Schans wonnen een prijs. 
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Houtwallen weg maken pad weer vrij
door Henk van de Bunt

Sinds 2005 is 10 hectare van de Biltse Duinen in bezit van twee particulieren. De achtertuinen 
van de bewoners grenzen aan dit bos- en duingebied. De privégrond heeft in 2006 de status van 
besloten landgoed gekregen. In 2007 is het particuliere bos door de eigenaren afgesloten voor 

publiek. Er werden houtwallen gemaakt en wandelpaden werden versperd. Vorige week besliste 
de Rechtbank in het voordeel van de grote groep van actievoerders 

door afsluiting van het gebied niet toe te staan.

SP-er Gert Mastenbroek ging 
voorop in de strijd voor het behoud 
van de Biltse Duinen. Gert zorgde 
ervoor dat iedereen alert bleef: de 
plaatselijke SP-afdeling, maar ook 
de Vereniging Vrienden van de Bilt-
se Duinen. In een interview in 2009 
vertelt Gert Mastenbroek: ‘Het is 

een erkend natuurgebied en altijd 
vrij toegankelijk geweest. Maar 
sinds het in handen van particulie-
ren is gekomen is dat veranderd. 
Er zijn wandelpaden afgesloten en 
grote delen afgeschermd met hout-
wallen, waarvoor 70 tot 80 kuub 
materiaal van buitenaf is aange-
voerd. Tijdens die werkzaamheden 
is hartverscheurend veel vernield. 

De laatste tijd heb ik lukraak wan-
delaars aangesproken om ze te wer-
ven voor onze demonstratieve wan-
deling. Ze zijn zelfs uit Amsterdam 
en Maastricht gekomen om sympa-
thie te betuigen’.

Gelukkig mens
Eind november 2011 is Masten-
broek overleden. Wie je dezer da-
gen ook spreekt over de ontwikke-
lingen rondom De Biltse Duinen; 
uit ieders mond klinken waarde-
rende woorden voor deze SP-aan-
voerder van Hart voor de Biltse 
Duinen. Zijn weduwe bezoekt nog 
dagelijks de duinen. Gert zei in 
een interview ooit: ‘Ik hoop dat het 
Utrechts Landschap de grond open 
zal houden, dan ben ik een geluk-
kig mens’. José Mastenbroek: ’Nu 
vele jaren later het er naar uitziet, 
dat zijn wens mogelijk alsnog ver-
vuld gaat worden, is het geweldig 
te constateren, hoe velen zijn naam 
daarbij nog niet vergeten zijn’.  

Doorzetters
GroenLinks is ook voor Vrij Wan-
delen. Fractievoorzitter Anne de 
Boer: ‘Felicitaties voor de door-
zetters van Vrienden van de Biltse 
Duinen en alle anderen die zich er-
voor inzetten. Zij zijn beloond met 
een uitspraak van de rechter: de 

houtwallen opgericht door enkele 
particulieren moeten weg. Groen-
Links nam vanaf het eerste begin 
deel aan het protest. De eigenaren 
kenden de bestemming toen ze het 

kochten; dat is natuur en recreatie. 
GroenLinks wil dat de natuurwaar-
den blijvend beschermd blijven en 
dat alle paden weer toegankelijk 
worden. Dus graag snel: weg met 
die houtwallen (provincie, doe je 
best!) en vrij wandelen maar’.

Duidelijkheid
De fractie van D66 is volgens 
woordvoerder Frans Poot blij, dat 
er door de gerechtelijke uitspraak 
nu duidelijkheid is dat een afschei-
ding met houtwallen het unieke 
natuurgebied onaanvaardbaar aan-
tast en versnippert. Poot: ‘Te meer 
omdat De Biltse Duinen de status 
hebben van Gemeentelijk Natuur-
monument. Bovendien zijn de wal-
len in strijd met het daar geldende 
gemeentelijke bestemmingsplan. 
Maar we zijn er nog niet. De open-
bare toegankelijkheid is nog steeds 
niet hersteld. Het zou mooi zijn als 
de eigenaren en de Vrienden van De 
Biltse Duinen in onderling overleg 
tot een aanvaardbare en duurzame 
oplossing komen’.

Historie
De ChristenUnie feliciteert bij 
monde van fractievoorzitter Nico 
Jansen de vereniging van harte met 
het behaalde resultaat. Jansen: ‘Het 
DNA van Bilthoven is dat alles niet 
volgebouwd is. En dat men in zo’n 
mooi stuk natuur als De Biltse Dui-
nen kan genieten van jarenlange 
historie. Dicht bij huis. Een parel 
van en voor ons allen. Laten we 
hier trots op zijn en blijven. Be-
stuur en leden bedankt voor jullie 
inzet en doorzettingsvermogen. 
Wat begon met een protestwande-
ling op 16 februari 2008 leidt met 
steun van de politiek plaatselijk en 
provinciaal tot uiteindelijk de mo-
numentale status. Blijf van dit door 

God gegeven stuk natuur genieten. 
Ook de eigenaren’.

Zonder dwang
Christiaan van Nispen tot Sevenaer 
(fractievoorzitter a.i.): ’De VVD 
is blij met deze uitspraak van de 
rechter. Hiermee krijgen de diverse 
initiatieven, waaronder die tot be-
scherming van de Biltse Duinen als 

eerste en voorlopig enige Neder-
lands landschapsmonument, meer 
status. Het is nu aan de bezoekers 
de unieke stuifzandgebieden te be-
wandelen, zodat deze open blijven. 
Wij hopen dat de grondbezitters nu 
zelf, zonder bestuurlijke dwang, de 
houtwallen zullen gaan verwijde-
ren, zodat het bos weer een fatsoen-
lijk gezicht krijgt. Het zou mooi 
zijn als zij deze gebieden onder het 
toezicht en beheer zouden plaatsen 
van Utrechts Landschap waardoor 
het weer een mooi bos kan worden 
waar iedereen van kan genieten’.

Verkwanseling
‘Dat vastgoedhandelaren vele 
euro’s  verdienden door een du-
bieuze doorverkoop van een stuk 
van de Biltse Duinen aan particu-
lieren, was iedere natuurliefheb-
ber een doorn in het oog. Publiek 
gebruik van groen werd ingeruild 
voor het winstbejag van een enke-
ling’. Na een jarenlang gevecht is 

er volgens Ebbe Rost van Tonnin-
gen (fractievoorzitter van Beter 
De Bilt) dan toch een kleine maar 
belangrijke overwinning voor alle 
vrienden van de Biltse Duinen.  
‘De rechters deden een uitspraak 
tegen de verrommeling en versnip-
pering van een prachtig natuurge-
bied, waar iedere natuurliefhebber 
van moet kunnen genieten, Het is 
een pleister op de wonde en jam-
mer dat boontje niet alsnog om zijn 
loontje komt. De verkwanseling 
van openbaar groen kent gelukkig 
haar grenzen’. 

Demonstratieve wandeling in 2008 met zelfs sympathiserende deelnemers 
uit Amsterdam en Maastricht.

Gert Mastenbroek, aanvoerder van Hart voor de Biltse Duinen. (foto 
familie Mastenbroek)

V.l.n.r. Frans Poot, Ebbe Rost van Tonningen en bestuurder John 
Bleumink.

Anne de Boer (links), bestuurder Peter van Puijenbroek en Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (rechts).
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Weigering hek terecht
door Henk van de Bunt

Op 2 juni 2015 heeft de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan over de houtwallen in De Biltse 
Duinen. De uitspraak betrof zaken in hoger beroep aangespannen door particulieren tegen 
de provincie vanwege de weigering om een ontheffing te geven voor de houtwal en tegen de 

gemeente vanwege de weigering om een vergunning te verlenen voor
het plaatsen van een hekwerk van 1,30 m hoog. 

De rechters oordeelden, dat de 
provincie terecht heeft geweigerd 
om de ontheffing te verlenen: ‘de 
visueel landschappelijke waarden 
worden in de visie van Gedepu-
teerde Staten door de houtwallen 
van eisers onaanvaardbaar aange-
tast en verstoord, nu deze houtwal-
len het landschap vergaand ver-
rommelen en steeds verdergaande 
versnippering veroorzaken van 
grote eenheden van deze gave bos- 

en stuifzandgebieden’. De recht-
bank oordeelde dat dit standpunt 
niet onredelijk is.

Hekwerk
De rechters oordeelden ook, dat 
de gemeente de Bilt terecht de 
aanvraag voor een hekwerk heeft 
geweigerd. Belangrijke argumen-
ten zijn, dat in het gemeentelijk 
bestemmingsplan, het landschaps-
monument en de Monumenten-

verordening een hekwerk niet is 
toegestaan. De bospaden in het ge-
bied zijn opgenomen als bestem-
ming ‘Wegen’, waarop niet mag 
worden gebouwd. Het bos heeft 
bestemming ‘Bos’, waarbij een 
hekwerk strijdig is met het behoud 
en herstel van de natuurweten-
schappelijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden.

Vrienden
John Bleumink is secretaris van 
de Biltse Duinen Vrienden: ‘Deze  
rechtszaak was aangespannen door 
de boseigenaren. Zij meenden het 
recht te hebben om houtwallen in 
de Biltse Duinen aan te leggen, 
bedoeld om wandelaars tegen te 
houden. De rechter moest oordelen 
over de argumenten, die gericht 
waren tegen het standpunt van de 
provincie en de gemeente. Ook de 
Biltse Duinen Vrienden vinden de 
houtwallen ongewenst omdat deze 
de toegang tot het bos versperren 
voor wandelaars. Dit argument is 
niet gebruikt door de provincie 
en ook niet door de gemeente. 
Daardoor hoefde  de rechtbank 
dit argument niet te betrekken bij 
haar oordeel. Toch besteedt de 
bestuursrechter aandacht aan het 
argument van Vrienden. De recht-
bank spreekt over de bevoegdheid 
van de eigenaar om het eigen erf 
af te sluiten. Deze bevoegdheid 

is begrensd, omdat een eigenaar 
de rechten van anderen ook dient 
te respecteren. Deze opmerking 
van de bestuursrechter slaat op 
het recht van toegang tot het par-
ticuliere bos. Aan het slot van haar 
uitspraak laat de rechter weten dat 
de openbare toegankelijkheid tot 
de Biltse Duinen wel degelijk een 
punt is dat nadere aandacht ver-
dient. Dit is een zaak van nader 
overleg, dus ook voor de lokale 
overheid. De Vrienden vinden de 
uitspraak bemoedigend, zeker om-
dat de spelregels nog eens duide-
lijk tegen het licht zijn gehouden’. 

Gemeente
Wethouder Hans Mieras (Ruimte-
lijke Ordening, Financiën en Cul-

tuur): ‘Het is prettig dat de recht-
bank nu een duidelijke uitspraak 
heeft gedaan over twee zaken die 
al langer spelen in de Biltse Dui-
nen. In de eerste plaats over de 
gerealiseerde houtwallen. Daar-
naast heeft de gemeente gelijk 
gekregen in onze afwijzing van 
een aanvraag om een omgevings-
vergunning voor het plaatsen van 
een hek. Dat biedt duidelijkheid, 
maar daarmee zijn nog niet alle 
problemen opgelost. Ik ben er van 
overtuigd dat een echte oplossing 
van het probleem alleen gevonden 
kan worden in goed overleg tussen 
de Vrienden van de Biltse Duinen 
en de betrokken eigenaren. Ook de 
rechtbank geeft aan dat overleg de 
beste route is.’

Penningmeester Peter van Puijenbroek en secretaris John Bleumink van 
de Vrienden van de Biltse Duinen: ‘Het moet nu nog mogelijk blijven voor 
bezoekers de unieke stuifzandgebieden te bewandelen’.

Peter van Puijenbroek, bestuurslid van de Vrienden van de Biltse Duinen, 
bij de kaalslag in de Biltse Duinen. [foto Guus Geebel]

Over Groenhorst Maartensdijk
door Henk van de Bunt

Meer dan 50 jaar heeft hij doorgebracht binnen het Landbouwonderwijs. Eerst als leerling op 
de toen nog lagere landbouwschool. Na de RMLS in Utrecht en de CHLS in Dronten kwam hij 
als leraar terug op z’n oude school in Maartensdijk. Generaties heeft hij daar les mogen geven. 

Lievelings- en hoofdvak was al die jaren ‘Dier’. 

Cor Lam begon als leraar veehou-
derij op de landbouwschool en 
maakte de ommezwaai mee naar 
voornamelijk docent dierverzor-
ging op het VMBO. Die meer dan 
40 jaar voor de klas heeft hij met 
plezier gedaan. Met de lessen als 
kapstok begeleidde hij de jeugd (in 
hun worsteling soms) richting vol-
wassenheid. Alle mogelijke types 
passeerden in die jaren de revue. 
Juist die verschillen in persoon-

lijkheden, achtergronden en mo-
gelijkheden maakten het vak van 
leraar voor hem zo boeiend. Cor: 
Hoe grotere ‘boef’, hoe mooier de 
uitdaging!’ 
Als terugblik op die jaren heeft 
Cor Lam zijn belevenissen en her-
inneringen geboekstaafd. Lam: 
‘onvolledig als encyclopedie van 
‘Maartensdijk’, maar wel vol met 
zijn herinneringen aan allerlei be-
levenissen uit die schooltijd’.

Uitreiking
Remke Voorn, één van de beschre-
ven leerlingen, die Lam door de 
jaren heen heeft gevolgd, kreeg 
het eerste exemplaar deze week 
overhandigd door Cor. De hele 
regio zit vol oud leerlingen, wel-
ke hij regelmatig ziet en spreekt, 
maar juist met Remke wil hij nog 
eens aangeven dat zijn werk altijd 
in het teken heeft gestaan van z’n 
maatjes (leerlingen) helpen en pro-

beren vooruit te brengen en zeker 
niet in de eerste plaats met lesjes 
en cijfers. Cor Lam tenslotte: ‘Ik 
heb het boekje juist aan Remke 
overhandigd om aan te geven, dat 
zeker niet alle leerlingen in de 
groene sector zitten, wij elkaar na 
z’n schooltijd regelmatig ontmoe-
ten en omdat hij na een moeilijker 
schooltijd dan gemiddeld, toch 
moedig z’n toekomst is ingestapt. 
Een ‘boer’ zou meer voor de hand 
liggen maar, zij die hem kenden en 

nog kennen, zijn blij met deze aan-
dacht en ervaring voor hem. 

Sinds een aantal jaren woont Rem-
ke nu volledig rolstoel-gebonden 
in De Beukenhof in Loosdrecht. 
Maar Remke is niet zielig, wil niet 
zielig zijn maar verdient, meer dan 
veel anderen, een duw in de rug als 
een soort opkikker’. Het boekje 
is vanaf nu te koop bij Bruna in 
Loosdrecht en Primera in Maar-
tensdijk. 

Cor Lam naast Remke Voorn bij de overhandiging van het eerste 
exemplaar.

Cor begon als leraar op de Lagere Landbouwschool aan de Maartensdijkse Dorpsweg. (foto uit de verzameling 
van Rienk Miedema)



Nootjes
Te koop aangeboden

SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Leuke  geb re ide 
POPPENPAKJES. Broeken, 
truien of mutsen in alle kleu-
ren en maten € 5,- per set. 5 
voor € 20,-. Tel. 030-2202996 

Wit kinderbedje met spijlen 
en goed matras tot ± 5 jaar 
€ 35,-. Tel. 06-53116563

Twinny Load fietsdrager 
€ 40,-. Tel. 035-5826268 na 
16.00 uur

Jonge konijntjes € 5,-. 
Verschillende kleuren. Ze 
mogen vanaf 22 juni weg. 
Tel. 06-14215155 of mella-
nie_99@hotmail.com

Diepvrieskast wegens over-
compleet, 4 laden € 50,-. Tel. 
030-2251243

KOFFERS, boodschappent-
rolley's bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Antieke koekschaal van glas 
met metalen deksel € 50,-. 
Tel. 030-2203659

12 cd's met muziek uit de 
jaren 50. o.a. Andrew Sisters, 
The Millers en Ella Fitzgerald 
in 1 koop € 50,-. Tel. 030-
2203659

Sportief dames- zomerjack, 
waterdicht, roze-wit-blauw, 
maat M € 25,-. Tel. 030-
2202996

Aluminium koekenpan van 
BK Ø 28 cm, zware kwaliteit 
€ 10,-. Tel. 030-2202996

6-pers gourmetstel, rond met 
6 borden en 3 kommetjes. 1x 
gebruikt, merk Tefal € 20,-. 
Tel 030-2202996

S C H O E N P O E T S - 
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Glas in lood raamhanger met 
Maartensdijkse afbeeldingen, 
afm. 36x30 cm, in perfecte 
staat € 10,-. Tel. 06-28293868

Opvouwbaar d.blauw 
Prénatal kindermatrasje in 
draagtas, 60x120 cm voor 
€ 7,50. Tel. 06-19691119 na 
18.00 uur

Basil damesfietstas/bood-
schappentas enkel, nieuw, 
niet gebruikt donkerblauw 
€ 15,-. Tel. 0346-212805

2-persoonstent in prima 
staat. Weinig gebruikt. Trail 
Tourmalet € 15,-. Tel. 030-
2288994

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Inbouwbed 200x130x15 
cm, compleet voor Renault 
Kangoo Express (wellicht 
ook voor Citroen Berlingo 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

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

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde 
op alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie 
op www.wiskundeaanhuis.nl

Cursussen/ trainingen 
Opleiding MINDFUL Coachen Wil je werken met min-
der stress en meer aandacht voor degenen met wie je 
(samen)werkt…? Op zondag 28 juni vindt er weer een 
Introductieworkshop plaats voor deze bijzondere opleiding, 
waarin je leert om jezelf en anderen mindful te coachen, 
op basis van de boeddhistische psychologie en de nieuwste 
neurowetenschappelijke inzichten. Meer informatie: www.
openbewustzijn.nl. Aanmelding: info@garudatrainingen.nl 
of 06-28058094

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

of Peugeot Partner) incl. keu-
kenlade, verduisteringsma-
teriaal, ventilatierooster en 
oprijblokken. Maak uw eigen 
minicamper € 47,-. Tel. 030-
2288994

Mettler PC4400 milligram-
balans (max. 4200 gram). 
Inclusief ijkgewicht 100 
gram. In prima staat € 48,-. 
Tel. 030-2288994

Renault dakdragerset met 
pijp en luifel 255x200 cm, 
voor Kangoo € 44,-. Tel. 030-
2288994

Visservies met afbeelding, 12 
borden en 3 schalen € 45,-. 
Tel 030-2283495

Fietsen/ brommers
Vouwstep voor kind of vol-
wassene met luchtbandjes 
8X1 1/4, handrem en voet-
rem. Fijne step € 12,-. Tel. 
030-2288994

Personeel gevraagd
Het Schütz-Projectkoor o.l.v.  
Pieter Kramers zoekt voor 
het 15de project TENOREN 
en bassen. Programma o.a. 
Musikalische Exequien (H. 
Schütz), Hoogliedmotetten 
(Palestrina), Northern 
Leights (O. Gjeilo), Sonnet 
(H. Andriessen). Repetities 
dinsdagen 19:45-22:00 
in Opstandingskerk in 
Bilthoven vanaf 27 oktober 
2015. Repetitiedagen 10-10-
15, 12-12-15 en 16-01-16. 
Concerten 31-01-16 en 7-02-
2016. Meer informatie en 
aanmelden: www.schutzpro-
jectkoor.nl

Personeel aangeboden
Heeft u hulp nodig bij het 
STRIJKEN? U kunt mij bel-
len. Tel. 06-22448241

Voor al uw snoei- zaag-
schoonspuit-straatwerkzaam-
heden, kortom voor al uw 
TUINWERKZAAMHEDEN 
rond of bij uw huis, tuinser-
vice van Vliet, o654751296

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion

VERMIST: Kater van 1 jr, 
half wit, half grijs/zw is uit 
Steenen Camer te Bilthoven. 
Is gechipt. We missen 'm dus 
tips welkom: ingevanerp@
gmail.com of 030-2967331

VADERDAGTIP: 
portemonnee, broekriem, 
werktas of paraplu bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Documentaire

Op woensdag 24 juni is de feestelijke première 
van de documentaire van Jorrit van der Valk over 
de in Groenekan neergestorte Amerikaanse B17 
bommenwerper. De première vindt plaats in het 
Lichtruim in Bilthoven en wordt ingeleid door 
cultuurwethouder Hans Mieras en brigadegene-
raal Ivo de Jong. In de documentaire komt onder 
andere Joop de Kruijff aan het woord, inwoner 
van Groenekan en ooggetuige van de noodlan-
ding op 28 mei 1944. Ook is er gefilmd op de 
militaire begraafplaats in Margraten, waar een 
van de omgekomen militairen ligt begraven. Op 
24 juni 2014, 70  jaar na dato, is in Groenekan 
een monument opgericht ter nagedachtenis aan de 
omgekomen soldaten. De documentaire is vanaf 
25 juni een week lang te zien op Regio TV De Bilt 
en Slotstad TV in Zeist en Bunnik.

Cursus Nederlandse literatuur

Liefhebbers van literatuur kunnen zich aanmelden 
voor de cursus Moderne Nederlandse literatuur, 
die 14 september start in Bibliotheek Bilthoven. 
In deze cursus maakt docente Henny Verheijden, 
neerlandica, de deelnemers wegwijs op het grote 
terrein van de Nederlandse literatuur na 1950. 
De deelnemers maken tijdens of na afloop van de 
cursus een excursie (een ‘literaire’ tentoonstelling 
of voorstelling, een ‘literaire’ wandeling o.i.d.). 
Aanmelden kan via de website van Bibliotheek 
Idea: www.ideacultuur.nl, via e-mail: activitei-
ten@ideacultuur.nl of in de bibliotheek. 

Broos en Brozer in De Akker

Donderdag 18 juni om 19.30 uur worden er twee 
Nederlandse speelfilms gedraaid in Serviceflat De 
Akker. Begonnen wordt met de film ‘Broos’ en na 
een korte pauze het vervolg ‘Brozer’.

In Broos wordt het veertigjarig huwelijk van de 
ouders van vijf zussen georganiseerd met de nodi-
ge perikelen van dien. In Brozer blijkt een van hen 
ongeneeslijk ziek te zijn; de film laat de pogingen 
van de vier zussen zien om met dit verdriet om 
te gaan. Niet Akker-bewoners betalen 2,50 euro 
entree. (Ineke de Bruin)

MLK op NK schoolkorfbal
Zaterdag 13 juni streden de scholieren van groep 6 van de MLK-school uit 
Maartensdijk voor het Landskampioenschap schoolkorfbal in Dordrecht. Het 
waren heel spannende wedstrijden. 

Met een gezonde dosis inzet en sportiviteit wisten ze zich op te werken tot 
een knappe tweede plaats in de poule. Een wedstrijd en strafworpenserie om 
plaats 5 t/m 8 was het resultaat. Onder luid aanmoedigen van meegereisde 
ouders en  opa's en oma's wisten ze heel knap de 5e plaats te behalen.

Het enthousiaste team met de behaalde medailles: Marijn, Mees, Amy, Linde, 
Erik, Sanne en Rosalina.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

KIJK op onze  

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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Vijfde baan voor TV
Hollandsche Rading

In minder dan twee maanden tijd heeft het clubhuis van tennisvereniging Hollandsche Rading 
een ware metamorfose ondergaan. Een groep vrijwilligers heeft er flink de schouders onder 

gezet om de transformatie op tijd af te ronden voor het aankomende Bosbergtoernooi.

Naast nieuw meubilair binnen en 
buiten is er ook een nieuwe eigen-
tijdse bar geplaatst en is de keuken 
vernieuwd. Tijdens de druk be-
zochte afsluiting van de onderlinge 
vrijdagavondcompetitie, werd de 

vernieuwde club officieel geopend 
en omgedoopt in ‘BAAN 5’. In-
schrijven voor het Bosbergtoernooi 
dat dit weekend start, kan niet meer, 
maar komen kijken en vertoeven op 
het ruime terras bij Baan 5 uiteraard 

wel. Dezelfde avond werd ook het 
jongensteam tot en met 17 jaar 2e 
klasse landelijk op zondag gehul-
digd, aangezien deze voor de derde 
keer op rij kampioen is geworden.

(Hilda Ritman)

Job van Rossenberg, Jilles Verheij, Bart Bremer, Jesse Otten en Stan van Eldik mogen zich voor de derde keer 
kampioen noemen.

In de ‘huiskamer’ van de tennisvereniging is het inmiddels goed toeven.

Cafetaria Peet wint opnieuw 
Combikorfbaltoernooi 

Korfbalvereniging Tweemaal Zes organiseerde woensdag 10 juni voor de 
19e keer het Combi-korfbaltoernooi. Elf teams streden om de titel ‘

Carwash Larenstein Combikorfbalkampioen 2015’.

Bij het combikorfbaltoernooi gaat 
het om de eer, maar vooral om 
de gezelligheid, om met je fami-
lie, collega’s en vrienden eens in 
een andere setting sportief bezig 
te zijn. Cafetaria Peet was in hun 
poule de winnaar na een nipte 

winst op hun directe concurrent, 
de Spartanen. 

Naast de eer en de winnaarscup 
was er een vadeaubon voor een 
wasbeurt bij Carwash Larenstein. 
In de andere poule was de onver-

wachte winnaar de Master Beren: 
een groep studievrienden die al 
jaren meedoen en op dit toer-
nooi hun enige korfbalervaringen 
opdoen. Voor alle deelnemende 
teams was er een heerlijke taart 
van Bakkerij Bos.

Het was Cafeteria Peet er alles aan gelegen om de cup met de grote oren nog een jaar op de toonbank te hebben 
prijken.

Wandelen met 
Utrechts Landschap

Op zondag 21 juni organiseert 
Utrechts Landschap een natuur-
wandeling over het natuurgebied 
‘Het Panbos’. De gids vertelt over 
de ontwikkelingen van de afge-
lopen jaren in dit natuurgebied. 
Aan de orde komen het realise-
ren van meer heidegebieden op 
de Utrechtse Heuvelrug en de in-
vloed daarvan op de ontwikkeling 
van flora en fauna. De wandeling 
begint om 14.00 uur en duurt on-
geveer anderhalf uur. Vooraf aan-
melden is niet nodig. Deelname is 
gratis. Het startpunt van de wan-
deling is bij de parkeerplaats aan 
de Jozef Israëlslaan in Bosch en 
Duin.

(Trees Althues)

Flora en fauna in Het Panbos is de 
moeite waard om te bekijken. (foto 
Utrechts Landschap).

Stratenkorfbaltoernooi 
De 30e editie van het Rabobank Stratenkorfbaltoernooi in Westbroek 
startte zaterdag 13 juni met wat druppels, maar al snel brak gedurende 
de dag het zonnetje door. In de finale stonden de wijk ’t Opperend tegen 
een nieuwkomer Kikkertje 1. Na een spannende wedstrijd won het Kik-
kertje uiteindelijk met 2-1 en werd hierdoor winnaar van het toernooi. 

De spelers die deze dag met elkaar het team vormden (inclusief enkele 
enthousiaste spelers van Kikkertje 2).

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de tweede avond Zomer-
bridge in het dorpshuis van Hollandsche Rading op donderdag 11 juni. 
Er werd in één lijn gespeeld: Jan Berk + Nans Lelie werden met 64,63 % 
eerste,  Henk Theebe + Bert Smits verwierven het zilver met 63,36 % en 
de derde plaats was ditmaal voor Uschi Röhrs + Wim Westland (55,34%). 
Bridgeliefhebbers uit de regio, waaronder ook thuisbridgers, die mogelijk 
eens aan het bridge in clubverband willen snuffelen zijn van harte welkom. 
De eerstvolgende avond is donderdag 18 juni. Bij voorkeur van tevoren 
aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders tussen 19.15 
en 19.30 uur in de zaal. Aanvang bridgen om 19.45 uur. Kosten per avond 
bedragen 2 euro per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

17-19/6 “Timon van Athene arrangement” € 15,00

“Wat schaft de pot?”

Woe.
17-06
Do.

18-06
Vr.

19-06

“Coq au vin” 
(Kip in rode wijn, sjalotten,
aardappel en zomergroenten)

of
“Bouillabaisse” 

(Zuid-Franse visschotel met rouille)
of

Artisjok met kruiden-crèmefraiche, 
gemarineerde aardappel 

en Provençaalse groenten

€ 9,50

Woe.
24-06
Do.

25-06
Vr.

26-06

Malse runderbavette van
de grill met barbecuesaus

of
Kabeljauwfilet met

ravigottesaus
of

Burrito gevuld met 
gekarameliseerde uien, 
groenten en geitenkaas

€ 9,50

Voortgang project Hooge Kampse 
Plas: start 2e vulfase

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om 
deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied. Het 
werk wordt door K3Delta in nauwe samenwerking met o.a. diverse lokale partijen uitgevoerd.

De Hooge Kampse Plas is begin ja-
ren ’70 ontstaan door zandwinning 
voor de aanleg van de A27. Er bleef 
een diepe plas over die na de zand-
winning is gebruikt voor het stor-
ten van huisvuil en bedrijfsafval 
(1974-1977) en baggerspecie uit 
het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-
1979). In combinatie met de steile 
oevers, leverde deze situatie nau-
welijks waarde voor de natuur op. 
Om de ecologische waarde van de 
plas te verhogen is dit zogenaamde 
verondiepingsproject gestart, waar-
bij onder meer de verontreinigde 
bodem wordt afgedekt. De natuur-
ontwikkeling bij de plas bestaat met 
name uit het maken van eilanden, 
flauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan de 
noordzijde van de plas, waardoor 
waterplanten op de bodem kunnen 

groeien. De zuidzijde blijft diep, 
minimaal 10 meter. Deze diepte-
sprong is een extra waarborg zodat 
de plas ook in de toekomst helder 
blijft.

Eilanden
Vanaf de start in mei 2010 is er 
bijna 800.000 m³ grond en water-
bodem in de plas aangebracht. Voor 
de inrichting van het Noordelijk 
deel van de plas (fase 1), waarin 
ook eilanden worden gemaakt, is 
inmiddels de benodigde hoeveel-
heid aanwezig. Het eerste compar-
timent is in oktober 2014 opgele-
verd. Het tweede compartiment zal 
in de zomerperiode worden droog-
gezet om de bovenlaag te kunnen 
laten rijpen. Dit is nodig om de 
ondergrond, inclusief de eilanden, 
op de juiste hoogte aan te kunnen 

leggen met een zandig bovenlaagje. 
De net drooggevallen bodem is niet 
draagkrachtig (drijfzand). Hiervoor 
zijn inmiddels langs de oever waar-
schuwingsbordjes geplaatst. Door 
professionele vissers is inmiddels 
de meeste vis uit het comparti-
ment overgezet naar de plas. Hier-
bij zijn veel kleine vissen zoals de 
Blankvoorn (circa 150 stuks), maar 
ook grote vissen zoals Paling (28 
stuks) Snoek (24 stuks) en Baars 
(75 stuks) gevangen. Vlak voor de 
drooglegging zullen de laatste vis-
sen worden overgezet. 
Na egalisatie van de bodem en het 
maken van de eilanden, incl. zan-
dige toplaag, zullen de werkdijken 
worden verwijderd en zal het com-
partiment weer onderwater worden 
gezet en aan de plas worden toege-
voegd. 

Fietspad
Inmiddels is een begin gemaakt 
met fase 2 van het project, dat be-
trekking heeft op het Zuidelijk deel 
van de plas met een diepte van 15 
meter. Op de bodem ligt een slappe 
sliblaag van wel meer dan 5 me-
ter dik. Deze laag moet met een 
schone laag van 0,5 meter worden 
afgedekt. Proeven hebben uitgewe-
zen dat het mogelijk is om op de 
bestaande bodem materiaal aan te 
brengen zonder dat het wegzakt. 

Een belangrijk onderdeel is de aan-
vulling van de steile oever langs het 
fietspad, waardoor weer een stabie-
le oever ontstaat, die niet afkalft en 
het fietspad kan worden behouden. 
In de klankbordgroepsvergadering 
van 31 maart jl. is overigens naar 
voren gekomen dat er structureel 
overlast is van paardenvijgen op 
het fietspad. Hiervoor zal aandacht 
bij de diverse betrokken organisa-
ties worden gevraagd. Als het hui-
dig tempo wordt vastgehouden, die 

afhankelijk is van de vrijkomende 
hoeveelheiden grond en waterbo-
dem vanuit de omgeving, zou het 
project in 2018 conform totaalplan 
(fase 1 en 2) kunnen worden afge-
rond.

Flora & Fauna
Door ecologen van Stichting Het 
Utrechts Landschap wordt nauwge-
zet gevolgd of bij de uitvoering van 
de werkzaamheden de belangen 
van flora & fauna worden geres-
pecteerd. Hierbij wordt ook dank-
baar gebruik gemaakt van de vele 
waarnemingen die door, vaak zeer 
deskundige, vogelliefhebbers van 
de Vogelwacht worden doorgege-
ven. Waarneming van verstoringen 
of bijzondere flora & fauna kun-
nen worden doorgegeven aan de 
boswachter Hans Hoogewerf (06 
51230679). Via de website www.
utrechtslandschap.nl kan men ge-
informeerd worden over de laatste 
ontwikkelingen. 

Wim Vermeule (K3Delta)

Het weer werkt goed mee om het compartiment droog te laten vallen. (foto K3Delta)

Expositie van de Fotoclub Bilthoven
Leden van de Fotoclub Bilthoven 
e.o. exposeren hun werk van 3 juni 
t/m 8 juli in het Lichtruim, Pla-
netenplein 2, Bilthoven. Elk jaar 
wordt door de club een jaarthema 
gekozen. Deze keer is dat ‘Verwar-
ring’. Elk lid is vrij om zijn/haar 
visie op het thema in een foto te la-
ten zien. In december van elk jaar 
worden de foto’s op een clubavond 
besproken.

Doorgaans is iedereen vrij om fo-
to’s op clubavonden te laten zien, 
maar één thema geeft meer samen-
horigheid en past geheel bij het 
motto van de club ‘sociaal contact 
door middel van fotografie’. 

Het thema verwarring is niet een-
voudig en laat zich van veel kanten 
benaderen, hoe dat gedaan is kunt 
U zien op de expositie. Meer foto’s 
zijn te zien op de site van de club: 
www.fotoclubbilthoven.nl Eén van de geëxposeerde foto’s.

Rondleiding gemeentehuis 
voor ouderen

Op dinsdag 30 juni biedt de gemeente De Bilt gastvrijheid aan een 
rondleiding voor ouderen in het gemeentehuis in samenwerking met 
de Stichting Dag van de Ouderen. 

Om 13.00 uur zal burgemeester Arjen Gerritsen het gezelschap ver-
welkomen in de Oude Raadzaal, ingang Jaglust, waarna een rond-
leiding met toelichting wordt verzorgd door oud-wethouder Karel 
Beesemer. Om ongeveer 15.00 uur wordt de rondleiding afgesloten 
in de Mathildezaal van het nieuw aangebouwde gedeelte van het 
gemeentehuis

Aanmelden
Voor deelname aan deze rondleiding kan men zich tot en met 22 juni 
telefonisch aanmelden bij mevrouw Ockhuijsen (tel. 030 2202458), 
mevrouw Buitenhuis (tel. 0346 212390) of de heer Van der Loo (tel. 
030 2253588).

Zondag-openstelling?
D66 De Bilt organiseert onder de naam ‘Verder in gesprek…..’ een 
serie bijeenkomsten rond actuele onderwerpen. Deze keer in sa-
menwerking met de VVD onder de titel: ‘Zondag-openstelling: niet 
doen of hoog tijd?’ 

D66 en VVD zijn voorstander van het verruimen van de winkel-
openingstijden, met name op zondag. Maar willen alle winkels wel 
open? Dwingt de regio ons om hierin mee te gaan?  Wat vinden de 
inwoners? Er zijn veel vragen en meerdere varianten zijn moge-
lijk. Enkele sprekers zullen ideeën en ervaringen delen en er is ruim 
gelegenheid voor vragen en uitwisseling van gezichtspunten door 
voor- en tegenstanders. Iedereen is van harte welkom om te luiste-
ren en mee te praten. Visies van lokale ondernemers komen aan de 
orde, de Biltse Ondernemers Federatie (BOF) is vertegenwoordigd 
en de centrummanager van Zeist-centrum, vertelt over ervaringen 
daar met de zondag-openstelling.

De bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 23 juni vanaf 20.00 uur 
in MaCloud Gallery, Juliana-
laan 1 te Bilthoven. 


