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Schoolklassen in ban van Kunst
door Walter Eijndhoven

Tussen maandag 22 mei en dinsdag 13 juni brengen liefst veertig schoolklassen uit de gemeente 
De Bilt een bezoek aan Jits’ atelier en nemen zij een kijkje in de keuken van de kunstenaar. 

Zelf gaan de leerlingen ook aan de slag op school, om zo meer kennis op te 
doen voor hun kunstzinnige vorming. 

Kunst vormt een absoluut rode 
draad door het leven van beeldend 
kunstenaar Tibo van de Zand, zoon 
van de bekende Biltse kunstenaar 
Jits Bakker. Al vanaf zijn zevende 
jaar is hij volkomen bezeten van 
kunst en staat alles in het teken 
hiervan, dag en nacht. Behalve 
door zijn opgedane kennis aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
heeft hij veel opgestoken van zijn 
vader. ‘Ik ben eigenlijk nooit van 
zijn zijde geweken tijdens de vele 
kunstreizen die wij samen hebben 
gemaakt’, vertelt Tibo. ‘Niet ge-
heel verrassend dus dat ik besloot 

mij hier later volledig op toe te 
leggen’, vervolgt hij. ‘Nog iedere 
dag werk ik aan uiteenlopende op-
drachten in het inmiddels legenda-
rische atelier ‘De Kooi’ in De Bilt. 
Ook beheer ik het gehele erfgoed 
van mijn vader als (trotse) voorzit-
ter van de Stichting Jitse Bakker 
Collectie’. In het atelier van zijn 
vader schildert hij voornamelijk 
Nederlands en Spaans natuur-
schoon, de romantiek van steden, 
alsook de schoonheid van mensen. 
Zijn stijl wordt vaak omschreven 
als abstract expressionistisch en 
fauvistisch, met enthousiast kleur-
gebruik en dynamische streken.

Veertig klassen
Om deze grote liefde voor de 
kunst over te brengen op jonge-
ren, vertelt Tibo graag over schil-
deren en beeldhouwen en vertelt 
hij alles over het leven van de in 
2014 overleden kunstenaar Jits 
Bakker. Tot en met dinsdag 13 
juni zijn leerlingen uit groep 7 en 
8 van basisscholen dan ook van 
harte welkom in het atelier. ‘Veer-
tig klassen uit De Bilt krijgen ge-
durende drie weken een rondlei-
ding door het atelier, een excursie 
in het beeldenpark, zien zij film-
pjes van Jits Bakker en vertellen 
wij alles wat de leerlingen willen 
weten’, vertelt Ton van der Lin-
den, één van de begeleiders. ‘Het 
is voor het eerst dat alle scholen 
een lespakket krijgen, voor hun 
kunstzinnige vorming. Via inter-
net kunnen leerlingen velerlei on-
derwerpen opzoeken en hopen wij 
dat zij meer openstaan voor alles 
wat met kunst van doen heeft’, 
vervolgt Van der Linden. 

Werken
Tibo hoopt dat met dit project meer 
jongeren nadenken over wat kunst 
is en inhoudt en hoe het is om kun-
stenaar te zijn. Tibo: ‘Velen denken 
dat een kunstenaar maar iets doet 
en een rustig leven leidt, maar ik 
kan je verzekeren, dat is echt niet 
zo. Ook voor hen is het keihard 
werken’. In het project maken de 
leerlingen kennis met kunstenaar 
Jits Bakker. Hij werkte ruim 40 
jaar als veelzijdig kunstenaar en 
maakte grote successen mee. Zo 
kreeg hij belangrijke opdrachten uit 
zowel binnen- als buitenland. Zijn 
beelden zijn op diverse plekken in 
Europa en de Verenigde Staten te 
vinden. Uit zijn nalatenschap zijn 
aspecten uitgelicht die interessant 
en leerzaam zijn voor leerlingen uit 
groep 7/8, verwerkt in een viertal 
lessen. 

Lessen
Zo krijgen de leerlingen inzicht 
in wat het beroep ‘kunstenaar’ in-
houdt en voor Jits betekende, doen 
ze kennis op van de technische 
en de esthetische kanten van zijn 
werk, en bezoeken ze zijn atelier. 
Ook onderzoeken de leerlingen 
hun eigen smaak als het gaat over 
het onderwerp ‘mensbeeld’. In een 
filmpje vertelt zoon Tibo over het 
leven, het werk en de passie voor 
het kunstenaarschap van zijn vader.
In een andere les doen de leerlingen 
in tweetallen een zoekopdracht op 
de computer. Deze opdracht bestaat 
uit 3 interactieve 360 graden-foto’s 
van Beeldenpark Beerschoten, 
waarin links opgenomen zijn naar 
filmpjes, foto’s, een animatie en 
korte teksten. De leerlingen krijgen 

een rondleiding door het atelier van 
de kunstenaar, waar zijn sporen nog 
overal zichtbaar zijn. In de naast het 
atelier gelegen tuin kiezen ze een 
mensbeeld uit om na te tekenen; 
een voorbereiding op de laatste les, 
waarin de leerlingen in stappen le-

ren hoe een mensbeeld wordt opge-
zet in was. Jits gebruikte regelma-
tig was om beelden te maken. De 
leerlingen onderzoeken hun eigen 
smaak/handschrift in de keuze van 
het onderwerp en de afwerking van 
hun beeld.

Geesina ingepakt

Molen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk in Groenekan staat sinds 
kort in de steigers. De restauratie wordt voortvarend aangepakt. Tege-
lijkertijd is een crowdfundings-actie gestart om zo de gelden bijeen te 
brengen om de restauratie te bekostigen. Restauratie bleek hard nodig 
gezien een scheur in het metselwerk van de molen. Er wordt een groot 
deel van de wand verwijderd en daarna wordt met de juiste stenen 
opnieuw gemetseld; een specialistisch karwei.

De gemeente De Bilt heeft als eerste een donatie gedaan voor de res-
tauratie. De cheque van 3000 euro werd onlangs persoonlijk door bur-
gemeester Sjoerd Potters overhandigd tijdens een gezellig samenzijn. 
Daarnaast wordt er door een tal van stichtingen en verenigingen een 
financiële bijdrage geleverd. Het leeuwendeel van de kosten wordt 
gedragen door Utrechts Landschap, de eigenaar van de molen. De rest 
van het benodigde bedrag voor de restauratie wordt bijeengebracht 
door crowdfunding. Informatie kan via penningmeester@geesina.nl. 
[HvdB]

Maar liefst ca. 70 leerlingen uit groep 7 en 8 van de Julianaschool uit Bilthoven volgen ademloos de bezielende 
gastlessen van gastdocent en oudgediende Ignaas de Jong. 
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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
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/06 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos +
Ds. C.H. Oechies 

05/06 • 10.30u - Oecumenische viering in 
Woudkapel pastor A.v.d.Boogaard +

pastor L. Spelberg 

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/06 • 09.30u + 18.30u -

ds. R.W. de Koeijer
05/06 • 09.30u - ds. J.J. ten Brinke

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/06 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

05/06 • 10.30u - Oecumenische viering 
pastores A. v.d. Boogaard + L. Spelberg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/06 • 10.00u - Viering van het 
Pinksterfeest

R.K. Kerk O.L. Vrouw
04/06 • 10.30u - Voorgangers:
Martin Meijer en Joke Mourits 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

04/06 • 10.15u - ds. J. Geelhoed
04/06 • 16.30u - ds. J. J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

04/06 • 10.00u - ds. H.E. Dankers, 
Pinksterdienst + Doopdienst

04/06 • 19.00u - ds. A. Plaisier
05/06 • 10.00u - ds. W.J.J. Glashouwer

Pr. Gem. Immanuelkerk
04/06 • 10.00u - mevr. Ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
04/06 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
04/06 • 10.00u - Eucharistieviering, 

Hoogfeest van Pinksteren,
pastor H. van Doorn, 

V.E.G. De Bilt e.o.
04/06 • 10.00u - Spreker
dhr. Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
04/06 • 10.30u - Drs. J. Bouma 

Herv. gemeente Groenekan 
04/06 • 10.00u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
04/06 • 10.00u - Ds. J.G. Blom 

04/06 • 18.30u - Ds. J.G. van Tilburg 
05/06 • 10.00u - Ds. G.T. v. Appeldoorn 

Onderwegkerk Blauwkapel
04/06 • 10.30u - Ds. N. Meynen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/06 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/06 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
04/06 • 18.30u - Ds. J. de Jong

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/06 • 10.00 + 18.30u en 05/06 • 09.00u - 
Ds. A.J. Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
04/06 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
04/06 • 10.00u - Eucharistieviering,

pastor Gerard de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/06 • 10.00u - Ds. A.J. Krol
04/06 • 18.30u - Drs. P.G. Sinia

PKN - Herv. Kerk
04/06 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

04/06 • 18.30u - ds. J.J. ten Brinke
05/06 • 09.30u - ds. H.M. Burggraaf

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Op 19 mei 2017 hebben wij, toch nog onverwachts, afscheid moeten 
nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Alida Timmer - van der Linden
Weduwe van Leendert Tiete Timmer, overleden 15 mei 1996

Utrecht, 14 september 1927 Bilthoven, 19 mei 2017

Rob en Marga

Jan en Yvonne

Werner en Angela

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Vuursche Dreef 44
3739 KV Hollandsche Rading

Onder dankzegging aan het personeel van 
verpleeghuis De Biltse Hof, afdeling Bilthuysen te Bilthoven 

voor hun enorme liefdevolle verzorging en begeleiding van Alie.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 3 juni haalt de Maar-
tensdijkse volleybalvereniging 
Salvo ‘67 weer oud papier op 
in een gedeelte van Bilthoven 
Noord, in het gebied links en 
rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Geboren
27 mei 2017

Jinte
Dochter van

Patrick en Sietske van der Torre
Alexander Vosmaerlaan 19

Bilthoven

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 2 
juni in de ontmoetingsruimte van 
Dijckstate om 19.30 uur. Bij een 
ontmoetingsdienst is er eerst een 
(korte) viering. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. 
Ds. René Alkema is deze keer 
de voorganger. Jan Grootendorst 
is telefonisch te bereiken (0346 
212904) als u om vervoer verle-
gen zit. 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 3 juni staat Amnesty 
International van 11.00 tot 12.30 
uur met een stand in de  openbare 
bibliotheek van Bilthoven. Daar 
kunt u een handtekening zetten 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gevangenen waarvan de 
mensenrechten geschonden wor-
den. Ook is er informatie over 
Amnesty zelf.

Inzamelavond Marktdag
De Bilt

Voor de Marktdag is men op 
zoek naar 2de hands spullen en 
dames- en kinderkleding. Heeft 
u nog spulletjes of dames- en 
kinderkleding die nog een 2de 
leven kunnen gebruiken? De 
laatste inzamelavond voor dit 
jaar is gepland op donderdag 1 
juni van 19.00 tot 20.00 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk (Burgemeester 

de Withstraat) in De Bilt. Om 
organisatorische redenen is er 
geen ruimte voor grote meube-
len, witgoed, tv’s en computers. 
De Marktdag staat gepland op 
zaterdag 9 september 2017. De 
Marktdag zet zich dit jaar in voor 
kinderen in ontwikkelingslanden. 
Meer informatie over de markt-
dag op www.marktdagdebilt.nl

Avond van Gebed

In gebouw Rehoboth, Kerkdijk 
10 te Westbroek wordt op 16 juni 
een avond van Gebed gehouden. 
De avond begint om 19.30 uur 
en duurt tot 24.00 uur. Er zijn 
gebedsblokken van een half uur. 
Schuif gerust aan. Tijdens de 
avond worden verhalen van ver-
volgde christenen verteld.

Zangrecital

Op donderdag 8 juni om 20.45 
uur geeft dorpsgenote José Schol-
te een zangrecital. Ze zal liederen 
zingen en gedichten voordragen 
van componisten, dichters en 
dominees, naar wie vele lanen in 
Bilthoven-Noord zijn vernoemd. 
Zij wordt op de piano begeleid 
door Ernst Munneke (o.a. bekend 
als begeleider van Tania Kross). 
Deze avond wordt georganiseerd 
door de Bewonersvereniging 
Bilthoven-Noord en vindt plaats 
in de Tuinzaal van Huize het 
Oosten. Leden en niet-leden zijn 
welkom, toegang is gratis. De 
zaal is open vanaf 20.30 uur.

Pinksterconcert

Op geeft het ensemble Ingrid 
Nugteren en Heleen Vegter een 
Pinksterconcert in zorgcentrum 
Schutsmantel Warande. Een 
gevarieerd klassiek programma 
met liederen van o.a. Schubert, 
Puccini en Richard Strauss èn 
Oudhollandse liederen. Het pro-
gramma duurt één uur, zonder 
pauze. Het concert begint om 
15:00 uur. Adres: Gregoriuslaan 
35, Bilthoven. 

Samen Lunchen op dinsdag

Elke dinsdag van 12.30 tot 13.30 
uur kan men in restaurant Bij 
de Tijd gezellig aanschuiven bij 
Samen Lunchen op Dinsdag. Vrij-
willigers van Mens De Bilt verras-
sen de deelnemers wekelijks met 
een heerlijke lunch bestaande uit 
soep, 2 belegde broodjes, snack 
en kopje thee/koffie. Ingang: Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Aanmelden s.v.p. via ser-
vicecentrumdebilt@mensdebilt.nl 
of tel. 030 7440595. 

Reünie bij ONS

Om de 90 jaar dat de ONS heeft 
bestaan te vieren komt er op 23 
september 2017 een grote reünie 
voor alle oud-leerlingen en oud-
docenten van de ONS. De orga-
nisatie is in handen van oud-leer-
lingen (die om deze reünie hebben 
gevraagd) en (oud-)docenten van 
de ONS. Later in de week (woens-
dag 27 september) zal de ONS 
verdwijnen en de Aeres Mavo ont-
staan. Aanmelden kan via adminis-
tratieons@groenhorst.nl.

De Bilt Fietsstad

Hoewel De Bilt geen stad is, 
doet de gemeente toch mee aan 
de Fietsstadverkiezing 2018. Elke 
Nederlander kan fietsen. Fietsen is 
leuk, praktisch en gezond. Daarom 
zou elke fietser zich onbezorgd 
in het Nederlandse verkeer moe-
ten kunnen bewegen. De Fietsers-
bond stimuleert de overheid om 
het fietsklimaat te verbeteren. Een 
bond die fietsend Nederland de 
wind in de rug geeft. Een van de 

manieren om aandacht te vragen 
voor het fietsverkeer is de Fiets-
stadverkiezing. En De Bilt denkt 
dat te zijn. De gemeente roept 
inwoners op die het hiermee eens 
zijn om de enquête van de Fietsers-
bond in te vullen op www.fietsers-
bond.nl en De Bilt te promoveren 
tot Fietsstad 2018.

Scootmobieltraining

De afdeling De Bilt van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) en de 
gemeente De Bilt organiseren een 
scootmobiel-cursus op woensdag 
7 juni van 13.00 - 16.15 uur. De 
training vindt plaats in het H.F. 
Witte Centrum en omgeving en 
duurt van 13.00 uur tot 16.15 uur. 
Het adres is: Henri Dunantplein 
4 in De Bilt. De training is zowel 
voor beginnende als al ervaren 
scootmobielgebruikers. Aanmel-
den bij VVN Afd. De Bilt, mevr. 
N. Reitsma, tel: 0346 213658;
vvnsecretarisdebilt@hotmail.nl

Ontdek Fort Ruigenhoek

Maandag 5 juni, 2e Pinksterdag, 
kunt u fort Ruigenhoek in Groe-
nekan onder begeleiding van een 
gids van Staatsbosbeheer verken-
nen van 13:30 t/m 15:00 uur. U 
komt van alles te weten over de 
geschiedenis en struint door de 
natuur rondom het fort, die vroe-
ger een belangrijke rol speelde bij 
de verdediging. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden maar kunt 
gewoon op de genoemde dag en 
tijd naar het fort komen, waar de 
gids bij het hek op u wacht.
Kijk voor meer info op
www.staatsbosbeheer.nl.



 De Vierklank 3 31 mei 2017

Voorbij de dood, mijn man, hun vader

Een paar weken na een uitvaart 
kom ik terug bij nabestaanden. 
Om te vragen hoe het gaat, hoe 
de uitvaart ervaren is en om 
even te praten. Ik merk dan dat 
iedereen een eigen manier heeft 
om met verlies om te gaan, het 
een plek te geven. 

Maaike heeft ooit een kindje 
verloren en jaren geleden is 
haar man overleden. Hij was 44 
jaar. Ze bleef achter met twee 
kinderen. Een jaar lang heeft 
ze iedere ‘nieuwe’ ervaring 
opgeschreven en er poëzie van 
gemaakt, opgedragen aan haar 
kinderen en kleinkinderen. 

Ze schijft over de hal, waar 
haar man is overleden, over de 
verjaardag van haar overleden 
kindje, over de negentien jaar 
dat ze met haar man samen 
was, over het plekje waar hij 
begraven ligt, haar dagelijkse 
pijn, een video waarop hij nog 
te zien is, over de eerste herfst 
zonder hem, over vriendschap, 
over God. Ze schrijft zo krach-
tig, dat iedereen die verlies kent

Op maandag 27 maart werkte ik als uitvaartverzorger mee aan de lezing ‘De (bijna-)dood 
ontrafeld’ in de Woudkapel in Bilthoven. Het onderwerp werd gepresenteerd door Maureen 
Venselaar en sprak blijkbaar aan, want er was een grote opkomst. In de pauze raakte ik in gesprek 
met een bezoekster, Maaike Volmer-Hendrikse. We bespraken het thema van die avond en na 
afloop van ons gesprek gaf ze me het zelfgeschreven boekje ‘Dag m’n liefje’ over het verlies van 
haar kindje en over de dood van haar man. Het heeft mij niet meer losgelaten.

hier troost uit kan halen. Maaike
weet als geen ander waar ze het 
over heeft.

In mijn exemplaar van de 
bundel heeft ze geschreven: 
‘Voor Koop, 
Er is geen dood 
enkel verandering van zijn’.
Een gedichtje uit het boekje: 
‘samen gelachen, samen gehuild, 
samen geleefd en losgelaten’. 
Loslaten is moeilijk, maar 
noodzakelijk om verder te 
kunnen leven.

Het laatste gedicht in het boek-
je heet ‘Wanneer ik aan het 
eind kan zeggen’:

‘wanneer ik
aan het einde van de rit
kan zeggen
dat het me niet spijt
dat ik bij lange na
nog niet volmaakt was
maar ook niet bang was
voor de tijd
dat ik aan deze kant
mocht leven
dat ik altijd eerlijk ben gebleven

dan weet ik dat het goed was
dan kan ik rustig verder gaan
ik vervolg mijn weg
en heb mijn best gedaan’

Ik heb Maaike gevraagd om 
uit haar werk voor te lezen 
tijdens een herinneringsavond 
rondom Allerzielen. Ze gaat dat 
doen. Om samen stil te staan 
bij verlies en om te troosten. 
Ik houd u via deze plek op de 
hoogte van datum en plaats.

Koop Geersing
uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43

advertorial

50% korting op 
paspoort en ID-kaart 

Vanaf 1 mei 2017 krijgen alle U-Pashouders 50% korting op paspoort 
en identiteitskaart in de gemeente De Bilt. Daarmee geeft de gemeente 
uitvoering aan het nieuwe beleid ‘Doe Mee(r)’, dat eind maart in de 
gemeenteraad werd vastgesteld. Het is één van de resultaten van goede 
samenwerking met onder meer de cliëntenraden.
Het is één van de eerste resultaten van het nieuwe beleid om mensen 
met een krappe beurs tegemoet te komen. De kosten voor een nieuwe 
identiteitskaart zijn recent verhoogd van 32 naar 54 euro. De duurdere 
identiteitskaart is weliswaar langer geldig dan voorheen, maar in aan-
schaf vormt het hogere bedrag voor veel mensen een drempel. Door 
50% korting te geven via de U-Pas hebben pashouders vanaf 1 mei dus 
een voordeligere pas voor langere tijd. 

Doe Mee(r)
Met ‘Doe Mee(r)’ heeft de gemeente een geactualiseerd, samenhangend 
kader opgesteld voor het armoede- oftewel minimabeleid. Wethouder 
Rost van Tonningen: “Met dit nieuwe beleid vergroten wij voor jong 
en oud de mogelijkheden om mee te doen, juist ook de inwoners met 
een smalle beurs. Zij worden daarbij geholpen om financiële- en taal-
problemen op te lossen. Ook in het belang van hun kinderen. Ik vind 
het belangrijk dat met de U-pas de mogelijkheden worden verruimd ”. 
Zowel bij de totstandkoming als de uitvoering blijven alle betrokken 
partijen aangehaakt en uitgedaagd om invulling aan het beleid te geven: 
van cliëntenraad tot jeugdcultuurfonds en van Humanitas Maatjespro-
ject tot Mens De Bilt.

De U-Pas is er speciaal voor inwoners met een inkomen tot 125% van 
het landelijk geldende  minimumloon. Met de pas krijgen deze inwo-
ners korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activi-
teiten. Ondernemers en maatschappelijke organisaties bepalen zelf de 
kortingen. Door korting te geven op de aanschaf van een paspoort of 
identiteitsbewijs geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. In de loop 
van het jaar wordt het aanbod met voordelen met de U-Pas verder uit-
gebreid, bijvoorbeeld met gratis zwemlessen voor diploma A. Informa-
tie over de U-pas en een aanvraagformulier vindt u op www.u-pas.nl.

College houdt de vaart erin
door Guus Geebel

B en W presenteerden maandag 29 mei de Kadernota 2018-2021 aan de pers. In de nota worden 
de financiële kaders voor de nieuwe meerjarenbegroting vastgelegd. Wensen voor nieuwe 

investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële 
ruimte. Op 22 juni behandelt de gemeenteraad de Kadernota.

‘Het is de laatste kadernota van dit 
college en we zijn erg tevreden met 
waar we nu staan’, aldus wethou-
der Hans Mieras van Financiën. 
‘We houden de vaart erin en als 
je terugkijkt zie je dat college niet 
alleen beleidsplannen heeft uitge-
werkt, maar aan een aantal dos-

siers concreet vorm heeft gegeven.’ 
Hij noemt Bilthoven Centrum, De 
Vierstee, Het Nieuwe Lyceum, het 
zwembad en duurzaamheid. ‘We 
hebben echt meters gemaakt en te-
gelijkertijd staan we er financieel 
beter voor dan drie jaar geleden. We 
hebben een sluitende begroting en 

de reservepositie is verbeterd, on-
danks de crisis waar we uitkomen. 
Er is nu ruimte voor 300.000 euro 
lastenverlichting. De lastenverlich-
ting is een mix van stijging van de 
OZB en een forse verlaging van de 
afvalstoffenheffing en de rioolhef-
fing. Als je die bij elkaar optelt is 

de daling van die heffingen groter 
dan de stijging van de OZB. De 
indexering van 1,8 procent wordt 
wel toegepast. We hebben flink ge-
investeerd. In het najaar wordt be-
gonnen met het opknappen van De 
Kwinkelier en het Vinkenplein.’

Detailhandelsbeleid
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen kan melden dat de tunnel in de 
Leijenseweg eind augustus geopend 
gaat wordt. Wat de verkeerseffecten 
daarvan zijn wordt daarna in kaart 
gebracht. De nota Detailhandels-
beleid ligt nu ter visie en wordt in 
september in de gemeenteraad be-
handeld. Door de economische cri-
sis is winkelleegstand ontstaan die 
nu structureel is. ‘Dat vraagt om 
een intensieve aanpak om de leeg-
stand zodanig aan te pakken dat 
de winkelcentra compact worden.’ 
Het verheugt de wethouder dat de 
satelliet Utrecht Science Park Bilt-
hoven als een belangrijke partner 
wordt gezien van het Utrecht Sci-
ence Park. ‘Dat komt omdat wij 
hier voor een belangrijk deel het 
productiegedeelte doen.’ 

Vierstee
De Vierstee en Het Nieuwe Ly-
ceum vindt wethouder Madeleine 
Bakker er op het gebied van sa-
menwerking uitspringen in haar 
portefeuille. ‘Het Nieuwe Lyceum 
heeft op eigen kracht en onder ei-
gen regie een hele goede aanbeste-
ding kunnen realiseren. Er vindt nu 
zichtbaar een grondige verbouwing 
plaats van een van onze belangrijke 
middelbare scholen.’ De wethouder 
noemt het een schoolvoorbeeld van 
samenwerking met instellingen, be-
drijven en burgers. ‘Datzelfde zie 
je bij De Vierstee. Hoeveel gebrui-
kers hebben daar niet aan meege-

daan. Een prachtig voorbeeld hoe 
het samen met de gemeente tot een 
nieuw gebouw komt waar hopelijk 
de komende twintig jaar gebruikers 
in Maartensdijk plezier aan gaan 
beleven. Eind augustus is de ople-
vering.’ 

Ontwikkelingen
De Duurzaamheidsagenda valt on-
der de portefeuille van wethouder 
Anne Brommersma. ‘We hebben 
met bedrijven en grote organisaties 
het Bilts Energieakkoord getekend 
en recent heeft de gemeenteraad 
de Routekaart gemeente De Bilt 
energieneutraal 2030 vastgesteld.’ 
Het verheugt Anne Brommersma 
dat in deze kadernota een ton wordt 
vrijgemaakt voor duurzaamheids-
maatregelen in gebouwen waar de 
gemeente betrokkenheid bij heeft, 
zoals onder andere buurthuizen. 
Ook is zij blij dat er geld is opgeno-
men om maatregelen te nemen om 
gebouwen toegankelijk te laten zijn 
voor iedereen. 

Veiligheid
Burgemeester Sjoerd Potters noemt 
de focus van dit college op de bui-
tenwereld gericht. ‘We moeten ge-
woon dingen veranderen. Door de 
projecten die de afgelopen jaren in 
uitvoering zijn genomen kunnen 
burgers dat waarnemen. De be-
drijfsvoering moet ook op orde blij-
ven. We hebben met de Regionale 
ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht) 
een inhaalslag gemaakt. De RID is 
de ICT-dienstverlener voor onder 
andere de gemeente De Bilt. Op het 
gebied van veiligheid zie je dat het 
aantal woninginbraken en diefstal-
len fors terugloopt. De beleving is 
wel anders. De Kadernota staat op 
www.raadsinformatiedebilt.nl on-
der de agenda van 22 juni.

V.l.n.r. de wethouders Ebbe Rost van Tonningen, Hans Mieras en Anne Brommersma, burgemeester Sjoerd 
Potters, wethouder Madeleine Bakker en locogemeentesecretaris Harald van Leeuwen.



4

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kipkerrie salade
Ei-bieslook salade
Filet americain

Gegrilde boterhamworst
Boeren achterham
Gegrilde entrecôte

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

4 KIPDIJSATEETJES
4 VARKENSHAASSATEETJES
4 BBQ WORSTJES 12.50

1
KILO 7.98

KIPDIJ FILET

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 juni
t/m woensdag  juni

500
GRAM 5.98

ROYAL BLUE 
SMEUÏGE OUDE

500
GRAM 7.50 3

STUKS 7.-

2
STUKS 7.50BROODJE 

PULLED PORK

LOEMPIA'S

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, rundervinken, etc…

BOEREN BELEGEN
Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

Livar bbq worst

Heerlijke gemarineerde 
entrecôte 

Kipschnitzels

Diverse soorten 
varkenshaas sleetjes

Lamsspiesen   

Onze eigen gemaakte 
hamburgers

100
GRAM 1.75

500
GRAM 7.50

100
GRAM 1.98

500
GRAM 6.50

6 HALEN=
5 BETALEN

5 + 1 
GRATIS

VLEESWAREN TRIO

2E PINKSTERDAG ZIJN WIJ GESLOTEN, OOK WIJ GENIETEN DAN VAN EEN VRIJE DAG

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Frambozen,
Blauwe bessen 
en Bramen

3 BAKJES 
NAAR KEUZE 

4.99

ALLE SOORTEN

Smaak-tomaten
500 GRAM 

1.98

VOLOP HOLLANDSE

Asperges
DE ALLERBESTE!!!

GRATIS
GESCHILD

Geldig op dinsdag 6/6 en woensdag 7/6

VERS GESNEDEN

Meloenmix
EXTRA GROTE BAK

NÚ

2.99

HOLLANDSE KAS

Bloemkool
NÚ

1.49

ALLE SOORTEN

Lasagnes
100 GRAM 

0.99

Alléén donderdag

Speciaal voor Pinksteren
-  Diverse voorgerechten
-  Mooie zomergerechten
-  Verrassende nagerechten
-  En Taarten

Zaterdag verse Sushi

Geldig op vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER:

ONZE BEKENDE

Fruittaartjes

NÚ 

9.95
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advertentie

Steunbetuiging UNESCO-nominatie 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Regionale bestuurders van gemeenten, waterschappen en eigenaren zoals Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 april hun steunbetuiging voor de 

Unesco-nominatie aan de Liniecommissie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd. 

De ondertekening en aanbieding 
van de steunbetuiging vond plaats 
op Fort Voordorp in Groenekan. De 
ondertekening is een belangrijke 
stap op weg naar de UNESCO We-
relderfgoed-status van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (NHW) als 
uitbreiding van het sinds 1996 be-
staande WerelderfgoedStelling van 
Amsterdam (SvA). 

Brede steun 
Bekendheid, bewustwording en 
draagvlak ontwikkelen bij alle be-
trokken partijen is belangrijke voor 
UNESCO. Het draagt bij aan de 
bescherming en het behoud van het 
Werelderfgoed. Tijdens een aantal 
bestuurlijke bijeenkomsten over de 
UNESCO nominatie met gemeen-
ten en grote eigenaren is door de 
partners aangegeven dat ze duide-
lijk willen maken dat ze de nomina-
tie ondersteunen. 

Symbolische overhandiging
Op 20 april is de steunbetuiging 
aangeboden aan de Liniecommis-
sie door de bestuurders van de ge-
meenten en waterschappen en de 
grote eigenaren die deel uit maken 
van het toekomstig Werelderfgoed. 
De Liniecommissie is het hoogste 
bestuurlijk orgaan in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Zij wordt ge-
vormd door de vier gedeputeerden 
van de provincies Utrecht, Noord-
Holland, Gelderland en Noord-
Brabant.

Josan Meijers, voorzitter van de Li-
niecommissie: ‘Nederlanders zijn 
altijd heel ingenieus met ‘ons wa-
ter’ geweest. We maakten land van 
water, en water van land. Dijken, 
waterwerken, we kennen het al-
lemaal. Maar we gebruikten water 
lang geleden ook vaak als militaire 
verdediging. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is daar een geweldig 
mooi voorbeeld van. Forten, ka-
zematten en open schootsvelden 
boden samen met de rivieren be-
scherming tegen de vijand. Een on-
derdeel van onze geschiedenis dat 
niet verloren mag gaan, maar dat 
we willen doorgeven aan volgende 
generaties. Een nominatie voor 
Unesco’s Werelderfgoed zou ons 
daarbij enorm helpen’.

Puzzelstuk
Met het leggen van een puzzelstuk 
van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie hebben de vertegenwoordigers 
van betrokken partijen hun symbo-
lische handtekening gezet en heb-
ben met elkaar de verbinding ge-
maakt in de hele Linie. Deze houten 
puzzel (plm. 2 x 3m) is gemaakt 
door leerlingen van het Leerwerk-
bedrijf Nieuwe Hollandse Water-
line in Geldermalsen. 

Steun de nominatie
Ook verschillende andere betrokken 
hebben inmiddels de steunbetuiging 
ondertekend. Op de website van hol-
landsewaterlinie.nl staat een over-

zicht van alle steunbetuigingen die 
de Liniecommissie al heeft mogen 
ontvangen en staat ook hoe u zelf 
steun kan betuigen voor de nomina-
tie.  De heer W.R. van Denderen, ei-
genaar Fort Voordorp: ‘Ik zie de no-
minatie als waardevolle erkenning 
voor alle jaren van restauratie die we 
achter de rug hebben. Het authentie-
ke Fort Voordorp is in ere hersteld 
en wordt inmiddels veelvuldig inge-
zet voor unieke evenementen’. 

Unesco 
Het is een spannend jaar in het pro-
ces naar de Werelderfgoed-status 
voor de Nieuwe Hollandse Water-
linie. In mei besluiten de vier col-
leges van de provincies Noord-Hol-
land, Utrecht, Noord-Brabant en 
Gelderland over de indiening van 
het nominatiedossier. Vervolgens 
moet in december de ministerraad 
instemmen. In januari 2018 biedt 
de minister van OCW namens de 
regering het dossier aan bij UNES-
CO in Parijs. UNESCO toetst dan 
of de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie de Werelderfgoed-status vanaf 
2019 mag dragen als uitbreiding 
van de Stelling van Amsterdam.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van 
de NHW op weg naar Unesco we-
relderfgoed volg dan: @.Waterli-
nie_NHW op twitter of ga naar hol-
landsewaterlinie.nl Anna Fallon, 
Communicatie@debilt.nl.

Vervolg raadsvergadering 18 mei
Op 23 mei werd de geschorste raadsvergadering van 18 mei voortgezet. 
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester 
werd eerst een minuut stilte in acht genomen. 

Omgeving H.F. Wittecentrum
De gemeenteraad nam op 30 maart een motie aan waarin gevraagd 
werd de omgevingsvisie van het terrein rond het Cultureel en verga-
dercentrum H.F. Witte in De Bilt in ontwikkeling te nemen en het be-
stemmingsplan binnen een jaar vast te stellen, zodat in 2018 met de 
bouw van sociale woningen gestart kan worden. De raad besloot op 23 
mei voor het vervroegd en afzonderlijk in ontwikkeling nemen van dit 
gebied een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stel-
len. Een amendement, ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks) 
om hiermee te wachten tot de vaststelling van de gebiedsvisie voor de 
kern De Bilt werd verworpen, evenals een motie van Fractie Schla-
milch over hetzelfde onderwerp. Ook een amendement ingediend door 
Krischan Hagedoorn (PvdA) waarin gevraagd wordt de te bouwen wo-
ningen in meerderheid sociale woningen te laten zijn, werd verworpen. 

Moties
Een motie ingediend door Menno Boer (SP) om de infrastructuur Ring 
Utrecht in te laten brengen bij de onderhandelingen voor een nieuwe 
regering wordt verworpen. Wethouder Rost van Tonningen had de mo-
tie ontraden omdat het tracé-besluit al was genomen en de periode voor 
zienswijzen voorbij is.

Een motie ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
krijgt na hoofdelijke stemming steun van de raad. In de motie wordt 
gevraagd budget te zoeken voor de renovatie van de monumentale Dr 
Melchiorbank. Verder om advies te vragen aan de monumentencom-
missie over het opnemen van deze bank op de lijst van de gemeentelijke 
monumenten en na te denken over een mooie plek voor de opgeknapte 
bank in Bilthoven. De motie vraagt het college de raad het liefst voor 11 
oktober hierover te rapporteren. Het is dan precies honderd jaar geleden 
dat Bilthoven ontstond. Werner de Groot (CDA) vroeg het college om 
nog dit jaar de planvorming voor de renovatie of nieuwbouw van de 
sporthal HF Witte te willen starten. De motie is aangenomen. 

Drie moties vreemd aan 
de agenda ingediend door 
Fractie Schlamilch  wor-
den op zijn verzoek wegens 
afwezigheid ingetrokken. 
[GG]

Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer hield een vurig 
pleidooi om de oorspronke-
lijke Dr. Melchiorbank voor 
Bilthoven te behouden.

Discussieavond Sport De Bilt
Op woensdag 7 juni organiseert de PvdA-fractie een discussieavond 
over de rol van sport en de rol van sportverenigingen, nu en in de toe-
komst. Wat is de toekomst van sport en sportverenigingen?

De concrete aanleiding is dat sport in een belangrijke rol heeft in onze 
gemeente. Het is gezond, leuk en het zorgt voor verbinding tussen men-
sen die elkaar anders niet snel zullen ontmoeten op een andere plek. 
Sport is echter geen vanzelfsprekendheid. Deze is afhankelijk van de 
inzet van vrijwilligers en van goede accommodaties. Fractievoorzit-
ter Krischan Hagedoorn: ‘De PvdA wil praten over vragen als: Hoe 
zou het sportbeleid van de toekomst er uit moeten zien? Wat willen 
we bereiken met sport? Wat zou-
den we een impuls willen geven, 
waar moeten we in investeren? 
Wij nodigen sportverenigingen 
en inwoners graag uit’. 
De discussieavond vindt plaats 
op 7 juni in het WVT-gebouw 
aan de Talinglaan in De Bilt en 
start om 20.00 uur. Rond 22.00 
uur wordt de avond afgesloten. 
Iedereen is welkom om mee te 
praten. Aanmelding bij voorkeur 
vooraf bij Krischan Hagedoorn: 
k.hagedoorn@debilt.nl.

Denk mee over veiligheid
Woninginbraak. Autokraak. Lastig gevallen worden op straat. Men vindt het niet prettig en in 
sommige gevallen zet zo iets een heel leven op zijn kop. Samen met de politie zet de gemeente er 

op in om criminaliteit de kop in te drukken. En u kunt helpen.

De gemeente legt haar prioriteiten 
vast in een zogenaamd Integraal 
Veiligheidsplan. Nu is de gemeente 
bezig om zo’n plan voor de jaren 
2018-2022 op te stellen. Ze kijkt 
hierin naar landelijke en regionale 
ontwikkelingen en stemt dat af 
met haar veiligheidspartners zo-
als openbaar ministerie, politie en 
maatschappelijke organisaties. Dit 
plan op hoofdlijnen werkt de ge-
meente ieder jaar uit in een uitvoe-
ringsplan; zo blijft het beleid actu-
eel en houdt de gemeente de vinger 
aan de pols. In het uitvoeringsplan 
staan die activiteiten, die dat jaar 

belangrijk zijn of extra aandacht 
nodig hebben. 

Veiligheidsgevoel
Als inwoner kunt u aan het ge-
meentelijk veiligheidsbeleid bij-
dragen. Want harde, objectieve 
cijfers over typen criminaliteit 
krijgen betekenis als bekend is 
hoe men de veiligheid in onze ge-
meente ervaart. 
Niet iedereen beleeft een incident 
op dezelfde wijze. Ook het veilig-
heidsgevoel geeft richting bij het 
stellen van prioriteiten voor de 
komende jaren.

Enquête 
Dus wat vindt u belangrijk? U kunt 
vanaf 15 mei uw mening kwijt via 
de gemeentelijke website op www.
debilt.nl/veilig. Invullen duurt een 
paar minuten. De belangrijkste 
conclusies uit de enquête verwerkt 
de gemeente in het Integraal Vei-
ligheidsplan 2018-2022. Dit plan 
vindt u vanaf het najaar op de ge-
meentelijke website. De enquête 
sluit op maandag 5 juni.

Aanvragen papieren versie
Bent u niet zo handig met de com-
puter, dan stuurt de gemeente u een 

papieren versie toe inclusief ant-
woordenvelop. De enquête kunt u 
telefonisch aanvragen bij Remco 
Pot van de gemeente via (030) 22 
89 411 of e-mail veiligheid@de-
bilt.nl.

De Liniecommissie, waaronder Mariette Pennarts, gedeputeerde van Utrecht, bij de puzzel van de NHW waarop 
alle aanwezigen symbolisch een puzzelstuk gelegd hebben. (foto Rick Huisinga)
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

elektrotechnisch
installatieburo van Woudenberg b.v.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

GEZOCHT:
Een oproepkracht voor de functie
van studio- Assistent(e) bij Easyslim.nu
Bilthoven

FUNCTIE-EISEN:
V  MBO werk-/denkniveau
V  Flexibele inzetbaarheid (o.a. avond/zaterdag)
V  Zelfstandig kunnen werken
V  Sociaalvaardig
V  A�  niteit/ ervaring met gewichtsverlies/ afslanken
V  Interesse om mee te groeien met het bedrijf
V  Verkoopervaring is sterk geprefereerd

SOORT DIENSTVERBAND:
V  Deeltijd

VEREISTE OPLEIDING:
V  Middelbare school of gelijkwaardig

VEREISTE ERVARING:
V  Verkoop: minimaal 2 jaar

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het ontvangen,
behandelen en begeleiden van onze klanten, het geven van

voedingsadviezen en het inplannen van afspraken.

Mail je cv enmotivatiebrief naar:bilthoven @easyslim.nu

Hondentrimsalon 
Baas

Geopend
maandag t/m vrijdag 
08.00 tot 18.00 uur

Voor meer informatie of
voor het maken van een afspraak:
06-19576139 | hondentrimsalonbaas@hotmail.com
Achterweteringseweg 65,
3738 MB  Maartensdijk

10% korting
bij uw eerste bezoek 

aan de trimsalon
elektrotechnisch installatiebedrijf

waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

examen 
gedaan?

dan nu een 

goedbetaalde vakantiebaan!

afwassers 
gezocht...

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Adverteren?Bel 0346 21 19 92

PINKSTERSLOFJE

HEERLIJKE
AARDBEIENVLAAI

gevuld met amandel spijs € 4,75

NU € 7,95

met slagroom
van € 8,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

advertentie

Fotoclub Bilthoven en
IVN samen op pad

IVN De Bilt en de werkgroep Natuurfotografie van Fotoclub Bilthoven organiseren op 
donderdag 8 juni een gezamenlijke wandeltocht in Westbroek. Alle belangstellenden,

zowel natuurliefhebbers, als liefhebbers van fotografie zijn van harte uitgenodigd
om mee te doen aan deze wandeling van anderhalf à twee uur. 

De start van de wandeling is aan de 
Kerkdijk in Westbroek en zal onder 
meer gaan over het Bert Bospad. 
Dit is een natuurpad over gras, te 
midden van gegraven zogeheten 
petgaten. Het is volgens het IVN 
gewoon een veelzijdig en uniek 
stukje natuur, landschappelijk ge-
zien een lust voor het oog en dat 
zomaar onder de rook van Utrecht.

Petgaten
Deze petgaten zijn afgegraven stro-
ken veen. Samen met de legakkers 
waarop het afgestoken veen werd 
gelegd om tot turf gesneden te 
worden, zijn ze van onvervangbare 
waarde voor het landschap en de 
natuur. Er groeien veel verschillen-
de plantensoorten, die op hun beurt 
weer van groot belang zijn voor 
een groot aantal vogels, insecten, 
amfibieën en kleine zoogdieren. 
Er leven in dit gebied, dat behoort 
tot het Noorderpark, onder andere 
boomvalken, diverse reptielen en 
vossen. Er groeien orchideeën en er 
vliegen allerlei insecten zoals vlin-
ders, zweefvliegen en libellen. 

Uitleg
Tijdens de wandeling zal IVN De 
Bilt uitleg geven over alles wat men 
onderweg tegenkomt. Ook de leden 
van Fotoclub Bilthoven hebben zelf 
het Bert Bospad al diverse malen 
gelopen en er vaak gefotografeerd. 
Zij vinden het leuk, om geheel be-
langeloos, belangstellenden weg-

wijs te maken in de natuur en de 
fotografie. Het maakt niet uit wat 
voor een camera er gebruikt wordt, 
maar leden van de fotoclub raden 
wel aan om ook een flitser mee ne-
men. Een verrekijker meenemen is 
zeker ook de moeite waard.
 
Wandeling
De wandeling gaat van de Kerkdijk 
in Westbroek naar de Kanaaldijk in 
Hollandsche Rading. Het natuur-
pad is uitsluitend voor wandelaars; 
fietsers en honden zijn bijvoorbeeld 
niet toegestaan. De deelnemers 
aan de wandeling doen er verstan-

dig om op de paden te blijven om 
niet plotseling weg te zakken in 
een soort moeras. Er zijn aan deze 
wandeling geen kosten verbon-
den. Deelnemers verzamelen op 8 
juni om 19.30 uur ter hoogte van 
huisnummer 80 aan de Kerkdijk 
in Westbroek. De wandeling duurt 
zo’n anderhalf à twee uur. Het is 
verstandig om een paar stevige 
schoenen of laarzen aan te trekken 
en te zorgen voor middelen tegen 
muggen en teken. Voor meer inlich-
tingen stuurt men een mailtje naar 
rosalie.kummel@gmail.com 

(Jeannette Kok)

Een fuut is heerlijk aan het dobberen. (foto Wim Westland) 

Fotoclub Bilthoven exposeert 
Maandag 22 mei werd een expositie van Fotoclub Bilthoven in restaurant ‘Bij de Tijd’ geopend. 

Het getoonde werk is geheel gewijd aan het jaarthema van 2016 ‘Schijn bedriegt’. 

De opening werd verricht door 
voorzitter Wim Kastelijn: ‘Velen 
hebben geworsteld met dit thema. 

Het vroeg wat denkwerk en ook 
fantasie, maar vooral toch goed 
rondkijken. Dat leverde uiteindelijk 
een grote verscheidenheid op aan 
foto’s en onderwerpen’. 

Hoenders
Te zien zijn bijvoorbeeld foto’s met 
hoenders, die twee koppen lijken 
te hebben, een spiegelende vloer 
in een wachtruimte lijkt wel wa-
ter en het oudste observatorium in 
India, dat op een koepel lijkt maar 
in werkelijkheid een 6 meter diepe 
kuil is. Kastelijn: ‘Dat en nog veel 

meer maakt het tot een interessante 
en verrassende expositie die zeker 
de moeite van het bekijken waard 
is’. De expositie Schijn Bedriegt is 
te bekijken tijdens openingstijden 
(10.00 tot 20.00 uur) van het res-
taurant van ‘Bij de Tijd. De foto’s 
hangen er nog tot medio juli.

(Jeannette Kok) 

Het was voor fotograaf Ton Bergmans best even lastig deze foto van voorzitter Wim Kastelijn te maken, want op 
diverse foto’s zijn het juist de kleine details, die ‘de schijn bedriegen’. Kastelijn staat hier bij een foto waarop 
duidelijk te zien is wat het (niet) is. 

Sojater aan tafel in
De Vierstee

Het inmiddels 35 jaar bestaande Sojater, een begrip in Maartensdijk, 
heeft met zijn geheel eigen mengvorm van cabaret, toneel, musical 

en bonte avond een vorm van vermaak gevonden die de grote 
wereldpodia voorlopig waarschijnlijk niet zal halen, maar die het 

thuispubliek in De Vierstee zaterdagavond
goed wist te onderhouden.

In een afwisseling van korte speelscènes en uitgebreide popnummers 
speelden zich rond een schitterende houten eettafel verschillende alledaag-
se conversaties af, van een platvloers gesprek (‘Vind je mijn reet te dik?’) 
tot intieme dialogen over afscheid en verlies: kinderen worden geboren, 
mensen worden ‘kwijtgeraakt’, de zelfmoord van een tante en herinnerin-
gen aan een breekbare, stervende moeder. De tien acteurs en vijf bandleden 
schetsten de loop van het dagelijks leven, soms wat al te banaal, maar soms 
ook ontroerend, zoals de moeder-en-dochterdialogen van Hanneke en Mar-
jan. Het vergde wellicht een echte Maartensdijker om de diepere betekenis 
van sommige scènes te achterhalen, maar het talrijk opgekomen publiek 
beloonde uiteindelijk deze bijzondere voorstelling met een daverend ap-
plaus. (Peter Schlamilch) 

De houten eettafel neemt een centrale plaats in bij de voorstelling van 
Sojater. [foto Reyn Schuurman]

Werken onder 
tropische temperaturen

Zaterdag 27 mei werkten 8 vrienden in tropische temperaturen in het Van 
Boetzelaerpark. De nieuwe aanplant bij het toegangshek van de pas be-
woonde koeienweide vroeg om water en veel bramen, brandnetels en Ja-
panse duizendknoop zijn verwijderd, waardoor het water vanuit de Biltse 
Grift nu weer kan doorstromen naar de vijver en sloten. Verrassend bij 
opruimen van het rondslingerende vuil bij de hangplekken was de vondst 
van zo’n 40 lachgas-patronen. Wanneer maandag door de gemeentemede-
werkers de ‘vuilstapels’ weer zijn weggehaald ligt het park er weer prach-
tig bij. Op zaterdag 24 juni is de volgende vrijwilligers werkochtend in het 
Van Boetzelaerpark. Na de zomerstop van juli en augustus is er weer een 
herstart eind september gepland.  (Toos Bedaux)

Er wordt ondanks de hitte druk gewerkt in het Van Boetselaerpark.
(foto Frans Poot)
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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.

695

100

249

10,-

Donderdag 1 juni volop avond 4 daagse boeketten

Slagroom-
schnitte

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 juni 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Hollandse 
aardbeien

500 gram

Komkommers

2 stuks

Diverse 
rosé
wijnen

o.a Watervall
3 � essen

van Bakkerij Hendricksenuit Baarn
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Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

start 
donderdag

1 juni
9.00 uur

1614_BC_Karel_103x100_def.indd   1 26-05-17   11:36

advertentie

Kleiner wonen is duurder
Er staan prachtige en vooral ruime woningen in de wijken rondom het HF Witte centrum in
De Bilt. Nu van veel oorspronkelijke bewoners van deze wijk de kinderen het huis uit zijn, 

zouden zij wel kleiner willen wonen. Dat is in de meeste gevallen duurder
en daardoor voor velen onbereikbaar. 

Tijdens het wijkbezoek van het 
PvdA-wijkteam aan de buurt bij het 
HF Witte Centrum bleken de bewo-
ners vrijwel zonder uitzondering 
tevreden met hun leefomgeving. 
De meeste buurtbewoners wonen 
prettig in deze buurt, die mede 
gekenmerkt wordt door een grote 
verscheidenheid aan mensen wat 
inkomen en afkomst betreft. Van-
daar dat de mensen graag in deze 
zelfde buurt zouden willen blijven 
wonen als ze de stap maken naar 
een kleinere woning. Die zijn voor 
de meeste inwoners van dit gebied 
echter duurder waardoor zij die stap 
niet aandurven. En dat is jammer 
want daardoor komen deze ruime 
gezinswoningen veel te laat pas 
weer vrij voor nieuwe gezinnen.

Nobelprijs
De bewoners van dit deel van De 
Bilt waar de meeste straten naar 
Nobelprijswinnaars zijn genoemd, 
kijken er naar uit dat het veldje bij 
de sporthal bebouwd gaat worden. 
Zeker nu dat geen tijdelijke wo-
ningen meer betreft. Wel wil men 
graag van het begin af aan meedoen 
bij het ontwikkelen van de plannen 
en de indeling van het bouwter-
rein. Behoud van het groen en een 
goed hondentoilet staan daarbij bo-
venaan het verlanglijstje van deze 
buurt.

Verkeer
Net als bij andere wijkbezoeken 
vertelden de bewoners al snel over 
hun zorgen wat de verkeersveilig-
heid betreft. Zeker nu de plannen 
voor het doortrekken van Prof. As-

serweg naar de rotonde op de Biltse 
Rading werkelijkheid lijken te wor-
den is men bezorgd. Nu al wordt er 
op de Looydijk en de Asserweg vrij 
hard gereden, men is bevreesd dat 
als er aan die zijde van De Bilt een 
nieuwe ontsluiting komt, dat alleen 
maar erger wordt.

Inzicht
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter PvdA De Bilt en vast lid van 
het PvdA wijkteam: ‘Dit wijkbe-

zoek heeft ons weer een beter in-
zicht gegeven in wat de bevolking 
van De Bilt van de gemeente ver-
wacht. Betaalbaar wonen en de ver-
keersveiligheid staan daarbij voor-
op. Deze bezoeken helpen ons zeer 
bij het opstellen van een goed pro-
gramma voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 
2018, waarin de wensen van de be-
volking van de Biltse dorpskernen 
duidelijk door zullen klinken’. 

(Geert Slot)

Het wijkteam van de PvdA op bezoek in De Bilt.

Rode Kruis doneert 
bezigheidspakketten voor ouderen

door Henk van de Bunt

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft een deel van de opbrengsten van de 
wandeltocht aangewend om pakketten bezigheidsmaterialen te schenken ten behoeve van 

vereenzaamde ouderen die een aantal dagdelen in de week een ontmoetingsgroep
of dagopvang bezoeken.

Er zijn (speciale) pakketten ont-
wikkeld om ouderen actief te hou-
den met aangepaste materialen. 
Ook Sociale Dienst Afdeling Rode 
Kruis in De Bilt mocht een pakket 
in ontvangst nemen. Henny van En-
gelen (Rode Kruis De Bilt) vertelt: 
‘In Nederland geven veel ouderen 
er de voorkeur aan om zelfstandig 
te blijven wonen. Uiteraard zo-
lang dan nog kan. We kennen een 
aantal soorten van dagopvang of 
dag-verzorging voor ouderen, die 
zelfstandig wonen maar extra on-

dersteuning of verzorging nodig 
hebben. Deze dag-verzorging biedt 
ouderen de kans langer thuis te blij-
ven wonen. Bij deze vorm(en) van 
opvang zijn professionele krachten 
betrokken, maar vaak ook een heel 
netwerk van vrijwilligers en stich-
tingen Welzijnswerk Ouderen’.

Bestemming
De Nationale Rode Kruis Bloesem-
tocht wordt al vele jaren georgani-
seerd. Meer dan 30000 wandelaars 
kunnen kiezen uit maar liefst acht 

wandelafstanden en is inmiddels 
uitgegroeid tot één van de grootste 
sportevenementen in Nederland. 
Henny van Engelen tenslotte: ‘Ook 
de opbrengsten groeien, waardoor 
men instellingen in Nederland kan 
verblijden met een pakket bezig-
heidsmaterialen voor ouderen. Wij 
hebben dit mooie pakket gekregen 
van de Rode Kruis Bloesemtocht 
en wij gaan dit gebruiken met onze 
gasten op de woensdagochtend 
in Maartensdijk en op onze Rode 
Kruismiddagen in De Bilt. 

Wij hebben tweewekelijks een 
gezellige ochtend in Toutenburg 
Maartensdijk vanaf 9.30 tot 11.30 
uur en in het Rode Kruis gebouw 
De Bilt hebben wij een gezellige 
middag op de laatste woensdag van 
de maand. Het zijn vraag- en ant-
woordspelletjes en een zoekplaat-
jesspel. Het gaat er toch om dat de 
opbrengsten kunnen worden be-
steed aan een beetje kleur brengen 
in het leven van ouderen’.Rode Kruis Bloesemtocht schenkt spel-pakketten aan ouderen. 

Volwassen bestaat niet
door Henk van de Bunt

Op vrijdag 9 juni om 16.00 uur is de presentatie van de 
gedichtenbundel ‘Volwassen bestaat niet’ in De Bilt bij 

Boekhandel Bouwman aan de Hessenweg. Het eerste exemplaar 
zal aan Hans Mieras, wethouder van kunst en cultuur,

worden uitgereikt. Auteur Erik de Rie (De Bilt) leest dan enkele 
gedichten en vertelt iets over zijn gedachten en

dromen bij deze zeer persoonlijke bundel. 
 

Erik de Rie (1957) is in Apeldoorn geboren en opgegroeid: ‘Op school 
en thuis was iedereen het erover eens: een dromer die moest leren een 
realist te zijn om volwassen te kunnen worden. Ik wilde fotograaf zijn, 
maar werd in plaats daarvan gerechtsdeurwaarder om dat dertig jaar te 
blijven, waarna ik mij uiteindelijk weer heb ‘terug-veranderd’ naar een 
dromer met een wens voor een wereld waarin ieder mens zich in zijn 
of haar weerloze schoonheid kan laten zien en niemand daarin wordt 
afgewezen of achtergelaten. 
 
Over de bundel
De Rie vervolgt: ‘De gedichten in deze debuutbundel bewegen zich 
tussen kwetsbaarheid en strijdbaarheid. Vanaf jeugdherinneringen van 
een verlegen en faalangstig kind en zijn melancholieke natuur, naar het 
verzet tegen hypocrisie, wreedheid en intolerantie. Maar ook zoeken 
naar schoonheid en geluk en blijven vasthouden aan de dingen waar ik 
van houd. Uiteindelijk daar uitkomend, waar alles zich oplost: bij de 
onvoorwaardelijke liefde en de aanvaarding van het onvermijdelijke’. 
 
Liliane Fonds
De opbrengst van het boek laat de auteur ten goede komen aan het Li-
liane Fonds: een fonds dat bijdraagt aan een wereld die openstaat voor 
iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun 
talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. 

Erik de Rie is een dromer.
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BEKENDMAKINGEN
week 22 ¾ 31 mei 2017

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘De Werkschuit’   
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 18 
mei 2017 het bestemmingsplan ‘De Werkschuit’ gewijzigd heeft vastgesteld:  

Plangebied
Het plangebied is begrensd door Beatrix-
laan te Bilthoven.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de herontwikkeling van 
de locatie De Werkschuit voor woning-
bouw. 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen 
zijn voor de vaststelling van het bestem-
mingsplan in een zienswijzennota opgeno-
men en afgewogen. De zienswijzennota 
maakt onderdeel uit van het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan. 

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen zowel ambtelijke 
wijzigingen als een  wijziging naar aanlei-
ding van de zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan. De betreffende punten 
zijn in het gewijzigde bestemmingsplan 
verwerkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage 
van donderdag 1 juni 2017 tot en met 
woensdag 12 juli 2017. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16005BP0012-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 

173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de 
stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld;
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf don-
derdag 1 juni 2017 tot en met woensdag 
12 juli 2017 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het bestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met het ver-
gunningenloket van de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestem-
mingsplan ‘Centrumkerk e.o.’  
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 18 mei 
2017 het bestemmingsplan ‘Centrumkerk e.o.’ gewijzigd heeft vastgesteld: 

Plangebied 
Het plangebied betreft een deelgebied van het 
centrumgebied van Bilthoven.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de wettelijke verplichte actualise-
ring, alsmede de (her)ontwikkeling van de lo-
catie Julianalaan 50 te Bilthoven.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen ambtshalve wijzigin-
gen om de parkeervoorziening verdiept te re-
aliseren. De betreffende aanpassing is in het 
gewijzigde bestemmingsplan verwerkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage van don-
derdag 1 juni 2017 tot en met woensdag 12 
juli 2017. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16006BP0009-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 

om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld, en;
• een belanghebbende die aantoont dat hij  

redelijkerwijs niet in staat is geweest  om 
een zienswijze in te dienen. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 1 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 
2017 bij de: Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. 
Het bestemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep schorst 
de werking van het bestemmingsplan niet. 
Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, op voornoemd 
adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt u 
contact opnemen met het vergunningenloket 
van de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Tolakkkerweg 218-222’ 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 18 mei 
2017 het bestemmingsplan ‘Tolakkerweg 218-222’ gewijzigd heeft vastgesteld:   

Plangebied
Het plangebied betreft de percelen gele-
gen aan de Tolakkerweg 218 tot en met 
222 te Maartensdijk.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de sloop van het be-
staande kantoorpand ter plaatse en de re-
alisatie van 2 vrijstaande  woningen in de 
plaats daarvan. 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. 

Wijziging 
De wijziging betreft een ambtshalve wijzi-
ging van de paragraaf ‘Duurzaamheid’ in 
de toelichting. De betreffende aanpassing 
is in het gewijzigde bestemmingsplan ver-
werkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt gedurende zes weken ter inzage 
van donderdag 1 juni 2017 tot en met 
woensdag 12 juli 2017. 

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16016BP0005-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-

meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de 
stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld, en;
• een belanghebbende die aantoont dat hij  

redelijkerwijs niet in staat is geweest  om 
een zienswijze in te dienen. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf don-
derdag 1 juni 2017 tot en met woensdag 
12 juli 2017 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het bestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met het ver-
gunningenloket van de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 228 94 11.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, 
Bestemmingsplan Tolakkerweg 218-222 
Maartensdijk 
De gemeente De Bilt heeft een aanvraag ontvangen voor het oprichten van twee woningen 
aan de Tolakkerweg 218-222 in Maartensdijk. De bestaande kantoorruimte op het perceel 
wordt gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Tolakkerweg 218-222’ opgesteld.   

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst 
aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbeho-
rend akoestisch onderzoek blijkt dat het 
geluidsniveau op de gevels van de nieuwe 
woningen, vanwege het wegverkeer op de 
Tolakkerweg (N417) en de rijksweg A27, 
hoger is dan de wettelijke voorkeurswaar-
de die genoemd is in de Wet geluidhinder. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid 
om, onder voorwaarden, ontheffing te ver-
lenen van deze voorkeurswaarde. Het col-
lege van burgemeester en wethouders 
heeft voor het plan gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid en heeft op 17 mei 2017 
het besluit hogere waarden vastgesteld.

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan, binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, te-
gen dit besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken en 
primair degenen die zienswijzen tegen het 
ontwerpbesluit hogere waarden hebben in-
gebracht, beroep worden ingesteld bij de 
Raad van State. Uw bezwaar kunt u richten 
aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA te ‘s Gravenhage, onder duidelijke ver-
melding van uw naam en adres alsmede 
het kenmerk van het betreffende besluit 
hogere waarden. Voor het instellen van be-
roep zijn griffierechten verschuldigd. Hier-
over ontvangt de indiener nader bericht 
van de Raad van State.

Inzien besluit
Het ontwerp van het besluit hogere waar-

den heeft van 2 februari 2017 tot en met 
15 maart 2017 ter inzage gelegen. Het be-
sluit is niet gewijzigd. U kunt het definitie-
ve besluit hogere waarden met bijbeho-
rende stukken kosteloos inzien van 1 juni 
2017 tot en met 13 juli 2017 bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 
(088) 022 50 00.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775
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BEKENDMAKINGEN
week 22 ¾ 31 mei 2017

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Correctieve herziening bestemmingsplannen De Bilt’

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, eer-
ste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: ‘Cor-
rectieve herziening bestemmingsplannen De Bilt’.    

Plangebied
Het plangebied bestaat uit een aantal loca-
ties verspreid over het gehele grondgebied 
van de gemeente De Bilt.

1. Mr. S. van Houtenweg 14 t/m 64, De Bilt.
2. Soestdijkseweg Noord 515, Bilthoven.
3. Hospice Demeter, Weltevreden 3 De Bilt.
4. De groenstrook bij de sloot langs de 

oostzijde van Weltevreden.
5. Percelen met de bestemming Wonen-

Hoekkavel in het bestemmingsplan Bilt-
hoven-Noord 2013.

6. Percelen met de bestemming Natuur-
doeleinden in het bestemmingsplan Bui-
tengebied-Zuid.

7. Percelen met de bestemming Kantoor in 
het bestemmingsplan De Akker.

8. Percelen met de bestemming Groen, Ver-

keer en Verkeer-Verblijf in het bestem-
mingsplan Emmaplein en Vinkenplein 
Bilthoven.

9. Percelen met de bestemming Verkeer en 
Verkeer-Verblijf in het bestemmingsplan 
Stationsgebied Bilthoven.

10. Percelen met de bestemming Bedrijf in 
het bestemmingsplan Maartensdijk.

11. Percelen met de bestemming Maatschap-
pelijk-1 in het bestemmingsplan Buiten-
gebied Maartensdijk 2012.

12. Alle percelen gelegen in het bestem-
mingsplan Parkeerplaatsen Brandenburg.

Aanleiding 
Werkende weg is gebleken dat een aantal 
aspecten in de vigerende bestemmings-
plannen niet goed is opgenomen. Het is 
gewenst deze omissies te herstellen.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedu-
rende zes weken ter inzage. Van donder-
dag 1 juni 2017 tot en met woensdag  
12 juli 2017. 
U kunt de stukken online inzien op:
• http://www.ruimtelijkeplannen.nl;
• http://www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16008BP0000-ON01
De stukken liggen ook ter inzage bij het 
gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. 
U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. Boven-
dien is er op dinsdag 13 juni 2017 van 
18.00 tot 20.00 een inloopavond op het 
gemeentehuis. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen omtrent het ontwerpbestemmings-
plan indienen. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan ‘Burgemeester en wet-
houders van De Bilt’. Per post via: Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die mon-
deling een zienswijze kenbaar willen ma-

ken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon. Het is niet mo-
gelijk via e-mail een zienswijze in te die-
nen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassin-
gen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
dan gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
de Biltsche Courant, De Vierklank, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke 
website worden gepubliceerd. Indieners 
van een zienswijze worden hiervan schrif-
telijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
mevrouw J. Lamberts van de afdeling Be-
leid & Strategie van de gemeente De Bilt 
via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Zesdaagse Oorlog en de gevolgen 
tot op heden

door Guus Geebel

Op woensdag 7 juni wordt in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam het boek 
‘Zesdaagse Oorlog’ gepresenteerd. Het is het vierde boek van de auteurs Anne Doedens 
en Liek Mulder in een serie over oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden. 

De eerste exemplaren van het boek worden aangeboden aan journalist en Midden-
Oostendeskundige Bertus Hendriks en Emile Schrijver,

directeur van het Joods Cultureel Kwartier.

Op zijn bekende meeslepende wijze vertelt histori-
cus dr. Anne Doedens over de totstandkoming van 
het boekwerk. De auteurs begonnen er vorig jaar 
zomer mee. ‘Dan pluis je de kranten uit 1967 na, 
verzamel je dagboeken waarin getuigen hun erva-
ringen hebben opgetekend en lees je wetenschappe-
lijke artikelen over het onderwerp.’ Anne Doedens 
vertelt dat met ijzeren discipline de teksten door 
hem en Liek Mulder werden opgesteld en bewerkt. 
Journalist en publicist Salomon Bouman werkte ook 
mee aan de totstandkoming van het boek, dat als on-
dertitel heeft: ‘De Israëlische ‘herschepping’ van het 
Midden-Oosten’.  

Sympathie
‘Weinig oorlogen duurden zo kort en hadden zo’n 
langdurig effect op de wereldpolitiek als de Zes-
daagse Oorlog van 5-10 juni 1967’, aldus Anne 
Doedens. ‘De sympathie van praktisch de hele Ne-
derlandse samenleving lag destijds bij de jonge staat 
Israël. De grote militaire overwinning van toen be-
invloedt nog steeds gebeurtenissen in het Midden-
Oosten en andere landen. Op het eerste gezicht lijkt 
het verhaal van deze oorlog overzichtelijk, Israël 
verslaat de Arabische legers en verviervoudigt zijn 
grondgebied. Het echte verhaal is echter veel inge-
wikkelder, want deze oorlog is veel meer dan een 
territoriaal conflict. Het was een waterscheiding. De 
in 1967 ontstane situatie verscheurde op den duur 
de Israëlische bevolking en zette ontwikkelingen 
in gang die nog steeds actueel zijn. De verovering 
van Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaanoever, 
alsmede de nederzettingenpolitiek blijven moeilijk 
te verteren voor Palestijnen en andere volken in het 
Midden-Oosten.’

Ontwikkelingen
Doedens gaat uitvoerig in op de ontwikkelingen die 
zich de afgelopen vijftig jaar rond het Midden-Oos-
ten hebben voorgedaan en die in het boek worden 
beschreven. ‘De haat in het Midden-Oosten tegen 
het Westen was toen in de kiem en eigenlijk al heel 
duidelijk zichtbaar. Dat heeft onder meer te maken 

met de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije en de 
Vietnamoorlog. Israel werd gezien als een verleng-
stuk van het Westen. De Russen hebben erop inge-
speeld en het is een brandhaard geworden. Intussen 
werd ook vrede gesloten met Egypte en Jordanië. De 
situatie waarin we nu verkeren is gebouwd op de ge-
beurtenissen van Zesdaagse Oorlog. Het vluchtelin-
genprobleem was er al vanaf 1948, maar werd vanaf 
1967 alleen maar erger. Je hoort nu weinig over pro-
blemen van Israel met Jordanië en Egypte, maar des 
te meer over aanvallen met Syrië en Libanon. 

Historicus Anne Doedens vertelt over zijn nieuwe 
boek.

Lokale omroepen gaan 
samenwerken

De lokale omroep uit De Bilt, die programma’s en andere mediadiensten 
verzorgt onder de naam RegioTV De Bilt en Roulette FM, gaat intensief 

samenwerken met Slotstad RTV, de lokale omroep van de gemeenten 
Zeist en Bunnik.

Beide omroepen blijven bestaan met het op de eigen gemeenten en kernen 
gerichte aanbod, maar krijgen hetzelfde bestuur. De bestuurs-samenwerking 
wordt verankerd in de nieuwe stichting Publieke Mediadiensten Bunnik, De 
Bilt en Zeist. Er ontstaan door de samenwerking voordelen op het gebied van 
het uitwisselen van programma’s, het samen verzorgen van aanbod via de 
websites en sociale media, het delen van apparatuur en faciliteiten en het ver-
groten van de reclame-inkomsten. 

Bij de omroepen samen zijn momenteel ongeveer 65 vrijwilligers actief. Re-
gioTV De Bilt, Roulette FM en Slotstad RTV gaan de inwoners van de drie 
gemeenten in de toekomst nog beter informeren over wat er in hun wijk en 
woonplaats speelt. Ook willen zij meer inwoners actief betrekken bij het ver-
zorgen van lokaal media-aanbod en zo de burgers een stem geven, en hierdoor 
bijdragen aan een levendige lokale democratie. De beide voorzitters Gerrit 
Bakker (De Bilt) en Bodes de Vries (Zeist-Bunnik): ‘Mensen zijn vaak erg 
betrokken bij wat er vlakbij om de hoek gebeurt. Het is onze ambitie om daar 
nog beter op in te spelen. Dit verbindt inwoners. Wij willen een journalistiek 
platform voor nieuws en discussie aanbieden’. 

Heel veel boeken

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei organiseerde WVT een grote boekenbeurs 
in het WVT-gebouw aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Op vrijdag waren 
er ruim 500 bezoekers, op de (warme) aansluitende zaterdag aanmerkelijk 
minder belangstellenden voor de duizenden boeken, Lp’s en Cd’s.

[foto Reyn Schuurman]
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

COTE DE BOEUFF

Huis gerijpt volle entrecote met been eraan, zeer mals 

en smaakvol, mag rosé gebakken worden!!
100 gram 1,95

LAMSBIEFSTUK SATÉ

Malse gemarineerde lamsbiefstuk op een stokje 

geregen voor u! heerlijke barbecue topper!!
100 gram 2,98

KOGELBIEFSTUK SATÉ

Pure kogelbiefstuk, zalig gemarineerd en blokje voor 

blokje geregen, lekker kort grillen!!
100 gram 1,95

ITALIAANSE ENTRECÔTE

Malse entrecote, zongedroogd tomaatje, pesto 

marinade & Parmezaanse kaas, puur genieten
100 gram 2.45

VARKENSHAAS TRIO SPIES

Zachte varkenshaas omwikkeld met katenspek, 

gemarineerd en op een stokje geregen
100 gram 1.95

LAMSRIBKOTELETJES

Heerlijk kleine lamskoteletjes, gemarineerd met 

kruidenboterolie melange, kort bakken
100 gram 2,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 29 mei t/m zaterdag 3 juni. Zetfouten voorbehouden.

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

BotaBoots Combivoordeel

Blessed by
Comfort

V-hals truitje 
Emotions

blauw / beige

€69,95

Combi
van €199,90 voor

€159,95

Stola Katharina 
Loretta

diverse kleuren / prints

€129,95

... zei een Franse vrouw in 1795 tegen haar man
Hij was nog hardhorender dan hardleers en verstond “Waterloo”. Zo zie je maar dat 
kleine dingen de loop der geschiedenis kunnen veranderen. Daarom vieren wij elk 
jaar dat wij nog steeds de beste en mooiste lavendel hebben en niet de Fransen.

“Ga jij eens even lavendel halen in Soest”

Tip: wilt u álles weten over 
lavendel, kijk dan op 

www.bastin.nl

Dorresteinweg 72b
Soest, 035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

Eerste Pinksterdag gesloten. 
Tweede Pinksterdag open 

van 12.00 tot 17.00 uur

ALLE LAVENDEL
KASSAKORTING

25%

Tot en met dinsdag 6 juni

Zang Veredelt uit volle borst

Op 18 mei gaf Zang Veredelt een zeer geslaagd concert in serviceflat Biltsteyn. Er werd genoten van zang 
en een pianorecital .Veel herkenbare liedjes werden uit volle borst meegezongen. (Henriëtte Duijster)



 De Vierklank 13 31 mei 2017

advertentie

Als je deze zomer graag lekker wilt blijven sporten en in 
topvorm wilt komen dan moet je bij Curves zijn!! Op ons 
fantastische fitnesscircuit kun je de hele zomer lekker je 
spieren versterken en je conditie verbeteren.
Wij hebben geen zomerstop. Sterker nog, wij bieden naast 
de gebruikelijke circuittraining, in de zomermaanden een 
pittige bootcamp-training aan, heerlijk in de buitenlucht!!

Curves is speciaal voor vrouwen, van alle leeftijden, een 
30 minuten training, met veel goede en enthousiaste bege-
leiding. Wij helpen vrouwen graag naar een gezonde leef-
stijl. Blijf dus niet stilzitten maar kom gedurende de zomer 
lekker naar Curves.

Doe jij
mee? 

6 weken
onbeperkt sporten

voor 49 euro
Geen zomerstop!!
Ook zonder lidmaatschap
welkom bij Curves deze zomer!!!

Curves De Bilt, Hessenweg 9, tel:030-2746772
www.curves.nl

Karel Hendriksen Tuincentrum 
gaat stoppen

door Guus Geebel

Na vijftien jaar op dezelfde plek aan de Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading beëindigt 
Karel Hendriksen op 1 juli zijn tuincentrum. Donderdag 1 juni begint de leegverkoop en 

krijgen kopers dertig procent korting op de aankopen. In de loop van de maand
wordt dat percentage een paar maal verhoogd.

Hendriksen begon de onderneming 
op de huidige plek in 2002 onder 
de naam GroenRijk, wat toen een 
kleine franchiseorganisatie was. 
Door fusies werd die organisatie in 
de loop van de tijd groter. Op 1 juli 
2015 nam hij afscheid van Groen-
Rijk en ging zelfstandig verder. Dat 
hij nu gaat stoppen heeft verschil-
lende redenen. ‘Ik ben met hart en 
ziel tuincentrumeigenaar, maar ik 
merk dat het voor de detailhandel 
niet gemakkelijker is geworden.’ 
Karel Hendriksen heeft nog geen 
ideeën voor de toekomst. Er komt 
geen ander bedrijf op het perceel. 
De grond is inmiddels verkocht aan 
een projectontwikkelaar, die er wo-
ningen gaat bouwen. 

Klanten
‘Ik loop elke dag met heel veel ple-
zier rond in mijn bedrijf. Mijn vaste 
klanten zal ik erg missen en die 
wil ik dan ook bedanken voor hun 
trouw. Je merkt dat heel veel klan-
ten gericht naar ons toe komen om-
dat ze het een gezellig tuincentrum 
vinden. Als je dat bedenkt doet het 
wel een beetje pijn om te stoppen. 
Het is echt niet zo dat ik het zat 
ben, maar op een gegeven moment 
moet je een keuze maken. Voor de 
detailhandel wordt het steeds moei-
lijker en het verzorgingsgebied is 
vrij klein, maar we hebben het al 
die jaren volgehouden. Het is hard 
werken ook voor het personeel.’ 
Hendriksen krijgt veel reacties van 

mensen die het jammer vinden dat 
hij stopt. ‘Sommige mensen maken 
er een uitje van om hier te komen. 
Ze vinden het hier gezellig en over-
zichtelijk. Er was van de week een 
klant die zei, als jullie weggaan 
waar moet ik dan heen.’

Personeel
De consequenties voor het perso-
neel gaan Henriksen na aan het 
hart. ‘Op dit moment werken er ze-
ven mensen in het bedrijf. Sommi-
gen hebben al ander werk gevonden 
en ik heb een nieuwe kracht voor 
deze laatste periode aangenomen. 

Het personeel vindt het jammer 
dat we stoppen, maar begrijpt het 
wel. We hadden een fijn team en ze 
hebben altijd hard gewerkt.’ Karel 
Hendriksen betreurt het daarom dat 
hij afscheid van zijn medewerkers 
moet nemen. Ook de handel zal hij 
gaan missen. ‘Het was geen gemak-
kelijke beslissing, want planten zijn 
mijn lust en mijn leven. We heb-
ben het bedrijf zelf opgebouwd en 
breken het vanaf juli ook zelf weer 
af.’ Hij hoopt de laatste maand veel 
van zijn klanten te ontmoeten. ‘Ze 
kunnen dan ook profiteren van de 
koopjes.’

‘Stoppen is ook ondernemen’, merkt Karel Hendriksen op.

Belangrijk besluit in 
doorontwikkeling De Kwinkelier 

Het College is bereid een deel van de grond naast De Kwinkelier (Bilthoven) te verkopen om de 
uitbreiding en vernieuwing van De Kwinkelier mogelijk te maken. Daarmee biedt het college 
ruimte aan de eigenaar om zijn plannen voor vernieuwing van De Kwinkelier te realiseren. 

De afgelopen maanden is er inten-
sief met de eigenaar van De Kwin-
kelier gesproken over de gewenste 
ontwikkeling en vernieuwing van 
De Kwinkelier. Het gaat dan om 
de gehele vernieuwing van de 
bestaande winkelruimtes en het 
versterken van de aansluiting van 
De Kwinkelier op onder andere 
de Julianalaan. Voor een deel van 
deze ontwikkeling is de grond van 
het grasveld naast De Kwinkelier 
nodig. 

Omdat alle ontwikkelingen nauw 
met elkaar samenhangen was er 
eerst duidelijkheid over de grond-
verkoop nodig. Wethouder Hans 
Mieras benadrukt: ‘Bij zulke 
keuzes ga je niet over één nacht 
ijs. Ik begrijp heel goed dat het 
lange proces tot frustratie leidt bij 
ondernemers en winkelend pu-
bliek. Voor veel ondernemers zijn 
het moeilijke tijden, maar ik ben 
er van overtuigd dat de nieuwe 
Kwinkelier een zeer waardevolle 
aanvulling wordt op de rest van 
het centrum en een plek waar een 
ieder straks graag komt’. 

Fasering
In eerste instantie wordt alleen de 
grond verkocht die nodig is om 
nieuwe winkels te realiseren aan de 
zijde van de Albert Heijn en aan de 
andere zijde op het plein naast Hart-
man Optiek. De gemeente nodigt 
de eigenaar uit om de samenwer-
king voor de komende jaren te be-
krachtigen in een convenant. Daar-
in kunnen beide partijen intenties 
vastleggen over het proces en de 
voortgang van de vernieuwing. De 
gemeente wil de Huurders Belan-
genvereniging van De Kwinkelier 
uitnodigen om mee te denken over 
de invulling van het convenant. Na 
ondertekening van het convenant 
kan dan worden gesproken over de 
verkoop van de rest van de grond, 
om ook de gewenste bouw in de 
richting van het Uilenpad mogelijk 
te maken. 

Proces
De gemeente verwacht op korte 
termijn de koop- en ontwikkelover-
eenkomst voor de benodigde grond 
voor de eerste fase af te ronden, 
waarna overgegaan kan worden tot 

verkoop. Ondertussen is de aan-
vraag voor de omgevingsvergun-
ning voor de bouw van de eerste 
nieuwe winkels in behandeling ge-
nomen. Als de grondverkoop rond 
is en de vergunning verleend, kan 
de eigenaar starten met de verdere 
vernieuwing van De Kwinkelier. 

Centrum
De aanpak van winkelcentrum De 
Kwinkelier in Bilthoven, maakt 
onderdeel uit van de modernise-
ring van het gehele centrumgebied. 
Er is behoefte aan een passend 
voorzieningenaanbod, waarvoor 
verschillende ontwikkelingen en 
vernieuwingen van winkels en 
horeca worden gerealiseerd. De 
bereikbaarheid en veiligheid zijn 
verbeterd met de komst van twee 
onderdoorgangen bij het station en 
de kwaliteit van de openbare ruimte 
krijgt een stevige impuls. De ge-
meente De Bilt werkt hierin met 
verschillende partners samen.

Donate Schuil
 communicatieadviseur

gemeente De Bilt

Nieuw op RTV De Bilt:
‘Op weg naar 

Energieneutraal’
Vrijdag 5 mei ging op het regionale RTV De Bilt de multimedia-
serie ‘Op weg naar Energieneutraal’ van start. Deze productie 
komt tot stand in samenwerking van RTV De Bilt en de lokale 
energiecoöperatie BENG!. 

Centraal in de serie staan de, tot dusver, 17 bedrijven en instellingen die 
zich sinds augustus 2016 hebben aangesloten bij het Bilts Energieak-
koord (BEA). De serie is zowel digitaal te volgen als via de kabel en de 
sociale media. Iedere aflevering bestaat uit twee delen: een korte intro-
ductie van het project, en een met camera opgenomen gesprek. Daarin 
wordt dieper ingegaan op het energiebeleid van bedrijf of instelling. 
Doel van de serie is inzicht in de route die De Bilt aflegt op weg naar 
het jaar 2030. Volgens plan moeten tegen die tijd opwek en verbruik 
van duurzame energie in evenwicht zijn. In beeld en gesprek laten de 
partners zien hoe zij hun bijdrage daaraan invullen.  

De Werkplaats 
In de eerste aflevering stond centraal De Werkplaats Kindergemeen-
schap in Bilthoven. Een aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs 
legt kort uit waarom zij verduurzaming van hun school en hun gemeen-
te heel belangrijk vinden. Daarnaast vertelt Directeur Bedrijfsvoering 
Jos Heuer van de WP, hoe de verduurzaming van de school hand in 
hand is gegaan met de nieuwbouw sinds 2004. De tweede aflevering in 
de reeks, die wordt uitgezonden op vrijdag 7 juni, gaat over het BENG!-
project ‘De Bilt op weg naar Energieneutraal’. Centraal daarin staat de 
verduurzaming van particuliere woningen. Deel 3 gaat volgens plan-
ning over de aanpak van het Utrechts Landschap. De serie “Op weg 
naar Energieneutraal” wordt iedere eerste vrijdag van de maand uitge-
zonden van 17.00 tot 1.00 uur. RTV De Bilt: Te bekijken via analoge 
kabeltelevisie van Ziggo in de gemeente De Bilt . via digitale pakket 
kanaal 43 van Ziggo, via website van Regio TV De Bilt via het YouTu-
be kanaal van Regio TV De Bilt of via via www.beng2030.nl Actueel.

Kapper Hans 50 jaar zonder klagen
weet zijn werk heel goed uit te dragen
want het knipresultaat
loopt gewoon over straat
en wordt door iedereen gadegeslagen

Guus Geebel Limerick
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Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van 
Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van  
de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige 
ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van  
een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. 

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur 
en Milieu kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen. 

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?
In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert aannemerscombinatie 
3Angle B.V. de verbreding van de A27 tussen de aansluiting Utrecht-
Noord en het knooppunt Eemnes en de verbreding van de A1 tussen 
het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. 
Tevens wordt een spitsstrook op de oostbaan van de A27 tussen de 
aansluitingen Utrecht-Noord en Bilthoven gerealiseerd. Het tracé-
besluit is op 17 februari 2016 onherroepelijk geworden.

Voor de uitvoering van het tracébesluit ‘A27/A1’ is onderstaand besluit 
genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van  
de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht.

Bij besluit van 1 juni 2017, nummer 81B24424, is door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht aan 3Angle B.V. een ontheffing op grond van de 
‘Wegenverordening Utrecht 2010’ en de ‘Waterverordening Provincie 
Utrecht 2009’ verleend. Het besluit betreft: 
- het verbod om een weg op een bestaande weg aan te sluiten;
-  het verbod om in of onder de weg kabels, buizen, duikers, goten  

en andere werken te leggen of te hebben;
-  het verbod om op en boven de weg werken te maken of te hebben;
-  het verbod om langs wegen bouwwerken te maken, te wijzigen dan 

wel geheel of gedeeltelijk te vernieuwen binnen een afstand van  
10 meter uit de kant van de verharding van de weg;

-  het verbod om in, langs, boven, onder of over een vaarweg stoffen 
of voorwerpen te brengen die schade toebrengen aan de vaarweg  
en de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, 
alsmede het verbod om op andere wijze enige belemmering of  
hinder voor de scheepvaart te veroorzaken;

-  het verbod om boven, op, in, onder, langs een vaarweg of binnen  
3 meter, horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn, werken aan  
te brengen, te houden, te veranderen of te verwijderen. 

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van  
2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017 tijdens kantooruren ter inzage bij: 
-  het Provinciehuis, afdeling Uitvoering Fysieke Leefomgeving,  

Team Vergunningverlening Natuur en Landschap, Archimedeslaan 6 
te Utrecht, elke werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, na telefonische 
afspraak met het Servicebureau van de provincie Utrecht, te bereiken 
via telefoonnummer 030 - 258 33 11.

Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek  
(in de meeste gevallen) ook digitaal worden toegezonden.  
Uw verzoek daartoe kunt u richten aan het Servicebureau, via 
Servicebureau@provincie-utrecht.nl of via telefoonnummer  
030 - 258 33 11.

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen? 
Van 2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017 staat voor belanghebbenden 
beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door  
indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam 
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het  
beroep bevat. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste  
te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening; 
-  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, 

dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en  
het kenmerk van het besluit; 

-  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt 
verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van  
de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen 
het beroep is gericht te worden overgelegd. 

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toe-
passing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift 
moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de  
beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. 
In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en 
herstelwet van toepassing is. 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het 
treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende 
een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling  
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift 
worden overgelegd. 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende  
te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening; 
-  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, 

dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of  
kenmerk van het besluit;

- de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift  
om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie?
Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u 
zich wenden tot de heer H.S. Heite via telefoonnummer 06 - 11 71 39 30 
of via herwin.heite@provincie-utrecht.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze,
het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering 
bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, 

mevrouw mr. A.K. van de Ven

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project A27/A1
Ontheffing Wegenverordening en Waterverordening provincie Utrecht 

Leo Terschegget 50 jaar actief
in Lage Vuursche

door Rob Klaassen

Op 1 juni 2017 werkt Leo Terschegget 50 jaar bij Pannenkoekenhuis de Vuursche Boer in Lage 
Vuursche. Hij heeft nooit ergens anders gewerkt. Alhoewel hij eigenlijk graag autoverkoper had 

willen worden is dat er nooit van gekomen. Hij werkt daar tot ieders plezier tot op de dag van 
vandaag nog steeds. Officieel is hij in 2012 met pensioen gegaan, maar op ieders verzoek is hij er 
nog steeds werkzaam, omdat niemand hem kwijt wil en de klanten ‘m ook niet kunnen missen.

Leo: ‘Ik kom oorspronkelijk uit 
Hilversum. In 1954 kon mijn vader 
bedrijfsleider hier worden. Meneer 
Giltay Veth had een midgetgolfbaan 
laten bouwen en die moest worden 
geëxploiteerd. Er was een dienstwo-
ning aan de Eikenlaan beschikbaar. 
Zo is ons gezin in Lage Vuursche 
verzeild geraakt. We zijn er nooit 
meer weggegaan Toen ik een jaar of 
dertien was ben ik begonnen om hier 
wat kleine klusjes te gaan doen’.

Bekendheid
‘Na m’n militaire diensttijd dacht ik 
eigenlijk in de autobranche te gaan, 

maar dat ging niet door. De Vuursche 
Boer was inmiddels overgenomen 
door de familie Scholten. Doordat 
men mij daar al kende en ik boven-
dien in militaire dienst kok was ge-
weest, vroeg meneer Scholten mij 
of ik met hem samen de keuken in 
het restaurant wilde gaan runnen. Hij 
bood mij een heel goed weekloon en 
ik dacht toen ‘waarom zou ik dat ei-
genlijk niet gaan doen’. Samen met 
meneer Scholten - zo heb ik ‘m altijd 
genoemd - hebben we enorm veel 
vernieuwingen in de keuken door-
gevoerd. Zo zijn we lange tijd bezig 
geweest de juiste receptuur te vinden 

om de lekkerste pannenkoek te ma-
ken. Samenstelling van het deeg, de 
temperatuur van de pannen e.d. Zo 
vonden we dat de koekenpan niet 
op het vuur, maar in het vuur moet 
staan, heet, maar ook weer niet al 
te heet. Na een paar jaar hadden we 
dit allemaal prima voor elkaar. Het 
had resultaat: in de AD-pannenkoe-
kentest werden we in 1988 bekroond 
voor de beste appelpannenkoek van 
Nederland. In de jaren erna zaten we 
jaarlijks bij de top 3 van Nederland. 
Het restaurant is in 1994 overgeno-
men door de familie Knetemann. Ja, 
de bekende’. 

Loopbaan
‘In 1981 werd ik bedrijfsleider bij de 
Vuursche Boer. Ik ben dat tot 2012 
gebleven. Ik werd toen 65 jaar. Om-
dat niemand mij kwijt wilde, men 
zei dat ik ‘het boegbeeld van het 
bedrijf’ was, ben ik er blijven han-
gen. Ik help de nieuwe bedrijfslei-
der en doe daarnaast nog allerhande 
klussen. Het leuke is ook, dat ik de 
klanten zo goed ken. Bijvoorbeeld 
een jongen en een meisje die hier 
zo’n 50 jaar geleden bij hun eerste 
voorzichtige kennismaking een pan-
nenkoek kwamen eten, trouwden en 
kregen kinderen. Ook die kinderen 

kwamen hier weer pannenkoeken 
eten. Ook die kinderen kregen weer 
verkering en kinderen en die komen 
samen met hun opa en oma weer een 
pannenkoek bij ons eten. Zo heb ik 
generatie na generatie zien langsko-
men. Erg leuk steeds weer die oude 
bekenden te zien’. 

Internationale belangstelling
50 jaar geleden kreeg Lage Vuursche 
echt internationale bekendheid. De 
verloving van Beatrix met Claus en 
de geboorte van Willem Alexander 
zorgden hiervoor. Cameraploegen 
vanuit de hele wereld maakten hun 
opwachting om verslag te doen van 
deze geboorte. Sedertdien mag Lage 
Vuursche zich verheugen op grote 
stromen dagjesmensen, die wan-
delen, midgetgolfen en wat komen 
eten. Dat prinses Beatrix er na haar 
abdicatie weer is teruggekeerd en 
de tragische dood en begrafenis van 
prins Friso hebben er toe bijgedra-

gen dat Lage Vuursche voortdurend 
volop in de belangstelling is blijven 
staan. Leo: ‘Het inwoneraantal van 
Lage Vuursche is in de loop der ja-
ren niet toegenomen. Toen ik hier als 
kind kwam woonden er 200 men-
sen en het zijn er nog steeds 200. Er 
komen geen nieuwe huizen bij. Op 
dit moment is er een interessante 
fototentoonstelling in ‘De Stal’ bij 
restaurant de Lage Vuursche, die het 
nodige laat zien van de enorme me-
diabelangstelling bij de geboorte van 
Willem Alexander. 
Ik beheer een archief over de ge-
schiedenis van Lage Vuursche. Ik 
heb elke ansichtkaart en elke publi-
catie, die er de laatste 60 jaar over 
Lage Vuursche is verschenen in dit 
archief zitten. Dit is nu ook gedigi-
taliseerd, zodat heel veel mensen 
ervan kunnen profiteren’. Leo zit 
vanaf 1990 in de ondernemingsraad 
en sinds 2008 in de Dorpsraad van 
Lage Vuursche. Een oude ansichtkaart van Lage Vuursche.

Leo Terschegget op het terras van het restaurant.
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Maatje voor mensen met dementie
Dementie is hard bezig om volksziekte nummer 1 te worden. Voor mensen met dementie 
verandert de leefwereld en die van een eventuele partner enorm. Het sociaal isolement,

het verlies van sociale contacten en gebrek aan zingeving blijkt voor deze mensen
en hun mantelzorgers zeker in de beginfase moeilijk te verwerken.

Met een uurtje in de week kan 
men een belangrijke bijdrage le-
veren als maatje voor iemand met 
dementie. Een praatje, een kopje 
koffiedrinken, een luisterend oor, 
een wandelingetje. Contact en 
gezelschap waar de persoon met 
dementie juist zo’n behoefte aan 
heeft. Tegelijkertijd heeft de man-
telzorger op deze manier de mo-
gelijkheid om even tijd voor zich-
zelf te nemen.

Vrijwilligers
Er is momenteel een groep van 
10 mensen die dit vrijwilligers-
werk met veel plezier en vol-
doening doet. Het contact met 
een persoon, die dementie heeft, 
blijkt een boeiend avontuur te zijn 
waarin je regelmatig uitgedaagd 
wordt om nieuwe mogelijkheden 
te ontdekken. Tijdens de vrijwil-
ligersbijeenkomsten worden in 
prettige sfeer ervaringen gedeeld 

en krijgen de vrijwilligers waar 
nodig ondersteuning. Bij aanvang 
krijgt men een korte basiscursus 
aangeboden.

Geïnteresseerden (om maatje te 
worden) kunnen contact opnemen 
de coördinatoren van het maatjes-
project: tel. 030 7440595 of e-mail: 
mensmetelkaar@mensdebilt.nl

(Astrid Kloosterziel)

Vrijwilliger bij Reinaerde
Susan Pouw is sinds twee jaar vrijwilliger bij het Arbeidscentrum Maartensdijk van 

Reinaerde. Ze roept inwoners van Maartensdijk op zich ook aan te melden als vrijwilliger. 

Susan: ‘Er is hier altijd iets te 
doen. Ik kende Reinaerde al om-
dat ik zelf ook uit Maartensdijk 
kom. Ik wilde graag vrijwilligers-
werk doen wat dichtbij huis was. 
Voornamelijk werk ik op dezelfde 
groep waar ik de cliënten onder-
steun bij hun werkzaamheden. 
Daarnaast doe ik eigenlijk van al-
les, zoals de tuin zomer klaar ma-
ken, dingen schilderen en bood-
schappen doen.’

Aanrader
‘Naast de werkzaamheden die ik 
doe, kan er nog veel meer: wan-
delen met cliënten, koekjes bak-
ken, tuinwerkzaamheden, met de 
bus op pad en koffie drinken. Er is 
hier eigenlijk in overleg van alles 
mogelijk. Als ik ideeën heb kan ik 
deze altijd bespreken en vaak ook 
gaan doen. Ik kan echt iedereen 
aanraden om vrijwilliger te wor-
den. Of het nou een paar keer per 

week is of een keer per maand. De 
waardering die je krijgt van zo-
wel de collega’s als de cliënten is 
enorm. Het is fijn om iets extra’s 
te kunnen betekenen.’ 

Is jouw interesse gewekt om vrij-
willigerswerk te doen? Neem dan 
contact op met Danny Bool of
Patricia Wieman via 0346-214457 
of acmaartensdijk@reinaerde.nl.

Susan begeleidt Wim bij zijn werk.

Samen leuke dingen doen
Binnen MENS De Bilt valt het medewerkers op dat mensen in toenemende mate contact 

zoeken met gelijkgestemden. Men wil met iemand anders iets leuks samen doen zonder dat 
men een hulpvraag heeft. Daarom organiseert MENS De Bilt op 13 juni tussen 14.00 en 15.30 

uur in Restaurant Bij de Tijd een Markt voor senioren.

Net als op de markt kun je gewoon 
binnenlopen en rondkijken. Vrij-
willigers van MENS De Bilt ont-
vangen de mensen en wijzen hen 
de weg. De ruimte ziet eruit als 
een marktplaats met kraampjes. 
Elk kraampje heeft iets te bieden, 
zoals:

• samen eten/koffie drinken
• samen bewegen
 (wandelen, sporten, fietsen etc.)
• samen een spel spelen
 (schaken, biljarten etc.)
• samen naar film of theater

• een zelf ingebrachte activiteit
• informatie over de activiteiten 
 die Mens organiseert.

Rond elk kraampje vindt u mensen 
met dezelfde interesse. U kunt, als 
u wilt, een praatje maken en erbij 
gaan zitten met een kop koffie of 
thee met taart. De kans is groot dat 
u dan iemand ontmoet die dezelfde 
dingen leuk vindt. 
Een afspraak is dan gauw gemaakt. 
Het is onze bedoeling dat u zelf 
onderling uw afspraken maakt. 
Wij hebben daarvoor kaartjes 

klaarliggen. De vrijwilligers die 
rondlopen, zijn er om u een handje 
te helpen.

Wij hopen dat er ook senioren bij 
zijn die zelf iets willen organise-
ren, zodat er wellicht enkele club-
jes gevormd gaan worden. Ook 
daar ondersteunen wij u graag 
mee. De organisatie is in handen 
van Marlies Willemse (vrijwil-
ligerscoördinator) en Wilma van 
Poelgeest (sociaal werker MENS 
De Bilt). Informatie: Servicecen-
trum De Bilt. tel. 030 7440595.

Concert
op de Schaapskooi

In samenwerking met Samen voor De Bilt organiseerde 
Kinderboerderij de Schaapskooi een concert op woensdag 17 
mei. Accordeonisten Petra Muns en Tilly De Bruin speelden 
diverse genres voor het publiek. Ze speelden kinderliedjes,

maar ook smartlappen en walsmuziek. 

Het publiek op de kinderboerderij was gemêleerd deze middag. Er 
waren kinderen met hun ouders naar het concert gekomen, en ook cli-
enten van Reinaerde kwamen luisteren. Er stonden op Kinderboerderij 
de Schaapskooi twee gratis optredens van elk ongeveer een half uur 
gepland. Het was een prachtige zonnige, maar warme dag. 

In de geitenweide was het goed toeven onder de beschutting van de 
bomen en zo konden de geiten ook nog meegenieten van het concert. 
Naast het accordeonconcert bood de kinderboerderij het publiek een 
glaasje limonade aan. Kinderen konden ponyrijden en de dieren voe-
ren. De accordeonisten kregen enthousiaste reacties na hun optreden. 

(Marieke Knol) Genieten bij de Schaapskooi.

Mond vol tanden
In de aanloop naar de open dag van Verhaeg-tandartsen in Maar-
tensdijk op 13 mei zijn op veel basisscholen in De Bilt kleurplaten 
uitgedeeld. De deelnemers konden deze inleveren op de open dag 
en maakten op deze manier kans op mooie prijzen. De kleurplaat 
was speciaal getekend door een striptekenaar, om op deze manier 
de tandarts op een speelse wijze onder de aandacht te brengen bij de 
jongste inwoners van onze gemeente. 

(Thomas de Haan)

De prijswinnaars waren: Hoofdprijs Rhodé de Waal (Maartensdijk), 
Iris van den Berg (Westbroek), Hannah van den Berg (Maartensdijk) 
en Rolinda van Ettekoven (Maartensdijk). Niet aanwezig: Martith 
v.d. Linden (Maartensdijk) en Sanne de Jong (Westbroek).

[foto Reyn Schuurman]
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Woensdag
juni

12-15 u7

WELKom
samen met Cirque moustaChe 

een fantastisChe middag!

Voor aLLe 
KInderen

uit
maartensdijk!

van 4 - 12 jaar

Komt dat zien! Komt dat zien!

Circus 
CLiniCs

aCtiviteiten
middag

Inloopspreekuur uitvaartwensen
Elke donderdag in juni en juli | 10.00 - 11.30 uur

In de praktijk merken we dat mensen vaak niet weten wat er allemaal mogelijk is rondom een uitvaart. Daarom organiseren we inloop-
spreekuren waarbij we al uw vragen rondom de uitvaart beantwoorden. Ook uw naasten zijn van harte welkom, want door uw wensen 
nu al met hen te delen, voorkomt u dat zij later voor allerlei vragen komen te staan. 

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen, dus ook als u geen lid bent van DELA. Deelname is gratis en vrijblijvend. Kunt u niet 
komen, maar zou u het wel fijn vinden als een van onze uitvaartverzorgers bij u thuis langskomt? Bel ons dan om een afspraak te maken.

Tap DELA | Soestdijkseweg-Zuid 265 | Bilthoven | 030 210 97 65

‘Het geeft mij rust om nu alvast mijn uitvaartwensen te bespreken.’

Jubileum Scouting Ben. Labre
Begin 1931 werd door pastoor Scheapman, van de Sint Michaëlparochie de Ben. Labre groep opgericht, 
een verkennersgroep voor katholieke jongens. Een jaar daarna begon ene juffrouw van de Velden als Akela 
een welpenhorde. Vanaf augustus 1984 staan alle speltakken open voor zowel jongens als meisjes. 

Burgemeester Sjoerd Potters bracht tijdens de receptie t.g.v. het 85-jarig bestaan namens de gemeente De 
Bilt de gelukwensen over. [foto Reyn Schuurman]

Biltse Beat in HF Witte centrum
De vijfde editie van de Biltse Beat Reünie kende o.a. een optreden van de Murphy Jets. Het werd een onver-
getelijke avond. Medio zestiger jaren begon de ‘beatgroep’ Murphy Jets de omgeving van De Bilt onveilig 
te maken. In het begin vrij terughoudend, later echter heel uitbundig in fel gekleurde ‘popart’ kledij en 
overal, al of niet verwacht, opduikend met een grote aanhang. 

De Murphy Jets timmeren weer volop aan de weg met origineel Goud – van – Oud repertoire, dat door 
(inmiddels) oud maar ook door jong hoog gewaardeerd wordt. [foto Reyn Schuurman]

Esther Putter brengt 
wonderschone meimaand

‘Ik stuurde Brahms ooit een lied en vroeg hem een kruis te zetten waar het 
volgens hem slecht was. Hij retourneerde het onaangeroerd, zeggende dat 

hij er geen kerkhof van wilde maken.’

Dat vertelt de componist Hugo Wolf over zijn collega Brahms, wiens muziek 
hij nadien verafschuwde, om begrijpelijke redenen, en kennelijk andersom. Toch 
stonden beide toondichters gebroederlijk op het programma van de Biltse sopraan 
en zangpedagoge Esther Putter, afgelopen zondagmiddag in de Centrumkerk. Sa-
men met de prima begeleidende pianiste Jacomijn Puite werd een ware staalkaart 
van de meest geliefde romantische liedcomposities gebracht, waarbij uiteraard 
ook die beide andere liedgiganten, Robert Schumann en Richard Strauss niet 
ontbraken. Met haar warme en volle stemgeluid presenteerde Putter een zwaar 
programma, zonder pauze, waarbij ze de afzonderlijke werken ook nog toelichtte. 

(Peter Schlamilch) 

Als klap op de vuurpijl zong ze als 
toegift Schumanns wereldberoemde 
lied ‘Im wunderschönen Monat 
Mai’, waarbij het publiek zelfs 
mocht meezingen, een aanbod dat 
door de vele aanwezigen in dank 
werd aanvaard.
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Wereldmuziek in Bilthoven
Het wereldmuziekkoor Sophie’s Voice vierde zijn vierde lustrum en is 
daarmee het oudste wereldmuziekkoor van Utrecht. In die twintig jaar 
heeft het koor een omvangrijk en origineel repertoire aan liedjes en 
liederen van over de hele wereld opgebouwd. 

Sophie’s Voice trad zondag 29 mei op in de Centrumkerk aan de Juli-
analaan 42 in Bilthoven. De toegang was gratis en er was een drankje 
na afloop. [foto Reyn Schuurman]

Historische Vereniging 
Maartensdijk op studiereis 

Begin dit jaar hield Wim Weijs voor de Historische Vereniging Maartensdijk (HVM) een 
heldere en inspirerende voordracht over het ontstaan van het landschap van de Vechtstreek 
vanaf de ijstijd tot ruwweg het jaar 1000. Voor de lokale historici was het nu tijd voor wat 

veldonderzoek naar het vervolg: de tijd van zodden en petgaten. 

Enkele tientallen leden meldden 
zich zaterdag 20 mei bij streekmu-
seum Vredegoed in Oud Maars-
seveen. Daar werden zij door Ko 
Schouten aan de hand van de rijke 
collectie van het museum zeer 
aanschouwelijk wegwijs gemaakt 
in het dagelijks leven in deze con-

treien. Tijdens een vaartocht in de 
fluisterboot van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder werden zij 
vervolgens door Bert van der Tol 
ingewijd in het ontstaan van trilve-
nen en in al die andere bijzondere 
flora en fauna die het kwelwater 
van de Utrechtse Heuvelrug in dit 

gebied tot gevolg heeft. Samenvat-
tend: prima ervaring en van harte 
aanbevolen!
(Frank Klok, Groenekan)

HVM-leden in de boot genomen 
door gids Bert van der Tol. (foto 
Geert Boorsma)

Fort aan de Klop introduceert 
‘Kermis de Klop’ 

Op 1e en 2e Pinksterdag organiseert Fort aan de Klop haar nieuwe familiefestival ‘Kermis de 
Klop’. Het nieuwe evenement is de opvolger van het succesvolle Kinderkunst 

Theaterfestival dat zeven jaar lang plaats vond op het fort.

Ook Kermis de Klop blíjft een 
kinderfeest met theater, muziek 
en workshops voor kinderen van 
4 tot 12 jaar. Maar dit maal zullen 
volwassenen zich ook uitstekend 
vermaken in de Parade-achtige 
ambiance, met festivalfood en live 
muziek in de avonduren. Op beide 
dagen is het festival van 11.00 tot 
22.00 uur toegankelijk voor het pu-
bliek. De toegang is gratis.

Het Fort wordt tijdens de Pinkster-
dagen omgetoverd tot een kleurrijk 
festivalterrein met de sfeer van een 
oude dorpskermis. In de historische 
loods worden creatieve kinder-

workshops georganiseerd. Buiten 
kunnen kinderen zich uitleven met 
het bouwen van hutten in het ‘tim-
merdorp’ en zorgt Circus Snor voor 
vertier met haar karavaan vol spel-
letjes. Grote tenten, een buitenbar, 
rollende keukens, buitentheater en 
een zweefmolen maken het plaatje 
compleet. Op zondagavond treedt 
de Mexicaanse Mariachi-band Ca-
ramba van Joris Linssen op en ook 
op maandagavond zal er live mu-
ziek zijn. 

Make a Wish Nederland
Kermis de Klop wordt, net als het 
Kinderkunst Theaterfestival, ge-

organiseerd in samenwerking met 
Make-a-Wish Nederland. Een groot 
deel van de kinderactiviteiten die 
overdag plaatsvinden wordt door 
hen georganiseerd. De opbrengsten 
hiervan gaan naar Make-A-Wish® 
Nederland, voorheen Doe een Wens 
Stichting Nederland. Hiermee 
draagt Fort aan de Klop haar steen-
tje bij het vervullen van de liefste 
wens van kinderen tussen 3 en 18 
jaar met een levensbedreigende 
ziekte. De kinderactiviteiten vinden 
overdag van 11.00 tot 17.00 uur 
plaats. Meer informatie over het 
festival zie www.kermisdeklop.nl.

(Ellen van der Horst)

Benefietvoorstelling 
voor het HDI 

Ruim honderd gasten genoten op 19 mei van een benefietvoorstelling 
van gepensioneerd (voorheen Bilthovense) dominee en cabaretier René 
van den Beld in de Woudkapel in zijn vroegere standplaats. Met entree-
gelden en aanvullende donaties is in totaal 3600 euro opgehaald voor 
het Helen Dowling Instituut (HDI). Dit instituut in Bilthoven biedt 
psychologische zorg aan kankerpatiënten en hun naasten. De cabare-
tier trad belangeloos op met zijn voorstelling ‘Vertel me eens wat over 
vriendschap’. Daarin wisselde hij muziek af met sketches rondom het 
thema vriendschap. Er werd nagepraat met een hapje en een drankje. 
De Woudkapel stelde de locatie gratis beschikbaar. Hierdoor kon de op-
brengst volledig naar het goede doel gaan.             (Stella Overman)

René van den Beld diept het thema vriendschap uit in De Woudkapel.

Fort aan de Klop viert het tienjarige jubileum met het nieuwe festival Kermis de Klop. 

Nieuwe secretaris BCB
Cor Groenen van Parel Promotie was 2 bestuursperiodes van elk 3 jaar 
secretaris van Business Contact de Bilt. Marieke Boogaard van Boog-
aard Makelaardij neemt het stokje van hem over en gaat de geschiede-
nis in als de eerste vrouwelijke BCB bestuurder. De BCB is een on-
dernemersvereniging voor alle ondernemers uit de gemeente De Bilt. 
Meer informatie vindt u op www.bcbdebilt.nl.

Cor Groenen overhandigt Marieke het weinige dat er nog aan papieren 
archief aanwezig is.
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6 Nova-teams kampioen
Zaterdag 27 mei was het groot feest bij NOVA. Er werden namelijk 6 kampioenschappen 

gevierd! De F1 eindigde bovenaan in de 1e klasse. Dit is het hoogste niveau voor de F dus de 
kinderen zijn klaar om naar de E te gaan. 

De D1, de C1 en de 
B1 speelden in de 3e 
klasse. De A1 en het 
eerste in de 2e klasse. 
Deze teams mogen 
volgend jaar dus in 
een hogere klasse 
uitkomen en daar is 
NOVA trots op! 

Het succesvolle korf-
balseizoen werd za-
terdag gevierd op de 
slotdag bij NOVA. 
Onder het genot van 
lekkere hapjes en 
drankjes werd er na-
dat alle wedstrijden 
waren gespeeld nog 
even van het mooie 
weer genoten. 

Alle kampioenen wer-
den gehuldigd waarbij 
ze door een lange ere-
haag van Nova-spelers 
het veld opliepen. Op 
het veld werden zij 
door de voorzitter Arie 
Anninga toegesproken 
en de avond werd af-
gesloten met een feest.

(Renske van Kempen

TZ E1 kampioenen

TZ E1 is zaterdag kampioen geworden met grote cijfers; het werd maar 
liefst 23-6. Dit was geen uitzondering, want de week daarvoor werd er 
ook al met grote cijfers gewonnen (18-6). De E1 met Thijmen van der 
Steen, Jurian van den Berg, Loeke van der Wilt, Joanne van Ginkel en 
Marthe Takke onder de korf is ongeslagen kampioen geworden.

Ook TZ E2 is kampioen geworden. Ze hebben maar liefst 4 wedstrijden 
gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren. Ook al was het tijdens de 
laatste wedstrijd erg warm; ook die wonnen zij. Manouk, Rosemarijn, 
Ilse, Aron en Bas hebben hun beste beentje voorgezet.   (Hester Ploeg) 

Zaterdag 27 mei speelde TZ E4 de laatste wedstrijd van het seizoen die 
bij winst afgesloten kon worden met een kampioenschap. Uiteindelijk 
won het thuisspelende team E4 met 14-12 en kon de kampioensvlag in 
top.  (foto Wilma de Heer)

TZ D1 kampioen

De D1 is zaterdag 20 mei na het kampioenschap in de zaal ook kampi-
oen geworden op het veld. In de een na laatste wedstrijd werd er met 
6-6 gelijk gespeeld tegen Telstar uit Hoevelaken, maar door verlies van 
de nummer 2 in de poule zijn ze niet meer in te halen en zijn ze als eerste 
geëindigd.            (foto Wilma de Heer)

DOS 2 kampioen
Na het kampioenschap 
van vorig seizoen, was 
er dit jaar al weer een 
kampioenschap voor 
DOS 2 op het veld. 
Door een beslissend 
15-15 gelijk spel tegen 
medekoploper Pernix 
in Leiden promoveert 
het team naar reserve 
1e klasse. Voor schei-
dend coach Daan van 
der Klis was dit een 
groots afscheidsresul-
taat. 

(Wilco de Rooij)

Het kampioensteam Nova B1.

Het kampioensteam Nova C1.

Het kampioensteam Nova D1.
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Nieuwbouw basisschool
Groenekan vordert

Kinderen, ouders en leerkrachten 
van de Nijepoort vierden vrijdag 
19 mei het bereiken van het hoog-
ste punt van de nieuwbouw van hun 
nieuwe school. Iedereen kijkt vol 
verwachting uit naar deze mijlpaal 
in het vijfenveertig jarig bestaan 
van de school: een gloednieuw 
gebouw voor de basisschool van 
Groenekan.

Pannenbier is een term uit de bouw. 
Wanneer het hoogste punt van een 
gebouw is bereikt en de dakpannen 
gelegd kunnen worden, wordt bier 
geschonken, dat door de opdracht-
gever beschikbaar wordt gesteld. In 
sommige streken plaatst men wan-
neer het hoogste punt bereikt is een 
meiboom op de nok, meestal is het 

een vlag die blijft wapperen totdat 
het pannenbier is geschonken en 
gedronken. 

Vordering
De staalconstructie is inmiddels 
gereed, waardoor een goed beeld 
te vormen is van de vorm van het 
nieuwe gebouw. De brede theater-
trap die dienst doet als tribune is 
geplaatst en de bovenste verdieping 
biedt een prachtig uitzicht over de 
weilanden. Naar verwachting is het 
nieuwe gebouw voor De Nijepoort 
gereed in december. Er wordt in sa-
menwerking met Kinderopvang De 
Bilt ook Buitenschoolse Opvang 
aangeboden op de nieuwe locatie.

(Marjan van Grieken)

Aannemer Van Norel had ter gelegenheid van de vrijdagmiddagborrel 
zowel de Norelvlag als de Nijepoortvlag aan de nok bevestigd.

De nieuwbouw van de Nijepoort, nu gevestigd aan de Groenekanseweg, vindt plaats aan de Versteeglaan. De 
kinderen deelden zakjes bloemzaad uit aan de bewoners van de Versteeglaan en nodigden hun nieuwe buren uit 
om een kijkje te nemen op het bouwterrein.

Cirque Moustache bij BSO
De Paddenstoel

Op woensdag 7 juni organiseert BSO De Paddenstoel weer een superleuk festijn voor alle 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Aansluitend aan school, vanaf 12.00 uur,

zal Cirque Moustache circus clinics verzorgen.

Alle kinderen en hun ouders zijn dan welkom op het 
schoolplein van de MLK-school. Er wordt voor eten 
en drinken gezorgd. Kinderen kunnen hier samen met 
Cirque Moustache diverse circuscapriolen uitprobe-
ren. 
Elk jaar organiseert BSO De Paddenstoel, onderdeel 
van Kinderopvang De Bilt, een open activiteitenmid-
dag. Dit omdat de medewerkers het altijd weer leuk 
vinden om kinderen iets uitdagends mee te geven, 
maar ook om hen en hun ouders een kijkje in de keu-

ken te geven. BSO De Paddenstoel bestaat al heel 
lang, en is van oudsher opgezet om buitenschoolse 
opvang te bieden aan alle scholen uit Maartensdijk. 
Het gebouw is destijds nog door de Gemeente Maar-
tensdijk opgezet, en is hier en daar wat gedateerd. 
Aankomende periode zal het gebouw zowel binnen 
als buiten een up-date krijgen, zodat er nog vele jaren 
leuke activiteitenmiddagen verzorgd kunnen worden.
Voor verdere informatie www.kinderopvang-debilt.nl 
of bel met 030-2251998

Groenhorst Eet mee!
Op donderdag 15 juni doet het Groenhorst College te Maartensdijk  
mee aan het evenement Eet mee! De leerlingen zullen de komende tijd 
kaarten in de buurt verspreiden met daarop de uitnodiging om kennis 
te maken met de leerlingen van het Groenhorst. Na een interessante 
rondleiding door de school zal deze ontmoeting worden afgesloten met 
een door de leerlingen verzorgde lunch. 
Eet mee! In je buurt sluit aan bij de doelstelling van de campagne Hallo 
Buur!. Het Platform Respectvol Samenleven wil met deze campagne 
inwoners van de gemeente De Bilt stimuleren om samen met buurtge-
noten iets te ondernemen, vanuit het idee dat  verbinding en zorgzaam-
heid voortkomen uit contact. Belangstellenden kunnen zicht tot vrijdag 
9 juni aanmelden bij het Groenhorst College: tel. 088 0205500 of via 
info.maartensdijk @groenhorst.nl.  (Monique Neppelenbroek)

Belangstellenden zijn van harte welkom voor een lunch op het 
Groenhorst.

Bloemensaluut aan oorlogshelden
In de namiddag van 28 mei 1944 
maakte een brandende Ameri-
kaanse B-17 bommenwerper een 
noodlanding in het weiland achter 
de Veldhoeve aan de Groenekanse-
weg. Drie bemanningsleden kwa-
men om, de overige zeven raakten 
in Duitse krijgsgevangenschap en 
overleefden de oorlog. Uit dank-
baarheid voor het offer dat deze be-
manning bracht voor onze vrijheid 
werd in 2014 in Groenekan een mo-
nument opgericht. De Nijepoort-
school in Groenekan adopteerde 
het gedenkteken en zorgt sindsdien 
voor het onderhoud.

Leerlingen van groep 7 en 8 brengen hun jaarlijkse bloemensaluut aan 
het monument op maandag 29 mei. [foto Henk van de Bunt]

Bloemen en insecten
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 7 juni wordt er van alles verteld over bloemen en insec-
ten. Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 
tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 3 juni naar kindernatuur-
activiteiten@gmail.com.

Abeltje zorgt
voor uitverkochte zalen

Op 20 en 21 mei speelden ruim 120 
leerlingen van Theaterschool Mas-
querade van KunstenHuis De Bilt 
de voorstelling Abeltje in de grote 
zaal van Theater De KOM in Nieu-
wegein. Ze vertelden het avontuur 
van Abeltje, de liftjongen van wa-
renhuis Knots.

Voor maar liefst twee uitverkochte 
zalen ging het dak eraf en vloog de 
lift, letterlijk, door de lucht! Een 
komische en ontroerende voorstel-
ling met verwijzingen naar de ac-
tualiteit, waarbij het publiek werd 
meegenomen van de opening van 
warenhuis Knots tot aan spannende 
ontsnappingen uit de gevangenis in 
Perugona.

(Mindy Wiekhart)
Leerlingen uit Bilthoven van Theaterschool Masquerade stelen de show 
met de voorstelling Abeltje. 
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Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs
Krakers!
Prijs

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 

Wicky
Alle soorten
10 pakjes van 0.2 liter
van: 1.85
voor: 0.92

Verzamel alle 84 gratis kaarten in het speciale verzamelalbum 
en spaar voor korting op de leukste Verschrikkelijke Ikke 3 bekers!

Ontvang bij iedere € 10,00 aan boodschappen een gratis zakje met twee 
speelkaarten en een spaarsticker.

Krakers!
Spaar mee 

t/m dinsdag 
27 juni 2017

Geldig van woensdag 31 mei t/m dinsdag 6 juni 2017

Geldig van vrijdag 2 t/m zondag 4 juni 2017

 Snijbonen
2 zakken van 400 gram
van: 4.58
voor: 2.29

1+1
GRATIS

Per kilo 2.86

SPAAR 

GRATIS 
VERSCHRIKKELIJKE 

IKKE 3 
SPEELKAARTEN!

1+1
GRATIS

Per liter 0.46

Het Neon Ensemble
 
Op tournee door Nederland en Frankrijk doet het Neon Ensemble - een 
70-koppig jong symfonieorkest - ook de gemeente De Bilt aan. Op za-
terdag 3 juni brengt het in de Opstandingskerk een muzikaal programma 
met o.a. de opera Der fliegende Holländer van Richard Wagner (1841), 
de ouverture bij het toneelstuk Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar 
(1905), de muziek bij Pelléas et Melisande, een toneelstuk van Gabriel 
Fauré (1898), én het Tromboneconcert van Henri Tomasi (1956). 

Het Neon Ensem-
ble staat onder 
leiding van Bas 
Bijvoet. Aanvang 
20.00 uur in de 
Opstandingskerk 
aan de 1e Bran-
denburgerweg 34, 
Bilthoven. De toe-
gang is vrij, een 
vrijwillige bijdra-
ge na afloop wordt 
op prijs gesteld.

Taartenwedstrijd 
Heel De Bilt Bakt! 

Tijdens de jaarmarkt op 10 juni organiseert Bouwman Boeken voor de 
tweede keer een fantastische bakwedstrijd voor de beste thuisbakkers 
van De Bilt. Wie bakt de mooiste en lekkerste taart van het dorp? 

De spelregels:
• Lever op 10 juni tussen 10.00 en 11.00 uur jouw taart in bij Bouw-
man Boeken op Hessenweg 168. Zorg ook dat je het recept op maxi-
maal 1 A4 erbij doet. 
• Presenteer je taart op een bord of een schaal en vergeet niet om je 
naam en telefoonnummer er duidelijk op te zetten. 
• Alle taarten worden gefotografeerd en geëxposeerd in de boekhan-
del. De foto’s zijn nodig zodat de jury niet alleen de smaak, maar ook 
het uiterlijk van de creatie kan beoordelen. 

De jury bestaat uit de bezoekers van de jaarmarkt . Van 12.00 tot 
15.00 uur mag iedereen komen proeven en een juryformulier invullen. 
Er wordt gelet op smaak en uiterlijk. Biologische taarten krijgen een 
puntje extra. Om 16.00 uur wordt buiten op het grote podium de win-
naar bekend gemaakt. De beste meesterbakker mag een kookboek naar 
keuze uitzoeken t.w.v. 50 euro. Doe je mee als bakker? Meld je dan aan 
via info@bouwmanboeken.nl of tel 030 2200112

50 Jaar Sgt. Pepper
Op 1, 2 en 3 juni vanaf 19.30 uur klinken in Theater Het 

Lichtruim Planetenplein 2 in Bilthoven de songs van het meest 
bekende album van de Beatles, Sgt. Pepper. Deze bruisende (her-)

beleving van de Beatle-LP vindt plaats precies 50 jaar
nadat het album verscheen.

In een boeiend samenspel van muziek, grootbeeldprojecties en com-
mentaar passeren de grote nummers als Lucy in the Sky…, A Day in the 
Life… en When I’m Sixty Four de revue. Maar ook: de tijdgeest van de 
roemruchte jaren zestig, de grote artistieke vernieuwingen, de ludieke 
hippie-beweging, het gebruik van psychedelica, enz. De presentatie is 
in handen van Jan van Ramshorst. Kaartjes via www.theaterhetlicht-
ruim.nl.                    (Jessica Holtzer)

De Beatles herleven in muziek exposé.

Het Neon Ensemble.
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Terug in de Tijd bij BMV
Op 21 mei organiseerde de Biltse Motorrijdersvereniging (BMV) voor 
haar leden een lustrumrit. De BMV bestaat dit jaar 20 jaar. De motor-
rijders verzamelden zich rond 10.00, bij café Buiten, aan de Hessenweg 
in De Bilt, vanwaar rond 10.30 uur de motorrijders richting Brabant 
vertrokken voor hun toertocht. Het thema van het lustrum was ‘Terug 
in de Tijd’. 

De BMV, is een gezellige motorclub, met bijna 100 leden. De rode 
draad in deze vereniging staat voor onderling respect, sociaal rijgedrag 
en gezond verstand. Voor meer informatie: www.bmvmotor.nl, of con-
tact met pr-medewerker Jan Verheul tel. 06 51348650.

In Brabant werd de lustrumrit onderbroken met een Solex toertocht van 
twee uur en tussendoor een lekkere lunch.

Team Tautenburg kampioen in de 
hoofdklasse

Het eerste mix-team 
van TV Tautenburg be-
staande uit (v.l.n.r.) Ro-
nald van den Brink, Ilse 
van Woudenberg, Paul 
de Bruin en Nadia van 
Beerschoten wist het 
kampioenschap in de za-
terdaghoofdklasse al op 
de voorlaatste speeldag 
ongeslagen binnen te ha-
len. Het team komt vol-
gend jaar weer uit in de 
Overgangsklasse. 

(Jan Hoppenbrouwer)

Tautenburg 2 gemengd 
jeugdkampioen

Het tweede gemengde jeugdteam t/m 17 jaar van TV Tautenburg (Maartensdijk) is op de 
voorlaatste competitiedag kampioen geworden. In de uitwedstrijd tegen Odijk werd met 

6-0 gewonnen. Het team werd daarmee onbereikbaar voor de concurrentie. Een geweldige 
prestatie: alle wedstrijden werden dit seizoen gewonnen. 

Van te voren wist het team dat 
ze met een 6-0 overwinning 
kampioen zou worden. De 
jongens-dubbel en de meisjes 
dubbel werden gemakkelijk 
gewonnen. Daarna volgende 
de singles. Jaime, Sanne en 
Ghislaine wisten in twee sets 
te winnen. Lars maakte er nog 
een spannende drie-setter van, 
maar hij won ook deze beslis-
sende set.    

(Dick Gladpootjes)

Sanne van Dijk, Ghislaine 
Westerhoud, Levi Copijn, Lars 
Ehrencron en Jaime Fatels 
wonnen alle wedstrijden van 
dit seizoen.

Junioren BVC 
treden aan als senioren

Zaterdag 27 mei was het voormalig 
BVC A1-juniorenteam (1979/1980) 
deelnemer en hoofdgast bij het 
door SVM georganiseerde en door 
kwaliteitsslagerij Zweistra gespon-
sorde toernooi. De kampioenen van 
weleer hadden 38 jaar later op ei-
gen kosten de originele zwart-witte 
BVC tenue ’s laten (na-)maken; een 
geste die zeer werd gewaardeerd 
door de overige deelnemers. 

[foto Henk van de Bunt]. 

Damesteam 
Kraaienveld kampioen

Vrijdag 26 mei was de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie 
voor het damesteam van Kraaienveld uit Westbroek. Door winst op 
Tennis Vereniging PVDV (Plezierig Vermaak Door Vriendschap) uit 
Utrecht werd het kampioenschap binnengehaald. Daarna barste het 
kampioensfeest losbarsten, waren er bloemen champagne en heel veel 
felicitaties van de supporters. 

Felicitaties voor Irma Groenestege, Charlotte Kuijsten, Monique Nep-
pelenbroek en Agaath van Klaren 

Beachvolleybaltoernooi 
Het 3de Beachvolleybal toernooi is een project van MENS De Bilt en 
tevens eindexamenopdracht van stagiair Jorino Kleijn onder begelei-
ding van buurtsportcoach Jeffrey van Delft. 
Ga genieten met je blote voeten in het warme zand en een koud drankje 
in je hand op deze sportieve middag. Je hoeft er niet helemaal voor 
naar het strand te rijden want in Bilthoven op Irene Beach bij Nova zijn 
13 prachtige Beachvolleybal-velden speelklaar op zaterdag 24 juni van 
13.00 tot 17.00. Het toernooi wordt in samenwerking met Beachvolley-
balvereniging Irene Beach georganiseerd en is opgezet voor teams van 
minimaal 4 deelnemers. 

16 jaar en ouder
Het idee is 2 jaar geleden ontstaan naar aanleiding van een onderzoek 
in de gemeente. Daar blijkt uit dat in De Bilt een flinke daling is te 
constateren bij het aantal lidmaatschappen bij verenigingen. De buurt-
sportcoaches vanuit Mens De Bilt willen die daling tegengaan. Dit 
toernooi is hier een onderdeel van. Jorino hoopt op verschillende doel-
groepen, vriendengroepen, leraren teams, bedrijventeams, besturen van 
sportvereniging, iedereen is welkom! Er wordt gespeeld op het zand ‘4 
tegen 4’. Inschrijven kan door aanmelding van originele teamnaam, een 
contactpersoon + telefoonnummer en de namen van de deelnemers via 
j.vandelft@mensdebilt.nl.

Wedvlucht vanuit Andrezel
De postduiven van de leden van PV De Bilt kwamen dit weekeinde 
terug van een vlucht vanuit Andrezel (Melun); een gemeente in het 
Franse departement Seine-et-Marne met 365 inwoners. De vogels dien-
den een afstand van gemiddeld 420 km te overbruggen. De uitslag (van 
de eerste 10 winnaars) was: Ron Van Veggel en Zoon: 1, 3, 5 en 9, J. A. 
Pouw 2, Combinatie van Grol en Zoon 4 en 6, A.C. den Braber 7 en 10 
en Peter van Bunnik 8. 
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Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Voor buiten ijzeren vuurkorf. 
Goed voor de koele avonden 
€20,-. Tel. 0346-243758

Groene opberg kist van kunst-
stof voor het opbergen van 
tuinstoelkussens klein defect 
€30,-. Tel. 0346-243758

Boek pioniers van de gouden 
eeuw. Ziet er nog netjes uit 
€4,50. Tel. 0346-243758

Lichtroze Eastpak rug-
tas, zgan., €15,-. Tel. 
06-19691119, svp na 18.00 
uur

Twee mooie bureaustoe-
len waarvan één met en één 
(zwartleren Ahrend) zonder 
gasveer, €25,-. p.stoel Tel. 
06-19691119, svp na 18.00 
uur

Stelten, €5,-. Tel. 
06-19691119, svp na 18.00 
uur

Nieuwe 2,5 pers. rubb.boot, 
nog in doos. €50,-. Tel. 
06-19691119, svp na 18.00 
uur

Nieuw in verpakking Axa 
raamsluiting 3319, €10,-. Tel. 
06-19691119, svp na 18.00 
uur

Opklapbaar beige logeer-
bed. Buizenframe met latten 
bodem 180 X 80 €25,-. Tel. 
06-44732069

Lederen meisjes laarsjes half-
hoog. Grijs Bruin met rubber 
profielzool. Maat 33. Merk  
Clic! Bijna niet gedragen, 
nieuwprijs €109,-. Nu €25,-. 
Tel. 06-44732069

Biertender Philips nieuw 
€45,-. Binckhorstlaan 8, 
Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

Brabantia strijkplank wegens 
emigratie €10 Binckhorstlaan 
8, Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

Philips waterkoker in prima 
staat wegens emigratie 
€10,-. Binckhorstlaan 8, 
Hollandsche Rading. Tel. 
035-5772428

Philips Senseo koffie-
zet apparaat in prima 
staat Binckhorstlaan 8, 
Hollandsche Rading. €10,-. 
Tel. 035-5772428

Te koop gevraagd
Klein WOONHUIS (vanaf 
25m2) op eigen grond, 
slechte staat geen bezwaar, 
huisjanwillemarends@gmail.
com

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

Wie wil mij komen helpen 
in de HUISHOUDING 1 x 
per week 4 uur. €12,50 per 
uur. Tel. 035-5771623 Holl. 
Rading

Wij zoeken een vlotte verko-
per/ster die ons team tijdelijk 
kan komen versterken voor 
20 uur per week voor onge-
veer 3-6 maanden. Enige ver-
koop ervaring in brood en/of 
kaasverkoop is wel gewenst. 
JOHNS, hessenweg 185 De 
Bilt 030 2201752

Firma van der Neut Uw 
Groene Vakwinkel zoekt een 
VERKOOPMEDEWERKER 
(fulltime). Voor meer infor-
matie zie onze website 
www.firmavanderneut.nl. 
Sollicitatie met CV naar 
Groenekanseweg 9, 3737 AA 
Groenekan of info@firma-
vanderneut.nl

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 jaar 
ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.tuinexclusief.com

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis 06-34892915

Huishoudelijke HULP 
voor omgeving de Bilt of 
Bilthoven. Nederlandse 
vrouw met ervaring en refe-
renties. Tel. 06-33775109

(Her)stofferen en repa-
reren MEUBELS (ook 
rieten en biezen stoelen). 
Gratis halen en brengen. 
Tel. 030-2600088. meubel-
stoffeerderijkwarten.nl

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar reparaties 95% dezelfde dag klaar. 

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Nieuw ! Trimsalon bubbels & boefjes Maartensdijk 
knippen, plukken, ontwollen en effileren volgens de rasstan-
daard of naar eigen wens. Voor meer info bel 0346-745355 of 
mail info@bubbelsenboefjes.nl

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zelf koken een
probleem?

TAFELTJE DEKJE
bezorgt warme

maaltijden aan huis

www.tafeltjedekje-debilt.nl
Molenkamp 48 - De Bilt

030 - 2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl 

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Adullam MOLENWINKEL 
Westbroek. Iedere zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur 
geopend, tevens kunt u er uw 
oude frituurvet inleveren in 
oude verpakking. De koffie 
staat klaar!

Wereldmuziek 
in Bilthoven

Het wereldmuziekkoor Sophie’s Voice vierde zijn 
vierde lustrum en is daarmee het oudste wereldmu-
ziekkoor van Utrecht. In die twintig jaar heeft het 
koor een omvangrijk en origineel repertoire aan lied-
jes en liederen van over de hele wereld opgebouwd. 

Sophie's Voice trad zondag 29 mei op in de 
Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. De 
toegang was gratis en er was een drankje na.

[foto Reyn Schuurman]

Afscheid van 
Samen Verder

Ineke Boven (vooraan blauw shirt) heeft op de 
laatste sportavond van het seizoen,  na vele jaren 
als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest, afscheid 
genomen van de sporters van Sportstichting Samen 
Verder. Elke donderdag was zij aanwezig om de sporters 
met veel andere vrijwilligers een sportieve avond te 
bezorgen. Sport en gezelligheid gaan daarbij hand in 
hand. Donderdag 7 september start seizoen 2017-2018. 
Sporters met een verstandelijke beperking zijn dan van 
harte welkom in Het Lichtruim in Bilthoven van 19.00 
tot 20.00 uur. [MD]

Burgemeester toost met 
Oranjeverenigingen
Maandag 29 mei ontving burgemeester Sjoerd Potters op 

Jagtlust de organisatoren van de Oranjefeesten die op 27 april in 
alle kernen van de gemeente werden gehouden. ‘Het is een mooie 

traditie dat we na afloop van Koningsdag met
al die mensen een oranjebitter drinken.’

‘Dankzij jullie hebben we op 27 april 
overal in de gemeente een hele mooie 
viering van Koningsdag gehad. Het 
was in tegenstelling tot nu wel een 
beetje koud.’ De burgemeester noemt 
de speelattributen op het gazon voor 
Jagtlust en het paardenconcours, maar 
hij heeft overal in de gemeente een hele 
mooie dag gehad. Hij kijkt er met zijn 
partner met veel plezier op terug. Pot-
ters hoopt volgend jaar weer op de steun 
van de Oranjeverenigingen te mogen 

rekenen om er ook dan weer een mooie 
viering van te maken. De burgemeester 
maakte ook voor het eerst de 4 mei her-
denking in de gemeente mee. Het viel 
hem op dat er heel veel jongeren aanwe-
zig waren, vooral ook door de aanwe-
zigheid van de scouting. ‘Dat past in de 
mooie traditie dat we het verhaal over 
de Tweede Wereldoorlog aan de jongere 
generatie willen doorgeven.’ Burge-
meester Potters kijkt terug op een hele 
mooie herdenking. [GG]

Bij Koningsdag hoort oranjebitter en dat was er ook bij de nabeschouwing.
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Wan- en topprestatie
Zowel het eerste als het tweede elftal van FC De Bilt behaalden dit 
seizoen een periodetitel en dus konden beide teams aan de bak in 
de nacompetitie voor promotie. Het eerste ging de strijd aan met 
BOL (Broek op Langedijk) en het tweede trof het Scherpenzeelse 
Valleivogels. 

Dinsdagavond 23 mei speelden beide elftallen thuis. Het eerste speelde 
onder de arbitrale leiding van good old Roelof Luinge. BOL was dui-
delijk de betere ploeg, maar het vergat te scoren. In de tweede helft kon 
FC De Bilt twee keer profiteren door vanuit een counter toch een goed 
resultaat te pakken. Het eerste doelpunt kwam van de voet van Vincent 
van Bueren en het tweede werd vlak voor tijd door Sander van den Berg 
gescoord. Ondanks het slechte spel wel een mooie uitgangspositie voor 
de uitwedstrijd.

Ondertussen speelde FC De Bilt 2 een uitstekende wedstrijd; aantrek-
kelijk en het gehele team streed voor een goed resultaat. De verdedi-
ging stond als een huis, het middenveld werkte hard en de aanvallers 
zorgden voor veel gevaar. Tim Elders was met een hattrick belangrijk 
voor het uiteindelijke resultaat van 4-1. 

Zaterdag 27 mei werden de returns gespeeld. In Broek op Langedijk 
dacht FC De Bilt 1 op basis van de uitgangspositie freewheelend en 
achterover leunend de eindstreep te kunnen halen. Bij rust stond het 
echter al 4-0 zonder dat FC De Bilt de tegenstander ook maar een keer 
een beetje pijn heeft gedaan. In de tweede helft zag je weer wat terug 
van de ploeg die wel vaker in de tweede helft de schouders eronder zet-
te. BOL bleef de betere ploeg, maar er ontstonden kansen voor De Bilt. 
Steven van de Berg zorgde voor een tegentreffer, maar verder konden 
de Biltse bezoekers geen vuist maken, mede doordat BOL slim gebruik 
maakte van de warrig spelende Biltse verdediging en vervolgens nog 
twee doelpunten maakte. 

In Scherpenzeel liepen de zaken anders. Het werd zelfs 2-0 voor de 
gastheren; dus per saldo stond FC De Bilt nog maar een doelpunt voor. 
Dit team herpakte zich wel en speelde in de tweede helft De Valleivo-
gels volledig van de mat en wist zelfs nog met 2-3 te winnen. Een groot 
compliment voor FC De Bilt 2, dat de laatste jaren drie keer achtereen 
kampioen wist te worden en nu de finale van de nacompetitie voor pro-
motie naar de reserve hoofdklasse (hoogste niveau van reserveteams) 
heeft bereikt Daar ontmoet het team Breukelen-2 dat in een tweestrijd 
JSV heeft afgetroefd. Op zaterdag 3 juni speelt De Bilt eerst uit en op 
10 juni is de finale in De Bilt.

TZ verliest wedstrijd 
om ‘des keizers baard’

In de laatste speelronde speelde TZ tegen NIC. In de uitwedstrijd 
in Groningen had TZ nog gewonnen. Sindsdien had NIC een prima 
zaalseizoen gedraaid, met het bereiken van de play-off’s. Tijdens 
de tweede helft van de veldcompetitie wonnen ze op één wedstrijd 
na alle wedstrijden. 
 
In de eerste helft bleek de uitploeg het beste met de omstandigheden om 
te kunnen gaan. NIC haalde een prima rendement uit de kansen die het 
creëerde. De druk die TZ gaf was onvoldoende om het de tegenstander 
echt moeilijk te maken. Voor de rust verbeterde het spel van TZ iets 
waardoor er uiteindelijk met 12 - 16 werd gerust. 

In de tweede helft kende TZ een echte opleving van 15 - 20. Met vier 
doelpunten op rij was het weer een echte wedstrijd geworden. Op dat 
moment lukte het echter niet om de gelijkmaker te produceren. NIC 
scoorde tegen en daarmee was het verzet van TZ gebroken. Bij 22 - 26 
floot de scheidsrechter de wedstrijd en het seizoen af.

Volgend jaar kan TZ zich op gaan maken voor zowel Hoofklasse op 
het veld als in de zaal. TZ 2 handhaafde zich afgelopen zaterdag in 
de reserve Overgangsklasse. De selectie kan daardoor terugkijken op 
een zeer geslaagd seizoen. Het is daardoor ook mooi om te melden dat 
de selectie vrijwel intact zal blijven voor volgend seizoen. Afgelopen 
zaterdag werd er alleen afscheid genomen van de trainer van TZ 2 Ar-
jen van Ginkel. De clubman heeft er wederom een mooie succesvolle 
periode opzitten. 

Nova pakt met monsterscore 
opnieuw het kampioenschap

In de laatste wedstrijd van het seizoen kon Nova de kroon zetten op een voortreffelijk en uniek 
seizoen. Op eigen veld was DSO uit Alkmaar de laatste te nemen horde op weg 

naar een tweede kampioenschap dit seizoen.

De Biltse formatie maakte geen 
fout en besliste daarmee definitief 
de competitie. De manier waarop 
was indrukwekkend. 45 keer wist 
Nova de korf te vinden. ‘Drie we-
ken terug legden wij eigenlijk al de 
basis, door tegen Dindoa een goed 
resultaat af te dwingen. Dat het sei-
zoen echter op deze manier eindigt, 
op laatste speeldag, is onvergete-
lijk’, aldus vertrekkend coach Wou-
ter van Brenk.

De wedstrijd werd onder tropische 
omstandigheden gespeeld. Nova 
toonde zich vanaf de start zeer gre-
tig en wilde in stijl de titel pakken. 
Met rust stond er al een 22-7 stand 
op het scorebord. DSO scoorde ook 
zeker een aantal punten mee, maar 

op Nova stond vandaag geen maat. 
De afscheidnemende Jaco Schip-
pers schoot van afstand score 40 
op het bord en kreeg niet veel later 
een staande ovatie tijdens zijn pu-
bliekswissel. Ook A-junior Lotte 
Keu-ning (onlangs 17 geworden) 
kreeg een wissel; zij liet deze dag 
8 velddoelpunten noteren. Sanne 
van Kouterik, dit seizoen geteisterd 
door een langdurige blessure, kon 
zodoende ook nog haar minuten 
meepakken en tot scoren komen. 
Eindstand: 45-18.

Zonder
Het hele seizoen is Nova zonder 
nederlaag gebleven, wat inmiddels 
heeft geleid tot een on-geslagen 
reeks van 31 achtereenvolgende 

competitiewedstrijden. In het sei-
zoen 2017/2018 zal de Biltse for-
matie zowel op het veld als in de 
zaal uit gaan komen in de 1e klasse. 
Af-scheid werd er na afloop ge-
nomen van speler Jaco Schippers, 
teammanager Roely Kuus en coach 
Wouter van Brenk. Jaco is twee 
jaar geleden teruggekeerd in de 
hoofdmacht van Nova en, zowel 
binnen- als buiten de lijnen, van 
grote waarde geweest voor de hele 
selectie. Hij gaat nu meer tijd vrij-
maken om tal van andere hobby’s 
op te pakken.

Energie
Roely heeft gedurende vele jaren 
in diverse rollen (waaronder de af-
gelopen vier jaar teamma-nager bij 

DOS bekroont jubileum met 
promotie naar Hoofdklasse

Met de vierde veldtitel in vijf seizoenen zet DOS (Westbroek) een ongelooflijke prestatie neer. 
Door het laatste kampioenschap jl. zaterdag promoveert DOS naar de Hoofdklasse en mag zich 

volgend seizoen meten met de 25 beste korfbalclubs uit Nederland.

In de laatste wedstrijd tegen Drachten 
was een gelijkspel voldoende, maar 
DOS ging tegen de hekkensluiter vol 
uit de startblokken. Drachten - de eni-
ge vereniging, die entree heft in het 
veldkorfbal - was al gedegradeerd en 
wilde wel haar sportieve plicht doen, 
maar kwam veel te kort. DOS had 
afgesproken dat in de tropische tem-

peraturen een Quick start de beste 
tactiek was. 

Dat bleek ook want halverwege de 
eerste helft had DOS al vijf doelpun-
ten verschil en zakte de motivatie van 
de thuisploeg beetje bij beetje verder 
weg. Bij rust had DOS de voorsprong 
verder uitgebreid naar 5-13.

Na rust
Na rust walste DOS over de Drachter 
thuisploeg heen. Ondanks de hoge 
temperaturen wilden de aanstaande 
kampioenen het publiek een mooie 
wedstrijd voorschotelen. De thuis-
ploeg moest steeds vaker aan de 
noodrem trekken om de Westbroe-
kers van scoren af te houden. Dit luk-
te in het geheel niet, want elke speler 
van DOS wist de korf te vinden. Met 
een mooie en alleszeggende 12-28 
overwinning behaalde DOS de groot-
ste overwinning van het seizoen, 
maar veel belangrijker de promotie 
naar de Hoofdklasse. Coach Steven 
Brink nam zo na drie succesvolle sei-
zoenen afscheid met drie veldtitels en 
twee zaaltitels.

Trots op jubilaris
De spelers sprongen na het laatste 
fluitsignaal in elkaars armen. Bege-
leiding en supporters waren super 
trots; trots, dat een kleine club uit 
een klein dorp tot zoiets geweldigs 
in staat is. Een prachtig cadeau van 
de selectie aan de jubilerende ver-
eniging, want volgende maand viert 
DOS haar 50-jarig jubileum. 

Volgend seizoen mag DOS zich onder de nieuwe trainer Andreas van 
Grootheest gaan meten met de top van korfballend Nederland.

Nova 1) veel energie gestoken in 
Nova. Zo heeft zij o.a. recentelijk 
in de zaal met veel passie Nova 3 
als interim-coach het kampioen-
schap bezorgd. Roely zal nooit he-
lemaal verdwijnen, want Roely is 
Nova. Wouter maakt na drie seizoe-
nen (en vier kampioenschap-pen) 

met Nova1 in augustus de overstap 
naar 1e klasser MIA uit Amers-
foort. 88 competitie-wedstrijden 
speelde Nova 1 onder zijn leiding; 
69x winst, 5x gelijk, 14x verlies. 
Na 10 jaar keert Nova terug in de 
1e klasse, waarmee onder leiding 
van opvolger Tom Rickli een nieuw 
hoofdstuk begint.

(Laura Rademakers)Het kampioensteam van Nova.



Wandelen over 
Beerschoten

Op 1e en 2e Pinksterdag, 4 en 5 juni, organiseert Utrechts Landschap 
een wandelexcursie voor de helft over Landgoed Beerschoten en voor 
de helft over Landgoed Houdringe. Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In 
het gebied komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de 
raaf. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos en open grasland.
Er staan dikke eiken en beuken 
met een doorsnede van meer dan 
een meter. Deze bomen zijn ruim 
225 haar oud. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom 
het huis is de tuin deels in de En-
gelse landschapstijl en deels in 
de Franse barokstijl aangelegd. 
Tijdens deze wandeling vertelt 
de gids over de rijke historie van 
deze landgoederen. De wande-
ling start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle 
Bilt 6 te De Bilt. Voorbij de par-
keerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. De wandeling duurt on-
geveer 1,5 uur. Vertrektijd 14.00 
uur. Vooraf aanmelden is niet no-
dig en deelname is gratis.
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Veulen mist staart
door Rob Klaassen

Toen dinsdag 9 mei Johan Door-
nenbal zijn dagelijkse wandeling 
met de hond maakte bij het rondje 
van de Tolakkerweg in Holland-
sche Rading, viel het hem plotse-
ling op, dat er iets aan de hand was 

met het beeld ‘Meisje met Veulen’ 
van Charles Weddepohl, dat daar al 
sinds 1956 staat. De staart van het 
veulen bleek verdwenen. Bij nadere 
beschouwing vond Johan de staart 
naast het beeld op de grond. 

Het beeld werd door Weddepohl 
gemodelleerd voor de gemeente 
Maartensdijk. Het staat sedert 
augustus 1956 aan de Tolakker-
weg in het plantsoen van het zgn. 
‘Rondje’. De titel is ‘Meisje met 
veulen’. Groenekan beschikt over 
het zittende meisje van Weddepohl; 
ook Hollandsche Rading heeft dus 
‘een meisje van Weddepohl’. Het 
jonge stel staat nu al ruim 60 jaar 
‘ongedeerd’ in genoemd plantsoen. 
Het beeldhouwwerk werd in 2014 
opgeknapt. De benen van het veu-
len vertoonden enkele scheuren en 
het beeld moest worden schoonge-
maakt door een Steenhouwerij. De 
reparaties werden zo goed mogelijk 

bijgekleurd; het beeld kreeg verder 
een anti-vochtbehandeling met een 
natuurproduct en ook de sokkel 
werd beter vochtwerend gemaakt. 

Reuring
In 2014 veroorzaakte die tijdelijke 
afwezigheid van het beeld voor 
enige reuring in Hollandsche Ra-
ding want toentertijd belde een ge-
schrokken inwoner de redactie over 
een mogelijke brute ontvreemding 
van dit parkbeeld, dat al sinds 1956 
het ‘Rondje’ in Hollandsche Rading 
siert. Voor die reparatiewerkzaam-
heden werd het beeld toen eerst ge-
demonteerd en naar de werkplaats 
gebracht en na twee of drie weken 
teruggeplaatst. Navraag bij de ge-
meente De Bilt leert dat er nu al 
wordt gewerkt aan herstel van het 
beeld. De restaurateur heeft inmid-
dels vastgesteld dat binnen afzien-
bare tijd de schade volledig kan 
worden hersteld.

Beeld van ‘Meisje met veulen’ 
van Charles Weddepohl met 
ontbrekende staart.

Lopen voor Parkinson Fonds 
Al weer voor de vijfde maal organiseert de George In der Maur Beterlopenwinkel samen met 

Wandelsportvereniging Jong & Vrolijk de Beter Lopen Parkinson Wandeltocht.
Deze recreatieve wandeltocht gaat plaatsvinden op zaterdag 3 juni.

Er kan gekozen worden uit meer-
dere afstanden te weten: 3, 5, 
10, 15, 20, 25 of 30 km. De route 
voert langs o.a. fraaie plekjes in het 
Utrechtse Groenekan, het natuurge-
bied Ruygenhoek en langs de fraai 
gerestaureerde molen Geesina. 

Opbrengst
De opbrengst van uw inschrijving, 
die slechts 6 euro per persoon be-
draagt, komt ten goede van de 
Stichting ParkinsonFonds. Met deze 
bijdrage kan het ParkinsonFonds 
onderzoek financieren om uiteraard 
een geneesmiddel tegen deze ziekte 
te vinden, echter ook om de levens-
kwaliteit van Parkinsonpatiënten te 

vergroten. Een groot aantal mensen 
in Nederland (55.000) heeft te kam-
pen met de ingrijpende ziekte van 
Parkinson; een ziekte, waarbij ze-
nuwcellen die dopamine aanmaken 
in de hersenen langzaam afsterven. 
Hierdoor kunnen boodschappen van 
de hersenen niet meer worden door-
gegeven aan de spieren. 

Doel
De Stichting ParkinsonFonds 
houdt zich bezig met het bevor-
deren en financieren van medisch 
wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte, en steunt patiënten en 
hun families om de gevolgen van 
de ziekte draaglijker te maken. De 

Stichting ParkinsonFonds heeft een 
ANBI-status zodat u weet dat het 
geld op de juiste plek terecht komt. 
Inschrijven kan in de George In der 
Maur Beterlopenwinkel (Kon. Wil-
helminaweg 497, Groenekan) van 
09.00 tot 13.00 uur. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en verdere fa-
ciliteiten zoals toiletten en EHBO. 
De koffie en/of thee is gratis. Men 
kan geheel vrijblijvend ook even 
rondkijken in de schoenenwinkel 
en kennis maken met de ruime sor-
tering wandelschoenen. Ook is het 
mogelijk om een gratis voetenscan 
te laten uitvoeren waarbij een dui-
delijk zicht ontstaat op eventuele 
voetproblemen.

Wandelen in het holst van de nacht 
Samen met een groep actieve 
GroenLinks-leden uit de provin-
cie Utrecht hoopt raadslid Henk 
Zandvliet binnenkort al wan-
delend geld op te halen voor de 
Stichting Vluchteling. Op drie 
plaatsen in het land doen van 17 
op 18 juni duizenden mensen mee 
aan de Nacht van de Vluchteling; 
een 40 kilometer lange sponsor-
loop. In het holst van de nacht 
lopen de GroenLinksers van Am-
sterdam naar Broek in Waterland 
en via de IJsselmeerkust weer te-
rug naar de hoofdstad.

Het doel is om geld op te halen 
voor noodhulp aan mensen, die 
wereldwijd op de vlucht zijn voor 
oorlog, geweld en onderdrukking. 
De teller staat daarbij nu al op 6 
ton en daarvan is ruim 5000 euro 
opgebracht door de wandelaars 
van GroenLinks. 
Henk Zandvliet: ‘We wilden sa-
men wel eens wat anders doen 
dan met politiek bezig zijn. Zelf 
wandel ik vaak, maar 40 kilome-
ter en dat grotendeels in het don-
ker, is ook voor mij een behoor-

lijke uitdaging. Maar je hoort mij 
niet klagen: ik kan daarna veilig 
thuis onder de douche en mijn 
bed in. De mensen waar we het 
voor doen wacht echter een onze-

ker bestaan in een vluchtelingen-
kamp. De Stichting Vluchteling 
helpt om hun omstandigheden al-
daar te verbeteren en daar dragen 
wij graag ons steentje aan bij’.

Ter voorbereiding loopt de groep op 5 juni van Utrecht naar Wijk bij 
Duurstede (34 km). Iedereen die mee wil lopen is welkom. Aanmelden: 
henk.zandvliet@debilt.nl. 

Tweetakt op
Fort Ruigenhoek

Felix van Dams deels ondergrondse houten achtbaan siert Tweetakt in 
Fort Ruigenhoek op. (Peter Schlamilch)

Grote verscheidenheid 
in Westbroekse tuinen

Zaterdag 27 mei was er volop gelegenheid om rond te dwalen in de tui-
nen van de zeven deelnemers aan de Westbroekse Open Tuinendag. Op-
merkelijk vonden de bezoekers dat de tuinen zo verschillend zijn: ‘Je 
vindt er cultuurtuinen en natuurtuinen, mooi esthetisch vormgegeven 
tuinen, maar ook biologische milieutuinen; er zijn rozentuinen, boer-
derijtuinen en ‘buitenleventuinen’. Deze grote verscheidenheid is het 
resultaat van de passies voor tuinieren van de deelnemers: de gedreven-
heid waarmee de één unieke rozensoorten verzamelt, de hartstocht van 
een ander die microklimaten schept die leiden tot zeldzame inheemse 
plantensoorten. 

In de Westbroekse tuinen valt ook aardig wat kunst te ontdekken.
[foto Reyn Schuurman]

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
31-05
Do.

01-06
Vr.

02-06

Steak tartare “St Tropez”
met frietjes

of
In de roomboter gebakken 

sliptongetjes
of

Kaas-ui brood met linzensalade

€ 11,-

2 stuks
€ 11,-
3 stuks
€ 14,50

€ 11,-

Woe.
07-06
Do.

08-06
Vr.

09-06

Beenham v.d. grill
met mosterdsaus

of
Gebakken mulfilet

met citroensaus
of

Portugese maaltijdsalade

€ 11,-

Geniet nog even van onze “Lentedeal”
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