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de rol in Wijdemeren en er is grond
aangekocht. Ik kan me dus wel voorstellen dat ze er eindelijk werk van
willen maken.’

wanneer het 200 woningen worden,
want dat is toch substantieel minder,
maar dan nog vind ik dat je daar als
goede buren met elkaar over moet
spreken. We zitten er bovenop, want
we laten de belangen van Utrecht of
De Bilt niet zo maar lopen. De contacten met de gemeente De Bilt zijn
goed en we spreken regelmatig met
elkaar over dit dossier. Brieven die ik
naar Noord-Holland verstuur krijgen
zij in afschrift te zien, zodat ze weten
dat we er heel goed mee bezig zijn.
Ik ben actief bezig om er voor onze
provincie het beste uit te halen.

Verkeersafwikkeling
Een bijkomend belang voor onze
Gedeputeerde Ralph de Vries woont in Hollandsche Rading en wordt in het dorp regelmatig
provincie is de verkeersafwikkeling.
aangesproken door mensen met vragen over ontwikkelingen rond Vliegveld Hilversum. ‘Aan de
‘Daar heb ik bij Wijdemeren en de
andere kant van de provinciegrens verschijnen verhalen in de krant en ik wil in De Vierklank graag
provincie Noord-Holland ook aanmijn verhaal vertellen, want er gaat wel wat gebeuren met het vliegveld.
dacht voor gevraagd. De ontsluiting
van Ter Sype betekent meer verkeer
Kort geleden ontving De Vries een
vliegbewegingen komen. Dat geeft over de N417 in de gemeente De Bilt.
brief van zijn Noord-Hollandse colmeer lawaai en betekent verslechte- Daar moeten we goede afspraken over
lega Tjeerd Talsma. Daarin schrijft
ring voor de leefomgeving. We zitten maken. Ik maak me minder zorgen
hij niet verder te komen met de geer bovenop en hebben goed contact
meente Hilversum met een besluit
met de gemeenten De Bilt en Stichtse
over het vliegveld. ‘Talsma schrijft
Vecht. Die ik heb geadviseerd in bredat hij nu zelf op provinciaal niveau
der verband met elkaar te gaan praten
een Luchtvaartregeling wil organiseover al die plannen en wat die voor Woensdag 22 mei organiseert Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven voor de
ren. Dat kan een provincie doen door
16e maal een bridgedrive; ditmaal in het clubhuis van Hockeyclub SCHC
hen betekenen.’
een Luchtvaartnota. Het vliegveld
aan de Kees Boekelaan 1 te Bilthoven. De opbrengst van deze bridgedag is
Hilversum is een regionaal vliegveld
geheel bestemd voor het project Kiran Namaste. Kiran Namaste gaat voor
Kosten
en daarom gaat de provincie er ook
Mocht er een wijziging van de start- het leven en die groei, voor een hoopvol perspectief voor alleenstaande Neover. De provincie Utrecht heeft bij
en landingsbanen plaatsvinden dan palese moeders en hun kinderen.
het begin van mijn periode ook een
zal dat ook gevolgen hebben voor de Er is een Bridgesessie van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.45 tot 14.45 uur.
Luchtvaartnota vastgesteld.’
veiligheidscirkel rond het vliegveld. Tussendoor wordt er geluncht. Aanmelding kan bij Marion de Graaf, tel.
Die ligt deels op Utrechts grondge- 030 2293369, marionlouise@telfort.nl of bij Elleke Schalekamp, tel. 030
Betrokken
bied, wat betekent dat wij als pro- 2287416, efcatering@hotmail.com. Zie ook www.soroptimist.nl
De Vries vindt het belangrijk te melvincie zeggenschap hebben over een
den dat de provincie Utrecht heel erg
eventuele wijziging van de start- en
betrokken is bij het dossier. ‘Ik krijg Gedeputeerde Ralph de Vries houdt landingsbanen. Provinciale Staten
wel eens de indruk dat mensen den- ontwikkelingen
rond
Vliegveld van Utrecht moeten zich daar dus
ken, wat doet die provincie er feite- Hilversum scherp in de gaten.
over uitspreken. Wij hebben al jaren
lijk aan.
een duidelijk standpunt dat we geen De komende 8 weken is er een nieuwe expositie met een variatie aan kunstken en nu wil de provincie Noord- aanpassing willen, vanwege de aan- werken bij Flex Centraal. De kunstenaars zijn Niels Kiené, fotografie (diEr zijn regelmatig brieven naar de Holland dat wel doen.’
tasting van de stilte en het eventueel gitale portretten van landschappen), Desiré Haverkamp, monoprints en asprovincie Noord-Holland gestuurd
semblages, Luuk ten Bokum, tekeningen en etsen en GJM van Snelrewaard
gebruik van zwaardere vliegtuigen.
met vragen als, wat zijn jullie eigen- Gevolgen
Die verlegging heeft ermee te maken (Gert Jan Meijer), schilderijen. Alle werken zijn te bezichtigen tijdens opelijk van plan, wat zijn de plannen ‘Al eerder heb ik het belang dat we dat de gemeente Wijdemeren graag ningstijden van Flexcentraal tussen 9.00 en 16.30 uur aan de Jan Steenlaan
voor de verharding, hoe gaat het er- hechten aan het stiltegebied aange- de wijk Ter Sype wil bouwen. Er 5 te Bilthoven.
uit zien en wat zijn de consequenties geven. Hoe gaat er over dit gebied lag eerst een plan voor 600 woninvoor de stiltegebieden bij Westbroek gevlogen worden en wat brengt een gen, dat nu is teruggebracht tot 200.
en Tienhoven. Maar het bleef heel wijziging van de start- en landings- Je kunt je afvragen of je die enorme
lang liggen op het bordje van de ge- banen met zich mee. Op dit moment aanpassingen aan het vliegveld wel
meente Hilversum, die eigenaar van liggen er plannen om verharding aan moet doen voor maar 200 woningen.
Sinds 1 januari 2011 is na een fusie van 8 katholieke
het vliegveld is. In de gemeenteraad te brengen. Het is nu een grasbaan De kosten daarvan brengen wij ook
geloofsgemeenschappen uit Baarn, Soest, Soesterberg,
van Hilversum blijkt geen meerder- en verharding zal tot gevolg hebben in bij de besprekingen. Het plan Ter
Eemnes, De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk de nieuwe
heid te zijn om het actief op te pak- dat er zwaardere vliegtuigen en meer Sype staat al meer dan tien jaar op
parochie H.H. Martha en Maria ontstaan.
door Guus Geebel

Bridge voor het goede doel

Nieuwe kunst bij FlexCentraal

Open Kerkenroute

Open dagen bij Restaurant Floyds

Het is alweer 15 jaar geleden dat Wilma en Frank van Ingen hun restaurant Floyds op de Noodweg
in Hilversum openden. Aanvankelijk begon het als restaurant, dat 6 dagen in de week geopend was
voor lunch en diner, maar door een zwaar ongeluk en revalidatie moest er bijna een jaar het bordje
‘gesloten’ worden geplaatst.
Toen het restaurant weer open ging,
bleek na enige tijd dat Frank van Ingen door blijvend letsel niet meer
volledig kon functioneren. Besloten
werd het concept drastisch om te
gooien en alleen open te gaan voor
elke (feest-)gelegenheid, zoals bruiloften, verjaardagen, recepties, maar
ook samenkomen na de dienst van
een crematie/begrafenis behoort tot
de mogelijkheden. Hierbij is veel mogelijk en alles wordt op afspraak naar
wens uitgevoerd.
De knusse sfeer en het gegeven dat
er geen andere gasten aanwezig zijn,

staat garant voor een onvergetelijk daaraan sluitende donderdag is er die
moment.
mogelijkheid.
Ook door de week
Dit concept bestaat nu alweer bijna
6 jaar en is een succes. Wilma van
Ingen: ‘De meeste activiteiten zijn
in het weekend, vandaar dat Floyds
er door de weeks rustig bijligt. Maar
goed, gasten zijn ook dan welkom
hoor. Vaste gasten vonden het erg
jammer dat ze niet meer bij ons konden komen eten; vandaar dat we 2 dagen in de maand à la carte avonden
hebben. Iedere 1ste woensdag en de

Open dagen
Op zaterdag 18 mei en zondag (1ste
Pinksterdag) 19 mei tussen 14.00 en
17.00 uur zijn er t.g.v. het 15-jarig bestaan open dagen en kan er onder het
genot van een drankje kennis worden
gemaakt en informatie worden uitgewisseld over de mogelijkheden. Dit
alles in de informele gemoedelijke
sfeer, die kenmerkend is voor Restaurant Floyds. Zie ook www.restaurantfloyds.nl [HvdB]

1001 vrouwen in de spotlight
Ooit gehoord van Trijntje Keever? Van Marie du Moulin? Van Judith Leyster, Maria Gartman,
Trix Terwindt? In hun tijd stuk voor stuk spraakmakende vrouwen die een opmerkelijke
rol hebben gespeeld in het verleden van Nederland.
Els Kloek ontrukte hun levensverhalen aan de vergetelheid. Tien jaar
werkte ze met meer dan driehonderd
deskundigen aan de biografieën van
1001 beroemde, beruchte, opmerkelijke, geliefde, slechte en invloedrijke
vrouwen. Het resultaat is een monu-

mentaal naslagwerk, dat leest als een
spannende dwarsdoorsnede van 1000
jaar Nederlandse geschiedenis. Irma
Boom, internationaal vermaard vormgeefster en icoon van ‘Dutch Design’,
tekent voor de vormgeving van 1001
vrouwen.

Els Kloek komt op donderdag 16
mei a.s. om 20.00 uur naar de Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1 te
Bilthoven. Voor aanmelding of meer
informatie tel. 030 2281014. Zie ook
www.bilthovenseboekhandel.nl/activiteiten [HvdB]

Op 2e Pinksterdag (20 mei 2013) wordt er een Open Kerkenroute georganiseerd, waarbij een aantal van deze kerken voor iedereen te bezichtigen is.
De kerken zijn de gehele dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van de St. Nicolaas in Baarn, de Onze Lieve Vrouw in Bilthoven en
de Familiekerk in Soest.
In de St Nicolaas te Baarn is men welkom om de Eucharistieviering bij te
wonen, waardoor tussen 10.00 en 11.30 uur de kerk niet toegankelijk is. De
Onze Lieve Vrouw in Bilthoven neemt deel aan een Oecumenische viering
in de Noorderkerk, waardoor daar eerst vanaf 12.30 uur de deuren geopend
zullen zijn. Ook in de Familiekerk te Soest is er eerst een eucharistieviering
van 10.00 tot 11.00 uur; vandaar dat ook eerst daarna de kerk te bezichtigen
zal zijn.
In alle kerken is er de mogelijkheid voor een rondleiding en overal staat de
koffie/thee klaar. Er is een fietsroute (ca. 65 km !!) beschikbaar; de route en
adressen zijn verkrijgbaar zijn bij de St. Maartenskerk. Voor meer informatie pastoraat@sintmaartenmaartensdijk.nl of telefoon: 035 5770924.

Vooraankondiging Fietstocht
De traditionele Landgoederenfietstocht van Lionsclub de Bilt - Bilthoven,
wordt op zondag 9 juni a.s. verreden. De 30 en 45 km. lange tochten gaan
o.a. over de Soester duinen; een zeer mooi deel van de provincie Utrecht.
En voor de 15 km is er een mooie foto-puzzel-tocht.
Zie verder landgoederenfietstocht.nl

Om je uiterlijk worden geprezen?
ga de vorige Vierklank maar lezen
daarin staan heel veel tips
hoe je ook tijdens trips
deze zomer nog mooier kan wezen
Guus Geebel

Limerick

