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U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

advertentie

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

Uitstel verbreding A27 
niet voor iedereen 

goed nieuws
door Henk van de Bunt

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld, dat het Tracébe-
sluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven; het directe gevolg van de 
uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS), waarin is aangegeven dat het programma niet 
meer gebruikt kan worden als basis om toestemming te geven voor ac-
tiviteiten die stikstof uitstoten en effect hebben op de instandhoudings-
doelstellingen van beschermde Natura 2000-gebieden. 

Omdat de PAS ook ten grondslag lag aan het Tracébesluit Ring Utrecht, 
kon deze volgens de Raad van State niet in stand blijven. Het project zal 
nu een eigen beoordeling (los van het programma PAS) moeten maken 
en die opnemen in een nieuw Tracébesluit. Daarvoor zal een nieuwe 
procedure moeten worden doorlopen. De exacte consequenties van de 
uitspraak en de vervolgaanpak worden de komende periode uitgewerkt. 
De volledige uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.

Groenekan
Tonny Groen volgt dit project o.a. vanuit haar functie als lid van de 
Dorpsraad Groenekan: ‘Voor het dorp Groenekan is dit minder goed 
nieuws, het eerste deel van de verbreding A27 is daar al achter de rug, 
het Dorp en de N417 en KW weg vangen de files van Utrecht op en de 
vele gepande schermen bij deze volgende aanpassing gaan voorlopig 
niet door. Eerst was er de verbreding van A1 /A27 tot aan Utrecht noord 
en die is gerealiseerd. Bij het dorp Groenekan is de grootste verbreding 
dus achter de rug; sterker nog men heeft er al een voorschot genomen 
op de 2e verbreding (ruimte ligt er al voor extra 4e rijbaan) en ook bij 
het plaatsen van de verlichting is al rekening gehouden met deel 2 (heel 
hoge lantaarnpalen) en er is al extra groen gekapt’. 

File 
‘Gevolg van deze verbreding (A27/A1) is dat het verkeer op de A27 
vanaf Hilversum goed kan doorrijden tot aan..... Utrecht Noord. Daar 
moet immers nog verbreed worden. De file die eerst bij Hilversum 
stond staat nu bij Groenekan en veel mensen weten dan in de spits de 
N417 door het dorp over de Koningin Wilhelminaweg te vinden. Wij 
noemen de Koningin Wilhelminaweg dan ook de 4e baan van de A27. 
Nu er voorlopig geen 4e baan op de A27 komt houden wij dat sluipver-
keer door het dorp richting en van Ring Noord Utrecht’. 

Lees verder op pagina 3

Gemeenteraad steunt 
motie biodiversiteit

door Guus Geebel

Tijdens de uitloop van de raadsvergadering van 11 juli diende Anne Marie ’t Hart met steun 
van acht fracties in de raad op 16 juli een motie in om biodiversiteit in het vervolg te 

hanteren als belangrijk uitgangspunt voor het groen in de gemeente. Het gaat daarbij 
om het kapbeleid, het groenrenovatieplan, de landschapsvisie en de omgevingsvisie. 

De motie werd aangenomen met 
alleen Erik den Hertog (Bilts Be-
lang) tegen. ‘Bilts Belang is ook 
voor de natuur en het milieu, maar 
deze motie is weer zo’n ad hoc 
symboolpolitiekachtig iets die 
wordt ingediend zonder financiële 
onderbouwing’, aldus Den Hertog. 
Hij vraagt zich af waarom dit niet 
bij de begrotingsbehandeling aan 
de orde gesteld wordt. Hij compli-
menteert het college juist met alles 
wat nu al gedaan wordt en noemt 
als voorbeeld het Dr. Letteplein en 
de Soestdijkseweg Zuid waar je nu 
bloemetjes en bijtjes ziet.  

Aanleiding voor de motie was het 
dit voorjaar verschenen rapport van 

het Intergovernmental Panel on 
Biodiversity and Ecosystem Ser-
vices. In het rapport wordt vastge-
steld dat als gevolg van menselijk 
handelen meer dan een miljoen 
planten- en diersoorten op aarde 
met uitsterven bedreigd worden. De 
afname van de biodiversiteit gaat 
op dit moment tien tot honderd keer 
sneller dan in de afgelopen tien mil-
joen jaar het geval was. Daarmee 
hollen we de funderingen van onze 
economieën, levensonderhoud, 
voedselveiligheid, gezondheid en 
levenskwaliteit wereldwijd uit, al-
dus het rapport. Wethouder Anne 
Brommersma adviseerde positief 
over de motie en zal het onderwerp 
in de U10 aan de orde stellen. [GG]

Bloemetjes en bijtjes op het Dr. Letteplein.

Indiener van de motie Anne Marie 
’t Hart.

Straatje leggen

‘Het lijkt wel alsof ze een stenen tapijt uitrollen bij de werkzaamheden 
van de stratenmakers op de Steenen Camer in De Bilt’, aldus fotograaf 
Janny Smits.

Fijne vakantie
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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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
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bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

28/07 • 10.30u - Ds. C. Schokker

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/07 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse 

28/07 • 18.30u - Prop. G.A. van Ginkel 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/07 • 10.30u - Dienst met 

Maya Walburg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/07 • 10.00u - de heer 
Anton van der Laak

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
28/07 • 10.30u - Voorgangers  

mevr. J. Noten en mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

28/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
28/07 • 16.30u - Ds. W. Scherff 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/07 • 10.00u - Prop. R.P. Hoogenboom 
28/07 • 19.00u - Prop. H.A. Post

Oosterlichtkerk 
28/07 • 10.00u - Ds. J. Doolaard

R.K. St. Michaelkerk
28/07 • 10.00u - Communieviering  

W. Eurlings en J. Vroom. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28/07 • 10.00u - Spreker Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
28/07 • 15.30u - drs. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

28/07 • 10.00u - Ds. G. de Greef
28/07 • 18.30u - Kandidaat G. M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
28/07 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/07 • 11.00u. - ds. R. Alkema 
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/07 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
28/07 • 18.30u - Ds. G. J. Hiensch 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
28/07 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
28/07 • 11.00u. - Samendienst in en met 

Kapel Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
28/07 • 10.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/07 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
28/07 • 18.30u - Ds. L. Kraak

PKN - Herv. Kerk
28/07 • 10.00u - Ds. M. van Leeuwen 

28/07 • 18.30u - Ds. M. Visser 

Het is goed zo...

Na een zelfstandig leven is rustig ingeslapen 
onze moeder, schoonmoeder en oma

Lijntje Adriaantje Floor-Timmers
~ Lijntje ~

Heerjansdam Maartensdijk
17 juni 1938 20 juli 2019

Sinds 2002 weduwe van Jan Floor

 Marjolein en Mario

 John
  Steven, Laura

 Annemieke en Cor

Lijntje is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen 
op woensdag 24 juli van 19.00-20.00 uur, Molenweg 9 te Maartensdijk.

Volgens haar eigen wens zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden 
op de Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan.

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma

Agatha van Ek - Boshuis
Ank

Maartensdijk, 9 oktober 1940 Zeewolde, 18 juli 2019

Jan van Ek

Rosalia en Jos
Ronnie
Christiaan
Jordy

Altin en Sandra
Milou en Benjamin
Kay en Daan

Zuiderzeeweg 41
3891 HB  Zeewolde

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 juli wordt door de 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingeza-
meld. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om de papiercontainers en/of het 
goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Zaterdag 27 juli wordt oud papier 
opgehaald. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om het oude papier vóór 7.30 
uur aan de weg op of de daarvoor 
bestemde plaatsen te zetten. In-
woners van de nieuwbouw wor-
den verzocht ook de container op 
de vertrouwde plek neer te zetten.

Open Centrumkerk Bilthoven

De Centrumkerk aan de Juli-
analaan in Bilthoven opent de 
deuren gedurende de zomerva-
kantie op de zaterdag van t/m 31 
augustus. Voorbijgangers zijn 
welkom in dit rustpunt om te 
luisteren naar de stilte en soms 
de muziek. Er is koffie en indien 
gewenst een luisterend oor.

Wilde weelde in Westbroek

Langdurige droogte en de recen-
te regenbuien hebben - dankzij 
het uitgestelde maaibeheer - in 
de Moeras- en Stinzenplanten-
tuin gezorgd voor een explosie-
ve groei van bloemrijke wilde 
planten. Goed voor de vlinders, 
de bijen en veel andere insecten. 
De natuurtuin aan de Kerkdijk 
132 in Westbroek is vrij toegan-
kelijk op zaterdag 27 juli van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 27 juli vanaf 10.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 

natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informatie 
en het boeken van een vaartocht: 
www.staatsbosbeheer.nl/activi-
teiten.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 28 juli het Fort de Rui-
genhoekse Dijk ontdekken. De 
gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroeger 
leefden. Maar ook over de bomen 
en planten rond het fort, en hoe 
die een rol speelden bij de ver-
dediging ervan. Aanvang 13.30, 
duur ca. 1,5 uur, kosten € 5,00, 
kinderen € 2,50 contant. Aanmel-
den bij het hek van het fort.. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken. Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 31 juli vanaf 14.00 uur 
met de gids van Staatsbosbeheer 
door de Molenpolder en geniet 
van de rust en de stilte van de 
natuur. Met een fluisterboot ont-
dek je de rijke historie van dit 
oude veengebied en onderweg 
loop je een stukje op het “drij-
vend land”. Voor meer informa-
tie en het boeken van een vaar-
tocht: www.staatsbosbeheer.nl/
activiteiten

Troostrijke zomerwandeling 
Samen wandelen kan troostend zijn. Tijdens het wandelen is er 
ruimte om het verlies van een dierbare met elkaar te bespreken, of 
het verlies nu kort of lang geleden is. Het afgelopen jaar is er op 
uiteenlopende plaatsen gewandeld. Dit keer is gekozen voor het 
Noorderpark/Gagelbos ten noorden van Overvecht.

De wandeling op zondag 28 juli start (10.30 uur) en eindigt bij Forel-
vijver Ruigenhoek op de St. Anthoniedijk 120. Na een kort kennis-
making wordt er 2 tot 3 kilometer gewandeld. De wandeling wordt 
afgesloten met een drankje. De wandeling gaat altijd door; neem bij 
regen passende kleding of een paraplu mee!

De troostrijke zomerwandeling voor lotgenoten is een activiteit van 
Stichting TrösT; een groep gedreven vrijwilligers die een ontmoe-
tingsplaats willen bieden aan mensen die met verlies door de dood te 
maken hebben. Aanmelden kan door een email te sturen naar info@
trost.nl.
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advertorial

Schermen 
‘Omdat het project A1/A27 onder 
oude geluidswetgeving viel (met 
een bepaalde rekenmethode) kreeg 
het dorp naar verhouding weinig 
geluidmaatregelen. Bij de geplande 
2de verbreding waren aanzienlijk 
meer schermen gepland. Ook was er 
15 miljoen beschikbaar gesteld door 
de Provincie voor bovenwettelijke 
maatregelen. Het Dorp Groenekan 
kreeg uit deze pot nog meer geluids-
bescherming. Het dorp Groenekan 
was dus voor wat betreft de afname 
van geluid positief over de verbre-
ding A27/A12 bij Utrecht. Veel 
huizen in het dorp gingen van ruim 

60 DB naar onder de 54 DB. Nu dit 
project (voorlopig) niet doorgaat is 
overleg noodzakelijk over: hoe nu 
verder moet met de geluid-, licht- en 
verkeeroverlast. En natuurlijk hoopt 
zich, mede door de files ook nog 
eens de CO2 op’. 

Geluid en Verkeer
‘RWS heeft in het kader van het pro-
ject (A27/A1/ring Utrecht) hogere 
geluidswaarden berekend voor de 
huizen in Groenekan en onder de 
huidige wetgeving betekent dit mo-
gelijk, ook zonder verbreding, recht 
op extra schermen voor Groenekan. 
Ook was overeengekomen dat er 
bovenwettelijke extra maatregelen 

zouden komen. Ik ga uitzoeken of 
ons dorp toch voor die geluidsbe-
scherming in aanmerking komt. 
Groenekan is de dupe van een knip 
in twee projecten waarvan er nu een 
niet doorgaat. 
Er is inmiddels ook een werkgroep 
Koningin Wilhelminaweg, die sa-
men met de gemeente De Bilt be-
kijkt welke maatregelen nodig en 
technisch mogelijk zijn om het sluip-
verkeer tegen te gaan. Misschien 
kunnen zich hier nu de Provincie en 
RWS bij aansluiten; immers het be-
treft hier (inter-)nationaal verkeer op 
een weg die (voor het deel buiten de 
bebouwde kom) en aangeduid is als 
erfontsluitingsweg.’ 

Het eerste deel van de verbreding A27 is al achter de rug; de vele gepande 
schermen bij deze 2e aanpassing gaan voorlopig niet door. 

KW weg als 4e baan? 

Vervolg van pagina 1

Nieuwe Service 
Online Museum

Het Online Museum De Bilt slaagt er steeds beter in het verleden van 
de gemeente toegankelijk te maken voor de inwoners. Het digitale mu-
seum wordt inmiddels regelmatig bezocht.

Om haar taak nog beter te vervullen is er een Vragenrubriek ingesteld. 
Wanneer iemand een vraag heeft over het verleden wordt deze gepubli-
ceerd in de Nieuwsbrief, waardoor lezers ervan kunnen reageren met 
antwoorden of suggesties. Wie bijvoorbeeld wil weten waar precies een 
vliegtuig is neergestort in de Tweede Wereldoorlog, wat er van een be-
drijf is geworden is of hoe de Biltse Straatweg er uitzag aan het begin 
van de twintigste eeuw dan is dit de plek om het te vragen. Gratis abon-
neren op de Nieuwsbrief kan op https://onlinemuseumdebilt.nl/
           (Dick Berents)

Gezicht op een bruggetje over de Biltsche Grift aan de Biltsestraatweg 
tussen Utrecht en De Bilt.

Op weg naar campings of stranden
kun je best in een file belanden
maar je bent lekker vrij
en wees toch maar blij
smeer je wel in om niet te verbranden

Guus Geebel Limerick

Een mooi leven

“Ik ben uitbehandeld,” begint 
hij het gesprek. We zitten aan de 
lange tafel in de zonovergoten 
woonkamer met uitzicht op 
een uitgestrekt weiland met 
koeien. De natuur is nu op 
zijn mooist en de vele tinten 
groen en geel vormen een rijk 
geschakeerd schouwspel. Maar 
de werkelijkheid van het leven 
vormt daarmee een schril 
contrast. Ik kijk naar echtgenote 
Sandra. Zij lijkt sterk en positief, 
maar ik zie het verdriet in haar 
ogen. “Ik denk dat ik het eind 
van het jaar niet meer haal. Dus 
wil ik alles nog uit het leven 
halen, samen met mijn gezin,” 
zegt Michael.  Ik moet denken 
aan het liedje van André Hazes 
Jr.: ‘Leef ’, alsof het je laatste dag 
is. En juist dat liedje zal later 
de afsluiting van zijn uitvaart 
worden. Met foto’s waarbij wordt 
gelachen (en gehuild) door de 
aanwezigen.

Ik maak kennis met een positief 
mens. Iemand die geen moment 
bij de pakken hee� neergezeten. 

Ik ben onderweg naar een kennismaking. Ik rijd op een zonnige dinsdagavond de voor mij onbekende 
straat in waar Michael woont met zijn gezin. Het appartement is op de vierde verdieping en nadat ik heb 
aangebeld hoor ik zijn stem: “Kom maar naar boven!”. Ik neem altijd de trap in plaats van de li�, omdat 
ik mezelf dan wijsmaak dat beweging goed voor me is (voor de rest doe ik niet aan sport). De deur staat 
op een kier. Vanuit de kamer komt Michael in zijn korte broek en t-shirt naar me toe: een veertiger 
met een glimlach van oor tot oor. Eigenlijk lacht zijn hele gezicht. Is dit de man die me aan de telefoon 
vertelde dat hij niet lang meer zal leven?

Die anderen troost in het 
verdriet over zijn eigen ziekte. 
Een jaar geleden kreeg hij het 
slechte nieuws; hij besloot direct 
daarna een week met zijn gezin 
op vakantie te gaan om de tijd 
die hij nog samen hee� goed te 
besteden.

Michael kan goed over zijn 
aankomende overlijden praten. 
We bespreken in grote lijnen 
wat hij, Sandra en hun kinderen 
na dat moment belangrijk 
vinden en na een uur maak ik 
aanstalten om weer te gaan. 
Als ik Michael bij de deur een 
hand geef knipoogt hij en zegt: 
“Laten we over een tijdje nog een 
keer afspreken om de details te 
bespreken”. Ik neem afscheid en 
als ik wegrijd, zie ik dat Sandra 
mij vanaf het balkon nakijkt.

Twee dagen later appt ze dat 
het plotseling heel slecht met 
Michael gaat. Die zaterdag raakt 
hij in coma en zondagochtend 
vroeg overlijdt hij temidden 
van zijn dierbaren. Zij zijn sterk 

geworden door zijn positiviteit 
en hebben daarom goed afscheid 
van hem kunnen nemen, ook 
al kwam het einde sneller 
dan verwacht. “Hij hee� een 
mooi leven gehad en wij met 
hem,” zegt Sandra. Een kleine 
week later is de uitvaart. Die is 
uitbundig en staat in het teken 
van zijn leven. Niet van zijn 
ziekte. Leef. Alsof het je laatste 
dag is. Ik krijg die tekst niet meer 
uit mijn hoofd.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 juli
t/m woensdag 31 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Bieslookpaté
Hammousse
Filet Americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt
Gegrilde kipfilet

    VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Biefstukspiezen 100
GRAM 2.25

Varkenshaas 
medaillons

SAMEN
VOOR 15.-Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KIPSATE 
VLEES

500
GRAM 8.98

Slavinken
Rundervinken
Kipvinken

4 + 1
GRATIS

2
STUKS 6.-TORTILLA'S

DEENSE BRODEN 2
STUKS 7.-

Lekker voor het weekend
STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN KAAS

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.75

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

CASHEWNOTEN 

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98

5 BBQ worstjes
5 Hamburgers
5 Kipdijsateetjes

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90
OP=OP!!! 
Pitloze Watermeloen
Per stuk € 0,99

Van onze bakker
Van onze patissier

Vers van de traiteur

Koude
Macaronischotel

€ 1,15
100 gram

Nasi of bami
met Babi-pangang of saté

€ 1,15
100 gram

Gado-Gado
van Quinoa

€ 1,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag

Alle Lasagnes
€ 1,25
100 gram

Vers gesneden
Sla-mix

€ 1,99
Zak 250 gram 

Vitaminebommen…
Blauwe bessen

€ 0,99
Per bakje 

Ze zijn er weer…
Hollandse
Opal pruimen
Heel kilo € 2,49

Grote smaak

Galia meloenen
Per stuk € 0,99
Heerlijke
zoete, sappige

Nectarines
500 gram € 0,99

Aardbeien-
Vanilletaart

Nu € 14,95
Kaas-rondjes

Per pak € 3,49

Desem
Maisbrood
Nu € 2,49
Onze bekende 
Ontbijtkoek
Nu € 1,99

Dagelijks vers
van onze eigen teler:

Hollandse
Kordia Kersen 

De lekkerste kers die er is!!! 

Kom
proeven!!!
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advertentie

Stichting Warm Hart 
organiseert vakantieweek 

door Kees Diepeveen

De stichting Warm Hart (Maartensdijk) is er in geslaagd om evenals vorige jaren, maar toen 
onder de vlag van het Rode Kruis, een vakantieweek voor 30 van haar leden te organiseren. 

Dit jaar ging de reis naar Hotel de Rijper Eilanden in De Rijp.

Maandag 17 juni stonden gasten 
en 13 vrijwilligers al vroeg klaar 
om op reis te gaan. De bus vertrok 
klokslag 13.30 uur vanaf Dijckstate 
naar de locatie van bestemming in 
Noord Holland. De keuze voor de 
reis was op hotel ’De Rijper Eilan-
den’ gevallen omdat daar alle faci-
liteiten voor ouderen en mensen die 
minder goed ter been zijn aanwe-
zig zijn. De weersomstandigheden 
en het mooie programma voor die 
week maakten deze vakantie voor 
velen een onvergetelijke. 

Smartlappen
Het weekprogramma was zeer ge-
varieerd. Een boottocht, een rondrit 
met een touringcar door Schermer en 
Beemster, een bezoek aan het prach-
tige landgoed Hoenderdael in Sint 
Anna Paulowna en een optreden van 
een smartlappenkoor. Tussendoor 
vermaakten de gasten zich met spel-

letjes en was er een barbecue in het 
programma opgenomen. De week 
werd vrijdag afgesloten met een 

heerlijk vijfgangendiner. Alle gasten 
en vrijwilligers kunnen terugzien op 
een succesvolle vakantieweek.

Als alle deelnemers aan de vakantieweek een plekje gevonden hebben kan 
de bus vertrekken naar De Rijp.

Huisvriendenavond in Gaudeamus
Op woensdag 26 juni hield huisvriend en Bilthovenaar Lucas Bunge een boeiend verhaal over 

het leven van de Franse componist Claude Debussy. Caroline Kuijpers 
speelde hierbij stukken op de piano.

Debussy (1862-1918) is vooral be-
kend door zijn werken voor piano. 
Hij bracht ook vernieuwing in de 
klassieke muziek. Al op 10 jarige 
leeftijd werd hij toegelaten op het 
conservatorium in Parijs, waar hij 
o.a. les kreeg van César Franck. 
Op 20 jarige leeftijd werd hij door 
Tsjaikovski uitgenodigd om in zijn 
huistrio te spelen. Hij vertrok toen 

voor 2 jaar naar Rusland. Na die 2 
jaar won hij de prestigieuze prijs 
De Prix de Rome, een beurs, en 
ging voor 2 jaar naar Rome. Toch 
verlangde hij terug naar Parijs en 
vestigde zich daar definitief. 

Aanhanger
Debussy was een extravagant mu-
sicus en ontwikkelde zich steeds 

meer als aanhanger van het impres-
sionisme. Deze stijl was een reactie 
op de romantische periode daar-
voor. Hij wilde vooral vernieuwend 
zijn. Later kwam hij in contact 
met Wagner, Chopin, Chausson en 
Liszt. Zijn Prélude à l’après-midi 
d’un faune wordt als een hoogte-
punt in het muzikaal impressionis-
me gezien. Het is een symfonisch 
gedicht van slechts 10 minuten. Dit 
stuk roept een mysterieuze, drome-
rige sfeer op.

Relaties
In de muziek was Debussy een bui-
tenbeentje, maar ook in zijn liefdes-
leven bewandelde hij vele zijpaden. 
Hij heeft relaties en huwelijken 
gehad met meerdere vrouwen. Uit-
eindelijk stierf hij aan de gevolgen 
van darmkanker. Het boeiende en 
bevlogen verhaal van Lucas, kreeg 
extra verbeelding door het piano-
spel van Caroline. Lucas liet ook 
fragmenten horen van orkestraal 
werk, zoals de opera Palléas et Mé-
lisande.           (Frans Poot)Lucas Bunge boeit met zijn bevlogen verhaal het publiek.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Verantwoordelijkheid boombe-
stand eindigt niet bij grondverkoop 

De financiële omstandigheden van 
de Gemeente De Bilt zijn niet op-
timaal ook getuige de laatste be-
richtgeving daarover in de lokaal 
gerichte pers. Is dat aanleiding voor 
de gemeente met een noodgang ge-
meentelijke groenstroken in de par-
ticuliere verkoop te doen? 

Met als ultiem gevolg, dat kern 
De Bilt in toenemende mate op 
verschillende straathoeken kist-

schuttingen ontwaart van zo’n drie 
meter hoog, waarmee het groene 
uitzicht dat de buurtbewoners ooit 
hadden, waarvan vele flatbewo-
ners zonder eigen tuin, voorgoed 
achter een steile muur wordt ver-
borgen? Minstens zo verdrietig is 
het dat de gemeente de wettelijke 
beschermingsbevoegdheid van de 
daar aanwezige bomen (en strui-
ken) voor het gemak mee verkoopt, 
zodat kerngezonde bomen van vaak 
tientallen jaren oud, die er wellicht 
nog eerder stonden dan de wijk 
zelf, zijn overgeleverd aan de wille-

keur van de nieuwe grondeigenaar. 
En dat in een tijd waarin bomen 
het symbool zijn van: broedloca-
tie voor vogels, CO2-compensatie, 
erosiebestrijding, natuurlijke air-
conditioning, voorkomen van wa-
teroverlast en - ook niet onbelang-
rijk - een bron van mentale rust en 
daarmee ziektepreventie. 

Notabene: de zomer van 2018 bleek 
in de ‘versteende’ kern De Bilt nog 
eens ettelijke graden heter te zijn 
geweest dan die in het nabije - zij 
het beboste - Bilthoven. 

Nog steeds staat op de website van 
de gemeente De Bilt een enquête 
vermeld over het gemeentelijke 
Kapbeleid: www.debilt.nl/bomen. 
Naar verluid zal de uitslag per 1 
oktober bekend worden gemaakt. 
Ik heb die enquête ingevuld, maar 
miste een belangrijke vraag: ‘vindt 
u dat de gemeente te allen tijde, 
dus ook na perceelverkoop de zorg 
en verantwoordelijkheid moet be-
houden voor het daarop aanwezige 
geboomte?’ 
Wat mijn antwoord op die vraag 
zou zijn geweest mag duidelijk 
zijn. 

Veroniek Clerx, De Bilt

Voor één dag fotografe 
bij De Vierklank

door Walter Eijndhoven

Fotografie is haar met de paplepel ingegoten. Daarom was het ook 
niet zo raar voor Jessica Bijl uit De Bilt een minor ‘fotografie’ te 
volgen naast haar studie Optometrie aan de Hogeschool Utrecht. 
Een mailtje naar de redactie van De Vierklank en de weg was vrij 
om een fotoreportage te maken tijdens de tentdienst in Westbroek 
op zondag 28 april.

‘Aan de Hogeschool Utrecht volg ik de studie Optometrie’, vertelt Jes-
sica. ‘Naast de studie mogen studenten ook een minor, een vak waarin je 
je interesse kunt uitdiepen, volgen. En voor mij is dat fotografie’. Jessica 
is al haar hele leven bezeten van fotografie en weet dan ook van alles 
over diafragma, aspect ratio, Bbkeh, scherptediepte of belichting. Jessi-
ca: ‘Mijn vader is ook altijd met fotografie bezig, dus ik weet niet anders. 

En als ik iets niet weet, vraag ik of 
hij een oplossing heeft, alhoewel ik 
ook veel experimenteer. Daar leer 
je toch het meest van’. 

Behalve de reportage tijdens de 
tentdienst maakte zij ook foto’s van 
een band op vrijdagavond. Jessica: 
‘Die speciale lichteffecten vond ik 
erg gaaf. Ik heb mooie opnamen 
kunnen maken tijdens het optreden 
van die band, ondanks dat mijn 
flitser het niet altijd deed. Maar de 
meeste indruk op mij maakte toch 
de tentdienst. Een volle tent in zo’n 
klein dorp. Mijn vader fotografeer-
de ook tijdens de dienst. En weet 
je, vanuit de organisatie wilden zij 
graag zijn foto’s gebruiken. Gaaf, 
toch?’ 

Jessica was voor één dag 
fotojournaliste bij De Vierklank.

Vogel gevlogen?
Afgelopen week vloog er regelmatig een jonge, tamme Vlaamse Gaai 
bij ons de tuin in. Ook andere buren (regio Looydijk/Tuinstraat) hebben 
hem (of haar?) gezien. Hij was vreselijk nieuwsgierig, nam bessen en 
brood uit de hand aan en vloog me achterna. 

Afgelopen dinsdag (16 juli) heb ik hem voor het laatst gezien. Is hij ge-
woon verhuisd, geadopteerd door iemand met lekker eten, of de maal-
tijd geworden van een hongerige kat? Wie kan me vertellen wat er met 
hem gebeurd is? Ik merk dat ik onbewust telkens naar hem uitkijk! 
             (Mirjam Pierik mirjam.pz@gmail.com)
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

WETERINGS
Hessenweg 194D, 3731 JN  De Bilt
030-2074204 ELECTROWORLD.NL
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BOSCH
WASMACHINE 
SERIE 8 ECOSILENCE 
WAW32542NL 

A+++   -30%

ENERGIE
9

KILO
A

DROGEN
1600
TOEREN

BOSCH
CONDENSDROGER
WTE84105NL SERIE 4

B
ENERGIE

7
KILO

AEG
WASMACHINE 
L6FB84GW PROSENSE

A+++   -20%

ENERGIE
8

KILO
B

DROGEN
1400
TOEREN

AEG
WARMTEPOMP-
DROGER
T7DBN400

AEG
WARMTEPOMP-
DROGER
T7DBN400

BOSCH
KOEL/VRIESCOMBINATIE
KGE36VW4A

A+++

ENERGIE
214 liter

KOELINHOUD
88 liter

VRIESINHOUD

A++         

ENERGIE
7

KILO

 699,- 

559,-

140,-
KORTING

 599,- 

429,-

170,-
KORTING

 599,- 

469,-

130,-
KORTING

 879,- 

619,-

260,-
KORTING

 419,- 

369,-

50,-
KORTING

DE BESTE PRIJS IN DE MARKT

KOM LANGS IN DE WINKEL

140,-
KORTING

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)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht
Gelegen in een bosrijke omgeving in het hart van Ne-
derland, op fietsafstand van de stad Utrecht, bieden wij 
u 102 luxe hotelkamers, voorzien ....  [lees meer]

MAISBROODJE

EIERKOEKEN

5 STUKS 
NU
€ 2,50

NU  
€ 1,40

ZOMERS GOUDGEEL

Om mee te nemen, de lekkerste

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Oud papier ondersteunt verenigingen
door Kees Diepeveen

Maar liefst dertien verenigingen uit de gemeente De Bilt zijn aangesloten bij de Stichting Inzamelen 
Oud Papier De Bilt/Bilthoven (SIOP). Twee zaterdagen per maand zijn de vrijwilligers 

van deze verenigingen in touw om in de gemeente oud papier op te halen en zo 
een mooi bedrag voor hun vereniging te verdienen.

In het kader van de bezuinigingen 
was de gemeente De Bilt in 2004 
op het idee gekomen om het opha-
len van oud papier in handen te ge-
ven van plaatselijke verenigingen. 
Deze konden hierdoor middels een 
gegarandeerd bedrag van 0,05 cent 
toen en nu 5 eurocent per kg extra 
inkomsten verwerven. De Biltse 
Sportfederatie (BSF) heeft het 
voortouw genomen en in nauwe sa-
menwerking met de Afvalverwer-
king Utrecht (AVU) en gemeente 
De Bilt is in 2005 de SIOP ontstaan. 

Papierwagen
In totaal zijn er 15 wijken gefor-
meerd. In Bilthoven 8 wijken die 
op de eerste zaterdag van de maand 
worden gelopen en 7 wijken in De 
Bilt zijn op de derde zaterdag van 
de maand aan de beurt. Elke vereni-
ging ‘adopteert’ een papierwagen, 
die door de gemeente met chauffeur 
beschikbaar wordt gesteld, maar is 

zelfverantwoordelijk voor de vrij-
willigers die de wagens bemensen. 
De frequentie waarin verenigingen 
meedoen is afhankelijk van hun be-
schikbare vrijwilligers. Dit varieert 
van maandelijks twee papierwa-
gens tot verenigingen die één wa-
gen per kwartaal kunnen bemensen.

Ophalingen
Het totaalaantal ophalingen van oud 
papier in 2018 bedroeg 182. Ge-
middeld is er 375,00 euro per auto 
per ophaalzaterdag binnengeko-
men. De totale opbrengst over 2018 
bedroeg 68.250 euro. De verenigin-
gen die vier keer hebben gelopen 
kregen uit de opbrengst 1400 euro 
en de verenigingen die 24 maal ge-
lopen hebben verdienden hier 9000 
euro mee. De meeste verenigingen 
zitten boven de 10 ophalingen! Een 
geweldige financiële steun in de rug 
voor deze verenigingen. De huidige 
deelnemers in De Bilt en Bilthoven 

zijn: BZC Brandenburg, CSV Fra-
ternitas, Badmintonvereniging Re-
flex, CKV DOS, FC De Bilt, HSV 
Centrals, Kon. Biltse Harmonie, 
KV Nova, Scouting Ben Labre, SV 
Takt ’89, Stichting Warm Hart, Vol-
leybalvereniging Salvo’67 en Wijk-
gemeente Dorpskerk De Bilt. 

Kernen
In de kernen Maartensdijk, West-
broek, Groenekan en Hollandsche 
Rading bestaan al langer afspraken 
over het ophalen van oud papier. In 
het verleden heeft een aantal ver-
enigingen zelfstandig afspraken ge-
maakt met de toenmalige gemeente 
Maartensdijk. Deze afspraken zijn 
blijvend. In Hollandsche Rading 
wordt het papier opgehaald door 
muziekvereniging Kunst en Genoe-
gen, in Westbroek door muziekver-
eniging de Vriendenkring, in Maar-
tensdijk door korfbalvereniging TZ 
en in Groenekan door de Stichting 
Warm Hart, voorheen het Rode 
Kruis. Vanwege deze oude afspra-
ken lopen de Maartensdijkse ver-
enigingen Salvo en Reflex en het 
Westbroekse DOS met de stichting 
SIOP in De Bilt/Bilthoven.

Aanmelden
Belangstellende (sport)verenigin-
gen kunnen zich desgewenst bij de 
SIOP aanmelden en komen dan op 
een wachtlijst. Er vallen wel eens 
gaten en kunnen er nieuwe vereni-
gingen in het ophaalschema wor-
den opgenomen. Deelname is niet 
vrijblijvend. Het is een verplichting 
die iedere keer nagekomen moet 
worden. Nadere informatie via 
emailadres: aw.tersteeg@ziggo.nl 
of tel. 06 51722615.

Vrijwilligers van Biltse verenigingen zijn tweemaal per maand actief om 
oud papier voor hun vereniging op te halen.  

Dorpsmarkt wordt Biltse Streekmarkt
In het vroege voorjaar werd een oproep gedaan aan Biltse inwoners om een naam voor de 

Dorpsmarkt te bedenken. Ruim 500 mensen hebben meegedacht via 
Facebook en ook ‘live’ op de dorpsmarkt (van 12 april). 

De mensen hebben gekozen voor 
de naam: Biltse Streekmarkt. ’Wij 
vinden het mooie naam voor deze 
gezellige lokale ontmoetingsplek’, 
vertelt Maaike Noorlander van 
Stichting Biltsheerlijk. ‘Hier heb je 
direct een beeld bij van mooie pro-
ducten uit onze gemeente De Bilt’. 

Nieuw
Behalve een nieuwe naam, nieuw 
logo en binnenkort ook een nieu-
we website, verandert er verder 
helemaal niets. Vier keer per jaar 
organiseert Biltsheerlijk, een en-
thousiaste groep vrijwilligers en 
lokale ondernemers, deze markt 
met kwaliteitsproducten uit deze 
gemeente, die appelleren aan ge-
zond, vers, smaak en herkenbaar-
heid. Een markt waar de con-
sument en de producent elkaar 
ontmoeten. Op een leuke manier 
krijgt men voorlichting over de 
producten en de productiewijzen. 
De Biltse Streekmarkt geeft een 
impuls aan agrarische bedrijven, 
duurzame lokale ondernemers en 
initiatieven in gemeente De Bilt.

Juni
Vrijdag 28 juni was de eerste Biltse 
Streekmarkt, op de oude vertrouw-
de plek voor restaurant Pomp 41 
aan de Dorpsstraat v/o steenstraat. 
De BBQ ging aan voor lokale ham-
burgers, pulled pork, groentespie-
sen en er worden mocktails geser-
veerd. Er was gezellige muziek en 

ook aan de kinderen was gedacht; 
zij konden vissen vangen en tover-
ballen maken. 

Info over de Biltse Streekmarkt op 
de facebookpagina ‘Dorpsmarkt De 
Bilt’ en bezoek binnenkort de nieu-
we website op: www.biltsestreek-
markt.nl.       [WE]

Op de Biltse streekmarkt tref je uitsluitend lokale producten aan. (foto 
Jorinde Brandligt)

Ali B bezoekt Martin 
Luther Kingschool 

Afgelopen donderdag was het groot feest op de Martin Luther 
Kingschool in Maartensdijk. Het einde van het schooljaar geeft alle 
reden voor een feestje. Samen met de leerlingen werd teruggekeken 
op het afgelopen jaar. 

Tijdens de feestdag werden verschillende activiteiten voor de leerlingen 
georganiseerd. Zo werden er werden spelletjes gedaan en was er was 
een groot luchtkussen waar zij heerlijk op konden spelen. Als extra ver-
rassing kwam Ali B op bezoek. Veel leerlingen kennen Ali B door zijn 
rol als coach bij The Voice Kids en van het programma Jachtseizoen 
van StukTV. Over dit programma heeft Ali B met hen gesproken en 
ze kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Als afsluiting heeft een 
aantal leerlingen uit groep 7 samen met Ali B het nummer ‘Meli meli’ 
gezongen.              (Arjan Dam)
 

Ali B wordt door de MLK-leerlingen omringd op het schoolplein.

Veldlaan schuift aan 
bij Buurttafel

Een kleurrijke foodtruck, langgerekte houten tafels, een live gita-
rist en heerlijke, versbereide gerechten: bewoners van de Veldlaan 
in Groenekan werden zaterdagavond getrakteerd op een wel heel 
bijzonder etentje. Bewoonster Ilona won een Aviko Buurttafel en 
zette haar buurtbewoners in het zonnetje met een heerlijke avond 
vol gezelligheid. 

De Buurttafel is een initiatief van Aviko, dat met de Buurttafelcam-
pagne mensen samen wil brengen door de liefde voor eten met elkaar 
te delen. De Veldlaan in Groenekan viel in de prijzen en dus reed de 
Aviko Foodtruck daar 20 juli, de straat in. Bewoonster Ilona gaf aan 
dat ze al jaren een buurtborrel willen organiseren, maar dat het tot nu 
toe nog niet is gelukt. Er zijn veel nieuwe mensen komen wonen in 
de straat en graag wil ze deze nieuwe buurtjes met elkaar verbinden. 
Vijftig buurtbewoners namen plaats aan de kleurrijk gedekte tafels voor 
een avond vol plezier en goede gesprekken; dit alles onder het genot 
van de lekkerste gerechten die ter plekke door de koks werden bereid. 
      (Jacqueline Buijs)

Buurttafel in de Groenekanse Veldlaan.
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OPHEFFINGSUITVERKOOP
tot 31 juli 2019
 
TOT 70% KORTING
op alle voorraadartikelen
 

Op alle niet voorradige artikelen

10% KORTING

De Kwinkelier 50A  ı  Bilthoven  ı  030-2251439   www.zwanink.nl Ex
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MENS is ook…
Zomerprogramma
Tot en met 30 augustus kunt u deelnemen aan de 
diverse leuke activiteiten en workshops van het 
Zomerprogramma met onder andere: 

Vrijdag 26 juli: 
Engelse conversatieles Maartensdijk en Qigong /
Tai Chi in Houdringe Bos De Bilt
Maandag 29 juli: 
Mozaïeken voor kinderen De Bilt en Workshop 
‘Kansen op passend werk in jouw regio’ De Bilt
Dinsdag 30 juli: 
Quiz en Zo Maartensdijk en Samen Lunchen De 
Bilt
Woensdag 31 juli: 
Samen Breien De Bilt en Klaverjassen Maartens-
dijk

Donderdag 1 augustus: 
Workshop Country Line Dansen De Bilt en Bijbe-
luurtje Maartensdijk
Vrijdag 2 augustus: 
Qigong /Tai Chi in Houdringe Bos De Bilt en 
Klaverjassen De Bilt

Meer activiteiten en uitgebreide informatie: 
https://www.mensdebilt.nl/uitgelicht/zomerpro-
gramma-2019   Vooraf aanmelden via servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl of servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl 

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

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

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

YAKITORI SATE
Een oosters sprookje... gemarineerde kippen dijen
Een delicatesse voor op de barbecue of in de oven.
ca. 12 - 15 min. op 150°C 100 gram 1,50

KATENVLINDERS
Uit de oude doos. Wie kent ze niet. Met o.a. gekruid
gehakt en heerlijk katenspek omwikkeld.
ca. 10 - 12 min. zachtjes braden 100 gram 1,40

VAKANTIE GEHAKT
Gemak in de vakantie. Gekruid, gezouten & gevuld met
groenten. Dus alleen nog maar balletjes maken of
lekker door een gerecht heen... 500 gram 4,98

PEPER BURGERS
Van 100% rundvlees. Lekker gekruid & gezouten.
Gegarneerd met diverse pepersoorten!!
Lekker van de BBQ zo op een broodje!! 3 stuks 4,20

DE SMIKKEL KIP
Uit onze poeliershoek: lekker gekruid voor in de oven.
Zonder been dus puur kip; verbazingwekkend lekker!
60 minuten op 200°C voor verwarmd.... 100 gram 0,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Heerlijke zomerse vakantie tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 juli t/m zaterdag 27 juli. 

Zetfouten voorbehouden.

ZOMER ANDIJVIE STAMPPOT
Uit eigen keuken: Gemakt dient de mens... 500 gram 4,25
BIEFSTUK EL TORO
Biefstuk, kruidencrème, chorizo & zontomaat 100 gram 2,25

RUNDER BRAADLAPJES
Het befaamde rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug.
Mals & mager. Om zachtjes te braden.
ca. 60 tot 75 min. sudderen 500 gram 8,25

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

wij zijn de hele zomer open. 
Maar wel om de beurt

op vakantie!

Vakantie
zomerrooster 

Christa
24 juli t/m 19 aug.

Miranda
28 juli t/m 18 aug.

Esmee
13 juli t/m 28 juli

Kimberley
24 aug. t/m 8 sept.

Let op! Maak tijdig een afspraak
voor uw vakantie. 

WIE ZIJN WIJ

Notarissen Houwing van Beek in Bilthoven is een middelgroot notariskantoor met een algemene notariële praktijk, waar 15 medewerkers 
werkzaam zijn. Onze cliënten komen behalve uit de gemeente zelf, ook uit de verre omgeving naar ons kantoor vanwege de cliëntgerichte 
benadering, service en kwaliteit die wij leveren vanuit een collegiale en informele werksfeer. Wij willen als mens dichtbij onze cliënten staan en 
bij hen betrokken zijn. Wij zijn altijd betrokken en altijd dichtbij.

We zijn op zoek naar twee nieuwe collega’s.

• een SECRETARESSE/NOTARIËLE MEDEWERKER (M/V)
(liefst fulltime) voor de algemene praktijk

• een JUNIOR SECRETARESSE (M/V)
(liefst fulltime) voor de vastgoedpraktijk 

Secretaresses met ruime ervaring buiten het notariaat hoeven niet te reageren. 

DE FUNCTIE

De secretaresse/notariële medewerker is verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële en ondersteunende werkzaamheden. Een groot 
deel van het werk zal bestaan uit het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met cliënten, maar ook met makelaars, ban-
ken, accountants en �scalisten en het verwerken van aangereikte informatie in notariële akten en brieven. Uiteraard horen ook alle andere 
werkzaamheden erbij, zoals het aanmaken van dossiers, het verzamelen en invoeren van benodigde gegevens het afwerken van de akten na 
passeren alsmede het voeren van agendabeheer. 
De junior secretaresse zal beginnen op de afdeling vastgoed met werkzaamheden zoals het aanmaken van dossiers, het verzamelen en invoeren 
van benodigde gegevens het afwerken van de akten na passeren alsmede het voeren van agendabeheer. Uiteraard zijn er bij gebleken geschikt-
heid doorgroeimogelijkheden naar de functie van secretaresse/notariële medewerker.

ONZE EISEN

Voor beide vacatures geldt dat je minimaal een HAVO denkniveau hebt. Je hebt een secretariële opleiding afgerond of gaat dat binnenkort doen, 
je bent vertrouwd met het O�ce-pakket, beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, bij 
voorkeur ook van de Engelse taal, uitstekende communicatieve vaardigheden, �exibiliteit, initiatiefrijk, discreet en accuraat. Verder verwachten 
we dat je met plezier voor ons wilt werken, een goede inzet en werkmentaliteit hebt, dat je een goed stressbestendig humeur hebt en een 
oprechte interesse toont in het notariaat. Dat je zelfstandig kunt werken is gezien het vorenstaande een open deur. Heb je al ervaring in het 
notariaat, dan nodigen we je speciaal uit om te reageren op de functie van secretaresse/notarieel medewerker.
 
WAT BIEDEN WIJ

Ons kantoor is zeer modern ingericht, goed geoutilleerd, collegiaal van instelling en heeft vooral leuke collega’s en cliënten en daardoor leuk 
werk. Naast een salaris, passend bij je leeftijd en ervaring, is er dus een �jne werkomgeving, waar je zeer zelfstandig zult kunnen werken en je 
verder kunt ontplooien.

SOLLICITATIE EN INFORMATIE

Voldoe je aan alle eisen en is deze leuke, uitdagende baan iets voor jou? Dan zijn we naar jou op zoek! Stuur dan graag voor 19 augustus 2019 je 
CV met motivatie naar Frans van Beek, email: fb@houwingvanbeek.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Wendy Knake, (030) 229 08 11. 
Je kunt ook een kijkje nemen op www.houwingvanbeek.nl. Geen acquisitie gewenst. 

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    CONTACT

Landwaart Culinair
Voor de beste salades, groente, fruit en traiteur 
moet je bij Landwaart Culinair zijn! Wij vertellen 
u graag meer over onze culinaire prestaties en de 
mogelijkheden voor catering.... [lees meer]

Van Oostrum Westbroek
Van grondwerk tot waterbouw en van bodemsa-
nering tot gladheidsbestrijding. De diensten van 
Van Oostrum zijn veelzijdig en kenmerken zich 
vooral door...  [lees meer]
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Bewegen met buurtsportcoaches
door Walter Eijndhoven

Namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert de gemeente De Bilt het 
programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ uit. De overheid hoopt, via diverse 

maatregelen, zoveel mogelijk burgers aan het sporten te krijgen. Eén van 
die maatregelen is het aanstellen van buurtsportoaches.

Binnen de gemeente De Bilt zijn 
drie buurtsportcoaches actief bij 
Mens De Bilt, met als doel kinderen 
en volwassenen te ondersteunen bij 
het vinden van hun weg in het sport-
aanbod. Eén van hen buurtsportcoa-
ches is Niels van Veelen uit De Bilt. 
‘Mijn passie ligt bij sport en kinde-
ren’, vertelt hij. ‘Vreemd vond men 
het dan ook niet dat ik koos voor 
een sportopleiding na mijn mid-
delbare school. Lekker bewegen en 
veel buiten zijn is mijn motto’. Na 
zijn opleiding kreeg Niels een baan 
binnen de kinderopvang, tot die ene 
leuke vacature langskwam bij Mens 
De Bilt. ‘Zij zochten een buurtsport-
coach en ik dacht ‘Die is voor mij’. 
Zo gezegd, zo gedaan. Niels sollici-
teerde en kreeg zijn droombaan. 
Het streven van Mens De Bilt is 
om kinderen al van jongsaf te laten 
bewegen. Van Veelen: ‘Dat is een 
streven waar ik helemaal achter 
sta. Want wat is mooier dan lek-
ker buiten te spelen en samen te 
sporten? Ook als het regent. Vanuit 
mijn professie probeer ik kinderen 
zoveel mogelijk te laten bewegen. 
Binnen de 6 kernen onderhoud ik, 
samen met de andere buurtsport-
coaches, contact met basisscholen, 
middelbare scholen en sportver-

enigingen en natuurlijk de Biltse 
Sport Federatie (BSF)’.

Kids
Buurtsportcoach Mo el Abdallaoui 
is pas sinds december in dienst bij 
Mens De Bilt. Vanuit zijn passie 
voor voetbal rolde hij het vak in. ‘Ik 
werk hier pas een half jaar, maar ik 
voel mij als een vis in het water. De 
samenwerking met mijn collega’s 
Niels en Maikel is geweldig. Maar 
het belangrijkst is dat wij sport op 
de kalender zetten. Via onze aan-
wezigheid op scholen en pleinen in 
de wijken, zoals bij het Johan Cruyf 
Court in De Bilt hopen wij kinderen 
vaker en meer te laten bewegen’. 

Gezondheidsklachten
Alweer vijf jaar geleden trad Mai-
kel Rijdes aan als buurtsportcoach. 
‘Ik werk alweer vijf jaar als buurt-
sportcoach. Samen met mijn col-
lega’s zetten wij ons niet alleen 
in voor jongeren. Via het concept 
‘Bewegen voor iedereen’ helpen 
wij, behalve jongeren, ook oude-
ren en mensen met een beperking 
met het vinden van een passende 
sportvereniging. Bewegen helpt 
hen met het tegengaan of verhelpen 
van gezondheidsklachten, zoals 

suikerziekte, hartklachten of een 
hoge bloeddruk. Via het Platform 
‘Uniek Sporten’ kan iedereen met 
een beperking het beweegaanbod 
vinden dat bij hen past. Teamleid-
ster Merije Brouwer vertelt: ‘Ook 
ontslagen patiënten uit een zieken-
huis krijgen het advies te blijven 
bewegen. Onze buurtsportcoaches 
kunnen dan helpen bij het vinden 
van het beweegaanbod. Als je het 
leuk vindt hou je het ook langer vol.

Vakantie
Tijdens de zomervakantie gaan de 
drie buurtsportcoaches gewoon door 
met buiten bewegen. Op het Cruyf 
Court, openbare schoolpleinen, maar 
ook bij W4 in De Bilt. In week 5 van 
de vakantie zijn er drie middagen 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 13 jaar. De middag start om 
12.00 uur bij het Jongerencentrum op 
Weltevreden 4 en eindigt om 17.00 
uur. Dinsdag 20 augustus vindt een 
middag plaats met voetbal, honkbal 
en tennis, op woensdag 21 augustus 
staat de Biltsheerlijk fietstocht op 
het programma en donderdag 22 au-
gustus staat in het teken van korfbal, 
beachvollybal en voetbal. Data en 
tijden zijn te vinden bij Mens De Bilt 
op www.mensdebilt.nl.

Buurtsportcoaches geven graag advies over de sportmogelijkheden binnen de gemeente De Bilt; v.l.n.r. Mo, 
Niels, teamleidster Merije en Maikel.

Nederland tegen Amerika
Op zondag 21 juli vond er bij de 
honk- en softbalvereniging Centrals 
een waar Amerikaans honkbalspek-
takel plaats. Het pupillen-, aspiran-

ten- en juniorenteam van de Centrals 
namen het op tegen 3 teams van de 
MVP International Athletics USA. 
Het waren vriendschappelijke en 

leerzame wedstrijden. Mooie acties, 
spannende wedstrijdmomenten en 
vooral heel veel honkbalplezier. 

 (Helen van Doorn)

Spelers van Centrals en MVP verzameld op het veld.

Nieuwe hoofdsponsor 
voor SVM

MAC³PARK heeft zich voor drie jaar verbonden als sponsor aan 
de selectie van de sportvereniging SVM uit Maartensdijk. Vooraf-
gaand aan deze periode was de onderneming drie jaar sponsor van 
de jeugd van SVM. 

MAC³PARK is een snelgroeiende vastgoedonderneming in Flevoland 
met 160.000 m² aan kantoor/bedrijfsruimte en hallen. Ze zijn daarnaast 
ook de trotse sponsor van de eredivisievoetbalclub PEC Zwolle en 
naamgever van het stadion. 

Na het tekenen van de contracten door bestuursleden en leden van de 
sponsorcommissie van SVM reikte voorzitter Frans van der Tol aan 
directeur Meine Breemhaar en accountmanager Esther Promes van 
MAC³PARK een fraaie bos bloemen uit. Directeur Meine Breemhaar 
beantwoorde dit gebaar met de overhandiging van drie wedstrijdballen. 
V.l.n.r. Esther Promes, Bas Geitenbeek (sponsorcommissie SVM), Meine 

Breemhaar, Frans van der Tol en Hans Nauta (sponsorcommissie SVM).  
(Foto Keep Diepenveen)

Vierklankbezorging 
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezor-
gen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog 
wel eens een brievenbus over het hoofd zien. 

Mocht u De Vierklank een keer missen de aankomende weken, dan is er 
grote kans dat een invalbezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij 
proberen ze zo goed mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen 
op uw begrip als het toch een keertje mis gaat. 
Overigens zorgen wij voor voldoende exemplaren op veel openbare 
plekken binnen de gemeente. Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank 
even meepikken. 

Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2; Tabakshop Roos; Winkelcentrum Plane-
tenbaan, Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1; Bruna; Julianalaan 
53, SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, Kwinkelier 29; Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilder-
dijklaan (kleine dorp); Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, WC Planeten-
baan, Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31, Hoogvliet supermarkt; Leyense-
weg 127, Conferentie Centrum Renova, Maartensdijkseweg.

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Dirk supermarkt; Hes-
senweg 88; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1, H.F. de Witte Centrum; Henri Dunant-
plein 4, Zorgcentrum De Bilt; Burgemeester de Withstraat 59, Verzor-
gingshuis De Akker; Soestdijkseweg 87.

Groenekan: Tankstation De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, 
Groenekanseweg 5, Fysio Fitness Visscher, Ruigenhoeksedijk 21.

Hollandsche Rading: Perron Peet, Vuurse Dreef 20, Bungalowpark 
Kleine Bos; Graaf Floris V weg 36

Lage Vuursche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 34-36, Bungalowpark De 
Spar, Koudelaan 13, Recreatie-Oord Lage Vuursche; Koudelaan 29, 
Dorpshuis Lage Vuursche; Dorpsstraat 16.

Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Primera, Kapper Hans, 
Zweistra, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate; allen aan het Maertensplein, 
Boerderij camping Hofstede de Twaalfgaarden; Achterweteringse weg 
62, Zorgboerderij Tautenburg; Dorpsweg 85

Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3



mers dat wel weten.’ De vrouwen zijn tweelingzussen en zeggen 
absoluut niet zonder elkaar te kunnen. ‘Gelukkig kunnen onze 
mannen het ook goed met elkaar vinden, maar daar hebben we ze 
ook op uitgezocht, hè Stien’, zegt ze met een knipoog. Ik vind dat 
Amsterdams wel gezellig klinken, maar ook Rotterdammers vind 
ik een leuk accent hebben. Die lijken de pest aan Amsterdam-
mers te hebben en als ze het over die stad hebben noemen ze die 
020. Stien is intussen druk bezig met de koffie en haar zus Riek 
vertelt hoe ze hier terechtgekomen zijn. ‘We staan ieder jaar op de 
camping hier in de buurt. Mijn ouders stonden er ook al dus we 
kennen het vanaf dat we klein waren. Onze mannen hebben we 
ook op de camping leren kennen. Onze ouders hadden een soort 
tent die rond Pinksteren werd opgebouwd en in september weer 
werd afgebroken. Maar onze kinderen gaan met vakantie liever 
naar Ibiza. Niks voor mij want ik durf niet te vliegen.’ Ik moet 
intussen een bakkie meedoen en krijg er een echte Amsterdamse 
jodenkoek bij. Rond het bankje lijkt het intussen wel wat op een 
camping en voorbijgangers bekijken het met een glimlach. ‘In 
het weekend hebben we altijd heel veel aanloop van familie en 
kennissen uit Amsterdam. Erg gezellig hoor.’ Na een half uurtje 
vinden ze het tijd om verder te gaan. ‘Want morgen wordt er niet 
gefietst. Dan gaan onze mannen een dagje vissen 
in Vinkeveen en wij gaan lekker winkelen 
in Utrecht, want het is wel heel mooi in 
de natuur maar af en toe hebben we toch 
behoefte aan de stad’, zegt een van de 
vrouwen. Ze lijken erg veel op elkaar 
dus weet ik niet of het Stien of haar zus 
Riek is die aan het woord is. Een van de 
mannen zegt dat het genoeg geweest is 
en roept iedereen op zich klaar te 
maken voor het vervolg van de 
fietstocht. 

Maerten   

Nootjes
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Te koop aangeboden
Horlogebatterijen en horlo-
gebandjes bij Boekbinderij 
Kok Dorpsweg 46 
Maartensdijk: 19 juli 
t/m 3 augustus zijn wij 
GESLOTEN. Tel. 0346-
212672 

Drie boeken van Unni 
Lindell; nachtzuster, boe-
man en honingval. Samen 
€3,- . Tel: 06-14040516

7 boeken van Anna en 
Serge Golon o.a. Angelique 
in opstand,-markiezen 
der engelen en haar grote 
liefde. Samen €3,-. Tel: 
06-14040516

3 boeken van Anna Blaman; 
Vrouw en vriend, eenzaam 
avontuur en overdag. Samen 
€2,- Tel: 06-14040516

Bauer inlineskates mt 46 
nieuw € 30,-. Rolschaatsen 
OPRS mt 38 nieuw met 
kniebeschermers €25,-. Tel. 
06-48372747 

Gratis af te halen Russische 
postzegels voor een verza-
melaar. Tel. 0346-830924

Grote koffer 50x70x30cm. 
met wieltjes en slotjes 
in prima staat €20,-. Tel. 
06-22212232

5 dames handtassen (3 leer) 
€10,-. Tel. 06-36252092

Wit bureaukastje met rol-
klep, ziet er mooi uit €25,-. 
Tel. 06-36252092 

Grijskleurige tuintafel rond 
met licht grijze glasplaat 
€25,- Tel. 06-36252092

Glasscherm voor douche 
198x88x6mm geen dessin 
met steunstang en wandbev. 
€25,-. Tel. 06-20589775

Antiverblindingslicht op de 
zonneklep, voor ontspannen 
autorijden bij tegenlicht, 
€19,50. Tel. 06-16641083 

Rugklachten ? Bedplaat 
hardboard 90 x 200 cm. Voor 
onder de matras € 9,-. Tel. 
06-16641083.

Mooi wollen Desso tafel-
loper 46 x 90 cm. €9,-. Tel. 
06-16641083.

Witte verstelbare (terras) 
zit- ligstoel met kussen en 
voetensteun, € 19,50. Tel. 
06-16641083 

Mooie compacte rolkoffer L 
55-B 35-H 22 donkerbruin 
€ 17,50

Sfeer openhaard met ver-
warming en afstandsbedie-
ning 80/100cm. Elektrisch 
€50,-. Vaste prijs. Tel. 
06-36252092 of 030-
6331609

Ligbed/stretcher 190x60x30 
€ 10,-. Tel. 035-6241475

Dubbele spoelbak (Franke) 
60x50 + Kraan (Grohe dou-
che) €25,-. Tel. 035-6241475

Koffiezetapparaat (Tomado) 
€7,50. Tel. 035-6241475

Altrex al.schuifladder min 
328. Max 597. €50,-. Tel. 
03462113368

Er blijkt opnieuw belangstelling te zijn voor een 
bridgecursus voor beginners (incl. 4 oefenavonden), welke 
mogelijk vanaf 16 september (tot en met 20 januari 2020) 
op basis van boekje 1 van Berry Westra kan plaatsvinden. 
Geïnteresseerden kunnen belangstelling voor het volgen 
van deze cursus, die bij een voldoende aantal aanmeldin-
gen, gegeven door Henk van de Bunt, op maandagavond in 
het paviljoen van SVM (Dierenriem 4 te Maartensdijk) kan 
starten, aangeven. Minimaal 12 deelnemers (kosten dan 90 
euro) en maximaal 20 deelnemers (kosten dan 75 euro). 
Belangstelling kan worden aangegeven c.q. informatie kan 
worden ingewonnen via bridgeopleiding@ziggo.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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Metalen uitklapbare kam-
peertafel kunststofblad. 
Br.52,5 cm, L. 66cm, H. 
48cm. Uitsch.b 66cm. €20,-. 
Tel. 0346-212492.

Bert Wandel schoen. 
Compleet leer. Mt.40 €15,-. 
Tel. 0346-213469

Aqarel rood borstje + lijst. 
N.huisman €15,-. Tel. 0346-
213469

Personeel gevraagd
Wij zijn op zoek naar 
W I N K E L P E R S O N E E L 
voor de zaterdag; ervaring 
niet vereist! Leuke gezel-
lige ervaren ploeg die 
je alles leert om mee te 
draaien in winkel. Gewoon 
bellen of langs komen! 
Kwaliteitsslagerij van Loo. 
030-2203813.

Wij zijn op zoek 
naar een enthousiaste 
SCHOONMAKER! Wie 
wil ons dagelijks helpen 
van 16.00u. tot 18.30u. met 
de schoonmaak van ons 
bedrijf? Goede verdiensten 
en gezellig team! Gewoon 
bellen of langskomen. 
Kwaliteitsslagerij van Loo. 
030-2203183

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij? 
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Personeel aangeboden

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

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

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

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

Welk lief en geduldig per-
soon wil mijn moeder op 
leeftijd HELPEN? Een 
ochtend in de week in 
Hollandsche Rading. Licht 
schoonmaakwerk, ook 
eens een wasje draaien. Tel 
06-40302679

Gezocht voor dochter asiel-
zoekend gezin: LAPTOP 
voor de brugklas. U zou 
haar dolblij maken. Contact 
p.a.h.hormann@uu.nl

P a s s i o n s b y B e r r y l 
MASSAGES www.passions-
byberryl.nl Tel. 0640499562

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

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

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en 
in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Op ’t bankje
Het vakantieseizoen is weer begonnen en mensen uit de grote 
stad kiezen dan graag deze omgeving uit om met de fiets een 
toeristische tocht te ondernemen. Logisch natuurlijk, want als je 
altijd in het drukke stadsverkeer zit is het een verademing om in 
deze regio te vertoeven, want hier heb je de ruimte en kun je van 
de natuur genieten. Ik kijk vanaf het bankje naar de best wel veel 
fietsende vakantiegangers. Zag je voorheen in deze tijd meestal 
jongere mensen fietsend voorbijkomen, nu zijn de meesten wat 
meer op leeftijd. Ze hebben er vaak flink de vaart in en passeren 
de jonkies met gemak. Ja, ze hebben elektrische fietsen en lijken 
volop te genieten. Als twee mannen en twee vrouwen langs het 
bankje fietsen hoor ik er een roepen: ‘Dat is een mooie plek om 
even een bakkie te doen.’ Ze stappen af, parkeren hun fietsen keu-
rig aan de kant en nestelen zich op het bankje dat net voldoende 
plaats biedt. Ze groeten me joviaal en ik hoef niet te raden waar ze 
vandaan komen, want ze hebben een onvervalst Amsterdams ac-
cent. ‘Effe een bakkie doen’, zegt een van de vrouwen en haalt uit 
de fietstas een thermoskan en bekers tevoorschijn. U drinkt toch 
zeker ook een bakkie mee’, zegt ze terwijl ze me een plastic beker 
in de hand duwt. Ik laat het maar gebeuren want weigeren heeft 
natuurlijk geen zin. ‘We komen uit Amsterdam en daar is het toch 
wel anders fietsen dan hier. Zeker nu al die toeristen er weer zijn. 
Die huren dan een fiets maar weten niet wat de verkeersregels 
zijn.’ De andere vrouw begint te lachen. ‘Alsof de Amsterdam-

Oude groente, 
vers gegroeid

Buurvrouw Mina van Noort verbouwde tot op 
hoge leeftijd haar eigen groenten in de moestuin. 
Fameus waren haar sperziebonen; Mentos, een 
smakelijk oud bonenras. De planten groeien langs 
bonenstaken wel 3 meter omhoog en geven rijke 
oogst. 
Ieder jaar bewaarde 
Mina een deel van de 
oogst als zaaigoed voor 
het daaropvolgende 
jaar. Zo gaf zij ze aan 
mij door. Zelf kreeg zij 
de bonen van haar va-
der. Deze verbouwde 
100 jaar geleden Men-
tos bonen voor de ver-
koop.

In Haiku (Japanse 
dichtvorm in 3 regels 
van 5-7-5 lettergrepen):

Bonen in de tuin
Slingeren zich ouder-
wets
Tot rijpe hoogte

Karien Scholten 
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Maximaal 4 kratten per klant 

STUNT

 1+1
GRATIS 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 24 t/m dinsdag 30 juli 2019. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Stoney Creek 
 Australische wijn 
6 fl essen van 0.75 liter
 Van /35.94
Voor 17.97

Alle ijs pints
2 pints van 500 ml
 Van /2.60 - /10.62 
Voor 1.30 - 5.31 
M.u.v. Ben & Jerry's

 Heineken 
 Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.29 

 L’Or koffi ecapsules 
 4 pakken met 10 stuks 
Geschikt voor Nespresso® koffi emachines
 Van /10.36 - /12.36 

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 9.99 
PER KRAT

 6.99 
4 STUKS

STUNT

 3+3
6 HALEN
3 BETALEN

EXTRA 

SCHERP

GEPRIJSD! 

STUNT

 1+1
GRATIS 

 Valess 
 2 pakken van 160 - 180 gram 
 Van /5.10 - /6.16 
 Voor 2.55 - 3.08 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Mosselen!!

Woe.
24-07
Do.

25-07
Vr.

26-07
Za.

27-07
Zo.

28-07

Gebakken 
diamanthaasfilet 

met stroganoffsaus

Victoriabaarsfilet 
met kappertjessaus

Vegetarische pizza 
met koolsla

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
31-07
Do.

01-08
Vr.

02-08
Za.

03-08
Zo.

04-08

Entrecôte v.d. grill 
met knoflooksaus

“Bouillabaise” 
(Zuid-Franse 
visschotel)

Portobello 
gevuld met geitenkaas

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Het Kikkerpad en de peilbuis
door Henk van de Bunt

Al sinds de 12e eeuw probeert de mens het water in stad en provincie Utrecht naar zijn hand te 
zetten. Eerst door het aanleggen van dijken, het graven van sloten en kanalen en later 

door het bouwen van sluizen, stuwen, molens en gemalen. 

Het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden heeft in deze 
regio diverse fietsroutes uitgezet 
waarvan er ook een langs Groene-
kan en Westbroek voert. De rou-
tes voeren langs oude en nieuwe 
waterschaps-’kunstwerken’ en 
vertellen het verhaal erbij. De 
complete route is te downloaden 
via de website van het Hoog-
heemraadschap maar voor De 
Vierklank hebben we ons beperkt 
tot de waterwerken van deze fiets-
route die in de gemeente De Bilt 
liggen en verdelen dat in twee de-
len. Deze week deel 1.

Het rijden van deze fietsroutes is 
niet alleen een uiterst heerlijke en 
zinvolle vakantiebesteding, het 
geeft ook een goed beeld van de 
drie taken van het waterschap: 
veilige dijken, droge voeten en 
schoon (oppervlakte) water. Het 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden is niet de enige or-
ganisatie die zich met water in 
Utrecht bezighoudt. Ook de ge-
meenten, Rijkswaterstaat, drink-
waterbedrijf Vitens en buurwa-
terschap hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht beheren 
sluizen, gemalen, rioolsystemen 
en pompstations. Het ministerie 
van Defensie bezat forten, slui-
zen, inlaatwerken en inundatieka-
nalen van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

Route
De hele route start midden in de 
stad Utrecht bij de Weerdsluis. 
Zoals geschreven stappen wij 
pas op de fiets bij de Schuif in 
de Groenevaart, daar waar je de 
Koningin Wilhelminaweg verlaat 
om naar de Gageldijk te komen. 
We missen daardoor Het Zwarte 
Water in de stad Utrecht, dat al 
bestaat sinds de 12e eeuw en zijn 
naam ontleent aan het zwarte, ve-
nige water. Ook ‘omzeilen’ wij 

het Rioolgemaal Professor Fuch-
slaan, dat het afval- en regenwater 
uit het rioolstelsel van Tuindorp 
naar de rioolwaterzuiverings-
installatie aan het Zandpad in 
Utrecht pompt. De schuif in de 
Groenevaart staat tegenwoordig 
altijd open om in droge tijden 
maar liefst 40 m3/min. water, af-
komstig uit de Kromme Rijn, door 
te laten richting Maartensdijk. In 
het verleden is de schuif gebruikt 
om kwelwater van de Utrechtse 
Heuvelrug vast te houden. Dit is 
niet meer nodig in verband met 
verdroging. Bij de schuif staande 
zie je het recreatiepark Ruigen-
hoek goed liggen (foto 1).

Via de Koningin Wilhelmina-
weg komen wij op de Ruigen-
hoeksedijk bij het pompstation 
van drinkwaterbedrijf Vitens. 
Hier pompt het drinkwaterbedrijf 
grondwater op dat gebruikt wordt 
voor drinkwater voor de inwoners 
van Utrecht-Noord, Groenekan en 

Maartensdijk. Er zijn twee effec-
tief werkende tappunten waar de 
dorst ook daadwerkelijk kan wor-
den gelest. Een heuse picknick-
bank maakt de uitnodiging alleen 
nog maar verleidelijker (foto 2). 

Een volgend punt is een brede wa-
tergang die de Ruigenhoeksedijk 
kruist (foto 3) en uitkomt bij ge-
maal Overvecht-Zuid. Dit gemaal 
pompt overtollig water uit de pol-
der Ruigenhoek naar Overvecht 
en uiteindelijk naar de Vecht. In 
de routefolder is een foto opgeno-
men van deze watergang met uit-
voerig een informatiebord daar-
bij in beeld. Het bord vermeldt 
informatie over de gedeeltelijk 
herstelde tankversperring, die 
kort voor 1940 werd gebouwd. 
Terecht vraagt het Hoogheem-
raadschap op deze wijze aandacht 
voor die tankversperring. Het was 
het modernste verdedigingmiddel 
van de Waterlinie. Dankzij al die 
sloten,weteringen etc. waar het 

Hoogheemraadschap het beheer 
van heeft kon het land onder wa-
ter gezet worden; Hoogheemraad-
schap en Defensie waren dan ook 
dikke vriendjes.

Het Fort op den Ruigenhoekse 
Dijk (1869-1870), in eigendom 
van Staatsbosbeheer. Het sloot de 
dijkwegen, tevens inundatiekaden 
af. Rondom het fort worden dik-
wijls broedvogels als de bosuil, 
de grote bonte specht, de blauwe 
reiger en de ijsvogel aangetroffen. 
Doordat er zand op de gebouwen 
ligt, afkomstig uit de fortgracht, 
is het een ‘eilandje’ van zand-
grond in het veengebied, wat een 
aantal bijzondere plantensoorten 

oplevert, zoals koningskaars en 
zwarte toorts.
Daar waar de Ruigenhoeksedijk 
tegen Het Fort op den Ruigen-
hoekse Dijk naar links moet 
buigen staat het Watermeetpunt 
Fort Ruigenhoek Het waterschap 
houdt het water in de fortgracht 
goed in de gaten. In de groene 
palen zit meetapparatuur voor de 
waterkwantiteit; (foto 4) daar-
naast worden elke twee weken 
monsters genomen om de water-
kwaliteit te bepalen; als het warm 
is zelfs vaker omdat het water van 
de fortgracht ook officieel zwem-
water is van Zwembad De Kikker.

Volgende week deel 2

Foto 1: De schuif in de 
Groenevaart staat tegenwoordig 
altijd open.

Foto 3: De brede watergang die de Ruigenhoeksedijk kruist en uitkomt bij 
gemaal Overvecht-Zuid. 

Foto 4: Een van de twee groene 
palen die meetapparatuur bevat 
om waterkwantiteit te bepalen.

Foto 2: Fris slokje water aan de Ruigenhoeksedijk.

De Groene route -18 kilometer 
- via het sluizencomplex bij de 
Rijksmunt door Overvecht naar 
het Noorderpark en via Groene-
kan weer naar de Weerdsluis - is 
te downloaden op www.hdsr.nl 
of verkrijgbaar bij Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlan-
den, Postbus 550, 3990 GJ Hou-
ten (E-mail: post@hdsr.nl.)
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