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Bilthovense Melkweg 
weer open

Na de oplevering van de 105 duurzaam gebouwde nieuwe wonin-
gen aan de Melkweg in Bilthoven heeft de gemeente het openbaar 
gebied er omheen opnieuw ingericht. Sinds vrijdag 21 mei is de 
Melkweg weer open voor al het gemotoriseerde verkeer. Ook de 
bus rijdt weer de normale route door de Melkweg. 

Het eindresultaat mag er zijn. De straat bevat veel groen met bomen, 
struiken en hagen. Ook is aan verkeersremmende maatregelen gedacht, 
zoals oversteekplaatsen, verkeerslichten en verhoogde plateaus. Verder 
loopt door de wijk een snelfi etsroute, als schakel in de provinciale route 
Utrecht-Amersfoort, zodat fi etsers op een veilig fi etspad naar de plaats 
van bestemming kunnen rijden. De kleur van het asfalt van het fi etspad 
is alleen rood voor beter onderscheid. Er zijn rode fi etsstroken met een 
wettelijke status; die status hebben ze alleen als er een fi etssymbool 
op de strook staat, zoals hier bij de Melkweg. Uit enquêtes blijkt dat 
de meningen verdeeld zijn over de dubbele midden-markering met de 
blauwe middenkleur. Oudere fi etsers vinden dat het er daardoor niet 
veiliger op geworden is. Jongeren daarentegen zeggen de nieuwe ver-
keerssituatie wel veiliger vinden.
Wethouder Smolenaers vindt de Melkweg het voorbeeld voor een mo-
derne straatinrichting in de gemeente De Bilt: ‘Hier komt alles samen, 
verkeersveiligheid, duurzaamheid en een groene aankleding voor een 
prettige woon- en leefomgeving!’

Groen
In 2020 is gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Na-
dat in 2019 de gehele riolering en alle nutsleidingen waren vervangen, 
is de bestrating vernieuwd voor de Melkweg en de omliggende straten. 
Ook aan het groen is gedacht. Zo zijn er bomen terug-geplant en zijn 
veel nieuwe bomen, beukhagen en groenperken aangeplant. Ook de 
duurzame woonwijk is een aanwinst voor de gemeente. De woningen 
zijn gasloos opgeleverd, voorzien van warmtepompen in de woning en 
zonnepanelen op het dak.      [HvdB]

Vervolg geschorste 
raadsvergadering van 27 mei 

door Guus Geebel

De gemeenteraadsvergadering van 27 mei werd vanwege het late tijdstip geschorst bij de 
behandeling van het raadsvoorstel van B en W over de Biltse bijdrage aan de Regionale 

Energiestrategie U16 (RES). Op 1 juni werd de vergadering hervat met de stemming over dit 
voorstel en de ingediende amendementen en moties. De vijf ingediende amendementen werden 

alle verworpen. Het voorstel werd met 18 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.

Van de zes in stemming gebrachte 
moties werden er drie aangeno-
men. Een motie ingediend door 
Krischan Hagedoorn (PvdA) die 
het college vraagt te streven naar 
meer dan vijf hectare zon op dak, 
wordt unaniem aangenomen. Ook 
is er een meerderheid voor de door 
hem ingediende motie die vraagt 
bij de invulling van het participa-

tietraject voor het nieuwe zonne-
veldenbeleid te onderzoeken of en 
hoe overheidsparticipatie, door de 
gemeente, de provincie of het Rijk, 
bij zonneparken in de gemeente 
mogelijk en wenselijk is. Een mo-
tie ingediend door CDA en Groen-
Links roept het college op bij nieu-
we beleids- en uitvoeringsplannen 

waar mogelijk ook innovatieve 
technieken en mogelijkheden mee 
te nemen vanuit onze burgers, be-
drijven en anderszins, die bijdra-
gen aan de duurzaamheidsambi-
tie en de RES-bijdragen richting 
2050 van de gemeente. Deze motie 
wordt met 25 stemmen voor en 1 
tegen aangenomen. 

Zienswijze concept IRP
De raad stemde met 21 stemmen 
voor en 5 tegen in met de ziens-
wijze op het Concept Integraal 
Ruimtelijk Perspectief (IRP) voor 
Ruimtelijk Economisch Program-
ma U10. Er werden zeven amen-
dementen ingediend. Zes door 
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
en een door raadslid Boer (SP). 
Alle amendementen werden ver-
worpen. Henk Zandvliet (Groen-
Links) vraagt hoe het college, los 
van de lopende participatietra-
jecten, inwoners bij het IRP wil 
betrekken. Jette Muijsson (Beter 
De Bilt) zegt geen voorstander te 

zijn van de samenwerking in de 
U10. ‘Met samenwerking is niets 
mis, maar dan wel tussen demo-
cratisch gekozen afvaardigingen.’ 
Zij vraagt zich af waar de provin-
cie hierbij is. Arjan Muijs (CDA) 
hield zijn maidenspeech. Daarbij 
is het een traditie dat die niet door 
interrupties onderbroken wordt. 
Hij vindt dat het doel om samen 

te werken in U10-verband en slim 
om te gaan met de beschikbare 
ruimte wel dynamisch moet zijn. 

Democratisch gehalte
Connie Brouwer (Fractie Brouwer 
en ChristenUnie) zegt: ‘Er is veel 
aandacht voor groen groeit mee 
en tegelijk houden we het proces 
van verstedelijking in de gaten.’ 
Hanneke de Zwart (D66) vraagt 
wat het democratisch gehalte van 
de U10 is. Zij vindt de werkwijze 
van de U10 weinig transparant. 

Wat is de U16 en wat de U10

In de energieregio U16 werken 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschap-
pen, de provincie Utrecht, Stedin, belanghebbenden en inwoners samen 
aan een de RES U16. Gemeenten en waterschappen in de U16-regio heb-
ben net als de provincie Utrecht al voor zichzelf energiedoelstellingen 
geformuleerd, waarover ze ook het gesprek met hun inwoners en andere 
belanghebbenden voeren. Op basis van deze ambities, en een technische 
analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende 
overheden dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door 
bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen.

In de U10 werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieu-
wegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, 
Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist samen aan maatschappelijke opga-
ven die vragen om een aanpak die gemeentegrens-overstijgend is. In het 
samenwerkingsverband U10 dragen die twaalf Utrechtse gemeenten zorg 
voor het behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio.          
            [GG]

Het RIVM-terrein en omgeving in Bilthoven. (foto Nienke van Weele)

Over de vormgeving en kleuraanduiding van het fi etspad verschillen de 
meningen. [foto Henk van de Bunt]
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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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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/06 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via kerkelijkbureau@

pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/06 • 09.30u - Ds. J. P.J. Voets
13/06 • 18.30u - Ds. A. Goedvree

Woudkapel
13/06 • 10.30u - Livestreamdienst met 

Johan Goud
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
13/06 • 14.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/06 • 10.30u - Gebedsviering 

Janine Noten 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
13/06 • 10.00u - Ds. G. Bikker
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/06 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
13/06 • 09.00u - Gebedsviering J. Vroom 

en K. van Gestel
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/06 • 10.00u - spreker Henri Hūpscher

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/06 • 15.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/06 • 10.00u - Ds. J. den Boer
13/06 • 18.30u - Ds. J. den Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/06 • 11.00u - Dhr. Jan Grootendorst
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/06 • 10.00u - Ds. G. M. van Meijeren 
voorbereiding Heilig Avondmaal
13/06 • 18.30u - Ds. S.J. Verheij
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/06 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
13/06 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartensker Open huis viering / 
Gebedsviering    

13/06 • 10.00u - Gebedsviering Anton 
Sonderman

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/06 • 10.00u - Ds. P. van Veldhuizen
13/06 • 18.30u - Dhr. J. Brunt

PKN - Herv. Kerk
13/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
13/06 • 18.30u - Ds. M. Dubbeldam

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

                      

Peter van Mondfrans

Met groot verdriet, maar dankbaar dat hij tot het laatst de  
regie in eigen hand kon houden, laat ik weten, dat Peter, mijn  
levenspartner, is overleden. Het is goed geweest.

Amsterdam, 9 november 1949 Bilthoven, 25 mei 2021

De uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

Rembrandtlaan 17 -28
3723 BG Bilthoven

Jouke Schmitz

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ haalt zaterdag 12 juni oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 12 juni haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Webinar mantelzorg  
en thuiswerken

Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
organiseert op 16 juni van 12.00 tot 
13.00 uur een gratis online Webi-
nar over de combinatie van thuis-
werken en het geven van mantel-
zorg. De nadruk ligt op praktische 
tips aan de hand van informatie, 
filmpjes en een stroomschema dat 
speciaal voor de werkende mantel-
zorgers is ontwikkeld. Aanmelden 
kan via mantelzorg@mensdebilt.
nl of telefonisch via 06 130 71129.

Vaderdagactie Woord en Daad

De kiprolladeactie van vorig jaar 
wordt dit jaar herhaald. De rollades 
kunnen besteld worden bij Jolanda 
van Ginkel tel. 0346-211970 of 
gert.van.ginkel@solconmail.nl 

en bij Ria Hennipman tel. 0346-
282291. Bestellingen doorgeven 
voor zaterdag 12 juni. De rollades 
worden zaterdag 19 juni bezorgd. 

Inloop SeniorWeb 

Vanaf 15 juni is het Digitaal Café 
van SeniorWeb Idea weer terug. 
Heeft u een korte vraag over uw 
tablet, pc of smartphone, wilt u op 
weg geholpen worden of welke 
cursus voor u geschikt is? Ga dan 
even aan bij het Digitaal Café. 
Deskundige vrijwilligers van Seni-
orWeb geven u antwoord. Iedere 
dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur 
in Bilthoven en op vrijdag van 
14.00 tot 15.30 in Maartensdijk. 
Toegang is gratis. Meer informa-
tie via de website www.ideacul-
tuur.nl/digitaalcafe of via de telnrs. 
0858222777 of 0302299003.

School met de Bijbel 
zamelt in voor De 

Voedselbank
door Henk van de Bunt

Maandag 31 mei startte de School met de Bijbel in Maartensdijk 
met een inzamelingsactie voor de Voedselbank in De Bilt. In alle 
8 groepen is er stilgestaan bij de bevoorrechte positie waarin de 
meesten van ons zich bevinden. 

Adjunct directeur Harry Prosman vertelt: ‘Dagelijks geniet men van 
de grote voorspoed terwijl er - ook in de gemeente De Bilt, wekelijks 
meer dan 125 gezinnen zijn die dit niet na kunnen zeggen. Wij zien 
het als onze christenplicht om voor onze medemens te zorgen en dus 
mededeelzaam te zijn. Leerlingen konden allerlei producten meenemen 
naar school. Als school hebben we een serie producten aangeschaft en 
uitgestald zodat de kinderen op een idee werden gebracht. In de ge-
meenschapsruimte verzamelden wij elke dag de meegebrachte bood-
schappen en op vrijdagmiddag werd het allemaal opgehaald door me-
dewerkers van de plaatselijk Voedselbank’. 
De plaatselijke Voedselbank liet weer een stapel lege kratten achter zo-
dat er opnieuw een weekje kan worden ingezameld.   [HvdB]

De leerlingen ielpen graag met het sjouwen van de gevulde kratten.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De Klussenbus rijdt weer
door Walter Eijndhoven

Na ruim een jaar uit de running te zijn geweest, komt de Klussenbus weer langs om karweitjes 
op te knappen voor 65+’ers, gehandicapten en mensen met een uitkering. In verband met 

corona stond de bus meer dan een jaar stil.

Afgelopen jaar veranderde één en 
ander. Hoewel Stichting Klein kar-
wei zelfstandig bleef, verhuisde 
het meldpunt voor klusjes naar het 
pand van Mens De Bilt. Vrijwilli-
gers van de Klussenbus doen aller-
lei klusjes in en om huis, voor een 
tarief van 12 euro per klus. Wim 
Hugens: ‘Voorheen stelden wij al-
tijd 12 euro per klus, dat maximaal 
een uur mocht duren. Veel klanten 
denken dus dat een klusje van bij-
voorbeeld een half uur 6 euro kost, 
maar dat is niet zo. Of de klus nu 10 
minuten duurt of een uur, de prijs 
blijft hetzelfde, 12 euro’.

Oproepbaar
De vrijwilligers van de Klussenbus 
zijn niet voor iedere klus oproep-
baar. Tuinonderhoud, een kamer 
witten of schilderwerk horen daar 
niet bij. ‘Wij doen echt klusjes die 
niet langer duren dan één uur, legt 
Hugens uit. ‘Te denken valt aan op-
hangen en bevestigen van lampen, 
schilderijen, boekenplanken en der-
gelijke, kleine gaatjes in muren of 
plafonds dichten, lekkende kranen 
repareren, steunen bevestigen in 
de douche of op het toilet, cv ont-
luchten of bijvullen, schappen ma-
ken, gootsteen/ afvoer ontstoppen, 
gordijnrail vervangen/ bevestigen, 

wc-bril vervangen of lampen ver-
wisselen en nog veel meer.
Dankzij de Stichting kan de Klus-
senbus 65-plussers, gehandicapten 
en mensen met een uitkering uit 
de brand helpen. Met het geld dat 
aan klusjes wordt verdiend, wordt 
nieuw gereedschap als boren, 
schroefjes, spijkers en dergelijke 
aangeschaft. Ook het onderhoud 
van de bus valt hieronder.

Meldpunt
Als u een klus heeft, kunt u het 
meldpunt bellen op werkdagen tus-
sen 14.00 en 17.00 uur, op het tele-
foonnummer 030 2287799 of naar 

De klussenbus klaar voor een karwei.

het meldpunt in Maartensdijk op 
nummer 0346 214161. Het meld-
punt geeft uw aanvraag door aan de 
coördinator van de Klussenbus. Hij 
belt zo spoedig mogelijk om een af-
spraak te maken op een maandag, 

dinsdag of donderdag. Een vrijwil-
liger komt dan langs om de klus te 
klaren. Wim Hugens: ‘Oh ja, voor 
ik het vergeet, wij vragen de klant 
altijd cash te betalen, dus niet beta-
len per pin of met groot geld’.

Theater in ’t Groen weer open 
Op 13 juni gaat Theater in ’t Groen 
weer open met ‘In de Hoofdrol’: een 
intieme theatermiddag. Men maakt 
kennis met kunstverzamelaar, maar 
vooral levenskunstenares Hella van 
Schaik. Er vindt een live-interview 
plaats en ter plekke spiegelen vier 
acteurs met toetsenist Peter Huber 
deze verhalen door improvisaties.

Deze ‘In de Hoofdrol’ met Hella 
van Schaik is de eerste van een 
reeks waarin bekende en minder 
bekende mensen hun verhalen 
voor het voetlicht brengen. ‘In de 
Hoofdrol’ is op 13 juni om 15.00 
uur. Kaarten: www.theaterinhet-
groen.nl.    [HvdB]

Hella van Schaik en Nelly van der Geest in vooroverleg. (foto Sanne van 
derZee)

Wethouder Madeleine 
Bakker ere-lid KNHB

Het CDA De Bilt – Maartensdijk feliciteert haar wethouder Madeleine 
Bakker met haar benoeming tot erelid van de Koninklijke Nederlandse 
Hockeybond! Madeleine heeft vanaf 2012 negen jaar lang deel uitge-
maakt van het bondsbestuur van de KNHB met in haar portefeuille 
competitiezaken en hoofdklasseaangelegenheden, daarnaast was zij 
ook vice-voorzitter. Voorzitter Erik Cornelissen roemde tijdens de 
uitreiking van de bloemen en het ere lidmaatschap Madeleine’s ver-
diensten voor de hockeysport. Zo was Madeleine ook jaren daarvoor 
al voorzitter van SCHC, daarnaast is zij nog steeds als keeper in een 
vrouwenelftal fanatiek met het spel bezig.

Voorzitter Erik Cornelissen overhandigt Madeleine Bakker een 
prachtige bos bloemen nadat zij benoemd is tot erelid van de KNHB.

ingezonden mededeling 

De Bijentuin

Omwonenden van dit perceel aan de Aeolusweg in De Bilt hebben een 
stuk grond van de gemeente geadopteerd en er een zgn. bijentuin van 
gemaakt. De volop aanwezige bloemen trekken veel bijen aan. De tuin 
is voor menig voorbijganger een lust voor het oog. Het onderhoud 
wordt door de omwonenden zelf gedaan en is hiermee ook een sociaal 
project. (Frans Poot)
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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

Paella 
boordevol vis

€ 1,95
100 gram

Koude
macaroni schotel

€ 1,25
100 gram

Kip teriyaki salade € 1,75
100 gram

Proef de zomer….

Heerlijke zoete
Vers gesneden
Watermeloen 

Bak 500 gram € 2,99

Kersen taart
Nu € 15,95

Parmezaanse
Kaasstengel
Nu € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 10 vrijdag 11 en zaterdag 12 juni.

Haal de zomer in huis…
Er zijn weer volop

Abrikozen, Wilde Perziken, 
Nectarines, Hollandse Kersen, 

Spaanse Kersen, Meloenen, 
Hollandse aarbeien en nog veel 

meer zomerfruit….

De lekkerste asperges van onze 
vaste teler… Scherpe dagprijzen 

en gratis geschild…!!!

Desem
rustique bol

Nu € 2,99
Chiabatta 
Olijf of tomaat

Nu € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we een 
groot assortiment met 
luxe voorgerechten en 

culinaire hoofdgerechten.

En een groot assortiment 
maaltijd salades…!!!

Notenafdeling:
Pinda's
met of zonder zout

Nu 2 bakken € 4,98

Zomer spaghetti
    

€ 5,95
Per portie

De lekkerste
Hollandse bloemkool

€ 1,49
Nu

Lekker zoet en sappig
Nectarines € 1,99

500 gram

14
06

15
06

16
06

Watermeloen 

Bak 500 gram € 2,99

Lekker bij de BBQ!

Nieuw...

Heerlijk met dit zomer weer...

Nieuw...

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 juni
t/m woensdag 16 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

VLEESWAREN TRIO

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 6.98

Rosbief
Fricandeau
Boerenham

VOORDEEL HELE WEEK

Kip in braadzak

Kipdij saté

Spareribs

Kipfilet
naturel of gemarineerd

VANWEGE DE VERBOUWING 
STAAN WIJ MET ONZE 

MARKTWAGENS TUSSEN 
LANDWAART EN NAGEL!

8
VOOR 10.-

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.98

1
KILO 8.98

KIPDIJ FILET

1
KILO 8.99

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

GRILLWORST + 
LEVERWORST

SAMEN
VOOR 8.-

HEERLIJKE GRASKAAS
1

KILO 11.-

KAAS



Zonnepanelenfietspad 
langs N417

door Henk van de Bunt

Op 14 juni 2021 start de aanleg van het zonnepanelenfietspad 
over een lengte van 350 meter tussen de bushalte Maartensdijk 
(Achterwetering) en de rotonde met de Dorpsweg. De door die 
zonnepanelen opgewekte energie wordt terug geleverd aan het 
energienetwerk.

In de afgelopen periode zijn er al wat voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd zoals het plaatsen van twee aansluitkasten en het aanleggen 
van de verbinding richting het bestaande energienet. 

Werkzaamheden
In de periode van 14 juni t/m 16 juli vinden de volgende werkzaamhe-
den plaats: 
  •   Inrichten van een werkterrein en aanleggen van een tijdelijk fietspad 

in het naastgelegen weiland. 
  •   Verwijderen van de bestaande fietspadverharding. 
  •   Aanbrengen benodigde kabels en leidingen in de berm van het fiets-

pad. 
  •   Uitvlakken van de ondergrond voor het plaatsen van de panelen. 
  •   Aanbrengen van betonnen elementen voorzien van zonnepanelen. 
  •   Aansluiten van de elementen op de aansluitkasten. 
  •  Testen van het systeem. 
  •   Opruimen werkterrein en verwijderen tijdelijke fietspad. 

Hinder 
Gedurende de werkzaamheden aan het zonnepanelenfietspad blijft de 
N417 gewoon open voor autoverkeer dat weinig tot geen hinder zal 
ondervinden. Voor (brom-)fietsers wordt een tijdelijk fietspad aange-
legd langs het werkvak. Dit tijdelijke fietspad is breed genoeg om in 
twee richtingen te berijden en wordt voorzien van verlichting. Bij alle 
werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten 
gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld; bijvoorbeeld als het 
lange tijd achter elkaar hard regent. 

Info
Voor de uitvoering van het zonnepanelenfietspad is een pagina aange-
maakt in ‘de BouwApp’, welke is te downloaden. Een vraag over de 
uitvoering van het zonnepanelenfietspad kan ook gesteld worden via 
lennaerd.vosastrukton.com of tel. 0630364819. 
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advertentie

‘Een eerder aangenomen motie 
vraagt het college er in de U10 op 
aan te dringen de gemeenten eens 
per kwartaal op de hoogte te hou-
den van de ontwikkelingen binnen 
de U10-samenwerking.’ Zij kan 
zich niet herinneren of daar sinds 
vorig jaar invulling aan is gegeven. 
Erik den Hertog (Bilts Belang) wil 
eerst met de inwoners een en ander 
bespreken, dan in de raad een be-
sluit nemen en pas dan naar de re-
gio toegaan. Kees Lelivelt (VVD) 
wil vooral jongeren bij de partici-
patie betrekken.

Participatie
Wethouder André Landwehr gaat 
in op vragen en opmerkingen. 
Ook geeft hij duiding aan de inge-
diende amendementen, die hij alle-
maal ontraadt. Er zijn veel vragen 
over participatie. Henk Zandvliet 
(GroenLinks vraagt hoe het col-
lege de inwoners wil betrekken bij 
het IRP. ‘Dat wordt een integraal 
onderdeel van de omgevingsvisie’, 
aldus de wethouder. De vraag van 
Jette Muijsson (Beter De Bilt) of 
de verbreding van de Soestdijkse-
weg ten koste gaat van de veilig-
heid moet onderzocht worden. ‘Feit 
is wel dat het een onveilige weg is 
die aandacht nodig heeft in de toe-
komst.’ 

Ontwikkelingen
De vraag van D66 of de Rem-
brandtlaan en eventueel de Soest-
dijkseweg worden meegenomen in 
de integrale afweging van het stati-
onsgebied beantwoordt de wethou-
der bevestigend. ‘Het mobiliteits-
plan van Sweco komt in het vierde 
kwartaal. We doen er echt alles aan 

om de inwoners te bereiken’. Henk 
Zandvliet vraagt of de wethouder 
kan bevestigen dat er bij de Soest-
dijkseweg en het station en de ont-
wikkelingen daar, geen onomkeer-
bare besluiten gaan vallen voordat 
in het kader van de omgevingsvisie 
daarover is besloten. Landwehr: 
‘Onomkeerbare besluiten neemt de 
raad. Wij kunnen alleen voorstellen 
doen. U gaat erover, niet ik.’ Johan 
Slootweg (SGP) zegt in een stem-
verklaring vanwege het hele proces 
eromheen tegen te zullen stemmen. 

Motie over motie Zoetermeer
Raadslid Boer (SP) dient een mo-
tie in waarin hij het college vraagt 
de strekking van een motie die in 
Zoetermeer is aangenomen te on-
dersteunen, zonder de dreigemen-
ten die daar instaan. Burgemeester 
Potters: ‘We proberen met andere 

gemeenten het Rijk te bewegen tot 
een betere financiële en gelijkwaar-
diger verhouding. Dat betekent dat 
er geld moet komen voor taken die 
zijn gedecentraliseerd. Er is een ar-
bitragezaak geweest die de goede 
kant op lijkt te gaan. Letterlijk de 
motie van Zoetermeer uitvoeren is 
wat ingewikkeld, maar het signaal 
willen we overbrengen, dus geeft 
het college een positief advies’. Na 
een schorsing wordt de motie wordt 
als volgt aangepast: ‘Vraagt het col-
lege bij de komende Algemene Le-
denvergadering van de VNG op 16 
juni 2021 bij de behandeling van de 
motie van de gemeente Zoetermeer 
onze vertegenwoordigers op te roe-
pen de gedachte van deze motie te 
gebruiken bij eventuele beraadsla-
gingen hierover’. De motie wordt 
unaniem aangenomen.

Vervolg van pagina 1

Hanneke de Zwart (D66) noemt de werkwijze van de U10 niet erg 
transparant.

Het zonnepanelenfietspad wordt aangelegd tussen de bushalte 
Maartensdijk (Achterwetering) en de rotonde met de Dorpsweg.

Enquête dorpsvisie Westbroek
Gemeente De Bilt is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie 

wordt beschreven hoe de gemeente zich de komende 20 jaar verder wil ontwikkelen. 

Deze omgevingsvisie maakt de ge-
meente niet alleen, maar samen met 
inwoners, organisaties en andere 
overheden. Ook het Dorpsberaad 
Westbroek kijkt kritisch mee en 
heeft daarom een enquête opgesteld 
voor de inwoners van Westbroek 
om te inventariseren welke onder-
delen van de leefomgeving inwo-
ners belangrijk vinden en waar zij 

mogelijkheden voor de toekomst 
van Westbroek zien. 

Enquête
De enquête is tot en met 21 juni 
in te vullen. Informatie hierover 
is inmiddels per post onder de in-
woners van Westbroek verspreid; 
evt ook aan te vragen per email 
info@dorpsberaadwestbroek.nl of 

via www.dorpsberaadwestbroek.
nl. Op 8 juli 2021 zullen de resul-
taten worden gepresenteerd en zal 
het vervolg op de enquête worden 
besproken. Afhankelijk van de dan 
geldende coronamaatregelen zal 
dit of in het Dorpshuis of digitaal 
plaatsvinden. Meer informatie hier-
over volgt.       (Kees Wijnen)

Westbroek anno 2021. (foto Arne Scholten)

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?

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan.
0346 - 21 12 15,  info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist

advertentie
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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.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar info@vierklank.nl

BOODSCHAPPEN DOEN VOOR EEN ANDER
Aan het begin van corona hebben veel mensen zich ingezet voor een 
ander, of doen dat nu nog steeds. Dank daarvoor! Er zijn ook veel mensen 
gestopt, omdat ze zelf weer gingen werken en het eigen leven weer op 
gang kwam. De vraag naar hulp van naasten, buren, iemand in de wijk... 
die blijft! Vaak oudere mensen die zelf niet in staat zijn om boodschap-
pen te doen.

WE ZIJN NOG OP ZOEK NAAR MENSEN DIE EEN 
BOODSCHAP VOOR IEMAND WILLEN DOEN.

Als je toch maar de supermarkt gaat, dan kan je misschien ook een paar 
boodschappen voor iemand anders meenemen? Mensen zijn daar echt 
mee geholpen! Wil je je hiervoor aanmelden mail dan naar m.oliemans@
mensdebilt.nl of bel met 06-47589223.

MENS is ook…

IS UW TESTAMENT NOG UP-TO-DATE?

Het leven verandert snel. Gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat 
uw testament mogelijk moet worden aangepast. Zorg ervoor dat u er 
zeker van bent dat uw testament bij u past en actueel is.

WIJ HELPEN U GRAAG!

Wilt u uw testament vrijblijvend en gratis laten controleren op deze 
testamentencheckdag? Neem contact met ons op via 030-2290811 
of info@houwingvanbeek.nl zodat we met u kunnen bespreken 
wat wij op vrijdag 18 juni voor u kunnen betekenen.

Op vrijdag 18 juni doen wij mee aan de Testa-
mentcheckdag van de EPN, de vereniging van 
Estate-planners in het notariaat.  

Is uw testament nog up-to-date?

Drie van de (kandidaat-)notarissen van Team Houwing van Beek.

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Onze bekende
SUIKERBROOD 

ZATERDAG VOLOP 
ORANJE SOEZEN 

EN TOMPOUCEN

Nu
€ 2,50
Het EK voetbal begint weer!!!

EN TOMPOUCEN

SUIKERBROOD 

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Van school- en kerkgebouw 
naar huisartsenpraktijk

door Walter Eijndhoven

Met ingang van maandag 1 november heeft Groenekan er een nieuwe huisartsenpraktijk bij. 
Vanaf deze datum nemen Hilda Boersma, Jeroen van Duijn en Marlies Huisman hun intrek in 

de Boskapel aan de Grothelaan in Groenekan. Zij wisselen om de beurt met 
de (dan voormalige) praktijk van dokter Mientjes in Westbroek.

Voor het zover was, ondertekenden 
zij op woensdag 2 juni het huurcon-
tract met Stichting De Springplank. 
Het bestuur van de stichting en de 
drie huisartsen verheugen zich op de 
nieuwe functie van de Boskapel bin-
nen de dorpskern.

Boskapel
Het pand staat er al sinds 1953. Kin-
deren kregen les in de twee lokalen 
en na schooltijd was de dorpsdokter 
hier te vinden. Na verloop van tijd 
kreeg de Boskapel er een nieuwe 
gymzaal bij en werd hier op zondag 
ook de kerkdienst gehouden door de 
Protestantse gemeente De Boskapel. 
Na 1985 fuseerde de school met ba-
sisschool de Nijepoort. Tot drie jaar 
terug maakte de protestantse ge-
meente gebruik van de grote zaal in 
het pand.

De Groene kern
Sinds het samengaan met de Pro-
testantse gemeente De Bilt, stond 
het pand leeg. ‘Wij zochten naar 
een nieuwe, maatschappelijke func-
tie voor de Boskapel’, vertelt Jaap 
Schuttevaer, voorzitter van de Stich-

ting De Springplank. ‘Gelukkig 
hebben wij een nieuwe bestemming 
gevonden’. Secretaris Nienke Kuy-
venhoven vult aan: ‘Wij zijn zeer 
verheugd dat wij midden in ons dorp 
huisartsenpraktijk ‘De Groene Kern’ 
kunnen huisvesten’.

Feestje
Maar, er moet nog veel gebeuren 
voor het zover is. Donderdag 3 juni 

ging de aannemer direct aan de slag 
met het pand. In het gebouw komen 
drie (spreek-)kamers, een receptie 
en een wachtruimte. ‘Ik kan niet 
wachten tot het zover is’, vertelt 
Hilda Boersma. ‘Voorlopig heb ik 
mijn praktijk nog aan de Oranjel-
aan’. Jeroen van Duijn en Marlies 
Huisman zijn eenduidig: ‘Het wordt 
een feestje als onze praktijk op 1 no-
vember wordt geopend’.

De drie huisartsen, Marlies Huisman, Jeroen van Duijn en Hilda 
Boersma, popelen om hun intrek te nemen in De Boskapel.

Vijf generaties Lam 
naar kapper Hans 

door Rob Klaassen

Vrijdagmiddag 4 juni was het feest bij kapper Hans Stevens in 
Maartensdijk. Er was een partytent opgebouwd, er klonk een be-
schaafd muziekje van de tijdens de 2e wereldoorlog vermaarde An-
drew Sisters, er werden drankjes en hapjes geserveerd en bovenal: 
het was prachtig weer.

Sinds de start van Kapper Hans in Maartensdijk in 1972 was het de 
eerste keer dat hij de 5e generatie van één familie knipte. Het betrof de 
familie Lam wonend in en in de buurt van Westbroek. Hans is begonnen 
met het knippen van vader Cees Lam, zoon Cees en kleinzoon Johan, 
respectievelijk geboren in 1905, 1938 en 1967. In 1991 werd achter-
kleinzoon Robin geboren en in 2019 achter-achterkleinzoon Toby. Een 
bijzonderheid is dat vrijwel de hele familie - alleen Johan vormt de 
uitzondering -  in oktober geboren is.  

Klokkijken
In 1992 overleed Cees Lam sr., nadat hij gedurende de laatste 5 jaar van 
zijn leven door kapper Hans maandelijks thuis werd geknipt. Kapper 
Hans: ‘Ik kan me dat nog allemaal goed herinneren. Ik moest daar altijd 
wel precies op tijd aan huis komen. Zo niet, dan werd ik daar duidelijk 
aan herinnerd: ‘Kon je weer even niet goed klokkijken’ was dan de 
geheide uitdrukking. 

Buiten knippen
Toby, de jongste Lam, die vrijdag voor het eerst door kapper Hans ge-
knipt ging worden, zegt zulke dingen nog niet. Hij werd dan ook niet 
aan huis geknipt, maar gewoon in de zaak van kapper Hans. Maar wel 
op een heel bijzondere plek. Door het heerlijke weer kon deze knipbeurt 
in de open lucht plaatsvinden onder het goedkeurend oog van o.a. zijn 
overgrootvader Cees. Al met al was het een feestelijke gebeurtenis, die 
echter door de kleine Toby (nog) niet als zodanig werd ervaren.

Toby is nog niet helemaal gecharmeerd van Kapper Hans zijn knipkunsten.

Onderhandelingen Knarrenhof 
Leyenseweg mislukt

Er was aanvankelijk bereidheid bij projectontwikkelaarcombinatie om tegemoet te komen aan 
de wens van een honderdtal inwoners van De Bilt om op het terrein van het voormalig 

politiebureau aan de Leyenseweg een ‘Knarrenhof’ te realiseren. 
De gemeente is nog steeds zeer positief over het plan.

Maar toch mislukten de onderhan-
delingen over de invulling van het 
plan. De groep Biltse Knarrenhof 
gaat nu, gesteund door gemeente 
en de landelijke Stichting Knarren-
hof, op zoek naar een andere plek 
in De Bilt of Bilthoven. Frans Poot 
vertelde in een artikel in juli 2020: 
‘Het begrip Knarrenhof komt van 
het duo van Kooten en de Bie, die 
spraken over ‘krasse knarren’, of-
tewel vitale ouderen. Er is een lan-
delijke stichting De Knarrenhof, die 
(nieuwe) initiatieven steunt met ad-
vies. Inmiddels lopen er in meerdere 
gemeenten dergelijke initiatieven’. 
In deze gemeente is het initiatief 
ontstaan vanuit meerdere bewoners, 
ondersteund door de Wijkvereniging 

Vogelzang, die betrokken is bij de 
inspraak over de bouwplannen rond 
het oude politiebureau.

Gemeenschap
Herman Verschuren (Biltse Knar-
renhofgroep): ‘In een knarrenhof 
ontstaat een uniek concept van vei-
lig wonen met veel privacy en tege-
lijkertijd alle voordelen van samen-
wonen. Het concept is bedoeld voor 
mensen die het leuk vinden elkaar af 
en toe te helpen, maar hierin geen 
verplichting willen. Het is immers 
geen woongroep. Wel is het een 
vrijblijvende gemeenschap, waar je 
van elkaars kennis/kunde en gezel-
schap profiteert. Dit is ideaal voor de 
moderne senior, die zelfstandig wil 

blijven en die steeds minder op man-
telzorg en kinderen kan terugvallen. 
Zie voor meer informatie www.
knarrenhof.nl.

Belangstelling
Bij het van start gaan van dit initiatief 
bleek veel belangstelling, vooral na 
publicaties in de lokale pers. Ruim 
honderd inwoners van gemeente De 
Bilt meldden zich. Juist nu er veel 
in beweging is rond wonen in de 
gemeente, kunnen zij ondanks de te-
leurstelling over het teloor gaan van 
deze kans, erop rekenen dat de ini-
tiatiefgroep doorgaat met zoeken, 
daarbij verzekerd van de steun van 
het gemeentebestuur.  [HvdB]

‘Wij willen hier graag wonen’; dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. [foto juli 2020 Frans Poot].

Nu restaurants weer gasten ontvangen
zullen weer heel veel mensen verlangen
naar een kostelijk maal
ook nog lekker royaal
en het liefst een menu met vier gangen

Guus Geebel Limerick
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• Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur kranten bezorgen, 
zaterdag voor 08.00 uur

• Goede verdienste per vier weken, afhankelijk van de 
wijkgrootte

• Startpremie €€  220000,,--, na drie maanden goed bezorgen

• Minimumleeftijd 15 jaar

• Welkomstpakket en wekelijks winacties

Bezorgers gezocht in Bilthoven en De Bilt

 Meer informatie of aanmelden?
                                     krantenbezorgen.nl 

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

SATÉ VLEES
Malse magere blokjes varkensfricandeau, met o.a.
ketjap, sambal, knoflook, kruidenmelange; glutenvrij!!
Lekker op de BBQ, voor uw eigen shaslick... 100 gram 1,25

MAI THAI SPIESEN
Magere blokjes kipfilet, gemarineerd met milde curry
marinade, zeer smaakvol, net even lekkerder!!
Ca. 8 tot 10 min. op de BBQ 100 gram 1,50

COTE DE BOEUF
Stoer stuk ribeye met botje eraan; van de Utrechtse
Heuvelrug, mooi gemarmerd, alleen zout en peper erop
Houdt een kern van ca. 48°C aan.... 100 gram 2,35

BISTRO SPIESEN
Lang lekker en lekker lang; malse stukjes gemarineerd
varkensfricandeau , paprika, ui, ontbijtspek.....
Heerlijke combi op de BBQ, kan ook in de oven per stuk 3,95

VARKENSHAAS FILETLAPJES
Malse magere lapjes, lekker gemarineerd met onze 
olie pesto marinade, in de pan of op de BBQ??!!
Krokant bakken aan beide zijde en klaar!! 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!!

ZOMERSE TEMERATUUR KANJERS!

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 7 juli t/m zaterdag 12 juni.

Zetfouten voorbehouden.

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek: lekker anders; lekker genieten 100 gram 1,15
RUNDERGEHAKT
100% rund van de Utrechtse Heuvelrug 500 gram 4,50

BLACK ANGUS HAMBURGER
De aller aller lekkerste! Puur Black Angus rundvlees met
mosterd, bieslook, zout & peper; glutenvrij!!
Stevig aanbakken om en om; mag rosé blijven 100 gram 1,65

Route van Petunia naar 
Verbena via Dianthus

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur, zie ook webshop.vaarderhoogt.nl

T/m dinsdag 15 juni a.s.

Alle sixpack’s
Van € 3,99 voor

        € 2,50

Nou, stel uw navigatie direct maar in op: “‘t Vaar-
derhoogt-Soest” want dat is deze week de ideale 
bestemming voor u. Rijen met sixpacks staan hier 
voor u opgesteld. Een zéér uitgebreid assortiment 
van Salvia, tot Afrikaan, van Begonia 
tot Vlijtig Liesje en álle andere 
soorten daar tussenin. 
Maak uw keus en neem ze 
lekker voordelig mee!!

Slootjesdag
Ga op zoek naar de geel-gerande 
watertor, ontdek wie er zonder ijs 
kan schaatsen en vang de snelste 
zwemmer van de sloot. Het kan 
allemaal tijdens de jaarlijkse Sloot-
jesdag van IVN De Bilt op 13 juni.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
kunnen dan samen met hun 
(groot-)ouders waterdiertjes van-
gen en allerlei waterproefjes doen. 
Natuurlijk corona-proof georga-
niseerd en onder begeleiding van 
een IVN Natuurgids. Tijdens de 

IVN Slootjesdag kun je op zondag 
13 juni tussen 11.00 en 13.00 uur 
terecht bij Parkeerplaats Gagelbos 
aan de Sint Anthoniedijk (zijweg 
van de Gageldijk, Noorderpark 
Ruigenhoek). Een eigen schepnet 
meenemen mag, maar er is vol-
doende materiaal aanwezig.

Er kunnen vanwege de coronamaa-
tregelen maximaal 25 ouders en 
kinderen deelnemen. Aanmelden 
is verplicht en kan door een e-mail 
te sturen naar info@ivndebilt.nl 

onder vermelding van Slootjesdag, 
naam en opgave van het aantal vol-
wassenen en kinderen. Voor meer 
info: Christ-Jan Nederlof, tel. 06-
55743770.                (Wim Westland)

Voor slootjesdag is altijd veel 
belangstelling.

CHAUFFEUR GEZOCHT
Ben jij jong van geest en niet bang voor uitdagingen? Ben jij een gemotiveerde en enthousiaste 
chauffeur? Lees dan snel verder! Wie weet ben jij de Chauffeur C(E) waar Transportbedrijf 
Verhoef in Maarssen naar op zoek is!

Hoe ziet je werkdag eruit?
Je start dagelijks tussen 05:00 en 07:00 uur vanaf een vaste standplaats met jouw “eigen” 
auto. Afhankelijk van de route kom je halverwege de dag weer terug bij de klant om een opvol-
gende route te laden. Als chauffeur bij Transportbedrijf Verhoef ben je veelal verantwoordelijk 
voor het zelfstandig laden en lossen van de goederen.
Aan het einde van de werkdag, wat meestal tussen 16:00 en 18:00 uur is, zorg je ervoor dat 
jouw auto weer opgeruimd klaar staat voor de volgende lading. Uitzonderingen in tijden kun-
nen uiteraard voorkomen, dit zal in overleg gebeuren.
In de avond/nacht wordt de auto weer geladen voor de volgende dag, waarna jij de volgende 
dag weer met een voorsprong op pad kan.

Wat kan je verwachten?
Wij zijn zuinig op onze auto’s dat verwachten wij ook van jou, inzet tot behoud van het mate-
rieel wordt gewaardeerd. Het salaris is conform CAO beroepsgoederenvervoer.
Ook beginnend chauffeurs zijn van harte welkom, je wordt dan intern opgeleid tot het beno-
digd zelfstandig werk niveau. Mogelijkheden tot parttime werken zijn bespreekbaar.

De ideale kandidaat:
- Is in bezit zijn van een C(E) rijbewijs en code 95;
- Heeft ervaring met een kraan of meeneemheftruck (pré);
- Is bereid om eventueel externe opleidingen te volgen (VCA,TCVT);
- Is zuinig met het materieel;
- Is enthousiast en houdt van een uitdaging;
- Heeft een flexibele werkhouding.

Voor welk bedrijf kom je te werken?
Transportbedrijf Verhoef is gevestigd te Maarssen en bestaat sinds 1926. Als klein familiebe-
drijf hebben zij dagelijks 15 eenheden door Nederland rijden. Verhoef is voornamelijk actief 
in het vervoer van bouw gerelateerde producten. Bekende bouwgroothandels, maar ook voor 
producenten van halffabricaten zoals bijvoorbeeld kozijnen en glasproducten behoren tot de 
klantenkring.

Interesse?
Ben jij geïnteresseerd in de functie van Chauffeur bij Transportbedrijf Verhoef? Dan kun je rea-
geren door ons je CV te mailen naar info@verhoefbv.nl of te bellen met 030-2613551.
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Fysiek bridgen mag weer
door Henk van de Bunt

Bridgen met anderhalve meter afstand, ‘dat gaat prima’, merkten leden ook al in 2020 toen veel 
clubs nog konden ‘blijven’ spelen met inachtneming van ruimte beperkende coronamaatregelen. 

Nu er met ingang van het vorig weekeinde weer wat meer mag hervat een aantal clubs de 
bridgeavonden weer. De ‘drive’ om weer te gaan spelen is bij veel bridgers groot. 

Verder dan een aantal zomerbridgeavonden komt men vooralsnog niet.

Er mag weer gewoon gebridget 
worden in horecagelegenheden en 
sportkantines. Wel moet het duide-
lijk zijn, dat er gespeeld wordt in 
een aparte of een duidelijk afgeba-
kende ruimte.
De horeca- en sportkantines moe-
ten om 22.00 uur dicht (dus dan 
kan er niet meer besteld worden). 
De club mag wel gewoon blijven 
bridgen; soms kan dat niet, wan-
neer de beheerder daarover andere 
afspraken heeft gemaakt met bijv. 
een gemeentebestuur, welke veelal 
de verhuurders van dergelijke ac-
commodaties zijn. Ook groepsles-
sen en onderlinge wedstrijden tus-
sen sporters van de eigen club zijn 
toegestaan. Bridgeopleiding Koet-
siersbridge wil haar opleidingspro-
gramma in september herstarten en 
beperkt zich voorlopig tot het or-
ganiseren van drives op beperkte 
schaal. 

Tafel
Bridge wordt gespeeld in duo’s, 
met twee paren aan één tafel. Na-
tuurlijk staat er op elke tafel een 
pompje met desinfecterende gel 
en houden de deelnemers ander-
halve meter afstand. De kaarten 
worden automatisch geschud door 
een speciaal apparaat, zodat ze 
zo min mogelijk door de handen 
gaan. Een aantal actieve vrijwil-
ligers heeft bovendien voor ie-
dere tafel een speciaal blad ver-
vaardigd, waardoor de diagonaal 

gemeten afstand van anderhalve 
meter extra geborgd is. Het dragen 
van een mondkapje op de locatie 
is verplicht. Bij het spelen en wis-
selen mag het mondkapje af. Om 
het halfuur wordt er ‘van tafel’ ge-
wisseld. Volgens een loopschema 
wisselt alleen de helft van de paren 
van plek, zodat er zo min mogelijk 
bewegingen door de ruimte zijn.

Hervatting
Bridgeclub Bilthoven hervatte 
haar activiteiten al op dinsdag-
avond 8 juni weer in  het HF Witte-
centrum in De Bilt  De wekelijkse 
avonden tot en met medio juli van-
gen aan om 19.00 uur en eindigen 
om 21.30 uur. Aanmelden kan bij 
Guus v. Wijk (a.m.van.wijk@kp-
nmail.nl) of tel. 030-2204138 tot 
dinsdags 12.00 uur.

Bridgeclub BCB’86 (ook in het 
HF Wittecentrum) speelt weer zo-
merbridge vanaf woensdag 16 juni; 
ook weer tot en met medio juli 
a.s.). Ook hier is de aanvang om 
19.00 uur en is de eindtijd op 21.30 
uur gesteld. Aanmelden kan bij 
Erik Polders (liefst per e-mail erik.
polders@kpnmail.nl) en evt. tele-
fonisch 06 20963766 tot de eraan 
voorafgaande dinsdag 20.00 uur.
Voorzitter Rob van der Blonk meldt 
desgevraagd, dat de ander-halve-
meter-regels het voor Bridgeclub 
Hollandsche Rading vooralsnog 
niet efficiënt mogelijk maken in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading 
het zomerbridge te hervatten. Zodra 
dit weer kan zal men graag alsnog 
en dan tot en met einde augustus 
het weer gaan doen. 

Zo’n drukte is vooralsnog in Hollandsche Rading niet te verwachten. 

LTV Meijenhagen 
stapt over op 

duurzame verlichting
Wethouder sport, Madeleine Bakker-Smit van gemeente De Bilt, 
kwam op woensdag 3 juni speciaal in de avonduren naar tennisver-
eniging LTV Meijenhagen om de LED baanverlichting officieel in 
gebruik te nemen. Deze LED verlichting is een volgende stap in de 
verduurzaming van de club. 

De oude baanverlichting van LTV Meijenhagen in De Bilt was aan 
vervanging toe. In lijn met de verduurzaming van de club, nam Hans 
Burghouts initiatief om te zoeken naar een energie en kostenbesparend 
alternatief voor de oude gasontladingslampen. Hans: ‘Bij Meijenhagen 
zoeken we altijd naar mogelijkheden om te verduurzamen. Er liggen al 
vijftig zonnepanelen op ons dak en we zijn vanwege ons inkoopbeleid, 
zoveel mogelijk een fairtrade-vereniging. Het lag daarom in onze ont-
wikkellijn om over te stappen op LED baanverlichting’. 

Wethouder Bakker was onder de indruk van het tennispark en roemde de 
verduurzaming. Door de inzet van actieve leden beschikt de tennisver-
eniging over goed onderhouden gravelbanen en een prachtige tuin met 
nieuw gazon. Een mooie plek voor de leden van LTV Meijenhagen.
                (Afke Marks)

LTV Meijenhagen badend in het LEDlicht. (foto Mel Boas)

Stichtsche Rugby laat 
zich zien in Utrecht

Na maanden van onderlinge compe-
titie en een wekelijkse roulatie van 
een toffe Coronacup beker ging het 
rugby afgelopen zaterdag weer los. 
Met nog drie weken te gaan in dit sei-
zoen zijn alle rugby clubs in het land 
driftig bezig om zo veilig mogelijk 
zoveel mogelijk kinderen hun favo-
riete spel te laten spelen. In Utrecht 
was er vanuit Stichtsche Rugby Foot-
ball Club een afvaardiging van 4 
teams in drie jeugdklassen tot 12 jaar. 
Tegenstanders waren de grote teams 
uit de regio, URC en ’t Gooi. 
                 (Toine van der Poel)

Stichtsche Rugby laat met een prachtige tackel zien hoe ze de bal 
veroveren op tegenstander ’t Gooi.

Alternatieve avondvierdaagse 
bij Tweemaal Zes

Afgelopen zaterdag heeft een 
aantal jeugdleden van Tweemaal 
Zes een aangepaste versie van de 
Avondvierdaagse voltooid;  ze hebben 
die week in kleine groepjes 4 routes 
door Maartensdijk en omstreken 
gewandeld. Zaterdag moesten ze 
ook puzzels oplossen en vragen 
beantwoorden tijdens de tocht. 
Bij binnenkomst werden ze vrolijk 
onthaald met bloemen, snoepgoed en 
een medaille.          (Sterre Thijs)

Zonnige start bij Zomer 
Challenge Tautenburg

Met zomerse weersomstandigheden heeft de Zomer Challenge bij ten-
nisvereniging Tautenburg in Maartensdijk een fantastische start achter de 
rug. Met ruim veertig aanmeldingen is het druk deze zomer met nieuwe 
leden op de zes banen aan de Dierenriem, na de drukke inspanningen van 
de nieuwe-leden-commissie.

In samenwerking met de tennisbond KNLTB organiseert t.v. Tautenburg 
in juni tot en met september de jaarlijkse Zomer Challenge. Iedereen die 
kennis wil maken met tennis en een zomer lang wil kijken of deze sport 
voor hem of haar geschikt is, kan voor een gereduceerd bedrag aan de 
Zomer Challenge deelnemen. 

Commissie
Dit voorjaar hebben Lynn van Rennes, Esther Jacobsen, Tilja Ansems en 
Sjanna van Aart het stokje opgepakt in de nieuwe-leden-commissie bij 
Tautenburg. Het werk loont, want bij de start van de Zomer Challenge 
waren er al een kleine veertig aanmeldingen. Naast de mogelijkheid om 
vier maanden te tennissen bij Tautenburg én bij alle KNLTB-toernooien, 
krijgen alle Zomer Challenge-leden ook gratis vier lessen van Tennis-
school Tom van Lijf. Ook geintresseerd? Mail dan naar welkom@tauten-
burg.nl voor verdere informatie over de Zomer Challenge. 
                (Alex van Vogelpoel)

Zomer-challenge-lessen bij tennisvereniging Tautenburg.

ingezonden mededeling 
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In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek. We
hebben een vast team van enthousiaste en
gemotiveerde collega`s. Wij zijn er voor
onze bewoners en volgen hun wensen. Met
elkaar zetten we ons met hart en ziel in om
bewoners zich thuis te laten voelen en
plezier en betekenis te geven de dag.

Wil jij dit ook? We zijn op zoek
Verpleegkundigen en Verzorgende-IG.

Neem contact op met de locatiemanager
Charlotte Schraauwers via
telefoon: 030 - 200 49 50 of
e-mail: info@zorgvillasteinenburgh.nl
https://www.claris-zorggroep.nl/

Werken in een vast team
mogelijkheid voor
persoonlijke ontwikkeling

IN SAMENWERKING MET 

BBQ actie BBQ actie BBQ actie 
ADULLAM 

JUNI 2021 

lam
Kraai

‘� K�ai ’
ADULLAM MOLENWINKEL

Info: Bestellen voor: maandag 14 juni 2021
A� alen op:  zaterdag 19 juni 2021 
Drive in – van 11-13u bij Molen de Kraai Westbroek 

   BESTELLEN
U kunt uw bestelling mailen naar: 

adullam.maartensdijk@gmail.com.

Het verschuldigde bedrag kunt u 
vooraf over maken op NL08 RABO 
0308 3407 95 t.n.v. J. vd Berg inzake 

Adullam Comité Maartensdijk.

Drive In
A� alen kan bij de Molenwinkel in Westbroek, Westbroekse Molenweg 
28 op DV zaterdag 19 juni van 11:00 -13:00 uur door middel van een 
drive-in. Deze ochtend is ook de molenwinkel geopend en verkopen wij 
broodjes hamburger & beenham. 

Bestellijst:
BBQ 2 pers. €12,-
BBQ 4 pers. €20,-
Gourmet 2 pers. €13,50
Gourmet 4 pers. €25,-
Rundergehakt 500 gram €5,-
Andere artikelen zie:
www.adullamzorg.nl/comites/
comite-maartensdijk/over-ons

De molen is elke woensdag en zaterdag open! Van 10.00 - 16.00 uur
Westbroekse Molenweg 28 • 3615 AH Westbroek • Tel. 06 572 837 85

Wij bezorgen gratis binnen gemeente De Bilt 
op zaterdag 19 juni van 11:00 -13:00 uur.Thuisbezorgd !

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Wij geven ons onderwijs vorm
vanuit de volgende kernwaarden:

• samenwerking
 Samenwerken brengt ons verder

• innovatie
 Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen

• doelgerichtheid
 Wij hebben een doel voor ogen

• talentontwikkeling
 Ieder talent telt

• plezier
 Wij gaan met plezier naar school

• eigenaarschap
 Wij zijn betrokken

Meer informatie is te vinden via Scholenopdekaart.nl 
en op de website van onze school 

www.mlkingschoolmaartensdijk.nl.

In verband met het vertrek van een collega zoeken wij met ingang van 1 augustus 2021

een meester of juf voor de bovenbouw
die ons team twee dagen per week komt versterken

De Martin Luther Kingschool biedt
•  een aanstelling vanaf 0,4 FTE met zicht op uitbreiding en een vaste benoeming 
•  een prettige, gezellige werkplek met een jong en enthousiast team
•  veel mogelijkheden tot nascholing en persoonlijke ontwikkeling
•  een salaris conform CAO-PO inclusief reiskostenvergoeding

De Martin Luther Kingschool zoekt een meester of juf die
•  de algemeen christelijke identiteit van de school onderschrijft
•  in staat is een goede sfeer in de groep te creëren 
•  hoge verwachtingen heeft van kinderen
•  in het bezit is van relevante diploma’s of afstuderend is

Voor meer informatie of vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Arjan Dam (directeur) 
0346-212545. Sollicitaties kunnen tot 18 juni 2021 verstuurd worden naar directie@mlking.eu.  

Martin Luther Kingschool
de school waar je dromen werkelijkheid worden

De Martin Luther Kingschool is één van de tien scholen van Stichting Delta De Bilt.

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl Meld u nu aan via info@vierklank.nl.

Al mogelijk vanaf € 5,- per maand

Ook een vermelding in de bedrijvengids
op onze website: www.vierklank.nl?

Zoekt u informatie over een lokaal bedrijf,
kijk eens in onze bedrijvengids.

incl. terugkerende vermelding in de krant.



Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats 
Heuvellust. Alle personen hebben fictieve namen. 
Daar is bewust voor gekozen opdat niemand ge-
kwetst wordt en de goedmoedigheid van de inge-
bouwde grappen bewaard blijft. Een goed verstaan-
der heeft slechts een half woord nodig en zal het 
lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal 
ongetwijfeld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 19 (slot) In het complot 

Wat vooraf ging: Na een lezing van kunsthistorica Joke van 
Lunteren over het belang van architect Dudok voor Heuvellust 
is boekhandelaar Wieke van Beek verdwenen. Kees-Jan van der 

Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen met boek-
verkoopster Maaike op onderzoek uit. Alle sporen leiden tot niets. 

Bijna twee weken na de verdwijning is er een lezing in de boekhan-
del. Tot grote verbazing van Kees-Jan zitten zijn vrouw Charlotte 
en zijn collega Inge samen op de eerste rij. Tijdens het optreden 

van de band komt Wieke plotseling tevoorschijn. 

‘Wieke, waar was je al die tijd?’ klonk het van alle kanten. 
‘Inge heeft me naar een hotel in Friesland gebracht en daar heb ik 
een tijdje heerlijk vakantie gehouden. En jullie maar ongerust zijn, 
sorry, maar dat moest dan maar even.’ 
‘Dus toch in een hotel in Friesland!’ riep Spinhoven. ‘Zie je nu wel 
dat ik gelijk had.’ 
‘Maar wel vrijwillig, niet ontvoerd,’ beet Kees-Jan hem toe. ‘Jij al-
tijd met je halve verhalen!’
Kees-Jan was eerst verbaasd, toen woedend en uiteindelijk kon hij 
er niet om lachen. Hij was wel heel stom geweest. Zijn eigen vrouw 
had de hele tijd in het complot gezeten. En zijn collega Inge had hem 
aangespoord de verdwijning te onderzoeken, terwijl ze Wieke zelf 
naar het hotel had gebracht. En dan alle draadjes die dood liepen... 
het verhaal van Spinhoven over ontvoering, de tip over de vondst in 
Vikingstad. Intussen zat Wieke al die tijd comfortabel in een hotel in 
Friesland. ‘Wat deed je daar de hele dag?’ vroeg Kees-Jan.
‘Ik heb veel gelezen, ik heb alle boeken van Schatjager weer eens 

gepakt. Wat een geweldige productie heeft die man!’ Ze pauzeerde 
kort en leek te blozen. ‘En ik heb heerlijk gewandeld in de Friese 
Wouden. De kans dat iemand me daar zou herkennen was zo klein. 
Mooi hoor, Friesland. Af en toe ging ik naar de sauna van het hotel, 
daar had ik nu eens alle tijd voor.’ 
‘En ging er dan iemand met je mee?’ vroeg Kees-Jan. 
‘Iemand mee, nee, hoezo?’ 
Hij wierp een nijdige blik op Spinhoven, die stoïcijns voor zich uit 
keek. ‘Laat maar. Maar je hebt ons wel heel erg in ongerustheid 
laten zitten.’ 
‘Dat spijt me echt, maar het moest voor de goede zaak. En heb ik – 
of liever: heeft Dudok – publiciteit gehad of niet?’ 
Kees-Jan kon het niet ontkennen. ‘Tot op de televisie toe.’ 
‘Dankzij mij,’ zei Inge trots. ‘Ik heb een oud-studiegenoot gebeld 
die op de redactie van Nieuwsnet werkt. En ik heb hem ook laten 
weten dat Wieke weer terug is. Het is nu op het journaal.’ 
Kees-Jan vloekte binnensmonds. Daar ging zijn primeur! 
‘Komen jullie een glas wijn drinken op de goede afloop?’ nodigde 
Wieke de bezoekers uit. Even later verdrongen ze zich om de tafel 
met glazen. 
Kees-Jan besloot de boekhandel te verlaten. Hij had opeens be-
hoefte aan een groot glas bier. Hij stak de straat over, waar bistro 
Bankgeheim nog open was.
‘Sorry, de keuken is al gesloten,’ zei eigenaar Bart.
‘Ik wil alleen een bier van de tap. Een groot glas.’
Bart keek hem verrast aan. ‘Een halve liter,’ zei hij. ‘Groot genoeg?’ 
‘Ja,’ zei Kees-Jan en hapte gulzig in de schuimkraag. Hij trok zijn 
portemonnee. Deze keer zou hij de eer aan zichzelf houden. Hij 
wilde niet langer afhankelijk zijn van andermans goede gaven. Hij 
was een onafhankelijke journalist! Die gedachte was nodig voor 
zijn zelfrespect. 
Hij rekende af en verliet even later de bistro. Aan de overkant 
kwamen Inge en Charlotte naar buiten. Hij zag hoe ze elkaar har-
telijk omhelsden, als vriendinnen. Hij aarzelde even en stak toen 
de straat over. ‘Zo, samenzweerders,’ zei hij en sloeg een arm om 
Charlotte heen. 

Nootjes
De Vierklank 11 9 juni 2021

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  .....................................................

laan, Winterkoninglaan en 
Zwaluwlaan BLIJ? Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar de 
krant wil bezorgen. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992
 Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en alle 
vuilafvoer. Tevens ook, hoge 
drukreiniging, schutting plaat-
sen, gras leggen, bestratingen, 
grond en graafwerk, goten rei-
nigen enz.  Alles in en om de 
tuin is mogelijk. Bel vrijblij-
vend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- en 
buitenwerk, goed werk nette 
prijs. Tel. 06-21909500

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

Ik ben Sander 16 jaar  ik woon 
in Westbroek heb tijd over 
om u TUIN netjes te maken 
2 a 3 dagen per week. Tel. 
0634144496

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

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

Te koop aangeboden
3 boeken van Ciske de Rat; 
De rat, -groeit op en -d e man 
samen €2,-. Tel. 06-14040516

Aad v.d. Heuvel 3 boeken: 
De oorlogsverslaggever, 
Het monet myst. en Het bah. 
raadsel. Samen €2,-. Tel. 
06-14040516

Dr. Vlimmen €1,-. Tel. 
06-14040516

Complete kaasfondueset en een 
vleesfonduepan €30,-. Tel. 030-
2258916

Golftas lengte 1,50 m nieuw. 
€45,-. Tel. 030-2283495

Boodschappentas op wieltjes, 
nieuw, €15,-. Tel. 030-2283495

Goed uitziend spijkerjasje maat 
74. Vor zowel jongen als meis-
je. €5,-. Tel 0346-243758

Klein goudkleurig met bloe-
men gestoffeerd armstoeltje. Is 
nog netjes €25,-. Tel. 0346-
243758

DVD box 24 films Hitchcock 
€30,-. Tel. 06-29354437

Fiets pomp Met Mano meter 
z.g.a.n. €24,-. 2 fietstassen €5,-
per stuk. Tel:06-25047855 

Houten speelgoed koeienloop-
stal met koeien en kuilbaaltjes. 
€25,-. Tel. 0346-282656

Speelgoed hijskraan om zelf 
te bedienen. €5,-. Tel. 0346-
282656

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer MOTOR-
FIETSEN. Brommers opknap-
pers. Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Activiteiten
Zomer HOBBYFAIR. Zaterdag 
19 juni van 10.00-17.00 uur. 
Achterweteringseweg 50, 
Westbroek. Artikelen van 
goede kwaliteit. Leuk om te 
hebben of cadeau te geven.

Fietsen/ brommers
Stoere jongensfiets 24/26 inch 
met voorop een krat. €50,-. Tel. 
0346-282656

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners van 
de Fitislaan, Goudhaantjeslaan, 
K o p e r w i e k l a a n , 
Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, 
Roodborstlaan, Staartmees- Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

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

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

Vind jij het leuk om in de natuur te werken? 
Op landgoed Ewijckshoeve zoeken wij een jonge en ener-
gieke vrouw of man om ons te helpen bij het onderhoud van 
de natuur. In overleg 2 tot 4 ochtenden per maand op basis van 
vrijwilligersvergoeding. Info: ewijckshoeve@hotmail.com of 
bel: 06-53716359  

Te koop gevraagd Woning in De Bilt e.o.
Als aankoopmakelaar ben ik namens mijn cliënten op zoek 
naar woningen en appartementen in De Bilt, Utrecht en omge-
ving. Overweegt u uw woning te verkopen neem dan contact 
op met Marijn Vastgoed en wellicht heb ik de koper in mijn 
bestand voor uw woning. Geen kosten en geheel vrijblijvend. 
info@marijnvastgoed.nl / 030-785 3337

Ruim 2 ton 
voor ALS

De ALS-Lenteloop was ook dit jaar weer een groot 
succes. Precies duizend deelnemers brachten het 
bedrag van 206.000 euro op ter ondersteuning van 
onderzoek naar ALS. [foto Walter Eijndhoven]

Korfbalclinic 
druk bezocht

Ruim 70 kinderen deden mee met de korfbalclinics 
bij Nova. Alle jeugdleden mochten een vriendje of 
vriendinnetje meenemen. De kinderen kregen een 
speciale clinic van selectiespelers die er zo een ge-
zellige en sportieve middag van maakten.  
        (Renske van Kempen)

De regen mocht de pret niet drukken. 



Gestrand
Een kreupele koe lokte ons naar Zeeuws Vlaanderen. Tot opereren 
kwam het niet, maar de terugreis werd wel een hele operatie. De snel-
ste route leidt volgens de routeplanner door België, maar in de buurt 
van Antwerpen liepen we hopeloos vast in de file. Al 5 jaar wordt daar 
aan de weg gewerkt en het verkeer wordt over 2 banen, zonder vlucht-
strook, tussen hoge stalen wanden om de stad heen geleid. Verkeer uit 
de havens schoof in lange rijen stapvoets vooruit. File rijden is optrek-
ken en stil staan. En toen gebeurde wat je op zo’n moment niet kunt 
gebruiken... een kokende motor... Een verontrustende rookpluim uit de 
motor dwong ons op de rechter rijstrook te stoppen. Contact uit, motor-
kap open en wachten op de wegenwacht. Maar die stond in diezelfde 
file, dus dat duurde lang.

Intussen passeerden machtige vrachtwagencombinaties, opleggers vol 
auto’s, tankwagens met melk, een wagen met kippen en heel veel per-
sonenauto’s. Verschillende types chauffeurs, van vrolijk tot chagrijnig, 
wrongen zich langs ons heen om daarna direct weer aan te sluiten in de 
file voor ons. Vanuit de telefooncentrale waarschuwde een vriendelijke 
vrouwenstem ons om toch vooral niet in de auto te blijven zitten.

In het stukje niemandsland, een zandstrookje tussen de rijbaan en de 
stalen damwand, wachtten we gelaten op wat er komen ging. Het begon 
zacht te regenen. In de treurnis van de troosteloze troep, uitgestrooid 
door haastige reizigers, van plastic flesjes en blikjes tot auto onderdelen, 
ontdekte ik natuur. Moeder aarde laat haar open plekken dichtgroeien 
met gras en wat wij onkruid noemen. Deze planten houden grond en 
water vast, beschermen de bodem, dragen bij aan de biodiversiteit. Hier 
bloeide zomaar een smeerwortel, hemelsblauw, in een buitengewoon 
contrast met de omgeving.
Ineens brak de zon door, de sleepwagen reed voor en de file nam lang-
zaam af. Alles ‘met een sisser’ 
afgelopen.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Gestrand langs de weg
Tussen vrachtverkeer en staal
Bloeit de smeerwortel 
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
9-6
Do.
10-6
Vr.

11-6
Za.

12-6
Zo.

13-6

Souvlaki-steak
van de grill

met knoflooksaus

Gebakken heilbotfilet 
met kappertjessaus

Vegetarische 
Surinaamse roti-rol

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
16-6
Do.
17-6
Vr.

18-6
Za.

19-6
Zo.

20-6

Indische kipsaté,
atjar en kroepoek

Gebakken snoekbaars 
met garnalensaus

Griekse
aubergine-schotel

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

We zijn ook binnen
weer open en tot 22:00 uur!

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Het gezinsleven van de ooievaar
Drukke dagen zijn het voor de vogels. Het merendeel heeft jongen en de ouders vliegen af en 

aan om de hongerige magen te vullen. De meeste vogels hebben een verscholen nest tussen 
de takken van een boom of struik. De ooievaar daarentegen nestelt bij voorkeur 

opvallend bovenin de boom met uitzicht over de wijde omgeving. Ook vanwege 
hun contrasterende kleuren, rood-zwart-wit, en hun afmetingen zijn het 

opvallende vogels. Hun gedrag is daarom goed te observeren. 

Vier maanden per jaar maakt de 
ooievaar gebruik van een nest. Het 
is de plaats waar gepaard wordt, de 
eieren worden bebroed en de jon-
gen worden verzorgd. Ooievaars 
zijn van nature boombroeders en 
kiezen graag een boom met een 
platte kruin. Een bezienswaardig-
heid is het ooievaarsnest bovenop 
een treurbeuk in de voortuin, aan 
de Kerkdijk in Westbroek. Op deze 
unieke plek werd de afgelopen paar 
jaar succesvol gebroed. Menigeen 
stopt hier om even stil toe te kijken 
of om te fotograferen. 

Nestleven
Na de winter wordt het nest opge-
frist en vliegen de ooievaars af en 
aan met grote takken in hun snavel. 
Met veel geduld manoeuvreren ze 
samen zorgvuldig de losse eindjes 
in de nestrand. In het midden cre-
eren ze met hooi en gras een zacht 
bed om de eieren in te leggen. Het 
paren van ooievaars is je ware acro-
batiek. Hoog op het nest balanceert 
het mannetje op de rug van zijn part-
ner om haar te bevruchten, meestal 
bezegeld door enthousiast geklep-
per. De kop in de nek, de vleugels 
en de staart licht gespreid, kleppe-
ren ze luidruchtig met hun snavels. 

Klepperen doen ze ook om hun nest 
te verdedigen tegenover indringers. 
Daarna volgt een periode van re-
latieve rust. Ongeveer 32 dagen 
houden de ooievaars om beurten de 
eieren warm met hun grote lijven. 
Als het eerste ei uitkomt kijken bei-
de ouders toe en verwelkomen hun 
donzige eerstgeborene met geklep-
per. Met hun lange snavels gooien 
ze de resten van de eierschaal over 
de nestrand, want opgeruimd staat 
netjes. Om het nest niet te bevui-
len poepen ooievaars altijd over de 
rand van het nest, ook de kleintjes. 
Onder een ooievaarsnest ligt daar-
om een witte koek van mest. Net als 
hun ouders klepperen de jongen, al 
direct na de geboorte, ter begroe-
ting. Ook zij leggen de kop in de 
nek, maar nog niet zo luidruchtig 
vanwege de nog korte snaveltjes. 
Oefening baart kunst. 

Opvoeden
Hoewel het dit voorjaar lang nat en 
koud was, biedt het natuurgebied 
rond Westbroek voldoende voeding 
voor het jonge spul. Om de beurt 
vliegen de ouders uit en verzame-
len de eerste weken vooral regen-
wormen en insecten uit de nieuwe 
natuur. Ze braken het voedsel uit 

in de nestkom en daar scharrelen 
de kleintjes zelf hun kostje bij el-
kaar. Zodra de oudere vogels op de 
nestrand landen, beginnen de jon-
gen zacht te janken om hun ouders 
over te halen het voedsel te delen. 
Als de jongen wat ouder zijn ne-
men de ouders grotere prooien mee 
naar het nest, zoals muizen, mol-
len, kleine vogels, kikkers, vissen 
en rivierkreeften. Ooievaars lopen 
graag achter de trekker aan om 
slachtoffers van de maaimachine op 
te pikken. Maar ook uit net gemaaid 
gras en net geploegde akkers halen 
ooievaars vooral regenwormen, 
soms meer dan 50% van de voeding 
(www.ooievaars.eu). Bij heel warm 
weer nemen de ouders water mee 
voor de jongen en spuiten dat in de 
dorstige kelen. De oudervogels vor-
men, met hun rug naar de zon en de 
vleugels iets gespreid, een zonne-
scherm voor hun kwetsbare kroost.

Vliegen
Om meer te weten te komen over 
het gedrag van ooievaars worden 
veel jongen geringd voordat ze 
kunnen vliegen. Ze krijgen een alu-
minium ring met een nummer om 
hun poot, dat soms ver over onze 
landsgrens wordt afgelezen. Zo zijn 

Bovenop een treurbeuk aan de Kerkdijk in Westbroek waakt de ooievaar over haar jongen.

ooievaars uit Westbroek in de winter 
wel waargenomen in Spanje. Rond 
de 43ste dag beginnen de eerste 
vliegoefeningen. Eerst wat wankel, 
totdat ze met sprongen zelfs even 
in de lucht blijven hangen. En in-
eens wagen ze de grote sprong, ge-
nieten van de draagkracht van hun 
vleugels, de vrijheid en volgen hun 
ouders naar de foerageer gebieden. 
In augustus verlaten ze definitief het 
nest waar ze zijn geboren om met 
andere ooievaars in grote groepen 

naar hun winterverblijfplaats te vlie-
gen. Ze sluiten aan bij de ooievaars 
uit noordelijker landen die dezelfde 
kant op trekken. De ouders volgen 
een paar weken later. Daarom kom 
je in augustus en september soms 
grote groepen ooievaars tegen in 
weilanden of hoog in de lucht. Op-
getild door de thermiek.
Maar met ons veranderend klimaat 
blijven steeds meer trekvogels de 
wintermaanden in Nederland, ook 
de ooievaar.

Wekenlang doen de jonge ooievaars vliegoefeningen op het nest voordat 
ze uitvliegen.

Actieweek bescherming natuur
Tussen woensdag 9 juni en 16 juni a.s. organiseren de gezamenlijke partijen onder het Utrechts 

Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht een actieweek om recreanten te wijzen én te 
controleren op de naleving van de openstellingsregels in natuurgebieden

Het Utrechts Particulier Grond-
bezit omarmt ook deze actieweek 
zodat beschermd wordt wat kwets-
baar is en dat daardoor ook vol-
gende generaties van de prachtige 
natuur kunnen blijven genieten. Zo 
wordt er in deze week door boa’s 
extra gelet op aangelijnde hon-
den, bezoekers die zich enkel en 
alleen binnen de wegen en paden 
begeven en niet daarbuiten, het be-
treden van niet opengestelde ter-
reinen, fietsers buiten fietsroutes, 
motorcrossers, afvaldumpingen en 
de Visserijwet.

Aan het bezoek van de natuurterreinen zijn regels verbonden (foto Lex 
van Boetzelaer).
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