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advertentie
Grondige snoeibeurt

Tijdens de werkochtend in het Van Boetzelaerpark gaven de vrijwil-
ligers de rododendrons een flinke snoeibeurt. Volgens deskundigen van 
het plantsoenonderhoud moest dat zo rigoureus gebeuren om de strui-
ken te laten verjongen en uitbundiger te laten bloeien. 

(foto (Frans Poot)

Rustig door de 
Spoorlaan

door Henk van de Bunt

Voor veel mensen is de Spoorlaan in Hollandsche Rading de kortste 
route om het dorp in- en uit te rijden. De snelheid waarmee dat 
soms gepaard gaat was reden voor een aantal dorpsgenoten om bij 
de gemeente aan de bel te trekken met de vraag om de verkeers-
veiligheid in het eerste stuk van de Spoorlaan te verbeteren. 

Gemeentelijk woordvoerder Dick de Jager: ‘Samen is er voor gekozen 
voor het plaatsen van vier grote, goed zichtbare, houten bloembakken 
aan beide kanten van de weg. Met de aanwonenden van de Spoorlaan 
zijn daarover goede afspraken gemaakt. Auto’s moeten hiervoor hun 
snelheid aanpassen, maar voor fietsers blijft er vrij baan tussen de bak-
ken en de stoeprand. De aanwonenden zetten er planten in en zullen die 
onderhouden’. 

Situatie
De Jager vervolgt: ‘De gemeente laat de bloembakken in week 23 neer-
zetten. In september bekijken we of de nieuwe situatie effect heeft. Op 
dat moment wordt samen met de aanwonenden van de Oosterspoorlaan 
bekeken of de bloembakkenoplossing ook bij hen in de straat zou kun-
nen werken. De bakken zijn gemaakt door 50|50 Workcenter van het 
Leger des Heils. Zij bieden beschutte werkplekken voor mensen die 
in het gewone leven niet op eigen kracht aan de slag kunnen’. Waar-
schijnlijk in dezelfde week komen er nieuwe verzamelcontainers in de 
Spoorlaan. De uitkomst van het overleg met omwonenden is, dat er 
weer bovengrondse containers komen, maar dan mooier, geluiddichter. 
Op een later moment wordt er nog begroeiing omheen gezet.

Containers in de Spoorlaan blijven bovengronds.

Remwegdemonstratie laat 
noodzaak 30 kilometer zien

door Guus Geebel

Op de Hessenweg in De Bilt werd woensdagmiddag 22 mei een aantal activiteiten 
gehouden in verband met de bewustwordingsactie ’30 is hard genoeg!’ Spectaculair was de 

remwegdemonstratie die liet zien dat een hogere snelheid een aanzienlijk langere remweg oplevert.

Ondernemersvereniging Hessen-
weg/Looydijk, politie De Bilt en 
gemeente De Bilt hadden de mid-
dag in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland georganiseerd. 
Gebiedswethouder Anne Brom-
mersma woonde de activiteiten 
bij en reed mee in de auto waar-
mee de remwegdemonstratie werd 
gehouden. Daarvoor was een ge-
deelte van de Hessenweg afgeslo-
ten. De ondernemersvereniging 
trakteerde kinderen op popcorn 
en suikerspinnen, er was voor-
lichting over bandenprofiel en 
veiligheid en in een rijsimulator 
kon worden ervaren wat bellen en 
appen tijdens het rijden aan onge-
lukken kan veroorzaken.

Wijkagent Peter van Essen vertelt 
hoe de bewustwordingsactie tot 
stand is gekomen. ‘De afgelopen 
week hebben we met een lasergun 
acht snelheidscontrolemomenten 
gehouden. Het is schrikbarend wat 
er uitkomt. Een automobilist reed 
met 72 kilometer per uur waar 30 
het maximum is. Overtreders heb-
ben we aan de kant gezet en ze 
gewezen op de gevaren die zij 
daarmee in een winkelgebied ver-
oorzaken.’ Michiel Pas van Veilig 
Verkeer Nederland verzorgde met 
een moderne auto de remwegde-
monstratie. Hij deed dat met ver-
schillende snelheden en verbaasde 
de aanwezigen over de lengte van 
de remweg bij hogere snelheden. 

Wethouder Anne Brommersma stapt in de auto bij Michiel Pas van Veilig Verkeer Nederland.

Wijkagent Peter van Essen 
geeft een toelichting op de 
bewustwordingsactie.

Sollicitaties: roel.de.vos@plus.nl

Medewerkers gezocht!

Bilthoven / Donsvlinder 2 // Bilthoven // 030-2280605

Zowel voor 
de vakantie

als voor 
langere
termijn.

Voor kassa,
versafdeling
en vulploeg
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

30/05 • 09.30u - ds. C.H. Oechies
02/06 • 10.30u - Dr. N.M. Vos

Pr. Gem. Zuiderkapel
30/05 • 09.30u - ds. R.W. de Koeijer
02/06 • 09.30u - Ds. R. W. de Koeijer 

02/06 • 18.30u - Ds. P. v.d. Kraan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
02/06 • 10.30u - Dr. Marien van den 

Boom

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

02/06 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
30/05 • 10.30u - mevr. A. Veldhuis

02/06 • 10.30u - dhr. M. Meijer 
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

30/05 • 10.30u - Ds. P. Schelling
02/06 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
02/06 • 16.30u - Br. F. Pathuis 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
30/05 • 09.30u - ds. H.E. Dankers
02/06 • 10.00u - Ds. F.G. Immink
02/06 • 19.00u - Ds. F.G. Immink

Oosterlichtkerk 
30/05 • 09.30u - Ds. E.W.J. van Leersum
02/06 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
30/05 • 10.00u - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba
02/06 • 10.00u - Voorgangers: Martin 

Meijer en Joke Mourits

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
02/06 • 10.00u - spreker Marcel van 

Iterson

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
02/06 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

30/05 • 10.00u - Kandidaat A.S. 
Middelkoop

02/06 • 10.00u - Ds. H. Juffer
02/06 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
02/06 • 10.30u - Mevr. Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

02/06 • 11.00u - Mevr. L. Spelberg 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

30/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
02/06 • 10.00u - Ds. P.G. Oskamp 

02/06 • 18.30u - Ds. W.F. Jochemsen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

30/05 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra 
02/06 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 

Britstra

PKN – Ontmoetingskerk
02/06 • 09.30u - Mevr. L. Spelberg

St. Maartenskerk
30/05 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren
02/06 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

30/05 • 10.00u - Ds. P. Egberts
02/06 • 10.00u - Ds. J. Griffioen

02/06 • 18.30u - Dhr. Jacques Brunt

PKN - Herv. Kerk
30/05 • 09.30u - ds. M. van der Zwan
02/06 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 

gastendienst
02/06 • 18.30u - Ds. J.C. van Trigt 

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
3737 BE Groenekan
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e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

‘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

Expositie in Oosterlichtkerk

Tot en met 7 juli wordt in de 
Oosterlichtkerk te Bilthoven 
werk geëxposeerd van mw. 
Willy Roggeveen. Na haar werk-
zame leven meldde zij zich in 
2004 aan bij het Utrechts Cen-
trum voor Kunsten (UCK) voor 
de driejarige opleiding “Beel-
dende Route”. Zij kon toen niet 
bevroeden dat kunst haar zó zou 
pakken. De geëxposeerde wer-
ken zijn iedere vrijdag tussen 
11.00 en 13.00 uur en op zondag 
tussen 11.30 en 13.00 uur te 
bezichtigen in de Oosterlicht-
kerk, Eerste Brandenburgerweg 
34, Bilthoven. Nadere informa-
tie: Jannie Catsburg, telefoon 
030 2203091.

Mama Lokaal

Mama Lokaal is een ontmoe-
tingsplek voor (bijna) moeders 
met kinderen tot 4 jaar. Iedere 
woensdagochtend kun je er vrij-
blijvend binnenlopen. Onder 
het genot van een kopje thee 
of koffie kunnen onder andere 
ervaringen uitgewisseld wor-
den of vragen gesteld worden 
aan deskundigen. Overigens 
zijn vaders, opa’s en oma’s ook 
van harte welkom. Aanmelden 
is niet nodig. Iedere woensdag 
van 10.00 uur tot 11.30 uur, 
Bibliotheek Idea, het Lichtruim, 
Planetenplein 2, Bilthoven. Zie 
voor meer info website: debilt.
ouderslokaal.nl. 

Japans inkt-schilderen 

Op vrijdag 31 mei om 15.00 
uur vindt er bij de Bilthovense 
Boekhandel een lezing en work-
shop Sumi-e plaats. Sumi-e, ofte-
wel Japans inktschilderen, is een 
meditatieve vorm van schilderen. 
De demonstratie wordt gegeven 
door Sumi-e meester en Zen-
monnik Beppe Mokuza. In de 

Bilthovense Boekhandel zijn 
enkele van zijn werken te zien. 
Aanmelden kan via info@bilt-
hovenseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014.

Boekbeurs 

Op vrijdag en zaterdag na 
Hemelvaartsdag staan bij WVT 
(Talinglaan 10 te Bilthoven) 
duizenden boeken uitgestald, 
gesorteerd op onderwerp. De 
opbrengst is bestemd voor extra 
aanschaffingen en verbetering 
van het gebouw van WVT. Je 
vindt op deze markt ook DVD’s, 
CD’s en LP’s. De boekenbeurs 
wordt gehouden op vrijdag 31 
mei van 14.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag 1 juni van 10.00 tot 
15.00 uur. 

Ontdek Fort Ruigenhoek

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 1 juni 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.

Gastendienst in Westbroek 

Zondag 2 juni houdt de Hervorm-
de Kerk in Westbroek een gasten-
dienst waarbij niet-kerkgangers 

van harte uitgenodigd worden 
om deze bij te wonen. Bij bin-
nenkomst wordt een boekje uit-
gereikt dat informatie bevat over 
de kerkdienst. Na de dienst is er 
gelegenheid om met kerkgangers 
of de predikant in gesprek te 
gaan. De kerkdienst begint om 
10.00 uur.

Bijeenkomst

Zondag 2 juni is er om 16.00 
uur een bijeenkomst in Dijckstate 
(Maertensplein 98) plaats, waar 
eten, vieren en geloven centraal 
staan. Gestart wordt met koffie 
of thee en iets lekkers. Na afloop 
wordt er gezamenlijk gegeten. 
Zie ook www.pionierenmaar-
tensdijk.nl.

Houdringe wandeling

Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 2 juni een wandel-
excursie van ca. 1,5 uur over 
Landgoed Houdringe, dat voor-

namelijk uit bos en open grasland 
bestaat. Rondom het huis is de 
tuin deels in de Engelse land-
schapstijl en deels in de Franse 
barokstijl aangelegd. De start is 
vanuit Paviljoen Beerschoten 
(Holle Bilt 6 in De Bilt) om 
14.00 uur. Vooraf aanmelden (dat 
is wel nodig) kan op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘acti-
viteiten’. Deelname is gratis.

Muziek in Schutsmantel

Op zondag 2 juni 2019 geeft het 
ensemble Duo Naiades een con-
cert in zorgcentrum Schutsman-
tel. Het ensemble Duo Naiades, 
bestaande uit Judith Mos - klari-
net, Wendy Rijken - harp, brengt 
een gevarieerd programma met 
werken van o.a. Pachelbel, Monti 
en Piazzolla. Het programma 
duurt één uur, zonder pauze. Toe-
gang is gratis. Het concert begint 
om 15.00 uur in Schutsmantel 
aan de Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. 

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart

www.adcura.nl     0346 - 210700

Daniel en Linda van Utrecht - Rijksen

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Psalm 119 : 17 (berijmd)
Tot onze droefheid heeft de Heere, voor ons nog onverwachts, van 
onze zijde weggenomen, na een zorgzaam en moeitevol leven, onze 
geliefde zuster, schoonzuster en tante

Neeltje van Zijtveld-van Dijk
sinds 18 augustus 2008 weduwe van Gijsbertus van Zijtveld

in de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Familie Van Dijk
Familie Van Zijtveld
Neven en nichten

Zeist, 17 mei 2019
Correspondentieadres:  R.P. Veldhuizen (ex.test)
   Maertensplein 43
   3738 GM Maartensdijk

De begrafenis heeft, donderdag 23 mei jl., plaatsgevonden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei is het kantoor 
van De Vierklank gesloten. 



 De Vierklank 3 29 mei 2019

Wisseling van de 
wacht bij GroenLinks 

In de raadsvergadering van 28 mei zal Ingrid Oude Lenferink, 
woonachtig in Groenekan, worden geïnstalleerd als raadslid voor 
GroenLinks. Haar voorgangster Marijn Peperkamp neemt in  
dezelfde vergadering afscheid.

Marijn Peperkamp heeft besloten met het raadswerk te stoppen, na een 
langdurig conflict met de gemeente rondom vergunningen. Daardoor 
ontbreekt haar de toewijding die nodig is om zich nog langer als raads-
lid voor de gemeente De Bilt in te zetten. 

Respect
Fractievoorzitter Henk Zandvliet respecteert haar besluit: ‘We zullen 
Marijn zeker gaan missen, maar we denken in Ingrid Oude Lenferink 
een goede opvolgster te hebben gevonden’. Ingrid Oude Lenferink 
draait al enige tijd in de fractie mee als commissielid. Zij werkte in 
het verleden onder meer bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) en als leidinggevende binnen de maatschappelijke opvang. Op 
dit moment zet zij zich in voor New Dutch Connections, een organisa-
tie die zich met de Toekomst Academie inzet voor de talentontwikke-
ling van vluchtelingen en statushouders. Ingrid wil zich als raadslid met 
name inzetten voor de meest kwetsbare inwoners binnen de gemeente. 
Haar motto luidt: ‘Iedereen doet er toe en kan op zijn of haar manier 
betrokken zijn bij onze lokale gemeenschap’. 

Ingrid Oude Lenferink volgt Marijn Peperkamp op.

Appeltje van Oranje 
voor Stichting Met je hart

Stichting Met je hart, die ook in gemeente De Bilt actief is, heeft, naast 2 andere organisaties, 
op 23 mei uit handen van Koningin Máxima een Appeltje van Oranje gekregen. Het werd 

uitgereikt op paleis Noordeinde aan oprichtster Babs van Geel. 

Met de Appeltjes van Oranje be-
kroont het Oranje Fonds soci-
ale initiatieven die op succesvolle 
wijze groepen mensen verbinden 
en die er voor zorgen dat mensen 
weer meedoen in de samenleving. 
Met je hart zet zich in om eenzaam-
heid onder ouderen te verzachten 
en is in 26 gemeenten, waaronder 
ook in De Bilt, met een grote groep 

vrijwilligers actief om mooie ont-
moetingen te organiseren voor ou-
deren. Op deze manier maken zij 
een groot verschil voor vele eenza-
me ouderen in Nederland. Daarom 
verdiende zij het Grote Appeltje, 
de prijs voor het initiatief die het 
meest opvalt in aanpak en bereik. 
De prijs is een bronzen beeldje 
ontworpen door Prinses Beatrix en 

een geldbedrag van 15.000 euro.
Stichting Met je Hart De Bilt wil 
alle vrijwilligers en restaurants be-
danken voor hun inzet. Dit ook na-
mens de ouderen die altijd ontzet-
tend genieten van de ontmoetingen 
met hun leeftijdsgenoten uit hun 
eigen gemeente De Bilt. 
Zie www.metjehart.nl.

(Judith Vermeulen-Poppeliers)

Stichting Steenbreek 
actief in De Bilt

De gemeente De Bilt heeft zich dit jaar aangesloten bij het landelijk platform Stichting 
Steenbreek onder het motto ‘Samen meer groen in het dorp De Bilt’

Veel mensen willen een onder-
houdsarme tuin en kiezen daarom 
voor een geheel betegelde tuin. 
Maar veel bestrating in tuinen 
zorgt voor problemen. Tijdens 
hoosbuien kan het water de bodem 
niet in, raakt het riool overbelast 
en is er kans op wateroverlast. Op 

warme dagen nemen stenen warm-
te op en ontstaat er hittestress. 
Versteende tuinen bieden ook geen 
ruimte voor nuttige dieren zoals 
bijen en vlinders. Bomen, struiken 
en planten hebben een verkoelende 
werking en dragen bij aan de bio-
diversiteit. 

Weltevreden
Uit onderzoek is gebleken dat het 
dorp De Bilt het meeste risico 
heeft op hittestress en waterover-
last binnen de gemeente. Daarom 
start de gemeente met Steenbreek 
in het dorp De Bilt. De eerste 
contacten zijn gelegd met belan-

Onder het motto ‘steen eruit, plant erin’ wordt aan vergroening van tuinen gewerkt.

Het team coördinatoren die het werk organiseren van Met je hart uit De Bilt (met het appeltje).

genvereniging Weltevreden om 
samen te kijken welke mogelijk-
heden er zijn om de tuinen in deze 
wijk te vergroenen. Acht tuinei-
genaren hebben zich al aange-
meld voor het vergroenen van hun 
(achter-)tuin onder begeleiding 
van Steenbreek. Daarnaast zal er 
ook samen met de belangenver-
eniging gekeken worden of er in 
de openbare ruimte mogelijkhe-
den zijn voor vergroening. Nog 
een voordeel: samen zorgen voor 
meer groen leidt ook tot meer on-
derling contact en samenhang in 
de buurt.

Tegel eruit, plant erin
Steenbreek De Bilt is een samen-
werkingsverband tussen de ge-
meente De Bilt, Groei & Bloei af-
deling De Bilt en IVN afdeling De 
Bilt. Samen wil men de tegelten-
dens keren en inwoners stimule-
ren om hun tuinen te vergroenen. 
De missie is: tegel eruit, plant 
erin; zoveel mogelijk verharding 
uit particuliere tuinen in het dorp 
De Bilt vervangen door bloeiende 
en gevarieerde beplanting, die de 

fijne leefomgeving van mensen en 
dieren bevordert. ‘Wist u dat een 
groene omgeving een positieve 
invloed heeft op mensen? Men er-
vaart minder stress, men kan zich 
beter concentreren en men wordt 
creatiever en productiever’. 

Meer weten? 
Op 25 mei was Steenbreek op de 
braderie aan de Hessenweg in De 
Bilt met een informatiestand. Op 
6 juli brengt men de actie ‘tegel 
eruit, plant erin’ in de praktijk 
tijdens de Zomerfair van de kin-
derboerderij De Schaapskooi 
(Melkweg, Bilthoven). Tijdens de 
Nationale Tuinweek 2019 (8 t/m 
16 juni) houdt Frans van Bussel 
op 11 juni de lezing: ‘Bloemen en 
insecten, niet zonder elkaar’ in de 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Tijdens deze avond is 
er een Steenbreek-stand aanwe-
zig. Wanneer u dit bericht mee-
brengt is er gratis toegang. Voor 
meer informatie: www.debilt.nl 
of mail naar Groei&Bloei De Bilt: 
info@bilt.groei.nl. [HvdB]
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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 0.90

(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 30 mei
t/m woensdag 5 juni

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

Kip kerrie salade
Beenham salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde kipfilet
Beenham

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaassaté 500
GRAM 7.98

Biefstukspiesjes

Iberico burgers 4
VOOR 10.-

100
GRAM 2.25

Hamburgers

Lekker voor het weekend!

Bavette

5
VOOR 5.-

STOMPETOREN 
GRASKAAS

500
GRAM 5.50

BOEREN GRASKAAS 5.50

LUXE CRANBERRY 
NOTENMIX

VERS GEBRANDE 
PISTACHE NOTEN

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98500

GRAM

2
VOOR 7.-

2
VOOR 7.-

KIP TORTILLA'S

GEHAKT TORTILLA'S

100 
GRAM 3.75

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. slavinken, verse worsten, rundervinken
en hamburgers

4 + 1
GRATIS

Aangepaste openingstijden!

LET OP!
DONDERDAG 30 MEI ZIJN 
WIJ GESLOTEN I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG!

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

Donderdag i.v.m. 
Hemelvaartsdag

de gehele dag
gesloten!

Van onze patissier
Van onze bakker

Aanbiedingen met een * geldig op Vrijdag en Zaterdag.

Vers van de traiteur

Curry compleet
Volop groente en zoete 
aardappels en kikkererwten

€ 1,49
100 gram 

Pasta met gevulde kip
€ 1,49
100 gram 

Tuinbonenschotel
€ 1,35
100 gram 

Italiaanse 
gehaktschotel

€ 1,35
100 gram 

Vers gewassen
Spinazie

€ 0,99
Zak 300 gram 

Hollandse 
Trostomaten 

€ 1,49
Heel kilo 

Zomerfruit...

Frambozen
Blauwe bessen
Bramen
3 dozen naar keuze

 € 4,98

Vers gesneden pitloze
Watermeloen
parten
Per stuk € 1,39
Hollandse Pluksla
Of
Hollandse Botersla
Per zak € 1,69

Desem
Speltbrood
Nu € 2,49
Kaas-uien brood
met spek en  tuinkruiden
Nu € 1,49

Hazelnoot-
schuimtaart 
Nu € 14,95
Uit eigen Bakkerij
Soepstengels 
Per pak € 1,99

Dagelijks verse aanvoer van:
Hollandse Asperges

GRATIS geschild!

Er zijn weer: nieuwe oogst 
malta’s en dore’s, wilde perziken, 

abrikozen, kersen, heerlijke 
smaak Galia meloenen, 
Kiwi Green en Kiwi Gold

uit Nieuw-Zeeland!
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advertentie

Dat wil ik 'effe kwijt'
Emmaus Bilthoven steunt Malawi
Half maart kwamen berichten binnen over enorme overstromingen in 
Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Enkele dagen erna bood de Stich-
ting Emmaus Bilthoven aan om een deel van de verkoop van de boe-
kenmarkt te bestemmen voor het Malawi-project van de Michaelkerk 
in De Bilt.

Een betere timing kon ik me niet bedenken. Tijdens de goed bezochte 
markt kreeg ik een vooraanstaande plaats bij de entree van de locatie en 
was daardoor in staat om met veel mensen contact te maken, flyers uit te 
delen en te vertellen over de noodsituatie in Malawi. De reacties waren 
heel divers. Veel mensen dachten dat ik ergens reclame voor stond te 
maken; nou daar kwamen ze niet voor. Anderen bleven geïnteresseerd 
kijken naar het filmpje van de overstroming en wilden meer weten van 
het project. Zelf had ik na afloop een heel voldaan gevoel.

Dat werd enkele dagen later nog veel sterker: Stichting Emmaus stortte 
2000 euro op de rekening van het project. Wat een prachtig gebaar. 
Het geld is ondertussen doorgestort naar Malawi, waar het in goede en 
vertrouwde handen is en het direct wordt ingezet bij de meest hulpbe-
hoevenden. Heel veel dank namens die vele stemloze mensen in het 
rampgebied. 

(Frank Diepstraten)

Verkiezing van leden van het 
Europees parlement

Een impressie: Stembureauvoorzitter blikt terug
Ooit, lang geleden, waren er in de gemeenteraad van De Bilt tamelijk heftige discussies 
over de leeftijdsgrens voor leden van een stembureau. ‘Een leeftijdsgrens stellen is pure 

leeftijdsdiscriminatie’ betoogde de ene groep. Tegenstanders daarentegen vonden het alleszins 
redelijk dat er wel een leeftijdsgrens gesteld moest worden.

De edelachtbare raadsleden, die 
geen leeftijdsgrens wilden stellen, 
hadden kennelijk overtuigender 
argumenten. Immers mijn persoon 
- 84 jaar oud - kreeg weer de ver-
erende uitnodiging van de gemeen-
te om als voorzitter op te treden 
tijdens de verkiezing van afgelopen 
23 mei. Ik moet bekennen: mijn ij-
delheid werd door het verzoek van 
de gemeente behoorlijk gestreeld; 
men achtte mij nog duidelijk in 
staat die rol te vervullen. En dat 
terwijl ik mij bij de voorlaatste ver-
kiezing stellig had voorgenomen, 
dat dit de laatste keer zou zijn. Ik 
wilde na vele, vele keren voorzitter 
te zijn geweest, netjes en op eigen 
initiatief door de voordeur afscheid 
nemen. En zo geschiedde het ook. 
Ik heb het de gemeente laten weten 
dat dit de laatste keer was. 

Dat het de hoogste tijd was bleek 
verder overduidelijk door het feit 
dat door kiezers die mij herkenden 
van vorige keren de opmerking 
plaatsten : ‘Zo, bent u er nog?’. 

Deze vraag is uiteraard voor twee-
erlei uitleg vatbaar. Maar toen een 
kiezer daaraan toevoegde: ‘Zo opa, 
bent u er nog?’ was dat voor mij een 
duidelijk signaal dat het hoog tijd 
was om te stoppen.   

Geen geringe taak!
Het is altijd een lange, lange dag 
voor een lid van een stembureau. 
Als voorzitter word je geacht om zo 
rond half zeven in de ochtend, de 
stembureauspullen bij het gemeen-
tehuis op te halen. En… na afloop 
van het tellen moet je het Proces 
Verbaal met de verkiezingsuitsla-
gen op het gemeentehuis inleveren. 
Dat PV wordt door een ambtenaar 
(dan is het al nacht!) nauwgezet op 
fouten gecontroleerd. 

Het is geenszins mijn bedoeling 
hier een klaagzang te houden over 
het lot van een stembureaulid. Het 
tegendeel is waar’. Je bent daartoe 
niets verplicht. Het is volkomen uit 
vrije wil en die dag wordt nog rede-
lijk betaald ook. Met andere woor-

den: dit epistel beoogt slechts een 
schets te geven van een dag als lid 
van een stembureau.

Beoordeling PV
Het is een mirakel als het allemaal 
in een keer klopt. Ondanks een 
verschil van 2 stemmen, verliep 
de controle tamelijk gladjes. Ter 
plekke werd het verschil snel opge-
lost. Zo’n gering verschil (zo werd 
door de gemeentelijke controleur 
gezegd), is eerder regel dan uitzon-
dering.
Aldus kwam ik om half een ’s 
nachts thuis en dat was beduidend 
vroeger dan bij de vele eerdere ge-
legenheden. Dat heb ik ervaren als 
een leuke afsluiting van een reeks 
van keren in die rol.

De verkiezingsdag
De dag zelve verliep in mijn be-
leving voortreffelijk. Het zonne-
tje scheen de hele dag uitbundig 
en dat veroorzaakte dat (tegen de 
prognoses in) velen de weg naar 
het stembureau wisten te vinden. 

Overigens ervaren de leden van 
het stembureau niets van het fraaie 
weer buiten. De gezichten van zo-
wel de stembureauleden als van de 
kiezers stonden vrijwel 100% op 
stand zonnig.
De hele dag door en ook ’s avonds 
werd op uitmuntende wijze ge-
zorgd voor ons ‘natje en droogje’. 
Maar ja, niet elk stembureau grenst 
zoals het onze aan een voortreffe-
lijk restaurant met de naam: ‘bij 
de tijd’. Ze doen hun slogan: ‘even 
uit, toch thuis!’ alle eer aan. 

Carla, Wil, Daniëlle en Maarten 
dank voor de vriendschappelijke 
omgang die hele, hele dag.

Karel Beesemer
(Oud-wethouder De Bilt)  

De Wijk Weltevreden
door Henk van de Bunt 

‘Verandering is de enige constante in het leven’; deze tegeltjeswijsheid lijkt universeel van 
toepassing, maar is vaak ook aanleiding voor een momentopname van wat ooit was 
en hoe het nooit meer zal worden. Het ‘op de schop gaan’ van de wijk Weltevreden 

in De Bilt is voor menig Biltenaar weer zo’n moment. Met Fred Meijer 
wandelden wij nog eens naar de plaatsen van weleer.

Een nieuwe sporthal, een buurt-
plein, ruim 90 moderne apparte-
menten, meer groen en speelruimte 
en niet te vergeten; een rank sculp-
turaal flatgebouw langs de Biltse 
Rading dat de eyecatcher moet 
worden van het nieuwe wijkje 
Nobelkwartier. Het huidige H.F. 
Witteterrein krijgt een complete 
metamorfose en is over circa drie 
jaar de nieuwe parel van De Bilt. 
Bewoners uit de Biltse wijk Wel-
tevreden kregen onlangs schetsen 
te zien van het project Nobelkwar-
tier, zoals het terrein straks gaat he-
ten. Eén ervan is Fred Meijer, die 
in 1997 op de Pof. Dr. J.D. van de 
Waalsweg kwam wonen en een ac-
tief lid was bij de Historische Kring 
in De Bilt: ‘Door mij is al meteen 
een aantal mensen bezocht, waar-
door ik al aardig wat te weten ben 
gekomen over de wijk. Ook heb ik 
oude foto’s gescand. Onze wonin-
gen aan de van Waalsweg zijn rond 
1961-1962 gebouwd’.

Wijk
De wijk Weltevreden is gelegen 
achter de huizen van de Waterweg, 
achter de huizen van de Blauw-
kapelseweg tot aan de grens met 
Groenekan en in het zuiden tot 
aan de Groenekanseweg; de wijk 
werd in delen volgebouwd, maar 
de gemeente De Bilt ziet zich nu 
genoodzaakt om toch weer door af-
braak van de sporthal, brandweer-
garage, garageboxen en een gym-

zaal nieuwbouw kunnen te plegen 
in het Nobelkwartier achter het dan 
Cultureel Vergader Centrum 

Weltevreden
Het huis Weltevreden stond aan de 
noordzijde van de Blauwkapelse-
weg (vroeger Veenweg geheten), 
tegenover de buitenplaats Aren-
berg, in De Bilt. Het huis werd in 
1657 gesticht, hoewel het dan nog 
niet de naam Weltevreden draagt. 
In 1754 komt de naam Weltevreden 
voor de eerste keer voor. Meijer 
vertelt: ‘Langs de Blauwkapelse-
weg lagen meerdere boerderijen. 
De meeste bouwactiviteiten wer-
den tussen 1895 en 1913 gedaan 
door de familie Van Boetzelaer. Bij 
de sloop van boerderijen in 1969 en 

1972 is gebleken dit deze boerde-
rijen op funderingen uit de 15 eeuw 
waren gebouwd. Eén hiervan was 
de boerderij Weltevreden aan de 
Blauwkapelseweg 90; deze was ge-
situeerd achter de huidige sporthal 
waar nu garageboxen staan. Tijdens 
de bouw van de sporthal stond deze 
boerderij er nog maar werd in 1969 
toch gesloopt, waarbij dus ook fun-
deringenresten werden gevonden 
uit de 15 eeuw’. 

Daggelder
Meijer vertelt verder: ‘Ook ston-
den er een aantal daggelderhuisjes 
(daggelder=arbeider) aan de Wa-
terweg/ Oude Looydijk. Vroeger 
werden deze daggelderhuisjes, ook 
al lagen ze niet direct aan de Wa-

terweg toch voorzien van huisnum-
mers Waterweg. Deze huisjes waren 
eigendom van Gerrit Smorenburg 
en zijn gebouwd voor 1832 en af-
gebroken in 1963 ten behoeve van 
nieuwbouw. Het gehele gebied had 
tot 1961 van oudsher een agrarische 

bestemming. De eerste nieuwbouw 
voor huizen werd in 1961 gedaan 
door de Biltse Algemene Woon-
bouw Vereniging, de Christelijke 
Woonbouwvereniging Patrimo-
nium en het Katholieke St. Joseph. 
Het betrof hier de woningen aan de 

Prof. Dr. J.D. van 
de Waalsweg 2 t/m 
30. In totaal zouden 
zij 147 huurwonin-
gen laten bouwen 
en later nog meer 
huurwoningen aan 
de Albert Schweit-
zerweg’.

Waalseweg 10 voor 
de renovatie.

De voormalige boerderij Weltevreden, met daarnaast de al in aanbouw 
zijnde HF Witte sporthal 

Fred Meijer in 2019 op de Pof. Dr. J.D. van de Waalsweg. 
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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.

SAMSUNG
55 INCH QLED TV QE55Q80R

B
ENERGIE

55"
DIAGONAAL

123,6
CM BREED

SMART
TV

Actie 4K rakuten loopt via Samsung. Actie is geldig van 25-3-2019 t/m 30-06-2019
*  Actie loopt via Samsung. Op=op

SAMSUNG
55 INCH QLED TV 

Actie 4K rakuten loopt via Samsung. Actie is geldig van 25-3-2019 t/m 30-06-2019
*  Actie loopt via Samsung. Op=op

55" 1999,-
10 RAKUTEN.TV-

FILMVOUCHERS*

55
"

BOSCH
WASMACHINE 
WAT28695NL SERIE 6 I-DOS EXCLUSIV

A+++   -30%

ENERGIE
B

DROGEN
8

KILO
1400
TOEREN

*  Prijs is na 50 euro cashback via bosch-home.nl/acties. 
Actie loopt van 1-5-2019 t/m 30-6-2019

 799,- 

749,-*

50,-
CASHBACK

SONY
55 INCH UHD TV
KD 55 XF8599

A
ENERGIE

55"
DIAGONAAL

123,1
CM BREED

SMART
TV

* Bij aankoop van de Sony KD 55XF8599 ontvangt u 
exclusief bij Electro World de WHCH500B cadeau. OP=OP.

SONY

55
"

LG
55 INCH OLED TV
OLED55C8

A
ENERGIE

55"
DIAGONAAL

122,8
CM BREED

SMART
TV

*  Gratis LG WK7 Google assistent speaker actie is geldig 
t/m 2-6-2019

 1799,- 

1499,-

300,-
KORTING

GRATIS  

LG WK 7 GOOGLE ASSISTENT SPEAKER 

T.W.V. 159,-*

GRATIS  

SONY BLUETOOTH HOOFDTELEFOON 

T.W.V. 59,-*

 1099,- 

879,-

220,-
KORTING
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WETERINGS
Westerdorpsstraat 20, Hoevelaken, 033 - 2534601
Hessenweg 194D, De Bilt, 033 - 2534601 ELECTROWORLD.NL

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) Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Kwaliteit is 

standaard . 

Meedenken 

doen we graag!0346 211215
info@parelpromotie.nl 
www.parelpromotie.nl

heerlijk voor 
onderweg

GEVULDE KOEKEN

WITTE BOLLEN

4 STUKS
nu € 5,00

DE LEKKERSTE

NU 2E ZAK 
HALVE PRIJS!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Zang Veredelt 
in Schutsmantel

Zondag gaf het koor van Zang Veredelt een concert voor 
bewoners van Schutsmantel in de grote zaal van het huis. 
Voorzitter Henriëtte Duyster hield een korte inleiding. Zij 
memoreerde daarbij nog aan het feit dat het koor dit jaar 
135 jaar bestaat. Voormalig voorzitter, Jette Roosendaal, 

gaf voor ieder stuk een korte uitleg.

Het koor, onder leiding van de dirigent Paul Krijnen, begon met 5 stuk-
ken uit de opera Orpheus en Eurydice. Caroline Kuijpers begeleidde het 
koor daarbij op de piano. Daarna zong men het Engelse volksliedje Ear-
ly one Morning. Het daaropvolgende en bekende Plaisir d’amour werd 
door menig bewoner meegezongen. Als intermezzo speelde Caroline 
Kuijpers van Satie het bekende Gnossienne. Daarna zong het koor com-
posities van Rossini en Mozart. Ook de compositie Fly me to the Moon 
van B. Howard, werd door veel bewoners meegezongen. Het koor sloot 
het concert af met enkele delen van de musical Les Miserables. 
 (Frans Poot)

Het koor straalde plezier in het zingen uit; de toehoorders genoten van 
de muziek en zongen veelal mee met de hen bekende composities.

Informatiebijeenkomst digitaal nalaten
Weet u wat u met de online inlog-
gegevens van uzelf of uw naasten 
moet doen bij overlijden? 
 
Ons leven wordt steeds digitaler. 
Ook dat van senioren. Bijna ieder-
een heeft tegenwoordig wel ergens 
gegevens online staan, bijvoorbeeld 
via een laptop of iPad. Maar wat 
gebeurt er met al onze online gege-
vens na overlijden? Wat kunnen we 

doen om onze digitale nalatenschap 
alvast te regelen?
 
SeniorWeb en Bibliotheek Idea 
Bilthoven organiseren een infor-
matiebijeenkomst over digitaal na-
laten. Wat houdt een digitale nala-
tenschap in? Welke gegevens staan 
online en hoe kan ik deze ordenen? 
En hoe bewaar ik deze gegevens 
veilig? Deze en meer vragen wor-

den beantwoord en u krijgt prak-
tische handvatten aangeboden om 
zelf aan de slag te kunnen met uw 
digitale nalatenschap.
 
Woensdag 5 juni, van 14.00 tot 
16.00 uur in Bibliotheek Idea Bilt-
hoven, Planetenplein 2. Aanmelden 
& meer informatie: http://www.ide-
acultuur.nl/digitaalnalaten of bij de 
balie van uw bibliotheek.

Geslaagde oldtimersautorit 
Alweer voor de derde keer orga-
niseerden De Bilthuysen en stich-
ting RallyTours zondag 26 mei 
een middag met oldtimers voor 

de bewoners van De Bilthuysen. 
Ook nu was het, gelijk aan de 
twee voorafgaande jaren een suc-
ces. Dit jaar werden er zelfs twee 

rondjes gereden door de directe 
omgeving, omdat er zoveel be-
langstelling was van de bewoners. 

Droomdag voor Bilthovense
Stichting dreams4you.nl realiseert de laatste droom voor volwassenen met een 

levensbedreigende ziekte. Afgelopen vrijdag is Diana Ramkema-Meershoek verrast 
met een dag vol bijzondere ervaringen voor haar veertigste verjaardag. 

 
Diana heeft een vergevorderd sta-
dium van de ziekte van Hunting-
ton; voor velen een onbekende 
ziekte. Ziekten als Parkinson, 
ALS en Alzheimer kennen we 
wel. Huntington is een combina-
tie van de symptomen van deze 
drie ziekten. Tot op de dag van 
vandaag is Huntington nog niet 
te genezen. Ondertussen wordt er 
heel hard gewerkt om deze ziekte 
tegen te gaan. Het Campagneteam 
Huntington is een van de vele or-

ganisaties die bezig zijn om fond-
sen te werven voor het onderzoek 
naar deze ziekte. Dit wordt onder 
andere gerealiseerd door de lan-
delijke campagne ‘doodgezwe-
gen.nl’.

Droomdag 
Het benodigde geld voor Diana's 
Droomdag werd bij elkaar ge-
bracht door kennissen, vrienden 
en familie. Rond het middaguur 
verzamelden de vriendinnen van 

Diana zich bij haar thuis voor 
een lunch. Inmiddels waren de 
nagelstyliste, de visagiste en de 
kapster aanwezig, die Diana voor-
bereidden op haar Droomdag. He-
lemaal in het nieuw gestoken werd 
zij naar de gereedstaande limou-
sine gebracht en onderweg verrast 
met champagne en muziek. Met 
de limousine is zij samen met haar 
vriendinnen naar het Slot Zeist 
gereden, waar Diana een profes-
sionele foto-shoot stond te wach-

Anjerconcert op 
Veteranendag

Er is op 12 juli een gratis concert van het befaamde en veelzijdige or-
kest van de Koninklijke Marine in het HF Witte Centrum in De Bilt 
van 19.30 tot 21.30 uur. De Marinierskapel staat bekend als een van 
de beste militaire orkesten ter wereld, met meer dan 50 topmusici. Zij 
treden op ter gelegenheid van veteranendag onder leiding van chef-
dirigent Arjan Tien met solist Suzan Seegers. 
Aanmelden kan via www.debilt.nl/anjerconcert. Maximaal 8 personen 
per aanmelding. Voor grotere groepen kan contact worden opgenomen 
via evenement@debilt.nl. 

De Marinierskapel tijdens een uitvoering. (foto Louis Meulstee)

ten. Als verrassing was haar man 
Patrick Ramkema met een snelle 
sportauto naar Zeist getogen om 
ook met Diana op de foto te gaan. 
Aansluitend werd er nog gebor-
reld in Brasserie Slot Zeist.

Mooie afsluiting
Aan het einde van de middag gin-
gen zij met een prachtige erva-
ring richting Bilthoven, waar de 

dag werd afgesloten in Eetcafé 
Van Miltenburg, de plek waar tot 
haar verrassing de volgende dag 
haar verjaardag zou worden ge-
vierd met familie en vrienden. Op 
deze avond ging Diana’s grootste 
droom in vervulling, een reis naar 
Curaçao, waar ze onder andere 
zal gaan zwemmen tussen de dol-
fijnen.

Fotograaf Arianne druk bezig met de fotoshoot. (foto: Hans Lebbe)

Alvorens te vertrekken nog een foto voor een prachtige auto. [foto Henk van de Bunt]
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EXTRA
AANBIEDING

Oók zondags open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Iédereen die tussen 07.00 en 08.00 
uur bij ons arriveert krijgt bij de kassa

een korting van

Oók op artikelen waar al korting op zit. 
Da’s dus dubbelop!! U krijgt een bewijsje van 
aankomst en kunt daarmee tot 12.00 uur op 

uw gemak uw aankopen doen. Uw kans om zéér 
voordelig groot in te kopen voor uw tuin!!

20%OP ÁLLES

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

Eet u gezellig mee?
U kunt tot 10.00 uur genieten 
van een compleet ontbijt 
voor slechts € 2,50

Vanaf vrijdag 31 mei
Op álle lavendel
Kassa-
korting ..... 25%
Geldig t/m dinsdag 4 juni.

Iédereen die tussen 07.00 en 08.00 
uur bij ons arriveert krijgt bij de kassa

een korting van

Oók op artikelen waar al korting op zit. 
OP ÁLLES

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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Total Compliance & Outsource BV is op zoek naar een

Medewerker salarisadministraties m/v
Total Compliance & Outsource BV houdt zich bezig met fiscale- en administratieve 
dienstverlening voor nationale en internationale relaties. Wegens groei zijn wij op 
zoek naar een medewerker salarisadministraties. Heb je relevante werkervaring, 
kennis van Exact Online en ben je bereid verder te leren, dan nodigen we je uit 
om te solliciteren. Het bezit van het Praktijkdiploma Loonadministratie is voor een 
goede uitvoering van de werkzaamheden een minimumvereiste. 
De werkzaamheden zullen ten minste 16 uur bedragen. Werkdagen in overleg. 

De werkzaamheden
Als medewerker salarisadministraties ben je in eerste instantie onder leiding van 
een ervaren collega bezig met het voeren van salarisadministraties voor onze 
klanten. Daarbij hoort niet alleen het invoeren van loongegevens, maar zul je ook 
leren deze te beoordelen en om, daar waar nodig, de klant te adviseren over  
eventuele onjuistheden en/of mogelijkheden tot verbetering en optimalisatie. 

Onze talenten
Wij bieden je een gezellige en professionele werkomgeving. Uiteraard horen  
daarbij uitstekende arbeidsvoorwaarden, inclusief een studiekostenregeling. 
Tevens krijg je de ruimte en mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen onze 
flexibele organisatie. 

Jouw talenten
Je kunt van nature goed organiseren, plannen en in teamverband werken.  
Daarnaast beschik je over een adequate werkervaring en opleiding. Ook ben je 
bereid om naast het werk je kennis verder te verdiepen. Een goede beheersing 
van de Engelse taal is gelet op onze internationale clientèle een pré.

Wil je deze uitdaging aangaan? 
En lijkt het je leuk om te werken in ons team?
Richt dan je sollicitatie aan: secretariaat@totalcompliance.nl
Of per post naar:
Total Compliance & Outsource BV, t.a.v. het secretariaat.
Postbus 14, 3738 ZL Maartensdijk
Voor meer informatie kun je bellen 0346 21 79 10, 
of kijk op onze website: www.totalcompliance.nl

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

BARBECUE WORSTJES
Voor in de pan of op de barbecue.
O.a. naturel, tuinkruiden, knoflook of kaas;
kan ook op een broodje!! 100 gram 0,99

BILTENAARTJE
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, katenspek,
kruiden crème & kaas
ca. 15 min. braden in ruim boter 100 gram 1,50

BARBECUE STEAKS
Lekker gemarineerd & gekruid, heerlijk genieten
Voor op de barbecue of in de pan;
ca. 2 tot 3 min. bakken 100 gram 1,90

RUNDER ENTRECOTE
Voor de liefhebbers, heerlijk mals, zeer smaakvol!
Bakken als biefstuk; alleen zout en peper toevoegen
Ook lekker aan een stuk.... 100 gram 2,30

BOSSCHE BOLLEN
Lekker gekruid gehakt in een jasje van gebakken uitjes
Zachtjes braden in ruim boter, wordt lekker krokant!
ca. 10 - 12 min. totaal 100 gram 1,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 mei t/m zaterdag 1 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER T-BONE STEAK
Iets aparts met o.a. entrecote & ossenhaas 100 gram 2,98
BLACK ANGUS RIBLAPJES
Smelt op de tong. ± 90 minuten stoven 500 gram 8,25

SAMENLOOP BURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden
Speciale actie! Van iedere 3 verkochte burgers doneren
wij € 1,00 aan het fonds samen lopen voor hoop 3 stuks 5,00

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Koop lokaal 
dat is sociaal 
en beter voor 
ons allemaal!
De Vierklank

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t we 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

De online bedrijvengids! www.vierklank.nl/bedrijven
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn de kenmerken 
van hoveniersbedrijf Cor van Vliet. We werken met een vaste ploeg allround 
medewerkers en een groot eigen machinepark. ... [lees meer online]

Dierenkliniek De Bilt BV
Wij houden uw dier zo gezond mogelijk door ze de beste diergeneeskundige 
zorg te bieden. U treft bij ons in de kliniek ervaren dierenartsen aan met 
diverse specialisaties. Naast genezen besteden we ook ... [lees meer online]

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

Juniorhairstylisten BOL/BBL opgelet
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Ben jij op zoek naar een fijne stageplek of zou je een 
switch willen maken? Wij zijn een gezellig klein team met 
Colormasters & Curlsyspecialisten. We begeleiden en 
helpen jou graag met een goede opleiding!

Schroom niet, gewoon bellen. Je bent van harte welkom!

Stuur je CV met motivatie naar cy.spaan@live.nl

1e, 
2e en 

3e-jaars
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Jubilerende Lentemarkt geslaagd 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 25 mei organiseerde commissie HCR uit Maartensdijk in samenwerking met 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg aan de Dorpsweg 85 in Maartensdijk een 

jubileumeditie van de Lentemarkt. 

Zorgboerderij Nieuw Toutenburg bestaat dit voor-
jaar 10 jaar. Bij de opening vertelde Marjolein van 
Oostrum: ‘Al 10 jaar bieden we kleinschalige dag-
besteding aan mensen met een verstandelijke beper-
king of psychische problemen, waarbij huiselijkheid 
en gezelligheid voorop staan. Het is mooi dat we dit 
werk al 10 jaar kunnen doen’. 

HCR
De opbrengst van de Lentemarkt komt dankzij de vele 
sponsoren bijna volledig ten goede aan de (nood-)hulp 
die de eveneens jubilerende stichting HCR in Bacau 

(Roemenië) (25 jaar) verleent. De doelen van deze 
noodhulp zijn: kinderen binnen het gezin houden, zor-
gen dat kinderen naar school blijven gaan, (re)integra-
tie van kinderen of jongeren in hun school, opname 
van kinderen in tehuizen tegengaan en voorkomen van 
het uiteenvallen van gezinnen. Jaarlijks nemen aan dit 
sociale project meer dan 1000 mensen deel. 

De openingshandeling werd door locoburgemeester 
André Landwehr verricht in goede samenwerking 
met Jan Willem, Martine, Marjolein en Wouter van 
Oostrum en de 13 jarige Europese oehoe Polly. 

Leefbaarheid rode draad bij 
Schapenweide Groen! 

door Guus Geebel

Een vijftigtal bewoners van de Groenekanseweg en de Soestdijkseweg heeft op 16 april 2019 
de vereniging Schapenweide Groen! opgericht. Zij wonen in de buurt van de Schapenweide 
en willen bij eventuele plannen voor dit gebied betrokken worden. Voorzitter Edith Roefs en 
bestuurslid Nico Stuij vertellen dat ze begrijpen dat er een maatschappelijke noodzaak is om 

wat met het gebied te doen. ‘Maar we willen vooral dat de leefbaarheid goed blijft.’

‘Ongeveer twee jaar geleden ont-
vingen we de eerste geluiden dat 
er iets ging gebeuren op de Scha-
penweide’, vertelt Edith Roefs. 
‘We zijn toen omwonenden gaan 
benaderen en gevraagd hoe ze daar 
tegenover stonden. Met een kleine 
groep zijn we daarna verder gaan 
praten. We gingen ook met de ge-
meente in gesprek waarbij we ons 
direct hebben willen opstellen als 
een constructieve partij. Anderhalf 
jaar geleden heeft de gemeente een 
eerste inloopbijeenkomst gehouden 
waar drie scenario’s werden gepre-
senteerd. Omwonenden kregen in-
spraak. Dat hebben we in gemeen-
schappelijkheid gedaan en samen 
gereageerd. Vier maanden later 
hield de gemeente weer een inloop-
bijeenkomst om ons te laten zien 
wat er met de inspraak gedaan was. 
We zijn toen erg geschrokken, want 
er was vrijwel niets van wat wij 
hadden aangegeven terug te zien.’

Participatie
‘We hebben vanaf het eerste begin 
gezegd dat we begrijpen dat we wo-
ningbouw of life science niet tegen 
kunnen houden, maar dat we er wel 

betrokken bij willen worden. Onze 
insteek was, neem burgerparticipa-
tie serieus. Dat was in het begin niet 
zo. We vonden daarom dat we een 
sterke stem moesten laten horen 
dus hebben we de vereniging opge-
richt. We zochten ook contact met 
andere bewonersverenigingen die 
een soortgelijk belang hebben. We 
hebben nu echt het idee dat we heel 
serieus genomen worden en dat 
onze inbreng wordt gewaardeerd. 
Twee van onze bestuursleden heb-
ben maandelijks een gesprek met 
de gemeente en er is met vrijwel 
alle politieke partijen gesproken.’ 
Nico Stuij zegt dat er de laatste 
twee jaar met ambtenaren en poli-
tici een goede relatie is gegroeid. 
‘Wij zijn tevreden over hoe dat nu 
gaat en we hopen dat onze inbreng 
nu in de plannen wordt meegeno-
men.’ 

Co-creatie
De vereniging Schapenweide 
Groen! doet geen uitspraak of het 
nu life science of woningbouw zou 
moeten worden. ‘Dat is een poli-
tieke keuze en de gemeenteraad 
gaat over het algemeen belang’, 

zegt Edith Roefs. ‘Wat wij belang-
rijk vinden is dat er aan een aantal 
randvoorwaarden wordt voldaan 
die vooral met de leefbaarheid te 
maken hebben. In de eerste plaats 
is dat gezondheid en veiligheid. Dat 
heeft met verkeersdruk te maken, 
maar ook met de eventuele komst 
van laboratoria. Op de tweede 
plaats vinden we dat de Schapen-
weide een groen, parkachtig ka-
rakter moet krijgen. De bosachtige 
stroken aan de randen moeten uit-
gebreid worden tot een groene buf-
fer en alles wat er aan bomen staat 
moet blijven. Dat advies hebben we 
met natuurorganisaties doorgespro-
ken. Als derde punt, we willen ab-
soluut geen hoogbouw. Het vierde 
punt is een goede burgerparticipa-
tie.’ Edith Roefs noemt een aantal 
goede voorbeelden van burgerpar-
ticipatie in Zeist die tot mooie re-
sultaten geleid hebben. ‘Co-creatie 
noemen ze dat daar.’ 

Inspreken
Schapenweide Groen! probeert 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
wat er in de gemeente al gebeurt. 
‘Zo vinden we bijvoorbeeld dat de 

Doneer DE-
waardepunten voor de 

Voedselbank
Sinds eind februari staat er bij Plus Supermarkt in Bilthoven een 
‘Vreemd en Oud geld zuil’ waar buitenlandse munten en biljetten 
ingeleverd kunnen worden. Dat er nog veel vreemd en oud geld 
rondslingert is gebleken; inmiddels is er al bijna 70 kilo opgehaald.

De dames van Lionsclub Utrecht Kromme Rijn hebben het geld gesor-
teerd en geteld. Met de opbrengst in Bilthoven zijn al 350 oogoperaties 
in derde wereld landen mogelijk gemaakt. Initiatiefneemster Angela 
Hagen: ‘De geldzuil is een groot succes. Iedere paar weken zit de zuil 
helemaal vol en kunnen we weer aan de slag met sorteren. 

Vanaf deze week kunnen in de geldzuil ook DE waardepunten worden 
ingeleverd. Voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank is 
koffie een luxe artikel, dat niet vaak in het pakket zit. Daarom zamelen 
de Lions clubs in Nederland elk jaar miljoenen DE waardepunten in. 
Douwe Egberts zet deze punten om in pakken koffie voor de Voedsel-
banken. Afgelopen jaar werd een recordaantal van ruim 63 miljoen kof-
fiepunten ingezameld, wat resulteerde in 130.000 pakken koffie voor 
de Voedselbanken. 

ontwikkeling op de Schapenweide 
moet bijdragen aan de doelstel-
ling van de gemeente De Bilt om 
in 2030 energieneutraal te zijn. We 
zijn wel een vereniging van direct 
omwonenden, maar we proberen 
onze blik veel groter te houden. 
Daarom werken we ook samen 
met gelijksoortige organisaties. 
Onze insteek is een zo optimaal 
mogelijke leefomgeving houden en 
erkennen dat woningen of bedrij-
ven hier kunnen komen, want dat 

overstijgt ons belang. Maar er moet 
goed rekening gehouden worden 
met onze leefomgeving. Leefbaar-
heid voor mensen en dieren, en de 
ecologische waarde van het gebied 
is de rode draad bij de activiteiten 
van de vereniging. Als de Schapen-
weide in juni op de agenda van de 
gemeenteraad komt, gaan wij in de 
raadscommissie inspreken om nog-
maals aandacht te vragen voor een 
groene en leefbare Schapenweide 
en omgeving.’

Voorzitter Edith Roefs en bestuurslid Nico Stuij op de Schapenweide.

Dit jaar demonstreerde de brandweer van Maartensdijk hun nieuwe 
blusvoertuig, mochten kinderen de proef op de som nemen en werd er 
expliciet naar nieuwe medewerkers gezocht. .
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

VANAF € 25.- AAN

BOODSCHAPPEN:
2e

KAARTJE GRATIS!
Vouchers worden uitgegeven van 29 mei t/m 
4 juni 2019 . Zolang de voorraad strekt. Kijk op 

hoogvl iet.com/molenwaard voor de actievoorwaarden.
 GRATIS! GRATIS! GRATIS! GRATIS!

HOOGVLIET.COM

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 29 mei t/m dinsdag 4 juni 2019. Bij 1+1 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Hollandse groene, gele, 
oranje of rode paprika 

 9.99 
PER KRAT

 2.99 
PER PAK

1.-
2 STUKS

Bosvruchten fruitijsjes, sinas vanille ijsjes, tornado’s, Frambo lolly’s, peren 
fruitijsjes, waterijs mixpak, mega choco’s melk of Hollandse klassiekers 
2 pakken met 4 - 12 stuks
 Van /2.98 - /5.78 
 Voor 1.49 - 2.89 

G’woon of Friesche Koe ijs

NU

 1+1
GRATIS 

Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.39

 Hertog Jan

 8 pakken van 1.5 liter 
Van /7.12 - /12.40

DubbelFrisss, Taksi of 
Pickwick ice tea 

 Shaslick, piri-piri, Hawaï of saté 
 Alle pakken van 195 - 210 gram 
 Van /3.49 

Barbecue kipspies 

 4.99 
8 PAKKEN
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Op bezoek in van Heemstrakwartier
Het wijkteam van de PvdA is op bezoek geweest in het Burgemeester van Heemstrakwartier 

in De Bilt. Over het algemeen trof men een buurt met redelijk tevreden bewoners aan, waarbij 
velen aangaven elkaar te kennen en met elkaar om te gaan. Ook is er een actief buurtcomité. De 

overlast veroorzaakt door drugsdealers en drugsgebruikers werd opvallend vaak genoemd.

Ook te hard rijden in de lange stra-
ten werd genoemd. De toegestane 
maximumsnelheid van 50 km/u 
lijkt in deze toch vrij smalle stra-
ten met veel kinderen echt te hard. 
Het dwars op de straat parkeren van 
vaak heel dicht bij elkaar staande 
auto's werd hier en daar ook als 
hinderlijk genoteerd. 

Van het gas (af)
Zorgen zijn er bij sommigen over 
het gebrek aan berichten van ge-
meente hoe in de toekomst ook deze 
woningen 'van het gas af' moeten. 
Niemand weet wat er wanneer gaat 
gebeuren. Het groenonderhoud 

kan beter, ondanks de inzet van de 
BIGA-groep. Vorige zomer, toen 
het zo warm was, is veel aanplant 
verdroogd, maar daarna helaas niet 
vernieuwd. Over de woningbouw-
vereniging is men tevreden. De 
meningen over de ondergrondse af-
valcontainers in combinatie met de 
kliko’s zijn verdeeld. 

Wachtlijst 
Veel bewoners wonen al heel lang 
in de wijk en vinden de buurt na de 
renovatie en het aanbrengen van 
betere straatverlichting er erg op 
vooruit gegaan. Een aantal 'lastige 
klanten' is na de renovatie niet meer 

teruggekomen. De wachttijd voor 
een woning is wel erg lang; som-
migen hebben er 12 jaar op moeten 
wachten. 

Verder is men redelijk tevreden 
over de leefbaarheid van het ge-
hele dorp De Bilt. Wel kunnen de 
stoepen rondom de wijk beter en de 
voorzieningen aan de Hessenweg 
vindt men matig. Veel winkels staan 
leeg en er zijn te weinig terrasjes. 
De nabijheid van de bushaltes aan 
de Hessenweg vindt men erg fijn. 
Een enkele bewoner spreekt over 
de moeilijkheid om huishoudelijke 
hulp te kunnen krijgen. (Geert Slot)

Spanning en herkenning 
in boek Inge Verweij

door Guus Geebel

‘Het leuke van schrijven is dat je zelf de regie in handen hebt en ik heb graag de touwtjes in 
handen’, vertelt Inge Verweij. Zij schreef de roman ‘Narcist me niet’ die op 17 mei uitkwam. 

Het boek gaat over de relatie van Sjors en Bonnie die jong en onbezonnen een relatie 
beginnen, maar waarin Bonnie zich na verloop van tijd door de egocentrische 

houding van Sjors steeds ongelukkiger voelt. 

Inge Verweij woont in Bilthoven 
en werkt bij wijnimporteur LFE 
in Maartensdijk. Ze is geboren in 
Soest en kwam op haar vierde in 
Maartensdijk wonen, waar ze het 
grootste deel van haar leven ook 
woonde. Lezen en schrijven heeft 
ze altijd erg leuk gevonden. Het 
begon al in de pubertijd toen ze 
gedichtjes aan het papier toever-
trouwde. ‘Ik had al vaker gezegd 
dat ik nog een keer een boek wilde 
schrijven en mijn partner vond dat 
het wel eens tijd werd om daarmee 
te gaan beginnen. Dat zetje had ik 
net even nodig. Als je gaat schrij-
ven blijf je dicht bij jezelf is mij 
gezegd, want dan kun er het meeste 
gevoel in leggen. Maar ik wilde niet 
autobiografisch schrijven, want dan 
moet je opletten dat je niet de vuile 
was buiten hangt of gaat natrappen, 
want dat wilde ik niet.’ 

Lastige relatie
Inge Verweij is zelf na 25 jaar ge-
scheiden en in de periode daarvoor 
heeft zij met veel mensen gepraat. 
Zij liep daarbij tegen verschillende 
belevenissen van mensen aan en 
kwam er zo achter dat er heel veel 

in een moeilijke relatie zitten waar 
ze om verschillende redenen niet 
uit kunnen. ‘Ik vond dat altijd heel 
droevig en benauwend. Aan de an-
dere kant voelde ik het ook wel een 
beetje aan, want ik zat zelf ook in 
een moeilijke periode. Als je in een 
lastige relatie zit denk je altijd dat 
iedereen gelukkiger is dan jij en dat 
is vaak helemaal niet het geval. Bij 
het schrijven van dit boek dacht ik, 
misschien kan het een steun zijn 
voor lezers. Het is een roman ge-
worden waarin ik lezers wat mee 
wil geven. Het is aan de mensen 
zelf wat ze er uithalen.’

Warm nest
De Sjors uit het boek heeft een ei-
gen garagebedrijf naast het huis en 
is een meester in het manipuleren 
en de boel naar zijn hand zetten. 
Auto’s zijn z’n lust en z’n leven en 
hij verdient er zijn geld mee. Daar-
naast is het niet een echte gezins-
man en doet hij naast zijn werk al-
leen de dingen die hijzelf leuk vindt. 
Bonnie is iemand die probeert er 
het beste van te maken. Ze komt uit 
een warm nest en dat probeert ze 
ook door te geven. Ze wil dat hun 

kinderen een leuke jeugd hebben 
maar ziet dat het haar niet lukt om 
dat samen te doen. Ze krijgt geen 
steun van Sjors die gaandeweg een 
blok aan haar been wordt. Ze blijft 
hopen dat het beter zal worden en 
worstelt met de aanpak hiervan. Ze 
doen sporadisch dingen samen. 

Ergernis
Sjors en Bonnie leerden elkaar in 
de kroeg kennen. Hij is acht jaar 
ouder en wat wereldser dan zij. In 
haar ogen was hij veel wijzer en 
dat bewonderde ze. Ze gaat erin 
mee want ze wil de burgerlijkheid 
van zich afzetten. In eerste instantie 
verheerlijkt hij haar. Ze hadden pret 
en gingen veel uit. Maar al gauw 
slaat de liefde om in ergernis en 
dat gebeurt al tijdens hun eerste va-
kantie. Ze wonen eerst apart maar 
na een paar jaar haalt hij haar over 
om samen te gaan wonen. Als Bon-
nie dertig is krijgt ze kort na elkaar 
twee kinderen en beseft ze dat ze 
het allemaal alleen moet gaan doen. 
Sjors komt uit een rijk en koud mi-
lieu. Hoewel de titel van het boek 
‘Narcist me niet’ is, vindt Inge het 
woord narcisme ook wel een beetje 

Bijeenkomst over 
verandering arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert door de ontwikkeling van technologie. 
Wat houden die veranderingen in? Veel van het huidige werk zal 
verdwijnen en nieuwe banen zullen ontstaan. 

Er dreigt een tekort aan werknemers met de juiste vaardigheden. Hoe 
kan men zich als werkgever hierop voorbereiden? En wat kan men ge-
zamenlijk in De Bilt ondernemen?

Samen
Op dinsdag 18 juni organiseert Samen voor de Bilt een bijeenkomst 
over de impact van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
en wat dat in de praktijk betekent. Sprekers van Randstad en Rabo-
bank zullen hun visie geven. Daarnaast zijn er workshops van o.a. het 
RIVM, Reinaerde, het Helen Dowling Instituut (HDI) en de gemeente 
De Bilt. Meer informatie is te vinden op www.Samenvoorde Bilt.nl. 
De bijeenkomst is dinsdag 18 juni van 15.30 uur tot 18.00 uur (inloop 
vanaf 15.00 uur) bij de Rabobank Rijn en Heuvelrug, Utrechtseweg 25 
in Zeist. Aanmelden kan tot 10 juni 2019 via info@samenvoordebilt.nl

een modewoord. ‘Je hoort soms 
mensen hun ex een narcist noemen 
maar of dat zo is weet ik niet. In het 
boek laat ik het aan de lezer over of 
Sjors een narcist is.’

Herkenning
Inge Verweij begon begin vorig 
jaar met het schrijven van het boek. 
‘Het ging best snel en ik merkte 
dat ik het leuk vond mijn zinnen 
te verzetten. De eerste versie stond 
al vrij snel op papier. Mijn zwager 
had het gelezen en reageerde erg 
enthousiast. Daarna heb ik er een 
jaar aan geschaafd. Het onderwerp 
van het boek is tot stand gekomen 
door ontmoetingen met mensen 

die raakvlakken hebben met wat 
in het boek beschreven is. Inge wil 
niet de indruk wekken wetenschap-
pelijk met het onderwerp bezig te 
zijn. Voor lezers die in een gelijke 
situatie verkeren kan het boek mis-
schien een eyeopener zijn of net het 
laatste zetje geven om een beslis-
sing te nemen. Ik zou het zelf in 
mijn moeilijke periode graag ge-
lezen willen hebben. Het boek telt 
188 pagina’s en is verkrijgbaar bij 
Primera Maartensdijk en de Biltho-
vense Boekhandel. Online is het te 
bestellen bij Boekscout.nl en Bol.
com. Bij kapsalon ’t Knipperijtje in 
Maartensdijk ligt een exemplaar ter 
inzage.

Inge Verweij heeft inmiddels een nieuw boek op de rol staan.

Lezersactie
Onder de lezers van de Vierklank wordt een aantal boeken verloot. Om 
hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@vier-
klank.nl onder vermelding van ‘Narcist me niet’. Alle inzenders ont-
vangen bericht.

Het Burgemeester van Heemstrakwartier zag er begin deze eeuw nog heel 
anders uit. In opdracht van Woonstichting SSW zijn in 2,5 jaar tijd alle 
191 woningen onderhanden genomen. [foto Henk van de Bunt]

Na het examen je diploma ontvangen
dat is waar weer velen naar verlangen
want na al het geblok
blijft het toch weer een gok 
of je de vlag met je tas uit kunt hangen

Guus Geebel Limerick
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Verwijdering uit Landelijk Register Kinderopvang
Op grond van artikel 8, lid 4 Besluit landelijk 
register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderop-
vang maken wij bekend dat per 17 mei 2019 
het kinderdagverblijf “Montessori Kinderop-
vang Bilthoven” aan het Rembrandtplein 1 
te Bilthoven met uniek registratienummer 
192863423, uit het Landelijk Register Kin-
deropvang is verwijderd.

Bezwaar
Vanaf de dag nadat het besluit bekend is ge-
maakt, kunt u het besluit en de eventuele 
bijlagen zes weken inzien in het gemeente-
huis. Bent u het niet eens met dit besluit? En 
bent u belanghebbende? Dan kunt u schrif-
telijk bezwaar maken. Doe dit binnen zes 
weken na de verzenddatum van het besluit. 

Vermeld in elk geval:
   • uw naam en adres;
   • om welk besluit het gaat;
   • de reden dat u bezwaar maakt;
   • de datum waarop u bezwaar maakt.

Zet uw handtekening eronder en stuur uw be-
zwaarschrift naar het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 300, 3720 AH in 
Bilthoven

Let op: het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dat betekent 
dat het besluit de dag na verzending gewoon 
in werking treedt. Wilt u dat niet? Dan kunt u 
naast uw bezwaar ook om een voorlopige 
voorziening vragen bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Midden- Nederland, Af-
deling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voor-
zieningen, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Voor informatie over openingstijden zie de 
website van de gemeente.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Rasgroep: katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: katers
Leeftijd: 13 en 1 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een flat: Nee
Kan in een tuin: Ja

We weten dat het niet niks is om 3 katten in huis te nemen, maar toch willen we proberen of het lukt om voor dit 
drietal een nieuw baasje te vinden die het geen probleem vindt om in één keer de trotse eigenaar te worden van 
drie huisgenootjes. Waarom willen we ze graag samen herplaatsen? Nou, dat komt omdat ze écht onafscheidelijk 
zijn. Ze liggen altijd, liefst zo dicht mogelijk, bij elkaar. De ene keer ligt Torjan bij Daan, dan weer bij Max en een 
ander keertje liggen Max en Daan weer samen in een mandje. Max en Daan zijn wat schuwer en juist daarom is 
het zo fijn om dan een volwassen, rustige, knuffelige kater in je nabijheid te hebben waar ze zich aan op kunnen 
trekken en die ze kan laten zien dat mensen helemaal niet ‘eng’ zijn maar genot kunnen geven als ze ze aanhalen. 
Ze zijn samen in afstand gekomen omdat hun baasje niet meer voor ze kon zorgen, maar zijn al die tijd dus wel 
samen geweest. Het zijn hele lieve, zachtaardige katers. Wie durft het aan? Wij wachten in spanning af of het gaat 
lukken om ze samen te plaatsen en we ze niet uit elkaar hoeven te halen. Torjan, Max en Daan zullen het nieuwe 
baasje heel erg dankbaar zijn en hun uiterste best doen om er een gezellige boel van te maken.

Tipsy, het asieldier van vorige 
maand, is inmiddels gereser-
veerd en gaat dus als het goed 
is snel naar haar nieuwe huisje.

Dieren van de maand: Torjan (13), 
Max en Daan (1)

Een Europese oehoe
door Henk van de Bunt

Het programmaboekje, behorend 
bij de Lentemarkt van zaterdag 25 
mei sprak van een ‘speciale opening’ 
door locoburgemeester André Land-
wehr. En toen tegen tienen iedereen 
werd opgeroepen voor deze opening 
werd het woord ‘speciaal’ opnieuw 
uitgesproken. De openingshandeling 
werd door Landwehr verricht in 
goede samenwerking met Jan Wil-
lem, Martine, Marjolein en Wouter 
van Oostrum en de 13 jarige Polly; 
een Europese oehoe. Uiteraard was 
na de openingshandeling alle aan-
dacht voor Polly 

Buurvrouw, valkenier en eigenaar An-
gelique van der Linden vertelde aan 
de belangstellenden: ‘Olly is een Eu-
ropese oehoe van 13 jaar; ze is niet 
tam maar, wel heel vertrouwd aan 
mensen. De oehoe is een van de groot-
ste uilen ter wereld en vermoedelijk 

de op een na grootste uilensoort. De 
vogel heeft zijn naam te danken aan 
zijn roep. Vooral in de late winter laat 
het mannetje zijn imposante ‘oehoe-
roep horen. ’Wij (van het bedrijf fly-
ing free) gebruiken onze vogels voor 
de overlastbestrijding op allerlei lo-
caties, bijv. vliegvelden en vuilstort-
plaatsen. Onze vogels vliegen dus 
dagelijks vrij zoals het ook hoort. 
Olly werkt samen met de valkenier 
op kasteel Muiderslot te Muiden voor 
educatieve demonstraties. Een uil met 
oranje ogen is zowel een dag- als een 
nachtuil, met gele ogen een daguil en 
zwarte ogen gebruiken wij niet omdat 
die in de nacht actief zij.' Angelique 
vervolgt: ‘Sommige kids vonden het 
wat spannend om te voelen hoe zacht 
de uil aanvoelt maar na het uitleggen 
dat de snavel en de klauwen eigenlijk 
de mes en de vork zijn van de vogel 
durfden ze toch allemaal’.

Grote belangstelling voor de oehoe Polly.
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Vrolijke noot bij 
oldtimerrit

Tijdens de oldtimermiddag die De Bilthuysen en stichting RallyTours op zon-
dag 26 mei voor de bewoners van De Bilthuysen organiseerden konden de 
wachtenden en achterblijvers genieten van de muzikale kwaliteiten van de 
Sorelle Cantati.

De Sorelle Cantanti (Zingende Zusjes) Claudia en Patricia verblijdden de 
aanwezigen met hun prachtige zangkunsten, hier samen met burgemeester 
Potters. (foto Peter Schlamich).
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Kinderen ontmoeten lokale 
voedselproducenten

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 8 juni, tijdens de BiltsHeerlijk Fietsdag, openen zeven lokale voedselproducenten weer hun 
deuren voor langsfietsende belangstellenden. In het kader de 'Gezonde School' fietsten leerlingen van 

groep 6 en 7 van de Julianaschool in Bilthoven op dinsdag 28 mei alvast één van de routes. 

'Vorig jaar lanceerde BiltsHeerlijk 
vier fietsroutes langs lokale voed-
selproducenten', begint Joanne 
Ronhaar van BiltsHeerlijk haar 
verhaal. 'Die fietsroutes hebben wij 
nu een update gegeven en deze zijn 
nu klaar voor het nieuwe fietssei-
zoen. Dus wij hopen dat velen hun 
weg weer zullen vinden langs de 
diverse routes binnen onze mooie 
gemeente'. 
De kids van de Julianaschool ston-
den te trappelen om op de fiets te 
springen. Onder leiding van mees-
ter Wouter gingen zij alle bedrijven 
langs. 'Bij elk van de deelnemende 
bedrijven stapte een groepje leer-
lingen af en ging bij het desbe-
treffende bedrijf naar binnen om 

te leren over voedselproductie in 
hun eigen omgeving', vertelt Wou-
ter. Hij vervolgt: 'Alle bedrijven 
(Zuivelboerderij Boom en Bosch, 
Landwinkel De Groenekan, Imke-
rij Mellinde, Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg, Tuinderij Eyckenstein, 
Agnes Kruiden en Boerderij Eyc-
kenstein) waren van de komst van 
onze leerlingen op de hoogte en 
heetten hen welkom'. 

Project
'Als de leerlingen terug zijn op 
school, gaan zij de klassen rond 
om hun ervaringen met anderen te 
delen', vult schoolleider Ella Prins 
aan. 'Het is een heel project, waar-
bij onze leerlingen foto's of een 

filmpje mogen maken gedurende 
de middag en moeten zij de anderen 
vertellen wat nu eigenlijk gebeurt 
op een bedrijf. Verder krijgt elk 
groepje 12 euro mee ter besteding, 
waarvan twee euro bestemd is voor 
Alpe D'Huzes'. In juni doe ik mee 
met de Alpe d'Huzes en haal ik geld 
op voor kankerbestrijding. Helaas 
zijn enige familieleden overleden 
aan de gevolgen van kanker', legt 
meester Wouter uit. Joanne Ron-
haar is erg tevreden over deze mid-
dag, waarbij kinderen lokale pro-
ducenten ontmoeten. 'Wij vinden 
het geweldig dat op deze manier 
nieuwe verbindingen ontstaan tus-
sen scholen en bedrijven rondom 
duurzaam en lokaal voedsel'. 

Bilthovense studente gaat voor 
landelijk ambassadeurschap mbo

door Walter Eijndhoven

Mbo'ers moeten doorstuderen, om toch minstens een hbo-diploma te behalen. Een veelgehoorde 
kreet bij ouders van mbo-studenten. Toch voelen veel mbo-studenten zich niet geroepen 

een vervolgstudie op hbo-niveau te doen. ‘Wat is er immers mis met hun 
opleiding’, vragen velen zich vertwijfeld af.

'Met hen is helemaal niets mis', 
legt Romy van der Linden uit 
Bilthoven uit. De studente ‘Paar-
densport en -houderij’ aan het 
Wellantcollege wil graag meer 
aandacht voor het mbo-onderwijs 
en haar studenten. 'Van veel stu-
denten om mij heen, hoor ik dat zij 
worden gepushed door hun ouders 
en hun omgeving toch vooral door 
te gaan naar het hbo. Want pas dan 
heb je het gemaakt en hoor je er-
bij. Waarom mogen zij niet kiezen 
voor een leuke mbo-opleiding en 
daarin verdergaan?'

Presentatie
Om meer aandacht te vragen voor 
het probleem, waar mbo-studenten 
mee kampen -zij tellen toch vaak 
niet mee -, deed Romy mee met 
de verkiezing voor het Wellant 
mbo Ambassadeurschap 2019. Op 
school vielen zes studenten op tij-
dens hun stage of opleiding, waar-
van Romy er eentje was. 'Ik werd 
genomineerd als één van de zes. 

Maandag 20 mei moesten wij, voor 
een jury, een presentatie geven op 
het Wellantcollege in Houten. Zij 
hadden maar één vraag aan ons: 
waarom wil je mbo-ambassadeur 
worden?'. De jury beoordeelde 
de kandidaten op presentatie, en-
thousiasme, uitstraling en inhoud. 
Romy: 'Ik moest als vierde mijn 
verhaal doen. Na mijn verhaal 
twijfelde ik wel aan mijzelf, want 
de andere kandidaten waren wel 
erg goed'. 

Doorzettingsvermogen
Na alle kandidaten te hebben ge-
hoord, koos de jury voor Romy en 
mag zij zich nu ambassadeur van het 
Wellantcollege noemen. Behalve de 
titel ‘Ambassadeur’ kreeg zij ook 
nog een cheque ter waarde van 750 
euro.’Die cheque komt goed van pas 
voor een vervolgopleiding, maar het 
belangrijkste is mijn ambassadeur-
schap voor het mbo. Als ambas-
sadeur wil ik laten zien dat je met 
doorzettingsvermogen heel ver kunt 

komen. Bij het uitzoeken van een 
opleiding is het belangrijk om iets te 
kiezen waar je passie ligt. Voor mij 
is dat de Paardensport en -houderij 
en ik ga met veel plezier naar school. 
Het is heel belangrijk dat je iets doet 
wat je echt leuk vindt, of dat nu een 
mbo- of een hbo-opleiding is. Bo-
vendien zijn mbo'ers ook hard nodig 
in de samenleving'. 

Landelijk
Ondanks haar ambassadeurschap 
voor het Wellantcollege is Romy 
er nog lang niet, want het liefst wil 
zij landelijk ambassadeur worden. 
Romy: 'Het zou geweldig zijn als 
ik ambassadeur kan worden voor 
álle mbo-studenten, maar dat is 
nog een lange weg te gaan'. In de 
vorm van een spannend YouTube 
programma worden de kandida-
ten, tijdens drie challenges (21e 
eeuwse vaardigheden, campagnes-
hoot en een mediatraining) door 
een vakjury beoordeeld op vaar-
digheden als creatief denken, so- Muziek laat je even 

je zorgen vergeten…
‘Niemand begrijpt het leed van de ander, noch diens geluk. We 
denken elkaar te kunnen bereiken, maar in werkelijkheid gaan we 
slechts langs elkaar heen’. Dat schreef Franz Schubert, de geni-
ale romantische liedcomponist, in zijn dagboek op 27 maart 1824, 
slechts 4 jaar voor zijn doodsstrijd die zijn droevige leven beëin-
digde: altijd miskend en onbegrepen, altijd ongelukkig in de liefde, 
altijd in ziekte en armoe en uiteindelijk, als 30-jarige, gestorven 
aan de tyfus, een oeuvre nalatend dat zijn weerga niet kent.

De kern van dat oeuvre zijn de 625 liederen voor zangstem en pia-
no, waarvan zangeres Marijke Groenendaal er met haar aangename 
sopraan er afgelopen zondagmiddag enkele voordroeg in de Schuts-
mantel, daarbij begeleid door de accuraat maar wat bedeesd spelende 
pianist Jacob Engel, die eerder een Mozart-achtige stijl liet horen dan 
de onstuimige romantiek van de jonge componist, die door het leven 
werd vermalen.

De interpretatie van Groenendaal kenmerkt zich door een prachtige dic-
tie, voortreffelijk Duits en mooie, vloeiende, subtiele lijnen, die soms 
nog wat meer kleuren en contrasten mogen hebben. Haar presentatie 
is vlot en toegankelijk, en getuigt van een uitstekend tekstbegrip, dat 
ook uit de beide openings-Ständchen (serenade) bleek: de geliefde op 
afstand werd ontroerend toegezongen: kom, geliefde, kom terug naar 
hoe het eens was…

Hoogtepunt was ongetwijfeld het indrukwekkende lied uit Rosamunde, 
waarin de overleden beminde zo gemist wordt: ‘Der Vollmond strahlt 
auf Bergeshöh'n, Wie hab' ich dich vermißt.’ Bijna beeldend was de 
verschijning van de geliefde met de woorden: ‘Im Leben fern, im Tode 
dein. Und sanft brach Herz an Herz.‘ Of, zoals de zangeres het uitlegde: 
muziek laat je even je zorgen vergeten.           (Peter Schlamilch) 

Marijke Groenendaal brengt Schubert ten gehore in de Schutsmantel.

De mier
KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en 
over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Land-
schap en IVN De Bilt. Woensdag 12 juni gaat het van 14.30 tot 16.30 uur 
over mieren. Je onderzoekt of je net zo goed kan ruiken als de mier en is 
is een kleine mierenkolonie, die je kunt bekijken. Ook in het bos zijn er 
natuurlijk mieren te bekijken. Bij terugkomst in het paviljoen wordt er 
geknutseld en is er limonade met wat lekkers. Aanmelden kan per email 
tot en met zat. 8 juni via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

ciale vaardigheden, samenwerken, 
communiceren, kritisch denken en 
probleem oplossen. Romy: 'Ik ben 

heel erg benieuwd naar dit avon-
tuur en ik heb heel veel zin om de 
uitdaging aan te gaan'. 

Romy van der Linden is vastberaden om het MBO positief op de kaart te 
zetten.

Joanne vertelt over de fietsroute. 



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

Nootjes
 De Vierklank 14 29 mei 2019

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag t/m. 
vrijdag van 08.30 tot 12.00 
uur en 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag gesloten tel. 0346-
212672 

Comfortabel op vakan-
tie, goedkoper dan huren. 
VOUWCARAVAN Jamet 
Texas Luxe in prima staat. 
Waterdicht, met grote voor-
tent en keuken. Vraagprijs 
€375,00. Tel. 0622526995

2 geluidsboxen 90 watt, for-
maat 50x24x26 €25,-. Tel. 
06-41367588

Lamellengordijn rail-
lengte 4m, lengte vd lamel-
len 2,15m. Kleur wit €20,-. 
Tel. 06-48850620, omgeving 
Bilthoven

Aluminium rolhor hoogte 2,05 
meter, breedte 1,10m €15,-. 
Tel. 06-48850620, omgeving 
Bilthoven

31 gebruikte glazen stenen 
19x19 4cm dik en 8 glazen 
stenen 19x19 8cm dik €30,-. 
Tel. 030-2205266

Klein wit bureaustoeltje €5,- 
030-2200004

Electrische parketboener/wrij-
ver €45,00. 030-2200004

Electrische Heggenschaar van 
het merk Wolf Garten type HS 
40. €25,-. Tel. 0346-213501

Street One Denim jack met 
stretch en gebleekte accenten 
zo goed als nieuw. maat S. 
€7,50. Tel. 0346-213501

Zand/water speeltafel met 
speeltjes € 5,-. Tel. 035-
6241475)

Boodschappen Trolley (groot 
formaat met voor vak) €10,-. 
Tel. 035-6241475)

Compleet Horman Elektrisch 
Garagedeur Opener met 
afstandsbediening (rail 2.80 
m.) €25,-. Tel.035-6241475)

Taartplateau merk Blond 
Amsterdam €18,50 en 2 
kop en schotels merk Blond 
Amsterdam. Samen €15,-. 
Nieuw. Tel. 0346-212662.

Fietsstoeltje (voor) Polisport 
Bilby Junior, donkergrijs & 
windscherm (beiden in zeer 
goede staat), €22,50. Tel. 
0346-212522

Ladekast twee lades, wit, type 
Malm van Ikea, in zeer goede 
staat, €7,50. Tel. 0346-212522

Boekenkast, 16 vakken, don-
kerbruin/zwart, type Kallax 
van Ikea, in zeer goede staat, 
€30,-. Tel.0346-212522

Fietsen/ brommers
Puky kinderfiets blauw z.g.s.t. 
frame 28cm. Band 16’’. €25,-. 
Tel. 06-28640139

Personeel gevraagd
Ik zoek huishoudelijke HULP 
2 uur per week in de Bilt. 
werktijden in overleg. Uitb. uit 
PGBbudget. inl. 0302203194

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

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voetpro-
blemen. Ik kom graag bij u 
thuis, ook ‘s avonds. Bel voor 
info of een afspraak met Janet 
de Lange 06-29060003

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 0634892915

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
voor HUISHOUDELIJKE 
hulp aan. Referentie mogelijk 
tel 0612316999

Diversen
Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruim-
te centrum Bilthoven. Tel. 
na 17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

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

Verwen jezelf of een ander met 
een VOETMASSAGE. Vitaal 
verder na 20 minuten voetre-
flex, nu voor € 20,-. Goede 
doel: Het Thomashuis, voor 
herstel van schade. Praktijk 
Rosarium, Hester Visser, 
Egelskop, Maartensdijk. Tel 
06 14373010

Ik bied aan 20 vierkanten 
meters flagstones. Gratis af te 
halen. Tel. 06-55702207

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: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Laat je optimaal verzorgen bij Skincare Marjolein
Vanaf heden is de salon geopend op de Gageldijk 101 in 
Utrecht. Uitkijkend over de weilanden met een ruime aanbod 
aan behandelingen gecombineerd met de beste (natuurlijke) 
producten. Samen werken we aan de verbetering van uw huid! 
Neem gerust een kijkje op www.skincarebijmarjolein.nl of 
neem contact op via 06-13836682

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Collecte voor epilepsiefonds

In de week van 3 t/m 8 juni wordt landelijk gecol-
lecteerd voor het epilepsiefonds. Ook in Maar-
tensdijk gaan collectanten op pad. Epilepsie is nog 
altijd een grillige en onvoorspelbare aandoening, 
die jong en oud kan treffen. Het epilepsiefonds 
helpt mensen met epilepsie en de collecteop-
brengst vervult daarbij een grote rol.

Expositie in Oosterlichtkerk

Tot en met 7 juli wordt in de Oosterlichtkerk te 
Bilthoven werk geëxposeerd van mw. Willy Rog-
geveen. Na haar werkzame leven meldde zij zich 
in 2004 aan bij het Utrechts Centrum voor Kun-
sten (UCK) voor de driejarige opleiding “Beelden-
de Route”. Zij kon toen niet bevroeden dat kunst 
haar zó zou pakken. De geëxposeerde werken zijn 
iedere vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur en op 
zondag tussen 11.30 en 13.00 uur te bezichtigen in 
de Oosterlichtkerk, Eerste Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven. Nadere informatie: Jannie Catsburg, 
telefoon 030 2203091.

Op ‘t bankje
Een vader komt met een zoontje van een jaar of tien bij me op 
het bankje zitten. De jongen heeft rood betraande ogen en af 
en toe hoor ik een snik. Zijn vader legt liefdevol een arm om 
de jongen heen en probeert hem te troosten. Er moet duidelijk 
iets gebeurd zijn in het jonge leventje dat veel verdriet geeft. 
De vader kijkt ook bedroefd. ‘We komen net van de dierenarts 
waar we Timmie hebben moeten laten inslapen. Hij was vijftien 
jaar dus we hadden hem al voordat Casey geboren werd en ze 
zijn altijd maatjes geweest. Dat begon al toen hij nog in de wieg 
lag. Als er iemand die hij niet goed kende bij Casey in de buurt 
kwam begon hij al te grommen. Ze waren onafscheidelijk. Hij 
wist precies wanneer Casey uit school kwam, want dan ging hij 
al bij de deur zitten en als hij dan binnenkwam sprong hij tegen 
hem op en gingen ze eerst een eind lopen.’ De man drukt zijn 
zoontje nog even troostvol tegen zich aan en vertelt dan wat er 
vanmorgen gebeurd is. ‘Timmie liep de laatste tijd al een beetje 
moeilijk en je zag dat hij veel pijn had. Hij wilde niet meer eten 
en lag vaak te kermen. Vanmorgen zijn we met hem naar de 
dierenarts geweest en die zei dat hij heel erg ziek was en veel 
pijn had. Hij kon niet meer beter worden en hij stelde voor Tim-
mie in te laten slapen om hem uit zijn lijden te verlossen en dat 
is vanmorgen dus gebeurd. Casey was erbij toen hij een spuitje 
kreeg en dood ging.’ De jongen laat zijn tranen nu weer de vrije 
loop en tussen de snikken door vertelt hij dat hem zo mist. Ik zie 
dat nu ook de vader tranen in zijn ogen heeft. ‘Timmie hoorde 
helemaal bij ons en het is moeilijk voor te stellen hoe het zonder 
hem in huis zal zijn.’ Hoewel ik de hond nooit gezien heb grijpt 
het verhaal mij ook aan. Ik was er bij toen mijn vader zijn 

hondje in moest laten slapen en hij ontroostbaar was. De eerste 
tijd erna ging hij de route lopen die hij met zijn Robbie altijd 
maakte. Hij was duidelijk van slag. Ik las toen in een boekje 
dat het goed was om meteen een nieuwe hond aan te schaffen, 
maar het lijkt me beter om dat deze mensen zo kort na het in-
slapen van hun Timmie niet te vertellen. Met mijn vader ben 
ik een paar weken later toch nog een andere hond gaan kopen 
die tot het overlijden van mijn vader bij hem was en dezelfde 
naam kreeg. Robbie 2 heeft daarna tot vreugde van mijn moeder 
nog heel wat jaartjes bij een kennisje van mijn ouders gewoond. 
Mijn moeder zorgde wel goed voor hem maar kon het fysiek 
niet aan om hem steeds uit te laten. De vader en zoon zijn nu erg 
in de rouw maar tot mijn verbazing vraagt Casey aan zijn vader 
tussen de snikken door of hij nu een andere hond mag hebben. 
De vader drukt de jongen nog eens stevig tegen zich aan en 
belooft dat ze naar het asiel zullen gaan om te kij-
ken of er een geschikte hond voor hem is. 
Hondenliefhebbers kennen elkaar, dus als 
er een vrouw met een poedel langskomt 
en hoort wat er met Timmie gebeurd is 
schiet ook zij vol want zij kende de hond 
natuurlijk goed. Haar hondje besnuffelt 
Casey want hij kent ze alleen samen. 
Het wordt ze allemaal teveel en 
met gebogen hoofd gaan 
ze naar huis.

Maerten  

WVT huisorkest 
zoekt cellist 

Het huisorkest van WVT (Talinglaan 10 te Biltho-
ven) is op zoek naar een cellist (m/v) die het leuk 
vindt eens in de 14 dagen mee te spelen op de vrij-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Het huisor-
kest is tevens vaste speler tijdens de opening van 
de jaarlijkse expositie Kunst uit Eigen Provincie. 
Interesse? Neem dan contact op met mevrouw 
Tonneman via tel. 030 2285250. [HvdB]

Het kantoor van 
De Vierklank is  
Hemelvaartsdag 
en vrijdag 31 mei 

gesloten! 
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SVM stelt de 2e plek veilig
SVM toonde in de laatste competitiewedstrijd tegen het Utrechtse Elinkwijk karakter en nam 

mede dankzij goed keeperwerk van Boris van het Land de drie punten mee naar huis. 

Trainer Kevin Ligtermoet kan met 
zijn staf terugzien op een goed re-
sultaat; er werd lang meegedaan 
om het kampioenschap, een perio-
detitel werd gehaald en de tweede 
plaats in de eindrangschikking 
werd veiliggesteld. 

Op bezoek bij het honderd jarige 
Elinkwijk creëerden de gasten ook 
de meeste kansen. Elinkwijk kwam 
door een goed schot na een klein 
half uur spelen op de 1-0 voor-
sprong. Vlak voor het rust maakte 
uit een prima aanval en een goede 
voorzet van Joey el Bouti Mike de 
Kok de gelijkmaker.

De tweede helft ging een beter 
SVM op jacht naar de voorsprong. 

Elinkwijk bleef af en toe gevaarlijk 
maar de SVM-doelman bleek niet 
te passeren. Frank van Brenk, en 
Mike de Kok slaagden er niet in op 
te scoren. Pas in de laatste minuut 
lukte het Wessel Schuller dankzij 
Perry van den Bunt om de 1-2 bin-
nen te tikken en werden de Maar-
tensdijkers tweede in de eindrang-
schikking. 
Aanstaande zaterdag begint SVM 
thuis aan de nacompetitie voor pro-
motie naar de 3e klasse tegen SVP 
uit Veenendaal.

Door een doelpunt van Wessel 
Schuller werden de laatste drie 

competitiepunten binnengehaald. 
(foto Hans Nauta)

Uitslag Wedvluchten
De leden van Postduivenvereniging De Bilt hielen dit weekeinde twee 
wed(strijd-)vluchten: de vogels van de liefhebbers, die afgereisd waren 
naar Salbris kwamen als volgt binnen: Comb Steenbeek & Zn. 1, 2, 3, 
6, 8, en 9, Ron Miltenburg 4 en 7, Peter van Bunnik 5 en Edith Muller 
10. Uit Lessines kwamen de vogels (van) ook terug: Ron Miltenburg 1, 
4 en 9, Edith Muller 2, 3 en 8, M.J.J. van Zelst 5, Comb Steenbeek & 
Zn. 6, Peter van Bunnik 7 en J.P.H. Stas Sr. 10

Ruime overwinning DOS
In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, speelde DOS een pri-
ma wedstrijd. De ploeg raakt steeds beter in vorm in de beslissende 
fase van de competitie.

Tegenstander KIOS startte heel scherp. Het eerste schot trof direct doel. 
DOS speelde in de beginfase zeker niet slecht, alleen had de thuisploeg 
wat pech in de afronding. Na een 1-4 achterstand bleef DOS rustig en 
verlegde wat accenten in het spel. Met vier doelpunten op rij pakte 
DOS een voorsprong. KIOS kreeg steeds meer moeite om onder de 
Westbroekse druk uit te komen en wist tot aan de rust nog maar twee-
maal te scoren, tegen vier doelpunten voor DOS. 

Na de 8-6 ruststand kwam DOS de tweede helft echt goed op dreef. Het 
tempo bleef hoog en op die manier werden volop kansen gecreëerd. 
Ook de afronding was in deze fase goed, en oranjehemden gaven de 
tegenstanders uit Ruinerwold het nakijken. Via 16-10 liep DOS gemak-
kelijk uit naar een ruime 22-14 eindstand. De thuisploeg zette in deze 
wedstrijd het krachtsverschil in de wedstrijd om in een overtuigende 
score. Door de winst blijft DOS op een mooie tweede plek op de rang-
lijst. Aanstaande zaterdag speelt DOS uit tegen de nummer drie Unitas. 
De wedstrijd in Harderwijk begint om 15.30 uur.

DOS wist 22 keer de korf te vinden..

Om des Keizers baard
Een week na het kampioenschap 
stond de laatste competitiewedstrijd 
van FC De Bilt op het programma; 
een thuisontmoeting tegen TOV uit 
Baarn. Voor FC De Bilt stond er 
niets meer op het spel, maar voor 
TOV nog wel, want zij hadden bij 
een goed resultaat nog kans om 
zich te handhaven zonder in de na-
competitie te belanden.

Al na twee minuten haalde FC De 
Bilt een streep door de rekening 
voor TOV, want na een mooie aan-
val met een prima voorzet van Jelle 
Vliek kopte Redouan Boussoufi de 
bal achter de doelman van TOV: 
1-0. En toen een kwartiertje later 
Redouan de 2-0 binnenschoot en 
kort daarna Jonas Deelen de bal op 
de paal kopte, waarna Steven van 
de Berg uit de rebound de 3-0 op 
het scorebord liet verschijnen, was 
het verder wel gespeeld. 

Kort na rust scoorde TOV een 
prima doelpunt; de daarbij opge-
komen spanning ging alras teniet, 
doordat aanvoerder Sam Eerdmans 

een snelle aanval prima afrondde: 
4-1. Uiteindelijk liep de score ver-
der uit tot 6-1.

Avondvierdaagse Maartensdijk 
door Henk van de Bunt

De 48e avondvierdaagse in Maartensdijk is weer achter de rug. Ongeveer 500 deelnemers van 
jong tot oud hadden zich ingeschreven en gingen op maandagavond tussen 18.00 en 18.15 uur 

van start voor de eerste etappe van de 5- of 10 km-route.

Bijna alle deelnemers hebben de 
Vierdaagse uitgelopen en konden 
op donderdag hun welverdiende 
medaille ophalen in Dijkstate. 
Woordvoerder Ad Nieuwenhuis 

vertelt: ‘In tegenstelling tot wat 
voorgaande jaren wel eens gebeur-
de, waren de weergoden dit jaar 
de Vierdaagse goed gezind. Maan-
dag was een bewolkte, maar droge 

dag, dinsdag wat aan de frisse kant. 
Woensdag en zeker de donderdag 
waren prima wandeldagen met veel 
zon en aangename temperatuur.’

Tijdens de intocht sluiten de deelnemers onder veel belangstelling aan bij de KBH uit De Bilt.

Op woensdag naderen de eerste 10km lopers vanaf Groenekan op de 
Groenedijk richting Achterweteringseweg. (foto Ad Nieuwenhuis)

Intocht
Op donderdag verzamelden alle 
wandelaars vanuit de richting 
Groenekan zich op de Planeten-
laan. Daar werden de wandelaars 
verrast met snoep, bloemen en 
slingers. Daarna wandelden de 
deelnemers achter de Koninklijke 
Biltse Harmonie (KBK) aan rich-
ting Dijkstate. Veel ouders, fami-
lieleden en vrienden liepen met de 
wandelaars mee tijdens het laatste 

traject naar het Maertensplein. 
De Koninklijke Biltse Harmonie 
speelde de sterren van de hemel en 
presenteerde op het plein nog een 
mooie show waar veel deelnemers 
nog even naar bleven kijken en 
luisteren alvorens hun medaille op 
te halen. Nieuwenhuis tenslotte: 
‘Al met al een prima verlopen eve-
nement, waar volgend jaar, van 11 
tot en met 14 mei, zeker een ver-
volg aan zal worden gegeven’.

Redouan werd de topscorer in deze competitie. (foto Wim van de Kappelle)
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ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Nieuw bijenvolk 
op boerderij Eyckenstein

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 25 mei kregen Jacob en Linda Beeker van boerderij Eyckenstein (Eikensteeg te 
Maartensdijk) nieuwe bewoners op hun erf. Naast de vele koeien, varkens en kippen die hier al 
rondscharrelen, zijn zij nu ook een nieuw bijenvolk rijker. De ongeveer 15.000 dieren waren op 

zoek naar een nieuwe plek en belandden iets verderop in een boom.

'Ik zat donderdag lekker in de tuin, 
totdat ik een soort gezoem hoorde', 
vertelt buurgenote Yvonne. ‘Ik 
keek op, terwijl het geluid aan-
zwelde, alsof ik naast een circuit 
zat. Tot mijn grote verbazing zag 
ik een hele zwerm bijen aankomen 
vanaf de andere kant van het wei-
land. Ik rende naar binnen om mijn 
camera te pakken en was net op 
tijd buiten om nog foto's te maken 
van de bijen. Het was heel indruk-
wekkend. Duizenden bijen in mijn 
tuin. En dat geluid. Ik zal dit nooit 
meer vergeten'. 

Verkenners
Yvonne haalde diverse kenners er-
bij. Het bleek een heel groot volk 
van ongeveer 15.000 bijen. De 
dieren konden natuurlijk niet aan 

die tak van de boom blijven han-
gen, dus werd Tim van boerderij 
Eyckenstein erbij gehaald. Of hij 
raad wist. Jahoor, natuurlijk had 
hij dat. Donderdagavond kwam hij 
langs om de bijen te ‘scheppen’. 
'De meeste bijen zaten aan elkaar 
geklampt, dus kon ik hen in een 
kist laten vallen', vertelt Tim. De 
dieren kregen twee dagen de tijd 
om tot rust te komen. 

Rust
Zaterdagochtend kregen de bijen 
hun vrijheid terug. 'Wij openden 
net de kast en als het goed is ver-
laten de verkenners als eersten de 
kast', legt Tim uit. Het bleef even 
rustig, met hier en daar wat bijen 
op de grond en vele verkenners in 
de lucht. In no-time gonsde het van 

de bijen in en rond de kast. Tim: 
'Wij hebben de koningin ook in de 
kast, dus nu is het hopen dat zij 
deze plek accepteren. 

Dauwtrappen
Vanaf de boerderij is het don-
derdag 30 mei, met Hemelvaart, 
dauwtrappen geblazen voor de 
vroege vogels. Een wandeling 
van anderhalf uur voert over het 
mooie landgoed Eyckenstein, 
waarbij de wandelaar van alles te 
weten komt over de cultuurhisto-
rie, de natuur en de natuurinclu-
sieve landbouw. En wie weet, zijn 
de bijen dan ook te zien. Voor de 
wandeling kunt u zich aanmelden 
in de winkel van boerderij Eyc-
kenstein of via de site www.boer-
derijeykenstein.nl

Prachtig florerend 
Bloeyendael

Wat was het een mooie bomenwandeling in Bloeyendael, afgelopen 
zondag. Ongeveer 36 mensen liepen met IVN gidsen mee om te zien 
waar Bloeyendael haar naam aan ontleent. 

Bloeiend en nog eens bloeiend. Een fantastische wandeling op een klein 
gebied waar niet alleen allerlei inheemse bomen zoals essen, elzen, wil-
gen, populieren, esdoorns te vinden zijn. Maar ook nu al die bloeiers. 
Struiken, zoals (Gelderse-)rozen, en diverse soorten kornoeljes. En dan 
die al die bebloemde oevers, bloemenweiden en fleurige hooilandjes. 
Wanneer u de kans heeft is nu het moment om die bijzondere pracht en 
praal te zien in het park. Velden met al die gele sterretjes van de scherpe 
boterbloem en grote ratelaar, roze fonkelende roze adderwortels, lila 
phacelia en meerdere kleursoorten klaver, waaronder de vel rode inkar-
naat klaver. Te veel soorten om op te noemen. Eén groot veldboeket. 

Vrijwilligers
Voor een belangrijk deel is deze bloemenpracht te danken aan de vrij-
willigers van de stichting Bloeyendael die met zorg dit kleine groene, 
bijna paradijselijke, gebied op de grens met De Bilt en aan de rand van 
Utrecht, beheren en koesteren. En met succes. Bedreiging door de inva-
sie van exoten zoals grote kroosvaren, Amerikaanse rivierkreeft, maar 
ook de plannen voor bebouwing in de aangrenzende gebieden is een 
belangrijke zorg voor de stichting. Wat is bereikt met dit gebied is een 
pareltje, en dat moeten behouden blijven.(Jaap Milius IVN De Bilt e.o)

Een grote groep geniet van een 
prachtige wandeling in Bloeyen-
dael. (foto Wim Westland)

Dauwtrappen met landgoedontbijt
Wandel tijdens Hemelvaartsdag mee over het mooie landgoed Eyckenstein en kom van alles te 

weten over de cultuurhistorie, de natuur en onze natuur-inclusieve landbouw. 

Het vertrek is om 07.00 uur van-
af de boerderij (Eikensteeg 13, 
Maartensdijk); van daaruit gaat de 
groep direct de bossen en landerij-
en in. Na afloop staat er in de boe-
renfoyer een landgoedontbijt klaar 
met producten van de boerderij en 

uit de moes- en kruidentuin van 
het landgoed. 
 
Onderweg gaat het o.a. over het 
ontstaan van het landschap en land-
goed Eyckenstein, Boerderij Eyc-
kenstein, de Tempel van Pan en de 

Grafkelder, de strijd tegen japanse 
duizendknoop (en andere woeke-
raars) en de omvorming van het 
Boetzelaersveld naar natuur.

Er is plaats voor maximaal 20 per-
sonen. De kosten zijn te voldoen 

na afloop in de win-
kel. Een deel van de 
opbrengsten komt 
ten goede aan de St. 
Vrienden van Eyc-
kenstein. Honden 
liever niet vanwege 
de aandacht voor na-
tuur tijdens de wan-
deling. Meer infor-
matie en aanmelden 
op www.boerderij-
eyckenstein.nl.

Wandel tijdens He-
melvaart mee over 
landgoed Eycken-
stein

Duizenden bijen bijeen in de tuin bij Yvonne.

Yvonne ziet een hele zwerm bijen aankomen vanaf de andere kant van het weiland.

advertentie

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Mei special: Sliptongetjes!!

Woe.
29-05
Do.

30-05
Vr.

31-05
Za.

01-06
Zo.

02-06
Woe.
05-06
Do.

06-06
Vr.

07-06
Za.

08-06
Zo.

09-06

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Runderrib-eye van de 
grill met chimichurri

Gebakken forel met 
amandelboter

Bietjessalade met appel, 
champignons 

en Parmezaansekaas

Kalfs-entrecote v.d. grill 
met béarnaisesaus

Gebakken zalmfilet 
met kreeftensaus

Lentesalade 
met gefrituurde 
kaas-jalapeños
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