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Nog steeds grote onduidelijkheid over 
plaatsing containers

door Henk van de Bunt

In de maanden juni en juli plaatste de gemeente De Bilt op ruim 50 locaties in Bilthoven,
De Bilt en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD. 

De plaatsing bij met name hoogbouw verloopt zowel communicatief als bij de daadwerkelijke 
uitvoering verre van soepeltjes.

Bewoners van de Sperwerlaan in 
Bilthoven probeerden eind 2017 de 
afvalinzameling van hun apparte-
menten in andere banen te leiden; zij 
gaven aan bezwaar te maken tegen 
het gegeven dat hun (eigen) container 
verwijderd zou worden en dat hun 
afval in een ondergrondse container 
elders in de omgeving zou moeten 
worden gedeponeerd. Onlangs be-
richtte de gemeente, dat de container 
‘aan de overkant‘ niet is geplaatst, 
omdat ook andere mogelijke gebrui-
kers niet gelukkig zouden zijn met de 
plaatsing ervan. In het laatste monde-
linge contact daarover werd aangege-
ven dat handhaving van de bestaande 
situatie ook een optie was en dat eind 
juli zou worden beslist. 

Vijverhof
De bewoners van huurfl at De Vijver-
hof aan de Alfred Nobellaan 701-751 

zouden ook een voettocht dienen te 
ondernemen alvorens hun huisvuil 
‘gestort’ kon gaan worden in een nog 
te plaatsen ondergrondse container 
nabij verzorgingshuis Weltevreden. 
Het bewonerscomité noemde ook de 
moeilijke contacten met de gemeen-
te: ‘Het gemeentehuis is veelal niet 
bereikbaar en de betreffende mede-
werkers zijn er vaak niet’. Eind maart 
berichtte de gemeente: ‘Vorige week 
is het onderzoek met betrekking tot 
de locatie bij uw appartementencom-
plex afgerond. Wij zijn het met u eens 
dat een situering aan de overzijde van 
de weg onwenselijk is. Wel nemen 
we ook effi ciency mee in onze afwe-
gingen. Als er combinaties te maken 
zijn doen we dat. In uw geval bete-
kent het dat u de locatie zult moeten 
delen met de huishoudens van Alfred 
Nobellaan 607 - 687. Deze locatie is 
nog voorlopig, het College moet deze 

wijziging nog vaststellen. Hierbij zal 
uiteraard ook de omgeving nog be-
trokken worden’. 

Landlust
Die omgeving (De Vereniging van 
Eigenaren van de buren ‘Landlust’ - 
Alfred Nobellaan 607-687), was en 
bleef hiervan onkundig. Rob Bouw-
meester en Ruud Kuijer vertellen: 
‘Talloze inwoners zijn helemaal niet 
blij met dit beleid en zeker niet met de 
manier waarop dit beleid wordt inge-
voerd en gestalte krijgt. Veel senior-
bewoners van vooral de hoogbouw 
worden door dit beleid gedupeerd. 
Een loopje naar de stortkoker in hun 
appartementsgebouw moet plaats-
maken voor een tocht naar buiten het 
gebouw waar een drukke weg (Alf-
red Nobellaan) moet worden over-
gestoken om het afval kwijt te raken. 
Los hiervan heeft de gemeente zich 

- onbedoeld, maar waarschijnlijker 
welbewust - in eerste instantie niets 
gelegen laten liggen aan het feit dat 
er in een gebouw nog wel wat moet 
gebeuren, voordat de eigen afvalver-
wijdering kan worden afgesloten. Zo 
moet b.v. een groot aantal stortkokers 
worden afgesloten etc. Verenigingen 
van eigenaren/huurdersverenigingen 
zijn door de gemeente buiten dit hele 
verhaal gehouden en kennelijk dacht 
de gemeente ‘dat lossen ze wel op’. 
Over de kosten werd zelfs helemaal 
niet gesproken’. In een brief van 29-
01-2018 reageerde de gemeente: ‘De 
locatie van de te plaatsen containers 
tegenover uw fl at aan de oost(-over)-
zijde van de Alfred Nobellaan blijft 
ongewijzigd. Het College heeft be-
sloten de verenigingen van eigenaren 
een vergoeding te geven in de aan-
passingskosten met een maximum 
van 750 euro per fl at’. 

Burgemeester
‘De bewuste afdeling, die de leiding 
heeft van deze operatie - netjes bena-
derd met schriftelijk vragen - gaf pas 
thuis toen de vraagsteller wenste te 
worden doorverbonden met de bur-
gemeester en aangaf zo nodig de pu-
bliciteit te zoeken. Begin juni werden 
de bewoners geïnformeerd, dat de 
ondergrondse containers bij Landlust 
op 3 juli zouden worden geplaatst. 
En ja hoor, na afsluiting van de weg 
verscheen een indrukwekkende stoet 
van managers, bulldozers, draglines, 
verplaatsbaar toilet en een colonne 
werkvolk. Met veel lawaai werd het 
trottoir opengebroken en een gigan-
tisch gat gegraven. Tot grote verba-
zing van de omwonenden werd dit 
gat - zonder dat er een container was 
geplaatst - echter weer dichtgegooid, 
waarna de hele meute de wijk weer 
verliet. Toegegeven, wat naïef ge-
dacht, je zou verwachten dat de ge-
meente - in het kader van behoorlijk 
bestuur - de betrokken bewoners van 
Landlust zou informeren aangaande 
de voortgang of het ontbreken daar-
van. Niets daarvan; de bewuste afde-
ling gaf wederom niet thuis’.

Terug naar Vijverhof
Vertegenwoordigers van het bewo-
nerscomité van de Vijverhof waren 

op 5 juli hiervan getuige: ‘Ons werd 
daar verteld dat dit ook de locatie 
zou zijn voor De Vijverhof. Het is 
dat een niet bekende kabel van Ste-
din aanleiding was de werkzaamhe-
den voortijdig te beëindigen, anders 
was men onverdroten doorgegaan. 
De chaos werd een paar weken later 
volledig en compleet, toen er ineens 
een grote vrachtwagen het parkeer-
terrein van De Vijverhof opreed en 
daar zonder enige informatie de nu 
‘geparkeerde containers’ afl everde. 
Het is nu maar weer afwachten voor 
wie deze zijn bestemd’? 

Gemeente
Wethouder Anne Brommersma: 
‘Inmiddels zijn 84 ondergrondse 
containers geplaatst. Bij zes loca-
ties is de plaatsing inderdaad niet 
naar wens verlopen. De noodzaak 
tot aanpassing van deze zes loca-
ties komt deels door het stuiten op 
kabels/leidingen die ondanks voor-
onderzoek niet in beeld waren. En 
in een enkel geval speelt ook het 
voortschrijdend inzicht na verder 
contact met omwonenden een rol, 
vanwege de ongewenste afstand van 
de geplande containers. Voor de zes 
locaties waar de containers nog niet 
gerealiseerd zijn, starten we een ge-
heel nieuw traject, inclusief bewo-
nersavond. Dit betreft locaties aan 
de Alfred Nobellaan (twee maal), 
Kleppermanweg (Westbroek), Hans 
Memlinglaan, Seringstraat en Sper-
werlaan. Op de hoek Henrica van 
Erpweg/Akker zijn de containers 
wel geplaatst, maar voldoet de loca-
tie niet aan de eisen. Ook hiervoor 
werken we aan een alternatief. Tot 
die tijd blijft de situatie op deze lo-
caties zoals deze is. De bewoners 
die het betreft worden nog deze 
week schriftelijk over de stand van 
zaken en het vervolg geïnformeerd. 
Het spreekt voor zich dat containers 
die al op locatie wachten op plaat-
sing zo snel mogelijk zullen worden 
verwijderd, tot het nieuwe traject 
voor plaatsing op nieuwe locaties is 
doorlopen’.
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Startbaan

Bram Hund (Maartensdijk) maakte vorige week deze foto op de 
Koningin Wilhelminaweg: de ooievaar wil een aanloop nemen om op 
te stijgen en door te vliegen. Maar op deze vroege ochtend is er geen 
verkeer op de Koningin Wilhelminaweg. De ooievaar neemt dan ook 
alle tijd om veilig over te steken.

En intussen staan de (bedoelde) containers voor de Vijverhof en 
Landlust in afwachtende houding geparkeerd.

De te plaatsen containers evenals de bewoners kijken nu al weken uit naar wat er verder gebeurt.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

19/08 • 10.30u - Ds. C. H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/08 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

19/08 • 18.30u - Proponent J.A. de Kruif
 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/08 • 10.30u - Harry Schram 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/08 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
19/08 • 10.30u - Voorgangers mevr.

J. Mourits en de heer M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
19/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
19/08 • 10.00u - Ds. A. J. Zoutendijk

19/08 • 19.00u - Ds. D. Meijvogel

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
19/08 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
19/08 • 09.30u - Eucharistieviering 

pastor K. Smits

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
19/08 10.00u - spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
19/08 • 15.30u - Drs. J. Mulder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

19/08 • 10.00u + 18.30u -
Ds. M. Sligtenhorst

Onderwegkerk Blauwkapel
19/08 • 10.30u - Pastor Bart van Empel

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/08 • Gebouw gesloten Samendienst in 
en met Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

19/08 • 10.00u - Ds. J. den Dikken
19/08 • 18.30u - Ds. M. Zeeman 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/08 • 10.00u + 18.30u - Ds. B Reinders

PKN - Ontmoetingskerk
19/08 • 09.30u Ds. R. Alkema, 

Samendienst om 11.00u met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
19/08 • 10.00u - Woord- en 

communieviering Pastor Wies Sarot

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/08 • 10.00u - Ds. J. Griffioen
19/08 • 18.30u - Ds. A. J. Krol

PKN - Herv. Kerk
19/08 • 10.00u - Ds. P.J. Krijgsman
19/08 • 18.30u - Ds. J.J. van Holten

‘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

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

Vierklankbezorging
en vakantie

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door 
een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezor-
gen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog 
wel eens een brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank een 
keer missen de aankomende weken, dan is er grote kans dat een inval-
bezorger uw brievenbus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo goed 
mogelijk van informatie te voorzien, maar rekenen op uw begrip als het 
toch een keertje mis gaat. Overigens zorgen wij voor voldoende exem-
plaren op veel openbare plekken binnen de gemeente. Ook daar kunt u 
natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

• Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haasweg 12; Bibliotheek Idea 
Bilthoven, Planetenplein 2; Bruna Bilthoven, Julianalaan 53; SSW, 
Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soest-
dijkseweg Zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, 
winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1; Plus Su-
permarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsman-
tel, Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eijcklaan 
31. • De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel 
Bouwman, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 
183; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. • Groenekan: Tank-
station De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 
5. • Hollandsche Rading: Perron Peet, Vuurse Dreef 20. • Lage Vuur-
sche: Vuursche Boer, Dorpsstraat 34-36 • Maartensdijk: Tankstation, 
Dorpsweg 134; Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate; allen aan het 
Maertensplein. • Westbroek: Cafetaria Koen, Kerkdijk 3

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overgave Japan
15 augustus 1945

Oorlog niet alleen hier ook daar.

Oma vertel nog eens van die
verhalen over de oorlog.

Als kind al wetend dat het 
gelukkig goed afgelopen was.

Vader ondergedoken onder 
keukengraniet verborgen.

Moeder met kroost de kelder in 
met wijn als troost.
Die lag er toch.

Stil gefluister
in zoetste nacht
nog net geen kinderen makend.

Oma als boei en baken met
kind onder haar vertrouwde rok.

Soldatenlaarzen
boven hoofden
trauma’s aanmakend bij kind.

Alleen verhalen blijven mij bij. 
Ik was nog niet geboren.

Inge Gorris.

(Ter herinnering aan
mijn buurvouw die het
Japanse kamp overleefde).

Varen door de Molenpolder

Op 18 augustus kunt u van 10.00 - 
12.00 uur met een gids van Staats-
bosbeheer door de Molenpolder 
meevaren op een fluiterboot. Het 
oude veengebied heeft een rijke 
historie. Samen met de gids speurt 
u naar de dieren en planten in dit 
gebied, zoals ringslang, purperrei-
ger en zonnedauw, en onderweg 
kunt u een stukje lopen op het 
‘drijvend land’. Voor meer info en 
het boeken www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten. Deze excursie is 
ook met een groep te boeken 
(maximaal 12 personen).
Neem hiervoor contact op met
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl

Rommelmarkt Maartensdijk

Zaterdag 1 september organiseert 
de Protestantse Gemeente Maar-
tensdijk-Hollandsche Rading de 
jaarlijkse boeken-/rommelmarkt 
met o.a. veel tweedehands spul-
len, kleding, boeken, wafels en 
een Rad van Avontuur. De markt 
vindt plaats op het terrein van de 
Ontmoetingskerk, Kon. Juliana-
laan 26 te Maartensdijk, van 9.30 
uur tot 15.00 uur. Op zaterdag 25 
augustus van 10.00 tot 13.00 uur 
en donderdag 30 augustus van 
19.00 tot 21.00 uur kunt u bij de 
Ontmoetingskerk u spullen inle-
veren die op deze dag verkocht 
kunnen worden. De opbrengst van 
de markt komt dit jaar voor 50% 
ten goede aan de kerk en 50% 
gaat naar Moldavië.

Spullen gezocht verkoopdag 
Westbroek

8 september is er een verkoopdag 
bij de Hervormde Kerk te West-
broek. Spullen om te verkopen 
en Douwe Egberts waardepun-
ten zijn van harte welkom. De 
spullen kunnen gebracht worden 
bij Bep Otten, Kerkdijk 26 (tel. 
0346 281897) of bij Evert en Ria 
van Zijtveld Kerkdijk 141 (vooraf 
graag bellen 0346 281288), bei-
den te Westbroek. Geen witgoed, 
grote meubels en kleding. 

Collecteweek Prinses Beatrix 
Spierfonds 

Van 9 t/m 15 september is de col-
lecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Maartensdijk. Het 
is de grootste jaarlijkse actie voor 
mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwil-
ligers gaan op pad om geld op 
te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Heeft 
u een uurtje over, meld u dan 
aan als collectant. Voor meer info: 

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl. 
Voor meer info over de collecte 
c.q. collectanten in Maartensdijk: 
Piet van Hartingsveldt, tel. 0346 
211238 pvanhartingsveldt@ziggo.
nl

Doe Mee(r) met een goed idee!

Voor een goed idee dat schulden 
en financiële problemen bij gezin-
nen vernieuwend oplost, schrijft 
de gemeente De Bilt een prijs-
vraag uit. Enthousiaste professio-
nals, (vrijwilligers)organisaties of 
commerciële organisaties kunnen 
met de prijsvraag meedingen naar 

startkapitaal om hun goede idee 
uit te voeren. Enthousiaste profes-
sionals, vrijwilligers en organi-
saties met een goed idee kunnen 
zich tot maandag 17 september 
inschrijven via: www.debilt.nl/
eengoedidee. Na de eerste selec-
tie worden de beste inzendingen 
gekozen. Inzenders worden hier 
eind september over geïnfor-
meerd. Medio oktober/november 
pitchen de beste inzenders hun 
goede ideeën voor een deskundige 
jury, die aansluitend de winnaars 
bekend maakt.

De mooiste 
rouwkaart

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

Bestelt u bij ons
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Over verbouwen met of zonder 
vergunning en het verkeer

door Henk van de Bunt

Naar aanleiding van het artikel in de Vierklank van 18 juli jl. komen inwoners van De Bilt met 
een voorbeeld om ‘zonder vergunning iets te doen aan de openbare weg’. Tegelijk wordt een 

groot verkeerstechnisch probleem aangeroerd. Ook de gemeente De Bilt
werd om een reactie gevraagd.

Zaterdag 6 mei 2017 viel er een 
brief van Ahold Delhaize (AH) 
op de deurmat bij een aantal be-
woners van de Herenweg in De 
Bilt waarin werd vermeld dat op 
maandag 8 mei gestart zou wor-
den met de verbreding van de 
uitrit. De buurtbewoners waren 
verbaasd dat zij hierover niet ge-
informeerd waren en ontdekten 
dat er ook geen aanvraag of afge-
geven vergunning aan ten grond-
slag lag. De buurt informeerde de 
gemeente over de vergroting van 
de uitrit. 
Afspraak
Met het besluit van het verkeers-
circulatieplan en overlast bij een 
aantal woningen aan de Herenweg 
heeft één van de bewoners met de 
toenmalige wethouder de afspraak 
gemaakt dat de uitrit aan de He-
renwegzijde smal zou blijven, 
vanwege de mogelijke hinderlijke 
lichtinval van auto’s die de parkeer-

plaats verlaten’. In september 2017 
in de vergadering van de Raads-
commissie Commissie Openbare 
Ruimte is de vraag gesteld hoe het 
met de aanvraag van de uitrit is. 
Het antwoord van de wethouder is 
dan: ‘Inmiddels is er een aanvraag 
gedaan voor de nieuwe situatie en 
inrichting. Omwonenden kunnen 
het verloop van de aanvraag nauw-
lettend volgen aan de hand van be-
kendmaking/kennisgeving. Gelet 
daarop zullen zij niet actief worden 
geïnformeerd over de aanvraag en 
de behandeling’. Op 27 december 
2017 verleent de gemeente (ach-
teraf) alsnog de omgevingsvergun-
ning waartegen bewoners in beroep 
kunnen gaan. 

Vragen
Bij de buurt komen opnieuw vragen 
boven, zoals ‘Zou je dan kunnen 
stellen: Bouw maar raak. Als nie-
mand iets opvalt of er last van heeft 

krijg je ook niets te horen?’ Uit een 
kleine enquête, gehouden onder de 
woningen/bedrijven van de (lage) 
woningen van de Herenweg, blijkt 
dat iedereen tegen deze verbreding 
is. De Herenweg is al een door-
voerstraat naar het industrieterrein 
aan de Ambachtstraat. Er staan met 
regelmaat meerdere vrachtwagen-
combinaties in de straat te wachten 
om te kunnen laden/lossen. Uit-
ritten van aanwonenden worden 
met regelmaat geblokkeerd. Wan-
neer er uitritten worden gemaakt 
van 5,60m breed (de doorgaande 
rijbaan is smaller) vraagt dit om 
problemen. Door zo’n brede uitrit 
te creëren verleg je het probleem 
van doorstroming op een prive-
parkeerplaats naar de openbare weg 
(de Herenweg en de Looydijk). AH 
creëert zo over hun eigen parkeer-
plaats een gehele nieuwe sluiproute 
waar je kunt uitrijden naar de He-
renweg, richting Ambachtsstraat en 
de Looydijk.

Routering en bebording
Communicatieadviseur Barry 
Smits antwoordt na zowel ambte-
lijke als bestuurlijke afstemming: 
‘Men hoeft lang niet voor iedere 
aanpassing of verbouwing een 
vergunning aan te vragen. Wan-
neer iets is aangepast terwijl er wèl 
een vergunning nodig was, moeten 
alsnog de stappen van het vergun-
ningsproces worden doorlopen. Dat 
brengt uiteraard risico’s met zich 
mee voor de aanvrager of eigenaar 
als de vergunning niet wordt ver-
leend. N.a.v. de wijzigingen aan het 
parkeerterrein van Albert Heijn in 

De Bilt hebben wij destijds contact 
opgenomen met het supermarkt-
concern. Dat heeft geleid tot een 
aanvraag voor de aangelegde uitrit 
en voor de gewijzigde uitrit. De 
omgevingsvergunning hiervoor is 
op 27 december verleend en gepu-
bliceerd op de website www.over-

heid.nl. De vergunning is overigens 
verleend onder voorbehoud van 
een aantal aanpassingen. Zo moet 
de routering nog worden aangepast 
voor in- en uitrijden, inclusief bij-
behorende bebording. Bovendien 
is de bezwaarprocedure nog niet 
afgerond’.

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

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

De Herenweg is veelal ook een door-voer-straat naar de Hessenweg. 

Er staan met regelmaat meerdere vrachtwagencombinaties in de straat te 
wachten om te kunnen laden/lossen. Uitritten van aanwonenden en van 
AH-zelve worden met regelmaat geblokkeerd.

Sculptuur vernietigd
door Henk van de Bunt

 
Op de kop af 10 jaar geleden plaatste de Vierklank dit bericht: ‘De 
gerepareerde sculptuur Coming on Stage van beeldhouwster Elisabeth 
Varga werd op dinsdag 29 juli (2008 red.) teruggeplaatst voor het 
kantoor van ING op het Vinkenplein in Bilthoven. De sculptuur werd 
in mei 2008 door vandalen beschadigd, waarna deze werd verwijderd. 

De kunstenaar is al in 2011 overleden. De sculptuur Coming on Stage is 
in 1995 door de ING-bank aan de gemeente De Bilt geschonken. Dit ge-
beurde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoor aan het Vin-
kenplein in Bilthoven. De sculptuur stelt twee flamencodanseressen voor 
en is gemaakt van cortenstaal. Cortenstaal is roestkleurig. De verroeste 
buitenkant bij deze staalsoort is zo dicht dat deze het staal beschermt tegen 
verder roesten.

Gemeente
Woordvoerster Anna Fallon van de gemeente De Bilt bericht intussen: ’Het 
beeld Coming on Stage van kunstenares Elisabeth Varga dat stond voor het 
voormalige ING-gebouw aan het Vinkenplein in Bilthoven is in de periode 
2008-2009 twee maal in korte tijd door vandalen beschadigd. Na de eerste 
beschadigingsronde is het beeld gerepareerd. Na de tweede ronde bleek het 
beeld onherstelbaar beschadigd en is het beeld van de sokkel gehaald en bij 
de gemeente De Bilt opgeslagen. In 2017 is het beeld samen met andere 
beschadigde kunstwerken afgevoerd. Kunstwethouder Dolf Smolenaers 
hierover: ‘Het is buitengewoon jammer dat het kunstwerk destijds twee-
maal in korte tijd door vandalen is vernield. Helaas kon het na de tweede 
keer niet meer gerestaureerd worden. Het is zonde dat kunst om deze reden 
verdwijnt uit onze buitenruimte’. 

Elisabeth Varga en George Cortlever herplaatsen in 2008 de sculptuur 
Coming on Stage op het Vinkenplein.

Nieuwbouw Melkweg
De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de 
invulling van het gebied aan de noordzijde van de Melkweg. Er komen ruim honderd nieuwe 

woningen, grofweg verdeeld in 30% sociale huur en 70% vrije sector koopwoningen.

In juni werden de voormalige 
schoolgebouwen van de Poolster-
school en de Jan Ligthartschool 
gesloopt. De toenmalige gebruikers 
verlieten begin juni het gebouw 
waarna de aannemer direct startte 
met de sloopwerkzaamheden.

Asbest
Uit onderzoek is gebleken dat in be-
perkte mate asbest aanwezig was in 
de gebouwen. Dat is niet zo vreemd 

voor gebouwen uit die tijd. Na 
plaatsing van de bouwhekken werd 
het aanwezige asbest verwijderd en 
afgevoerd. De sloop vond plaats op 
circulaire wijze; dat wil zeggen dat 
er werd gekeken welke materialen 
nog konden worden hergebruikt.

Olberslaan
In het bestemmingsplan is opgeno-
men om aan de Olberslaan een ap-
partementencomplex te realiseren. 

De precieze locatie en invulling 
van de woningen en type wonin-
gen staat nog niet vast. De ge-
meente wil zoveel mogelijk groe-
ne en open ruimtes hier behouden. 
Door het verplaatsen van De Pool-
ster- en de Jan Ligthartschool ont-
staat er ruimte voor nieuwbouw 
aan de Orionlaan. Hier wordt een 
straat ontwikkeld die aansluit op 
de Weegschaal. De directe verbin-
ding tussen de Weegschaal en de 
Melkweg komt dan te vervallen.

Bouwrijp
Na de zomerperiode worden de 
overige werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken uitgevoerd. Dit 
houdt ook in dat de vergunning-
aanvraag en het ontwerp wordt 
uitgewerkt. Als de procedures 
volgens planning verlopen, kan in 
het najaar van dit jaar gestart wor-
den met de verkoop van de wo-
ningen. De bouwwerkzaamheden 
starten dan eind 2018/begin 2019. 

[HvdB]Het restant nog van de Poolsterschool. [foto Henk van de Bunt]
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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 16 augustus
t/m woensdag 22 augustus

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet Americain
Hammousse
Bieslookpaté

Gebraden runderrollade 
Gegrilde honingham
Salami 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

    VOORDEEL HELE WEEK

Entrecote

Varkens verse worst 

Runder cordonbleu

100
GRAM 2.25

500
GRAM 8.98

Kipdijfilet

Varkenshaas

6 
VOOR 5.-

2
VOOR 5.-

100 
GRAM 0.99

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

ZELFGEMAAKTE 
NOTEN HUISMIX

DJAKARTA 
NOTENMIX

500
GRAM 5.98 250

GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

TYNJETALER
500

GRAM 7.50 

SHOARMA 1
KILO 8.98

Kip-, runder-, 
varkens- en 
gehaktschnitzelsLekker voor het weekend!

Heerlijke Boerenkaas!

SMULBOLLEN 

VERSE LASAGNE

5 HALEN=
4 BETALEN

5 HALEN =
4 BETALEN

Lekker snel & makkelijk!

Heerlijk (warm) lunchbroodje of snack

Scharrel

Felicitaties voor 105-jarige
Toos Lycklama

door Guus Geebel

Op zondag 12 augustus vierde Catharina Alida Hendrika Lycklama met familie, vrienden en 
medebewoners in Wooncentrum Schutsmantel haar 105de verjaardag. ‘Het was een leuk feest 

met heerlijk eten’, zegt een vrolijk ogende Toos Lycklama. Op maandag 13 augustus kwam 
burgemeester Sjoerd Potters met een prachtig boeket bloemen de op één na oudste bewoner

van de gemeente De Bilt feliciteren.

In het verzorgingstehuis kent iedereen mevrouw Ly-
cklama als Toos. Zij werd op 12 augustus 1913 als 
eerste kind van haar ouders geboren in Hillegom. 
Het gezin kreeg acht kinderen, eerst vier meisjes en 
toen vier jongens, waarvan er één broer nog leeft. 
Op haar zeventiende ging Toos werken op het post-
kantoor in Sassenheim, waar ze ook op kamers ging 
wonen. ‘Ik heb daarna in heel veel plaatsen op post-
kantoren gewerkt, in Lisse, Noordwijk en nog een 
heleboel andere plaatsen in voornamelijk de Bol-
lenstreek. Waar ik werkte moest ik ook op kamers 
gaan wonen. Bij de Post heb ik behalve loketwerk 
alles gedaan wat met post te maken heeft. Ik was 
heel allround.’ Ze herinnert zich de mooie tijd dat ze 
een heel zomerseizoen lang in Noordwijk woonde 
en werkte en vaak naar het strand ging.

Niet waar
Toos Lycklama werkte later als secretaresse in 
Utrecht bij het Centraal Adviesbureau Priesters en 
Religieuzen, en was na haar pensionering actief als 

vrijwilliger bij de terminale thuiszorg. Toos Lyckla-
ma woont nu vijfenveertig jaar in de gemeente De 
Bilt. Zeven jaar geleden verhuisde ze naar Woon-
centrum Schutsmantel in Bilthoven. Tot die tijd 
woonde ze zelfstandig op de Henrica van Erpweg in 
De Bilt. Toos is redelijk gezond maar kan moeilijk 
lopen en is gelukkig met haar familie en heel veel 
aardige kennissen. Toen zij honderd werd zei ze dat 
het voelt alsof het niet waar is, en dat vindt zij ook 
van 105 jaar. 

Schilderen
Sinds enkele jaren heeft Toos schilderen als hobby 
en zij laat trots enkele van haar werkstukken van bij-
zondere kwaliteit zien. Ze had nooit eerder geschil-
derd of getekend, tot ze in de Schutsmantel iemand 
tegenkwam die haar vroeg of ze mee wilde doen met 
schilderen. ‘Ik zei dat kan ik helemaal niet, maar hij 
drong aan om mee te doen en toen ben het toch maar 
gaan doen. Hij vond dat ik het echt wel kon.’ Haar 
schilderijen werden met werkstukken van andere be-
woners meermalen in de Schutsmantel geëxposeerd. 
Verder is Toos af en toe nog actief met het maken 
van legpuzzels. Zij leest graag en kijkt af en toe te-
levisie. 

Felicitaties
Van de bewoners van de Schutsmantel kreeg zij voor 
haar verjaardag een fraai boek over Nederland. Me-
vrouw Lycklama leest nog de weekendkrant en kijkt 
af en toe televisie. Zij ontving felicitaties van de Ko-
ning en de Koningin, en commissaris van de koning 
Willibrord van Beek. Trots laat ze de brief die ze van 
de Koning en Koningin ontving zien. Vriendin Arda 
de Blois leest de inhoud voor. 

Sanderuslaan schuift 
aan bij Buurttafel

Een kleurrijke foodtruck, langgerekte houten tafels, een live gitarist en 
heerlijke, versbereide gerechten: bewoners van de Dominee Sanderuslaan 
in De Bilt werden maandag 13 augustus getrakteerd op een wel heel 
bijzonder etentje.

Bewoonster Ives Yntema won een Aviko Buurttafel en zette haar buurtbewo-
ners in het zonnetje met een heerlijke avond vol gezelligheid. De Buurttafel 
is een initiatief van Aviko, dat met de Buurttafelcampagne mensen samen wil 
brengen door de liefde voor eten met elkaar te delen.

Buurttafel
Op www.avikobuurttafel.nl kun je laten weten waarom jouw straat de leukste 
straat van Nederland is en zo kans maken op een van de 40 Buurttafels. De 
Dominee Sanderuslaan viel in de prijzen en dus reed de Aviko Foodtruck daar 
maandagavond de straat in. Volgens bewoonster Ives zou de Buurttafel een 
uitgelezen kans zijn om de vele nieuwe buurtbewoners beter te leren kennen. 
Vijftig buurtbewoners namen plaats aan de kleurrijk gedekte tafels voor een 
avond vol plezier en goede gesprekken; dit alles onder het genot van de lek-
kerste gerechten die ter plekke door de koks werden bereid. 

Behoefte aan buurtcontact
Dat de behoefte aan een intensiever buurtcontact bestaat, blijkt wel uit eerder 
buurtonderzoek dat Aviko liet uitvoeren. Hoewel Nederlanders dik tevreden 
zijn over hun buren, geeft ruim een kwart aan meer buurtcontact te willen heb-
ben. Nog maar de helft van Nederland heeft contact met de buurt dat verder 
gaat dan de directe buren. 67% van de ondervraagden geeft aan dat samen eten 
zorgt voor een beter onderling contact en daarmee voor een veiligere buurt. 

Bewoners van de Dominee Sanderuslaan genieten aan de Aviko Buurttafel. 

Burgemeester Sjoerd Potters feliciteert de 105-jarige 
namens het gemeentebestuur.
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Dagtocht naar De Rijper Eilanden:
door Kees Diepeveen

De afdeling Maartensdijk van het Rode Kruis heeft op 8 augustus met 60 deelnemers en 
begeleiders De Rijp bezocht. Iets later dan de bedoeling was vertrokken een bus en twee

Rode Kruis busjes - voor deelnemers in rolstoelen - naar bestemming De Rijper Eilanden.

Aanvankelijk was een reis gepland 
naar Avifauna in Alphen aan de 
Rijn. Maar de kans bestond dat het 
8 augustus tropisch warm zou zijn. 
Dat was een te groot risico. Daar-
om werd in het eraan voorafgaande 
weekeinde besloten een ander reis-
doel te kiezen. Dat werd De Rijper 
Eilanden, een theater, zorgcentrum, 
museum en hotel in één gebouw. 

Mecanomodellen
Alle in het gebouw aanwezige ac-
tiviteiten waren heel goed bereik-

baar door in elkaar overlopende 
ruimtes. Na aankomst werd eerst 
koffiegedronken met aansluitend 
een uitgebreid lunchbuffet. Daarna 
werd er een wandeling gemaakt 
en een enorme verzameling Me-
canomodellen bekeken evenals 
gebruiksvoorwerpen uit vroeger 
tijden. 

Aan de oud Hollandse spelletjes 
beleefden velen ook plezier en 
diverse mensen reden een ritje op 
een tweepersoons fiets. De buiten 

opgestelde antieke bussen en trams 
waren ook de moeite waard. Er was 
voor iedereen wat te doen. De mid-
dag werd afgesloten met een ijsje 
waarna de bussen weer op weg 
gingen naar Maartensdijk. Louter 
vrolijke gezichten bij terugkomst. 
Op 29 augustus staat een dagtocht 
op het programma voor de Biltse 
groep van het Rode Kruis. Belang-
stellenden voor dagtochten en ove-
rige activiteiten kunnen contact 
opnemen met Henny van Engelen 
tel: 0346 212729. 

Met behulp van een vrijwilliger van het Rode Kruis stapten de deelnemers 
in de bus die hen naar De Rijper Eilanden bracht.

Fooien voor het 
Thomashuis

Moeder Tiny de Groot en dochter Brenda van Dijk zijn beide - min 
of meer gezamenlijk - ‘Op Goede Voet’ werkzaam als voetverzorger. 
Zij introduceerden een fooienpot in hun praktijk, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor het Thomashuis in Maartensdijk.

Het Thomashuis liep dit jaar weer mee met de Maartensdijkse Avond-
vierdaagse. ‘Tiny de Groot: ’Wij vonden de deelnemers van het Tho-
mashuis niet als zodanig herkenbaar. In overleg met Nathalie Middel-
koop (Thomashuis) hebben we besloten om fleece-jacks te laten maken 
voor alle bewoners en begeleiders. Diverse cliënten geven kleine bedra-
gen na afloop van hun behandelingen. Het financiële tekort hebben wij 
samen op ons genomen. Het is geweldig om te zien en te ervaren hoe 
ontzettend dankbaar iedereen is’. [Henk van de Bunt]

Bewoners van het Thomashuis zijn blij met hun nieuwe fleece-jacks.

Oranje Fonds start kaartjesactie
Fonds wil aandacht voor eenzaamheid onder ouderen

Stuur de 68-jarige Aard uit De Bilt 
een kaartje met veel liefs! Die op-
roep doet het Oranje Fonds sinds 
vorige week aan heel Nederland. De 
oud-zeeman doet er alles aan om on-
der de mensen te komen, maar voelt 
zich toch vaak eenzaam. Met de 
kaartjesactie wil het Oranje Fonds 
hem een hart onder de riem steken 
en hem laten voelen dat hij niet al-
leen is. Maar ook aandacht vragen 
voor de vele ouderen in Nederland 

die in een soortgelijke situatie zit-
ten. Aard ging op zijn 58e met pen-
sioen en zag zijn huwelijk stranden. 
Nu woont hij alleen met zijn twee 
honden, die heel veel voor hem be-
tekenen. Hij doet vrijwilligerswerk 
bij een kringloopwinkel, maar een-
maal thuis komt er eigenlijk nooit 
iemand langs. ‘Als ik eenzaam ben, 
ga ik bepaalde dingen ondernemen 
om er niet bij stil te staan. De was 
doen bijvoorbeeld’, vertelt hij. ‘Je 

kunt zeggen dat je eenzaamheid aan 
jezelf te danken hebt, want je kunt 
ook mensen opzoeken. Maar ik heb 
het idee dat ik me dan opdring, en 
dat is wel een handicap natuurlijk’. 
Het postadres van Aard is te vinden 
via www.oranjefonds.nl/veelliefs. 
Op deze site kunnen mensen ook 
kosteloos een kaartje aanmaken.

Veel Liefs
De oproep voor Aard is onderdeel 
van de campagne Veel Liefs, waar-
mee het Oranje Fonds aandacht wil 
vragen voor eenzaamheid onder ou-
deren in Nederland. Eerder werden 
de 80-jarige Wim uit IJsselstein en 
de 84-jarige Maaike uit Usquert al 
verrast met duizenden kaarten. Zij 
hielden er niet alleen lieve kaarten, 
maar ook mooie nieuwe contacten 
aan over. Het Oranje Fonds streeft 
ernaar dat niemand zich buitenge-
sloten voelt en iedereen mee kan 
doen in de samenleving. Daarom 
steunt het jaarlijks duizenden pro-
jecten die mensen met elkaar ver-
binden. Die steun bestaat uit geld, 
aandacht en advies. 

Aard uit De Bilt. © Oranje Fonds

Ga toch fietsen
Woensdag 11 juli werden de duo- en rolstoelfiets van Huize Het Oosten feestelijk in gebruik 

genomen. Bestuurder Mart van de Lisdonk fietste samen met een vrijwilliger door een prachtig 
lint en maakten, onder luid applaus, het eerste officiële ritje op de duo-fiets. 

Bewoner Joost van Suchtelen gaat een rondje fietsen met medewerker Mariska van de Riet. 

De duo- en rolstoelfiets werden 
met behulp van gelden uit de 
Stichting van Ewijck van Oost-
broek en De Biltfonds, Stichting 
Mens en zijn Natuur, Kf Hein-
fonds, Steunfonds Richard Hoog-
land stichting, De Winter-Heijn-
sius Stichting en Stichting Elise 
Mathilde fonds aangeschaft. Twee 
vrijwilligers (en tevens bewoners 
van Huize Het Oosten) hebben op 
basis van goede ervaringen met de 
fietsen het initiatief genomen om 
de verschillende fondsen aan te 
schrijven. 

Hierdoor kunnen ook de bewo-
ners van Huize Het Oosten ge-
nieten van het buiten zijn. Bijna 
het gehele bedrag is door fond-
sen bij elkaar gebracht. Fietsen 
is een goede manier van bewegen 
en erg gezond voor het lichaam. 
Ook mensen die slecht ter been 
zijn kunnen zo, in tegenstelling 
tot lopen, behoorlijke afstanden 
afleggen. Fietsen op een duofiets 
is bovendien ook nog eens erg ge-
zellig, omdat je niet achter, maar 
naast elkaar zit. De reacties van-
uit de bewoners zijn hartverwar-
mend. Voor velen is het fietsen 

alweer een tijd geleden en wordt 
het als een feestje ervaren, ‘Ein-
delijk de wind weer door mijn 
haren’, aldus een bewoner. Huize 
Het Oosten zoekt nog fietsvrijwil-
ligers die willen helpen bij het pro-
ject ‘Ga toch fietsen!’, om zoveel 
mogelijk bewoners op de fiets te 
krijgen. Lijkt het u wel wat? Neem 
dan contact op met Corine Haas, 
chaas@huizehetoosten.nl.
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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.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

nu

€ 2,25

€ 10,95

Ons heerlijke

SUIKERBROOD

NIEUW!
BRAMEN MERINQUE
met bramen van de
zorgboerderij! van €12,95
nu

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

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Vrijdag 17 augustus
zijn wij gesloten
om 18.00 uur

DE DAMES EN 
HERENGEUREN 
VAN HUGO BOSS 

NU MET
21% KORTING

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Weer terug? 

Vertel!

Bel
212455
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De Zomerschool ook in de vakantie
door Henk van de Bunt

Voor iedereen die moeite met lezen en schrijven heeft óf iemand kent die hier moeite mee 
heeft is er Taalpunten De Bilt. Dit samenwerkingsverband tussen Mens De Bilt, Steunpunt 

Vluchtelingen De Bilt en de Bibliotheek Bilthoven biedt hulp en advies aan
iedereen die moeite heeft met lezen en of schrijven.

Wanneer scholen hun deuren slui-
ten voor de zomervakantie, spreken 
veel van de Nederlands lerende 
cursisten alleen nog maar hun moe-
dertaal en is hun taalbeheersing nog 
niet zo goed; vaak ook hebben zij 
alleen maar buitenlands sprekende 
buren en kennissen , met wie zij 
eerder hun moedertaal spreken. Het 
gevolg is dat de zo moeizaam ver-
worven kennis van het Nederlands 
weer deels wegzakt.

Zomerschool
Taalpunten De Bilt besloot begin 
juli de zomerperiode te overbrug-
gen met een Zomerschool, en stelde 
hiervoor een budget beschikbaar. 
Er moest snel gehandeld worden 
om alles rond te krijgen: op 30 juli 
opende de Zomerschool haar deu-
ren. Gedurende vier weken is er 
vier ochtenden per week les van 9 
tot 12.30 uur. Een hele zit, maar er 

is gezorgd voor afwisseling in het 
programma. Bibliotheek Bilthoven 
heeft twee ruimtes beschikbaar ge-
steld: in het computerlokaal werken 
de cursisten zelfstandig aan de uit-
breiding van hun woordenschat, aan 
de uitspraak en aan het leren van 
standaardzinnetjes. Klassenassis-
tent Karin Zakko is daar aanwezig 
om iedereen aan het werk te helpen 
en te houden. In de Sterrenkamer 
geeft een docent les. De cursisten 
wisselen na 45 minuten van lokaal. 
Zo hebben ze om beurten les.

Vluchtelingen
Ondanks de korte voorbereiding is 
het toch gelukt om 20 cursisten te 
vinden: 9 beginners en 11 enigszins 
gevorderden. De meeste cursisten 
zijn vluchtelingen, en er doen ook 
twee jonge vrouwen mee die hier 
voor werk of studie zijn. Coördina-
tor is Barbara Oosterwaal. Enkele 

taalcoaches (van de ruim 90) heb-
ben een opleiding als docent, en 
twee van hen wilden graag lesge-
ven in de Zomerschool. ‘Het geeft 
veel voldoening om de cursisten 
een stapje verder te helpen, ze zijn 
heel gemotiveerd’, vertellen do-
centen Inge Gorris en Maurice van 
Lieshout. Barbara vult aan: ‘Een 
van de cursisten zit al te wachten 
als ik de deur open doe om meteen 
achter de computer te kunnen krui-
pen, zo heeft ze een kwartier extra 
tijd.’ Karin Zakko: ‘Een aantal cur-
sisten heeft mij verteld dat ze op de 
Zomerschool meer leren dan in een 
heel jaar op school’.

Moedertaal
’Werken met beginners die alleen 
hun moedertaal spreken is niet 
eenvoudig. Hoe leg je uit wat ze 
moeten doen? Gelukkig kan onze 
klasse-assistent de instructies in 

het Arabisch geven. De cursisten 
kunnen wel al de letters van ons 
alfabet schrijven. Lastig is dat het 
Arabisch geen hoofdletters kent en 
dat de beginners de Nederlandse 
hoofdletters nog niet kennen. Dat 
is wel nodig, aangezien op het toet-
senbord alleen maar hoofdletters 
staan. Je realiseert je dat pas als je 
ziet hoe sommige cursisten naar de 
juiste letter zitten te zoeken. Maar 
het went snel …’

Maanman
De cursisten werken met de metho-
de Pen!, gemaakt door Barbara. Per 
les wordt hier de juiste uitspraak 
van woordjes met een bepaalde 
klinker aangeleerd. Zo leren zij bij-
voorbeeld het verschil tussen korte 
en lange klinkers (man is iets an-
ders dan maan), en onze moeilijke 

tweeklanken (keuken/ kuiken). In 
de zelfstudie werken ze met de door 
Toon Gerritsen gebouwde website 
van Pen! die zo’n 2000 oefeningen 
telt. Natuurlijk wordt er aanvullend 
materiaal gebruikt dat te vinden is 
in de Mediatheek van Steunpunt 
Vluchtelingen. 

Een nieuwe taal leren is voor velen 
een lastig proces, en cursisten zijn 
blij als ze hulp krijgen van een taal-
coach die het op school geleerde met 
ze kan oefenen, of extra dingen kan 
aanleren. Taalpunten en Steunpunt 
Vluchtelingen hebben regelmatig 
nieuwe taalcoaches nodig. Er is 
begeleiding, materiaal en een serie 
trainingen om nieuwe taalcoaches te 
helpen. Meer informatie op: www.
steunpuntvluchtelingendebilt.nl en 
op www.taalpuntendebilt.nl.

Groep 1 met (l.a.) Inge Gorris. (foto Barbara Oosterwaal)

Zomerschool groep 2. (foto Barbara Oosterwaal)

Kijkje in de schuur

Dankzij een donatie van de Kiwanis Club Bilthoven kan de Prinses 
Màxima Manege in Den Dolder een nieuwe schuur laten neerzetten op 
haar terrein. Donderdag 2 augustus kwam leden van de Kiwanis Club 
een kijkje nemen naar de vorderingen. [Walter Eijndhoven]

Fototentoonstelling ‘Het dorpsleven 
in De Bilt’ op herhaling

door Henk van de Bunt

De fototentoonstelling ‘Het dorpsleven in De Bilt’ komt terug . Deze tentoonstelling over 
het dorpsleven in De Bilt door de jaren heen was een onderdeel van de activiteiten rond het 

jubileumjaar van de historische verenigingen in De Bilt en Maartensdijk. 

Op verzoek van de Bibliotheek 
Bilthoven wordt deze tentoonstel-
ling van vrijdag 31 augustus tot en 
met donderdag 6 september in de 
bibliotheek in Het Lichtruim (Pla-

netenplein 2 te Bilthoven) tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek 
herhaald; dus ook op de Open Dag 
van de Bibliotheek (1 september) 
zal deze te zien zijn. De fototen-

toonstelling ‘Het dorpsleven in De 
Bilt’ is daarna nog even opgesteld 
tijdens de Marktdag op 8 septem-
ber van 10.00 tot 16.30 in De Biltse 
Dorpskerk. 

Dezelfde foto, 51 jaar nadien gemaakt met de rug naar Het Lichtruim, 
waar de tentoonstelling zal opgesteld zijn.

Deze foto van het Winkelcentrum Planetenbaan van de Historische Kring ‘dOude School uit De Bilt uit 1967 
maakt deel uit van de fototentoonstelling.
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Out� ts Boots Accessories

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

al vanaf € 25,- 

Blessed by
Comfort

Magazijn
mag echt leeg!

Industrieweg 24a, Maartensdijk | Tel. 0346-212279

vrijdag 13.00 -19.00 uur | zaterdag 12.00 -17.00 uur

www.botabootscompany.com  facebook/BotaBootsCompany

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

INDISCHE SATE

Een topper. Lekker voor op de barbecue. Heerlijk 

gemarineerd
100 gram 1,49

KIPKROKANT SCHNITSELS

Gemakt dient de mens. In een jasje van cornflakes

100 gram 1,29

VERSE WORST

Lekker voor bij de bloemkool of andere groenten. 

Heerlijk gekruid
100 gram 0,89

T-BONE STEAKS

Voor de kenners. Een delicatesse. In de pan of op de 

barbecue
100 gram 1,99

LAMS RIBKOTELETJES

Van ons bekende lamsvlees. Mals in de pan of op de 

barbecue. Een topper. Om kort te bakken
100 gram 2,75

THAISE WOKBLOKJES

Uit onze poeliershoek: met o.a. kruidenolie, courgette 

& paprika. Om te wokken
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 13 augustus t/m zaterdag 18 augustus. Zetfouten voorbehouden.

Plaatsing ondergrondse 
afvalcontainers nog niet gereed

door Henk van de Bunt

In de maanden juni en juli zou de gemeente De Bilt op meerdere locaties in Bilthoven,
De Bilt en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en 
PMD. In de kernen Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek is men nog niet zover.

De exacte locaties binnen de 
zes kernen zijn te vinden op een 
containerkaart via debilt.nl/te-
rugnaar100. Hier staan ook ant-
woorden op de gestelde vragen. In 
sommige kernen (waar nog niet is 
geplaatst) reageert men verbaasd 
op het ‘gegeven’ van een aan-
staande verandering. De onder-
grondse verzamelcontainers kun-
nen in gebruik worden genomen, 

nadat de grind-betonnen boven-
grondse containers zijn geleegd 
en verwijderd.

Met milieupas
Alleen inwoners, die geen kliko's 
aan huis kunnen van deze (nieu-
we) restafvalcontainers gebruik 
maken met de nieuwe milieupas. 
Dat geldt eveneens bij verzamel-
containers voor PMD. De nieuwe 

milieupas geeft ook toegang tot 
de Milieustraat. Verspreid in de 
gemeente De Bilt staan inmid-
dels 70 ondergrondse verzamel-
containers. Hiervan worden er 20 
geschikt gemaakt voor PMD en 7 
voor papier. Wij liepen de ‘niet-
plaatsingen’ in Groenekan, Hol-
landsche Rading en Westbroek 
langs.

Voor wat betreft PMD + Restafval komt ter hoogte van Versteeglaan 128 in Groenekan een maatwerkoplossing 
voor de omliggende appartementen

Voor wat betreft PMD + Restafval komt ter hoogte van Versteeglaan 20 in Groenekan een maatwerkoplossing 
voor de omliggende appartementen.

Voor wat betreft PMD + Restafval komt er voor Adrie Piecklaan 78- 96 in Hollandsche Rading een 
maatwerkoplossing voor deze appartementen

Voor wat betreft restafval komt op de hoek Klepperrnanweg en Schutmeesterweg in Westbroek (in het gras 
voor de auto’s) een nieuwe ondergrondse container met inzamelvoorziening voor GFT. 
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GEMEENTENIEUWS
week 33  15 augustus 2018

App omgevingsalert
Wist u dat u via een app op uw smartphone 
en tablet de vergunningaanvragen en 
-besluiten in uw buurt kunt zien? 

De app is gratis te downloaden in de App-
store en Playstore. U vindt de app door te 
zoeken op ‘De Bilt’ of op ‘Omgevingsalert’. 

Meer informatie over het raadplegen van 
bekendmakingen vindt u op 
www.debilt.nl/bekendmakingen. 

Gemeente De Bilt  

Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven

Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven

(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:

ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 

di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 

bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:

Weltevreden 22 • (030) 228 96 26

Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,

di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 

kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Help het Utrechtse 
landschap te laten bloeien  
Als bewoner van de provincie Utrecht kun je niet alleen genieten van mooie ste-
den en dorpen, maar ook van een aantrekkelijk buitengebied. Vele fi etsers, wan-
delaars, ruiters en watersporters genieten van de groen- en natuurgebieden en 
het boerenland rondom de stad. De variatie in landschappen is groot. Als je goed 
kijkt, dan zie je dat de eigenheid van het landschap grotendeels wordt bepaald 
door de aanwezigheid van kleine landschapselementen: bloeiende slootkanten in 
Eemland, statige lanen op de Heuvelrug, kleine bosjes en houtwallen in de Gel-
derse Vallei, geurende meidoornbloemen in de uiterwaarden van het rivierenge-
bied en knotwilgen in het Groene Hart.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volle-
dige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Overboslaan; riool-, kabel- en leidingwerkzaamheden tot juni 2019. 
Bilthoven:   Olberslaan, Enckelaan, Donatilaan, Bielalaan, Halleylaan en een deel van 

de Kometenlaan en Planetenbaan; rioolonderzoek rattenoverlast tot 
17 augustus 2018.

Bilthoven:  Vinkenlaan: werkzaamheden reconstructie riool en wegen tot maart 2019.
Bilthoven:   Soestdijkseweg Zuid tot aan de Groenekanseweg, Groenekanseweg, Beu-

kenlaantje, Hertenlaan, Antonie van Leeuwenhoeklaan en Leijenseweg 
vanaf 2de Brandenburgerweg tot aan de Soestdijkseweg Zuid; Snoei-
werkzaamheden aan de bomen  vanaf 30 juli tot 17 augustus 2018. 

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Aanwijzing toezichthouders

‘Kromme Rijn foto Carine Nieman’

Biodiversiteit 
Daarnaast zijn de landschapselementen be-
langrijk voor de biodiversiteit: ze verbinden 
natuurgebieden en vormen belangrijke leef-
gebieden voor zowel planten als dieren. In 
poelen vind je kikkers, padden en salaman-
ders. Kleine bosjes en houtwallen vormen 
ideale leefomstandigheden voor zangvogels 
en geven luwte aan libellen en vlinders. In 
bloemrijke akkerranden broeden patrijzen en 
in natuurvriendelijke slootkanten wemelt het 
van opgroeiende visjes en vinden weidevo-
gels voedsel en schuilplekken.

Hulp en advies 
Verschillende partijen hebben onlangs sa-
men het Platform Kleine Landschapselemen-
ten opgericht om het behoud van de type-
rende landschapselementen te behouden, te 
herstellen en opnieuw aan te leggen, zodat 
de landschappen hun eigen identiteit behou-
den. Het platform is op zoek naar grondeige-
naren en agrariërs die landschapselementen 
willen behouden of herstellen en is begon-
nen met een proefgebied in de gemeenten 
De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht. 
Hier krijgen deelnemers hulp en advies om 
de aanleg en het herstel van landschapsele-
menten mogelijk te maken. Maar ook buiten 
deze gemeenten is subsidie voor aanleg en 
herstel van landschapselementen mogelijk.

Nog meer voordelen
Naast de verbetering van de biodiversiteit en 
landschappelijke kwaliteit zijn er nog andere 
voordelen mogelijk. Kleine landschapsele-
menten zijn bijvoorbeeld belangrijke reser-
voirs voor natuurlijke vijanden van plaagin-
secten. Dit is gunstig voor gewassen en dus 
ook voor agrariërs. Daarnaast maken land-
schapselementen een gebied aantrekkelijk 
om te wonen, te bewegen en te ontspan-
nen.

Contact
Woont u in het landelijke buitengebied van de 
gemeente De Bilt en wilt een landschapsele-
ment aanleggen of herstellen, neemt u dan 
contact op met Hein Pasman van Landschap 
Erfgoed Utrecht, telefoon 030 – 22 19 711 
of per e-mail 
h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl. 

Proefgebied
De leden van Het Platform Kleine Landschap-
selementen zijn: gemeenten De Bilt, Leus-
den, Soest en Stichtse Vecht, Provincie 
Utrecht, agrarische collectieven Utrecht Oost 
en Rijn Vecht en Venen, Landschap Erfgoed 
Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit. 
Het proefgebied omvat de gemeenten De 
Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht, maar 
ook daarbuiten zijn mogelijkheden.

De burgemeester en het college van bur-
gemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij heb-
ben besloten de volgende personen 
(opnieuw) aan te wijzen als toezichthou-
ders zoals bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

De leerplichtambtenaren, belast met het 
toezicht op de naleving van de Leerplicht-
wet 1969 en de daaraan gerelateerde 
wet- en regelgeving:
- Mevrouw I.J. Krouwel
- Mevrouw T.P. Faas
- Mevrouw J. van Ramselaar

De bouwinspecteurs, belast met het toe-
zicht op de naleving van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en het bij of 
krachtens die wet bepaalde:

- De heer M.R.P. Kradolfer
- De heer T.J. van der Leden
- De heer K. el Haddad

De Buitengewoon Opsporingsambtena-
ren, belast met het toezicht op de nale-
ving van de wet- en regelgeving als ge-
noemd in Domeinlijst I. uit de Beleidsregels 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar, de 
Drank- en Horecawet, de Leegstandswet 
en diverse plaatselijke verordeningen:
- De heer W. Renes
- De heer D.C. Martensen
- Mevrouw S.S.L. Heymans

Het besluit is in werking getreden op 2 au-
gustus 2018 en kunt u gedurende zes we-
ken na deze bekendmaking inzien op het 
gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken met de heer S.T. de Graaf 
van Gebiedsteam De Bilt, bereikbaar op 
telefoonnummer 030-2289617. 

Reisdocumenten
Bij de productie van circa 5000 paspoor-
ten en ID-kaarten is een technisch pro-
bleem geconstateerd. Het gaat om reis-
documenten die zijn aangevraagd in de 
periode van 1 april tot en met 30 juni 
2018. 
Meer info: www.debilt.nl/reisdocument 

(Foto: ©Rijksoverheid/Henriette Guest)

Gewijzigde 
openingstijden
Gedurende de zomervakantie is er van 
17 juli t/m 21 augustus geen avondo-
penstelling. Het gemeentehuis is in deze 
periode op de dinsdagen dus tot 17.00 
uur geopend. Vanaf 28 augustus zijn de 
openingstijden weer zoals gebruikelijk 
(dus wel avondopenstelling). 
Een afspraak maken kan via 
www.debilt.nl/afspraak.



Op ’t bankje
Een man en een vrouw houden aan de fietsen en 
hun bijna uniforme outfit te zien een fietsvakantie. 
Ze zien er sportief, relaxed en goedgebruind uit en 
komen opgewekt bij me zitten. ‘Even een rustpau-
ze’, zegt de vrouw. ‘We hebben er vandaag alweer 
30 kilometer opzitten.’ Ze zullen rond de vijftig 
zijn en het zijn Rotterdammers. Dat kun je ook 
wel horen. Ze houden inderdaad een fietsvakantie, 
maar hebben niet alles gepland. ‘Het leuke is dat 
je altijd mensen treft die in de streek waar je fietst 
wonen en er van alles over kunnen vertellen. Als 
we het interessant vinden zoeken we een hotelletje 
of een bed and breakfast in de buurt en gaan de 
aanbevolen plekjes bekijken.’ Als ik vraag of ze 
de tocht met elektrische fietsen doen ontkennen ze 
dat bijna verontwaardigd. ‘Nee hoor, we doen alles 
op eigen kracht. We komen ze wel veel tegen die 
e-bikers, maar die moeten zich steeds weer zorgen 
maken over het opladen van de accu’s en dat soort 
dingen. Daar hebben wij geen last van’, zegt de 
vrouw bijna triomfantelijk. We hebben een mooie 
tocht langs de Lek gemaakt en kwamen in plaats-
jes waar we nog nooit van gehoord hadden. An-
dere plaatsen waren zo verrassend dat we er langer 
bleven. Zo zijn we drie dagen in Wijk bij Duurste-
de gebleven. De grote steden mijden we wel want 
we wonen zelf al in de mooiste stad van het land, 
hè Frits,’ Die knikt, maar kijkt onverstoord op zijn 
iPhone. Hij zoekt waarschijnlijk mooie plekjes en 
ja hoor: ‘Wil je nog een keer naar de dierentuin, ik 
zie dat er in Amersfoort een mooie is’, zegt hij. Ze 
trekt een bedenkelijk gezicht waarvan je kunt af-
lezen dat ze er niet veel voor voelt. ‘We zijn net in 
Rhenen geweest om de panda’s te zien. Nee hoor, 
trouwens we hebben in Rotterdam met Blijdorp 
de mooiste dierentuin van de Benelux. Ik wil wel 
naar Spakenburg, daar hebben ze speciale dagen 

dat ze in klederdracht lopen.’ Frits raadpleegt meteen zijn iPhone en zegt na 
enige tijd triomfantelijk: ‘Ja, op woensdagen. Dan zijn er shantykoren en is 
er een braderie met maar liefst 350 kramen. Het schijnt dat je er ook lekker 
vis kan eten en er is ook een museum. Gaan we woensdag doen, schat’, zegt 
hij. Hij vertelt dat ze toch al van plan waren langs de oude Zuiderzeeplaat-
sen te gaan. ‘Harderwijk is ook een mooie stad waar veel te zien is. Om jou 
een plezier te doen kunnen we wel een keer naar de Apenheul gaan, kun je 
toch nog bij familie op visite.’ Ze kijkt quasi verontwaardigd maar geeft 
geen commentaar. Ze vertelt dat ze op deze tocht wel vaker plannen maken 
maar dan uiteindelijk heel ergens anders terecht komen. ‘En dat vind ik het 
leukste. Het hele jaar is altijd alles al gepland en dan is het leuk dat er af en 
toe wat spontaans is. Zo kwamen we bij toeval terecht in de Heidetuin in 
Driebergen waar we nog nooit van gehoord hadden. We weten nu dat die na 
de Watersnoodramp in 1953 is aangelegd omdat er 
een heleboel kale plekken in het bos geko-
men waren. Bij een Floriade ik geloof in 
1972, werd Driebergen heidehoofdstad 
van het jaar.’ Frits knikt. ‘Ik zoek het 
ook altijd meteen op al ik zoiets hoor. 
Van die tuin hoorden we toen we daar 
in de buurt ergens een kopje koffie 
dronken. Je komt er op deze manier 
wel achter dat Nederland heel mooi 
en gevarieerd is. En dan hebben we 
het nog niet eens over Rotterdam ge-
had. Opgewekt stappen ze op met onbe-
kende bestemming.

Maerten

Nootjes
 De Vierklank 10 15 augustus 2018

Te koop aangeboden
Ronde trommel met zonne-
bloemen. Hoogte 25,5 cm. 
De diameter is 9 cm. €1,-. 
Tel. 06-14040516

Klein bruin vaasje. Hoogte 7 
cm. €0,20. Tel. 06-14040516

12 Vakantie boeken van 
Minette Walters. thrillers. 
o.a. Vossenhuid, niemands-
land, heksenmasker… totaal 
€5,-. Tel. 06-14040516

Donald Duck pockets en 
vakantieboeken ca. 25 stuks 
€10,- Tel. 06-49776766

Boek Brandende kampongs 
van Gen. Spoor nieuw €25,-. 
Tel. 06-15458450

Boek Ontdekking van de 
Hemel van Harry Mulisch 
€15,-. Tel. 06-15458450

Mooie mahoniehouten 
hangoor tafel €50,-. Tel. 
06-27118877

Een wekker met een Harley 
Davison. Werkt op bat-
terijen. Alleen de deksel 
ontbreekt €7,50 Tel. 0346-
243758

Poppen kast uit de jaren 
80. Ziet er nog redelijk uit. 
€7,50 Tel. 0346-243758

Zo goed als nieuw blauw 
fitness bankje voor de buik 
spieren. €10,-. Tel. 0346-
243758

Fietsen/ brommers
Batavus EBIKE 5 jaar oud. 
Prijs n.o.t.k. Zeer goede 
staat. Tel. 06-27621854

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

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

De Groene TUINMAN, voor 
alle snoeiwerk, onkruid wie-
den, nieuwe planten en ont-
werp, alles zonder gif, zomer-
aanbieding van €35 naar €30 
per uur inclusief btw. Tel. 
06-53760310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elke maand start er een puppycursus 
bij www.hondenschooljansen.nl kijken, spelen, leren!
Bel 0642501025 of stuur een mailtje

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk Gediplomeerd 
en Erkend (ABHB) Kijk op
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346-745355

Praktijk Counseling & E.M.D.R.
D.A.Idzerda-Schut. Javalaan 38 3742CP Baarn
Tel. 035-8871048
www.filibert.nl

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

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.

Klusjesman nodig? Bel dan de Vakman!
Schilderwerk, renovaties of klusjes in en rond huis, met de 
Vakman komt u thuis! Bel 06-22919244 Regio ’t Gooi e.o.

Nog even een uitje op 24/25 aug?
Kom dan naar de uitgebreide verkoop bij Jopie's Wonen 
Dorpsweg 91 Maartensdijk. Daar vindt u onze winkel, maar 
nu uitgebreid met mooie 2e hands (merkkleding) voor hele 
leuke prijzen. Nog iets nodig voordat de kinderen weer naar 
school gaan? Kom! Grijp je kans. Verder hebben we rommel-
marktspulletjes, brocante, kunst, tuinplantjes, schoonheids-
specialiste en producten. Vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-15.30 uur.
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Vakantie-
Bijbel-Dagen

Op 22 en 23 augustus is het weer één groot feest in 
De Bilt rond de Biltse Dorpskerk met het Vakan-
tieBijbelFeest (VBF) en de ZomerJeugd2Daagse 
(ZJ2D). Het thema van dit jaar is: 'Zoek het uit', 
Durf jij met ons op onderzoek uit te gaan?

Het VBF is voor alle kinderen van de basisschool. 
Het zijn 2 dagen vol met muziek, gezelligheid, 
knutselwerkjes, toneel en een gaaf middagpro-
gramma. Tussen de middag wordt het eten ver-
zorgd. Het VBF begint om 10.00 en duurt tot 15.00 
uur.

De ZJ2D is er voor iedereen van 12 tot en met 15 
jaar. Het zijn 2 avonden vol met sport, spel, stel-
lingen en een hoop gezelligheid. 1e avond op 22 
augustus van 18.00 tot 21.00 uur (inclusief eten). 
2e avond op 23 augustus van 20.30 tot 23.30 uur 
(bosspel).

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de 
Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt. 
Voor meer info: www.dorpskerkdebilt.nl.
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Houthakkersfeest 2018
in Lage Vuursche

Op 18 en 19 augustus zal in de Kuil van Drakensteyn in Lage Vuursche de 32ste editie van 
het Houthakkersfeest worden gehouden. Het Nederlands Kampioenschap Sculptuurzagen is 
als hoofdonderdeel gedurende deze 2 dagen te volgen. Nieuw dit jaar is ditmaal, dat mannen 
en vrouwen hieraan deelnemen. Een andere primeur is dat op zondag 19 augustus, naast de 

vakkundige jury, ook door het publiek een winnaar wordt gekozen.

Evenals vorig jaar zijn ook dit jaar 
de houthak- of bos-arbeid-wedstrij-
den op zowel zaterdag als zondag. 
Op zaterdag wordt om de landelijke 
titel gestreden met deelnemers uit 
het hele land. Zondag nemen de ju-
nior bosarbeiders de piste over en 
wordt in een speciale competitie ge-
streden door onder andere leerlingen 
van opleidingscentrum Helicon. Dit 
programma wordt afgewisseld met 
spectaculaire demonstraties van de 
professionals van het Timber Sports 
zaagteam.

Jack Russel
Naast de competities is er voor ie-
dereen én de hele dag door van alles 
te beleven. De Jack Russel-racebaan 
keert dit jaar weer terug en ook deze 
keer mag uw hond de snelle terriërs 
uitdagen. Verder zijn er demonstra-
ties met roofvogels en het drijven 

van schapen. In het paviljoen van 
hoofdsponsor Staatsbosbeheer kun-
nen allerlei bos-gerelateerde zaken 
geprobeerd worden. Bijlwerpen, 
proberen van verschillende carving 
technieken, vers brood of je eigen 
beef bakken boven een kampvuur, 
en nog veel meer. Een mooie afwis-
seling is de mogelijkheid om met de 
boswachters van Staatsbosbeheer 
een wandeling te maken door het 
gebied rondom de kuil. 

Kinderen
Ook de kinderen kunnen zich de 
hele dag vermaken. Ben jij de nieu-
we Willem Tel? Probeer het zelf uit 
bij het handboogschieten. Of klim je 
liever in bomen? Onze boomtech-
nici staan met professioneel klim-
materiaal klaar om je de boom in en 
ook weer uit te helpen. Verder is er 
een speelpark ingericht om te sprin-

gen, klimmen, glijden en te draaien. 
Van al het zagen krijg je flinke hon-
ger dus bezoek het centraal gele-
gen horecaplein met een keuze aan 
foodtrucks. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kun je genie-
ten van allerlei live optredens op het 
podium. 

Informatie
Op de informatie-en hobbymarkt 
kan bij verschillende bos- en natuur 
gerelateerde organisaties informatie 
ingewonnen worden. Daarnaast is er 
een breed aanbod in natuur-, hout-
, streek- en hobbyproducten. Het 
Houthakkersfeest is op beide dagen 
gratis toegankelijk vanaf 10.00 uur. 
Op de website www.houthakkers-
feest.nl kan de laatste informatie 
gevonden worden; of volg het eve-
nement op Facebook.

(Kees Mudde) 

Ook in 2018 is sculptuurzagen het hoofdprogramma, evenals in 2017. (foto Houthakkersfeest)

Open Dag Rading Spoor
Op zaterdag 25 augustus van 10.00 tot 16.00 uur vindt de 43ste editie plaats van de open dag 

van Stoomgroep Rading Spoor in de bossen van Hollandsche Rading. Het jaarlijkse evenement 
trekt meer dan 1.000 bezoekers en is internationaal bekend. 

Rading Spoor is een vereniging 
van ongeveer 60 leden, die zich 
bezighoudt met het op schaal ver-
vaardigen van werkende stoom-
werktuigen zoals stationaire ma-
chines, stoomtrekkers, stoomboten 
en stoomlocomotieven. Er wordt in 
de bossen van Hollandsche Rading 
met live-steam gereden op diverse 
sporen en spoorbreedtes. Van het 
zogenaamde spoor 1 – op een grote 
tafel – tot en met grote schalen op 
een spoorbaan van respectievelijk 
330 en 350 meter lang.

Route
Er is per jaar een aantal thema-
stoom-dagen met als hoogtepunt de 
Opendag. Dit jaar vindt deze plaats 
op zaterdag 25 augustus (altijd de 
laatste zaterdag van augustus) van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Er komen 

buiten de eigen leden ook gasten 
met hun machines uit het hele land 
en uit het buitenland. De toegang 
is gratis en kinderen kunnen mee-
rijden met de treinen door het bos. 
Er is een springkussen aanwezig. 
De locatie is Karnemelksweg 8 in 
Hollandsche Rading; vanaf de krui-
sing Tolakker-Utrechtseweg met de 
Vuursche Dreef (stoplichten) wordt 
het ‘bewegwijzerd’. De organisatie 
raadt aan om zo veel mogelijk op 
de fiets te komen. Meer weten over 
Rading Spoor, ga naar
www.radingspoor.nl.

(Ilona de Kok)

Kinderen kunnen meerijden met de 
treinen door het bos. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Hondenpoep
De (d)rollen omgekeerd met hetzelfde resultaat
Wij wonen aan ’n mooie laan met groene bermen, die door alle bewo-
ners goed onderhouden wordt. We maaien, zaaien en ruimen het zwerf-
vuil op. Ook hondenbezitters komen hier graag, want het korte gras 
maakt het overzichtelijk en het rapen gemakkelijk. Het is begrijpelijk, 
dat een hond iets buiten doet, maar ruim het wel op! Gun dat beest de 
rust en loop niet angstvallig te trekken. Dat lijkt me voor die hond ook 
vreselijk en het maakt het alleen nog erger. Kijk ook goed ,waar hij het 
doet en kijk niet weg.Je hebt ook eigenaren, die keurig met een zakje 
lopen , la, la, la …en het gevulde zakje verderop in de berm kieperen. 
Dat maakt het nóg erger. Zorg, dat uw hond trots op u kan zijn en zich 
niet hoeft te schamen. Ook dit hoort bij een goed verzorging. 

Mw. G. Werners - Bluemink - Bilthoven

Poepen oké, maar neem het wel mee!

Sinds een paar maanden heb ik dit bord bij ons voor hangen. Wij 
hebben de indruk, dat het werkt. De rollen zijn hierbij omgekeerd, maar 
het resultaat is hetzelfde.

Zomerbridge
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks Zomerbridge 
tot en met 30 augustus. Donderdag 9 augustus waren 20 paren in het 
Dorpshuis. Henny van Gelderen + Jan Groenewegen wonnen met 
64,00%; het zilver was voor Marijke van Essenberg + Rijnie Westland 
met 63,29% en het brons werd dit keer aan Rob van der Blonk + Albert 
de Vente (met 60,39%) overhandigd. De eerstvolgende avond is don-
derdag 16 augustus. Bij voorkeur vooraf aanmelden via mail bij bchol-
landscherading@gmail.com voor 17.00 uur op de dag zelf en in het 
uiterste geval voor 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 19.30 
uur. Kosten per avond zijn twee euro per persoon voor niet-leden en 
één euro voor leden van de organiserende club.

Uitslag Wedvlucht 
Negen leden van Postduivenvereniging De Bilt lieten dit weekeinde 
totaal 92 vogels verschepen naar het ruim 300 km verder in Frankrijk 
gelegen Roye. De teruggekeerde prijswinnende eerste 10 duiven waren 
van J.P.H. Stas Sr. (1 en 8), van M.J.J. van Zelst (2, 3, 5, 6, 7 en 10), van 
Peter van Bunnik (4) en van P.C.A. Cooyman (9). 



Zomer op Sandwijck
Op zondag 19 augustus organiseert de Werkgroep 
Sandwijck samen met Het Utrechts Landschap een 

rondleiding over het landgoed Sandwijck. 

Net als elders zijn op Sandwijck de gevolgen van de droogte te zien. 
Maar het landgoed kent ook laaggelegen, vochtiger delen, waar het gras 
groen is gebleven en de brandrode runderen lopen te grazen. Ook de 
sloten en poelen zitten nog vol leven. Langs de slootkanten bloeien in 
deze tijd mooie planten, zoals de kattenstaart en het wilgenroosje. En 
daar komen weer vlinders op af. Boven de sloten en poelen jagen libel-
len. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck; Utrechtseweg 301. 
Als het vochtig weer is, zijn laar-
zen of hoge schoenen nodig. De 
rondleiding is gratis. Honden zijn 
(ook aangelijnd) niet toegestaan 
op Sandwijck.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Actie 3e kwartaal: Mosselen € 15,-

Woe.
15-08
Do.

16-08
Vr.

17-08
Za.

18-08
Zo.

19-08

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kappertjessaus

of
Spinazierol met 

geitenkaas en honing

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
22-08
Do.

23-08
Vr.

24-08
Za.

25-08
Zo.

26-08

Betuwse beenham met 
kersensaus

of
Sardinefilets met 

knoflook en zeezout
of

Tuinbonenschotel met 
mozzarella, pesto en 

tomaat

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Het zijn van die kleine dingen...
Mijn collega Jan-Willem was ooit kasmeester op Paleis Soestdijk en dus ook tuinman van 

Juliana en Bernhard. Nu is hij tuinbaas bij Utrechts Landschap en een goede vriend. Voor mijn 
verjaardag kwam hij met een verrassing: hij gaf me een aantal afgedankte aardewerken potjes 

mee van Paleis Soestdijk. Ideale potjes om mijn aurikels (sleutelbloemplant) in te kweken, 
koninklijke juweeltjes. En volgend jaar kan iedereen ze bezichtigen in het aurikel theater.

Op een zonnige dag loop ik door 
de boomgaard van Oostbroek als 
ik Ben bezig zie. Hij is de pruimen 
aan het snoeien langs de water-
kant. Ben werkt al bijna 50 jaar op 
dit landgoed. Ik loop naar hem toe 
voor een praatje. Op een gegeven 
moment praten we over een els die 
wel erg dicht langs de sloot staat. 
Dan valt mijn oog op een klein 
stenen muurtje aan het water, een 
stoepje haast. ‘Hé Ben’, vraag ik, 
‘Wat is dat?’ Zijn ogen beginnen 
te glinsteren. ‘Weet je dat niet, Jo-
ris?, grinnikt hij. ‘Dat is de oude 
wasplaats. 

Vanuit de dienstwoning liep het 
personeel hierheen om de kleding 
te wassen. Waar nu de parkeer-
plaats is, hing vroeger de was te 
drogen.’ Dit vind ik nou van die 
mooie kleine dingen. Binnenkort 
is de wasplaats weer te gebruiken. 
Niet meer om te wassen maar als 
klein verborgen rustplaatsje.

Adel
Boswachter Martijn Bergen heeft op 
1 januari het beheer van de landgoe-
deren Houdringe en Beerschoten aan 
mij overgedragen. Tijdens een over-
drachtsrondje roept hij enthousiast: 
‘Kijk Joris, dit is nu allemaal van 
jou!’. Vanaf de goudvissenkom op 
Beerschoten kijken we twee prach-
tige laantjes in. De een is een grove 
dennen-laan die ik in Nederland nog 
niet eerder ben tegengekomen, in 
onze ogen uniek! De ander is een 
zeer nauw laantje van beuken met 
naar boven takken in de vorm van 
een paraplu. In de volksmond heet 
dit laantje ook wel het paraplulaan-
tje. Als we er doorheen lopen, wanen 
we ons in oude tijden. Vroeger was 
dit een immens lange berceau ofwel 
loofgang. Een ideale wandelroute 
voor de adellijke dames die destijds 
geen bruine huid wilden krijgen. Een 
bruine huid kreeg je immers als je op 
het land moest werken. Dat is niets 
voor de freules van hoge komaf! Bij-

na aan het eind van de laan zit in de 
haag een gat. Al snel zie ik het voor 
me; hier plaatsen we een klein relict 
van het frame dat ooit de loofgang 
overeind hield. Daarmee kunnen we 
de mensen laten zien hoe het was.

Poelen
Op landgoed Sandwijck heb ik iedere 
maand beheeroverleg met de trouwe 
vrijwilligers Rijk en Dick. Deze keer 
kijken we in de knusse werkschuur 
op een kaart van de omgeving. ‘Hier 
gaan we twee poelen aanleggen voor 
de kamsalamander’, geef ik aan. 
‘Kijk eens’, zegt Dick, ‘in vroeger tij-
den lag hier een haag. Is dat niet wat 
om te herstellen?’ Een stief kwartier-
tje verder is de magnetische wand-
kaart bezaaid met gekleurde mag-
neetjes. Een poeltje hier een haagje 
daar: voor ons ligt een overzicht van 
vele kleine landschapselementen die 
we mogelijk kunnen toevoegen. Het 
zijn van die kleine dingen waar ik zo 
blij van word!

De door Joris Hellevoort genoemde goudvissenkom op Beerschoten. [foto Walter Eijndhoven]

Joris Hellevoort: ‘Vanaf de goudvissenkom op Beerschoten kijken we 
twee prachtige laantjes in. De één is een grove dennen-laan die ik in 
Nederland nog niet eerder ben tegengekomen, in onze ogen uniek’!

[foto Walter Eijndhoven]

De laaggelegen delen van Sandwijck zijn, ondanks de droogte, nog 
groen en vol leven.Wim Westland bespiedt

Er komen erg veel vragen binnen bij De Vlinderstichting over de buxusmot. Hij is groot en 
opvallend, maar hij staat in geen enkel vlinderboek. Waar komt deze vlinder vandaan?

En wat als je hem in je tuin hebt.

De Nederlandse naam van de buxusmot is afgeleid 
van het voedsel voor de rups, de buxus. Aangezien 
er in veel tuinen in Nederland buxus aanwezig is, is 
er voldoende voedsel voor de soort en ook genoeg 
mogelijkheden om uit te breiden. Daarnaast zijn er 
in Nederland (nog) geen vijanden van de buxusmot, 
zoals sluipwespen. Deze natuurlijke vijanden zorgen 
er namelijk voor dat er geen plaag ontstaat. De eerste 
vlinders verschijnen in april of mei. Ze zijn gemak-
kelijk te herkennen aan hun zwart-witte tekening. Ze 
leven maar heel kort: circa acht dagen. In die dagen 
planten ze zich massaal voort door hun eitjes te leggen 
op buxusstruiken. Vervolgens verschijnt in september 

een nieuwe generatie vlinders: vaak zijn dat er veel 
meer dan in het voorjaar.

Wespje
Wim Westland is ook vrijwilliger bij Hospice Deme-
ter; hij vertelt: ‘Verder zitten de eikels in de eikenbo-
men op de Hospice helemaal vol met de Knoppergal’ 
één van de wel 40 gallen, die voorkomen op onze zo-
mereik. De meeste gallen worden gevormd op de bla-
deren maar sommige komen voor op takken, wortels 
en zelfs op eikels. Een wespje is verantwoordelijk voor 
de bekende knoppergal, het harde en onregelmatige 
uitgroeisel dat soms op eikeltjes zit’.

Buxuxmot. [foto Wim Westland]

Knoppergal. [foto Wim Westland]
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