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Blijft omstreden ‘bunker van 
Bilthoven’ op zijn plek

door Henk van de Bunt

Het transformatorhuisje aan de Vinkenlaan, waarover in Bilthoven een storm van kritiek losbarstte, 
blijft staan op de Vinkenlaan. Dat hebben burgemeester en wethouders per brief aan de gemeenteraad 
gemeld. Volgens het college zijn alternatieve locaties voor het gebouwtje onderzocht, maar afgeketst. 

Wanneer nu toch wordt gekozen om het huisje te verplaatsen naar een andere plek, 
draait de gemeente op voor de kosten, zo heeft Stedin kenbaar gemaakt.

De ludieke protestleuzen van 
woensdag 20 mei op het gebouwtje 
zijn door de gemeente verwijderd, 
maar onbekenden hebben er vrijdag 
weer een spandoek opgehangen. 
De ondernemers zijn woedend. 
Spreekbuis Janine Veldhoven he-
kelt de gemeente, die volgens haar 
herhaaldelijk zonder overleg de 
ondernemers passeert. De aanleg 
van de ‘bunker van Bilthoven’ gaat 
echter gewoon door. In de zomer 
moet het transformatorhuisje zijn 
voltooid.

Locatie
In een uitvoerige brief op 19 mei 
informeert het college de Biltse 
gemeenteraad over het onlangs ge-
plaatste huisje aan de Vinkenlaan 
in het centrum van Bilthoven. In 
eerste instantie werd netbeheerder 
Stedin gevraagd niet tot aanslui-
ting ervan over te gaan totdat het 
college de aangedragen alternatie-
ven voor de locatie nog eens had 
gecheckt. Intussen is dat locatie-
onderzoek doorgenomen en is het 
college op basis daarvan tot de 

conclusie gekomen dat de zwaar 
bekritiseerde en aangevochten lo-
catie aan de Vinkenlaan de meest 
aangewezen locatie voor het trans-
formatorhuisje is. 

Keuze
De brief van het college is kort sa-
mengevat een keuze uit twee van 
de vele genoemde opties: ofwel op 
de Vinkenlaan, ofwel locatie Vin-
kenplein. Het huisje kan volgens 
velen op de locatie Vinkenplein uit-
stekend worden verborgen in het - 
volgens tekening - hoge groen met 
waarschijnlijk struiken en is ook 
om die reden veel gunstiger dan de 
locatie Vinkenlaan. Ook de voor-
zitter van de Winkeliersvereniging 
Bilthoven Centrum bevestigt dat 
ook hun voorkeur naar deze optie 
uitgaat. Het college noemt andere 
locaties ongewenst, bijvoorbeeld 
omdat dit ten koste zou gaan van 
een boom of van meerdere geplan-
de parkeerplaatsen of omdat het 
verkeerstechnisch tot problemen 

zou leiden. Ook zou er bijvoorbeeld 
een gasleiding in de weg liggen en 
voor een inpandige plaatsing van 
dit extra huisje was bouwtechnisch 
geen mogelijkheid meer. Het plaat-
sen van het huisje tegen een be-
staande muur zou een veilige door-
gaande looproute voor voetgangers 
beperken en is derhalve volgens het 
college geen geschikt alternatief. 
Janine Veldhoven over die keuze: 
‘Die (voorlopige huidige) locatie 
levert een verkeersgevaarlijke si-
tuatie op straks met het geplande 

fietspad, dat er vlak naast komt te 
liggen (en voetgangers het zicht 
daarop ontneemt) en straks komt 
erover datzelfde fietspad ook 
vrachtverkeer te rijden t.b.v. de be-
voorrading van aangrenzende win-
kels. De verkeersveiligheid is op de 
alternatieve locatie in het stuk met 
bomen geen enkel issue’.

Overval
Het is voor de Winkeliersvereni-
ging Bilthoven Centrum niet de 
eerste keer dat de gemeente hen 
volledig passeert en overvalt. Jani-
ne Veldhoven: ‘Dit huisje stond in 
het definitieve plan niet ingetekend. 
Het vervelende is dat de gemeente 
de verantwoording afschuift naar 
Stedin. Stedin heeft extra capaciteit 
nodig en zou hebben gekozen voor 
deze locatie. Inderdaad moet zo’n 
huisje wel ergens staan maar er is 
in dit plan wel een plek te vinden: 
een stukje verderop op het plein is 
er plaats voor, zonder dat het in de 
weg staat en het uit- en aanzicht 

De bunker van 
Bilthoven

Dinsdag 19 mei werd het ongenoegen ter plaatse voor het grote pu-
bliek zichtbaar gemaakt en werden de betrokkenen binnen de Ge-
meente De Bilt namens de ondernemers op gepaste wijze ‘bedankt’. 
[foto Guus Geebel] (Lees meer op pagina 3)

verstoort. Dit centrum wordt gere-
noveerd en moet straks de trots van 
Bilthoven worden. Een centrum 
met allure. Daar ga je toch niet 
zo’n bunkertje middenin plaatsen? 
De gemeente moet hier een streep 
doorhalen en de bunker verplaat-
sen. We hebben de lokale politiek 
ook gemobiliseerd. Wij gaan ervoor 
vechten dat het gebouwtje gaat ver-
huizen’. 

Julianalaan
René van Basten is (ook) bestuurs-
lid van de Winkeliersvereniging 
Bilthoven: ‘Het zijn niet alleen de 
winkeliers aan de Vinkenlaan, die 
mordicus tegen de gekozen locatie 
zijn, maar ook de winkeliers uit de 
rest van het centrum zien de trafo 
op die plaats totaal niet zitten. Onze 
bezwaren gaan ook verder dan 
zichtlijnen en solidariteit. Het pro-
bleem van capaciteitstekort is ook 
niet een probleem van Bilthoven-
Centrum, maar van de nieuwbouw 
van het appartementencomplex. 

Eerder heeft de gemeente de spandoeken onder begeleiding van een BOA, weggehaald en werden er 
dranghekken omheen gezet: De ludieke protestleuzen van woensdag 20 mei op het gebouwtje zijn verwijderd, 
maar onbekenden hebben er vrijdag weer een spandoek opgehangen

Volgens iedereen een mooie plek 
voor het transformatorhuis.
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Daar moet allereerst de oplossing 
van het probleem worden gezocht, 
ook omdat de nutsvoorzieningen 
in nieuwe panden in eerste instan-
tie inpandig dienen te worden ge-
plaatst. De Winkeliersvereniging 
heeft ook voorstellen gedaan m.b.t. 
alternatieve locaties, maar die wa-
ren om welke reden dan ook onbe-
spreekbaar. Er was ook geen enkele 
mogelijkheid tot betrokkenheid of 
inspraak hierover; overleg met het 
college is bij deze nieuwbouw altijd 
al veel meer utopie dan werkelijk-
heid geweest, daarom zijn verte-
genwoordigers van ons voortijding 
o.a. uit de inrichtingscommissie 
van het plein gestapt’. 
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De redactie kiest ervoor in deze 
‘Coronatijd’ te volstaan met de 

vermelding welke (on-)mogelijkheden 
er zijn m.b.t. het volgen van reguliere 

kerkdiensten in/vanuit de kerkgebouwen 
zonder vermelding van de namen van 

eventuele voorgangers.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

In verband met de Coronacrisis zijn de 
diensten alleen via de kerkomroep mee te 
maken. Tijdens de diensten zijn alleen de 
voorganger, de dienstdoend 1e ouderling, 

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerkomroep.

nl en livestream: https://www.pgbilthoven.
nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
De Woudkapel heeft alle ‘live’-
bijeenkomsten tot nader order 

geannuleerd. Zie verder https://
woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er tot 1 
juni geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 
in de OLV- kerk. Korte vieringen zijn te 

volgen op kerkomroep.nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

De ochtenddienst wordt uitgezonden 
via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media.
Iedere woensdagavond om 19.30 uur is 
er een gebedsmoment in de Dorpskerk, 
te volgen op http.//youtube.com/user/

DorpskerkDeBilt/live.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

De (besloten) kerkdiensten kan men 
volgen via de website kerkomroep en de 
livestream: beschikbaar tussen 09.45 en 

09.55 uur. 
Iedere woensdagavond om 19.30 uur is 
er een gebedsmoment in de Dorpskerk, 
te volgen op http.//youtube.com/user/

DorpskerkDeBilt/live.

R.K. St. Michaelkerk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Michaëlkerk.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
In ieder geval t.e.m. 12/06 zijn er geen 

Diensten en Gebedsbijeenkomsten.

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Er zijn t/m 31 mei geen erediensten; wel 
is er steeds om 15.30u een overdenking/

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

De diensten (volgens het rooster) worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
Ook na 7 juni zullen de oecumenische 

onderwegdiensten in het kerkje 
Blauwkapel niet worden hervat; nadere 

berichtgeving volgt 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Er zijn tot 1 juni niet toegankelijke 
kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.

com/t2sk5y9

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Er is iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 
uur een internetdienst. Deze zijn niet 

‘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

toegankelijk voor publiek. De diensten 
worden uitgezonden via de kerktelefoon; 

ook zijn de diensten te beluisteren via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Er zijn tot 1 juni niet toegankelijke 

kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.
com/t2sk5y9

St. Maartenskerk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

De ochtenddienst(-en) met alleen 
voorganger, ouderling, diaken, organist en 
technieker zijn te volgen via livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerktelefoon 

en internet.

Muziek maken via Zoom 
bij Mama Lokaal 

Met Zoom kun je in groeps-
verband met elkaar videobel-
len. Net zoals bij een ‘normaal 
Mama Lokaal’ kun je elkaar 
zien, met elkaar praten en ook 
chatten. Elke woensdag tussen 
10.00 en 10.30 uur. 

Deelnemen kan via: debilt.
ouderslkoaal.nl/agenda3juni
 

Arabisch voorlezen bij  
Mama Lokaal Bilthoven

Op woensdag 10 juni wordt er 
weer voorgelezen via zoom, als 
onderdeel van Mama Lokaal. 
Dit keer wordt er voorgelezen 
in het Arabisch. Jamal Abdulha-
nan, voormalig vluchteling uit 
Syrië, leest via zoom kinderen 
met een Arabische achtergrond 
in hun moedertaal voor. 

Deelnemen kan via: debilt.
ouderslokaal.nl/agenda10juni

Zoom-in bij Mama Lokaal

Op 10 juni is er weer en Zoom-
in. Met Zoom kun je in groeps-
verband met elkaar videobel-
len. Net zoals bij een ‘normaal 
Mama Lokaal’ kun je elkaar 
zien, met elkaar praten en ook 
chatten. Op deze manier kun-
nen we elkaar op een veilige 
manier blijven ontmoeten. Je 
kunt Zoom eenvoudig gebrui-
ken vanaf je desktop of laptop, 
maar er zijn ook apps beschik-
baar voor je smartphone en 
tablet. Zoom is gratis. We gaan 
voorlezen en liedjes zingen. 

Deelnemen kan via: debilt.
ouderslokaal.nl/agenda10juni
 

Zoom- in bij Praat Lokaal 
Autisme

Op donderdag 11 juni is er 
het Praat Lokaal Autisme. Een 
plek voor vaders en moeders 
of andere betrokken opvoeders, 
van kinderen met (een vermoe-
den van) autisme. Op verzoek 
kunnen specifieke thema’s 
besproken worden of gasten 
uitgenodigd worden. We ont-
moeten elkaar via Zoom.us. 
Kijk voor informatie op: https://
cjgdebilt.nl/praat-lokaal-autis-
me

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 29 mei wordt door de muziekvereniging Kunst & Genoegen 
weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de papier-
containers en/of het goed gebundelde papier voor 8.00 uur aan de weg 
te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep van 
de kliko naar de straat wilt zetten.

Bibliotheek 
Maartensdijk weer open 

Bibliotheek Maartensdijk is weer geopend met aangepaste ope-
ningstijden en dienstverlening. De tijdelijke openingsuren zijn 
maandag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur 

Voorlopig is de bibliotheek alleen open voor het lenen en terugbrengen 
van boeken en materialen. Het lenen gebeurt via de zelfservice balies, 
het terugbrengen kan via de inleverbrievenbus. De leestafel, werkplek-
ken, koffieautomaat en toiletten zijn tijdelijk buiten gebruik. Vragen 
stellen bij de balie kan maar indien mogelijk ontvangt de bibliotheek 
deze liever per mail of per telefoon (klantcontact@ideacultuur.nl, 085-
8222777). 

Omdat de bibliotheek niet teveel mensen binnen mag laten, wordt de 
klanten gevraagd thuis al hun keuze te maken en exemplaren te reser-
veren. Het blijft mogelijk om ook in de bibliotheek een keuze te maken; 
kom zoveel als mogelijk alleen. Een volwassene mag met 1 kind t/m 
12 jaar naar binnen. Kinderen mogen niet alleen naar de bibliotheek. 
Meer informatie op website www.ideacultuur.nl/open. 

Tuin
weer open

Nu meer buitenactiviteiten zijn 
toegestaan is het ook weer mo-
gelijk om de Moeras- en Stinzen-
plantentuin aan de Kerkdijk in 
Westbroek te bezoeken. 

Op zaterdag 30 mei kan dat van 
10.00 tot 17.00 uur. De bloeien-
de rietorchideeën en veel andere 
bloeiende inheemse moerasplan-
ten zijn te bekijken op Kerkdijk 
132 (tuiningang). 

Parkeren uitsluitend aan de wei-
landkant van de Kerkdijk.  

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Rectificatie

Onderwerp: verhoging rioolheffing gemeente De Bilt.

Geachte redactie,

Graag wil ik via deze weg mijn excuses maken aan de 
gemeente De Bilt; in een adem wil ik de hr. Van der 
Sanden bedanken voor zijn reactie in de Vierklank (13 
mei jl.) met betrekking tot de (vermeende) verhoging 
van de rioolheffing (zie bericht in de Vierklank van 22 
april).
Vermeend, omdat juist door zijn reactie ik de aansla-
gen van vorig jaar alsmede het jaar daarvoor niet al-
leen maar met elkaar heb vergeleken, maar intensief 
bestudeerd heb. 

Het volgende kwam daarbij aan het licht: de verhoging 
had te maken met een hoger verbruik van het water. 
Door het hogere verbruik in het aantal kubieke meters 
water op jaarbasis, ben ik ook voor rioolheffing een 
klasse omhoog gegaan. En ja, meer verbruiken bete-
kent nu eenmaal meer betalen. 
Het is dus een zeer individuele verhoging gebleken en 
niet zoals ik afhankelijk dacht voor alle inwoners van 
de gemeente De Bilt. Dat was een ongefundeerde aan-
name mijnerzijds.

G. Groesz

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Mijn man en ik wandelen nu elke ochtend in de 
bossen en het open veld door de prachtige natuur 
rondom de dorpen van onze gemeente.

Wat ons opvalt is dat er erg slordig met de natuur 
wordt omgegaan. Er ligt ontzettend veel papier en 
andere rommel in de vorm van zakdoekjes, snoep-
papiertjes, blikjes en flesjes. En dan nog al dat wc 
papier en zelfs een wc rol en menselijke poep!

Ook worden de honden veel losgelaten terwijl er 
veel reekalfjes zijn geboren, die weerloos zijn. Zelfs 
in het open veld, ook waar afgezet is – omdat het 

broedseizoen begonnen is - loopt men gewoon met 
de honden los. Je ziet ganzen en andere vogels op-
vliegen omdat ze gestoord worden. Als men er wat 
van zegt, krijgt men het antwoord: ‘ik woon hier 
toch!’ Alsof dat maakte dat we kunnen doen en laten 
wat we willen.

Beste mensen, laten we zuinig zijn op de natuur en 
onze zakdoekjes mee nemen om thuis weg te gooien 
en voordat we gaan wandelen even naar het toilet 
gaan. Houdt uw hond aan de lijn!!

Ingrid van Vuuren, Maartensdijk

Hartelijk bedankt allemaal,

Ons huis is een bloemenzee
De brievenbus was te klein
De telefoon sloeg op “Tilt”
Onze 60 jarig huwelijksdag
Zullen we nooit vergeten
Het is als een warm bad

Hennie & Henk Broekhuizen



Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Het van Boetzelaerpark heeft een paar maanden geleden een nieuw 
hek gekregen aan de kant van de Utrechtseweg, heel fraai. Het oude 
gaas-hek is weggehaald. 

Wat ik wel effe kwijt wil, is dat 
het betreffende bedrijf zijn werk 
helaas niet zo netjes gedaan heeft. 
De omgeving is bezaaid met los-
geknipt binddraad waarmee het 
gaas vastzat aan de palen: stevig 
ijzerdraad omhuld met plastic, dat 
vergaat in geen honderd jaar. Aan 
het sloopafval is precies te zien 
waar het hek vroeger stond. 

Zo omgaan met afval staat niet al-
leen lelijk, de gemeentelijke maai-
machines gaan er kapot van en het 
is slecht voor het milieu. Welk be-
drijf dat gedaan heeft weet ik niet. 
Maar ik hoop dat ze hiervan leren 
en het in de toekomst netter doen. 
Ook wanner de hoofdingang van 
het park binnenkort vernieuwd is.

Albert Ronhaar, De Bilt
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Transformator-
huisje midden
op de stoep???
Onveilig, onnodig en

SPUUGLELIJK!
DOE HET NIET!!

VVD, GL, D66 en CDA:
luister nou eens naar

ondernemer en burger:

Stem morgen voor de
motie van Forza De Bilt
en stop deze waanzin! 

info@forzadebilt

Echte dokters huilen ook

Warner is een stoere vijftiger. 
Vale spijkerbroek, trui en 
een speelse blik. We kunnen 
elkaar onder de huidige 
omstandigheden geen hand 
geven, maar het oogcontact op 
afstand is sterk. Warner spreekt 
open over zijn situatie. ‘Ik ben 
niet bang voor de dood. Maar 
ik zie wel op tegen de weg 
ernaartoe. Kanker is een ziekte 
die veel minder om de dood 
draait dan om doodgaan  - om 
het proces dat tot het einde 
leidt.’ 

Ondanks de zwaarte van het 
onderwerp maakt Warner een 
strijdbare indruk. Hij probeert 
van de tijd die hem nog rest 
iets bijzonders te maken: ‘er 
is niets meer te verliezen, dus 
wat kan je nog gebeuren?’ 

Wat doet deze ziekte met 
hem als arts? ‘Ik word nu 
geconfronteerd met de andere 
kant van kanker. De kant van de 
patiënt, die ook vader, geliefde, 
vriend en collega is’, zegt hij. 
‘Op enig moment begrijp jij zelf 

Als uitvaartverzorger spreek ik regelmatig mensen die ongeneeslijk ziek zijn en weten dat ze binnen 
afzienbare tijd zullen sterven. Ze willen hun laatste wensen met me bespreken. Ik ontmoet Warner 
Prevoo uit Amsterdam, interventieradioloog. Hij behandelt mensen met kanker en kreeg zelf de 
onheilspellende boodschap dat hij longkanker stadium vier blijkt te hebben. Voor een dokter is 
kanker de gewoonste zaak van de wereld. Dat moet ook. Het is zijn vak. Dat een dokter uitgerekend 
wordt getroffen door de ziekte waaraan hij met hart en ziel is toegewijd, dat is toch van een wrange 
ironie? We raken in gesprek.

dat jouw ziekte onzekerheid 
met zich meebrengt, die 
voortaan bij jouw leven hoort. 
Tegelijkertijd merk je dat jouw 
omgeving het ook lastig vindt. 
’Het’ is longkanker. ‘Het’ is 
een ding dat niemand wil 
benoemen. Je voelt onbegrip 
over hoe zwaar het is om 
kanker te hebben, fysiek en 
geestelijk, hoe kwetsbaar 
de toestand is. De pijn, de 
loodzware vermoeidheid’. 
Tegen zijn patiënten zegt hij: 
‘Doe vooral wat jij denkt dat 
goed is. Volg je gevoel, maar 
laat je niet gek maken door 
fantastische beloftes’.

‘Kanker hebben is het toppunt 
van eenzaamheid; het is 
eenzaam om de enige te zijn 
die weet hoe het voelt. In 
periodes van onzekerheid en 
angst dompel ik me het liefst 
onder in ‘alleenzaamheid’.’
Zijn afscheid moet een feest 
worden, want zo heeft hij altijd 
geleefd: het leven vierend, 
temidden van een grote groep 
vrienden en kennissen. Met 

veel muziek. Maar zo ver is het 
nog niet. Deze week krijg ik 
een appje: ‘Hoi Koop. Scan van 
afgelopen maandag is goed. 
Geen enge dingen. Dus blij 
mee. Gevierd!’

Warner Prevoo schreef met 
journalist Karin Overmars het 
boek ‘Echte dokter huilen ook’. 
Daarin vertelt hij zijn verhaal. 
Het is uitgegeven bij Ambo 
Anthos. 

Koop Geersing
Register Uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85
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Foeilelijk transformatorhuisje
door Henk van de Bunt

Bilthoven gromt en gruwelt van het ‘Transformatorhuis pal voor woning en winkels’ aan het 
begin van de Vinkenlaan. Bilthoven baalt van de plotselinge komst van een ‘foeilelijk’ 

transformatorhuisje op het bijna gerenoveerde Vinkenplein in het hart van het dorp. 
De ‘Bunker van Bilthoven’, wordt het huisje nu al genoemd. Als het aan de 

omwonenden ligt, wordt de bunker zo snel als ’ie kwam, weer verwijderd. 

Woensdag 13 mei werd het twee-
dehands, elders in de provincie 
overbodig geworden en met graf-
fiti volgespoten trafohuis geplaatst 
en werd daarmee al het zicht op de 
winkels aan de Vinkenlaan en het 
Vinkenplein acuut en permanent 
ontnomen door een vierkante ‘bun-

ker’ die niet alleen het straatbeeld 
ernstig vervuilt, maar ook gevaar-
lijk is voor voetgangers die straks 
het geplande fietspad ernaast zou-
den moeten oversteken (waar ook 
nog eens vrachtverkeer zal gaan 
rijden t.b.v. bevoorrading van de 
aangrenzende winkels). 

Put
Allerlei reacties zijn te lezen in de 
landelijke en lokale pers: ‘Hoe ver-
zint iemand zoiets, en nog erger, 
hoe laat men dit toe? En ‘Ik had de 
put al langer gezien en vroeg mij 
steeds af wat de bedoeling hier-
van was. Mijn verbazing was nog 

groter, toen ik hét Transformator-
huis zag. Architectonisch niet om 
aan te zien: goedkoop en zonder 
smaak, sfeer-verpestend, uitzicht-
verstorend en niet passend in het 
straatbeeld. Het had er niet mogen 
komen, maar het is er toch. Het kan 
toch niet waar zijn............?
Op sociale media buitelen boze 
Bilthovenaren over elkaar heen. 
‘Wat verschrikkelijk! Welke amb-
tenaar heeft hier zitten slapen? 
Leuk zo’n bunker voor je deur! We 
slopen alle historie in de gemeente 
en zetten er een bak cement voor te-
rug! Hier stond mijn wieg. Kijk nou 
eens, droevig.’
Omwonenden en ondernemers van 
het Vinkenplein zijn woedend. Lo-
kale politici gaan vragen stellen en 
er was jl. dinsdag een protestactie 
tegen de bunker. Dinsdag werd het 
gebouwtje op ludieke wijze inge-
pakt door de boze Bilthovenaren.

Gemeente
Volgens de Gemeente valt het al-
lemaal reuze mee en past deze 
‘bunker’ gewoon in de plannen om 
van het centrum van Bilthoven een 
winkelgebied met allure te maken. 
Als reactie wordt aangegeven dat 
het transformatorhuis zal worden 
ingemetseld, passend bij de directe 
omgeving en dat het in een toekom-
stig ‘groen vlak’ staat dat het huisje 
op termijn zal camoufleren. Het in-
metselen gebeurt naar verwachting 
eind mei/begin juni. 

Ondernemers
De plaatsing van het huis heeft 
het bestuur van de Ondernemers-
vereniging Bilthoven Centrum, de 
omliggende ondernemers en om-

wonenden afgelopen week (met het 
stoom uit de oren) aangezet tot het 
ondernemen van duidelijke acties. 
Er is een brief aan alle raadsleden 
uitgegaan, er zijn raadsleden ter 
plaatse komen kijken en naar aan-
leiding hiervan zijn er in het afge-
lopen weekeinde dringende vragen 
gesteld aan het college en is er 
inmiddels ook een WOB-verzoek 
ingediend om opheldering te krij-
gen omtrent de besluitvorming. Op 
sociale media is er uitgebreid aan-
dacht geweest en ook de pers heeft 
hier vorige week al aandacht aan 
besteed.. 
 
Aansluiten
Stedin zou volgens eerdere be-
richten het transformatorhuis gaan 
aansluiten op het net, echter vanuit 
de Gemeente kwam het bericht dat 
hiermee, onder de ontstane druk, 
voorlopig nog even zal worden ge-
wacht. De Ondernemers: ‘Zou er 
daadwerkelijk een heroverweging 
plaatsvinden of is dit wederom een 
‘zoethoudertje?’ De ondernemers 
in het centrum hebben er in ieder 
geval geen vertrouwen meer in, te-
meer omdat de graafwerkzaamhe-
den gewoon van start zijn gegaan. 
De ondernemers in het centrum 
vinden, dat ze al jaren stelselmatig 
om de tuin worden geleid totdat er 
geen weg meer terug is. De acties 
richting de politiek en het publiek 
gaan daarom in ieder geval door. 
Al is het maar om de gemeente dui-
delijk te maken dat de maat vol is 
en de ondernemers het niet meer 
accepteren dat zij niet worden be-
trokken in dergelijke plannen of de 
uitvoering daarvan! 

De plaatsing heeft bij de Ondernemersvereniging Bilthoven Centrum aangezet tot het ondernemen van duidelijke 
acties. [foto Guus Geebel]

Albert Ronhaar verzamelde ruim 
600 ijzerdraadjes op de plek van 
het oude hek.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 mei
t/m woensdag 3 juni

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

Gebraden rosbief
Gebraden fricandeau
Beenham

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

Varkenshaas saté

Kipdijsaté

XXL shaslick PER
STUK 3.50

Biefstuk spiesjes 4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.50

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 11.99

GRASKAAS
500

GRAM 5.504
VOOR 10.-

CHEESEBURGERS, 
ANGUS BURGERS OF 
CARPACCIO BURGERS VERS 

GEBRANDE HUISMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

VERSE 
CRANBERRY MIX 

VLEESWAREN TRIO

LET OP!
MAANDAG 1JUNI ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. PINKSTEREN!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Lekker bbq?
Wij hebben tal van lekkere 
aanvullingen voor de bbq.

Diverse soorten flx groente burgers 
(vegetarisch)

Zeer groot assortiment salades, o.a.: 
aardappelsalade, huzaren salade, 
asperge salade, rauwkost salades 
en diverse soorten vers gesneden 
fruitsalades.

Maak een keuze uit ons zeer grote 
assortiment tomaatjes, snack 
komkommertjes, mini paprika’s.

Chocolade d’Or taart
Met 3 bereidingen van chocolade

Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker…
Margriet koekjes
Per pak € 3,49

Laat u verrassen met een
zeer uitgebreid assortiment 
voor de Pinksteren:

Mini croissantjes, huisgemaakte 
scones, afbakbroodjes, focaccia 
olijf en tomaat, het allerlekkerste 
stokbrood en wat dacht u van onze 
goed gevulde Pinksterbrood met 
amandelspijs! En nog veel meer...

Alleen donderdag Van onze bakker

Van onze patissier

Heerlijke gerechten voor thuis!

voorgerechten

hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten 25-30 minuten opwarmen op 130 graden in de oven.

frisse krab / palingsalade

ribeye - kruidenboter - gebakken rozenval - groentemix

terrine van eendenlever - rood fruitcompôte
Gerecht van De Nederlanden

parelhoen - aardappel brunoise - spinazie

mousse van meloen - geitenkaas - zoute amandel

ossenhaas wellington - kalfsjus met kruiden

asperge - gerookte zalm - crème fraîche - walnotenolie

ravioli - tomaat - mozzarella

tarbot - cannelloni - zilte groenten - garnaal - kreeftensaus

1/2 boerderijkip

zalmbombe - vitello tonnato - garnalencocktail

DE
NEDER
LANDEN

eten
drinken
slapen



Bibliotheek Bilthoven 
weer open 

Bibliotheek Bilthoven is vanaf maandag 18 mei weer geopend met 
aangepaste openingstijden en dienstverlening. Zo kan iedereen weer 
boeken en andere materialen lenen en terugbrengen. Bibliotheek Bilt-
hoven heeft de afgelopen week de Bibliotheek zo ingericht, dat het 
voor bezoekers én medewerkers veilig is om in de bibliotheek te zijn. 

Voorlopig is de bibliotheek alleen open voor het lenen en terugbren-
gen van boeken en materialen. Het lenen gebeurt via de zelfservice 
balies, het terugbrengen kan via de inleverbrievenbus aan de voor-
zijde van het Lichtruim. De leestafel, werkplekken, koffieautomaat en 
toiletten zijn tijdelijk buiten gebruik. Vragen stellen bij de balie kan 
maar indien mogelijk ontvangt de bibliotheek deze liever per mail 
(klantcontact@ideacultuur.nl). 

Thuis kan men al een keus ma-
ken en exemplaren reserveren. 
Gevraagd wordt om zoveel 
mogelijk alleen naar de biblio-
theek te komen. Een volwassene 
mag met 1 kind t/m 12 jaar naar 
binnen. Kinderen mogen niet 
alleen naar de bibliotheek. De 
komende periode breidt Biblio-
theek Idea haar openingstijden 
en dienstverlening verder uit. 
Meer informatie is te lezen op 
de website www.ideacultuur.nl/
open. Hier zijn ook de tijdelijke 
openingsuren vermeld. Op dit 
moment is nog niet bekend wan-
neer de Bibliotheek in Maar-
tensdijk weer open gaat. 
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Onbekend Tolhuis 
door Henk van de Bunt

In een artikel over oorlog en bevrijding in Lage Vuursche in de Vierklank van vorige week maakten 
we kennis met de broers Bart en Henk Kuus. Ze zijn geboren en opgegroeid in het tolhuis aan de 

Vuurscheweg 1 in Bilthoven. Wanneer je de broers er naar vraagt beschikken zij niet 
over (geschreven) verhalen over hun geboortehuis. Lokale deskundigen als Anne 

Doedens en Koos Kolenbrander kunnen tipjes van de sluier oplichten. 

Anne Doedens vertelt op een inmid-
dels geplaatste plot op het Online 
Museum De Bilt: ‘Zeker is, dat er 
al in 1868 tol werd geheven; ‘De 
tol aan de weg van Den  Dolder 
naar Maartensdijk (…) stond aan 
dc kruising bij de Vuursche  Steeg, 
op het grondgebied van De Bilt. Als 
tolgaarder woonde daar de  famílie 
Kuus. In de volksmond werd het dan 
ook ‘de tol van Kuus’ genoemd. Het 
was een dubbele tol. (…) De pacht 
die de  familie Kuus moest beta-
len, werd in 1887 verhoogd naar f 
300,00 per jaar.  Van de tolopbrengst 
zijn geen gegevens bekend. Voor een  
bespannen wagen met één paard be-
taalde men 7 1/2 cent en voor ieder 
paard meer en voor een aangespan-
nen ezel of muilezel 5 cent.  Wan-
delaars  en fietsers hoefden niets te 
betalen. Als bijverdienste had de 
familie Kuus een stalletje geplaatst 
(….)  tegenover het tolhuisje.’ (…) 
De tol was - anders dan de andere 
twee tollen op het grondgebied van 
de ‘oude’ gemeente De Bilt die in 
1929 werden opgeheven - volgens 
ooggetuigen nog in 1936 in bedrijf. 
Naar verluidt, zouden de Duitsers de 
tol in 1943 hebben opgeheven.

Anekdotes
Koos Kolenbrander vindt een kran-
tenartikel van woensdag 18 juni 
1986 in het Utrechts Nieuwsblad/
NZC, waarin gewag wordt gemaakt 
van de voorliefde van de Biltho-

vense longarts C.D. Laros voor ver-
halen over tolhuizen. Laros spreekt 
daarin de wens uit alle anekdotes 
e.d. over de plm. 100 tolhuizen in de 
provincie Utrecht te verzamelen, te 
bundelen en in boekvorm uit te ge-
ven. Of dit ooit is gerealiseerd is niet 
te achterhalen.
In dat artikel is het (voormalige) 
tolhuis aan de Vuursche Steeg zelfs 
afgebeeld. Elke verdere beschrijving 
ontbreekt. 

Derde Tol
In een artikel in De Biltse Grift van 
december 2003 spreekt L. Koops 
zijn verbazing uit over de (on-)be-
kendheid van tollen (tolhuizen) in 
De Bilt: ‘Met bijzondere belang-
stelling heb ik het artikel ‘Het Oude 
Tolhuis in De Bilt’ gelezen. Daarin 
worden onder andere twee tollen op 
de Soestdijkseweg binnen de oude 
gemeente De Bilt beschreven: die bij 
het nog bestaande tolhuis tegenover 
de Groenekanseweg en de tweede 
bij het vroegere restaurant ‘De Oude 
Tol’. Maar De Bilt had binnen zijn 
grenzen nog een derde tol, die ech-
ter nergens wordt genoemd. En het 
(tol-)huis daarvan is er nog steeds. 
Het staat bij het kruispunt Maartens-
dijkseweg - Vuurscheweg’. 

Gebroken boom
Koops vervolgt: ‘Wie destijds van 
dat kruispunt via de Vuurscheweg 
naar de Soestdijkseweg wilde, of 

andersom, moest tol betalen. Nu is 
de Vuurscheweg ter plaatse van de 
voormalige tol voor gemotoriseerd 
verkeer afgesloten. Zoals we in het 
artikel kunnen lezen, is de tolheffing 
bij de eerste twee tollen op 1 januari 
1929 stopgezet. Zo niet bij de tol op 
de Vuurscheweg, die in 1936 nog in 
bedrijf was’. 
‘Toen ik in april 1936 in dienst 
kwam bij de Verbindingsdienst van 
het Regiment Genietroepen in de 
Kromhoutkazerne in Utrecht, was 
radiotelegrafie een van de vakken 
waarin we werden opgeleid. Na 
voldoende ‘droogzwemmen’ in het 
leslokaal, oefenden we ook echt met 
mobiele radiostations. Zo gingen 
op een mooie zomerdag in juli een 
klasgenoot en ik met de sergeant-
onderwijzer aan het stuur van een 
radioauto naar Lage Vuursche. Daar 
leerden we een zendantenne opzet-
ten en we wisselden berichten uit 
met andere stations. Na afloop van 
de oefening moesten we op de terug-
weg naar Utrecht opnieuw de tol op 
de Vuurscheweg passeren. Meestal 
verliep dat nogal vlot, want mili-
tairen betaalden geen tolgeld. De 
oude vrouw uit het tolhuis deed de 
tolboom omhoog, de sergeant ging 
rijden en we hoorden een klap. De 
tolboom was gebroken en van de 
radioauto was de verf beschadigd. 
De sergeant zei dat de tolboom niet 
hoog genoeg openstond, de oude 
vrouw zei dat de sergeant te vlug 
was gaan rijden. Ik denk dat ze alle-
bei gelijk hadden. De sergeant zegde 
toe dat hij van zich zou laten horen 
en we reden terug naar de kazerne. 
Met wie onze sergeant in de kazerne 
heeft overlegd weet ik niet, maar 
zeker niet met zijn kapitein compag-
niescommandant’. 

Herstel
‘De volgende dag kreeg ik opdracht 
om met klasgenoot Tielen de tol-
boom te herstellen, hoe dan ook. Uit 
het gereedschapsmagazijn haalden 
we zaag, hamer, boor, verf en kwas-
ten en per fiets reden we naar de ka-
potte tol. Daar bleek dat het hout van 
de oude tolboom zo verrot was dat er 
niets te repareren viel. Dus zochten 
we in het omringende bos een mooi 

Een ongedateerde foto; tolhuis gezien vanuit zuidelijke richting.  (foto Henk Kuus)

Een foto uit 1905; tolhuis gezien vanuit noordelijke richting. (foto Henk 
Kuus)

Het (tol-)huis nu aan de Vuurscheweg.

Bibliotheek Bilthoven is ingericht voor de 1,5 meter samenlevering.

recht boompje uit dat de goede ma-
ten had en zaagden het om. Na veel 
zagen, schillen en schaven legden 
we het te drogen en zorgden ervoor 
dat we ruim voor het half-zes-appel 
in de kazerne waren. De volgende 
dag werd de boom pasgemaakt, van 
een tegenwicht voorzien, daarna in 
de grondverf gezet en weer te dro-
gen gelegd. De oude vrouw begon 
er vertrouwen in te krijgen, want we 
kregen koffie en thee. De derde dag 

werd de nieuwe tolboom gemon-
teerd en rood/wit geschilderd. We 
kregen nu ook koek bij de koffie. 
Diezelfde dag konden we nog aan 
de sergeant melden dat het karwei 
geklaard was’. 
Koops sluit af: ‘Ik ben de tol nog 
vaak gepasseerd. Ik weet niet wan-
neer hij is opgeheven, evenmin als 
de reden en de datum van zijn ont-
staan. Misschien is er iemand, die 
dat nog eens wil uitzoeken’.
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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.

Heeft u het al gehoord 
van de familie Hortensia?

Ook maandag 1 juni, 2e Pinksterdag zijn wij 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Dorresteinweg 72b Soest • 035 -6012883 • vaarderhoogt.nl

U weet het hé, wij houden 
niet van roddelen, maar die 
familie Hortensia die bij ons 
logeert,  dat zijn eigenlijk 
gewoon uitslovers ... staan 
daar een beetje volop te 
bloeien en dat houden ze ook 

nog héél lang vol zeggen ze. Ze staan 
het liefst op een zonnig plekje en 
vinden dat ze recht hebben op veel 
water (de zuipschuiten). Ze beweren 
dat er wel 5 verschillende kleuren 
in de familie voorkomen. Nou, nou, 
poeh, poeh ... zo kan ie wel weer. Van 
ons mogen ze állemaal vertrekken. 
Daarom deze week:

25%
Geldig t/m dinsdag 2 juni a.s.

Alle Hortensia’s
kassakorting

De Werkplaats 
Kindergemeenschap 

e e er er  ecre ri  en ini r ie
Il [!]_ . 

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is op zoek naar 
een twee medewerkers secretariaat en administratie.  Kijk voor 
deze vacatures op onze website www.wpkeesboeke.nVvo 

De Werkplaats 
Kindergemeenschap 

Senior Conciërge en Conciërge
Il [!]_ . 

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is op zoek naar 
een Senior Conciërge en een conciërge. Kijk voor deze 
vacatures op onze website www.wpkeesboeke.nVvo 

MENS is ook…
MENS tijdens de coronacrisis
MENS De Bilt is goed bereikbaar per telefoon of mail.
Bel of schrijf ons voor een praatje of als u zorgen heeft. 
•  Servicecentrum De Bilt: 
 030 744 05 95 / servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl   
• Servicecentrum Maartensdijk: 
 0346 21 41 61 / servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
• Sociaal Team 
 030 727 15 57 (ma-vr 08.30 - 15.00 uur) / sociaalteam@mensdebilt.nl 
• Steunpunt Mantelzorg 
 Marianne: 06 130 71 129 of Liesje: 06 167 06 934 
 mantelzorg@mensdebilt.nl 

Buiten spelen! 
Buurtsportcoaches van MENS en twee muzikanten van KunstenHuis Mu-
ziekschool De Bilt-Zeist brengen elke week live muziek bij bewoners van 
verzorgingshuizen en service�ats. Gewoon even wat contact met muziek en 
beweging, van mens tot mens. Dagen en tijden worden bekend gemaakt in 
de hal van de betre�ende complexen.

Nieuw adres MENS De Bilt 
Het nieuwe adres van MENS De Bilt is: Molenkamp 60, 3732 EV De Bilt.
U kunt ons daar momenteel vanwege de coronamaatregelen niet bezoeken.

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve collega-kappers opgelet!
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben jij toe aan een 

switch? Wij hebben plek in ons gezellige team voor

een allround haarstylist
voor 3 dagen per week.

Heb je interesse? Meer informatie
over deze vacature vind je op: www.hairdesque.nl

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

KOM NAAR ONZE SHOWROOM OM ALLE ANDERE MODELLEN TE BEKIJKEN.

O.A. BIJ ONS TE HUUR: VERTICUTEERMACHINE, KLOOFMACHINE, VERSNIPPERAAR, 
ONKRUIDBORSTELMACHINE, HOGEDRUKSPUIT, ZITMAAIER, ETC..

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze NAJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

€ 129

€ 99*

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR 
HSE 71 - 60 cm

€ 229

€ 199*

BENZINE-
HEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

€ 329

€ 249

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 18/12/2019.

DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze NAJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

€ 129

€ 99*

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR 
HSE 71 - 60 cm

€ 229

€ 199*

BENZINE-
HEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

€ 329

€ 249

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 18/12/2019.AC
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MINI SLOFJES
FRAMBOOS OF ABRIKOOS

HEERLIJK KLEIN
PINKSTERSLOFJE
gevuld met
amandelspijs

€ 5,25

per 4 stuks
€ 7,95

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

Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
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Trafo’s ook Industrieel erfgoed
door Henk van de Bunt 

Bilthoven baalt van de plotselinge komst van een ‘foeilelijk’ transformatorhuisje op het bijna 
gerenoveerde Vinkenplein in het hart van het dorp. De ‘Bunker van Bilthoven’, 

wordt het huisje nu al genoemd. 

Een paar weken geleden plaatste 
Jacques Reijniers ‘toevallig’ een 
post op de website van het Online-
Museum-De-Bilt over een transfor-
matorhuis aan de Soestdijkseweg 
Noord 480: ‘Dit was tenminste 
onder architectuur gebouwd qua 
uitvoering. Als het dan toch moet 
waarom dan niet onder architec-
tuur? Dan was een aantal reacties 
als ‘Architectonisch niet om aan te 

zien: goedkoop en zonder smaak, 
sfeer-verpestend, uitzicht-versto-
rend en niet passend in het straat-
beeld. Het had er niet mogen ko-
men, maar het is er toch’ mogelijk 
achterwege gebleven’. 

Transformatoren
‘Transformatoren vormen een es-
sentieel onderdeel van de elektri-
citeitsvoorziening en distributie. 
Deze transformatoren werden ge-
installeerd in speciale gebouwtjes, 
die vaak een bijzondere en unieke 
architectuur kenden. Transforma-
torhuisjes zijn onderdeel van het 
elektriciteitsnetwerk. De transfor-
mator in het huisje zet elektriciteit 
met midden-spanning (meestal 10 
kilovolt) om in laagspanning van 
230 volt. Dat is de spanning op de 
stopcontacten in huis. Transforma-
torhuisjes zijn op veel plaatsen in 
de woonomgeving te vinden. In 
Nederland staan ongeveer 100.000 
transformatorhuisjes, die door de 
lokale netbeheerder worden be-
heerd. Ook bestaan er transforma-
torhuisjes die ingebouwd zijn in 
een gebouw. Dat noemt men een 

inpandige transformator. Ook de 
gemeente De Bilt kent verschil-
lende van deze transformatorhuisje 
met een bijzondere culturele erf-
goedwaarde’. 

Initiatieven
Jacques Reijniers vervolgt: ‘Rond 
1880 werden in Nederland verschil-
lende particuliere initiatieven geno-
men om elektriciteit op te wekken 

en te verkopen. Rond 1900 werden 
veel gemeentelijke elektriciteits-
bedrijven opgericht; zo ook in de 
provincie Utrecht. Elektriciteit 
diende voor licht, warmte, kracht 
en tractie maar door het gemis aan 

grote industriële bedrijven kwam 
de elektriciteitsvoorziening in deze 
provincie later op gang.

Sinds 1899 zijn er in De Bilt ver-
schillende pogingen gedaan om een 
elektriciteitsbedrijf op te richten. 
De gemeente was aanvankelijk zeer 
terughoudend. Maar na een enquête 
onder de bevolking werd uiteinde-
lijk toch toestemming verleend. In 
1905 werd een centrale in gebruik 
genomen aan de Nieuwstraat in De 
Bilt. Deze was particulier eigen-
dom onder de naam Elektriciteit 
Maatschappij De Bilt en leverde 
toen alleen gelijkstroom. Ook in-
woners van De Bilt wilden meer 
resultaten zien van het gebruik van 
nieuwe elektriciteit. In december 
1908 stuurden de bewoners van de 
Prins Hendriklaan en de Soestdyk-
sche Straatweg aan het gemeente-
bestuur een brief om met vrymoe-
digheid doch dringend te vragen 
om inwilliging van het verzoek om 
meer behoorlyke verlichting van 
de geheele Prins Hendriklaan. De 
vele gemeentelijke en particuliere 
elektriciteitsbedrijven werden ech-
ter als onoverzichtelijk ervaren. Het 
leidde uiteindelijk in 1916 - op ver-
zoek van het Provinciaal Bestuur - 
tot de oprichting van de Provinciale 
Utrechtse Electriciteits Maatschap-
pij N.V. (PUEM)’.

Cultureel
Reijnders: ‘Een onmisbare scha-
kel tussen hoog- en laagspanning 
vormden de transformatoren die 

men onderbracht in transformator-
huisjes. Momenteel bestaan er nog 
vele huisjes, vaak met een bijzon-
dere bouwstijl, die deel uitmaken 
van het industrieel erfgoed. In de 
gemeente De Bilt werd in 1924 
in opdracht van de PUEM aan de 
Soestdijkseweg Noord 480 een 
transformatorgebouw gebouwd. 
Het ontwerp was van architect G. 
Krop, geïnspireerd door de Am-
sterdamse Schoolstijl en was van 
het zogenaamd paddenstoeltype. 
Het is een van de vroegste voor-
beelden die nog in de provincie 
Utrecht bestaan. Er werd bij het 
ontwerpen rekening gehouden met 
het karakter van de villawijk in 
Bilthoven, die toen in ontwikke-
ling was. De deuren zijn van staal 
en worden geflankeerd door twee 
PUEM-tegeltjes met de symbolen 
van een bliksemschicht. De Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed ty-

De architectuur van het huisje op Soesdijkseweg 480 uit 1922 was in 2012 
zelfs een onderwerp van een fotocursus. [foto Henk van de Bunt]

Ruigenhoeksedijk 1 - transformatorhuisje PUEM, zgn. kubistische vorm 
(1940)

Utrechtseweg naast 370 - PUEM transformatorhuisje (ca 1950)

peert dit transformatorhuisje als 
van een cultuurhistorische waarde 
als onderdeel van de ontwikkeling 
van de elektriciteitsvoorziening in 
begin twintigste eeuw in de provin-
cie Utrecht. 
Door de Utrechtse Stichting voor 
het Industrieel Erfgoed (USINE) 
worden naast dit transformatorhuis-
je ook nog de volgende genoemd in 
de gemeente De Bilt: Utrechtseweg 
naast 370 (1950) in De Bilt, Rui-
genhoekseweg 1 (1940) en Voor-
dorpsedijk bij 20 (geen jaartal) in 
Groenekan alsmede Industrieweg 
24-26 in Maartensdijk (1955)’. 

Industrieweg 24-26 - transformatorhuis (ca 1955)

Voordorpsedijk bij 20 - transforma-
torhuisje (jaartal onbekend)

Nieuwe noodverordening 
Veiligheidsregio Utrecht

Dankzij de medewerking van iedereen die de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus opvolgt, laat de nieuwe noodveror-
dening die de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht woensdag 
29 april uitvaardigde enige ruimte voor versoepeling. Zo is buiten 
sporten voor de jeugd vanaf die woensdag weer mogelijk, mits geor-
ganiseerd en onder begeleiding.

Een belangrijk element in de nieuwe noodverordening is de mogelijkheid 
voor jeugd tot en met  18 jaar om weer georganiseerd buiten te spor-
ten bij sportverenigingen of onder professionele begeleiding. In goed 
overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio maken de gemeenten 
zelf afspraken met sportverenigingen en andere betrokkenen voor bui-
ten sporten en bewegen. Alle partijen worden uitgenodigd om mee te 
denken over geschikte locaties en tijdstippen. Sportverenigingen worden 
verzocht om hun terreinen ook voor niet-leden ter beschikking te stellen.

Gezond verstand
Een algemene regel is dat kinderen tot en met 12 jaar bij het sporten niet 
de afstand van anderhalve meter in acht hoeven te nemen. Jongeren van 
13 tot en met 18 jaar moeten dat wel, vanwege een hoger besmettings-
gevaar. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze kunnen sporten. 
Bij sporten waarbij contact of nabijheid onvermijdelijk is, zoals voet-
bal, hockey, kickboksen en basketbal, zal de manier van trainen moeten 
worden aangepast. Competitie- of oefenwedstrijden zijn niet toegestaan 
en toeschouwers evenmin. Men blijft een beroep doen op het gezonde 
verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen.

Evenementen
Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 sep-
tember 2020. Dat betekent, dat evenementen, zoals festivals en straat-
feesten, geen doorgang kunnen vinden. De noodverordening voor de 
Veiligheidsregio Utrecht is gebaseerd op landelijk beleid. Aan de basis 
staan maatregelen van het kabinet die door de Minister van VWS worden 
vertaald in een aanwijzing. Vervolgens stelt de voorzitter van de veilig-
heidsregio op basis van deze aanwijzing de noodverordening voor de 
hele regio vast.

Maatwerk markt
Markten waar etenswaren worden verkocht vormen een belangrijke 
schakel in de voedselketen. In de Utrechtse regio zijn de (food-)mark-
ten daarom uitgezonderd van het landelijk verbod op samenkomsten, 
zodat zij onder voorwaarden open kunnen. Dit geldt voorlopig alleen 
voor (food-)markten.
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
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Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

GOURMET EXCLUSIEF
Gezellig thuis uit eten, kan ook gewoon buiten!! 
Met o.a. biefstuk, varkenshaas, kalfsoester, kipfilet,
gemarineerde biefstukreepjes, mini kipsaté... p.p. ca. 6,75

BBQ SPECIALS; BIG MEAT!
Op voorraad: Black Angus Bavette, Cote de Boeuff, 
Procureur voor pulled porc, Picanha, T- Bone....
Voor iets bijzonders met een goed advies!!!

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS
Malse varkenshaas in bospaddenstoelen roomsaus;
Lekker op pasta en met rijst; een ware delicatesse!! 
Kort roerbakken en lekker genieten!! 100 gram 2,10

FRENCHED RACKS
Vers uit Nieuw Zeeland; 100% biologisch dus heerlijk
genieten van puur, mals, mager lamsvlees met botje!
Kan voor u aan een stuk of losse koteletjes 100 gram 4,95

RUNDERRIBEYE
100% gras gevoerd dus puur natuur!! Licht gemarmerd
en heerlijk huis gerijpt; zeer smaakvol!!
Kort rosé bakken in de pan of op de BBQ! 100 gram 3,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

PINKSTER TOPPERS!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei.

Zetfouten voorbehouden.

MAI THAI SATÉ
Iets curry, malse kipfilet, hand geregen... 100 gram 1,50
YAKITORY SATÉ
Oosters gemarineerde kippendijen; wie durft?? 100 gram 1,65

KIPDIJ BONBON
Malse gemarineerde kipdijfilet gevuld met roomkaas & 
omwikkeld met pancetta in een ovenschaaltje.
Ca. 30 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,60

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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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.

Dier van de maand:
hond Azul

Deze keer de hond Azul. Hij zit inmiddels a ruim 9 
maanden bij ons in het asiel en er is weinig interesse 
in hem. Hij heeft geen medische problemen, maar 
wel wat gedragsproblemen.

Azul is een grote sterke man die naar de mensen 
die hij kent superlief is. Als hij je niet kent is het 
een beetje een watje die graag even de kat uit 
de boom kijkt. Azul toont zijn liefde door tegen 
je aan te springen en liefdesbeetjes te geven in je 
kin. Hij leefde met meerdere honden in huis maar 
nadat hij een keer is aangevallen door een andere 
hond kon hij op straat niet meer met andere 
honden. Azul is dan erg sterk en vastberaden, je 
zult dan dus stevig in je schoenen moeten staan. 
Met katten kan hij niet, deze zijn namelijk erg leuk 
om achteraan te jagen. Hij is gewend om lange 
wandelingen te maken en naast de �ets mee te 
lopen, dit vind hij dan ook erg leuk om te doen. 
Azul geniet het meeste van aandacht en lekker 
samen dingen ondernemen. Wij denken dat hij 
goed met kinderen overweg kan maar echt te 
lomp is voor kinderen onder de 8 jaar.

Rasgroep: Terriers
Ras: x Pitbull
Geslacht: gecastreerde Reu
Leeftijd: 02-05-16
Medicijnen of dieetvoeding: Nee 
Kan alleen thuis zijn: max 5 uur per dag
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja
Geschikt voor dagopvang/hondenuitlaatservice: Nee / 1 op 1
Gedragsproblemen: Niet goed met vreemde honden en 
mensen met een dominante uitstraling

Bent u tussen de 57-67 jaar en vraagt u zichzelf het volgende af: 
“Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn pensioe-
ninkomen? Wanneer kan ik het beste mijn lijfrente laten uitkeren? 
Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen? 

Worstelen met deze vragen is niet echt wat u wilt. Maar het niet 
ti jdig beantwoorden van deze vragen kan nog veel vervelender zijn. 
Zoals fi nanciële zorgen of iedere dag met pijn en moeite naar uw 
werk toe moeten, totdat u eindelijk met pensioen kunt gaan, terwijl 
dit misschien helemaal niet hoeft . Wat u gaat helpen is een analyse 
van uw fi nanciële situati e. Om daarmee een start te maken geeft  
Jolanthe van den Berg van Zuiver Advies, meerdere informati e-
avonden. Jolanthe komt naar Bilthoven op 9 juni en 22 juni. Kunt u 
niet? U bent ook van harte welkom in op 16 juni of 2 juli in Houten.  

Op deze avonden leert u wat u kunt doen om uw fi nanciële situ-
ati e te opti maliseren en welke stappen u nu al kunt zett en om dit 
te realiseren. Daarnaast krijg u uitleg over onder andere lijfrentes, 
pensioen en hypotheken. Maar ook antwoord op vragen over hoe u 
kunt schenken aan uw kinderen, hoe u ze kunt helpen bij het kopen 
van een woning en ook het testament aan het bod.  

Komt u ook? Meld u dan snel aan via info@zuiver-advies.nl. U bent 
van harte welkom! De presentati e is van 19.30 tot 21.30 uur. De 
toegang is grati s. Plaatsen zijn beperkt beschikbaar. 

Jolanthe is onafh ankelijk fi nancieel planner (FFP), sinds 1992 werkzaam in de 
fi nanciële branche en eigenaar van Zuiver Advies. Zuiver Advies kenmerkt zich 
als één van de weinige advieskantoren in Nederland die écht volledig onafh an-
kelijk is, omdat ze geen fi nanciële producten verkoopt. 

Infoavonden
“Pensioen, wat te doen?”

Voor reserveringen kunt u contact opnemen via
 maartensdijk@heldenrestaurant.nl 
 030 200 41 44 of 06 152 640 45

Wilt u op de hoogte blijven?
VOLG ONS OP INSTAGRAM OF FACEBOOK

 HELDENUTRECHT  HELDEN-UTRECHT

Kon. Wilhelminaweg 126, 3738MC Maartensdijk
www.heldenrestaurant.nl

HELDEN HEEFT EEN

NIEUWE KAART
VANAF 1 JUNI WEER GEOPEND 

MET TWEE SHIFTEN, 17:00 OF 20:30

ONBEPERKT WERELDGERECHTEN 
SHARING DINER VOOR 29,95

NIEUW: 
AFHAAL MENU 

KIJK OP ONZE WEBSITE 
VOOR MEER INFO.

HELDENRESTAURANT.NL

Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92
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Start herinrichting entree 
van Boetzelaerpark

Het afgelopen jaar maakten de Vrienden van het Van Boetzelaerpark (De Bilt) en de gemeente 
De Bilt samen een plan om de hoofdentree van het Van Boetzelaerpark aan de Hessenweg 
op te knappen. Volgens het plan wordt de ingang ook toegankelijk voor kinderwagens en 

mindervaliden.

De werkzaamheden startten op 
maandag 18 mei. De Vrienden van 
het Van Boetzelaerpark hebben 
voor dit plan fondsen geworven en 
kregen daarnaast ook een gemeen-
telijke bijdrage. Nu de financiering 
en de vergunningverlening hele-
maal rond is, kan met de uitvoering 
worden gestart. 

Wethouder Anne Brommersma is 
blij dat de uitvoering nu kan starten: 
‘Ik vind het belangrijk dat alle in-
woners gebruik kunnen maken van 
het park, bijvoorbeeld ook mensen 
in een rolstoel. De Vrienden leve-
ren een belangrijke bijdrage om het 
park te onderhouden én verbeteren. 

We zijn heel blij mee met deze sa-
menwerking’. De voorzitter van 
de Stichting Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark, Ben Verwiel, geeft 
aan dat hiermee een langgekoester-
de wens van de stichting in vervul-
ling gaat.

Uitvoering werkzaamheden
Naar verwachting duurt de uitvoe-
ring drie à vier weken. Tijdens de 
werkzaamheden blijft de ingang 
aan de Hessenweg gewoon open 
voor bezoekers. Ook het verkeer 
ondervindt geen hinder.
De werkzaamheden spitsen zich 
toe op de toegang en het aanzien 
van de entree bij de Hessenweg. 

De aanpassingen zijn: 
- Verbetering van de toeganke-
lijkheid van de hoofdentree voor 
mindervaliden; hierna kunnen ook 
mindervaliden of bezoekers met 
een brede kinderwagen het park in. 
Ook wordt het bestaande hekwerk 
rond de ingang vernieuwd.
- Aanleg van een cirkelplantsoen 
met bloeiende vaste planten om de 
entree meer allure te geven. 
- Plaatsing van een replica van de 
‘Moerkoertvaas’, op de plek waar 
tot bijna vijfentwintig jaar geleden 
de originele, historische tuinvaas 
stond.

Vrienden van het Van Boetzelaerpark en de gemeente De Bilt maakten samen een plan om de entree van het park te 
verbeteren. [foto Henk van de Bunt]

Ibiza-markt opent pop-up 
store in Bilthoven

 
Vrijdag opende Ibiza-markt een Ibiza-winkel in Bilthoven; een pop up store in 

winkelcentrum de Kwinkelier, die tot eind augustus geopend zal zijn.
 

Ibiza-markt is een initiatief van de 
in de Bilt geboren Manon. Met haar 
eventbureau Hip and Happy events 
organiseert zij onder andere hippe 
markten waarmee zij samen met 
een groep ‘moderne’ hippies sinds 5 
jaar door het land trekt: ‘In verband 
met het coronavirus en de daardoor 
getroffen maatregelen zijn er dit sei-
zoen helaas geen Ibizamarkten meer 
mogelijk en zit een reisje naar Ibiza 
er voorlopig ook niet in’, aldus Ma-
non. De tijdelijke Ibiza-markt pop-
up store in de Kwinkelier biedt weer 
perspectief en een win-win situatie 
voor alle partijen’. 
 
In deze zomerse winkel gaan diver-
se bedrijven en merken rouleren en 
wordt een mix aan Ibiza- en Bohe-
mianstijl fashion, accessoires, siera-
den en lifestyle producten verkocht. 
De Ibiza-markt pop up is vooralsnog 
open van donderdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur.  

Manon voor de Ibiza-markt pop up, Kwinkelier 52 in Bilthoven. (foto 
Saskia Godschalk)

Muzikale Berenjacht
Sinds de uitvinding van de teddybeer kunnen we het ons nog nau-
welijks voorstellen, maar de beer staat niet alleen symbool voor de 
moederlijke liefkozing en oerliefde die het jong tot elke prijs be-
schermen. Ook is de beer niet alleen het, wat psychologen noemen, 
‘transitieobject’ dat het opgroeiende kind helpt in de overgang van 
de symbiotische relatie met de moeder uit de periode als zuigeling, 
naar individualiteit en zelfstandigheid. 

Nee, al in de Griekse oudheid was de beer symbool voor de maan en de 
jacht, en voor de Germanen en de Kelten was de beer een heilig dier: de 
koning van de dieren, en zijn kracht stond voor de god Thor. En omdat 
de beer in de lente weer tevoorschijn komt, was de beer voor deze vol-
keren een symbool voor de dood, de nacht, de maan, ouderdom, maar 
ook nieuw leven en wedergeboorte.
In de Bijbel staat de beer voor het absolute godvertrouwen dat David 
voor zijn strijd met Goliath uitspreekt: de Heer heeft mij de kracht ge-
geven om met blote handen beren en leeuwen te doden, en zal mij ook 
nu beschermen. 

Biologen zeggen dat de beer intelligent en solitair is en een groot aan-
passingsvermogen en improvisatietalent heeft, maar als hij wordt ge-
tergd slaat hij meedogenloos, nietsontziend en definitief toe. In onze 
tijd is de beer echter het zinnebeeld van liefde en warmte, en enkele 
Biltse leden van het Fanfare Promotie Orkest hebben een zeer amusante 
online Berenjacht voor de kleintjes verzorgd: ze zochten een passend 
muziekstuk uit, de Teddy Bears Picknick van John Walter Bratton, en 
speelden dit met een saxofoonensemble met beertjes op de achtergrond. 
Kun jij er meer dan 12 vinden? Kijk maar op tinyurl.com/ycyz8enk en 
ga op muzikale berenjacht.                 (Peter Schlamilch) 

De Biltse saxofonist Donja Hoevers leidt haar collega’s online als be-
rendirigent.

Rustpuntje in De Bilt

Dit mooie beeld van de Biltse Grift en de begroeiing langs de Wilhelminalaan 
roept een gevoel van serene rust op. [foto Frans Poot]

Voorheen als de zomer ging komen
ging je van het buitenland dromen
het is heel anders dit keer
en dat ligt niet aan het weer
maar corona heeft ons dat ontnomen

Guus Geebel Limerick
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 
2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

GATO NEGRO WIJNEN
3 flessen à 750 ml
Land van herkomst: Chili

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–
a14,37 - a15,51

101010

Geen 18, geen alcohol

KARVAN CÉVITAM
2 blikken à 750 ml of flesjes à 48 ml

2 VOOR

5.–
a5,76 - a6,78

2 VOOR

–

2 blikken à 750 ml of flesjes à 48 ml

JUMBO BOEKET LARGE
Per stuk

999
a12,99

9

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
3 verpakkingen à 1,5 liter

3 VOOR

3.–
a3,87 - a4,71

3 verpakkingen à 1,5 liter

SPARERIBS HEEL
Gegrild, sweet of hot 
Per 500 gram

399
a5,35

OLA WATERIJS
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

WAPENAER KAAS STUKKEN 
OF PLAKKEN
M.u.v. voordeelverpakking en portieverpakking 
Per 100 gram

a1,25 - a1,66

1.–
Hij is er weer!
Graskaas!

KIES & MIX FRUIT
Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 
bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos 
bak à 500 gram of galiameloen per stuk

 3 VOOR

499
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Ongewenst in de Zandkuil
door Henk van de Bunt

In de zandkuil in Hollandsche Rading leven bijzondere dieren, zoals de zandpadkevers en de 
pluimvoetbijen. De Zandkuil is ontstaan door een stuk bos weg te halen. Veel mensen vinden 

dat zonde van het bos, maar juist daardoor ontstaat weer een hele leuke natuur.

Nu al zijn er dieren te vinden die er 
voorheen niet waren zoals de zand-
hagedis, de grootste hagedissensoort 
die in Nederland voorkomt. Ook 
de pluimvoetbij voelt zich thuis in 
het zand. Een grote kolonie pluim-
voetbijen heeft zich gevestigd op de 
zuidhelling van de kuil. Het zijn so-
litaire bijen, dus iedere bij heeft zijn 
eigen holletje. 

Wandelen
Suzanne uit Hollandsche Rading 
wandelt vaak met Boris in of langs 
de zandkuil: ‘A64ls je nu weer eens 
gaat kijken: Het is er één grote puin-
hoop. Alles vertrapt door paarden, 
honden, kinderen, mountainbikers 
etc. Gelukkig werd later nog wel een 
hagedisje gezien en een enkele bij. 
Maar toch. Vorige week werd onze 
hond Boris ziek. Hij wilde niet eten, 
iets wat voor een Labrador in feite 
onmogelijk is, Hij bleef staren naar 
zijn bak. Alsof hij gedrogeerd was’. 
Suzanne loopt elke dag geruime tijd 
met Boris daar in de omgeving. Bo-
ris is erg nieuwsgierig en alles wat 
vreemd en eetbaar is, is voor hem 
interessant.

Naakt
Afgelopen zondagmiddag/avond 
liep Suzanne met Boris ook in de 
kuil. Ze zag daar een man van mid-
delbare leeftijd naar haar roepen: 
‘Hij eet wat’. Suzanne keek en zag 
dat Boris iets met roods aan het 

pakken was. Ze zag op datzelfde 
moment ook, dat in de directe om-
geving van die man een meisje, ge-
heel naakt, met een soort deken om 
haar heen, liep. Suzanne schatte haar 
leeftijd van 16- 18 jaar. Ze heeft Bo-
ris teruggeroepen en verder werd er 
op dat moment niet te veel aandacht 
meer aan besteed. Feit is dat de 
zandkuil thans door veel bezoekers 
wordt vernield maar ook vervuild.

Dierenarts
Omdat Boris ziek werd gingen er bij 
Suzanne en haar levensgezel lamp-
jes branden. Wat had Boris gegeten? 
Nadat ze bij de dierenarts in Maar-
tensdijk waren geweest en Boris van 
alle kanten was onderzocht, ging 

Suzanne opnieuw eens kijken op de 
plaats waar Boris iets zou hebben 
gegeten. Het resultaat was verbluf-
fend. Er werden resten aangetrof-
fen van weedgebruik, pillen, GHB, 
Joints etc. Suzanne heeft het GNR 
(Gooisch Natuur Reservaat) ook op 
de hoogte gebracht van haar erva-
ring. Inmiddels zijn er bandenspo-
ren waargenomen; dat zou op enig 
toezicht kunnen duiden. 
Met Boris gaat het nog steeds niet 
goed. Suzanne bezocht ook de Uni-
versiteitskliniek voor Gezelschaps-
dieren (UKG) - één van de specialis-
tische klinieken van het Universitair 
Diergeneeskundig Centrum Utrecht 
-. Een probleemoplossend herstel is 
er nog niet. 

Resten van wietgebruik, pillen, GHB, Joints etc.

Nogmaals prachtige beelden 
uit Beeldentuin

Landgoed Beerschoten is heel het 
jaar prachtig, vooral om te wan-
delen (op afstand natuurlijk) in 
coronatijd. Om al te veel drukte te 
vermijden zijn daarom voor het au-
toverkeer parkeerplaatsen afgeslo-
ten. Wandelend of met de fiets daar-
naar toe is echter wel toegestaan.

Het museum beeldenpark Jits Bak-
ker op landgoed Beerschoten in De 
Bilt bevat een grote permanente 
verzameling monumentale beelden 
in brons, marmer en graniet van de 

internationaal vermaarde kunste-
naar Jits Bakker. Het museum beel-
denpark is eigendom van de provin-
cie Utrecht en is op alle dagen vrij 
toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang.

In de vorige Vierklank plaatsten wij 
een selectie van foto’s die fotograaf 
Piet van Trigt maakte. Afgaande op 
de respons is er alle aanleiding ook 
de andere ‘selectie’ te plaatsen. De 
verklarende onderschriften werden 
aangereikt door Stichting Jits Bak-
ker Collectie. 

Jits was een groot liefhebber van 
paarden en was met name gefas-
cineerd door bijvoorbeeld galop-
perende paarden. Hij ging voor 
het vastleggen van deze beweging 
regelmatig naar een ranch in de 
buurt van zijn atelier in Spanje. 

Geborgenheid laat zien hoe het 
voelt om onderdeel uit te maken van 
een veilig, warm en stabiel gezin.

Deze bijzondere sculptuur is van 
graniet, en vertelt een open maar 
melancholisch verhaal, waarbij het 
jonge kind de ouders gevleugeld 
verlaat. Een andere uitleg is het feit 
dat Jits Bakker erg gecharmeerd 
was van het legendarische nummer 
‘Knockin’ on Heaven’s Door’ van 
Bob Dylan. Ook voor Bob Dylan 
heeft hij persoonlijk een beeld 
vervaardigd.

Beelden die zich evengoed thuis voelen in een rustieke natuurlijke 
omgeving als in het bruisende centrum van een dynamische stad. Het park 
is fraai gelegen in de Stichtse Lustwarande, een uitgestrekt wandelgebied 
ten oosten van Utrecht.

Reeën in de 
ochtendmist

Gespot tijdens het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. (Foto Gert Kelf-
kens)

Eerste duurzame 
huurwoningen opgeleverd

De eerste bewoners van Hof van Bilthoven ontvingen op 13 en 14 
mei van Woonstichting SSW de sleutels van hun nieuwe woning. 
Dankzij de goede samenwerking met de bouwers en de grote inzet 
van de bouwvakkers, konden de huurwoningen ook in deze coro-
natijd volgens planning worden opgeleverd. 

Wie in de afgelopen maanden de Melkweg in Bilthoven passeerde, zag 
op het terrein van de voormalige basisscholen een nieuwe buurt groei-
en. In Hof van Bilthoven worden 33 huurwoningen voor SSW gereali-
seerd naast 72 koopwoningen. Alle woningen zijn gasloos en uitgerust 
met een individuele bodemwarmtepomp en zonnepanelen.

Belangstelling
De belangstelling voor de huurwoningen was erg groot: bijna 500 kan-
didaten reageerden op de 33 woningen toen die via WoningNet werden 
aangeboden. Begin dit jaar waren alle woningen verhuurd. De huurwo-
ningen aan de Sterrenhof worden de komende weken opgeleverd. Na 
de zomervakantie ontvangen de huurders aan de Melkweg de sleutels 
van hun nieuwe woning. 

De familie Timmermans is dolblij met de sleutel van hun woning.



12

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM
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VOORDEELSPECTACULAIR

 Hoogvliet salade 
 2 kuipjes van 150 gram 
Van /2.10 - /4.38
Voor 1.05 - 2.19

 2 HALEN
1 BETALEN 

 NU 

 Desperados, Jillz, 
Apple Bandit of Sol 
 2 pakken met 6 fl esjes 
van 0.23 - 0.33 liter of 
4 fl esjes van 0.23 liter 
Van /6.58 - /15.18
 Voor 3.29 - 7.59

 PER BOS 

 2.99 

MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter 
Van /16.39
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 Coca-Cola of Fanta 
 Alle pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
Van /3.58 - /4.04

7 dagen   vaasgarantie

Apple Bandit of Sol 

STUNT

 1+1
GRATIS 

1.99 
400 GRAM

 8.99 
 5 PAKKEN

 2.99 
PER PAK

4 STUKS

 9.99 

PER KRAT

 9.99 

Hollandse aardbeien
Schaal van 400 gram
Van /2.99

 Pioenrozen 
Van /3.99

 Sun All-in-one Regular, 
Citroen of Hygiene of Robijn 
Klein & Krachtig, Color, 
Stralend Wit, Black Velvet, 
Purple of Zwitsal wit
 4 pakken met 23 - 25 stuks 
of fl essen van 735 ml
 Van /27.96 - /35.28 

 3 SCHALEN 

 9.-
 Pick&Mix BBQ vlees 
 BBQ worst smokey kip, Italiaans, 
mediteraans, Mexicaans, naturel, kip, 
bockworst of curryworst of chipolata 
Duits, kaas of smokey
 3 pakken van 200 - 360 gram 
Van /9.87 - /10.47

TOT 

71%
KORTING

 L’OR koffi ecups 
 5 pakken met 10 stuks 
Van /13.90 - /14.80
Geschikt voor
Nespresso® apparaten

Let op! Afwijkende openingstijden 
i.v.m. Pinksteren op 31 mei en 1 juni
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Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

8 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd 

en/of heb je koorts? 

Dan moeten alle huis-

genoten thuisblijven.

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Schud geen 
handen.

Blijf op de hoogte: 
www.debilt.nl/corona

BEKENDMAKINGEN
week 22 ¾  27 mei 2020

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzagel-
egging van het ontwerpbestemmingsplan: 
“Buitenplaats Persijn”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Achter-
weteringseweg 10, 12 en 14 te Maartens-
dijk.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de functieverandering op 
het perceel. De functie begeleid wonen in 
het hoofdgebouw wordt omgevormd naar 
de functie short-stay. Daarnaast wordt het 
voormalige koetshuis als kantoor in gebruik 
genomen. Verder wordt de buitenplaats 
hersteld en vergroot.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-
de zes weken ter inzage van donderdag 28 
mei 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.17011BP0002-ON01. De 
stukken liggen ook tijdens openingstijden 
ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U 
hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen 
wilt stellen over de stukken. 

Daarnaast is er op donderdag 11 juni 2020 
een inloopmogelijkheid van 18.00 uur tot 
20.00 uur in het gemeentehuis. Vooraf dient 
in verband met de Coronacrisis via onder-
staand mailadres een afspraak te worden 

gemaakt. Hierbij dient het aantal mensen te 
worden aangegeven.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen 
binnen de bovengenoemde termijn contact 
opnemen met de hierna genoemde contact-
persoon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, De Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met de 
heer A. van Breda van het team Sociale en 
Ruimtelijk Ontwikkelingen gebied De Groe-
ne Kernen van de gemeente De Bilt via tele-
foonnummer (030) 228 94 11 of per mail 
a.vanbreda@debilt.nl 

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Buitenplaats Persijn”

CORONAPROOF
Vanzelfsprekend heeft Gilde Personeel alle 
voorzorgsmaatregelen genomen voor een 
veilige werkomgeving. “Wij hebben onze 
eigen ontsmettende handgel, goedgekeurde 
mondkapjes en handschoenen”, vertelt Er-
win Wever van Gilde Personeel. “Wij kunnen 
sollicitatiegesprekken online voeren en op 
kantoor hebben we preventieschermen. Als 
mensen op gesprek komen, dragen zij en ook 
wij mondkapjes als ze dat op prijs stellen”.

OMSCHOLING
“Wij kunnen mensen in korte tijd omscholen omdat we zelf opleider zijn”, vertelt Erwin. “Op dit mo-
ment zijn vier medewerkers in opleiding voor de bosmaaier en kunnen na deze training en certi�ce-
ring direct aan het werk! We hebben bovendien nog een groot aantal vacatures voor uiteenlopende 
sectoren die op zoek zijn naar mensen die van aanpakken weten.”

PER DIRECT:
Gilde Personeel is per direct op zoek naar een assistent-vestigingsmanager voor een technisch 
bedrijf met 15 personeelsleden uit Utrecht. De spin in het web tussen klant en de uitvoering van de 
werkzaamheden. “De eisen zijn een rijbewijs B en enige ervaring in de techniek is een pré”, aldus 
Timon van Gilde Personeel.

Voor de expeditie van een voedingsbedrijf is Gilde Personeel op zoek naar een medewerker. Een 
vereiste is rijbewijs B en bij voorkeur een certi�caat voor de vorkheftruck. Enige af�niteit met de 
voedingsindustrie is heel plezierig. Standplaats Bilthoven.

Voor een jong gespecialiseerd schoonmaakbedrijf uit Utrecht is Gilde Personeel op zoek naar een 
allround medewerker. Het bedrijf biedt industriële reiniging aan, is specialist in glas- en gevel-
reiniging en diepte reiniging. Heb je rijbewijs B en geen hoogtevrees, solliciteer dan naar deze 
uitdagende functie.

Voor een verhuurbedrijf in Zeist zoekt Gilde Personeel een medewerker verhuur. De medewerker 
is belast met de uitgifte en inname van de verhuurde gereedschappen voor onder andere de bouw, 
grondverzet, groenvoorziening en alles op het gebied van luchtgereedschap en verwarming. Daar-
naast hoort klein onderhoud en reparaties ook bij de werkzaamheden, alsmede het kassadraaien. 
Rijbewijs B is een vereiste, het liefst BE.

“Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan”, vervolgt Erwin. “We zijn echt op zoek naar heel veel 
mensen die graag willen werken! Dus als je tijdelijk werk zoekt of werk met toekomstperspec-
tief, neem contact met ons op via info@gildepersoneel.nl of per telefoon 030 633 86 72”.

Timon en Erwin van Gilde Personeel zijn op 
zoek naar jou! (Foto: Hans Lebbe)

Kom van de bank af!
Gilde Personeel heeft werk voor je!

De coronacrisis heeft de economie stevig in zijn greep. Sommige sectoren staan 
volledig stil en andere zijn naarstig op zoek naar personeel. Ben je zelf getroffen 
omdat je stand- of podiumbouwer bent, werkzaam was in de geluidstechniek of 
zit je om wat voor reden dan ook thuis op de bank, zónder uitzicht op werk de 
komende maand of zelfs maanden? Neem dan contact op met Gilde Personeel! 
Zij hebben werk voor je!

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie | Snelle levering
Gratis boeken mee naar huis | Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Kleintje op komst?
Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken

of neem de boeken mee naar huis

en bepaal je keuze daar op je gemak. 



VirtuFit V4 stoelfiets/fiets-
trainer met computer, nieuw, 
€25,00. Tel. 06-11225867

Harde straatbezem 37 cm 
breed compleet met steel.  
€8,50  Tel. 06-16641083

6 verschillende moderne 
dameshorloges, in een koop 
voor slechts €25,00 tel. 
06-16641083

Prachtig bewerkte glazen 
bowlset,  schaal met 10 gla-
zen €15,00 tel. 06-16641083 

Activiteiten
Scan de code en ga naar de quiz

Mooi vakantie huisje  
DENEKAMP 2-4 personen. 
Nog vrij 3- 24 juli 2020. 
Voor snelle beslissers!! Gratis 
gebruik fietsen . Fijne tuin 
met 2 terrassen
www.twentehuisjes.nl
Harrie & Ria Meinders  0541-
626578

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

Misschien is dit wel de baan 
die bij jou past: Stal Plijnaar 
zoekt op korte termijn gemo-
tiveerde medewerker/ster voor 
het verzorgen van STALLEN 
en andere bijbehorende ter-
reinwerkzaamheden voor 
ongeveer 40 uur in de week. 
Wonen op terrein behoort tot 
de mogelijkheden. Kennis van 
paarden is gewenst. U kunt uw 
sollicitatie per mail richten aan 
Phiel of Bert Plijnaar. Tot vlug.

GASTOUDER aan huis 
gezocht in Bilthoven-Noord 
voor meisje van bijna 3 
en na 14.45u broer van 5. 
Liefdevol, positief, duidelijk/ 
communicatief, energiek, 
buitenmens (bij voorkeur 
bekend met antroposofie). 
Donderdag gehele dag en in 
overleg evt. Ook maandag- 
en dinsdagmiddag. Reageer 
naar oppasbilthovennoord@
gmail.com

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-

Nootjes
De Vierklank 14 27 mei 2020

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

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

Te koop aangeboden
Leuke PLANTEN uit eigen 
tuin na afspraak: 030-
2287534 of 0654917578.

5 boeken van Herman de 
Man, Het wassende water, 
Aart Luteyn, Geiten, Pietje 
de Booy en Het stoombootje 
samen €4,-. Tel: 06-14040516

De Jordaan: Manus Peet €10,-
. Tel: 06-14040516

Majoor Bosshardt, een leven 
voor anderen. Geschreven 
door Eline Verburg €1.-. Tel: 
06-14040516

Ronde tuintafel metaal/glas. 
Gratis af te halen. 120cm dia-
meter. Tel. 06-53576512

Knutselboek voor kinderen. 
Er staan leuke projecten in 
€5,-. Tel. 0346-243758

Plantenrekje voor aan schut-
ting voor 3 plantjes. €10,-. 
Tel. 0346-243758

2 grote groene kunststof 
bloembakken in de vorm van 
bloempot €10,-. Tel. 0346-
243758

Hobbyboek Ondori knuf-
feldieren van vilt €5,-. 
Hobbyboek Ondori lappen-
poppen van stof €5,-. Tel. 
030-2202996

Boek trendy breisteken zgan, 
64 pag. €2,-. De breibijbel, 
gids met 300 steken-kabels en 
patronen. 208 pag. €9,-. Tel. 
030-2202996

Originele Monopoly (Clipper) 
zgan €8,-. Script-o-gram van 
Jumbo €5,-. Tel. 030-2202996

Alles-in-1 examentrai-
ning economie lokaal 
Hova 2017/2018 €10,-. Tel. 
06-45150360

Koperen kraan diam. 80 cm. 
2 rijen lampjes 1 x 8 en 1 x 4. 
€25.-. Tel. 030-2287086

Witte lichtgewicht Helvesco 
slippers mt 39, model Malta 
met uitneembaar voetbed, niet 
gedragen. Nieuw €99,- nu 
€20,-. Tel. 030-2287086

Autoped op luchtbanden met 
voetrem en achterspatbord 
zitkussentje in mooie staat. 
Slechts €15,- Moderne mooie 
kleuren. Geschikt voor kinde-
ren van 7 jr tot 10 jr. Tel.nr. 
0624694713

Varo tuinslangoproller, 
muurbevestiging, 20m slang. 
Nieuw en compleet, €22,50. 
Tel. 06-11225867

Op ’t bankje
Het is weer een mooie zonnige dag en zoals altijd voert mijn och-
tendwandeling langs het bankje waar ik al vele jaren interessante 
verhalen heb aangehoord. Ik zie nu dat het bankje over de volle 
breedte wordt ingenomen door een lange jongeman die ligt te 
zonnebaden of misschien gewoon te slapen. Ik moet glimlachen 
als ik er de gedachte bij krijg dat de bank nu een natuurlijke zon-
nebank is geworden. Jammer dat ik geen gesprek met hem kan 
hebben want anderhalve meter uit elkaar is nu echt niet mogelijk, 
want hij is misschien wel twee meter lang. Het woord zonnebank 
houdt me toch bezig. Ik kom tot de conclusie dat er in de Neder-
landse taal best veel woorden zijn waarin bank voorkomt. Een 
bank is natuurlijk op de eerste plaats een gebouw waar je geldza-
ken kunt regelen en een meubelstuk waar je op kunt zitten. Maar 
er zijn een heleboel woorden die op bank eindigen die niets met 
geld of zitten te maken hebben. Een databank bijvoorbeeld of een 
rechtbank en daarbij denk ik ook weer aan een beklaagdenbank. 
Ook in de medische wereld komt een bank tevoorschijn. Je hebt 
de bloedbank, de orgaanbank en een zaadbank. In deze coronatijd 
maken ook steeds meer mensen gebruik van de voedselbank. Ik 
herinner me dat ik jaren geleden ook met iemand op het bankje 
gesproken heb die net naar een echte zonnebank geweest was. Hij 
zag er gebruind uit en straalde uit dat hij het heel goed met zich-
zelf getroffen had. Ik vroeg hem toen of hij met vakantie geweest 
was, maar dat bleek niet het geval. Hij ging altijd naar de zon-
nebank en nu wat meer, want ze gingen met Pinksteren naar de 
Canarische Eilanden en dan wilde hij niet spierwit op het strand 
liggen. Hij vertelde dat zijn vriendin schoonheidsspecialiste was 
en dat ze samen op het strand vast de blits gingen maken. Hij zei 
zich al te verheugen op al de bleekscheten van Nederlanders die 
’s morgens op het strand lagen en ’s middags helemaal roodver-

brand naar hun appartement gingen. Dat zou hem en zijn vriendin 
niet overkomen. Hij vertelde trots dat ze allebei aan fitness deden 
en zei er trots bij dat ze altijd veel bekijks hadden. Uit ervaring 
wist ik dat je mensen moet bevestigen in hun ego als je er iets 
aan wilde hebben voor een verhaal, dus zei ik dat hij er goed 
uitzag. Hij keek me trots aan en maakte zich nog wat breder om 
me zijn gespierde body te laten zien. De man zal nu niet naar de 
Canarische Eilanden kunnen en zal op een andere manier zijn lijf 
moeten gaan laten bewonderen. Hoewel, dat zal inmiddels na al 
die jaren ook minder strak en stevig geworden zijn, maar mis-
schien ook niet. De jongeman die nu op het bankje in de zon ligt 
lijkt nog niet van plan te zijn om op te stappen. Voorbijgangers 
lopen met een boogje om hem heen. Als het bankje leeg geweest 
zou zijn was ik er vast even gaan zitten, want het voelt in deze 
tijd van het jaar best fijn om lekker buiten te zitten. Ik concentreer 
me maar op andere dingen. Zo zie ik twee hondenbezitters die 
elkaar waarschijnlijk al heel lang kennen op afstand met elkaar 
te praten. Hun aangelijnde huisdieren hebben 
daar duidelijk niets mee te maken 
en staan elkaar kwispelstaartend 
te besnuffelen. Ze zullen ook niet 
begrijpen waarom ze niet gewoon 
los kunnen lopen. Ik kijk nog even 
naar de kwispelstaartende honden 
en de jongenman op het bankje 
en wandel dan rustig naar huis. 
Weer een coronadag voorbij. 

Maerten 

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

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

VERLOREN in Maartensdijk, waarschijnlijk op de route 
Dorpsweg via de Molenweg naar de Jumbo. Een gouden 
hanger in de vorm van een kruis, erfstuk van overleden broer. 
Tegen beloning terug te bezorgen tel. 06-15505719

neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

PEDICURE vakkundig voor 
de makkelijke en moeilijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben tevens verpleeg-
kundige, Bent u gezond, 
ja, verkouden, nee. Tel. 
0648566394

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

Te huur in MAARTENSDIJK: 
fijne (gezins)tussenwoning, 3 
kamers, grote tuin, veranda en 
berging. Beschikbaar vanaf 1 
juli. Huur € 1.100 excl. per 
maand. Tel. 06-36111417

Fijne VAK.BUNGALOW 
Rust, Ruimte ,mooie natuur. 
Goede fiets/wandel omge-
ving. Electr. Huurfietsen 
Beschikbaar nog enkele 
weken: juni/juli/aug.
www.twentehuisjes.nl 
familie.meinders@yahoo.
com
Info: Denekamp/Ootmarsum 
0639609666

Mooie vakantie Bungalow
goede �ets/wandel

omg. Twente Denekamp
tel. 0541-626578.

E: fam.h.meinders@ziggo.nl
www.twentehuisjes.nl

Te
hu

ur

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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Pas in 2021 weer een 
Avondvierdaagse in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

De voorbereidingen voor de 49e avondvierdaagse in Maartensdijk waren in volle gang. De nodige 
vergunningen waren verleend, alle verkeersregelaars hadden hun jaarlijkse certificaat behaald 

en de routes waren bekend. Helaas moest de SGWB vanwege het corona-virus 
besluiten alle vierdaagse-evenementen in 2020 te annuleren.

De routes van 2021 zijn identiek 
aan die gepland waren in 2020 en 
te bekijken of te downloaden in 
PDF. Deze routes zijn nog in con-
cept stadium omdat de definitieve 
versies afhankelijk zijn van diverse 
vergunningen. In 2021 wordt de 
avondvierdaagse in Maartensdijk 
gelopen van 7 tot en met 10 juni. 
Verdere info op 06 33565299.

Met een aantal foto’s gaan we terug 
in de tijd.

Na een sportieve prestatie volgde 
ook in 2010 de beloning.

Tijdens de intocht in 2019 sloten de zo’n 500 deelnemers onder veel belangstelling aan bij de KBH uit De Bilt.

De avondvierdaagse 2015 in Maar-
tensdijk kende 519 inschrijvingen. 
Behoudens een enkeling, die niet 
gestart is, is iedereen weer behou-
den thuisgekomen. Het evenement 
kende uitstekend wandelweer met 
een enkele druppel op de woens-
dagavond en kan gekenmerkt wor-
den als een geslaagd evenement 
voor Maartensdijk en omgeving.

Mede door de medewerking van het weer is de 46e Avondvierdaagse 
in Maartensdijk in 2017 prima verlopen. Alle 536 deelnemers haalden 
de finish. Er was een nieuwe route waarin opgenomen een oversteek 
van de Koningin Wilhelminaweg ter hoogte van Achterwetering. 
Verkeersregelaars hadden hun ‘onmisbare handen’ er vol aan. 

Ook Whisky heeft zich in 2015 vier 
avonden prima vermaakt.

Ongeveer 730 wandelaars namen in 
2010 deelgenomen aan de Avond-
vierdaagse in Maartensdijk. On-
der prima omstandigheden en met 
goede begeleiding van zowel de 
Verkeersregelaars, de stempelaars 
en de EHBO’ers werd deze 39ste 
editie een groot succes. 

Een deel van de plm. 600 deelnemers (o.a. van de Bosbergschool 
in Hollandsche Rading) kwam in 2005 via de Aanlegsteeg weer 
Maartensdijk binnen.

Afstudeerproject 
vergeetmenietjes

Maak iemand blij en steun tevens het goede doel!

Meike Janse (Groenekan) is studente aan de Hogeschool Utrecht 
(eventmanagement). Zij organiseert een project voor een goed doel. 
Zij vertelt erover: ‘Koop nu voor 10 euro een vergeet-me-nietje voor 
iemand die u niet kunt bezoeken in deze tijd door het Coronavirus. Het 
vergeet-me-nietje wordt leuk ingepakt en voorzien van een persoonlijk 
kaartje en door mij persoonlijk afgeleverd bij het aangegeven adres in 
de Gemeente De Bilt’. Zij vervolgt: ‘Wanneer iemand een vergeet-me-
nietje aanschaft,  draagt men daardoor ook bij aan het goede doel: na-
melijk kwetsbare ouderen van maaltijden voorzien. De totale opbrengst 
van dit project gaat hier naar toe. Kijk voor meer informatie op de face-
bookpagina: Project vergeet-me-nietjes 2020 of stuur een e-mail naar 
vergeet-me-nietje2020@gmail.com 

Meike Janse doneert de totale opbrengst van haar project aan een 
goed doel.

Zomeruitdaging 
voor sporters

T.V. Tautenburg doet dit jaar mee aan de Zomer Challenge van 
tennisbond KNLTB. Dit biedt iedereen de kans om op een goed-
kope manier te sporten tijdens de coronabeperkingen. 

Als je eigen sport zomerstop heeft of door corona niet doorgaat of ge-
woon lekker buiten aan de slag wil, dan kan je gaan tennissen tijdens 
de Zomer Challenge. 
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap tot en met septem-
ber waarbij spelers, jong en oud, onbeperkt vrij kunnen tennissen en 
een aantal inlooplessen van de tennisleraar kunnen volgen. Afhankelijk 
van de coronabeperkingen worden daarnaast meer activiteiten aange-
boden. Meer info via welkom@tautenburg.nl of via Helen Brinkhuis 
(06-52633573).

Nova F-jes spelen 
wedstrijdjes tegen elkaar

Het duurt nog wel een tijdje voordat de officiële korfbalcompetitie 
weer mag beginnen, maar kinderen tot en met 12 jaar mogen wel 
al onderlinge wedstrijdjes spelen. Zaterdag speelden de kinderen 
uit de F van Korfbalvereniging Nova een wedstrijdje tegen elkaar. 

De ouders van de kinderen mogen nog niet langs de lijn staan in ver-
band met de corona-maatregelen. Dat mag de pret niet drukken voor de 
kinderen; want die hebben reuze plezier. 

De F-jes van Nova spelen onderling een wedstrijdje. (foto Bianca 
Berger-van Eck). 



Groen is gras
‘De meeste mensen denken: Groen is gras en gras is groen’. Zo begon 
een goede vriend vaak zijn verhaal over grassen uit de veehouderij. Hij 
had een ruime kennis van de grassoorten uit de ons omringende weilan-
den. Grassen met mooie namen als Fioringras, Geknikte vossenstaart 
of Kamgras. Tijdens een wandeling, vaak met de polsstok, wees hij op 
de grassen die smaak en geur geven aan hooi. Daarbij liet hij ons kau-
wen op een sprietje Reukgras, met een zoete, toffee-achtige smaak. Of 
plukte Pitrus om te tonen hoe het witte merg uit de stengel werd gerold, 
als pit voor olielampjes. 

De samenstelling van het veevoer is in de loop van de tijd veranderd 
en daarmee is de soortenrijkdom in grasland afgenomen. Traditioneel 
werd er minder vaak gemaaid en de grasoogst werd vooral opgesla-
gen als hooi in de hooiberg. De oude hooilanden liggen vaak op arme 
grond, maar zijn botanisch rijk. Kruiden als Ratelaar, Boterbloem, Be-
vertjes en Walstro geven kleur aan het landschap en trekken insecten 
en weidevogels aan. Gekleurde aren van Rood zwenkgras, Veldzuring 
en Witbol geven dit hooiland een roze waas. Langs de slootkant groeit 
Kalmoes, waarvan de extracten ook smaak geven aan Deventerkoek en 
Berenburg.

Modern diervoer is een rekensom van suiker, eiwit en vezel/structuur, 
en gras wordt geselecteerd op snelle groei. In boerengraslanden ziet 
men het liefst grassen met een hoge voederwaarde, zoals Engels raai-
gras en Timothee.
Het dieet van de koe bepaalt de smaak van de melk.     (Karien Scholten)

In haiku:
Zoveel tinten groen
Weiland vol van smaak en geur
Fijn gekauwd tot melk

Bel of mail om te bestellen:
06-12368755 / info@naastdeburen.nl

Afhalen of laten bezorgen.
Donderdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.
maar bestel op tijd want op = op!

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
27-05
Do.

28-05
Vr.

29-05
Za.

30-05
Zo.

31-05

“Irish stew” (Ierse 
lamsstoofschotel)

“Bouillabaisse” 
(Zuid-Franse
visschotel)

Groenteburger
met pastasalade

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Alle gerechten worden geserveerd
met aardappels en sla

Toetje van de week: Italiaanse
merenguecake met slagroom € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50
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Hervatting werkochtenden van 
Boetzelaerspark

Na een periode van ‘Corona-werkochtend-stilte’ kan men eindelijk weer aan de slag en aan het 
werk in het Van Boetzelaerspark in De Bit op zaterdag 30 mei. Er is veel werk te doen in het park.

Er is hiervoor door de gemeente 
toestemming verleend en in overleg 
met de gemeente zijn de voorwaar-
den bepaald waaraan de werkoch-
tend van 30 mei moet voldoen. 
Deze voorwaarden zijn:
• Houd 1,5 m afstand;
•  Blijf thuis als u ziek/verkouden 

bent;
•  Neem uw eigen werkhandschoe-

nen mee,
•  Neem uw eigen mok mee voor 

koffie/thee;
•  Meld u van tevoren aan als u 

deelneemt (verplicht).

Er wordt gezorgd voor desinfecte-
rende handgel en er wordt gewerkt 
in kleine groepjes van 2 tot 3 perso-
nen verspreid over het park.

Er is door het bestuur van de Vrien-
den een speciale werkgroep inge-
steld voor de organisatie van de 
werkochtenden (evenals voor de 
boomgaard). Beide werkgroepen 
hebben als doel (nog) meer betrok-
kenheid te krijgen voor het uit-
voeren van de activiteiten van de 
Vrienden en zo het bestuur enigs-
zins te ontlasten. De Werkgroep 

Werkochtend zal in het vervolg de 
maandelijkse werkochtenden gaan 
organiseren.
De Vrienden zijn blij verrast door 
het grote aantal aanmeldingen voor 
de werkochtend op 30 mei. Het 
maximaal toegestane aantal deel-
nemers (30) is bereikt. Iedereen 
die zich tot nu tot heeft aangemeld 
is van harte welkom. Wanneer dat 
nog niet geschiedde dan kan dat nu 
niet meer. Ook verzoekt het bestuur 
dan ook niet te komen. Aanmelden 
voor een andere keer kan via info@
vriendenboetzelaerpark.nl.

Precies een jaar geleden gaven vrijwilligers de rododendrons een flinke snoeibeurt. (foto Frans Poot)

Boommarter gespot 
in Maartensdijk

Bij een wandeling vorige week door het landgoed Eyckenstein en het (aangrenzende) 
Maartensdijkse Bos wist Eugène Jansen een aantal mooie foto’s te maken.

Als eerste trof hij in het een beu-
kenbos een zwarte specht aan. 
Vervolgens werd zijn aandacht 
getrokken door de alarmroep van 
een paar grote bonte spechten. 
De verstoring werd veroorzaakt 
door een boommarter die hoog in 
de beukenbomen te zien was. Be-
hendig sprong hij van tak tot tak 
en verdween zo uit het zicht. Bos 
is bij uitstek het biotoop van de 
boommarter. Bij het klimmen in 
bomen grijpt hij zich met z’n na-
gels vast in de schors en ‘hupt’ met 
schokkende bewegingen vanuit de 
achterpoten omhoog.

De dieren leven solitair; enkel 
in de paartijd zijn mannetjes en 
vrouwtje een paar dagen tezamen. 
Het leefgebied van een mannetje 
is circa 1000 ha groot en overlapt 
(deels) dat van meerdere vrouw-
tjes. ’s Nachts worden afstanden 
van 2 tot 7 km afgelegd, maar 
mannetjes leggen wel eens afstan-
den af van 10 tot 20 km per nacht.
De kans om een boommarter waar 
te nemen is klein. Met name omdat 
de trefkans met een dier met een 
groot territorium klein is.

De boommarter in het Maartensdijkse bos.

De zwarte specht op landgoed 
Eyckenstein.

Zonsopgang boven 
Westbroekse Zodden

Prachtig beeld vastgelegd tijdens het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
(foto Corrie Damstra)
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