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Nieuwe fase voor ontwikkeling 
Bilthoven Centrum

door Henk van de Bunt

Nadat vorig jaar het vernieuwde stationsgebied in Bilthoven in gebruik is genomen en dit 
voorjaar Plan Melchior (verbinding Julianalaan – Vinkenplein) is opgeleverd, staat er opnieuw 

een aantal ontwikkelingen in het centrum van Bilthoven in de startblokken.

De gemeente werkt met verschil-
lende partners aan een centrumge-
bied, waarbij het dorpse karakter be-
houden blijft. De uitvoering van de 
verschillende grote en kleinere pro-
jecten heeft impact op het dagelijkse 
reilen en zeilen van het centrum. De 
winkels en bedrijven moeten tijdens 
de verbouwing wel open kunnen 
blijven en voldoende goed bereik-
baar. Met de ondernemers en ont-
wikkelaars in het centrum worden 
afspraken gemaakt om dat te borgen 
en wordt ingezet op het zo veel als 
mogelijk beperken van overlast.

Vinkenplein
In april is de koop- en ontwik-
kelovereenkomst voor een nieuw 
bouwplan aan het Vinkenplein on-
dertekend. Het plan voorziet in de 

bouw van horeca en winkels op de 
begane grond - aan het Vinkenplein 
en aan de Melchiorlaan - en daarbo-
ven circa 30 appartementen op de 
plaats waar nu nog de ING zich be-
vindt. De ING is inmiddels verhuisd 
naar de Melchiorlaan. Onder het 
complex komt een parkeergarage 
voor de bewoners. Op het opnieuw 
in te richten plein wordt een horeca-
paviljoen gerealiseerd. De ontwik-
kelaar verwacht in het eerste kwar-
taal van 2017 te starten met de bouw 
van de nieuwe wand aan het plein.

Het nieuwe Vinkenplein 
Na de zomer wordt gewerkt aan het 
ontwerp voor de openbare ruimte 
van het Vinkenplein. Vanuit de 
Klankbordgroep Centrum is een 
speciale werkgroep opgericht, die 
samen met ontwerpbureau OKRA 
en de gemeente gaat werken aan het 
plan voor de nieuwe inrichting van 
het plein. In de werkgroep zijn be-
woners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties vertegenwoor-
digd. Tussendoor is er een aantal 
keren gelegenheid voor iedereen om 

het plan te bekijken en een reactie te 
geven. De klankbordgroep brengt 
advies uit aan het college. Het col-
lege zal uiteindelijk over het defini-
tieve ontwerp een besluit nemen. 

Kwinkelier
Deze zomer wordt gestart met de 
volgende fase in de aanpak van 
De Kwinkelier. Op 22 juni jl. zijn 
de plannen hiervoor aan de onder-
nemers van De Kwinkelier gepre-
senteerd. Het voorste deel van het 
Kronkelstraatje, vanaf de kant van 
het Vinkenplein, wordt op korte 
termijn opgeknapt, zodat het er 
netjes uitziet tot het moment dat 
ook dit deel verbouwd gaat wor-
den. Na de zomer staat de aanpak 
van een deel van de parkeergarage 
op de planning. Vervolgens wordt 
er op de locatie van onder andere 
de voormalige bowling een aantal 
nieuwe winkelpanden gerealiseerd. 
In fases komen daarna de panden 
rond het grote plein en de rest van 
de parkeergarage aan de beurt. Het 
uitgangspunt is dat alle winkels tij-
dens de verbouwing gewoon open 
en bereikbaar blijven. Behalve de 
verbouwing openen de komende 
maanden een aantal nieuwe win-
kels hun deuren in het al eerder 
verbouwde deel van het Kronkel-
straatje. 

Driehoek
De ‘Driehoek’, aan de zuidkant 
van het station, speelt als verbin-
ding tussen station en centrumge-

bied een belangrijke rol bij de ver-
betering en ontwikkeling van het 
centrum van Bilthoven. Op deze 
markante plek moet parkeergele-
genheid komen in combinatie met 
verschillende functies zoals wo-
nen, winkels en eventueel horeca. 
Op dit moment is de gemeente De 
Bilt, samen met NS vastgoed in 
gesprek met een aantal ontwikke-
laars, die op verzoek een plan voor 
deze locatie hebben gemaakt.

Bilthoven Bouwt
De gemeente De Bilt werkt in de 
periode 2011-2018 met verschil-
lende partners samen onder de 
noemer Bilthoven Bouwt. Het 
gelijknamige informatiecentrum 
aan de Julianalaan 1 is geopend op 
woensdag- en vrijdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur en de eerste en 
derde zaterdag van de maand van 
11.00 tot 14.00 uur. Ook op www.
bilthovenbouwt.nl treft u actuele 
informatie aan.

De verbindingsweg tussen Julianalaan en Vinkenplein wordt aangelegd. 
[foto sept. 2012 van Henk van de Bunt]

De Driehoek: Het leidt geen twijfel over welk perceel het gaat.
[foto november 2015 van

Henk van de Bunt]

Plan Melchior (verbinding Julianalaan – Vinkenplein) is gerealiseerd.

Nu kun je nog spelen op het terrein, met op de achtergrond de in fases op 
te knappen parkeergarage.

Uw lokale drukwerkspecialist
Wij verzorgen uw drukwerk en álle aanverwante zaken
van A tot Z. U bepaalt het instapmoment én het 
uitstapmoment in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering

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

of mail naar info@parelpromotie.nl

Persoonlijke begeleidingVan A tot Z

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/07 • 10.30u - mevr. ds. J.C. Vos - 
Butijn

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/07 • 09.30u - Prop. B.J.W. Ouwehand

24/07 • 18.30u - ds. W.C. Meeuse

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/07 • 10.30u - Mw. drs. A.S. Manneke 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/07 • 10.00u - de heer Jan Poot 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/07 • 10.30u - Pastor F. Zwarts 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
24/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
24/07 • 16.30u - Ds. C. v. d. Berg

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
24/07 • 10.00u - Ds. A. van Kampen 

24/07 • 19.00u - Ds. H.F. Klok

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/07 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/07 • 10.00u 

Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
24//07 • 10.00u

Eucharistieviering; pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
24/07 • 10.00u - spreker Joost Bijl

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
24/07 • 10.30u - Ds. G. Mulder 

Herv. gemeente Blauwkapel 
24/07 • 15.30u - Ds. P. Molenaar 

Herst. Herv. Kerk
24/07 • 10.30u + 18.00 - dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
24/07 • 10.30u - Pastor J.P. van der Steen  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/07 • 10.00u - ds. Erick Versloot
Samendienst met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/07 • 10.00u - Ds. P.B. Verspuij 
17/07 • 18.30u - Ds. P.B. de Groot

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/07 • 10.00 en 18.30u - ds. A.J. 
Britstra, 

PKN - Ontmoetingskerk
24/07 • 10.00u

Samendienst in en met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
24/07 • 10.00u

Eucharistieviering; pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/07 • 10.00u - Ds. G.H. Hanemaayer 
24/07 • 18.30u - Ds. E.A.W. Mouisssie

PKN - Herv. Kerk
24/07 • 10.00u - ds. A. van Zetten

24/07 • 18.30u - Kandidaat J. van Eijsden

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Boordevol creativiteit, ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

“Iedere dag was de moeite waard…”
Haar levensweg is afgelopen,

de grens bereikt met laatste kracht.
De Hemel gaat nu voor haar open,

zij is voor eeuwig thuisgebracht.

Klarie Burger – van der Wal

Met enorme bewondering en respect voor de wijze waarop zij haar ziekte wist te 
dragen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
oma en dochter

Streefkerk, 8 maart 1955 - Maartensdijk, 17 juli 2016 

Argo Burger

Jeanet Burger en Joep Gerritsen
Maud

Miranda en Timo Verheul
     Lana en Hugo

Fiona Burger

Moeder Van der Wal - van Gils

Er is gelegenheid om te condoleren op donderdag 21 juli van 19.30 tot 20.30 
uur in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 te 
Maartensdijk.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 22 juli om 11.00 uur in de 
hierboven genoemde kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemeen Bijzondere Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na afl oop van de begrafenis is er nog gelegenheid om te
condoleren in de Ontmoetingskerk.

Voor bloemen wordt gezorgd.

In plaats van bloemen graag een bijdrage voor het Koningin
Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Egelskop 12
3738 TH Maartensdijk

Een woord, een gebaar of een kaart,
ze doen goed wanneer je iemand

die je liefhebt, missen moet.
 

Langs deze weg willen wij onze dank
betuigen voor de vele blijken van medeleven,
in welke vorm dan ook, na het overlijden van
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

 
Adriana Aagje Oelderik-Oskamp

 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;

Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,

Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv’rig mij Uw wet betrachten.

Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis dat, in de hope des eeuwigen levens,
door de Heere uit ons midden is weggenomen
mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Aaltje van de Geer-Seldenrijk
echtgenote van Willem Hendricus van de Geer

op de gezegende leeftijd 88 jaar.

 W.H. van de Geer
 kinderen
 kleinkinderen

13 juli 2016
Dr. Welfferweg 35
3615 AL  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden maandag 18 juli
op de Algemene begraafplaats te Westbroek. 

Na een periode van afnemende gezondheid is
vredig overleden, onze schoonzus en tante

Cornelia Johanna Leeflang
Neely

*Groenekan, 26 juni 1930 † Bosch en Duin, 13 juli 2016

	 Corrie	Leeflang-Hazeleger
	 Sary	Leeflang-Tetenburg
	 Kees	Leeflang
	 Heleen	Leeflang	en	Jos	Hogerwerf
	 Caroline	Leeflang	en	August	Janmaat

Correspondentieadres:
Adri	Piecklaan	9
3739	LG		Hollandsche	Rading

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 21 juli
om	14.00	uur	in	de	aula	van	crematorium	Den	en	Rust,
Frans	Halslaan	27	in	Bilthoven.	Na	afloop	van	de	bijeenkomst
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de
ontvangstkamer van het crematorium.

Wij	bedanken	de	medewerkers	van	de	afdeling	Koriander
van Verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin
voor de goede verzorging.
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Samenwerking leidt tot nuttige 
structuurschets

door Henk van de Bunt

Op 3 juli 2015 heeft de Klankbordgroep Centrum Bilthoven de ‘Structuurschets Bilthoven 
Centrum Oost’ aan het college aangeboden: een burgerinitiatief, waarmee input werd gegeven 
voor de uitwerking van de plannen voor De Kwinkelier en directe omgeving. Er is ook sprake 
van resultaat, want in de op 22 juni jongstleden aan de ondernemers gepresenteerde plannen 
voor De Kwinkelier, zijn veel van de in de Structuurschets opgenomen punten te herkennen.

Klankbordgroep Centrum Bilthoven 
gaf op die vrijdag ruim een jaar gele-
den in de oude raadzaal van Jagtlust 
aan belanghebbenden en lokale po-
litici een presentatie over de Struc-
tuurschets Bilthoven Centrum Oost. 
De klankbordgroep, waarin onder-
nemers, bewoners en maatschap-
pelijke groeperingen zijn vertegen-
woordigd, bestaat bijna negen jaar. 
De groep heeft zich intensief be-
moeid met wat er in en rond het cen-
trum is gebeurd en staat te gebeuren. 
De klankbordgroep brengt gevraagd 
en ongevraagd advies uit aan het 
college en bij besluitvorming gaat 

dit advies mee naar de raad. 

Waardering
Bij het in ontvangst nemen van de 
schets in 2015 gaf wethouder Hans 
Mieras aan het initiatief zeer te 
waarderen. Het was op dat  moment 
nog niet mogelijk om een inhoude-
lijke reactie op de schets te geven, 
omdat er nog te veel onduidelijkheid 
was over de aanpak van De Kwinke-
lier. Wethouder Hans Mieras: ‘Na de 
ondertunneling ontstaat er een situ-
atie die moeilijker is omdat je met 
zoveel particuliere partijen te maken 
hebt. We staan voor een aantal be-

langrijke keuzes in het centrum’. Hij 
is blij dat zoveel deskundigen uit het 
dorp zelf hebben bijgedragen op een 
voor de gemeente cruciaal moment. 
‘Het  sluit voor een overgroot deel 
aan bij waar wij aan denken.’ Hij on-
derschrijft de visie maar is voorzich-
tig waar het raakt aan andermans 
vastgoed.

Uitgewerkt
Nu die plannen van de ontwikke-
laar van de Kwinkelier concreet 
zijn uitgewerkt, kan geconstateerd 
worden dat een groot aantal uit-
gangspunten, dat in de Structuur-

schets is benoemd, zijn weerslag 
heeft gekregen in de plannen voor 
De Kwinkelier. Dit zijn onder an-
dere de wens om te werken aan één 
totaalcentrum, waarin de verschil-
lende deelgebieden zich onderschei-
den door verschillende sferen, type 
winkels en inrichting. Maar ook dat 
het een compact centrum moet blij-
ven dat past bij het dorpse karakter 
van Bilthoven. Geen grootschalige 
uitbreidingen meer met nieuwe win-
kelpanden, maar er voor zorgen dat 
het bestaande winkelgebied beter en 
meer in samenhang met elkaar gaat 
functioneren. 
Ook de grootschalige woning-
bouw aan de Sperwerlaan en aan de 
Kramsvogelhof is niet meer aan de 
orde. De uitbreiding met vele vier-
kante meters winkels op het ‘parkje 
van de gemeente’ zal vervangen 
worden door kwalitatief hoogwaar-
dig wonen. Daarbij wordt bij de ver-
dere ontwikkeling van het centrum 

de uitdaging opgepakt om zowel de 
bebouwing als de inrichting van de 
openbare ruimte meer allure mee te 
geven. Passend bij de inrichting van 
de Julianalaan en de stationsomge-
ving.

Betrokken
Bij de totstandkoming van de Struc-
tuurschets zijn gemeente en eigenaar 
van De Kwinkelier nauw betrokken. 
De vertaling die dit heeft gekregen in 
de concrete plannen voor De Kwin-
kelier is een mooi voorbeeld waarbij 
de gemeente in samenspraak met en 
gevoed door inwoners, ondernemers 
en met eigenaren / initiatiefnemers 
plannen vorm wil geven. Een aantal 
aandachtspunten uit de schets vraagt 
nog om aanscherping of uitwerking. 
Gezien de samenwerking tussen alle 
betrokken partijen ziet de gemeente 
die uitwerking en de realisatie van 
de plannen met vertrouwen tege-
moet.

advertentie

Belanghebbenden en raadsleden van verschillende fracties op 3 juli 2015 in de oude raadszaal van gemeentehuis 
Jagtlust. [foto Guus Geebel]

Boek voor burgemeester
De Achttienhovense Kees Lam wilde voor de huidige en 

toekomstige generatie vastgelegd hebben hoe het leven vroeger 
was, vóór het digitale tijdperk, zonder computers, mobieltjes, 

Facebook, Twitter en Instagram. Voor hem was dit de aanleiding 
over zijn leven te schrijven, over hoe het ooit was, op zíjn 
platteland. Schrijver Kees Lam was zeer vereerd met het

bezoek van burgemeester Arjen Gerritsen naar
aanleiding van het verschijnen van het boek.

Kees Lam: ‘Ik heb een enorme hang, nee, het is meer een passie, naar 
de historie van mijn geboortegrond, hier in Achttienhoven. Daarom 
kwam drie jaar geleden het idee in mij op een boek te schrijven over 
deze streek, want velen weten helemaal niets over de geschiedenis van 
hun eigen geboortedorp’. In het boek vertelt Kees Lam over het leven 
in zijn dorp, toen en nu en beschrijft hij o.a. de historie van Achttien-
hoven en Westbroek en het dorpsleven in de vorige eeuw. Het boek is 
te verkrijgen via Kees Lam (tel. 0346 281389) of per e-mail mariska@
bijmaris.nl [HvdB]

Donderdag 14 juli nam burgemeester Arjen Gerritsen een exemplaar 
van ‘Kees Lam vertelt’ in ontvangst. 

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Schilderij voor burgemeester 
Gerritsen

De schilderijen van Luuk van der Bult worden bevolkt door een bonte stoet van 
hoogwaardigheidsbekleders. Luuk zelf, de Koningin, de manager en Sinterklaas:

ze komen allemaal voorbij. Een schilderij van en voor burgemeester
Arjen Gerritsen is aan de stoet toegevoegd.

Luuk van der Bult is al 15 jaar 
professioneel kunstschilder. Hij is 
begonnen bij kunstatelier De Hey-
graeff van Reinaerde, daarna heeft 
hij nog drie jaar op atelier ‘t Ron-
deel gewerkt in Wijk bij Duurstede. 
Door de bezuinigingen op het ver-
voer voor mensen met een beper-
king moest hij dichter bij huis gaan 
werken en is hij terecht gekomen 
bij ‘t Lichtruim. Daar is hij vijf da-
gen per week aan het werk op zijn 
eigen werkplek.

Weergave
De schilderijen zijn altijd een weer-
gave van iets dat Luuk heeft mee-
gemaakt of op tv heeft gezien. Met 
grote precisie schildert hij zijn ge-
stileerde, langgerekte figuren met 
heldere kleuren in. Aan de schil-
derijen voegt hij ook details toe 
zoals een luidspreker, een micro-
foon, vlaggen en vaak ook lekkere 
hapjes. Zonder dat laatste zijn de 
groepsportretten van Luuk meestal 
niet compleet.

Lichtruim
Luuk schildert in het atelier van 
Reinaerde in het Lichtruim in Bilt-
hoven. Daar ontmoette hij in febru-

ari 2016 burgemeester Arjen Gerrit-
sen. Luuk vertelde de burgemeester 
toen dat hij hem graag wilde schil-
deren. Dat leidden allemaal naar de 
onthulling op woensdag 13 juli in 
de oude raadzaal van Jagtlust, waar 
naast de pers een hele delegatie van 
Reinaerde aanwezig was.  

Ambtsketting
Gerritsen pakte het prachtig inge-
pakte schilderij samen met Luuk 

uit. De eigen stijl van Luuk met 
langgerekte figuren en mooie kleu-
ren is ook in dit schilderij goed te-
rug te zien. En natuurlijk ontbreekt 
de ambtsketting niet. Op de vraag 
waar hij het schilderij gaat ophan-
gen, antwoordde Gerritsen, dat hij 
het een plek gaat geven aan de muur 
van zijn werkkamer. En natuurlijk 
verhuist het schilderij straks mee 
naar zijn nieuwe werkkamer bij de 
gemeente Almelo. [HvdB]

Burgemeester Arjen Gerritsen neemt het kleurrijke portret in ontvangst 
dat kunstenaar Luuk van der Bult van hem schilderde. (Foto Hans Lebbe/
HLP Images)

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

GRATIS BEZORGSERVICE
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SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Filet americain
Sellerie salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Schouderham
Gegrilde kipfilet
Rosbief

  VOORDEEL HELE WEEK

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.25 

Livar BBQ worst

Kipdij saté

Varkenshaas-
medaillon spiezen

Kipdij filet

500
GRAM 5.99

500
GRAM 8.98

500
GRAM 7.98

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.50

3 x 100
GRAM 4.50

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER

3 x 100
GRAM 3.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 21 juli 
t/m woensdag 27 juli

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 5.98 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Biefstukspiezen

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KLEINE VARKENS-
HAASJES 3 biefstukjes, 4 schnitzels 

of 6 tartaartjes
6.-

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 1.99PINDA’S

Noten & pinda'sSpecials van de week
2

STUKS 5.-SMULBOLLEN

2 
STUKS 7.-DEENSE BROODJES

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Nasi of bami
MET BABIPANGANG OF KIPSATE

________________________ 100 GRAM 0,99
Spaghetti met scampi’s
________________________ 100 GRAM 1,25
Ravioli Carne
MET GEHAKT

of Ravioli Pricotta
MET SPINAZIE

________________________ 100 GRAM  1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

Smaak

Galia meloen
NU

Vitamine shot

Blauwe bessen
PER BAKJE

Dorstlesser!!

Watermeloen
PARTEN

0,99 0,990,79

Volop! Hollandse
Opal pruimen!

van onze eigen teler

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

LET OP!
VAN DONDERDAG

28 JULI TOT 18 AUGUSTUS
ZIJN WIJ GESLOTEN

I.V.M VAKANTIE

BESTEL TIJDIG
UW MAALTIJDEN OM
TELEURSTELLINGEN

TE VOORKOMEN!

koopjeper kilo

Kom proeven! Hollandse
Hedel� nger kersen!

Fruitwaartje _____ nu 9,95
van onze patissier
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Jubilarissen in bibliotheek 
Idea Maartensdijk

door Kees Diepeveen

In 1991 zijn Hanneke Claessens, Tiny Jansen en Riny Merkus als vrijwilliger begonnen in de 
bibliotheek in Maartensdijk. De dames zijn inmiddels 25 jaar aan de bibliotheek verbonden en 

hebben het nog steeds erg naar hun zin. 

Bibliotheek Idea Maartensdijk is 
één van de zes bibliotheken van 
Regiocultuurcentrum Idea en valt 
onder vestiging Bilthoven. In de 
bibliotheek Maartensdijk is één 
beroepskracht werkzaam als vesti-
gingscoördinator. Zij wordt hierbij 
ondersteund door 19 vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zijn te onder-
scheiden in informatiemedewerkers 
en gastvrouwen. 
  
Dagdelen
Doorgaans éénmaal per week 
draaien Hanneke, die informatie-
medewerkster is en Tiny en Riny, 
die gastvrouw zijn, op vaste dag-
delen hun diensten gedurende de 
openingstijden van de bibliotheek. 
Voordat de bezoekers komen heb-
ben de dames al diverse voorbe-
reidende werkzaamheden verricht 
zoals o.a. het opstarten van de com-
puters, reserveringslijsten maken 
voor o.a. boeken en controleren of 
de materialen – ook cd’s en dvd’s - 
op de goede plek staan. 

Start
In 1991 zijn de dames kort na el-
kaar als vrijwilliger gestart. Han-
neke vertelt dat zij bij de opening 
van de aanbouw van de bibliotheek 
in de Vierstee door de toenmalige 

bibliothecaresse Carla Heerschop 
gevraagd is om als vrijwilliger te 
komen werken. Riny had zich al 
eerder als belangstellende gemeld 
toen de bibliotheek nog in het oude 
dorpshuis was gevestigd. In 1991 
heeft het toenmalige bestuur bij 
monde van Jody Maat haar offici-
eel gevraagd. Voor Tiny was een 
advertentie in de plaatselijke krant 
aanleiding om haar belangstelling 
kenbaar te maken. 
 
Werkstukken
De werkzaamheden door de jaren 
heen zijn heel divers. Met veel ple-
zier praten Tiny en Riny over de 
kinderen die ze geadviseerd hebben 
over onderwerpen voor werkstuk-
ken en boekverslagen. Ook de con-
trole op de dan ingeleverde boeken 
was erg belangrijk omdat het nogal 
eens voorkwam dat er plaatjes en 
bladzijden uit geknipt waren die 
in de werkstukken geplakt werden. 
Het begeleiden van bezoekers is al 
die jaren ontzettend leuk gebleven. 
De overgang naar steeds meer ge-
automatiseerd werken is een hele 
overgang zoals de selfservice voor 
het uitlenen en inleveren van alle 
materialen’. Hanneke:’ Vanuit mijn 
vroegere baan was ik gewend om 
les te geven, ook op de computer. 

Dat kwam mooi van pas om de 
medewerkers te leren de diverse 
bibliotheekprogramma’s te gebrui-
ken en hen daarin te begeleiden. 
Met enige regelmaat heb ik de ves-
tigingscoördinator vervangen bij 
vakanties en meegewerkt aan het 
opstellen van werkprotocollen voor 
diverse werkzaamheden die binnen 
de bibliotheek door vrijwilligers 
worden gedaan.

Sfeer
De dames geven aan voorlopig nog 
vrijwilliger te willen blijven. Zij 
roemen de onderlinge sfeer. Die is 
geweldig. Alle problemen worden 
altijd onderling opgelost zoals bij-
voorbeeld het ruilen van diensten. 
Ook het contact met klanten is en 
blijft leuk. Er is echter wel een maar 
voor Hanneke en Riny en dat is de 
onzekere situatie rondom de biblio-
theek in de Vierstee. Bekend is dat 
de bibliotheek wordt verkleind tot 
de helft van het huidige oppervlak 
. Zoals het er nu naar uit ziet gaan 
de aanpassingen aan de bibliotheek 
volgend jaar van start. Zij laten het 
dus ook afhangen van de ontwik-
kelingen die zich gaan voor doen. 
Werkplezier en sfeer zijn een essen-
tiële voorwaarde om hun vrijwilli-
gerswerk te continueren. 

Natuurlijk wordt er intern nog de 
nodige aandacht besteed aan de ju-
bilarissen. Dit zal gebeuren tijdens 
de jaarlijkse vrijwilligersdag die in 
augustus plaatsvindt. Vestigingsco-
ordinator Marian Diepeveen geeft 
aan dat ze bijzonder trots is op haar 

vrijwilligerskorps. ‘Met elkaar hou-
den we de bibliotheek draaiende en 
kunnen we in Maartensdijk onze 
klanten de juiste service bieden. 
Als je dit al 25 jaar doet verdien 
je het om in het zonnetje gezet te 
worden’.   

De jubilarissen in de jeugdhoek van de bibliotheek. V.l.n.r.: Hanneke 
Claessens, Tiny Jansen en Riny Merkus.

Ballonnenwedstrijd 
Oranjevereniging Maartensdijk

Van de vele oranje ballonnen, die op Koningsdag in Maartensdijk aan het luchtruim werden 
toevertrouwd, zijn er ook weer heel veel teruggekomen. Omdat er dit jaar een westenwindje 

stond zijn de ballonnen allemaal in het oosten tot zelfs ver in Duitsland gekomen.

Uit alle teruggestuurde kaartjes 
heeft de Oranjevereniging de 10 
kaartjes gezocht, welke het verst 
door hun ballon door de wind zijn 
weggedreven. De eigenaars van 
de kaartjes, waaronder ook een 
trouwe viervoeter verzamelden 
zich zaterdag 9 juli bij de kap-
perszaak van Hans Stevens op het 
Maertensplein. Daar ontdekten de 
deelnemers ook welke afstand en 
tot waar hun ballon was weggedre-
ven. Voor alle 10 de winnaars was 

er iets lekkers en een presentje. 
Maar voor de nr.1, (gedeelde) 2de 
en 3de plek was er ook nog een ca-
deaubon van de Intertoys . Omdat 
de 1ste plek dit jaar was behaald 
door de trouwe viervoeter was er 
voor deze een lekkere kluif als 
extraatje. De uitslag van de eerste 
drie was: 1 Ysch van de Bunt, 2 
Derk Drost en 3 Bart Nokkert.

Na bekendmaking en uitreiking 
van de prijzen aan de winnaars 

werd de feestelijke bijeenkomst 
afgesloten met een patatje en limo-
nade voor iedereen. Dit alles kon 
weer plaatsvinden door de vele 
vrijwilligers van Oranjevereniging 
PWA in Maartensdijk. De oran-
jevereniging bestaat uit vrijwilli-
gers, maar heeft dringend financi-
ele steun nodig om activiteiten te 
kunnen blijven organiseren. Vrij-
willige bijdragen zijn zeer welkom 
via voorzitter Kapper Hans Ste-
vens. (Rob Alderhout)

De winnaars van de ballonnenwedstrijd. 

Bomen krijgen 
onderhoudsbeurt

Diverse bomen in Maartensdijk en Westbroek zijn toe aan 
een onderhoudsbeurt. Tussen 13 juli en 5 augustus kan dit 

voor enige verkeershinder zorgen. Houdt u er rekening 
mee, dat u soms moet omrijden om op uw bestemming te 

komen. Sommige wegen worden tijdelijk afgesloten om de 
werkzaamheden veilig en snel te kunnen uitvoeren. Woningen 

blijven bereikbaar en ook de bussen blijven rijden.

Het is voor iedereen belangrijk om onze bomen in goede conditie te 
houden. Daarom doet de gemeente elk jaar onderzoek naar de staat van 
de bomen en bepalen we welke bomen een onderhoudsbeurt nodig heb-
ben. Er worden dode takken en takken die te laag hangen of andere 
problemen veroorzaken voordat ze gevaar op kunnen leveren verwij-
derd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7 uur ’s morgens en 7 
uur ’s avonds. Bewoners langs de straten waar aan bomen onderhoud 
gepleegd wordt, zijn hierover per brief geïnformeerd. Kijk voor meer 
informatie op www.debilt.nl/projecten.

Planning
In deze periode werkt boomverzorgingsbedrijf Nationale Bomenbank 
uit Bleskensgraaf in de volgende volgorde: 
• Maartensdijkseweg tot en met de Prof. Bronkhorstlaan: week 29
• Dorpsweg tot Koningin Wilhelminaweg: week 30
• Achterweteringseweg en Dr. Welfferweg: week 31 
Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat hiervan afge-
weken moet worden. Om het (doorgaande) verkeer zo min mogelijk 
te hinderen, hebben we er voor gekozen om het onderhoud te plegen 
in de school- en bouwvakvakantie. Informatie: Ton van den Brink, 
Medewerker Beheer Openbare Ruimte, tel. 030 22 89 624, E-mail 
t.vandenbrink@debilt.nl 

Inspectie en onderhoud op hoog niveau aan de Maartensdijkseweg.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

1 artikel 30%

2 artikelen 40%

3 artikelen 50%

1 artikel 30%

2 artikelen 40%

3 artikelen 50%**

**

**

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

* M.U.V. BASIS- EN NIEUWE COLLECTIE

STAPEL

FOCACCIA

€ 9,95

ZOMERFRIS TAARTJE
met Yoghurt en
tropische vruchten
nu

€ 2,95

met olijven
en tomaat

nu

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

IK SLAAP
DANKZIJ HUBO
‘S NACHTS MET

MIJN RAAM OPEN!
Wij meten en montereen

horren bij je thuis!

Koperwieklaan 1 Bilthoven • Tel: 030 6628480 

www.hubobilthoven.nl

24 MUGGEN VINDEN DIT NIET LEUK

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Spaar nu voor
zwemartikelen
van de Efteling

Vierklank bezorger worden
of wat bijverdienen in de vakantie?

Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, Lijsterlaan,
 Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, Zwaluwlaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 131: Bakemakwartier, Dudokkwartier, Kromhoutkwartier, Pieter de Swartkwartier,
 Pieter Noorwitskwartier
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 

Wil jij in de zomer wat bijverdienen
met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.

Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan

Meld je aan via info@vierklank.nl en ontvang het gehele overzicht.
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Voor ieder wat wils bij Mens De Bilt
voor Walter Eijndhoven

Voor degenen die thuisblijven deze vakantieperiode is er voldoende te doen. Mens De Bilt heeft 
een zomerprogramma opgesteld vol met workshops, demonstraties en cursussen, op velerlei 

gebied. Nordic Walking, klaverjassen, mindfullness, spelletjessoos, breien, CV pimpen, kaarten 
maken, het kan niet op. Alle workshops en cursussen worden gegeven door vrijwilligers.

‘Ieder jaar hebben wij weer een 
zomerprogramma vol activiteiten 
voor burgers binnen gemeente De 
Bilt’. Aan het woord is Wilma van 
Poelgeest, medewerkster bij Mens 
De Bilt. Zij vervolgt: ‘Naast onze 
‘gewone’ cursussen, demonstraties 
en workshops, die elk jaar in ons 
zomerprogramma staan, hebben 
wij voor juli en augustus ook diver-
se nieuwe activiteiten op het pro-
gramma: nuttige cursussen, zoals 
‘Stralend op weg naar werk’ , ‘CV 
pimpen’, ‘Engelse conversatie’, 
‘Consuminderen’, maar ook een 

demonstratie Antiek Speelgoed, 
Kindertheater, babymassage en een 
fietstocht staan op ons programma. 
Eigenlijk is er voor iedereen wel 
iets te doen of te leren tijdens onze 
workshops’.

Opvallen
Marian Paul geeft op donderdag 21 
juli een workshop ‘CV Pimpen’. 
Zij vertelt: ‘Tijden veranderen. Het 
solliciteren van nu is heel anders 
dan een aantal jaren geleden. Je 
sollicitatie komt op een grote stapel 
terecht, tussen tientallen en soms 
ruim honderd andere sollicitaties. 
De eerste selectie wordt vaak door 
een computer gedaan. Vervolgens 
kan er iemand tussen zitten die in 
ongeveer zes seconden beslist of de 

CV en motivatie de moeite waard 
zijn om te lezen. Daarna komt je 
sollicitatie pas bij de juiste persoon 
terecht, die de CV echt gaat door-
lezen’. Volgens Paul is het dus van 
belang dat je CV, naast de inhoud, 
ook opvalt, goed in elkaar zit en 
lekker leest. Paul vervolgt: ‘Je kunt 
je CV en de motivatiebrief (laten) 
pimpen, zodat je opvalt in de mas-
sa’. Dus wil je opvallen tussen al 
die andere sollicitanten dan biedt 
deze workshop mogelijkheden om 
kans te maken op die leuke baan 
waar je al een tijd op aast. 

Chinese wijze
Irma Kollmann geeft een work-
shop ‘Hoofd- nek- en schouder-
massage’. Kollmann: ‘Dertien jaar 
geleden ben ik begonnen met het 
volgen van diverse massageoplei-
dingen. Met mijn opgedane kennis 
hoop ik mensen te kunnen helpen 
om te luisteren naar hun eigen li-
chaam op Chinese wijze. Ieder or-
gaan geeft op een bepaalde tijd van 
de dag aan wat er eventueel mis is 
binnen je eigen lichaam. 

Tijdens de workshop vraag ik aan 
de deelnemers wat hun klachten 
zijn zodat ik die kan proberen te 
verhelpen. Ook leer ik hen diverse 
basistechnieken zodat zij familie 
of vrienden weer kunnen helpen’. 

Klapstoeltje
Maartje Roos gaat met haar teken-
cursisten naar het Boetzelaerpark 
in De Bilt. Roos vertelt: Wij ver-
zamelen op Weltevreden en met 
de deelnemers vertrek ik voor een 
dagdeel naar het Boetzelaerpark 
in De Bilt. De cursisten nemen 
zelf een A-4 schetsboek, een zacht 
potlood B en een kneedgom mee, 
voor de rest zorg ik. Oh ja, en een 
klapstoeltje is ook wel handig om 
mee te nemen. Dan gaan wij het 
park in en kunnen de deelnemers 
zelf een leuk onderwerp uitkiezen, 

een boom of een plant of een ge-
deelte van het landschap. Na af-
loop komen wij weer bij elkaar om 
alle tekeningen nader te bekijken, 
in de hoop iets te leren van elkaar’. 

Maartensdijk
Ook het Servicecentrum Maar-
tensdijk, aan het Maertensplein 
96 in Maartensdijk, heeft heel wat 
activiteiten op stapel staan. Eén 
van die activiteiten is ‘Engelse 
conversatie’. Inge van Veldhuijsen 
vertelt: ‘Ik begin eenvoudig, om er 
weer even in te komen, met zin-
netjes zoals ‘What’s your name?’, 
of ‘How do you do?’ Natuurlijk 
blijft het hier niet bij. Door middel 
van diverse thema’s hoop ik dat de 
deelnemers goed kunnen oefenen 

met de Engelse taal. Gezelligheid 
staat tijdens de cursus hoog in het 
vaandel, en als wij dan ook nog 
lekker kunnen oefenen in het En-
gels, is dat mooi meegenomen’. 
De conversatie Engels wordt ie-
dere vrijdag gehouden.

Ontdekkaarten
Naast de Engelse conversatie geeft 
Inge van Veldhuijsen ook de work-
shop Groeps Coaching. Van Veld-
huijsen: ‘Met behulp van diverse 
thema’s probeer ik zoveel moge-
lijk deelnemers bij de gesprekken 
te betrekken. Eén van die thema’s 
is bijvoorbeeld ‘Hoe om te gaan 
met de dood’. Ik weet het, dit is 
een gevoelig onderwerp. Maar als 
je daarover kunt praten, kan het 
enorm opluchten. Als je over zo’n 
onderwerp zelf liever niets loslaat, 
kun je ook gewoon naar anderen 
luisteren en er jouw voordeel mee 
doen. Verder gaan wij, met hulp 
van zogenaamde ontdekkaarten, 
verschillende vragen stellen: zijn 
(ik ben/ wie ben ik?), worden (ik 
word/ wie wil ik worden?) en emo-
ties (ik voel/ wat voel ik?). 

Dromen waarmaken
Op donderdag 28 juli wordt door 
Inge van Veldhuijsen een work-
shop ‘Vision Board maken’ gege-
ven. Van Veldhuijsen: ‘Dit is een 
heel leuke workshop, waar ik ook 
weer erg veel zin in heb. De deel-
nemers krijgen tijdens deze work-
shop de vraag: wat is jouw droom? 
Dit wordt dan zichtbaar gemaakt 
door middel van knip- en plak-
werk. Andere onderwerpen zijn: 
een nieuwe inrichting, vakantie, 
naar school gaan, werken, lesge-
ven, vrijwilligerswerk doen, rust 
vinden of genieten van de natuur’. 

Zomer-denksporten
Iedere maandag van 13.30 tot 
16.30 uur is er in Servicecentrum 
Dijckstate een bridgemiddag. 
Gaarne aanmelding vooraf (liefst 
per paar), zodat een zgn. ‘stilzit’ 
kan worden voorkomen. Aanmel-
den kan via het servicecentrum 
tel. 0346 214161. Op woensdag 

wordt er, tot en met 31 augustus, 
wekelijks in het Servicecentrum 
Maartensdijk een klaverjasmiddag 
gehouden worden. De aanvang is 
om 14.00 uur en de inschrijfkosten 
zijn 3 euro per keer. Info: tel. 0346 
214161. Beide activiteiten blijven 
ook na augustus doorlopen. 

Thuisblijvers
De komende 6 à 7 weken is dus nog 
veel te doen voor de thuisblijvers, 
van jong tot oud. Wilma van Poel-
geest: ‘Elke week, tot 2 september, 
heeft Mens De Bilt veel activitei-
ten in de aanbieding. Ik wil ook 
nog graag geïnteresseerden wij-
zen op onze ‘Vriendengroep’, op 
vrijdag 29 juli, van 18.00 uur tot 
21.30 uur. Deze Vriendengroep is 
bedoeld voor (jong) volwassenen 
die graag nieuwe vrienden wil-
len maken, maar die het soms last 
vinden om contacten te leggen. Dit 
kan bijvoorbeeld komen door een 
lichte beperking, autisme of niet-
aangeboren hersenletsel. 

Wij eten gezamenlijk. Die avond 
willen wij ook de officiële naam 
kiezen voor de Vriendengroep. 
Suggesties zijn: Point- Samen- 
Kubus- Down Under- De Beurs- 
BTW (By The Way)- Brush. Ver-
der bedenken wij die avond een 
leuke activiteit voor de volgende 
keer’. ‘Vriendengroep’ vindt 
plaats op vrijdagavond 29 juli 
vanaf 18.00 uur- 21.30 uur (inlo-
pen vanaf 17.45 uur), bij WVT: 
Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven. 
Meer informatie en aanmelden bij: 
Coby Merkens, c.merkens@Mens-
debilt.nl (tel. 030-2284973) of bij 
Melanie Engeldal, m.engeldal@
Mensdebilt.nl (tel. 030 7440595).

Wie meer wil weten over alle activi-
teiten: Servicecentrum De Bilt:
Prof. Dr. Debijeweg 1/ 030 7440595, 
e-mail: www.servicecentrumdebilt@
Mensdebilt.nl of Servicecentrum 
Maartensdijk: Maertensplein 96/ 
0346 214161, e-mail:
www.servicecentrummaartensdijk@
Mensdebilt.nl

In juni werd door de vriendengroep gezamenlijk gekookt en gegeten.

Wilma van Poelgeest en Ed Brandsma van Mens De Bilt.

Elke maandagmiddag is er bridge in Servicecentrum Maartensdijk.

Zomerstop Bij de tijd
Vanaf 23 juli is Restaurant Bij de Tijd (Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 
1 De Bilt) gesloten voor 3 weken. Op 15 augustus worden de deuren 
weer geopend. Er zal in deze periode onderhoud gepleegd worden zoals 
schilderwerkzaamheden. (Ed Bandsma) 
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Een gratis kop koffi e of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

SCHOENEN VOOR

MANNEN

Maat 39-50
Wijdte F T/M K

Solidus

Finn comfort

Mephisto

Solidus

Mephisto

Finn comfort

BaroneMeindl

8,9
467 recensies

Mephisto

Barone

Finn comfort

Al 5 jaar op
nummer 1

George In der Maur Beterlopenwinkel

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Solidus

Meindl

Mephisto

Finn comfort

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

Kwaliteitsslagerij Zweistra
Maertensplein 18 Maartensdijk 0346-213070 slagerijzweistra@kliksafe.nl
Elke dag weer bent u bij ons verzekerd van een smaakvol stukje vlees, verse 
vleeswaren en lekkere worst. Ook salades, maaltijden, sauzen e.d. vindt u bij 
ons in de winkel. [lees meer]

Van de Valk De bilt
De Holle Bilt 1 De Bilt 030-2205811 reservations@biltschehoek.valk.com
Verrassend overnachten, vanzelfsprekend uitgerust! [lees meer]

firma van der Neut uw groene Vakwinkel
Groenekanseweg 9 Groenekan 0346-211213 info@firmavanderneut.nl
Firma van der Neut is een familiebedrijf dat al sinds 1934 gevestigd is in het 
midden van het land, in het landelijk gelegen dorp Groenekan. [lees meer]

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de gemeente

De Bilt is een bijzonder kookboek samengesteld met
persoonlijke verhalen en recepten van inwoners
uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GEGRILDE SPARE-RIBS

Héél lang gemarineerd en héél langzaam gegaard, 

vlees valt van het botje; super smaakvol!
500 gram 5,25

GEPANEERDE SCHNITZELS

Vers van de malse bovenbil gesneden, heerlijk 

gepaneerd voor u! Kort bakken in ruim boter
4 stuks nu 6,00

KAKELVERSE MINI KIPROLLADES

Kleine 1 persoons mini kiprollade, ca. 150 gram per 

stuk, lekker gekruid; ca. 15 min. braden.
100 gram 1,05

KALFSLEVER

Zeer gezond, iets bloem eromheen en lekker bakken, 

klein uitje erbij en smullen maar!!
100 gram 3,15

RUNDERBRAADLAPJES

Mals en mager, lekker voor uw stoofpotje, in de oven 

met aardappels en groente; 75 tot 90 min.
500 gram 7,50

PROCUREURLAPJES

Van het Duroc varken; wordt niet droog, ook super 

lekker aan een stuk voor pulled porc!!
500 gram 5,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 18 juli t/m zaterdag 23 juli. Zetfouten voorbehouden.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk; do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Like ons op facebook/BotaBootsCompany

Outfits Boots Accessories

KORTING

TOT

jurken  |  strandjurkjes  |  tassen  |  sjaals  |  blouses  |  tunieken
veel horloges  |  truien  |  vesten  |  suède  |  leer
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Easysit zitcomfort 
is maatwerk

Gratis taxiservice of thuisdemonstratie
Wilt u weten hoe onze taxiservice of thuisdemonstratie werkt, 
kijk dan op www.easysit.nl 

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

DAN ZIT JE GOED!Easysit Hilversum | Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum

*Actie geldig t/m 27 juli 2016. Niet geldig op Stressless en niet i.c.m. andere acties.

Kom nu naar onze showroom in 
Hilversum of bel:

088-6220220
Bekijk de gehele collectie op 

www.easysit.nl
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€300
fabriekskorting*

deze week

M. Wouters | Eemnes

Het meedenken van de verkoper. 
We hadden nogal wat eisen. 
Achteraf werd alles netjes op een 
rijtje gezet, ook de prijs. Een hele 
positieve ervaring.

888 77
M. Wouters | Eemnes

Het meedenken van de verkoper. 
We hadden nogal wat eisen. 
Achteraf werd alles netjes op een 
rijtje gezet, ook de prijs. Een hele 
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Renovatie Vierstee van start
door Henk van de Bunt

Maandag 18 juli werd op gemeentehuis Jagtlust de opdracht voor renovatie van de 
Maartensdijkse Vierstee getekend. De opdracht is gegund aan de firma

Vaessen uit Raamsdonksveer.

De ondertekening vond plaats door 
wethouder Madeleine Bakker na-
mens Gemeente De Bilt en direc-
teur Tom Haagmans van Vaessen in 
aanwezigheid van o.a. Edwin van 
Miltenburg als projectleider bij de 
gemeente. Na de officiële plichtple-
gingen was bij iedereen de conclu-
sie: ‘Het gaat nu echt gebeuren’. 

Prikkel
Wethouder Madeleine Bakker: ‘Na 
het raadsbesluit op 25 juni 2015 
is samen met de gebruikers van 
De Vierstee, de BSF en Stichting 
Vierstee 2.0 een wensen- en eisen-
lijst opgesteld voor de te renoveren 
accommodatie. Zoals vaak was de 
wensenlijst langer en uitgebreider 

dan het budget toe liet. De belang-
rijkste eisen en wensen zijn in het 
programma van eisen opgenomen 
en in de aanbesteding verwerkt. 
Ook de minder urgente wensen zijn 
in de vraag opgenomen, juist om 
geïnteresseerde aannemers te prik-
kelen’. 

Ruimte
Edwin van Miltenburg: ‘Belang-
rijke wensen waren onder meer 
het verplaatsen van de technische 
ruimte waardoor er meer ‘obsta-
kelvrije uitloop ruimte’ komt in de 
sporthal. Dit is belangrijk voor alle 
sporten, maar voornamelijk i.v.m. 
de vereisten voor korfbal. Het ver-
plaatsen van de technische ruimte 

wordt een ingrijpend en complex 
proces. Daarnaast gaat bijvoorbeeld 
de toneelzaal flink op de schop. Het 
podium wordt verlaagd, er wordt 
een extra berging aangebouwd en 
het plafond wordt helemaal gelijk 
op één hoogte gesteld. De biblio-
theek en handenarbeidruimte ver-
huizen en de horecaruimte wordt 
gemoderniseerd’. 

Aanbesteding
Op 1 april jl. is de aanbesteding 
gestart van de ‘Design & Build’- 
opdracht van renovatie van De 
Vierstee. De openbare procedure 
was conform ‘Economisch meest 
voordelige inschrijving’ oftewel 
de beste aanbieding tegen de beste 

prijs. Op 12 juli jl. was de inschrijf-
periode afgerond en is gegund aan 
Vaessen Bouwbedrijf BV. Er is veel 
animo getoond door diverse on-
dernemingen voor de renovatie en 
de afzonderlijke werkonderdelen. 
Vaessen was echter de enige die 
een integrale en volledige aanbie-
ding deed binnen het beschikbare 
bedrag.

Tijdschema
Na het tekenen van de overeen-
komsten duurt het niet lang voordat 
men in De Bilt en vooral Maar-
tensdijk merkt dat de renovatie van 
start gaat. In eerste instantie wordt 
vooral voorbereidend werk verricht 
om kozijnen etc. te vervangen. Dit 
heeft mede te maken met het ver-
wijderen van asbest en ook om de 
duurzaamheid van het gebouw te 
verhogen. Ook worden alle regen-
pijpen vervangen en worden alle 
elektrotechnische en installatie-
technische installaties in kaart ge-

bracht. Daar zien de inwoners van 
Maartensdijk en gebruikers van 
De Vierstee nog niet veel van; de 
grootste effecten zijn zichtbaar in 
2017. Om de overlast voor alle ge-
bruikers zo minimaal mogelijk te 
houden, werkt Vaessen BV vooral 
in de vakantieperiode; met name in 
de zomer van 2017. 

Schuifwand
Dan is ook te zien dat de kleed-
kamers zijn aangepast en er onge-
lofelijk veel schilder- en herstel-
werk is verricht. De schuifwand 
in de sporthal wordt vervangen, 
de muren achter de doelen worden 
aangepast, wasruimten worden ge-
moderniseerd, deuren vervangen, 
plafonds aangepast, de gevels her-
steld en opnieuw gevoegd, etc. Alle 
sport- en maatschappelijke ruimten 
zijn in augustus 2017 gerenoveerd 
en gereed voor nog eens 20 jaar. 
Het dak van de sportzalen ligt dan 
vol zonnecollectoren. 

Op 27 oktober 1978 werd de Vierstee feestelijk geopend in het bijzijn van Prinses Beatrix. Heropening na 
renovatie op 27 oktober 2017 is wellicht een optie.

V.l.n.r. Tom Haagmans, Edwin van Miltenburg en Madeleine Bakker.

Julianacomplex geen monument
In 2015 heeft het college van de 
gemeente De Bilt het verzoek om 
het Julianacomplex in Bilthoven 
als gemeentelijke monument aan 
te wijzen, afgewezen. De VvE Ju-
lianaflat II heeft een bezwaarschrift 
ingediend tegen dit besluit. De on-
afhankelijke bezwarencommissie 
heeft aan het college geadviseerd 
om de bezwaren gegrond te verkla-
ren. Het college heeft nu besloten 
dat advies naast zich neer te leggen. 

De commissie stelt in haar advies 
dat het college ten onrechte het 
bedrijfseconomische belang door-
slaggevend heeft laten zijn bij de 
afwijzing van de monumentensta-
tus. Echter het college heeft meer-
dere belangen meegewogen en juist 
een integrale afweging gemaakt in 
de aanpak van het centrum. Zij is 
van mening dat de bezwarencom-
missie daar onvoldoende betekenis 
aan heeft toegekend. 

Poortgebouw
Al in 2009 is in verschillende plan-
nen opgenomen dat op de plek van 
Bilthoven Centraal (het kopgebouw 
van het Julianacomplex aan de Ju-
lianalaan 1) een poortgebouw is 
voorzien. 

Dit maakt onderdeel uit van de ge-
hele aanpak om het centrum op te 
waarderen naar ‘een centrum dat 
past bij het dorpse karakter van 
Bilthoven met een passend voor-
zieningenaanbod’.

Het college is van mening dat er 
geen nieuwe inzichten zijn die nu 
om een andere afweging vragen 
over deze locatie. 

Door het bezwaar van de VvE onge-
grond te verklaren, blijft het eerder 
genomen besluit (om het complex 
niet aan te wijzen als monument) in 
stand. 

Afwijzing van de monumentenstatus voor Bilthoven Centraal maakt de 
weg vrij voor bouwplannen.

[foto Henk van de Bunt]
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Maertensplein 98 (Dijckstate)
3738 GR Maartensdijk

Tel: 0346-212412 (Groenekan)
Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)

www.ffvisscher.nl • info@ffvisscher.nl

Andullatie therapie
bij Fysio Fitness Visscher

Andullatie therapie is een therapie, die is gebaseerd op variërende frequenties 
van trillingen, gecombineerd met warmte van infrarode straling, waardoor diverse 
pijnklachten van spieren en skelet kunnen verminderen. Inmiddels is gebleken,
dat de therapie ingeval van langdurige, chronische aandoeningen bij 84% van
de patiënten tot een vermindering of verzachting van de pijnklachten leidde.

De therapie heeft een gunstig effect bij:
• Chronische (lage) rugpijn
• Botontkalking 
• Pijnlijke gewrichten
• Pijnlijke en/of zwakke spieren
• Overspanning van de spieren
• Neurologische aandoeningen

Sinds een maand hebben wij ‘Fysio Fitness Visscher’ het andullatie massagebed 
in ons bezit! Als jij degene bent die denkt : dit is iets voor mij, dit wil ik proberen!
of ben je gewoon een keer nieuwsgierig, kom dan langs bij Fysio Fitness Visscher 
te Groenekan en meld je bij ons aan de balie om het uit te proberen! 

Andullatie therapie
1 keer: € 3,50
5 keer: € 15,-
10 keer: € 25,- 

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

De Oude School
Aan de Burgemeester De Withstraat 31 staat De Oude School. De Historische Kring D' 

Oude School meldt, dat De Oude School een van de oudste gebouwen van De Bilt is.
De school werd in 1652 gebouwd op grond die bij het voormalige Vrouwenklooster

behoord heeft. Het was lange tijd de enige school van het dorp.
 

De Oude School was ook de woning van de 
schoolmeester/koster (*).‘Behalve school was De 
Oude School ook de schoolmeesterwoning. En 
aangezien de schoolmeester tegelijk ook koster 
was, kon die woning ook kosterswoning genoemd 
worden. De eerste schoolmeester c.q. koster was 
Jan Jansz. Leerhaef. Hij begon met een klas van 
ongeveer 35 leerlingen. De laatste leraar die in De 
Oude School heeft lesgegeven was G.D. Enderlé. 
Anno 1844 waren er ongeveer 150 leerlingen. Die 
pasten niet meer in het gebouw en er moest een 
groter onderkomen worden gezocht.’

Rijtuigenfabriek
De Biltse school verhuisde in 1845 naar de ver-
bouwde rijtuigenfabriek van Soeders aan de 
Dorpsstraat vanouds Steenstraat, thans nummer 
25. Dat pand was in 1844 verbouwd tot raadzaal, 
schoollokaal, onderwijzerswoning en cachot. In 
1846 kocht het kerkbestuur van de Nederlands-
hervormde kerk het leeggekomen schoolgebouw 
en vestigde er een bewaarschool in. Tot 1873 bleef 
de bewaarschool in het pand gehuisvest. De Oude 
School is in de loop der jaren diverse malen uitge-
breid en verbouwd. Het pand is in 1981-1982 op 
initiatief van de toenmalige Historische Stichting 
Oostbroek en De Bilt gerestaureerd. Het bestaat 

thans uit enkele appartementen. Het voorste (en 
oudste) gedeelte ging na 1982 onderdak bieden 
aan de Historische Stichting Oostbroek en De 
Bilt. Deze Stichting (tegenwoordig Van Ewijck 
Van Oostbroek en De Bilt Fonds) heeft de Histo-
rische Kring D'Oude School (opgericht in 1992) 
de gelegenheid gegeven om het pand te gebruiken 
voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

Muzieklessen
Er worden tegenwoordig in De Oude School o.a. 
muzieklessen gegeven. Al is het dus niet meer een 
school in de normale betekenis van het woord, er 
vinden wel educatieve activiteiten plaats. In de 
zijgevel van het gebouw bevindt zich een gevel-
steen. Hier op staat te lezen: ‘1652 gesticht als 
eerste Biltse school tevens kosters meesters wo-
ning. 1982 hersteld en opnieuw ten dienste van de 
Biltse gemeenschap gekomen’.

(fotografie + tekst Joyce Reimus / OogopDeBilt.nl)

(*) De tekst van deze reportage is ontleend aan 
de website van de Historische Kring D'Oude 

School. Meer informatie over De Oude School en
gerelateerde onderwerpen is te vinden op.

Het gebouw aan de Burgemeester de Withstraat.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
26 juli 2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. Per combinatie kan de prijs verschillen. 

* U krijgt 50% korting op de totaalprijs

 Hollandse kersen
Schaal 400 gram

1.991.991.991.
400 gram

Per kilo 4.98

 Hoogvliet 
ambachtelijke salade
2 kuipjes van 150 gram
van: 1.52 - 3.98
voor: 0.76 - 1.99

1+1
GRATIS*

2.992.992.992.
2 pakken

Magnum ijs 
2 pakken met 4 stuks
5.10 - 6.18

TOPKWALITEIT 
HOLLANDSE KERSEN 

UIT DE BETUWE!

STUNTPRIJS!

Fietsgilde ’t Gooi 
organiseert fietstochten

Het fietsgilde bestaat uit vrijwilligers die in de maanden mei tot en met 
september wekelijks bijzondere fietstochten begeleiden door het Gooi. 
Gedurende de tocht wordt een aantal keren gestopt en vertelt de gids 
verhalen over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur. 
Op woensdag 29 juni heeft het Fietsgilde de 10.000-ste deelnemer mo-
gen begroeten sinds de start in 1998. Er worden dagtochten van circa 
35 km georganiseerd en middagtochten van circa 17 km.

De eerstkomende tochten zijn zaterdag 23 juli door de gemeenten 
Mijnden, Breukelen, Nieuwersluis en Loenen aan de Vecht (Dagtocht) 
en woensdag 27 juli dagtocht ‘Sporen uit het Verleden’ door het Co-
versbos, Aardjesberg, Westerheide. Op beide dagen is het Startpunt: 
Kerkbrink, Museum Hilversum om 10.00 uur. Vooraanmelding voor 
deelnemen aan een tocht is niet nodig. Zie ook: www.fietsgilde.nl 

Prijs van 100.000 euro
Een grote verrassing voor 26 bewoners van de Berlagelaan in Biltho-
ven. Zij zijn winnaars van 100.000 euro in de trekking van de Postcode 
Loterij. De winnaars verdelen deze prijs met elkaar. Bilthoven viel eer-
der ook al in de prijzen. In juni 2014 verdeelde de Postcode Loterij in 
het Dudokkwartier 212.500 euro onder acht winnaars.

In de meest recente trekking zijn de volgende bedragen gewonnen: 
8.333 euro (2 winnaars), 5.555 euro (6 winnaars) en 2.777 euro (18 
winnaars). De bedragen lopen uiteen omdat de verdeling van het geld-
bedrag afhankelijk is van het aantal meespelende loten.

Rondleiding tuinderij
Zaterdag 23 juli om 11.00 uur is er een rondleiding over Tuinderij de 
Groene Steen op boerderij Nieuw Bureveld, Universiteitsweg 1, De 
Bilt. U kunt een kijkje nemen bij alle gewassen die groeien op de tuin, 
de bloemenpluktuin, kruiden en bijen. Na de rondleiding van 12.00 tot 
15.00 uur is een ieder die zelf de handen uit de mouwen en in de aarde 
wil steken van harte welkom voor de gezellige meehelpmiddag. De 
rondleiding is gratis; wel graag aanmelden via info@tuinderijdegroe-
nesteen.nl

Op de tuinderij kan geproefd worden van gewone én ongewone 
groenten.
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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)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

H O R L O G E - B A N D J E S 
i n c l .  a a n z e t t e n . 
Horlogebatterijtjes incl. 
inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Mooie TWEEDEURSKAST 
(blank teak), H 150 x B 112 
x D 60 cm. met uitschuifbaar 
werkblad en veel opberg-
ruimte geschikt voor PC / 
TV / bureau. € 69,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083.

Te koop: RUBBERBOOT 
met elektrische pomp. 
Buitenmaat 318x135 
cm. Zitruimte 220x75 
cm. € 100,- Tel. 035-
5771564/06-46620364

Onderschuifbed 2 losse bed-
den incl. spiralen en matras-
sen. 80x200 cm. Alleen voor 
logeren gebruikt. i.z.g.s. 
€ 50,-. Tel. 0346-212614

Goed uitziende maxicosy. Is 
handig voor kleine kinderen 
€ 20,-. Tel. 0346-243758

1001 computer hints en tips. 
Z.g.a.n. € 7,50 Tel. 0346-
243758

Twee grote kunststof honden 
manden zijn nog heel en 
netjes. € 15,- per stuk. Tel. 
0346-243758

NW boxset 4 ohm 350 W 
bhd 38 x 22 x 23 cm € 30,-. 
p.box Tel. 030-2717487

Stevig jeans-blauw baby 
wipstoeltje van Prénatal. 
Prijs € 10,-. Tel. 030-
2287534 
Grote zinken teil. € 10,-. Tel. 
030-2287534

Voor de caravan :haspel met 
snoer € 35,-. Haringen voor 
tent of luifel nieuw en gebr. 
€ 7,50. Tel. 0346-212436

Oude ijzeren melkbus met 
deksel 60 cm hoog met apar-
te melkzeef. € 49,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Vier wollen Smyrna tafel-
kleden 135 x 170 cm per 
stuk € 35,-.Tel. 035-8200359 
of 06-16641083. 

Prima kwaliteit overschoe-
nen (winter, regen, sneeuw) 
als nieuw, maat 45-47  
€ 30,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Goede kwaliteit Wirlpool 
Magnetron, dankzij de vaste 
bodem zonder draaiplateau 
gemakkelijk in gebruik. 
€ 35,-.

Hoge kinderstoel, praktische 
stevige houten stoel. Ook 
apart als tafel met stoel te 
gebruiken.€ 25,- Tel. 030-
2285535 of 06-23459235.

TV Panasonic 36 cm beeld-
buis kleur zwart in zeer 
goede staat. € 25,-. Tel. 
06-24694713

TV Wandsteun Vogel’s 
Optima Forma TVB 4314 
bel. max. 25 kg kabel inlay 
€ 15,- Tel. 06 24694713

Personeel gevraagd
VACATURES-HERMAN 
OUSSOREN: Wij zijn op 
zoek naar schoolverlaters 
in het grondwerk of in de 
groenvoorziening + Ervaren 
maaiboot machinist. Voor 
info: 06-47150210

Ass. gevr. voor 2 of 
3 dagdelen p wk op 
H O B B Y B O E R D E R I J 
bij werkzaamheden bui-
ten, rondom huis. Tel. 
06-47829656 

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht 
voor  bouwkundig 
ONDERHOUD, timmer- en 
kluswerk binnen en buiten. 
Tel. 06-42417376

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

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

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Vierklankbezorging en vakantie
Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel 
wijken door een ander dan uw vaste bezorger gelopen. 
Mocht u De Vierklank een keer missen de aankomende 
weken, dan is er grote kans dat een invalbezorger uw brie-
venbus niet gevonden heeft. Wij zorgen voor voldoende 
exemplaren op openbare plekken binnen de gemeente. 
Daar kunt u De Vierklank even meepikken. 

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boek-
handel Bouwman, Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij 
van Loo, Hessenweg 183; Mens De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. 
DeBeyeweg 1. Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de 
Haasweg 12; Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 
2; Radio Roulette, Grote Beer 33a; SSW, Waterman 45; 
V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, Soestdijkse-
weg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; 
Primera, winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, 
Emmaplein 20; Plus Supermarkt, Donsvlinder 2; Spar, Bil-
derdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Warande’, Gre-
goriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eic-
klaan 31. Westbroek: Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; 
Cafetaria Coen, Kerkdijk 3. Groenekan: Texaco Tanksta-
tion, Kon. Wilhelminaweg; Tankstation De Haan, Nw. We-
teringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5. Holland-
sche Rading: Perron Peet; Tuincentrum Karel Hendriksen, 
Tolakkerweg 138. Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 
134; Bibliotheek Maartensdijk, Nachtegaallaan 30; Maer-
tensplein; Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 Tel. 
0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en za. 
10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad lever-
baar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering alle 
merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en timmer-
werken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven. 
Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Tijdens de zomervakan-
tie is BETTY'S CORNER 
gewoon geopend! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Elke woensdag en vrijdag 
in Maartensdijk bij "Kapper 
Hans"! Zorg voor uw haar!

TE HUUR GEVRAAGD
Jonge vrouw, lerares, 36j, 
zoekt woonruimte in rus-
tige natuurlijke prikkelarme 
omgeving. Graag op de 
grond zonder bovenburen. 
Stacaravan of bungalow is 
ook welkom. 0619810495

Op ’t bankje
De twee vrouwen die hun elektrische fietsen bij het 
bankje hebben neergezet hebben veel plezier. Tenmin-
ste dat stralen ze uit. Als ze neergestreken zijn weet 
ik al gauw dat ze bij elkaar in de straat wonen en al 
heel lang goede vriendinnen zijn. ‘Dat is al vanaf dat 
de kinderen naar de basisschool gingen’, zegt Louise. 
‘We hebben kinderen van dezelfde leeftijd en kwamen 
elkaar iedere dag op het schoolplein tegen en van het 
een komt het ander.’ De andere vrouw, die Trudy heet, 
hoort het glimlachend aan. ‘Waar blijft de tijd’, zegt ze 
berustend. ‘Onze kinderen zitten nu op de middelbare 
school, maar onze vriendschap heeft ertoe geleid dat 
de kinderen ook nog steeds leuk met elkaar omgaan. 
Ze zijn bij Louise net zo thuis als bij mij. ‘ Louise is 
het daar helemaal mee eens. Ze hebben allebei een 
parttime baan. Die hebben ze op elkaar afgestemd 
zodat ze net als nu altijd samen op stap kunnen gaan. 
Trudy werkt in een winkel en Louise heeft een baan 
als receptioniste bij een groot bedrijf. ‘We hebben een 
gezamenlijk hobby’, vertelt Trudy. ‘We pluizen elke 
week de huis aan huisfolders en de aanbiedingen in 
de plaatselijke bladen uit en gaan dan op koopjesjacht. 
Voor ons is het een echt sport geworden. Onze mannen 
doen er wel eens minachtend over, maar als ze horen 
wat we weer bespaard hebben, vinden ze het toch wel 
de moeite waard.’ Ze vertelt dat de mannen nu zelfs 
vragen of hun favoriete biermerk niet ergens in de aan-
bieding is. ‘Andere buurvrouwen deden er vaak mee-
warig over, maar toen ze in de gaten kregen dat we 
toch veel voordeliger uit waren, merkten we dat ze ook 
op jacht gingen naar koopjes, want dan kwam je ze 
tegen in een supermarkt waar ze voorheen nooit naar 
toe gingen. Waar ze eerst een sticker op de brievenbus 
hadden met Ja Nee zie je nu ook Ja Ja.’ Louise hoort 
het allemaal instemmend aan en knikt af en toe om 
het verhaal van Trudy te bevestigen. ‘Zegeltjes sparen 
doen we ook’, zegt ze. ‘Je staat versteld wat je daarmee 

kan verdienen. Met de restaurantzegels hebben we in 
restaurants in de omgeving verschillende keren heel 
lekker gegeten. De man van Trudy zegt dan wel dat hij 
zonder die zegels vast niet in een restaurant was gaan 
eten, maar hij erkent toch wel dat het mooie ervaringen 
zijn.’ Louise weet nog andere dingen te vertellen die 
door hun hobby het leven verrijkt hebben. ‘We hebben 
allebei een museumjaarkaart en af en toe worden ook 
goedkope treinkaartjes aangeboden. Daar profiteren 
we dan natuurlijk ook van en op die manier hebben 
we al veel mooie steden in Nederland bezocht en door 
daar dan ook nog naar een museum te gaan zijn we 
ook cultureel bezig.’ Ik ben benieuwd of ze ook wel 
eens iets kopen waar ze de volle prijs voor moeten 
betalen, maar dat gebeurt ook. ‘Misschien juist wel 
omdat we altijd op koopjesjacht zijn kunnen we ons 
ook duurdere dingen permitteren’, zegt Louise. ‘Want 
we gaan samen ook wel naar modeshows en als we 
daar wat kopen is het meestal goed aan de prijs.’ Wat 
ze ook zo leuk vinden van hun hobby is dat ze in alle 
supermarkten thuis zijn. ‘Met onze elektrische fietsen 
komen we overal gemakkelijk en snel. Het is echt niet 
zo dat we er iedere dag mee bezig zijn hoor, want onze 
huishoudens moeten ook draaiende gehouden worden. 
Onze kinderen komen echt niets tekort.’ Trudy begint 
intussen wat onrustig te worden en wil verder, want ze 
wil nog naar een paar winkels waar ze aanbiedingen 
van gezien heeft

Maerten
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Vierstee 2.0 wil lokale exploitant
door Henk van de Bunt

De renovatie van De Vierstee gaat van start. Vierstee 2.0 is achter de schermen druk om alle 
bijkomende zaken in goede banen te leiden om de nieuwe Vierstee zo prettig 

mogelijk te maken voor iedereen.

In de voorlaatste week van juni 
verzond Vierstee 2.0 een brief aan 
het College van Burgemeester en 
Wethouders. Eén van de daarin ge-
noemde punten betrof het besluit 
dat de exploitatie en het beheer van 
de Vierstee niet langer een kerntaak 
van de gemeente De Bilt zou zijn. 
Stichtingsvoorzitter Edwin Plug: 
‘Afgelopen periode heeft het be-

stuur van stichting Vierstee 2.0 di-
verse gesprekken gevoerd met de 
beoogde exploitant. Wij zijn van 
mening, dat beheer en exploitatie 
zo dicht mogelijk bij de Maartens-
dijkse bevolking moet blijven. 

Rondom de gewenste exploitatie en 
het beheer voor de Vierstee zien wij 
overeenkomsten met de situatie bij 

het H.F. Witte Centrum in De Bilt. 
De lokale zeggenschap over ‘onze’ 
Vierstee dient behouden en langja-
rig gewaarborgd te worden. Deze 
punten afwegende komen wij tot de 
conclusie dat een geheel commer-
ciële exploitatie en beheer van De 
Vierstee samen met bijvoorbeeld 
de Kees Boekenhal en het nieuwe 
zwembad ongewenst is. De Vier-

stee is een voor Maartensdijk te 
waardevolle voorziening’. 

Overleg
In een onlangs met de gemeente 
gevoerd overleg gaf wethouder 
Madeleine Bakker-Smit hierop een 
positieve reactie. Penningmeester 
Frank Mulder: ‘We gaan gezamen-
lijk kijken of en hoe we een beheer- 
en exploitatie-stichting handen en 
voeten kunnen gaan geven. Let 
wel; dit betekent nog niet 100% 
zeker dat deze stichting er ook gaat 
komen. Er moeten nog een aantal 
afwegingen hierbij gemaakt wor-
den en er moeten in het hele traject 
nog een aantal (politieke) beslissin-

gen genomen gaan worden. Wat ons 
betreft gaat deze stichting er echter 
wel komen. De komende weken 
gaan we een verdere uitwerking 
geven aan een opzet ervan, daarna 
zal het beslistraject ingegaan wor-
den’. Wethouder Madeleine Bak-
ker: ‘Inderdaad worden meerdere 
opties van beheer en exploitatie met 
voor- en nadelen en de rol daarin 
van de Stichting gezamenlijk door-
genomen. Na de inzameling van 
gelden voor de inrichting van de 
gerenoveerde Vierstee blijkt ook 
uit dit initiatief opnieuw de enorme 
betrokkenheid van de inwoners van 
Maartensdijk bij De Vierstee. En 
daar ben ik enorm blij mee’.

V.l.n.r. Lieneke Geurtsen, Frank Mulder, Edwin Plug en Henny van der Heijden van Vierstee 2.0.

Kampioenen van Meijenhagen

Afgelopen week namen ruim 150 
deelnemers in de leeftijdsgroep 
van 8 tot 18 het tegen elkaar op tij-

dens het Open Jeugdtoernooi van 
tennisvereniging Meijenhagen. 
Ook waren er events waar de al-

lerjongste tennissers hun talenten 
konden laten zien.
(Henk Zandvliet)

Na het maken van de groepsfoto gingen alle winnaars met een mooie beker naar huis.

Reclamebord bij DOS 
Wendy van der Tol uit Westbroek 
is enkele jaren geleden een bloe-
menzaak gestart, onder de naam 
Joyce Bloemdecoratie. Het bedrijf 
loopt goed en zij vindt het leuk dat 
zij steeds meer bekendheid krijgt 
in Westbroek. Een reclamebord bij 
DOS draagt hier zeker aan bij. 

Wendy van der Tol bij haar nieuwe 
bord.

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 14 
juli alweer haar zevende van de totaal dertien avonden 
in de Zomerreeks 2016 in het Dorpshuis. Er waren 25 

deelnemende paren, waardoor er in twee 
lijnen moest worden gespeeld. 

In de A-lijn werden Erik Polders + Nico Verhaar eerste (69,83%), Jan 
Berk + Nans Lelie werden tweede (58,42%) en Trees van Doorn + Jan 
van der Heide veroverden het brons met 57,33%. 

In de B-lijn werden Jannie + Roel van Loo eerste (72,96%), Bep van 
Ballegooijen + Lidy van den Heetcamp werden tweede (69,17%) en 
Nico Bak + Trudy van Vulpen veroverden de derde trede op het ere-
podium met 67,38%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 21 juli. Bij voorkeur van te-
voren aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders ui-
terlijk op de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per persoon voor niet-leden 
en één euro voor leden. 

Zomerstop bij BCC ’86
Bridge-Combinatie Concordia ’86 in De Bilt speelde woensdag 13 
juli alweer haar zesde en vooralsnog laatste avond van de Zomer-
reeks 2016 in gebouw De Schakel aan de Soestdijkseweg Zuid 49b in 
De Bilt. Er waren 27 deelnemende paren, waardoor er zelfs in twee 
lijnen moest worden gespeeld. In de A-lijn werden Trees van Doorn 
+ Agnes Kahlmann eerste (60,42%), Mieke Neefs + Nico Verhaar 
werden tweede (59,03%) en Els van den Berg + Carel Cronenberg 
veroverden het brons met 58, 33%. In de B-lijn werden An Baur-
doux + Ingrid Jongeneel eerste (67,08%), Riet van Heijningen + Wim 
Westland werden tweede (63,33%) en Hans Créton + Bart Hagenaars 
veroverden het brons met 59,00%.

Bridge Combinatie Concordia-86 vervolgt deze vrij toegankelijke 
reeks na een stop weer op 17 + 24 augustus a.s. Aanvang 19.30 uur. 
Belangstellenden hoeven zich niet vooraf te melden, maar dienen wel 
uiterlijk 19.15 uur aanwezig te zijn. Nadere informatie: Wim West-
land, (tel. 030 2251012) of Els van den Berg (tel. 030 2281581).

Bekerwedstrijden 
FC De Bilt en SVM

De KNVB heeft de indeling van de KNVB-Bekercompetitie 2016-
2017 bekend gemaakt. FC De Bilt (2de kl.) neemt het hierin op 
tegen Delta Sport (2de kl.), Kampong (2de kl.) en SVL (1ste kl.). 
SVM(aartensdijk) (3de kl.) neemt het in zijn poule op tegen VIOD 
(4de kl.), VVJ (4de kl.) en Vv. De Dreef (4de kl.). Alle poulewedstrij-
den worden gespeeld op 20/21 aug., 23/25 aug. en 27/28 aug.

Uitslag Wedvlucht 
De 192 jonge duiven van de leden van PV De Bilt vlogen deze week 
vanaf het Belgische Oudenaarde met een gemiddelde afstand van 180 
km. J.A. Pouw werd 1, 2 en 8, Comb. van Grol + Zn. 3 en 9, Ron van 
Veggel + Zn. 4, 5, 6 en 7 en Michel van Putten 10.



Twijfels bij het beheer van 
de Biltse Duinen

door Rob Klaassen

Franz van de Kuil wandelt al zo’n veertig jaar dagelijks met zijn hond in het bos van 
de Biltse Duinen: ‘We hebben altijd English springers gehad, maar nu hebben we via 

het asiel een Welsh springer, een fantastische hond’.

Wat Franz stoort is de onderhouds-
situatie van het bos van de Biltse 
Duinen. ‘Ik was enorm blij, toen het 
Utrechts Landschap afgelopen de-
cember bekend maakte dat het bos 
na zo’n veertig jaar weer een onder-
houdsbeurt ging krijgen. Er zouden 
bomen worden verwijderd, zodat er 
door meer licht een ondergroei zou 
kunnen ontstaan. Ook hoopte ik, dat 
er wat zou worden bij-geplant, zoals 
bijvoorbeeld lijsterbes en Gelderse 
roos’ . 

Afval
Wat is er daadwerkelijk met het bos 
gebeurd? Franz: ‘Er zijn enorm veel 
dennen, maar vooral ook Ameri-

kaanse eiken, afgezaagd. De Ame-
rikaanse eiken, omdat het exoten 
zijn, die hier niet zouden thuisho-
ren. Maar geen boom geeft zoveel 
prachtige herfstkleuren als juist die 
Amerikaanse eik. En wat is nu een 
exoot? Fazanten horen hier ook niet 
thuis, maar ze zijn hier al ruim dui-
zend jaar aanwezig. Het is allemaal 
zo betrekkelijk. Het laatste half jaar 
is een groot aantal bomen gerooid 
met als gevolg dat er thans een 
enorm grote hoeveelheid houtafval 
is achter gebleven. Helaas is vrijwel 
niets daarvan opgeruimd. Er wordt 
‘ecologisch bosbeheer’ toegepast. 
Het hout blijft dan liggen voor de 
vogels, insecten, zwammen e.d’. 

Vogelkers
‘Doordat er bomen zijn gerooid zijn 
er open plekken in het bos ontstaan. 
Daar is helaas Amerikaanse vogel-
kers voor in de plaats gekomen. Als 
men echt iets wil doen om nieuwe 
soorten op de open plekken een 
kans te geven, dan zal die Ameri-
kaanse vogelkers moeten worden 
verwijderd. Het bos wordt er nu 
mee overwoekerd. Nieuwe soorten 
krijgen daardoor nauwelijks nog 
een kans. Als je nieuwe soorten wilt 
introduceren, dan moet mijns in-
ziens die vogelkers wel eerst gron-
dig worden verwijderd. Dat zal veel 
tijd, moeite en geld gaan kosten. 
Men zou volgens mij ook echt wel 

wat moeten gaan opruimen, takken 
versnipperen e.d. Waarom kan dat 
in Duitsland wel, waar ook ecolo-
gisch bosbeheer plaatsvindt? Zoals 
het nu gaat dreigt in korte tijd alle 
open plekken in het bos te worden 
overwoekerd door die Amerikaanse 
vogelkers. Het zou voor dit bos 
eeuwig zonde zijn als dat zou gaan 
gebeuren’ . 

Utrechts landschap
Wij hebben Martijn Bergen, ver-
antwoordelijk boswachter van het 
Utrechts Landschap, gevraagd naar 
een reactie: ‘Het Utrechts Land-
schap beheert haar bossen inder-
daad met als hoofddoelstelling na-
tuur. Dit houdt in dat in de meeste 
gevallen al het tak- en tophout in 
het bos achterblijft na een dunning. 
Dit heeft als voornaamste reden dat 
op de arme zandgronden geen ver-
schraling gewenst is. Er mogen dus 
voedingsstoffen in het bos achter-
blijven. Bovendien is sinds de jaren 
’70 van de vorige eeuw het belang 
van dood hout in het bos op waarde 
geschat. Het effect van dood hout 
op het ecosysteem is aanzienlijk. 
De mening dat het er de eerste 2 
jaar niet fraai uitziet is breed ge-
deeld, maar overkomelijk. Er is 
bij u in de buurt altijd een bos van 
Utrechts Landschap dichtbij waar 
dit jaar geen boswerk is uitgevoerd 

en waar u dus genieten kunt van 
groene bossen. In heel sommige 
gevallen echter wordt het overblij-
vende hout geoogst en versnipperd 
(voor de bio-energie industrie). Dit 
is slechts wanneer er sprake is van 
een rijke bodem of wanneer de bo-
dem de potentie in zich heeft voor 
zeer bijzondere flora’.

Amerikaanse vogelkers 
Martijn Bergen: ‘Utrechts land-
schap werkt altijd aan het verwij-
deren van Amerikaanse vogelkers 
(prunus), zo ook in de Biltse duinen. 
Dat het na een dunning eerst een 
explosie van opkomende prunus is, 
naast allerlei soorten als lijsterbes, 
krent en vuilboom, is geen won-
der. Het licht op de bodem schept 
ruimte voor nieuwe opslag, dus ook 
van de prunus. Utrechts Landschap 
werkt al jaren aan de bestrijding van 
prunus, ook in de Biltse Duinen. De 
vraag die hier gesteld wordt is daar-
om ook verwonderlijk. Natuurlijk 
gaan we na het broedseizoen weer 
aan de slag met deze boswerkzaam-
heden, zodat de lijsterbes en andere 
inheemse soorten de ruimte krijgen 
om zich te vestigen. Onze vrijwilli-
gers ontfermen zich met name over 
deze taak. Maar ook een jaarlijks 
studentenkamp draagt haar steentje 
dit jaar weer bij. Blijf genieten in de 
bossen van Utrechts Landschap’!
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Het zal nu wel niet meer lang duren
voor we weten wie De Bilt gaat besturen
wie de functie begeert
en dus solliciteert
kan daarna eten en gluren bij de buren

Guus Geebel Limerick

Franz van Kuil in de Biltse Duinen met zijn Welsh springer bij achtergebleven takken, waar inmiddels de 
Amerikaanse vogelkers al in doordringt.

Amerikaanse vogelkers wordt ook wel ‘bospest’ genoemd.

Amerikaanse vogelkers komt tussen 
het snoeihout al naar boven.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-07
Do.

21-07
Vr.

22-07

Varkenshaasje met
champignonroomsaus

of
Spaanse gamba`s met

paellarijst 
of

Pizza calzone

€ 10,-

Woe.
27-07
Do.

28-07
Vr.

29-07

Malse runderfilet
met truffelroomsaus

of
Bretonse visschotel

met baquette
of

Bloemkool-dadelschotel
met blauwschimmelkaas

€ 10,-

Maandmenu Juli: TAPAS MENU!
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