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Jumelage zet in op 
een groener Europa

‘Inzetten op een beter klimaat. Meer groen in alle tuinen in plaats van stenen. Kleine en 
grote initiatieven in Europa met elkaar verbinden’: met die boodschap en deelname aan 

een onlinedebat vierde het jumelagebestuur van Coesfeld de Europa-dag van 9 mei. 

Vrijwilligers van de plaatselijke 
‘Blumenfreunde’ legden op die 
dag de basis voor een mooi pu-
bliek plantsoen aan De Bilt-Allee: 
‘Wij leggen hier een klimaatre-
sistent-bloembed aan’, zo legde 
jumelagevoorzitter Heinz Öhman 
uit aan de vele nieuwsgierige pas-
santen. 

Startschot
Na een coronajaar van relatieve 
stilte heeft het jumelagebestuur van 
Coesfeld de draad weer opgepakt 
die de twee partnersteden verbindt. 
Symbolisch gelegen aan de enige 
laan van de hele wereld, die naar 
De Bilt is vernoemd zal daar straks 
een wild bloeiend en kleurrijk 
plantsoen bezoekers aan Coesfeld 
verwelkomen. Als startschot en im-
puls voor een versterkte jumelage. 

Jagtlust
Het idee is om ook in De Bilt in de 
omgeving van Jagtlust met vrijwil-
ligers een nieuw en fraai bloemperk 
met een boodschap in te richten. 
Het jumelagebestuur is in overleg 
met de Biltse afdeling van Groei 
& Bloei en de gemeente. ‘Idealen 
koppelen aan praktisch handelen. 
Kleine en grote stappen zetten naar 
een groener Europa, dat is wat we 
in deze ingewikkelde tijd met de ju-
melage prioriteit willen geven’, al-
dus Tine Rigter, voorzitter van het 
jumelagebestuur van De Bilt, die 
Coesfeld van harte feliciteert met 
het initiatief. 

Kinderblik 
Ook in Coesfeld wordt de vrede 
gevierd. Onder meer met een verge-
lijkbare expositie van kindertekenin-

gen, die ook in De Bilt was te zien, 
al geruime tijd geleden opgezet door 
de beide jumelagepartners. Deze 
vindt dus plaats in de Jacobikerk in 
Coesfeld. Een vuist die ketens stuk 
slaat, vredesduiven met een olijftak, 
een ketting van mensen, die hand 
in hand om de wereldbol lopen. De 
creatieve uitingen van 12-14-jarige 
leerlingen van scholen uit De Bilt, 
Coesfeld en Miescisko zullen er 
voorlopig nog te zien zijn. Brigitte 
Exner van de jumelagepartner vindt 
het fi jn dat de goed bezochte expo-
sitie een beetje goed maakt dat het 
geplande Vrijheidsfeest van de beide 
jumelagepartners in Coesfeld geen 
doorgang mocht vinden. ‘Zo draagt 
de stedenband toch zijn steentje bij 
aan een vreedzaam en tolerant Eu-
ropa’, aldus Brigitte. 
             (Ger Tielen)

Oud-burgemeester Öhmann (links) - voorzitter van het jumelagecomité in Coesfeld - draagt bij aan het 
realiseren van een klimaatresistent-bloembed aan De Bilt-Allee.

Een duurzaam De Bilt 
maakt wereldwijd 

verschil
Ook dit jaar organiseert Duurzaam De Bilt de ‘Week van de Duur-
zaamheid’. De week begint zaterdag 9 oktober. Iedereen is welkom 
in deze week een activiteit  te organiseren die bijdraagt aan een 
duurzame Biltse samenleving. 

Verleden jaar organiseerde Judith van de Beweegruimte een workshop 
over positieve gezondheid, gaf Tap Dela een rondleiding over de na-
tuurbegraafplaats en zorgden Westbroekers voor een bloemrijke entree 
van hun dorp door bloemenbollen te poten en bloemenzaad te zaaien. 

Biltse Week 
Het is de vierde keer dat Duurzaam De Bilt deze week organiseert. 
Maaike Noorlander: ‘Je ziet meer en meer in de samenleving hoe be-
langrijk duurzaamheid is. Bedrijven adverteren er mee. Op huizen zie je 
steeds meer zonnepanelen. En er zijn politieke discussies’. Haar collega 
Joanne Penning vult aan: ‘Niet iedereen laat zien wat hij doet. Anderen 
willen iets bijdragen, maar zoeken mensen om dat mee te doen. Kijk, 
daarvoor is deze week er’. Duurzaam De Bilt daagt mensen uit actief te 
zijn voor een duurzame Biltse leefomgeving. Op de site van Duurzaam 
De Bilt komen alle activiteiten. Als iedereen doet wat hij belangrijk 
vindt, dan komen we er met elkaar! 

Meedoen 
Een betere wereld begint niet alleen bij onszelf. Je kunt het bereiken 
met elkaar  en wereldwijd. De global Goals staan daarom centraal in de 
Week van De Duurzaamheid. De koplopers van Duurzaam De Bilt zijn: 
BENG!, Biltsheerlijk, Werkgroep Fair-trade. Samen voor De Bilt en de 
Wereldwinkel. De gemeente De Bilt steunt deze week. 
Wilt u ook een activiteit doen in de Week van de Duurzaamheid? Ga 
dan naar: www.duurzaamdebilt.nl. Informatie is ook te verkrijgen via: 
info@duurzaamdebilt.nl.

Steeds meer daken worden voorzien van zonnepanelen.
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Het station Bilthoven krijgt in het IRP een belangrijke functie. 
Zie pagina 3
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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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

23/05 • 10.30u - Ds. Harold Oechies + 
mevr. ds. Marjolein Cevaal - Erbrink

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
23/05 • 09.30u - Ds. J. Belder

23/05 • 18.30u - Prop. H.E. Neervoort
23/05 • 09.30u - Ds. M. van Dalen

Woudkapel
23/05 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Maximaal 30 personen; aanmelden via 
opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

23/05 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
23/05 • 10.30u - Gebedsviering 

R. Grotenhuis 
Vieringen zijn online, zonder 

kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

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

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
23/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

 Belijdenisdienst
Besloten - via RTV De Bilt uit te 

zenden - dienst; alleen voor genodigden 
toegankelijk.

24/05 • 10.00u - Ds. J.P. Ouwehand
Maximaal 30 personen; vooraf 

aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

23/05 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
23/05 • 09.00u - Eucharistieviering 

M. Meneses
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
23/05 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
23/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

23/05 • 10.00u - Ds. G. de Greef
23/05 • 18.30u - Ds. R. van de Kamp

23/05 • 10.00u - Ds. H. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

23/05 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

23/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
23/05 • 18.30u - Ds. G.H. Molenaar

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

23/05 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

24/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
Belijdenisdienst

PKN - Ontmoetingskerk
23/05 • 09.30u - Ds. J.J. Doolaard

Aanmelden verplicht: Dienst ook online 
te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
23/05 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

23/05 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
23/05 • 18.30u - dhr. J. Grootendorst

PKN - Herv. Kerk
23/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
23/05 • 18.30u - Ds. J.J. van Holten 

24/05 • 09.30u - Proponent 
G.A. van Ginkel

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Koninklijke 
Onderscheiding

Op 12 mei 2021 reikte burgemeester Sjoerd Potters in de trouwzaal 
van Jagtlust een Koninklijke Onderscheiding – Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau - uit aan de heer Johannes Bloemendal. Zijn echt-
genote Co spelde hem de bijbehorende versierselen op.

Joop (89) is al ruim 75 jaar lid van BVC en FC De Bilt. De jaarlijkse 
lintjesregen was twee weken geleden rond Koningsdag, maar burge-
meester Sjoerd Potters maakte speciaal voor Joop woensdag 12 mei 
wat ruimte in zijn agenda om hem te onderscheiden; precies op de dag 
dat 100 jaar geleden BVC werd opgericht, de club waarvan Joop in 
december 1945 lid werd. 

Breuk
Joop begon als voetballer, maar rond zijn dertigste kwam daar door 
een beenbreuk vervroegd een eind aan. Joop bleef als vrijwilliger actief 
bij de club. Hij was onder andere leider van het tweede elftal, grens-
rechter bij het eerste en trainer van het damesteam waarin zijn dochter 
Joke voetbalde. Verder maakte Joop jarenlang de kleedkamers schoon 
én was een tijdje keeperstrainer. De laatste jaren verzorgde Joop de 
ontvangst van tegenstanders en scheidsrechters. Iets wat hij snel weer 
hoopt te doen. Joop is een alom geliefd persoon binnen de vereniging, 
die altijd en voor iedereen klaarstaat, hij is een echte verbinder.

Westbroek
Joop Bloemendal is 89 jaar en geboren en getogen in De Bilt. Hij heeft 
nooit in een andere gemeente gewoond. Echtgenote Co de Graaf is ge-
boren in Westbroek aan de Gageldijk. Na hun trouwen gingen ze inwo-
nen bij de broer van Joop. Joop was en is nog steeds betrokken bij FC 
De Bilt. Iedere zaterdagmorgen stonden Joop en Co al om half negen 
langs het veld als de achterkleinzoontjes van elf en negen jaar voet-
ballen. Voetbal houdt de hele familie bezig en hoewel er verschillende 
voorkeuren voor Ajax en Feyenoord zijn leidt dat niet tot onenigheid. 
Joop en Co hebben jarenlang in de kantine van de zwart-witten van 
BVC gestaan en die ook schoongehouden.    [HvdB]

Echtgenote Co spelt de versierselen op. [foto Walter Eijndhoven]

Corona hield ons maandenlang binnen
nu meer kan en de toernooien beginnen
blijven we weer vaker in huis
maar nu om te zien op de buis
wie de gouden medailles gaan winnen

Guus Geebel Limerick

VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

Je liefde, je kracht,
je warmte en je lach.
We zullen je missen,
iedere dag.

Blij en altijd met een lach op zijn gezicht.
Trots & Zorgzaam.
Zachtaardig & Lief.
Enthousiast & Positief.
Veel te vroeg. Veel te jong.

Voor ons heel onverwacht is tot onze diepe droefheid van ons 
heengegaan...

Still love you

Tim Cornelissen

21 Januari 2003 * 11 Mei 2021

De uitvaartplechtigheid zal in kleine familiekring worden 
gehouden op donderdag 20 mei om 13.30 uur
in Crematorium Den en Rust in Bilthoven.

Je kunt het afscheid volgen via de livestream:
https://dela2.plechtigheidonline.nl/login/code/7CL2-9RKP
Code: 7CL2-9RKP

Wij willen jullie vragen om een erehaag voor Tim te maken 
op de weg richting het crematorium. Graag verzamelen 
om 12.00 uur bij Restaurant Zilt & Zoet, Dorpsweg 153 in 
Maartensdijk.

Kleine jongen je bent op deze wereld dus zou je moeten vechten...
Dit leven gaat voorbij er is zo weinig tijd dus leef want jij bent vrij...
Het leven is zo kort...
Sebastiaan, Sabine & Lola Cornelissen
Bob 
XXX

Correspondentieadres:
Familie Cornelissen
Dorpsweg 145
3738 CC Maartensdijk

Condoleanceregister online:
https://snijdersuitvaart.nl/condoleance-register
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Commissie heeft veel vragen 
over zienswijzebrief

door Guus Geebel

Onder voorzitterschap van Jette Muijsson (Beter De Bilt) debatteerde de commissie Openbare 
Ruimte op 11 mei over het instemmen met de zienswijze van het college op het Concept 

Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) voor het Ruimtelijk Economisch Programma 
U10 (REP). De raad neemt op 27 mei een besluit over de zienswijzebrief. 

Met de zienswijze wordt beoogd 
het ontwerp IRP te beïnvloeden, 
dus aan te vullen of scherper te 
maken, om te komen tot een defini-
tieve REP. Het college vraagt in de 
concept-zienswijze aandacht voor 
alternatieven voor de tramverbin-
ding USP-Zeist en voor de partici-
patie. ‘Op deze punten verwachten 
wij dat er stappen worden gemaakt, 
waardoor we besluitvorming van 
het definitieve IRP dit najaar met 
vertrouwen tegemoet kunnen zien.’ 
In de zienswijze worden zorgen 
geuit over de ecologische en land-
schappelijke inpasbaarheid van 
het doortrekken van een tramver-
binding vanaf het USP naar Zeist. 

‘Aantasting van het landgoed Oost-
broek is voor onze gemeente niet 
acceptabel.’ Het college constateert 
dat de inbreng van regionale be-
langhebbenden bij het concept IRP 
nog beperkt is. 

Groen
Inspreker Patrick Greeven van 
IVM-De Bilt houdt een gloedvol 
betoog. Hij kan zich in grote lijnen 
vinden in de zienswijze van de ge-
meente. ‘Het gaat eigenlijk om de 
hele regio-ontwikkeling.’ Greeven 
is blij dat er in de reactie van de 
gemeente aandacht aan participatie 
wordt gegeven. ‘Het gaat om hele 
belangrijke beslissingen. Het gaat 

om tussen de 120.000 en 150.000 
nieuwe woningen en 80.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen die gaan landen in 
metropoolpoorten en regiopoorten. 
Dat geeft veel effecten.’ Het spreekt 
hem aan dat aan groen een hoge 
prioriteit wordt gegeven. ‘Waar het 
ons om gaat is de duurzame ont-
wikkeling in de regio.’ Greeven wil 
heel zuinig zijn op de ecologische 
verbindingen en van bestaande we-
gen gebruik maken.   

Spoorzone
Ina Duthler spreekt in namens 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord. Zij stelt dat de conclusies 
van twee participatietrajecten haaks 
staan op een aantal ambities van de 
U16. De bezwaren van Bewoners-
vereniging Bilthoven-Noord rich-
ten zich met name op de spoorzone. 
‘Wij zijn geschrokken van wat er als 
ambitie staat verwoord in het IRP. 
Voor het terrein van de Timpe en 
van Kooij heeft de projectontwik-
kelaar met omwonenden en bewo-
nersorganisaties een participatie-
traject doorlopen. Voor de visie op 
de gehele spoorzone moet het par-
ticipatietraject nog beginnen.’ Ina 
Duthler stelt dat een ontwikkeling 
van meer dan 200 woningen op het 
terrein van de Timpe en van Kooij, 
met daarnaast de ambities voor 
het station Bilthoven, ten koste zal 
gaan van een gezonde leefomge-

ving. ‘Het zal een beslag leggen op 
de infrastructuur die daarvoor niet 
geschikt is.’ Duthler vraagt om te 
wachten tot er een integrale visie op 
de spoorzone is ontwikkeld en dan 
pas een keuze over de invulling van 
het stationsgebied te maken.

Tram
De commissieleden hebben een 
groot aantal vragen die door wet-
houder André Landwehr worden 
beantwoord. Hij spreekt zijn waar-
dering uit voor inspreker Patrick 
Greeven en zou zijn bijdrage wel 
met de zienswijze mee willen stu-
ren, maar dan moet de raad daar 
een amendement voor indienen. Hij 
is het met mevrouw Duthler eens 
dat je een integrale visie moet heb-
ben voor de spoorzone om het al-
lemaal passend te krijgen. ‘Hoe ga 
je om met het busstation, hoe met 
de corridors en wat heeft het voor 
invloed op de Jan Steenlaan en de 
Soestdijkseweg-Noord. D66 is ver-
heugd dat de tramverbinding van 
de Uithof naar Zeist op de lange 
baan is geschoven. Dat komt ook 
door het groeifonds waar geen geld 
voor gegenereerd is. Wij zijn per-
tinent tegen de tram op Oostbroek. 
Ook willen wij niet inleveren op het 
openbaar vervoer dat gewoon drie 
functies heeft, sociaal, maatschap-
pelijk en economisch.’

Mobiliteitsplan
‘U ziet ook graag de Rembrandt-
laan meegenomen worden in de 
ontwikkeling van de spoorzone’, 
zegt de wethouder. ‘De vergeten 
straten die onder de Jan Steenlaan 
liggen, de Jan Gossaertlaan, zul je 
allemaal mee moeten nemen, even-
als de Soestdijkseweg en de Rem-
brandtlaan. In het vierde kwartaal 
krijgt de raad het mobiliteitsplan 
aangeboden zoals dat door Sweco 
verder wordt ontwikkeld. Een aan-
tal vragen is ook afhankelijk van 
een studie die nog opgestart moet 
worden. Vooralsnog gaat het om 
een studie naar een P+R en daar-
aan gekoppeld het OV in het ka-
der van het U-Ned. Met andere 
woorden we staan nog helemaal 
nergens. Onderzocht moet worden 
hoe het zich verhoudt tot het grote 
bredere netwerk om ons heen.’ 

Groene corridor
De kernkwaliteiten noemt Landwehr 
van essentieel belang. ‘Je kunt niet 
de karakteristieke eigenschappen van 
Groenekan, Hollandsche Rading of 
Bilthoven-Noord zomaar verande-
ren. Mensen hebben daar hun fysieke 

leefomgeving en hun roots, dat zijn 
de kernkwaliteiten. De borging in 
het buitengebied, van onze landgoe-
deren, het ganzenrustgebied, water-
bekkens, de forten van de nieuwe 
Hollandse Waterlinie, dat zijn onze 
kernkwaliteiten. We hebben met 
de stad Utrecht afgesproken dat we 
tussen ons grondgebied, het gebied 
Ruigenhoek, en de stad een groene 
corridor willen hebben. De stad im-
plodeert en je zult rekening moeten 
houden met mensen die toegang tot 
recreatie nabij willen hebben.’ 

Amenderen
In de tweede termijn van wethou-
der Landwehr gaat hij in op ver-
volgvragen. Op vragen van D66 
over 200 woningen zegt hij dat 
we dat echt zelf moeten gaan uit-
werken. Hij noemt het logisch dat 
je naar een participatietraject ver-
wijst dat in 2012 heeft plaatsge-
vonden en wil kijken of daar even-
tueel nog lessen voor de toekomst 
uit te trekken zijn. De SGP vraagt 
waar hetgeen er staat over station 
Maartensdijk vandaan komt. ‘Dat 
komt van Rijkswaterstaat, de stu-
diering Utrecht’, aldus de wethou-
der. ‘Over de contouren gaan we 
zelf. De raad mag altijd een brief 
amenderen. Een amendement is 
dwingend. Het IRP is een regio-
naal document en dat kun je beter 
met moties beïnvloeden dan dat je 
dat probeert af te dwingen.’ 
De voorzitter concludeert dat het 
een discussiestuk in de gemeente-
raad wordt.

Het huidige P+R terrein bij het station.

De rotonde aan de Jan Steenlaan.

SOESTDIJKSE-
WEG 

VERBREDEN? 

EEN MEGA- 
BUSSTATION?

Stop dit college 
van VVD, D66, GL 

en CDA en 
red onze dorpen!

Meer weten:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 20 mei
t/m woensdag 26 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

VOORDEEL HELE WEEK

Vrijdag en zaterdag voordeel

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Runderrookvlees
Boterhamworst
Gebraden rosbief

Filet Americain
Sellerie salade
Pulled pork salade

Cheeseburgers of 
Angus burgers

Verse kiploempia's 3
VOOR 6.-

500 gram gehakt + 
4 slavinken

SAMEN
VOOR 10.-

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

Vrijdag en zaterdag voordeel

Aangepaste openingstijden!

VANWEGE DE VERBOUWING STAAN WIJ MET ONZE 
MARKTWAGENS TUSSEN LANDWAART EN NAGEL!4 + 1

GRATIS

BIEFSTUKSPIESEN

4
VOOR 10.-

Extra donderdag voordeel:

KIPDIJFILET
1 KG

VOOR 8.98

www

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

Notenafdeling:

Gerookte 
amandelen
En
Maartensdijkse mix
Nu 2 bakken € 7,98

Fraisier taart
Met de lekkerste Prestige aardbeien

Nu € 14,95
Appel – Crumble
Het perfecte nagerecht..!!

Nu € 3,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 20 vrijdag 21 en zaterdag 22 mei.

Rijk gevulde pilav
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

De allerlekkerste
Hollandse kas bloemkool

€ 2,99
Nu

Vers gesneden
Ananas

€1,99
Volle bak

Wat eten we met Pinksteren?

De aller lekkerste asper-
ges van onze vaste teler.

Gratis geschild…..
Scherpe dagprijzen..!!

Extra tip.
Probeer eens onze fan-
tastische witte en rode 
wijn bij de asperges…

25
05

26
05

Varkenshaas
in zachte whisky saus met Bonne Femm

€ 1,75
100 gram

Courgette- basilicum soep 
met Hollandse garnalen

€ 5,95
Nu 1/2 liter 

Onze koks maken weer fantastische 
hoofdgerechten met o.a. Parelhoen, Ossenhaas, 

Kalfs Rib-Eye,  Zeewolf en nog veel meer!!!

Brunch
desem-afbakbroodjes

Nu € 2,99
Desem donker 
grof volkoren
Nu € 2,99

Ook voor Pinksteren maken 
onze bakkers weer ons 

bekende feestbrood…!!!

Vers van de traiteur

Van onze patissier

Van onze bakker

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met voorge-

rechten met o.a. Steak 
tartaar, vitello tona-

to, garnalen cocktail, 
zalmbombe, paté van 
eendenlever, verfijnde 
salade met krab en nog 

veel meer lekkers..!!

Check Facebook en 
Instagram voor meer info

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Nieuw...

Maandag 24 mei 2de Pinksterdag zijn we de hele dag gesloten..!!
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 15 juni 2021

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle 
combinaties mogelijk.
4 halen, 2 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle 
combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

KIES & MIX FRUIT
Witte pitloze druiven bak 500 gram, frambozen bakje 
125 gram, bramen bakje 125 gram, Zespri Sun Gold kiwi 
verpakt 3 stuks of Galia meloen per stuk

3 VOOR

49999

SHOARMA
Alle soorten 
Schaal 175-900 gram

+GRATIS 
PITABROODJES
+GRATIS 
PITABROODJES

Geen 18, geen alcohol

WATERVAL WIJNEN
Land van oorsprong: Zuid-Afrika
4 flessen à 750 ml

4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

Land van oorsprong: Zuid-Afrika

4 HALEN
2 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

RADLER, CORONA, 
DESPERADOS, 
CUBANISTO OF SOL
2 verpakkingen Radler krat, 6-Pack, 
losse blikjes of flesjes of alle soorten 
Desperados, Corona, Cubanisto of Sol

M.u.v Coolcans

2 HALEN
1 BETALEN*

SPARERIBS
Gegrild, Sweet of Hot
Per 500 gram

399
a5,35 - a5,50

DUBBELFRISSS OF 
BUBBELFRISSS
Alle soorten 
4 pakken of flessen à 1,5 liter

a5,72 - a7,56

4 VOOR

350

CALVÉ PARTYSAUZEN
3 verpakkingen à 250-430 gram

a3,42 - a6,24

3 VOOR

3,-
+ EXTRA

3 verpakkingen à 250-430 gram

OLA WATERIJS
2 verpakkingen à 270-660 ml

2e
HALVE
PRIJS*

+ EXTRA

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31



FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te 
staan.staan.

Finn Comfort schoenen
De nieuw collectie Finn Comfort schoenen en 
sandalen staat voor je klaar. Schoenen met een 
stevig voetbed, maar ook geschikt voor je eigen 
inlay. Deze zomer in leuke kleuren voor heren 
en dames Leverbaar van maat 36-43 en 39-50

Voorkom drukte en wachttijden in de winkel en 
boek bij voorkeur je bezoek vooraf op 
www.beterlopenwinkel.nl en boek bij George 
In der Maur Beterlopenwinkel je minimale tijd 
van 30 minuten. 

GeorGe In der Maur BeTerLoPenWInKeL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht, 030 - 2040612

openingstijden:
Maandag t/m zaterdag  08.30 - 17.00 uur

WWW.BeTerLoPenWInKeL.nL
WWW.BeTerLoPenWeBWInKeL.nL

Wij helpen u
via preventie-

schermen,
veilig via 

voorschriften
rivm!
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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.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze robuuste keukenmachines 
van KitchenAid en de bijbehorende uitbreidingen. Verrassend! 
toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar

info@vierklank.nl

HEERLIJKE
SLAGROOMSCHNITTE
met aardbeien

ER ZIJN WEER VOLOP
PINKSTERSLOFFEN!

groot en
klein

nu € 8,95

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

'Ik heb gehoord dat Kapper 
Hans ook is geprikt, 

hij knipt dus weer veilig.’

Bellen kan 212455 
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Schoenmakerij 
Van der Meyden 50 jaar 

door Henk van de Bunt

Schoenmakerij Van der Meyden bestaat dit jaar 50 jaar. Het bedrijf is in 1971 opgestart door 
Gijs van der Meyden in Brakel, die daarvoor ook al 9 jaar schoenmaker was. In 1976 verhuisde 
het bedrijf naar de Biltse Nieuwstraat. In 2014 nam zoon Gijsbert het bedrijf over en twee jaar 

later verhuisde de Schoenmakerij naar het huidige pand aan de Biltse Looydijk 107. 

Van der Meyden Sr. is geboren en 
opgegroeid in Nederhemert. Op 
12-jarige leeftijd heeft hij gekozen 
voor het ambacht van schoenmaker 
en ging naar de vakschool. Na zijn 
vakschooltijd bekwaamde hij zich 
nog in de orthopedische schoenma-
kerij, waarna hij dus in Brakel in 
een eigen zaak aan de slag ging. Via 
een vertegenwoordiger kwam hij in 
contact met schoenmaker de Ruiter 
in de Nieuwstraat in De Bilt, die 
te veel werk had. Van der Meyden 
haalde daar werk op, herstelde dat 
in Brakel en bracht het weer terug 
naar De Bilt. Het heen en weer rei-
zen werd hem te veel en samen met 
zijn echtgenote koos hij voor het 
volledig werken in De Bilt aan de 
Nieuwstraat 100 en verkoos hij als 
woonplaats Maartensdijk. 

Overname
Bij zijn jubileum als schoenmaker 
in 2012 vertelde Van der Meyden 
sr. toen niet aan stoppen te denken. 
Dat veranderde ook niet direct toen 
zoon Gijsbert aangaf het bedrijf over 
te willen nemen en voort te willen 
zetten. Gijsbert (37) had vanaf zijn 
jeugd meegedraaid, zij het op be-
perkte schaal; op zaterdag was hij 

vaak in ‘de zaak’ te vinden. Van-
wege werk (Gijsbert was oorspron-
kelijk bouwkundig tekenaar) en 
verhuizing werd die actieve betrok-
kenheid weer wat teruggedraaid, 
totdat het vlammetje, dat altijd was 
blijven branden, weer een ‘laaiend 
vuur’ werd. Geruime tijd werd Gijs-
bert door vader ingewerkt en leerde 
hij de kneepjes van het schoenma-
kersvak van pa. Van der Meyden 
Sr. ‘deed’ het bedrijf in 2014 over 
aan zijn zoon en bleef parttime nog 
werkzaam in het bedrijf. 

Verhuizing
Vanaf 1979 zat de schoenmakerij 
aan de Nieuwstraat 100 in De Bilt. 
Echter na overname door junior 
werd de oude winkel toch echt te 
klein en besloot Gijsbert (jr.) te 
verhuizen naar het voormalig pand 
van ‘Kunsthandel ‘t Winkeltje’ aan 
de Looijdijk 107. Gijsbert van der 
Meyden: ‘Wij groeiden echt uit onze 
jas in ons vorige pand. WIj hebben 
daar een kleine veertig jaar geze-
ten, met veel plezier. Maar om onze 
klant zoveel mogelijk van dienst te 
zijn, moesten wij echt uitzien naar 
een andere winkelruimte. Wij heb-
ben hier meer dan 2,5 maal zoveel 

ruimte als aan de Nieuwstraat’. Van 
der Meyden (sr.) die nog actief is in 
het bedrijf, is blij met de keuze die 
zijn zoon maakte. ‘De buurtgenoten 
in de Nieuwstraat vonden het jam-
mer dat wij vertrokken. Weer een 
winkel minder. Van het oude pand 
werd een woonhuis gemaakt’. 

Gilde
Inmiddels zijn ook Ernst-Jan en 
Jozien werkzaam in het bedrijf. 
In de winkel worden alle soorten 
schoenen gerepareerd, van alle mer-
ken. De schoenmakerij is lid van 
het Schoenmakersgilde, daardoor 
worden schoenen van Van Bom-
mel, Floris van Bommel en Van 
Lier gerepareerd met originele ma-
terialen. Hetzelfde geldt voor de 
Dubarry-laarzen: ook deze kunnen 
met originele materialen worden 
hersteld. Maar niet alleen dat. On-
derhoudsproducten, zoals diverse 
soorten schoencrème, maar ook ve-
ters, inlegzolen, alles is te vinden in 
de winkel. Ook zijn er vele (luxe) 
lederwaren te vinden. Er zijn altijd 
1000 riemen op voorraad.

Actie
Om het jubileum van de winkel te 
vieren, kunnen klanten genieten 
van diverse acties in de maand mei. 
Gijsbert: ‘Wij geven 20% korting 
op lederwaren. En voor elke beta-
lende klant ligt er een leuke attentie 
klaar. Houd verder onze website, 
Facebookpagina en Instagram in de 
gaten. We willen deze gelegenheid 
ook gebruiken om alle onze klanten 
hartelijk te bedanken voor het in 
ons gestelde vertrouwen. Ook in de 
afgelopen corona-periode zijn we 
door hen niet vergeten. We hopen 
nog lang hun vertrouwde schoen-
maker te zijn’.

Meer muziekonderwijs in De Bilt 
door Henk van de Bunt

Alle kinderen van de basisschool zouden muziekles moeten krijgen vindt de stichting Méér 
Muziek in de Klas. Erevoorzitter is koningin Máxima, al jaren. In de aanloop naar 

haar vijftigste verjaardag op 17 mei ging de stichting de boer op 
om scholen lekker te maken voor muziekles.

‘Muziek is goed voor de ontwikke-
ling van kinderen’, zegt Carolien 
Gehrels van de stichting. ‘Met re-
kenen en taal ben je heel cognitief 
bezig. Muziek is heel sociaal en 
emotioneel. Je wordt er creatief 
van’. De organisatie trok met de 
campagne ‘50 dagen muziek’, tot 
de verjaardag van de koningin, 
langs scholen om ze op te roepen 
muziekonderwijs te omarmen. 
Gehrels: ‘Koningin Máxima heeft 
als doel dat honderd procent van 
alle basisschoolkinderen in Neder-
land muziekonderwijs krijgt’. 

Pleitbezorger
Een van de sprekers was directeur 
Ella Prins van de Julianaschool in 
Bilthoven; Ze sprak daar namens 

alle leerlingen van basisscholen in 
De Bilt en Zeist. Ella is al jarenlang 
pleitbezorger van muziek op haar 
school: ‘Muziek hoort erbij’. Alle 
500 leerlingen op haar school krij-
gen gedurende hun hele schooltijd 
meerdere instrumentale lessen aan-
geboden en daarmee is de school 
een voorbeeld voor heel veel an-
dere scholen. ‘Zo ontstond samen 
met Kunstenhuis De Bilt Zeist het 
plan om tot een cultuurakkoord 
te komen met alle basisscholen in 
gemeente De Bilt en Zeist, waarin 
afspraken worden gemaakt over 
muzieklessen op de scholen: ‘Ze-
ker in tijden van Corona dreigen de 
kunstlessen weleens van het rooster 
te vallen en met het akkoord wor-
den scholen gestimuleerd om het 

belang van kunst en cultuureduca-
tie te onderschrijven zodat het daar-
mee voor alle kinderen een vanzelf-
sprekendheid wordt op de scholen’. 

Delen
Deze hartenwens mocht Ella delen 
met Koningin Maxima. ‘Samen 
een liedje zingen en spelen geeft 
verbinding’, zo sprak Ella konin-
gin Maxima toe. ‘Mede dankzij u 
gaan Zeist en De Bilt op 1 juli het 
muziekakkoord ondertekenen’ zo 
sprak zij verder, waarop vervolgens 
beide kinderburgemeesters Sebasti-
aan van Dijk uit Zeist en Carmen 
Braak De Bilt namens alle kinderen 
uit Zeist en De Bilt hun handteke-
ning zetten voor meer muziek in 
Zeist en De Bilt.

Koningin Maxima (midden) vindt dat basisschoolleerlingen meer 
muziekles moeten krijgen.

Muziekleraren
Op de Julianaschool in Bilthoven 
krijgen leerlingen al jaren muzie-
kles, veelal van ingehuurde vak-
leerkrachten van de muziekschool 
in de buurt. Zo speelt Valentijn 
(10) djembé en klasgenoot Amélie 
(9) zingt, speelt viool en piano. ‘Ik 
vind het heel leuk en muziek is ook 
goed voor je mentale ontwikke-
ling’. De leerlingen repeteren voor 
een muzikale voorstelling over een 
koningspaar dat hoopt binnenkort 
met pensioen te gaan. Acteurs van 
een lokale toneelvereniging spelen 
de koningin en koningin; tussen-
door brengen de kinderen liedjes 
ten gehore met titels als ‘Lanter-
fanten’. ‘Het is niet het belangrijk-
ste vak, maar het is wel leuk voor 
tussendoor’, vindt leerling Valen-
tijn. Hij slaat tijdens de repetitie 
fanatiek op de percussie, te mid-
den van schoolgenootjes die met 

bolle wangen op de trompet blazen 
of de noten omzetten tot muziek 
met een harp.

Beter leren
‘Door de muziek zo eenvoudig 
mogelijk te maken, hebben de leer-
lingen snel een succeservaring. Ze 
kunnen al gauw in het grote geheel 
meedoen’, vertelt muzieklerares 
Annet van de Hesseweg, die het 
project coördineert. ‘Rekenen en 
taal gaat beter als je muziek hebt 
in de klas’, vindt ook zij. Naar 
schatting biedt nog niet een kwart 
van de basisscholen in de provin-
cie Utrecht muziekonderwijs aan. 
Er is dus nog werk aan de winkel, 
vindt Méér Muziek in de Klas. De 
stichting spoort scholen aan om het 
zogenoemde ‘muziekakkoord’ te 
tekenen en samen met bijvoorbeeld 
muziekscholen in de buurt muziek-
onderwijs op school te regelen.

Kwaliteitsslagerij 
Zweistra verbouwt

Vanwege een grondige verbouwing bij Kwaliteitsslagerij Zweistra in 
Maartensdijk zal de komende 8 weken vanuit twee marktwagens het 
normale assortiment aan verse kwaliteitsproducten worden verkocht.

Vanaf vrijdag 14 mei is de winkel op het Maertensplein gesloten. De 
verkoop zal tijdens de verbouwingsperiode plaatsvinden vanuit twee 
marktwagens. [foto Henk van de Bunt]V.l.n.r. Jozien, Gijsbert, Gijs en Ernst-Jan: allemaal betrokken en (deels) 

actief bij de jubilaris. 

Nieuwe tenues

SVM JO13-1 ziet er dankzij de sponsoring door Joh Lam, M.Willemse 
en Roac bv weer schitterend uit.
De sponsoren hebben niet alleen de wedstrijdtenues gesponsord maar 
ook trainingspakken en voetbaltassen. En nu maar hopen dat er weer 
snel gevoetbald mag worden.

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

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

KIPDIJ BONBON
Malse gemarineerd kipdijfilet met o.a. roomkaas,
tomaat, pancetta allemaal in een oven bakje. 
Ca. 30 minuten op 160°C 100 gram 1,60

MINI PINKSTER HAMMETJE
Lekker voor bij de asperges of bij de maaltijd. Diverse
smaken: naturel, whisky, knoflook; huis gemaakt!!
Ca. 45 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,45

GOURMET EXCLUSIEF
Gezellig thuis eten. Kan natuurlijk ook lekker buiten!
Met o.a. biefstuk, varkenshaas, kipfilet, gordon bleu,
reepjes biefstuk, kalfsbiefstuk & mini kipsaté  p.p. ca 6,95

FRENCHED RACKS
Vers uit Nieuw Zeeland. Een delicatesse. 100%
biologisch dus puur natuur. Met een klein botje eraan
Stevig aanbakken en rosé afgaren 100 gram 4,95

VARKENSHAAS TRIO SPIES
Met o.a. varkenshaas, pesto & katenspek. Heerlijke
combinatie voor in de pan of op de barbecue...
Ca. 6 tot 8 min. bakken 100 gram 2,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

PINKSTER TOPPERS:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 17 mei t/m zaterdag 22 mei. 

Zetfouten voorbehouden.

LAMS BIEFSTUKSPIESJES
Voor de kenners, op de barbecue of in de oven... 100 gram 2,98
BLACK ANGUS RIBLAPJES
Iets aparts. Smelt op de tong. 

500 gram 8,75

ITALIAANSE ENTRECOTE
Iets aparts voor de Pinksteren. Met o.a. entrecote,
zontomaat, pesto marinade & Parmezaanse kaas
Mag rosé gebakken worden...... 100 gram 2,50

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers 
en voert modificaties uit aan trucks.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn wij op zoek naar een
SCHOOLVERLATER voor de functie van:

                                                                                                                                      

MONTEUR TREKKER OMBOUW

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl

Kon. Wilhelminaweg 259, Groenekan | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

          
 

Functie omschrijving:
- aanpassen chassis
- monteren luchtremsysteem op bestelwagen chassis
- monteren accessoires op B-E trekkers
- het betreft een fulltime functie 

Heb je interesse? Bel, schrijf of kom even langs.

    

VAMOS!

Vakantie in eigen land of toch naar het buitenland? Verwen jezelf met een 
nieuwe outfi t! Bij de IbizaStore in Bilthoven ben je aan het juiste adres voor 
zomerse- Ibiza- en Bohemian fashion en accessoires. Bezoek de IbizaStore 
aan de Kwinkelier 52, Bilthoven. Open van woensdag t/m zaterdag van 10.00 
uur tot 17.00 uur. 
www.ibizamarktstore.nl Facebook: IbizaStore Instagram: Ibizastorebilthoven 

ingezonden mededeling

Tel  : 0346-218118
www.vanginkelmachines.nl

Informatie?        Check:
www.vanginkelmachines.nl/vacatures 
Solliciteer direct via pz@vanginkelmachines.nl

Van Ginkel Machines is een internationaal opererend bedrijf, dat gespecialiseerd is in het maken van kip-
wagens, zowel voor landbouw, grondverzet als wegenbouw.

VGM groeit•
We zoeken collega’s:

■ machinebouwer

✔

 Je bent een aanpakker met 
technisch inzicht. 

■ verkoopmedewerker               

Je ondersteunt de verkoop met 
een klantgerichte insteek.

schoolverlaters welkom!

Parel Promotie
AV  p r o d u c t i e s

Kijk op onze website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl
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GEMEENTENIEUWS
week 20 ¾  19 mei 2021

Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona.

Corona informatie

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande of gewijzigde werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  •  Kruising -Planetenbaan-Olberslaan-Melkweg afgesloten vanaf 26 april t/m 
23 mei 2021 i.v.m. het aanleggen van een plateau. 1e branderburgerweg. 
Pluvierenlaan, Weegschaal, Orionlaan en Noorderkroon zijn bereikbaar. 
Ook de parkeergarage ‘voetbalkooi’ en appartement complex Laluna zijn 
bereikbaar, alleen via de rotonde 1e Branderburgerweg.

 •  Vrijdag 23 mei vanaf 17.00 uur de Melkweg vanaf de rotonde 1e Branden-
burgerweg – Planetenbaan richting Groenekanseweg open voor alle ver-
keer in beide richtingen.

 •  Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 
tot voorjaar 2021. Verkeer wordt omgeleid. 

 •  Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor 
 bestemmingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand  verkeer 
meer mogelijk. Meer informatie op de projectpagina:  
www.debilt.nl/vinkenplein

 •  Antonie van Leeuwenhoeklaan is vanaf heden voor onbepaalde tijd één-
richtingsverkeer. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie 
van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor door-
gaand verkeer.

Maartensdijk: •  De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met juli 2021 vervangen. 
  -  Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruis-

punt Molenwiek/Bovenkruier vanaf week 2 2021. 
  -  Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 vanaf week 2 2021.
  -  Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk
Groenekan:  •  Afsluiting spoorwegovergang Groenekanseweg van 21 mei 2021 23.00 

uur tot 25 mei 2021 06.00 uur voor alle verkeer. Er is een omleidingsroute 
ingesteld. Houd rekening met een langere reistijd.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen 
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorza-
ken. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • (030) 228 94 11 • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za 
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten kantoortijden: 
(06) 558 76 775

Omgevingsvisie De Bilt

Veel inbreng  
van inwoners 
In april 2021 was de eerste Maand van 
de Leefomgeving voor de Omgevings
visie De Bilt. Veel inwoners van de ge
meente De Bilt hebben van zich laten 
horen tijdens deze eerste gemeente
brede participatieronde. 

U liet ons volop weten wat u vindt van uw 
leefomgeving. En hoe u de toekomst van de 
gemeente De Bilt ziet. Dank voor het invullen 
van de online enquête, het deelnemen aan 
de online bijeenkomsten, het invullen van de 
enquête via het Inwonerspanel, (persoon-
lijke) gesprekken en reacties via sociale 
media. We zijn oprecht blij met uw inbreng 
voor de Omgevingsvisie De Bilt. 

De gemeente De Bilt is nu alle reacties aan 
het verwerken. Dit doen we aan de hand van 
de thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens 
deze eerste participatieronde. Binnenkort 
vindt u een overzicht van de reacties op 
hoofdlijnen op www.doemeedebilt.nl. 

Gewijzigde openingstijden rondom Pinksteren
In verband met de komende feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis 
in  Bilthoven en de milieustraat in De Bilt gewijzigd.

Het gemeentehuis en milieustraat zijn gesloten op:
• Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

Asbestdaken en brand
Heeft u een asbestdak op uw schuur of 
loods? Dan is dit belangrijke informatie 
voor u.

Na een brand in een pand met een asbestdak 
moeten de restanten onderzocht en opge-
ruimd worden door een gespecialiseerd 
bedrijf.

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen 
 dekken na een brand maar gedeeltelijk of 
 helemaal de kosten van het onderzoek en 
het opruimen van het asbest niet meer.  Al bij 
een klein asbestdak kunnen deze kosten 
hoog oplopen. Informeer daarom bij uw 
tussen persoon of verzekeringsmaatschappij 
of de kosten van het opruimen van het 

asbest na een brand wel of niet gedekt zijn.

Zelf uw asbestdak verwijderen?
Alleen een particulier mag per perceel 
 maximaal 35m2 van zijn asbestdak zelf 
 verwijderen. Het asbestdak dient wel in een 
goede staat te verkeren. Meer info vindt u op 
de website van de gemeente De Bilt.

Zwerfafvalonderzoekers aan de slag
In de openbare ruimte ligt zwerfafval. 
Van een verloren snoeppapiertje tot 
afval dat naast een ondergrondse con
tainer is geplaatst en daarna is weg
gewaaid. De gemeente houdt de 
openbare ruimte zo netjes mogelijk. 
Maar we kunnen niet op alle plaatsen 
tegelijk zijn. Daarom zijn we blij met 
de vrijwilligers die ook meehelpen aan 
een opgeruimde buurt. 

Wil jij ook graag helpen om zwerfafval tegen 
te gaan? Dat kan! Met de app Litterati hou-
den we voortaan het resultaat bij van alle 
schoonmaakacties. Zo weten we precies 
waar afval verschijnt en kunnen we het pro-
bleem bij de bron aanpakken, bijvoorbeeld 
door een prullenbak ergens anders neer te 
zetten. Meer dan 80 vrijwilligers rapen in 
onze gemeente zwerfafval. Deze mensen 
hebben samen al meer dan 4000 stuks afval 
in de app Litterati gezet.

Hoe het werkt
Download de Litterati-app op je telefoon of 
tablet. Tijdens of na het opruimen upload je 
een foto het zwerfafval dat jij gevonden 
hebt. Zo komen we erachter wat er het 
meest gevonden wordt op straat. 

Leen een afvalgrijper!
Heb je nog geen afvalgrijper? Deze kan je 
lenen bij Plog it Up De Bilt. 
https://sportiefinhetgroen.nl/plog-it-up-de-
bilt/het-plogpakket/

Verlopen reisdocument: vraag op tijd een 
nieuw document aan!
Het duurt nog even maar de vakantie
tijd komt er weer aan. Als er straks 
weer gereisd mag worden naar het 
buitenland is het goed als u daar wat 
betreft het reisdocument klaar voor 
bent. Check daarom nu alvast of uw 
reis document nog geldig is. Is deze 
(bijna) verlopen? Vraag dan snel een 
nieuw reisdocument aan. 

Plan alvast een afspraak in
Door de vele last minute reizen verwachten 
we een grotere vraag naar reisdocumenten. 
Daarom is het belangrijk dat u op tijd uw 
afspraak inplant. Beter voor u en beter voor 
ons. U kunt digitaal een afspraak inplannen 
via www.debilt.nl 

Later is duurder
Bent u te laat met het aanvragen van een 
reisdocument via de reguliere procedure, 

dan kunt u via een spoedprocedure alsnog  
een reisdocument aanvragen. Via deze 
 noodprocedure betaalt u meer (€125,65 i.p.v. 
€ 74,75 – prijs paspoort 18 jaar en ouder).

Denk mee over duurzame warmte
Participatieavond aardgasvrije gemeente - 31 mei om 19.30 uur
Om klimaatverandering tegen te gaan 
nemen we op den duur afscheid van 
aardgas en stappen we over naar duur
zame warmtebronnen. Wat betekent 
aardgasvrij wonen voor u? Hoe maken 
we de gemeente stap voor stap aard
gasvrij? Wat kunt u zelf vast doen om 
uw woning klaar te maken om aardgas
vrij te wonen? En hoe kunnen we 
 samen de route naar een aardgas vrij 
De Bilt uitstippelen? Deze en andere 
vragen komen aan de orde tijdens een 
participatieavond op maandag 31 mei 
van 19.30 – 21.30 uur. 

Iedere gemeente in Nederland werkt aan een 
visie op hoe zij alle huizen en gebouwen in de 
toekomst duurzaam kan gaan verwarmen, de 
Transitievisie Warmte (TVW). Wij begrijpen 
dat u hierover vragen heeft en mee wilt 
praten over deze opgave. Daarom gaan wij 
graag vroeg in het proces met inwoners,  

ondernemers en andere partijen om tafel. 
Meer informatie over het programma kunt u 
lezen op www.debilt.nl/nieuwsoverzicht

Aanmelden 
• Online programma: Vanwege coronamaat-

regelen vindt deze avond online plaats via 
het programma Zoom. 

• Aanmelden: U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar het volgende 
email-adres: duurzaamheid@debilt.nl. Na 
aanmelding ontvangt u van ons een e-mail 
met de link naar de bijeenkomst. We 
ontvangen uw aanmelding graag zo 
spoedig mogelijk.

Wij hopen dat u als bewoner wilt meeden-
ken. Op deze manier kunnen we gezamenlijk 
een transitievisie warmte opstellen, waarin 
iedereen in de gemeente zich kan vinden. 
Wij zien u graag 31 mei!



Op ’t bankje
Een grote zware man komt langzaam in de richting van het 
bankje. Hij geniet zichtbaar van het lentezonnetje dat eindelijk 
een beetje warmte geeft. Ik zit net te denken dat het bankje wel 
heel veel gewicht te verduren krijgt als hij bij me komt zitten. 
Zijn buik en achterwerk zijn bijna even rond waardoor het een 
tonnetje lijkt, nou ja, zeg maar ton. Hij besluit inderdaad bij me 
te komen zitten. Als zijn zitvlak de zitting van het bankje bijna 
bereikt heeft hoor ik opeens een gekraak. Nee, het bankje is het 
niet, dat is inmiddels van stevig, zelfs hufterproef materiaal, 
maar de man staat meteen verschrikt weer op, voelt aan de ach-
terkant van zijn broek en gaat gauw weer zitten. ‘Ontzettend, ik 
ben uit mijn broek gescheurd’, zegt hij benauwd. Ik heb het al-
leen maar gehoord maar niets gezien. Voorzichtig voelt de man 
aan de broek hoe groot de schade is en dat maakt hem niet vro-
lijker. ‘Het is een enorme scheur. Daar kan ik niet verder mee.’ 
Vertwijfeld kijkt hij voor zich uit. Ik krijg bijna de neiging om 
te zeggen dat het een teken is om iets aan zijn gewicht te gaan 
doen, maar wie weet doet de man er al van alles aan. Trou-
wens daarmee herstel je ook de scheur in zijn broek niet. Zoals 
gewoonlijk probeer ik oplossingen voor de man te bedenken, 
maar ik weet niet zo gauw wat dat zou kunnen zijn. Met een 
veiligheidsspeld, als ik die al bij me zou hebben, bereik je ook 
weinig moet ik constateren. Inwendig moet ik er ook een beetje 
om lachen, maar dat laat ik natuurlijk niet merken. Ik zie nu 
het nut van de witte gewaden die mannen in Arabische landen 
dragen, maar daar heeft de man allemaal niets aan. ‘Moet u 
ver’, vraag ik. De man schudt van nee. ‘Ik woon hier maar een 

paar straten vandaan, maar het is ver genoeg om het niet aan te 
durven naar huis te lopen. Ik kan ook moeilijk wachten tot het 
donker is’, zegt hij met een zure glimlach. De uitdrukking ‘er 
niet zonder kleerscheuren vanaf komen’ schiet me te binnen. 
Zou die in een situatie als deze ontstaan zijn, vraag ik me af. 
Ik peins intussen ook weer door wat ik voor de man zou kun-
nen betekenen. ‘Misschien kan ik bij u thuis een jas ophalen’, 
probeer ik. Hij kijkt verheugd op. ‘Als u dat zou willen doen, 
zou ik u heel dankbaar zijn.’ Zijn benauwde blik van zo-even 
verdwijnt er zowaar door. ‘Voor mij is het een kleine moeite’, 
zeg ik geruststellend. Hij geeft me zijn adres en ik ga er meteen 
op af. ‘Is het weer zover’, zegt zijn vrouw als ik de situatie heb 
uitgelegd, want het blijkt niet de eerste keer te zijn. ‘Ik loop 
wel even met u me’, zegt ze en met een regenjas over haar arm 
lopen we terug naar het slachtoffer. Die is duidelijk opgelucht 
als we er aankomen. Hij pakt meteen de jas uit de handen van 
zijn vrouw en zittend wurmt hij zich in de jas. Als de armen in 
de mouwen zitten staat hij triomfantelijk op en knoopt de jas 
dicht, waarschijnlijk uit angst dat ze van voren kunnen zien 
dat hij van achteren een scheur in zijn broek 
heeft. ‘Dat wordt weer werken aan 
de naaimachine’, zegt hij met een 
vrolijk gezicht tegen zijn vrouw. 
‘Ach’, zegt ze quasi onverschil-
lig. ‘Dat is niet meer dan een rou-
tineklusje.’ Het echtpaar bedankt 
me uitvoerig en gaat gearmd la-
chend op huis aan. Ik heb mijn 
goede daad voor vandaag weer 
verricht.

Maerten

Nootjes
De Vierklank 10 19 mei 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leuk boekje van Richard 
James. volop ideeën en prakti-
sche tips met patronen. €12,50. 
Tel. 0346-243758

V-tech 3 in 1 racer, in zeer 
goede staat., €9,50. Tel.. 
0648782494

25 allerlei verzamelboeken van 
Donald Duck €25,-. Tel. 030-
2292338

Kabelhaspel 25m €10,-. 
Heggeschaar Black en Decker 
€10,-. Tel. 030-2291560

Activiteiten
(kinder)feestje? huur een 
LASERGAMESET al voor 25 
euro www.fun-gun.nl 

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.

Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waarde-
ring. Ga dan De Vierklank 

Te koop aangeboden
3-ZITSBANK en 2 fauteuils 
merk Gelderland, kleur licht 
beige. Prijs €100,-. Tel. 0346-
212124

8 Platte ronde glazen schaaltjes 
diameter 9cm, hoogte 3,6cm 
€2,-. Tel. 06-14040516

8 boeken van Ephraïm 
Kishon.o.a. De wereld een cir-
cus en Kijk om mevrouw Lot 
€2,-. Tel. 06-14040516

Boek Graven in bijbelse bodem 
€1,-. Tel. 06-14040516

Ikea kinderstoel wit €7,50. 
Elektr. grasmaaier Bosch €40,-. 
Tel. 06-27216972 na 16.00 uur

3 Ravensburger puzzels voor 
9+ 300 st. Disney en dieren. 
€2,50 p/s samen €5,-. Tel. 
06-51024217

Metalen plantenrek voor aan de 
schutting 105 x 20 cm. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Ouderwets heksenketeltje. 
Leuk voor aan de schutting 
met plantjes. €12,50. Tel. 0346-
243758

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie 
warme zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello  

Nee verkopen we niet !!
Neem bijvoorbeeld de ‘HORTENSINEE’, die hebben we dus  niet.

Wel de Hortensia, die hebben we volop in talloze soorten, maten en kleuren.

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
Zondag 23 mei 1e pinksterdag gesloten • 2e pinksterdag open van 10.00 tot 17.00 uurNieuw: webshop.vaarderhoogt.nl

Wát een prachtige, heerlijke en makkelij-
ke plant is dat toch. Uw tuin krijgt direct 

een rijk aanzien als u er hortensia’s in 
zet. En u hoeft er zelf niet eens rijk voor 
te zijn, want ze zijn een volle week in de 

aanbieding. Dus kom maar snel langs 
en zeg maar ia, ia, ia (klemtoon op de ‘a’ 

graag) tegen uw favoriete 
hortensia.

T/m dinsdag 25 mei a.s.

Alle hortensia’s
kassakorting

25%

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

bezorgen op woensdag 
bijv: Drift, Drijverslaan, 
J a c h t h o o r n l a a n , 
Kooikersplein, Kortelaan, 
Meutelaan, Meuteplein, 
Nimrodlaan, Schutterslaan, 
S t . H u b e r t u s l a a n , 
V a l k e n i e r l a a n , 
Weidmanlaan, Wildlaan 
€8,20/week. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

Flinke, degelijke en ervaren 
Huish. HULP voor 3 u p/w. 
Tel. 06-54284402

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 

bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

Droge OPSLAG te huur 230 
m2 in Westbroek. Voor inte-
resse bel 0615031638



Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat nie-
mand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde grappen 
bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig 
en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal ongetwij-
feld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 16 Etalagepop in het water 

Wat vooraf ging: Na een lezing van kunsthistorica Joke van 
Lunteren over het belang van architect Dudok voor Heuvellust 
is boekhandelaar Wieke van Beek verdwenen. Kees-Jan van der 
Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen met 
boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. Maaike ontdekt de tas 
van Wieke op het dak. Rechercheur Prinsen krijgt een tip over een 
lichaam in de rivier bij Vikingstad. Maaike vertelt Kees-Jan over 
de ontmoeting van Wieke met de schrijver Anton Schatjager op 

het Boekenbal. Thuis ziet Kees-Jan tot zijn verrassing Joke 
van Lunteren in een televisie-interview. 

‘Ontvoerd? Dat weet ik niet,’ reageerde Joke van Lunteren terughou-
dend. ‘Ze is vermist, ja, dat klopt. En haar boekhandel is inderdaad 
gevestigd in een schitterend gerestaureerd Dudok-pand. Een juweel-
tje! Maar niemand in de gemeenteraad die daar oog voor heeft. Com-
merciële belangen hebben weer eens de overhand.’ Ze zuchtte drama-
tisch. ‘Cultureel erfgoed behouden, koesteren en doorgeven aan de 
volgende generatie? Vergeet het maar! Gelukkig is er nu een actieco-
mité opgericht, maar het blijft vechten tegen commerciële belangen.’
‘Een actiecomité?’ vroeg Kees-Jan hardop. ‘Waarom weet ik daar 
niets van?’
‘Omdat je journalist bent?’ veronderstelde Charlotte.
‘Gaan we katten?’ vroeg hij chagrijnig. ‘En als ik niets van zo’n actie-
comité weet, zal het ook wel niet heel veel voorstellen. Overigens re-
ageerde die kunstmevrouw nogal merkwaardig op die vraag over die 
ontvoering. Ze had het over een vermissing, niet over een ontvoering. 
Zou zij er meer van weten?’ 
‘Zij niet,’ antwoordde Charlotte op een toon die hem verbaasd deed 
opkijken. ‘Er is ook helemaal niets zeker over een ontvoering, laat 
staan over iets anders. Laten we nu maar even rustig afwachten.’ 
Kees-Jan staarde zijn vrouw ongelovig aan. ‘Afwachten? Wieke van 
Beek is al tien dagen weg en jij wilt gewoon afwachten?’ 
‘Wat kunnen we anders doen? We weten toch niets.’ 
‘Ik heb anders gehoord...,’ begon Kees-Jan. 
‘Ja, jij hebt gehoord dat er een actiecomité is opgericht, dat had ik al 
begrepen. En verder?’ 
‘Er gaan verhalen over een ontvoering en er zijn ook vermoedens 
dat... Nou ja, laten we niet meteen het ergste denken.’
Op dat moment ging zijn telefoon. Het was rechercheur Prinsen. ‘Ik 
heb nieuws voor je.’ 
‘Ja!’ riep Kees-Jan, ‘zeg het eens.’ 
‘Je weet, je hebt het niet van mij, want als ze horen dat ik buiten onze 
voorlichter om met de pers praat...’ 
‘Ja, ja, dat weet ik nou wel. Wat wil je kwijt?’ 
‘Nou, omdat we op zoek waren naar eventuele getuigen hebben wij in 
Vikingstad met die kunstenaar in dat atelier bij de haven gesproken. 
Eerst kwam er een lang verhaal over bezuinigingen in de cultuursec-
tor. Toen bleek dat die man zo met zijn kunst bezig was dat het hem 
nog niet eens zou opvallen als er een bende motorrijders van de dijk 
zou rijden en toen kwam het.’
‘Toen kwam wat?’ schreeuwde Kees-Jan bijna. 
‘Toen vertelde hij dat hij een installatie had gemaakt met menselijke 
figuren die strijden tegen het water en voor het water. Je weet, we heb-
ben zowel te maken met wateroverlast als met watertekort.’ 
‘Bespaar me je college, waar wil je eigenlijk naartoe?’ 
‘Voor die installatie beschilderde hij zeven etalagepoppen in alle 
kleuren van de regenboog. Maar 
deze week ontdekte hij dat het er 
nog maar zes waren. Een van die 
poppen zat blijkbaar niet goed 
vast aan de kade en is in het wa-
ter gevallen. We denken dus met 
aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid dat die oude man 
een pop heeft zien drijven.’ 

(Wordt vervolgd)
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De kinderen doen hun best om lekkere smoothies te maken
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Natuurochtend voor leerlingen 
Bosbergschool

door Kees Diepeveen

Ongeveer 10 keer per jaar krijgen alle leerlingen van basisschool De Bosberg in Hollandsche 
Rading een inspirerende natuurochtend. Woensdag 12 mei was het thema Bijen 

en groeien. Een actueel thema om kinderen bewust te maken van de 
belangrijke rol die bijen in onze natuur spelen.

De Bosbergschool beschikt over 
een heel actieve oudergroep die 
samen met de leerkrachten thema’s 
bedenkt en ook aanwezig is om de 
kinderen te helpen en te ondersteu-
nen bij de uitvoering van de activi-
teiten. De thema’s zijn erop gericht 
dat de kinderen letterlijk en figuur-
lijk met hoofd, hart en handen bezig 
zijn. Dit kan variëren van werken 
in de moestuin, excursies naar het 
bos, koken, materiaal-onderhoud 
tot gastlessen over het thema. Door 
te werken met ‘echte’ materialen en 
organismen is er een voortdurende 
wisselwerking tussen denken, doen 
en beleven mogelijk. Bij de samen-
stelling van een thema wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met 
de seizoenen. Deze ochtend staat 
de rol van de bijen in de natuur cen-
traal.

Smoothies 
Esther Klaver is leerkracht van de 
kleuters en coördineert de natuur-
ochtend: ‘We hebben deze ochtend 
gekozen voor vier activiteiten die 
gerelateerd zijn aan het thema. Om 
de kinderen te vertellen over het le-
ven van de bij en het bijenvolk heb-
ben we een imker uitgenodigd. In 
de moestuin van de school leren de 
kinderen zaaien. Ook in bakken, die 
in de klassen komen te staan. Op het 
schoolplein maken we smoothies 
van vruchten die door de bestuiving 
van bijen zijn gegroeid en bouwen 
we bijenhuisjes van bloempotten’. 

Imker
‘De activiteiten vinden op vier 
verschillende plekken in en om de 
school plaats. De groepen wisselen 

vier keer om aan alle activiteiten 
voor de ochtend te kunnen deelne-
men’ geeft Esther aan. Imker Ro-
nald de Moor wist de kinderen zeer 
te boeien met zijn verhaal over de 
bijen. Per groep mag een leerling 
een imkerjack met kap en lederen 
handschoenen aan en met een zo-
genaamde beroker de bijen uit de 
raat drijven zodat in de praktijk 
de honing kan worden gewonnen. 
Bijzonder is dat imker Ronald de 
Moor van 2013 tot 2018 directeur 
van de Bosbergschool is geweest. 
‘Bijenhouden is een uit de hand ge-
lopen hobby. Ik doe dit soort activi-
teiten niet zo veel maar voor deze 
school heb ik een speciaal plekje’ 
aldus Ronald. 

Bijenhuisjes
Onder een strak blauwe lucht 
wordt door de kinderen enthousi-
ast gezaaid onder leiding van de 

begeleiders, een vader en een opa 
van één van de kinderen. Zij leg-
gen enthousiast uit hoe de leer-
lingen onder andere bieten, rode 
kool, tomaten en andijvie in bak-
ken moeten zaaien. Deze bakken 
worden in de klas geplaatst zodat 
de kinderen de jonge plantjes ver-
der kunnen verzorgen en het groei-
proces volgen. De moestuin van 
de school wordt door buurtbewo-
ners onderhouden. Zij verzorgen 
het zaaigoed zodat de kinderen 
het groei- en ontwikkelproces ook 
buiten kunnen volgen.
Twee groepen zijn op het school-
plein druk bezig met het maken 
van smoothies en het maken van 
bijenhuisjes. De kinderen die 
smoothies maken kiezen daarvoor 
zelf de vruchten uit zoals banaan, 
mango, peer en appel. De andere 
groep knutselt met bloempotten en 
maakt daar mooie geel beschilder-
de bijenhuisjes van. De kinderen 
werken zichtbaar met veel plezier 
en geconcentreerd aan hun op-
drachten.  

In de onderwijsvisie op de Bos-
bergschool is er veel aandacht voor 
natuurbeleving. Respect en zorg 
voor de natuur zijn essentieel voor 
een gezonde toekomst. Met de na-
tuurochtenden wordt hier door het 
team, leerlingen en ouders op een 
hele mooie en educatieve wijze in-
vulling aan gegeven.

Geconcentreerd wordt aan de bijenhuisjes gewerkt.

Jeugdactiviteiten bij Nova
De komende weken staan er veel 
jeugdactiviteiten gepland bij Nova 
waarbij, naast de jeugdleden, ook 
andere kinderen uit de gemeente De 
Bilt meer dan welkom zijn.

Voor de jeugd organiseert de korf-
balvereniging o.a. een vossenjacht, 
een smokkelspel en verzorgen de 
selectiespelers weer leuke en leer-
zame korfbal-clinics. Ook wordt de 
Avondvierdaagse Nova-editie weer 
georganiseerd. Vorig jaar liepen er 
ruim 50 kinderen mee.

De activiteiten vinden plaats op 
22 en 29 mei en in de week van 
14 juni. Meer info op de website 

www.kvnova.nl. Ook een mail-
tje naar gastvrouw@kvnova.nl is 
welkom.

Op de velden van Nova worden allerlei activiteiten georganiseerd.
Parel Promotie

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!
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Opgevist
Diep blauw spiegelt de lucht in het stille water. Grote witte zwanen 
drijven langzaam voorbij, de vleugelveren hoog opgezet. Vissers met 
hun hengels zoeken de rust aan de waterkant, wachten urenlang op een 
beweging aan het wateroppervlak. Onder de waterspiegel is het alles 
behalve rustig. Daar beweegt een samenleving van ontelbare diertjes, 
ieder met zijn eigen specifieke kwaliteiten. De waterplas bevat alles wat 
zij nodig hebben.

Snorkelen in de sloot biedt een verrassende blik op deze leefgemeen-
schap. Door een groen gordijn van waterplanten zwemmen baarzen en 
rietvoorns met rode vinnen. Zij leven van vis en slakjes. Bloedzuigers 
zuigen zich aan hen vast en eten zo mee. Op de waterplanten wonen 
poelslak en posthoornslak in hun eigen huisjes. Zij eten algen en insec-
tenlarven. In de modder leven kokerjuffers, de larven van de schietmot. 
In hun koker van zand en steen-
tjes ruimen zij de bodem op, eten 
plantenresten. Onder water glin-
stert een waterspin. Hij neemt 
zuurstof mee in luchtbelletjes 
tussen zijn haren, eet larven en 
kleine kreeftjes. In de slootkant 
huist de rivierkreeft, een alleseter 
en daarmee een bedreiging voor 
de onderwatersamenleving.
De blauwe reiger, ook een visser 
aan de waterkant, tuurt doodstil 
in de diepte en maakt zijn keuze. 
Hij strekt zijn nek uit, de kop 
schiet naar voren en verdwijnt 
achter de lange snavel aan onder 
water. Hij werkt de buit in één 
hap naar binnen. De onverteerde 
resten braakt hij in een bal weer 
uit. Aan die braakbal is te zien 
wat er onder water leeft. Hier ook 
de scharen van een rivierkreeft, 
want die zijn er in overvloed.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Leven uit de sloot
Opgevist en uitgebraakt
Ter spijsvertering
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Geen gekat
door Henk van de Bunt

In De Vierklank van vorige week beschrijft natuurliefhebber en IVN-lid Rob Timmer  in een 
interview Straatverbod voor katten is geen optie een ongewenste ervaring. Zijn zorgvuldig 

duurzaam ingerichte tuin wordt kennelijk belaagd door buurtkatten, waarvan er een, 
een lapjeskat (poes) de zanglijsters in zijn tuin zou hebben opvreten. 

Veroniek Clerx, die je, gezien haar 
eigen ervaringen en ook op basis 
van eerder gepubliceerde columns 
hierover, best een ervaringsdeskun-
dige mag noemen, vindt het jammer 
van alle moeite, die Timmer zich in 
zijn tuin heeft getroost en jammer 
van de moeite, die het zanglijster-
ouderpaar heeft gedaan om hun 
kinderen groot te brengen. Clerx: 
‘Timmer heeft ook een tip voor kat-
teneigenaren: Hou ze binnen en zo 
niet neem dan geen kat.’ 

Adoptie
De eerste reactie op de oproep van 
de heer Timmer van Veroniek is: 
‘Ik heb geen katten genómen, ik 
heb ze geadopteerd. Allebei het re-
sultaat van nestjes die er niet had-
den moeten zijn, omdat de eigena-
ren van de ouderdieren de moeite 
niet namen om ze tijdig te laten ste-
riliseren of castreren. Er waren tij-
den dat complete nesten in een zak 
met een steen werden verzopen. Nu 
zwerven de kittens over straat. Eén 
daarvan kwam ik op mijn vakantie-
adres tegen en nam hem na overleg 
met de dierenambulance mee naar 
huis’. 

Zorgen
Het was volgens Clerx helemaal 
niet makkelijk in het begin: ‘Hoe 

voed je een kitten op die vier 
maanden voor zichzelf heeft moe-
ten zorgen? Ik heb ‘m direct laten 
castreren en chippen. Opvoeding is 
behoorlijk gelukt; hij vertoont aan-
zienlijk minder ‘wangedrag’ bin-
nen- en buitenshuis. Hij krijgt het te 
horen als hij met een (al of niet ge-
vonden) stuk duif door het katten-
luik probeert binnen te komen. Dat 
werkt. Overigens heb ook ik een 
buurtkater in mijn natuurlijke tuin; 
katten houden nu eenmaal meer van 
vegetatie dan van tegels en kunst-
gras en verleggen ook daarom hun 
territorium. Al is het alleen maar 
om echt gras te kunnen knagen te-
gen haarballen en verstoppertje te 
spelen achter een graszode’. 

Lijsters
En hiermee komt Veroniek op het 
volgende punt: ‘Natuurlijk is de 
heer Timmer zuinig op ‘zijn’ zang-
lijsters. Zoals wij in Nederlands 
ineens met zijn allen zuinig zijn 
op het restant van onze wulpen, 
grutto’s, veldleeuweriken, kieviten, 
grijze kiekendieven, scholeksters 
en visarenden. Ze zijn schaars ge-
worden en hoe je het ook wendt of 
keert, daar is niet de buurtkat, vos, 
wolf of das voor verantwoordelijk, 
maar wij Nederlanders, die er prat 
op gaan ‘ons eigen land gemaakt’ 

te hebben. Lees: wederopgebouwd, 
ruil-verkaveld, drooggelegd, gepla-
veid, volgebouwd, bejaagd, leeg-
gevist en ‘wild-beheerd’. Voor het 
gemak vergaten we decennialang 
lang, dat er meer wezens waren 
behalve wijzelf, die gedrenkt en 
gelaafd moesten worden. Inmid-
dels zijn we zo ver van de natuur 
afgeraakt, dat buurtkatten de schuld 
krijgen van de geruïneerde vogel-
stand, die al met gebroken pootjes 
uit het ei komt vanwege het lande-
lijke stikstof-overschot. Terwijl een 
chip- castratie- of sterilisatiever-
plichting van overheidswege er nog 
steeds niet inzit’. 

Buurt
‘Afgelopen oud- en nieuw werd 
een buurtkat in Utrecht het slacht-
offer van straatjongetjes, die hem 
vermoordden met categorie-drie-
vuurwerk. Algeheel vuurwerkver-
bod: ook al zoiets dat nog steeds 
van overheidswege ‘bepolderd’ 
moet worden. En over het slotci-
taat ‘En natuurlijk zijn er middelen 
om katten te weren: vriendelijke 
maar ook minder vriendelijke ma-
nieren’: dat riekt wat mij betreft 
naar een aanzet tot heksenjacht op 
een diersoort en dat staat een na-
tuurliefhebber en IVN-vrijwilliger 
helemaal niet netjes’. 

De 12-jarige Lies van Veroniek.

Daslook zien en ruiken
Het landgoed Oostbroek heeft in elk seizoen veel te bieden. In het voorjaar kleurt het landgoed 

spectaculair wit met duizenden bloeiende sneeuwklokjes. Nu in mei is er een kleine strook 
daslook te zien, even voorbij het Hoofdgebouw aan de rechterkant. 

De daslook is een plant uit de nar-
cisfamilie. Het is in België en Ne-
derland een vrij algemene soort, 
die sinds 1950 is gelijk gebleven 
of toegenomen. De ovale bladeren 

zijn 3–5 cm breed, donkergroen en 
parallel-nervig. De bloemen hebben 
zes witte bloemdekbladen en zijn in 
losse bolvormige schermen gegroe-
peerd. Daslook komt in onze buurt 

ook voor in Amelisweerd en met 
name in het prachtige Savelsbos, een 
hellingbos in Gronsveld/Rijckholt 
(Zuid-Limburg) met enorme vlakten 
met daslook.   (Eugène Jansen)

Daslook heeft een karakteristieke knoflook-uiengeur.

Woe.
19-5

Do.
20-5

Vr.
21-5

Za.
22-5

Zo.
23-5

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

Biefstuk
met gebakken uien, 

spek en friet
(€ 15,00)

Bretonse visschotel, 
stokbrood en friet

Groentekroketjes met 
aspergesalade en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: 
Appeltaart met slagroom € 5,00

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag tussen 17.00 - 19.00 uur. 

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Terras open!
Kijk voor openingstijden op website.
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