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alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen
en komen met praktische oplossingen.

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Open monumentendag gaat door
door Henk van de Bunt

Het landelijk thema voor de Open Monumentendag is dit jaar ‘Mijn monument is jouw monument’. 
In de gemeente De Bilt is dit door het plaatselijke Comité Open Monumentendag vertaald als 

‘Mi casa es su casa’ ofwel ‘Mijn huis is jouw huis’, waarbij gastvrijheid centraal staat. 

Gelukkig is het dit jaar weer mo-
gelijk om deze locaties op zater-
dag 11 september tussen 10.00 en 
16.00 uur te bezoeken. Vaak kun-
nen de huizen in de tuin van alle 
kanten bewonderd worden, en zul-
len bewoners meer vertellen over 
de achtergronden van hun bijzon-
dere huis.

Monumenten
Een twintigtal bijzondere en mo-
numentale woonhuizen in de 
gemeente kan op zaterdag 11 
september bezocht worden. Ze 
weerspiegelen verschillende ont-
wikkelingen in de gemeente, zo-
als 17e eeuwse boerderijen in 
Maartensdijk, forensenvilla’s uit 
het begin van de vorige eeuw in 
Bilthoven en Groenekan, sociale 

woningbouw in ‘Tuindorp De Bilt’ 
uit de jaren twintig en een verras-
sende villa ontworpen door Gerrit 
Rietveld.

Koddestein
Een van die monumenten is boer-
derij Koddestein: waarschijnlijk 
eén van de oudste boerderijen van 
Maartensdijk aan de Dorpsweg 
61. Al in 1991 schrijft dorpshis-
toricus Koos Kolenbrander hier-
over: ‘De herkomst van de naam 
van de boerderij ‘Koddestein’ is 
onduidelijk. Er wordt een samen-
hang verondersteld met het in 
1472 genoemde Coddemeer dat 
als grensbepaling tussen het Gooi 
en het :Sticht wordt genoemd. De 
naam Codde komt in die tijd vrij 
veel voor. In een acte van 5 juli 

1657 wordt de boedel van Roe-
loff Codde verkocht: ‘De hofstede 
met huysinge en de landerijen ge-
legen aan de Maartensdijck’ De 
boerderij is van het type Saksich 
Hallenhuis’. Tussen de stal en het 
woonedeelte is geen duidelijke af-
scheidingsmuur. Rechts naast het 
woongedeelte van de boer is een 
arbeiderswoning aangebracht. De 
nok van het twee verdiepingen tel-

lende woonhuis is hoger dan die 
van de deel, dit verschil gaat over 
in een schuine knik’. 

Balkenbrei
‘Op een kadastrale kaart uit 1852 
lopen de bij de boerderij behorende 
landerijen aan de noordzijde (ach-
ter de boerderij) tot aan de Karne-
melkseweg in Hollandsche Rading 
en aan de zuidzijde (tegenover de 
boerderij) tot aan de Nieuwe Wete-
ring. De boerderij was een gemengd 
bedrijf (vee- en akkerteelt), de deel 
bood plaats aan 30 koeien. Op het 
bouwland werden haver, rogge, 
aardappelen, bieten en boekweit 
verbouwd. Boekweitmeel werd on-
der-meer gebruikt bij de bereiding 
van balkenbrei. 
In 1955 is Oud Koddestein ver-

kocht. De knecht van de voormalig 
eigenaar Lieftink, had op grond van 
een laatste wilsbeschikking recht 
op 12 jaar pacht van de boerderij. 
Gedurende de periode waarin boer 
Lieftink op Koddestein woonde is 
het rechtergedeelte van het woon-
huis (de arbeiderswoning) verhuurd 
aan verschillende Maartensdijkse 
families; hierna is het huis onbe-
woonbaar verklaard. Tijdens de 

Een foto van Koddestein in 1926. [Uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema]

Hofstede Koddestein aan de Dorpsweg 61 is één van de oudste boerderijen van Maartensdijk. (foto Joyce Reimus)

Biltse Rading afgesloten
In het weekend 4-5 september ligt in de planning om het regenwater-
riool door de Biltse Rading aan te brengen. Dit vooruitlopend op de 
toekomst, om zo het regenwater te gaan scheiden van het vuile water. 
Dat heeft tot gevolg dat de Biltse Rading vanaf Martin Luther Kingweg 
tot Blauwkapelseweg in weekend 4-5 september is afgesloten.

Biltse Rading t.h.v. de Martin Luther Kingweg richting Utrecht is in het 
weekeinde van 4 en 5 september afgesloten. [ foto Henk van de Bunt]

verbouwing van de het gebouw van 
Nederlands Hervormde Kerk in 
1960 zijn er op de 220 m2 grote deel 
kerkdiensten gehouden. Na het ver-
trek van boer Lieftink is de boerderij 
verkocht en heeft een woonbestem-
ming gekregen’. 

Majestueus
Johan Doornenbal (1975) heeft van 
jongs af aan een passie voor cultuur-
historie en boerderijen en heeft hier 
een aanzienlijke kennis over opge-
bouwd. Johan is gespecialiseerd 
in bouwhistorie, bouwhistorische 
reconstructies en historische inte-
rieurs en een kenner van agrarisch 
erfgoed. In een lezing in 2016 ver-
telde hij: ‘Koddestein betreft een 
in hoofdvorm zeer gaaf bewaard 
voorbeeld van bouwen in een lande-
lijke omgeving. Eveneens vanuit het 
oogpunt van de ligging (de situering 
is gaaf gelegen in het buitengebied 
van Maartensdijk) en de voormalige 
functie, heeft het pand cultuurhisto-
rische waarde. Vanwege de vroege 
gebruiks- en bewoningsgeschiede-
nis van het gebied, vertegenwoor-
digt het pand ook cultuurhistori-
sche en sociaal-culturele waarde 
als uitdrukking van een functie. De 
diversiteit aan toegepaste materia-
len en de constructieve elementen 

en zijn de moeite waard gezien de 
boeiende (gebruiks-)geschiedenis, 
de hoge leeftijd en de enorme afme-
tingen van het pand. Hofstede ‘Kod-
destein’ is een grote majestueuze 
boerderij. Het pand ligt ongeveer 
25 meter van de weg terug gelegen 
in de landelijke omgeving van het 
oorspronkelijk afgegraven veen-
weidegebied’. Voor het huis is een 
rond lopend grindpad en aan de weg 
bevindt zich een fraai monumentaal 
smeedijzeren toegangshek.

Fietsroute
Vanaf begin september ligt een 
fietsroute met alle adressen in het 
gemeentehuis, bij de bibliotheken, 
de Bilthovense boekhandel en di-
verse andere winkels en horeca in 
de gemeente. Ook staan de locaties 
op openmonumentendag.nl/debilt 
en als alternatief kunt u een digitale 
fietstocht maken langs de adressen 
via monumentendebilt.nl. 
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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  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/08 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/08 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse

29/08 • 18.30u - Ds. J. W. Hooydonk

Woudkapel
29/08 • 10.30u - Gastpredikant 

Harm Knoop
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

29/08 • 14.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
29/08 • 11.00u - Gebedsviering pastor 

Wies Sarot

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

29/08 • 10.15u - Ds. H. Hidding
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

29/08 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

29/08 • 10.00u - Ds. W. van Laar, 
Bevestiging- en intrededienst 

R.K. St. Michaelkerk
29/08 • 09.00u - Communieviering 

pastor Wies Sarot
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
29/08 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Hans Somhorst

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
29/08 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/08 • 10.00u en 18.30u - 
Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/08 • 10.00u - Oecumenische 
gebedsviering in St. Maartenskerk in 

Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/08 • 10.00u - Ds. P.H. van Trigt                                                                                                                               
29/08 • 18.30u - Ds. A.P. Voets

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/08 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
29/08 • 10.00u - Oecumenische 

gebedsviering in St. Maartenskerk in 
Maartensdijk

St. Maartenskerk  
29/08 • 10.00u - Oecumenische 

gebedsviering: Isabella Goossens
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/08 • 10.00u - Dhr. R. Koelewijn
29/08 • 18.30u - Ds. E. Versloot

PKN - Herv. Kerk
29/08 • 10.00u - Prop. C.P. Bakker

29/08 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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!

Vriendschap in 
zes brieven

Dit najaar start Humanitas Heuvelrug (De Bilt, Zeist, Bunnik, 
Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug) met het project 
Vriendschap in Zes Brieven voor mensen die geïnteresseerd zijn 
om op een creatieve manier in contact te komen met een ander: het 
initiatief koppelt onbekenden aan elkaar. 

Bij de start ontvangen de 
deelnemers een pakket met 
daarin briefpapier, envelop-
pen en postzegels. Elke twee 
weken stuurt de coördinator 
een prikkelende schrijfop-
dracht waar je in de brief op 
je eigen manier vorm aan 
geeft. Op deze manier leer 
je niet alleen de ander maar 
ook jezelf beter kennen. Er 
ontstaan zo bijzondere con-
tacten. De vriendschap duurt 
in principe zes brieven, maar 
mocht je het beiden leuk vin-
den om met elkaar in contact 
te blijven dan kan dat natuur-
lijk wel.
Dit is een initiatief waar 
iedereen die het leuk vindt 
om te schrijven en het leuk 
lijkt om via brieven iemand 
op een creatieve manier te 
leren kennen.

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 28 augustus zamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container 
op de vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 28 augsustus wordt door de muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de 
weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep 
van de kliko naar de straat wilt zetten.

Muziek bij Huize Gaudeamus

Op zondag 29 augustus om 15.00 
uur vindt er een bijzonder tuin-
concert plaats waarbij het werk 
van componiste/dichteres Rozalie 
Hirs centraal zal staan uitgevoerd  
door het Luna Strijkkwartet 
samen met sopraan Keren Mot-
seri, basklarinettist Fie Schouten 
en fluitist Marieke Schouten. 
Toegang uitsluitend mogelijk na 
reservering via concerten.hui-
zegaudeamus@gmail.com. 

Het Digitaal café zelftesten 

De zelftesten die via de over-
heid worden aangeboden dienen 
digitaal besteld te worden. Heb 
je geen computer of heb je om 
andere reden hulp nodig bij het 
bestellen van de zelftesten ga 
dan langs bij één van de Digitale 
Cafés in de Bibliotheek. De aan-
wezige vrijwilligers helpen graag. 
De vrijwilligers helpen ook bij 
het maken van een testafspraak 
of een prikafspraak bij de GGD. 
Bezoek aan het Digitaal Café is 
gratis en je hoeft geen afspraak 
te maken; bel met 085-8222777 
voor de exacte tijden en plaatsen. 

Herstart bridge  
Hollandsche Rading

De accommodatie van bridge-
club Hollandsche Rading in het 
dorpshuis leende zich lange tijd 
niet vanwege de coronapande-
mie om te spelen. Op donderdag 
2 september kunnen de kaarten 
weer ter hand worden genomen 
en start een nieuw bridgeseizoen. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met secretaris Irene 
Banken (tel. 0346 213730) of 
voorzitter Rob van der Blonk 
(tel. 06 83176797).

Werkochtend in augustus

Op 28 augustus van 9.30 t/m 
12.30 uur wordt er weer een wer-
kochtend in het Van Boetzelae-
rpark gehouden. Hoewel er ook 
in juli is gewerkt is er veel ach-
terstallig onderhoud in het park 
en zijn er veel handjes nodig. 
Er wordt gestart met koffie en 
er is ook een tussentijdse pauze. 
Er wordt in kleine groepjes van 
maximaal 4 personen verspreid 
over het park gewerkt.

Van Noord naar Zuid 
Toen en Nu

Met een oude foto van Toen en een nieuwe opname van Nu gaan Rienk 
Miedema (Toen) en Henk van de Bunt (Nu) door de zes kernen van De 
Bilt op zoek naar veranderingen. 

Er staan 208 huizen langs de Dorpsweg in Maartensdijk; aanzienlijk 
meer dan in de meeste andere straten. De huizen hebben als gemid-
delde bouwjaar 1926: ze zijn dus relatief oud. De oudste woning heeft 
als bouwjaar 1565.

Er was aan de Dorpsweg (20-22) een hoefsmid (Bos) gevestigd, 
ongeveer tegenover ‘het doktershuis’ op nr. 23. 

In 1932 is op de plaats van die oude hoefsmederij het dubbele woonhuis 
Dorpsweg 22-24 verrezen. Door de aanleg van de Dierenriem is perceel 
22 nu op de hoek van Dierenriem-Dorpsweg gelegen. 

Is deze briefwisseling iets voor jou? 
Aanmelding kan per e-mail pr.heuvelrug@
humanitas.nl .
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Een foto

In de huiskamer zitten drie
dochters, die zich aan mij
voorstellen. Ze zijn aangeslagen
door het plotselinge verlies. 
‘Wat voor vader was Ben?’ 
vraag ik. Ze beginnen te 
vertellen en de oudste 
dochter neemt mij mee naar 
een tafeltje, dat vol staat met
ingelijste foto’s. ‘Ben was 
militair’, zegt ze. Ik zie een 
foto van hem in zijn uniform. 
‘Hij was zo trots op zijn werk’, 
zegt Brenda en ze vertelt waar 
ze Ben heeft leren kennen 
en waar de familie allemaal 
gewoond heeft in binnen- en 
buitenland.

Na verloop van tijd staan 
moeder en dochters met 
fotoboeken in de hand hun 
verhaal over Ben te vertellen. 

De zomer wil maar niet doorzetten. Terwijl ik zondagmiddag nog 
in de zon zit, regent het maandagavond pijpenstelen als ik via de 

voordeur wordt binnengelaten. Ben is overleden en echtgenote 
Brenda loopt voor me uit naar boven. Ben ligt in bed. Het is net 
of hij slaapt en weer wakker kan worden. ‘Het is goed zo’, zegt 

Brenda. ‘Het voelt dubbel: wat zal ik hem missen. Maar voor 
hem ben ik blij; Ben wilde niet meer en had veel pijn’.

Als ik een paar uur later in de 
auto zit voelt het alsof ik Ben 
zelf gekend heb. De beelden
van zijn leven zitten in mijn 
hoofd. Op de rouwkaart van
Ben staat zijn foto. Op de 
binnenkant een aantal 
kleinere, die laten zien wie hij 
is geweest. Tijdens de
afscheidsbijeenkomst 
gebruiken de dochters van 
Ben foto’s om zijn leven en 
relatie met hen te vertellen. 
Door de foto’s is Ben er bij.

Foto’s kunnen ook het gesprek 
op gang brengen. In de winter 
verzorgde ik het afscheid van 
Maria. Vijf familieleden zaten 
in de aula van crematorium 
Den en Rust, de stoelen om 
de baar heen gezet. Buiten 
was het donker en het bospad 

was wit door de gevallen 
sneeuw. Ondanks de kleine 
groep aanwezigen voelde 
het huiselijk. Er was muziek, 
er werden foto’s getoond. 
Eigenlijk wilde niemand 
spreken, maar toen ik tussen 
de muziek door vragen stelde 
over de foto’s, kwamen de 
verhalen vanzelf. Het was een 
intiem samenzijn waar met 
liefde over Maria gesproken 
werd. 

Foto’s vertellen verhalen. 
Het zijn vastgelegde 
herinneringen, de stempel 
van een tijd. Een foto kan je 
helpen bij het verweven van 
het verdriet in je leven. 

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

Een foto

De zomer wil maar niet doorzetten. Terwijl ik zondagmiddag nog 
in de zon zit, regent het maandagavond pijpenstelen als ik via de 

voordeur wordt binnengelaten. Ben is overleden en echtgenote 
Brenda loopt voor me uit naar boven. Ben ligt in bed. Het is net 
of hij slaapt en weer wakker kan worden. ‘Het is goed zo’, zegt 

Brenda. ‘Het voelt dubbel: wat zal ik hem missen. Maar voor 
hem ben ik blij; Ben wilde niet meer en had veel pijn’.

Bewonersavonden warmtenet 
Brandenburg West

De gemeente De Bilt, energiecoöperatie BENG!, woningstichting SSW en waterschap HDSR werken 
samen aan de verduurzaming van de wijk Brandenburg West. Een warmtenet op lage 

temperatuur zou de wijk in de toekomst duurzaam kunnen verwarmen. 

Op 13 september is er een bijeen-
komst om met wijkbewoners in ge-
sprek te gaan over vragen als ‘Wat 
vindt u van deze mogelijke plan-
nen?’ en ‘onder welke voorwaarden 
zou u uw woning willen aansluiten 
op een warmtenet’. 

Woningen
Brandenburg West lijkt bij uitstek 
geschikt voor de aanleg van een 
warmtenet. Met de warmte van 
die bij de rioolwaterzuivering vrij 
komt, kunnen ruim 1100 woningen 
verwarmd worden. Woningen op 
deze manier verwarmen, vraagt ook 
aanpassingen aan individuele wo-
ningen. Het warmtenet kan alleen 
gerealiseerd worden als bewoners 
achter de plannen staan. 

Kosten 
‘Hoe zou de energierekening er uit 
kunnen zien? Welke aanpassingen 
zijn er nodig aan de woning? Hoe 
blijft het betaalbaar?’; allemaal op- 
en bijkomende vragen. Het is uit-
drukkelijk de bedoeling dat inwo-
ners betrokken worden en blijven 
bij het uitwerken van de plannen, 
tijdens buurtbijeenkomsten en in-
dividueel. Wanneer het warmtenet 

er zou komen, dan is dat een ge-
zamenlijke warmtevoorziening. 
Inwoners beslissen uiteraard zelf 
over de eigen woning. Het plan kan 
bovendien alleen gerealiseerd wor-
den wanneer daarvoor subsidie en 
fi nanciering wordt verworven. Het 
idee is dat inwoners die dat willen 
ook fi nancieel in het warmtenet 
kunnen participeren. 

Participatie
Een kleine groep inwoners heeft al 
meegedacht en is positief-kritisch 
over het idee van een warmtenet in 
Brandenburg West. In verschillen-

de straten werken al enthousiaste 
inwoners samen met BENG! aan de 
verduurzaming van hun woningen. 
Momenteel bereiden zij informatie-
bijeenkomsten voor in combinatie 
met een buurtbarbecue. 
Er zijn inwonersavonden op 13 sep-
tember en 11 oktober vanaf 19.30 
uur in buurthuis VVSO WVT, Ta-
linglaan 10 te Bilthoven. Aanmel-
den via www.debilt.nl/aanmelden-
brandenburgwest 
Aanmelden is niet verplicht van-
wege corona is er beperkte toegan-
kelijkheid.    [HvdB]

Warmtenet is in beeld voor o.a. de Kometenlaan in Bilthoven. (foto 
gemeente De Bilt)

Eigen barbecue
Vrijdagavond 20 augustus organiseerden bewoners van de aanleunfl at 
bij de Bremhorst in Bilthoven een gezamenlijke barbecue. Helaas mo-
gen zij niet meer meedoen met de festiviteiten, die de Bremhorst voor 
haar bewoners organiseert. ‘Dit doet de samenhorigheid geen goed’, 
aldus de heer Lammertink, één van de ‘aanleunbewoners.’ 
               [Walter Eijndhoven] 

24 bewoners verzamelen zich voor hun barbeque.

KWF De Bilt 
zoekt collectanten

In de periode 5 tot en met 11 september vindt de jaarlijkse collecte plaats 
van KWF afdeling De Bilt. Collecteren kan op geheel eigen wijze. Bij-
voorbeeld met een paar mensen uit je straat, wijk, bedrijf, sportvereni-
ging of vriendengroep collecteren in je straat of wijk of een paar uurtjes 
op de markt. Je krijgt een collectebus met een persoonlijke QR-code 
waarmee gepind kan worden. De collectes zijn nog keihard nodig. Er zijn 
heel veel evenementen niet doorgegaan in de coronaperiode waardoor 
KWF veel inkomsten is misgelopen. Help mee en geef je op als collec-
tant bij Anja Donker: tel.: 06-40712857, anja.donker@gmail.com of Nel 
Verkroost: tel.: 06-55818559, nelverkroost@gmail.com.

Bridge is een boeiende en uitdagende denksport met kaarten, dat je 
samen met een partner speelt op een club, maar het kan ook thuis 

met vrienden. Bridge is een fantastische vrijetijdsbesteding; 
het is gezellig en houdt je mentaal fit.

Bridgeopleiding Koetsiersbridge, 
Dorpsweg 264, 3738 CN Maartensdijk. 
Info c.q. aanmelden voor 01 september:

email: bridgeopleiding@ziggo.nl, tel 06 23718384

Op 6 en 7 sept. a.s. is de (her-)start van een bridgeopleid-
ing voor beginners en de daarbij behorende parallel-cur-
susavond. Beide reeksen eindigen half december. Per 
avond maximaal 12 cursisten. Op beide avonden is nog 
plaats voor 2 of 4 cursisten. Kosten € 90,- p.p. voor alle 
theorie- en 5 aansluitende trainingsavonden.

Bridgecursus voor beginners
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WIJ ZIJN TERUG VAN VAKANTIE EN HEBBEN WEER MOOIE AANBIEDINGEN VOOR 
U DEZE WEEK. U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL.

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk  |  Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

Gebraden rosbief

Gegrilde kiprollade

Gebakken boterhamworst

Filet Americain

Likkepot

Hammousse

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

BBQ PAKKET 
O.A. HAMBURGERS, KIPDIJ SATE, 
FILETLAPJES, BBQWORSTJES

100 GRAM

0.99

4 VOOR

20.-

2E KILO

GRATISKIPDIJFILET
DAGSPECIAL:

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt    1 Kg  |  7.50

Rundergehakt     1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt     1 Kg  |  8.50

STOMPETOREN ROMIG JONG

BOEREN JONG BELEGEN

500 GRAM

6.50

500 GRAM

6.50

WEEKVOORDEEL

AUSTRALISCHE SUKADE 
500 GRAM

9.98

TORTILLA'S
2 VOOR

6.-

KALFS RIBEYE

VERSE HAMBURGERS
5 VOOR

5.-

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 augustus t/m woensdag 1 september

100 GRAM

3.99 KIPFILET 5.98
500 GRAM

MAANDAG & DINSDAG

3 BIEFSTUKJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

6 TARTAARTJES 7.-
7.-
7.-
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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

Wij zijn terug van onze vakantie! 
Donderdag 26 augustus staan 
wij weer voor u klaar.

SUPER KOOPJE!

Turbana bananen
Heel kilo                € 0,99

Donderdag, 
vrijdag en zaterdag

weer volop 
luxe voorgerechten

en culinaire
 hoofdgerechten

Nieuw
diverse soorten

Lunch salades
DETOX

Ze zijn er weer!

Nieuwe oogst Hollandse 
delbare handappels

en Triomphe handperen

Van onze patissier:
Charlotte Taart
Nu                        € 15,95
Parmezaanse
Kaasstengel
Nu                            € 3,49

Pasta 
met (verse) truffel

100 gram     € 2,69

Kip curry 
met groenterijst 

100 gram     € 1,49

Snijbonen 
schotel 

100 gram     € 1,39

VERS VAN DE TRAITEUR:

ALLEEN DONDERDAG:
Alle Stamppotten 
Alle Rauwkostsalades
100 gram                € 0,99

Hollandse 
Sperziebonen

500 gram       € 0,99 

Denk aan de vitamine
Vers gesneden  
Meloenmix
Mega bak           € 2,99

Van onze bakker:
Rustique 
meergranen bol
Nu                            € 2,99
Rozijnen bollen
Zak 5 stuk             € 2,49

Notenafdeling:
Cashewnoten
gezouten of 
ongezouten

Bak                          € 3,99
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Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | info@jopieswonen.nl

Webshop: webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Jopie’s 
wonen

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, verf, woonaccessoires en cadeau’s.

Gastenverblijf in het voorhuis van onze boerderij 
voor max. 6-personen.

Voor meer info kijk op de website: 
www.jopieswonen.nl of bel 06 30405694

BEKENDMAKINGEN
week 34 ¾  25 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke or-
dening (Wro), bekend dat het college van 
burgemeester en wethouders op 10 augus-
tus 2021
het wijzigingsplan ongewijzigd heeft vast-
gesteld:

•  Wijzigingsplan Bunnikseweg 13 te De Bilt.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Bunnik-
seweg 13 te De Bilt.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is een correctie. Bij het vaststel-
len van het bestemmingsplan “Buitenge-

bied-Zuid” is deze woning ten onrechte als 
bedrijfswoning bestemd. Met voorliggend 
wijzigingsplan wordt dit gecorrigeerd naar 
een woonbestemming. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
Het wijzigingsplan is ten opzichte van het 
ontwerpwijzigingsplan ongewijzigd vastge-
steld.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 26 augustus 2021 
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.20006WP0020-VG01.

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te 
maken om de stukken in te zien. Dit is wel 
nodig als u vragen wilt stellen over de stuk-
ken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het vaststellingsbesluit kan 
worden ingesteld van donderdag 26 augus-
tus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 
2021 bij de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het wijzigingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.

Gemeente De Bilt - Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan
Bunnikseweg 13 te De Bilt

U zoekt de Soester heide??
Da’s nogal simpel, die vindt u aan de Dorresteinweg 72b

ALLE ZOMER- EN 

WINTERHEIDE

KASSA
KORTING 25%

Aanbieding geldig t/m dinsdag 31 augustus

Ja , ja, ja ... er is ook heide te vinden op de wandelroutes 
van de Utrechtse Heuvelrug, maar als het om kwaliteit 

en variatie gaat, dan moet u toch écht bij ‘t Vaarderhoogt 
zijn. Bovendien mag u die van ons mee naar huis nemen ... 
die van de Heuvelrug beslist niet. Dan krijgt u een mooie prent van de boswachter.

Onze Calluna’s bloeien zomers en de Erica’s bloeien in de winter.  
Als u een beetje slim aanplant, heeft u het hele jaar bloeiende heide in uw tuin.

En nog kleurrijk ook, want de kleurvariatie is: rood, paars, roze en wit.

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
U kunt ook webwinkelen bij ons: webshop.vaarderhoogt.nl

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

CHEESECAKE 
TAARTJE

WALDKORNPUNTJES 
MET VERNIEUWD RECEPT

nu € 7,25

nu 3+1 
GRATIS

NIEUWNIEUW

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Lokale omroep als opstap voor later
door Henk van de Bunt

Het maakt niet uit naar welke zender, naar welk radiostation je luistert en of dat nu op FM, 
DAB+, kabel of internet is; Je wilt weten wat er gebeurt in de wereld om je heen; elk uur 

verandert die wereld weer een klein beetje. Lokale omroepen vervullen daarbij 
een belangrijke maatschappelijke rol. 

Lokale omroepen draaien voor een 
groot deel (of zelfs volledig) op 
vrijwilligers; daarbij zijn er om-
roepen waar ‘wat oude mannetjes 
zitten te hobbyen’, maar ook om-
roepen, waar juist een groep jonge 
mediamakers de drijvende kracht 
is. Allemaal hebben ze echter één 
ding gemeen: de vrijwilligers - en 
betaalde medewerkers trouwens 
net zo goed -  werken er omdat ze 
radio en tv willen maken. Lokale 
omroepen zijn van oudsher dan 
ook een belangrijke broedplaats 
voor jong talent. Het overgrote 
deel van de dj’s, die je op de lande-
lijke radio hoort is ooit begonnen 
bij een ‘lokalo’.

Politiek
Lokale politici zijn veelal dol op 
het televisie-aspect van de lokale 
omroep. Ze vinden het leuk om op 
tv te komen, maar beslissen ook 
over de subsidie en licentie van de 
omroepen. Mede daarom is televi-
sie voor veel lokale omroepen het 
belangrijkste medium. Daar komt 
bij: tv is relatief duur om het te ma-
ken, dus het slokt in veel gevallen 
driekwart van het budget van een 
omroep op.

RouletteFM
Naast de tv-zender RTV De Bilt 
huist in hetzelfde pand ook de ra-
diozender voor de gemeente en re-
gio RouletteFM met veel aandacht 
voor de lokale gebeurtenissen. 
Nieuwsbulletins zijn onmisbaar op 
de radio. Tussen je favoriete mu-
ziek snel op de hoogte van de laat-
ste ontwikkelingen in de wereld, 
maar bovenal in je eigen omge-
ving. En dat proberen ze bij Rou-
letteFM dagelijks (voor je) te doen. 
Ze houden de gebeurtenissen in de 
gemeente De Bilt en regio nauwge-
zet in de gaten en brengen je op de 
hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen. ‘Daarbij richt RouletteFM zich 
in eerste instantie op de zes kernen 

van de gemeente De Bilt’, zegt Tom 
van Helderen, redacteur en nieuws-
lezer. ‘Maar daarnaast geven we 
de luisteraar ook een overzicht van 
de belangrijkste ontwikkelingen 
in Zeist, Utrecht en de Utrechtse 
Heuvelrug’. Hierbij gaat het om 
politieke gebeurtenissen, zaken die 
inwoners direct raken en ontwik-
kelingen, die invloed hebben op 
het dagelijks leven. ‘En we nemen 
daarin ook de culturele sector en de 
belangrijkste sport mee’, aldus Van 
Helderen. 

Tips
Tom van Helderen: ‘Het leuke van 
programma’s maken bij Roulet-
teFM? Betrokkenheid bij de regio, 
liefde voor muziek en het vertellen 
van verhalen komen als vanzelf bij 
elkaar. Met de mogelijkheid om 
ervaring op te doen en zo door te 
groeien naar de professionele ra-
diowereld’. 
De nieuwsredactie is voor tips be-
reikbaar via de website www.rou-
lettefm.nl, het mailadres redactie@
roulettefm.nl en via het Twitterka-
naal @roulettefm. De meldingen 
die binnenkomen worden serieus 
meegewogen in de nieuwsselectie 
voor de radio en de website. Van 
Helderen: ‘RouletteFM geeft ta-
lent de kans om de kneepjes van 
het nieuws-vak te leren. Je krijgt 
professionele begeleiding en door 
regelmatig de nieuwsbulletins te 
verzorgen krijg je de mogelijk-
heid verder te groeien. Zo hebben 
Kirsten Klomp (NOS-radio) en 
Florentien van der Meulen (Ra-
dio Veronica) in het verleden hun 
nieuwservaring opgedaan bij Rou-
letteFM.

Jurriaan Labes 
De vroegste herinnering van Jur-
riaan Labes aan de radio is een 
hoorspel voor kinderen dat Het gat 
in de heg heette: ‘Volgens mij ging 
ik nog niet eens naar school dus 

ik zal een jaar of 3 zijn geweest. 
Als klein jochie stond thuis altijd 
de radio aan - voornamelijk op 
Veronica - Will wil wel met Harry 
de fruitautomaat. Toen al was ik 
gefascineerd door al die geluiden 
die uit zo’n radio komen. In ons 
vakantiehuis in Cadzand stond nog 
zo’n hele mooie oude buizenradio 
met lichtjes erin. Daar kon ik al-
tijd heel geboeid naar kijken. Toen 
ik ouder werd keek ik s ’morgens 
altijd naar Jeroen van Inkel op tv 
met zijn geheime ochtendshow en 
vond al die knopjes van het meng-
paneel erg interessant, maar ook 
de snelheid waarmee Jeroen zijn 
programma maakte vond ik ge-
weldig. Ook de sfeer die Edwin 
Evers in Evers staat op neerzette 
vond ik fantastisch. Voor een loca-
tie-uitzending van Evers staat op 
in Utrecht heb ik, om daar bij te 
kunnen zijn, zelfs gespijbeld van 
school en ik heb dan ook wel een 
traantje gelaten toen Evers na 21 
jaar stopte. Niet voor niks zijn Je-
roen en Edwin mijn 2 grote radio-
helden’. 

Slaapkamer
‘Vanaf ongeveer mijn 14de zat ik op 
mijn slaapkamer radioprogramma’s 
te maken. Dat ‘programma’ presen-
teerde ik bij gebrek aan een echte 
microfoon door een oude bureau-
lamp en heette Labes in de stress. 
Uiteindelijk duurde het nog tot mijn 
17de voordat ik een stemtest mocht 
doen bij de Rano Ziekenomroep 
in Utrecht. Daar leerde ik nieuwe 
mensen kennen en zo kon ik al snel 
aan de slag bij Utrecht FM en later 
stadsradio Utrecht, een zender van 
RTV Utrecht. Na een paar jaar wilde 
ik graag een ochtendshow presen-
teren, dat kon bij de lokale omroep 
van Maarssen. Hier presenteerde ik 
voor het eerst Opstaan met Jurriaan. 
Na een jaar kon ik overstappen naar 
Roulette 103, de oude naam van het 
huidige RouletteFM, maar bijna te-
gelijkertijd kon ik aan de slag als 
producer bij Radio 538. Dit viel na 
een tijdje niet meer te combineren 
en toen ben ik even gestopt met mijn 
programma bij Roulette’.

Ochtendshow
‘Nadat ik een paar jaar later gestopt 
was bij 538 kroop het radiobloed 
waar het niet gaan kon en na een 

 

Wij bieden huiswerkbegeleiding in Maartensdijk. Uw kinderen zullen bij ons onder
begeleiding werken aan hun huiswerk. Uw kind krijgt weer overzicht door te
plannen, door het herhalen van leerstof en door extra uitleg waar nodig.

Ook bieden wij 25, 26 en 27 Augustus zomerbegeleiding aan om, net voor de
start van het nieuwe schooljaar, alles even op te frissen.

www.whizzkidz.nl
winston@whizzkidz.nl
06-21429974
whizzkidz_huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind het moeilijk op school, 
mede door de coronatijd?

Dorpsweg 79
Maartensdijk

korte flirt met een lokale omroep in 
IJsselstein kwam ik toch weer terug 
bij RouletteFM, waar ik sinds 2013 
diverse programma’s heb gepresen-
teerd en sinds 2018 elke zaterdag de 
ochtendshow Opstaan met Jurriaan. 
Voor een uitzending ben ik eigenlijk 
de hele week al bezig met voorberei-
dingen, maar het leuke van de och-
tendshow is dat je bezig bent met het 
nieuws van de dag, afgewisseld met 
leuke items. Het programma van nu 
klinkt ook alweer heel anders dan 
toen ik er in 2018 mee begon. Zo 
ontstond in Sinterklaastijd het week-
overzicht op rijm van Jan de ge-
dichtenman - gebaseerd op Jan van 
Veen met zijn gedichtenprogramma 
Candlelight, - , maar door leuke re-
acties is dat een wekelijks terugke-
rend item geworden.
Af en toe loopt er iemand mee die 
ook wat bij de radio wil gaan doen, 
op die manier is Hugo Kiers ook bij 
mijn programma terecht gekomen. 
Een jonge jongen die graag iets met 
radio wil doen en daarom Roulette 
Fm heeft gemaild. Op dit moment 
probeer ik mijn kennis van radio 
maken over te brengen op hem en 
dat gaat tot nu toe erg goed. Ons 
doel is om Hugo binnenkort een ei-
gen programma te laten krijgen bij 
RouletteFM en dat zou superfijn 
zijn want er is altijd nog plek voor 
nieuwe vrijwilligers bij ons gezel-
lige clubje’. 

Toeval
Danny Stoelman is de dj van de 
zondagochtendshow Club Roulette; 
‘Radio maken, eigenlijk ben ik er 
met toeval ingerold. In de jaren 80 
zat ik op een technische school in 
Zeist. De vader van een jongen uit 
mijn klas bouwde zenders voor di-
verse grote illegale radiostations ook 
wel Etherpiraten genoemd. Hierbij 
moet je denken aan radiozenders in 
Amsterdam, zoals Decibel, Coun-
terpoint maar ook zenders in Hil-
versum zoals Cityradio en Radio 
Benelux; in die tijd grote zenders. Er 
moest toen ooit zo’n zender vooraf 

getest worden en mij werd gevraagd 
om hier als dj aan mee te willen 
doen. Dat leek me wel leuk want op 
mijn zolderkamer speelde ik vaker 
voor dj. De eigenaar van het radio-
station hoorde dit en het leidde tot 
een vaste baan als dj. En het werd 
nog betaald ook; een beter bijbaantje 
kon ik mij op mijn 14 jarige leeftijd 
niet wensen’. 

Ervaring
‘Toen de illegale commerciële zen-
ders stopten, heb ik verdere erva-
ring opgedaan bij andere omroe-
pen, zoals de Stadsomroep Utrecht, 
Domstadradio, Slotstad (Zeist), 
SRC FM (Culemborg) en Dalux 
(Wageningen). Inmiddels draai ik al 
enige jaren bij Roulette FM. Het is 
een radiostation dat gebruikt maakt 
van goede en professionele appa-
ratuur en geleid wordt door echte 
radiomensen met liefde en passie 
voor het radio-vak. We zijn dan ook 
niet voor niets voor vele dj’s (aan-
komend talent) een springplank 
richting zenders als Slam / 538 / 
Q-music, Radio10 etc. . Denk bij-
voorbeeld maar aan Igmar Felicia en 
Coen Swijnenberg, en zo zijn er nog 
vele andere dj’s die ooit bij Roulette 
FM begonnen zijn. Kortom heb je 
enige interesse en droom je van een 
leuke radiobaan dan is Roulette FM 
wellicht voor jou het juiste startka-
naal. We zien nieuw talent graag bij 
ons binnen wandelen voor het ma-
ken van leuke programma’s waarbij 
begeleiding en sturing vanuit het 
team gegeven wordt’.

Ontvangst
RouletteFM is in de ether te ont-
vangen via 106.6 FM in het ge-
bied tussen Utrecht - Hilversum 
- Amersfoort. RouletteFM is ook 
te beluisteren via kanaal 918 op de 
digitale kabel bij Ziggo, in de ge-
meente De Bilt. Op het internet is 
RouletteFM wereldwijd te beluis-
teren via www.roulettefm.nl een 
de meeste mobiele radioapps, zoals 
Tuneln en myTuner.

‘Opstaan met Jurriaan’ is iedere 
zaterdagochtend te beluisteren.

Nieuwslezer Robbert van den Heuvel aan het werk in de studio van 
RouletteFM.

Danny Stoelman is de dj van de zondagochtendshow Club Roulette.
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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

HAAS FILETLAPJES
Malse magere lapjes gesneden van de haasfilet, 
eventueel lekker gemarineerd met onze pesto marinade
Kort & fel om en om bakken, totaal 3 min. 500 

gram
5,50

BIEFSTUK SCHNITZELS
Heel dun afgesneden biefstuk, met onze heerlijke 
marinade bestreken en nog iets gekruid, super zalig!
Lekker kort en fel bakken; max totaal 2 min. 100 gram 2,15

INDISCHE KIPREEPJES
Dunne magere gemarineerde reepjes kipfilet vol gevuld 
met Oosterse wokgroente, heerlijk met o.a. witte rijst.
Kort roerbakken in de wok of grote pan 500 grqm 4,95

SATÉ VLEES
Mals, mager, super gemarineerd met o.a. iets sambal,
milde kruiden melange, ketjap benteng... Op de BBQ,
bij de nasi, voor uw eigen brochette.... 100 gram 1,25

COTE DE BEOUFF
Stoer stuk van de Utrechtse Heuvelrug; met een been 
en een heerlijk stuk gerijpte ribeye; alléén zout & peper!
Houdt een kern aan van ca. 48°C aan.... 100 gram 2,75

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager!

LAATSTE  VACATION DEALS

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 23 augustus t/m zaterdag 28 augustus.

Zetfouten voorbehouden.

DUITSE BIEFSTUK
Gemalen gekruide biefstuk met een heerlijke topping 100 gram 1,75
BOSCHE BOLLEN
Gekruid gehakt met gekibbelde uitjes omwikkeld 100 gram 1,25

FRANSE VARKENSHAAS
Gevuld met boursin en omwikkeld met gerookt 
ontbijtstek; verrukkelijk smakende combinatie!!
Ca. 15 min. braden; totdat de boursin smelt... 100 gram 1,95

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De door de provincie Utrecht gepromote snelfi etsroute Amersfoort-Utrecht loopt voor een deel door de 
pas opgeleverde wijk ‘Hof van Bilthoven’. De fi etsroute loopt voor een deel langs de Melkweg. 

Ten noorden van de Melkweg ligt de ‘Hof van Bilthoven’, ten zuiden van de Melkweg liggen een kinder-
boerderij, kinderspeelplaats, kleinschalig winkelcentrum, scholen, bibliotheek, kinderopvang, cultureel 
centrum en een weekmarkt. Omdat er dagelijks zeer veel voetgangers de Melkweg oversteken is in het 
midden van de Melkweg een oversteekplaats gemaakt met voetgangers stoplichten en zebra's. Om de 
stoplichten en zebra's te bereiken moeten de voetgangers echter aan beide zijden het fi etspad oversteken. 
Bij de fi etspaden staan echter geen stoplichten en geen zebra's. Dit is niet alleen een zeer verwarrende, 
maar ook erg gevaarlijke situatie. Heb je als voetganger groen licht en waan je jezelf veilig op de zebra, 
dan loop je alsnog het risico aangereden te worden door voorbijrazende e-Bikes en/of een peloton wiel-
renners. 

De gemeente heeft tot nu toe alleen gereageerd met de opmerking We zullen het in de gaten houden’. Ik 
vind het echter onbegrijpelijk hoe men in een compleet nieuw ingericht gebied zo'n onveilige situatie kan 
creëren.

Rob Kemme Bilthoven

HvdB Stoplicht 1.jpg 

HvdB Stoplicht 2.jpg

Planetenbaan 9  |  Bilthoven  
Telefoon: 06 40724314 

•  100% Halal vlees beste 
kwaliteit van de op een 
na beste slager!! 

•  100% Verse AGF hoge 
kwaliteiten.

Kipfi let
1 kg € 5.99

Speciale
Kipsaté 
100 gram € 1.25

Kipdelen met 

speciale marinade

per pond € 2.49

Diverse huisgemaakte 
klant & klare 
maaltijden! Freshplaza030€ 5.00

•  Eerlijke prijzen en extra 
aanbiedingen.

•  Alle markten thuis 
(breed assortiment).

•  Diverse belegde broodjes.
•  Hoge klantenbeoordeling.

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
08.00 - 19.00 uur. Zondag 12.00 - 17.00 uur.

Vanaf 5 september ook op zondag open van 12.00 – 17.00Vanaf 5 september ook op zondag open van 12.00 – 17.00

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

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . 

Meedenken doen we graag!

Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl



Theaterfestival Vuurol 
uit de lappenmand

11 en 12 september vanaf 12 uur is het Vuurol-publiek welkom in 
de mooie bossen rond Dagrecreatie Drakenstein, Lage Vuursche. 
Er staan 23 verschillende voorstellingen, 9 kunstwerken, belevings-
plekken en korte acts klaar.

‘Het is: vier keer is ‘bosrecht’, zegt Hermine Flamman, vrijwilligers 
coördinator, vormgever en lid van het Theaterteam tevreden. Een dui-
zendpoot, die samen met haar man Jeroen Vuurol helpt organiseren. Zij 
horen al jaren bij de vaste kern vrijwilligers die hard werken aan alles 
wat erbij komt kijken om het festival voor elkaar te krijgen. 

Edities
‘De inzet begon met het voorbereiden én afzeggen van de Pinkstereditie 
van 2020, daarna de Wintereditie 2021 en vervolgens het verschuiven 
van de Pinkstereditie van dit jaar naar september. Dat klinkt simpel, 
maar iedere keer was de voorbereiding vrijwel gedaan. Noem het naïef 
- zeker in het nazien- maar wij zien onszelf meer als volhouders, die nu 
vooraan staan om het publiek blij te kunnen maken.’

Belevenis
Over de inhoud is Jeannette Groenewoud, artistiek leider van het fes-
tival, meer dan tevreden. ‘We hebben een hele mooie mix van diverse 
vormen van theater en kunst. Er zijn veel familievoorstellingen, prach-
tige theatrale verhalen; cabaret, maar ook performances, dans, bewe-
ging, teksttheater in het Nederlands én gebarentaal, theater met livemu-
ziek en veel humor; altijd dynamisch, beeldend en verrassend. We gaan 
voor een belevenis en dat wordt het.’

Barstensvol 
‘Er zijn naast die dynamiek ook mooie rustige plekken, waar je tot je-
zelf kunt komen; bij het Soundsourcing live concert van Rob Sweere of 
in de hangmat bij Joyce Willemse, die je meeneemt met soundscapes 
en gedichten. Eén van onze geliefde artiesten, Wordbites zoekt iedere 
keer weer andere samenwerkingen en neemt je dit keer mee met een 
poëtische voorstelling waarin woord, muziek en beeld in verbinding 
met de natuurlocatie samengaan’, vertelt zij verder. ‘Ook kun je dwalen 
tussen de negen heel verschillende kunstwerken die speciaal op locatie 
gemaakt worden met het thema ‘Barstensvol’ als inspiratie; de plannen 
zijn uitgewerkt, de start is in de week voorafgaand aan Vuurol. Op de 
ochtenden van het festival  kun je je opgeven voor de speciale LandArt-
wandeling, waarbij er nader kennisgemaakt wordt met de verschillende 
kunstenaars en hun gemaakte werk. Kom op tijd, om zoveel mogelijk 
mee te genieten, want het programma zit ‘Barstensvol!’
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Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Gratis workshops en open lessen 
Wie wil schilderen of boetseren, een muziekinstrument leren bespelen of meespelen in een 
theater- of musicalvoorstelling kan op woensdag 1 en zaterdag 4 september van 14.00 tot 

17.00 uur bij het KunstenHuis terecht voor informatie en advies tijdens de gratis 
workshops en open lessen voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Bij KunstenHuis Muziekschool 
kun je kennis maken met diverse 
muziekinstrumenten en cursus-
sen en geven de muziekdocenten 
informatie over de verschillende 
instrumenten, lesvormen en moge-
lijkheden. Voor kinderen van 1 tot 4 
jaar is er op beide dagen een gratis 
proefles Muziekplezier. Voor lief-
hebbers van Oude muziek is er een 
open les op 4 september. Tijdens 
een persoonlijke ‘cursusdate’ met 
Theaterschool Masquerade van het 
KunstenHuis kijk je samen welke 
theater- of musicalcursus het meest 
geschikt is. Het cursusaanbod is 
voor iedereen: van kleutermusical 

tot theatersport voor volwassenen 
en alles daartussenin. Voor jonge 
creatievelingen (5 tot 12 jaar) zijn 
op woensdag 1 september gratis 
kinderworkshops onder leiding 
van de kunstdocenten van het Kun-
stenHuis. Op zaterdag 4 september 
kan men terecht voor informatie 
over cursussen Beeldende Kunst. 
Ook zijn er workshops Chinese 
en Japanse schildertechnieken. De 
danslessen van KunstenHuis Dans-
school EDC starten op maandag 
30 augustus. Voor advies en infor-
matie staat het dansteam je graag 
te woord, neem dan contact op via 
telefoon of mail.

Proeflessen
Daarnaast bieden alle disciplines 
het KunstenHuis in de hele maand 
september ruime mogelijkheden 
om vrijblijvend een proefles te vol-
gen in een les naar keuze bij alle 
disciplines. Op de website kan een-
voudig een proeflesformulier wor-
den ingevuld. 

Kennismaken met het Kunsten-
Huis, woensdag 1 en zaterdag 4 
september, info en aanmelden: 
www.kunstenhuis.nl/ of bel 030 
6958393.

Maak kennis met verschillende muziekinstrumenten bij KunstenHuis 
Muziekschool. (foto Dieuwertje van Ravenswaaij).

Brommerliefde 
Meer dan honderd Puch- en Tomosliefhebbers troffen elkaar zondag op het terrein van de 
Scouting Maartensdijk. Met een ‘zomertocht’ door de regio, livemuziek, barbecue gaven ze 

kleur aan het 21-jarig bestaan van de club.

Dat de brommerfanaten uit het goe-
de hout zijn gesneden, bleek wel uit 
de min of meer spontane inzame-
lingsactie voor Alpe d’HuZes; die 
leverde bijna 1700 euro op. De rit 
van zo’n zestig kilometer verliep 
zonder noemenswaardige inciden-
ten. Alleen bij de start bleken een 
paar brommertjes weigerachtig, 
maar de aanwezige kennis en des-
kundigheid wisten de probleempjes 
snel te tackelen. En ondanks de 
barre weersvoorspellingen wist de 
groep steeds tussen de buien door 
te manoeuvreren. Gepast gekleed klaar voor de zomerrit. (foto Gerrit Groeneveld) 

Nova speelt voorwedstrijd 
KorfbalTotaal Cup

Zaterdag 28 augustus wordt het 
nieuwe korfbalseizoen ingeluid 
met de vierde editie van de Korf-
balTotaal Cup. Dit jaar gaat de 
wedstrijd met verschillende in-

novatieve spelregels tussen lands-
kampioen PKC/Vertom en directe 
concurrent Top/Litta uit Sassen-
heim. Nova 1 speelt de voorwed-
strijd tegen Viko uit Vianen. De 

KorfbalTotaal Cup vindt plaats bij 
Korfbalverenging Het Bosch in 
Lexmond.  

De KorfbalTotaal Cup kenmerkt 
zich door haar innovatieve opzet. 
Het is outdoor korfbal in een nieuw 
jasje. De teams spelen om prijzen-
geld in sets en spelen, net als in de 
zaal, met schotklok. Een ‘live DJ at 
the court’ zorgt voor de sfeer. De 
wedstrijd tussen PKC/Vertom en 
Top/Litta start om 17.00 uur. De 
voorwedstrijd tussen Viko en Nova 
start om 15.30 uur.

Naast dat het een mooie oefen-pot is, speelt Nova 28 augustus ook om 
prijzengeld.

advertentie



Nootjes
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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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

• Nieuws • Agenda • Informatie

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

0346 - 21 12 15 - www.parelpromotie.nl.

Op ’t bankje
Het lijkt allemaal wat relaxter te gaan met de coronamaatre-
gelen. Ik heb vandaag zo lang ik op het bankje zit nog nie-
mand met een mondkapje voorbij zien komen. Toch laten de 
besmettingscijfers nog geen erg positief beeld zien. Ik denk 
dat ik met mijn dubbele vaccinatie niet veel zorgen hoef te 
maken, maar ik zit toch op de uiterste hoek van het bankje. Ik 
verwachtte eigenlijk niet dat er iemand bij me zou komen zit-
ten, maar na een kwartiertje neemt er toch een vrouw plaats. 
Ze ziet er stralend uit. ‘Ik ben oma geworden’, zegt ze meteen 
ongevraagd trots. ‘Dat is dan een jonge oma’, zeg ik haar be-
wonderend aankijkend. Ze ziet er namelijk helemaal niet uit 
als de meeste oma’s. De vrouw vat het op als een compliment 
en begint nog meer te stralen. ‘Ik vind het toch zo fijn en mijn 
dochter en schoonzoon zijn er heel gelukkig mee. Ze zijn al 
vijf jaar getrouwd en de kinderwens was erg groot.’ Ik feli-
citeer haar hartelijk en ook daar geniet ze zichtbaar van. ‘We 
hebben drie dochters en Linda is de middelste.’ Ze vertelt dat 
het haar eerste kleinkind is en dat hij Joris heet. De zussen 
van de jonge moeder maken nu al plannen voor uitstapjes die 
ze met het jongetje willen gaan maken als hij wat groter is. 
‘Ze vinden het geweldig dat ze tante geworden zijn en ik ver-
heug me er nu al op dat ik oppas-oma wordt want ze hebben 
mij gevraagd of ik dat zou willen. Linda werkt drie dagen per 
week. Ze heeft een leuke baan en heeft het heel erg naar haar 
zin. Ze wil na het zwangerschapsverlof heel graag blijven 
werken.’ De vrouw ratelt aan een stuk door en in korte tijd 
zijn alle familieverhoudingen mij duidelijk geworden. ‘Ik kan 
gewoon thuis op de baby passen. Er staat al een ledikantje op 
de logeerkamer. Mijn man vindt het ook fantastisch, vooral 
omdat het een jongetje is. Hij laat het wel niet zo merken, 
maar ik zie aan alles dat hij het geweldig vindt. Uitvoerig 
vertelt ze me hoe de bevalling verlopen is waar ze zelf ook bij 
is geweest. ‘Mijn schoonzoon is arts en hij heeft de bevalling 
zelf gedaan.’ De vrouw vertelt zoveel dat ik me afvraag of 

ik met het aanhoren daarvan de privacyregels niet overtreed, 
Maar ze vertelt het allemaal zelf dus zal het op die manier 
wel kunnen. Ik krijg ook het verhaal te horen over toen zijzelf 
als eerste kleinkind van haar oma geboren werd. ‘Mijn oma 
kreeg zes kleinkinderen maar ik had als de eerste altijd een 
streepje bij haar voor. Ze is twee jaar geleden overleden en 
is 88 jaar geworden. Ik heb de gouden ketting gekregen die 
ze altijd droeg. Ik weet nog dat ik als kind tegen haar zei dat 
ik die zo mooi vond en toen zei ze al als ik dood ben is die 
voor jou.’ De vrouw laat mij de inderdaad mooie ketting zien 
die zegt elke dag te dragen. ‘De ketting gaat nu naar de eerste 
kleindochter die ik hoop te krijgen.’ Opeens veert ze op want 
ze ziet aan de overkant een bekende vrouw lopen. Ze wenkt 
haar dat ze bij haar moet komen en als ze inderdaad onze kant 
opkomt is het tijd voor mij op te stappen. 
Ze zal die vrouw ongetwijfeld 
het verhaal over de bevalling 
gaan vertellen maar dat ken ik 
al. Ik stap dus maar gauw op 
en wens haar veel geluk met 
haar kleinkind en zeg dat ik 
haar toewens nog heel lang 
oma te mogen zijn.

Maerten

Te koop aangeboden
TomTom One navigatie, kaart 
7 jr. oud werkt prima, incl. 
oplader voor thuis en in auto 
€10,-. Tel. 06-44822861

Princess frituur/fondue-
pan, inh. 1,2ltr. regelb. 
Thermostaat kijkvenster, incl. 
frituurmandje en 6 vorkjes. 
€20,-. Tel. 06-12062940

Boeken: 3x Karen Rose; 2x 
Suzanne Vermeer en 2x M.J. 
Arlidge. Zo goed als nieuw: 
€15,-. Tel. 06-16613197

Fietshelm voor meisje, 
vanaf 2-3 jaar. €2,-. Tel. 
06-51024217

Elpee van BZN Golden Hits 
uit de jaren 70. €10,-. Tel. 
0346-243758

Kleuren luchtfoto van 
Maartensdijk in fotolijst. € 
17,50. Tel. 0346-243758

Computer CD-rom aap-noot-
mies vanaf 4 jaar. €4,-. Tel. 
0346-243758

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Personeel gevraagd
Wie maakt de bewoners van 
de Julianalaan 102 t/m 282 
en Paltzerweg BLIJ, Woon 
je in de buurt en overweeg 
je een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een 
bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €8,80 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

Gezocht  NACHT-
RECEPTIONIST:
Voor ons boetiekhotel in de 
stad Utrecht zoeken wij een 
Nachtreceptionist M/V (part/
full time). Gastheerschap 
op leuke werkplek met een 
goed salaris en bijbehorende 

toeslagen. 
Gepensioneerde en herintre-
ders welkom. Geen ervaring 
vereist, wel goede beheer-
sing van de Engelse taal. 
Voor solliciteren of vragen 
graag contact opnemen met 
info@starlodge.nl 

Gezocht; Wij zoeken een 
huishoudelijke HULP die 
1 maal per week (3,5 uur) 
ons huis in Maartensdijk 
kan schoonmaken in de och-
tend op maandag, dinsdag of 
donderdag. Interesse? Graag 
reactie naar clarienboogaart@
casema.nl

Personeel aangeboden

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestrating
Bel vrijbl. 06-49377634

Betrouwbare huishoudelijke 
HULP voor in en om uw 
huis. Referenties beschik-
baar. Telefoonnummer 
0651784963

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

PIANOLES aan huis
gediplomeerd ervaren docente
Info: 06-13715245

Woning of garagebox in 
Mdijk snel VERKOPEN? Bel 
0618554620

Gevonden: Zwarte Cortina 
damesfiets met bruin zadel 
en transportrek voor. Al 
enkele weken geleden gemeld 
bij de politie. De eigenaar 
kan contact opnemen via 
tel.0651976864 

Het is langzamerhand een gegeven
dat we het weer nu anders beleven
een ander klimaat
levert dit resultaat
en daar moeten we mee leren leven

Guus Geebel Limerick

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

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

Terug van verlof
Deze week is raadslid Margriet van de Vooren te-
rug van haar zwangerschapsverlof. In juni is haar 
dochter Mathilde geboren en nu staat ze weer in 
de startblokken. En dat zal niet stilletjes gaan. De 
CDA'er is weer bevlogen begonnen om aandacht te 
vragen voor, hoe kan het ook anders, kinderen ge-
zond en gelukkig laten opgroeien in De Bilt. Door 
bijvoorbeeld veilig fietsen naar school, sporten voor 
daadwerkelijk iedereen mogelijk maken, en zorgen 
dat kinderen later ook een woning kunnen krijgen in 
hun eigen plaats. Met de terugkeer van Van de Voo-
ren in de gemeenteraad zal Arjan Muijs uit de raad 
gaan en weer zijn plek in de commissie innemen. 

Margriet heeft na haar zwangerschapsverlof weer 
zin om de draad op te pakken.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 14 september 2021

Korting wordt aan de kassa verrekend.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

*

3 VOOR

499

KIES & MIX FRUIT
Mandarijnen net à 750 gram, pruimen bak à 500 
gram, blauwe bessen bak à 125 gram, Zespri 
kiwi sun gold bak à 3 stuks of mango per stuk 

994

Geen 18, geen alcohol

BARTON & GUESTIER WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 750 ml

a11,38

2 VOOR

899

JAN PANNENKOEKEN, 
POFFERTJES OF PIZZADEEG
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

GOUDEERLIJK STEVIG 
OF SCHOTEL BRODEN
Alle soorten 
Per stuk

20%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

JEAN BALMONT WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
3 flessen à 750 ml

3 VOOR

10,-
a11,97

SENSEO KOFFIEPADS
Alle soorten 
3 verpakkingen à 36 stuks

a10,05 - a12,15

3 VOOR

899

GEROOKTE ZALM
Noorse gerookte zalm, zalm snippers, 
zalmblokjes of zalm sandwich plakken
2 schalen à 100-150 gram

a7,90 - a10,18

2 VOOR

7,-
ASC-C-00007

WOKBLOKJES
Varkensblokjes naturel of
nasi/bami, kipblokjes naturel of 
tandoori of dijfiletblokjes naturel
2 schalen à 275-350 gram

a7,00 - a7,50

2 VOOR

6,-

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31



Veldboeket
Opgesteld in strakke rijen, keurig 
in het gelid, groeien maisplanten 
in 23 weken tijd tot rijpe hoogte. 
Deze subtropische grassoort werd 
in de vijftiger jaren geïntroduceerd 
door de landbouwvoorlichtings-
dienst, in de zoektocht naar het 
ideale rantsoen voor de Hollandse 
melkveestapel. Naast het eiwitrij-
ke gras uit de wei hebben koeien 
zetmeel nodig voor hun welbevin-
den en de melkproductie. In de stal 
wordt hun dieet daarom aangevuld 
met snijmais, lekker hooi of extra 
energie uit pulp, ter compensatie. 
De melkproductie steeg in de loop 
der jaren en één moderne koe geeft 
inmiddels evenveel melk als drie 
klassieke koeien. De huidige koei-
en hebben een hogere stofwisse-
ling en zijn, net als topatleten, ge-
baat bij een uitgebalanceerd dieet. 

Tegenwoordig wordt mais in Ne-
derland op grote schaal geteeld. 
Bovenin het hoge, groene gewas 
wuiven pluimen met de manlijke 
bloemen. De zaden, goudgele maiskorrels, groeien in kolven halver-
wege de plant uit de vrouwelijke bloemen. In oktober worden blad, 
stengel en kolven door de maishakselaar versnipperd en luchtdicht op-
geslagen in de maiskuil op de boerderij. Een smakelijk mengsel om 
verdeeld over het jaar op te voeren aan het vee. Maar ook dassen, reeën 
en spreeuwen eten graag een graantje mee.
Toch heeft een akker met mais weinig te bieden voor de natuur. Ter 
compensatie worden akkerranden steeds vaker ingezaaid met een ver-
scheidenheid aan bloemen, kruiden en grassen. Tegen de groene ach-
tergrond van mais bloeit een bont 
veldboeket van boekweit, peen, 
mosterdzaad, meisjesogen, ka-
mille, korenbloem en koekruid. 
De kleurrijke akkerranden bie-
den voedsel en bescherming aan 
insecten en trekken akkervogels 
aan, vergroten daarmee de biodi-
versiteit. 
De eigenaar die ik spreek wordt 
blij van de bijen op zijn bloe-
men. Verschillende zweefvlie-
gen, vlinders, hommels en libel-
len komen af op het stuifmeel 
en de nectar. De plaats waar de 
planten plat liggen verraadt een 
rustplaats van reeën, die ook een 
bloemetje mee knabbelen. De di-
verse zaden vormen voedsel voor 
de winter          (Karien Scholten)

In haiku:

Strakke rijen mais
Geteeld ter compensatie
Een bont veldboeket
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-8
Do.
26-8
Vr.

27-8
Za.

28-8
Zo.

29-8

Souvlaki-steak van de 
grill met tzatzikisaus

Gebakken doradefilet 
met garnalensaus

Groenten-loempiaatje 
met sesam-sojasaus

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
1-9
Do.
2-9
Vr.
3-9
Za.
4-9
Zo.
5-9

Ossenhaaspuntjes 
op Oosterse wijze

Gebakken roodbaars 
met saffraansaus

Vegetarische 
moussaka

Zondag gesloten

Wo / vr
€ 12,50

Za 
€ 14,00

Let op! Wij zijn gesloten van 
zo 5 t/m zo 12 september 2021.

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Mieke de Vries exposeert 
tijdens de Kunstroute

door Kees Diepeveen

Jaarlijks organiseert Kunstkring BeeKk een kunstroute door De Bilt. Daarbij stelt een groot 
aantal kunstenaars hun atelier open en exposeren hun werk en dat van medekunstenaars. 

Dit jaar vindt de kunstroute plaats in het weekend van 4 en 5 september. 
Mieke de Vries uit Maartensdijk is één van de exposanten.

Mieke de Vries is al vele jaren lid 
van de Kunstkring Beekk. Op za-
terdag 4 en zondag 5 september van 
12.00 tot 17.00 uur exposeert zij in 
het kader van de Kunstroute, beel-
den en schilderijen in haar tuin op 
de Kievitlaan 35 in Maartensdijk. 
‘Als kind zat ik al graag te tekenen 
en te knutselen. Het was daarom 
niet gek dat ik naar de Pedagogi-
sche Academie ging’ aldus Mieke.’ 
Het fijnste vond ik de lessen peda-
gogiek en creatieve vakken als te-
kenen, schilderen en werken met 
klei. Na enkele jaren in het kleu-
teronderwijs en het gezin ontdekte 
ik in Hilversum Frater Beatus, een 
goede docent boetseren en schilde-
ren. Van hem leerde ik vooral goed 
kijken. Werken naar levend model 
was wel het moeilijkst. Op mijn 
kinderen heb ik goed kunnen oefe-
nen’. 

Inspiratiebron
Mieke: ‘Bij mijn beelden is het de 
mens en dan vooral de vrouw die 
centraal staat. Vrouwen in allerlei 
vormen en stijlen, dun, lang, kort 
en dik. Bij mijn schilderijen staat de 
mens, maar ook de natuur centraal. 
Landschappen, bloemen en dieren 
schilder ik met veel plezier en pas-
sie. Regelmatig zijn mijn werken te 
zien op exposities en geef ik lessen 
in boetseren met klei en was’. Haar 
eerste expositie was in het toen-
malige ziekenhuis Berg en Bosch 

in Bilthoven. Mieke: ‘Ik had een 
beeld van een werkpaard gemaakt, 
die ik in de wei had zitten schetsen. 
Het beeld kreeg de naam van de ei-
genaar: ‘de Knol van Krol’. Later 
belde de heer Krol mij op om te 
zeggen dat hij interesse had in het 
beeld’.

Uitdaging
In de jaren ‘70 werd het Cursuspro-
ject opgezet in Maartensdijk. Al-
lerlei taalcursussen, kooklessen etc. 
vonden een gretig publiek. Mieke: 
‘Toen besloot ik om ook lessen in 
boetseren te geven en dat liep vanaf 
het begin heel erg goed. Exposeren 
deed ik in de zomermaanden graag 
op de kunstmarkten van Bergen 
en Bergen aan Zee met uitzicht op 
zee/ Ook heb ik aan exposities van 

de Beekkring deelgenomen in het 
Gemeentehuis Jagtlust. In het Jubi-
leumjaar 900 jaar De Bilt in 2013 
kreeg ik de vraag of ik een beeld 
van keizerin Mathilde wilde ma-
ken. Dat was een uitdaging. Na het 
lezen van haar geschiedenis heb ik 
er een krachtige, trotse vrouw van 
gemaakt die wist wat ze wilde’ al-
dus Mieke .Het beeld is te zien in 
een vitrine in de Mathildezaal van 
het Gemeentehuis.
Mieke maakt nog steeds kerami-
sche beelden; gewoon omdat het 
haar plezier en voldoening geeft. 
Samen met een aantal schilderijen 
zal ze deze graag tonen op de tui-
nexpositie. Meer van haar werk en 
boetseerlessen is te zien op website: 
miekedevries@exto.nl 

Mieke de Vries neemt deel aan de Kunstroute 2021.

Kunstroute BeeKk
In het weekend van 4 en 5 september is er een explosie van kunstwer-
ken te zien, want Kunstkring BeeKk heeft niet stil gezeten in corona-
tijd. Nadat vorig jaar de Kunstroute in het water viel, wordt nu alles uit 
de kast gehaald om de schade in te halen. De Kunstroute BeeKk 2021 
gaat door zolang de mogelijkheden gunstig zijn.

Bezoekers kunnen tussen 12.00 en 17.00 uur terecht op 21 verschillen-
de adressen waar soms meerdere kunstenaars exposeren of soms één. 
In totaal zijn er 41 exposanten, leden en gasten, die graag hun werk 
tonen. De locaties zijn herkenbaar aan de BeeKk-vlag. Op http://www.
kunstkringbeekk.nl/ is een folder met gedetailleerde informatie over de 
verschillende locaties. De toegang is gratis. Voor mensen die geïnteres-
seerd zijn om lid te worden van de kunstkring BeeKk is dit een mooie 
kans om inzicht te krijgen en/of contact te leggen. 

Overzichtstentoonstelling. 
Een dag vóór de Kunstroute start, begint de Overzichtstentoonstelling 
‘Reflectie’ met van elke deelnemende kunstenaar aan de Kunstroute 
één kunstwerk; van 3 t/m 15 september in Het Lichtruim te Bilthoven, 
Planetenplein 2, tijdens openingstijden.

De Trouwe Wachter

Beeld van molen De Trouwe Wachter in Tienhoven, vlak voor zonsondergang. (foto Jos van der Worp)

De Bilt gaat weer open
Al anderhalf jaar is onze samenle-
ving door de coronacrisis ‘op slot’. 
Nu de coronamaatregelen weer iets 
meer toelaten is het hoog tijd om als 
samenleving weer ‘open’ te gaan en 
elkaar te ontmoeten, te sporten en 
het culturele leven weer te beleven 
en te omarmen. 

Op zaterdag 25 september van 
10.00 – 16.00 uur zal op diverse 
locaties in onze gemeente hier 
een startschot voor worden gege-
ven. Met het crisis- en herstelplan 
corona hebben het KunstenHuis, 
RegioCultuurCentrum Idea, Mens 
De Bilt, diverse sportverenigin-
gen, ondernemers en de gemeente 

de handen ineen geslagen en zullen 
een aantrekkelijk programma pre-
senteren waarin iedereen, jong en 
oud, welkom is en naar hartenlust 
kan genieten van de start van een 
weer actieve samenleving. Meer in-
formatie volgt spoedig.
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