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Onderdoorgang
Leijenseweg is open

door Walter Eijndhoven

Onder grote belangstelling opende wethouder Ebbe Rost van Tonningen op donderdag 27 
juli om 13.00 uur de onderdoorgang Leijenseweg in Bilthoven. Alle voetgangers, fietsers en 
ander gemotoriseerd verkeer kunnen de wijk De Leijen via de Leijenseweg weer in en uit. 

Dit tot grote opluchting van de vele omwonenden.

Het was niet te merken dat de 
tunnel tijdens de vakantieperiode 
open ging. Honderden belangstel-
lenden verdrongen zich om toch 
maar niets te hoeven missen van 
de opening van de ondertunne-
ling. Twee jaar lang hebben inwo-
ners van De Leijen overlast erva-
ren. Dag in, dag uit omrijden, in 
de hoop dat het wel een keer zal 
goedkomen. En eindelijk is de tijd 
dan daar.

Schokbreker
Niet alleen de vele wijkbewoners 
waren getuige van het opengaan 
van de bouwhekken, ook vanuit 

de gemeente was veel belangstel-
ling. Oud-wethouders Arie-Jan 
Ditewig en Jolanda van Hulst, 
wethouders Madeleine Bakker-
Smit en Anne Brommersma, al-
lemaal waren zij aanwezig. Wet-
houder Ebbe Rost van Tonningen 
is verheugd dat nu een keerpunt 
is gekomen voor al die ‘opgeslo-
ten’ inwoners van De Leijen. ‘Het 
heeft even geduurd, maar het re-
sultaat mag er dan ook zijn’, zo 
vertelde Rost van Tonningen tij-
dens de opening. ‘Wij begrijpen 
dat dat niet altijd even gemak-
kelijk was en danken u voor het 
opgebrachte begrip’, vervolgt hij. 

Over het spoor
Daar was één van de omwonen-
den het helemaal mee eens: ‘Het 
heeft inderdaad lang geduurd. 
Steeds maar weer dat omrijden, 
terwijl je soms alleen maar net 
iets over het spoor hoeft te zijn. 
Mooi dat ik al dat leed nu achter 
mij kan laten en de wijk ook weer 
kan verlaten via de Leijenseweg’. 
Ook andere wijkbewoners hadden 
nu wel genoeg van het wachten. 
‘Het kostte mij zelfs een keer een 
schokbreker’, aldus één van hen. 
Een ander: ‘Ik was het helemaal 
zat om steeds al die auto’s door de 
straat te krijgen’.

Doorwerken
Na het verwijderen van de bouw-
hekken, kregen de eerste passan-
ten een verrassing uit handen van 
wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen, een taart van Top. Voor 
de aannemer zit het werk er nog 
niet helemaal op, daarom wordt 
ook tijdens de bouwvak gewoon 
doorgewerkt. 
Diverse werkzaamheden moeten 
nog worden gedaan, zoals het 
plaatsen van de leuning tussen 
het fietspad en de rijbanen en de 
leuningen op de wanden van de 
onderdoorgang. Verder moet de 
verlichting nog worden geplaatst 

en de bermen rondom de onder-
doorgang weer netjes worden 
gemaakt. In het najaar brengt de 
gemeente nog nieuwe beplanting 
aan. Dan kan weer een hoofdstuk 
worden afgesloten. 

Feest
Rost van Tonningen: ‘Natuur-
lijk blijft het niet alleen bij deze 
opening. Na de gehele oplevering 
vieren wij, samen met de wijk, op 
zaterdag 16 september nogmaals 
de opening van de ondertunne-
ling’. Voor meer informatie over 
de laatste werkzaamheden:
‘www.debilt.nl/leijenseweg

Met luid kabaal komen de hulpdiensten als eerste door de tunnel.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen verwijdert met Leijen-bewoners de hekken. advertentie

Brandweer en politie hoeven ook niet meer om te rijden.

Trouw-
plannen?

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Bestel bij ons
de trouwkaarten!

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. U kunt mij bellen op 

06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/08 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos  

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/08 • 09.30u - Proponent

A.M.K. Peters
06/08 • 18.30u - Ds. G. van Wijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/08 • 10.30u - Mevr. M. Visch -

de Bruin

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/08 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
06/08 • 10.30u - Voorgangers
Astrid Veldhuis en Jan Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

06/08 • 10.15u - ds. P. Schelling
06/08 • 16.30u - ds. J. de Wolf

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

06/08 • 10.00u - Ds. N. de Boo
06/08 • 19.00u - Ds. A.D.J. Wessels 

Pr. Gem. Immanuelkerk
06/08 • 10.00u – Mevr. ds. J.T.A. 

Vos-Butijn Samendienst met 
Opstandingskerk. 

Pr. Gem. Opstandingskerk
06/08 • 10.00u - Samendienst in en met 

Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
06/08 • 10.00u - Eucharistieviering; 

pastor F. Zwarts 

V.E.G. De Bilt e.o.
06/08 • 10.00u - Spreker dhr.

Adri van der Mast, tevens Viering Heilig 
Avondmaal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

06/08 • 10.30u - drs. A. Brouwer

Herv. gemeente Groenekan 
06/08 • 15.30u - Ds. A. Snoek

Herst. Herv. Kerk Groenekan
06/08 • 10.00u - Leesdienst 

06/08 • 18.30u - kandidaat L.D.A. 
Hartevelt

Onderwegkerk Blauwkapel
06/08 • 10.30u - Ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/08 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
06/08 • 10.00u - Ds. C. v. Sliedregt

06/08 • 18.30u - Ds. G.C. Klok 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/08 • 10.00 + 18.30u - in beide 
diensten leesdienst 

PKN - Ontmoetingskerk
06/08 • 9.30u - ds. G.M. Landman, 

Samendienst met Kapel
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
06/08 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

 Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/08 • 10.00u - ds. J. Baan
06/08 • 18.30u - ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
06/08 • 10.00u - Ds. G. Schreuders

06/08 • 18.30u - Proponent M.H. Bil
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Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 5 augustus haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken 
door een ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een 
krant bezorgen lijkt heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons 

dat invallers nog wel eens een brievenbus over het hoofd zien. 

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

 
"En toen zij in het schip geklommen waren,
ging de wind liggen."
   

                                                Matth. 14:32

 
Zeer verdrietig zijn wij u te moeten berichten, dat
onze lieve moeder, oma, zus, schoonzus en tante is overleden,
maar dankbaar en blij dat ze is verlost uit haar lijden. Wij
mogen er op vertrouwen dat zij nu bij God is thuis gekomen,
omringd door liefde, vrijheid en licht.

  

Jonkvrouwe Mr Henriette Geertruid
Delbeek-de Ranitz

  

Truuske
  

weduwe van Drs Jan Carel Delbeek

 
* Den Haag,
8 januari 1935

 
t Bilthoven,

21 juli 2017

Christine Delbeek
   Juliëtte Hermida
  

Sara Delbeek-Vassallo-Huet
Laurent Vassallo-Huet
   Etienne, Judith
  

Jorine Delbeek
   Jeremy Del Carpio Delbeek
  

Quirine de Ranitz
  

H.E. Elkenbracht
  

E.P. Delbeek
E. Delbeek-Adam
  

Neven en nichten

Den Haag:
 
  

Avignon:
 
 
  

Utrecht:
 
  

Den Haag:
  

Rotterdam:
  

Nunspeet:

 
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Monuta Nijenheim, t.a.v. familie
Delbeek Kroostweg 33, 3704 EA Zeist.

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

Uw lokale
drukwerkspecialistdrukwerkspecialist
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Geloof, Liefde, Zorgzaamheid

Na een leven vol zorg en toewijding voor allen die haar zo dierbaar 
waren is, in alle rust van ons heengegaan onze lieve en zorgzame 

moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Hendrica van Voorst - van Asselt
~ Henny ~

sinds 14 juni 1989 weduwe van Hendrik van Voorst
* Breukelen-Sint Pieters, 5 mei 1923 † Bosch en Duin, 29 juli 2017

 Ineke †

 Margreet
 kinderen

 Hennie en Freek
 kinderen en kleinkinderen

 Evert en Marian
 kinderen

 Francine

Correspondentie-adres:
Kastanjelaan 5
3737 RA Groenekan

De afscheidsviering zal plaatsvinden op zaterdag 5 augustus om 
11.00 uur in de Boskapel aan de Grothelaan 1A te Groenekan.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde
Begraafplaats aan de Groenekanseweg 204 te Groenekan.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis 
De Groene Daan aan de Grothelaan 3 te Groenekan.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieve deze
advertentie als zodanig te beschouwen.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Emmaus De Bilt zoekt vrijwilligers
door Henk van de Bunt

Ruim 30 jaar geleden is Emmaus De Bilt als woon- en werkgemeenschap en een winkel van start 
gegaan. Het maakt deel uit van Emmaus Nederland en Emmaus Internationaal. Emmaus de 

Bilt voorziet door de inkomsten van hergebruik in eigen levensonderhoud van de gemeenschap. 
Daarnaast werken er ong. 20 vrijwilligers die zorgdragen voor de sorteer-, het prijzen- en de 

verkoopwerkzaamheden. Er is behoefte aan uitbreiding van het aantal medewerkers.

Douwe Tijsma is bestuurslid bij De 
Biltse vestiging: ‘Ook Emmaus De 
Bilt zet zich in voor mensen aan 
de onderkant van de samenleving. 
Overschotten worden gebruikt om 
projecten te steunen in binnen- en 
buitenland voor mensen of groe-
pen die in armoede leven of aan 
organisaties die aan kleinschalige 
duurzame projecten werken’. Em-
maus De Bilt heeft momenteel drie 
verkooplocaties. Tijsma: ‘Aan de 
Burgemeester De Withstraat, waar 
ook de woonwerkgemeenschap is 
gevestigd, is een winkel met bric-
a-brac, curiosa en kleding. Direct 
ernaast is de boekenwinkel, waar 
ook kinderboeken, platen en schil-
derijen worden verkocht. Aan de 
Looijdijk zit de derde winkel waar 

meubels, gereedschappen, elektri-
sche apparaten en speelgoed wordt 
verkocht’.

Vrijwilligers
Emmaus De Bilt staat onder leiding 
van de nieuwe coördinator Edsel 
Rogers. Samen met vrijwilligers 
en bewoners werkt hij hard om van 
Emmaus De Bilt een succes te ma-
ken. Er zijn echter nog nieuwe vrij-
willigers nodig: naast chauffeurs 
voor het ophalen is er behoefte aan 
medewerkers voor het sorteren en 
prijzen van spullen en de verkoop 
in de winkels. Rogers: ‘De organi-
satie zamelt tweedehands spullen 
in, die in de drie kringloopwinkels 
in De Bilt verkocht worden. Em-
maus is daardoor financieel onaf-

hankelijk. Geld dat overblijft komt 
ten goede aan diverse projecten in 
binnen- en buitenland. Wat is er 
zo bijzonder aan vrijwilliger van 
Emmaus De Bilt te zijn? Je doet 
het voor de ander. Mensen die het 
minder hebben dan jij het hebt. Het 
is leuk werk, je doet het samen met 
andere vrijwilligers, je ontmoet 
veel verschillende klanten en komt 
bijzondere dingen tegen. Voor meer 
informatie kan men contact opne-
men met coördinator Edsel op tel. 
nr. 06 46200223.

Gezocht
Stichting Emmaus De Bilt zoekt  
een chauffeur en een bijrijder. Ed-
sel Rogers: ‘Wij zijn op zoek naar 
een chauffeur het leuk vindt één of 

meerdere dagen in een vrachtauto 
spullen op te halen en weg te bren-
gen? Daarnaast help je mee met het 
in- en uitladen van de vrachtwagen. 
Ook zoeken wij een vrijwilliger 
voor het sorteren en prijzen van kle-
ding voor de winkel van Emmaus 
aan de Burgemeester de Withstraat. 
Iemand die verstand heeft van mer-

ken en mode en het leuk vindt kle-
ding, tassen en schoenen die aan-

geboden worden door particulieren 
te beoordelen en te ‘prijzen’. Ook 
moet de kleding in de winkel wor-
den geëtaleerd en moet de winkel 
aantrekkelijk worden gemaakt voor 
de klanten. Deze vacature is goed te 
combineren met die van verkoper/
verkoopster.
 
Meubels
Voor de verkoop in de meubelwin-
kel op de Looijdijk 85 en het ver-
zorgen/inrichten van de winkel en 
kassawerkzaamheden zoekt Em-
maus iemand voor op de woens-
dag-, donderdag-vrijdag- of zater-
dagmiddag. Zijn of haar taak is het 
verkopen en etaleren van spullen en 
meubels. Het werk wordt gedaan in 
samenwerking met andere vrijwilli-
gers en/of bewoners. Men zoekt ie-
mand die affiniteit heeft met twee-
dehands, het leuk vindt in de winkel 
te verkopen en klantgericht is. Dit 
kan in combinatie met het sorteren 
van spullen en kleding. 

Ophalen
Op afspraak - telefoonnummer 030 
2210513 -, worden spullen gratis 
opgehaald mits deze nog goed te 
verkopen zijn. Ook kan men spul-
len tijdens de openingstijden bij 
Emmaus De Bilt langs brengen. De 
winkels aan de Burg. de Withstraat 
16-18 zijn geopend op van woens-
dag t/m vrijdag van 13.00 uur t/m 
17.00 uur en zaterdag van 13.00 uur 
t/m 16.00 uur en de meubelwinkel 
aan de Looydijk 85 is geopend op 
woensdag van 14.00 uur t/m 17.00 
uur en zaterdag van 13.00 uur t/m 
16.00 uur. 

Edsel Rogers (r) is de nieuwe coördinator bij Emmaus De Bilt.

PvdA De Bilt wil ‘mistery 
burger onderzoek’ 

Vinden inwoners de weg naar lokale zorg en voorzieningen op het 
gebied WMO, Jeugdzorg, Participatie en Minimabeleid?

Hoe klantvriendelijk en klantgericht is dat?
Is informatie eenvoudig te vinden en begrijpelijk?

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘We weten nog erg weinig of er op dit 
terrein verbeteringen mogelijk zijn. Er is nooit een uitgebreid onderzoek 
uitgevoerd naar wat inwoners tegenkomen. Ons idee is een soort ‘mistery 
guest’ of in dit geval een ‘mistery burger’ onderzoek te houden.”

Vragen
De PvdA denkt aan vragen over wat mensen tegenkomen als ze bijvoor-
beeld: een bijstandsuitkering aanvragen, gebruik moeten of willen maken 
van schulphulpverlening, kwijtschelding aan willen vragen, zorg nodig 
hebben in de vorm van huishoudelijke hulp, aanpassing van hun wonin-
gen of andere beschikbare voorzieningen of jeugdzorg nodig hebben. Van 
Esterik: ‘Een dergelijk onderzoek zou wel eens heel veel informatie op 
kunnen leveren die we ten gunste van inwoners en cliënten kunnen ge-
bruiken om werkwijzen en informatie te verbeteren. Allereerst willen we 
weten of de WMO Adviesraad, de Ouderenraad en de Cliëntenraad het 
nut inzien van een dergelijk onderzoek’. De PvdA dient het voorstel in 
september in.

Geheim
Van Esterik: ‘Overigens bedoelen we hiermee niet, dat een dergelijk 
‘mistery burger’ onderzoek geheim is voor de betreffende instanties. Het 
zou juist heel mooi zijn als organisaties als de Regionale Sociale Dienst, 
het Sociaal Team, de gemeente zelf en de BGHU er voor open staan en 
er vooraf bij betrokken zijn. Het onderzoek moet bovendien ook integer 
zijn. Het is niet bedoeld om de instanties of hun medewerkers in verle-
genheid te brengen’. 

Herdenking Japanse capitulatie 
Op dinsdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de 

capitulatie van Japan en daarmee het werkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog. De 
herdenking wordt gehouden bij het monument voor het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.

In 2010 is voor het monument een 
nieuwe steen met plaquette ge-
plaatst. Onder het monument is 
de aarde gemengd met grond van 
het Ereveld Kalibanteng op Java. 
Hiermee worden de vele duizenden 
Nederlanders en Nederlandse on-
derdanen herdacht die ten gevolge 
van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, dan wel anderszins 
hierdoor werden getroffen. 

Defilé
Dit jaar verzorgt het harmonieor-
kest Kunst en Genoegen de muzi-
kale omlijsting en de Taptoe. Na 
de herdenking kan men bloemen 
leggen bij het monument. De toe-
schouwers worden uitgenodigd zelf 
bloemen mee te brengen voor het 
defilé na afloop van de herdenking. 

Na afloop is er traditiegetrouw kof-
fie of thee met spekkoek en kwee 
lapis. Belangstellenden worden 
verzocht dinsdag 15 augustus rond 
13.15 uur aanwezig te zijn zodat de 
herdenking precies om 13.30 uur 
kan beginnen. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met 
mevrouw S. de Groot, tel. (030) 
229 25 32.

Zelf herdenken 
Sinds 1999 wordt op 15 augustus 
officieel gevlagd: men wordt ver-
zocht dinsdag 15 augustus de vlag 
te hijsen als erkenning en ter na-
gedachtenis aan allen die de oor-
log niet hebben overleefd. Bij het 
monument hangt de vlag tijdens de 
herdenking halfstok. Na de twee 
minuten stilte gaat hij vol.

Expositie 
Op 15 augustus start tevens een 
expositie van werken van me-
vrouw Groen-Koen in de ArtTra-
verse naast de hal in het gemeen-
tehuis. Mevrouw Groen-Koen 
werd in 1932 geboren in Indone-
sië en overleefde samen met haar 
ouders de Japanse internerings-
kampen, waarna het gezin eind 
1946 repatrieerde naar Nederland. 

Deze extra expositie met o.a. 
aquarellen en acrylcollages is tot 
en met dinsdag 19 september tij-
dens kantooruren gratis te bezoe-
ken en is bereikbaar vanuit het 
gemeentehuis van de gemeente 
De Bilt. Een impressie van haar 
werk is ook te bekijken via
www.annekoen.com.
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OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Alle appels, peren, 
sinaasappels
en mandarijnen

3 kilo
halen 

2 kilo 
betalen

WIJ GAAN VERBOUWEN…
En zijn gesloten van

vrijdag 4 augustus t/m woensdag 30 augustus

donderdag 3 augustus
De grootste uitverkoop van het jaar!

Alle kleuren
tomaatjes

500 GRAM

1.49

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

VERS GESNEDEN
Meloen mix of
Ananas megabak

à 500 GRAM

1.98

ALLE
Aardappels
nieuwe oogst

2de zak

½ prijs

Het hele assortiment
Desem broden

3 halen 
2 betalen

Hollandse 
Sperziebonen

2de 500 gram gratis

500 GRAM

0.99
Hollandse 
Trostomaten

2de 500 gram gratis

500 GRAM

0.99

Frambozen

2de bakje gratis

MEGABAK
250 GRAM

1.98

Hollandse 
Bloemkool

2de bloemkool gratis

PER STUK

0.99

OP = OP



 De Vierklank 5 2 augustus 2017

advertenties

 
Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Zomerprogramma voor alle leeftijden
• 3 augustus: Natuurtekeningen maken in Van Boetzelaerpark 

(gratis)
• 3 en 10 augustus: NL conversatieles (gratis)
• 4 en 11 augustus: Qigong/Tai Chi in Houderinge bos 

(vanaf 20 jaar) (gratis)
• 7 augustus: Wat is filosofie? (gratis)
• 8 augustus: Massage voor ouder en kind (6-12 jaar) (€ 5,-)
• 9 augustus: Groepskorting Spoorwegmuseum (€ 12,80)
• 10 augustus: Familiefilm kijken (gratis)
• 11 augustus: Bingo (€ 3,-)
• 11 augustus: Manicure op afspraak (€ 5,-)
• 12 augustus: Arabisch koken en eten (€ 5,-)
• 13 augustus: Fietstocht historische plekken De Bilt e.o. (gratis)
• 15 augustus: Veerkracht en Vitaliteit (vanaf 18 jaar) (gratis)
• 16 augustus: Fermenteren: zomerpickle en honingwijn maken 

(€ 5,-)
• 16 augustus: Zet je brein in beweging (gratis)
• Elke maandagmiddag: Yoga (€ 2,50)
• Elke maandagavond: Karate/zelfverdediging Soestdijkseweg 

t.o. gemeentehuis (gratis)
• Elke maandag en woensdag: Tafeltennis (gratis)
• Elke maandagmiddag: Bridge (gratis)
• Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Bon Apetit 

(hoofdmaaltijd € 8,00)
• Elke vrijdag: Klaverjassen (gratis)
• En meer… 

Meer informatie: www.mensdebilt.nl
Vooraf aanmelden verplicht: servicentrumdebilt@mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. 
Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96, 0346-214161

 Mens De Bilt zoekt huisbezoekers
door Walter Eijndhoven

Binnen gemeente De Bilt bestaan diverse organisaties die zich bezighouden met zorg en welzijn. 
Eén daarvan is het informatief huisbezoek van  Mens De Bilt. Iedereen die tachtig jaar wordt, 

wordt benaderd voor een huisbezoek. Omdat het aantal ouderen snel oploopt,
is Mens De Bilt hard op zoek naar meer vrijwilligers.

Er verandert momenteel veel in zorg 
en ondersteuning en nog niet iedere 
burger weet daarin goed zijn of haar 
weg te vinden. Een aantal jaar gele-
den besloten de gemeente en  Mens 
De Bilt daarom met elkaar in zee te 
gaan en oudere bewoners actief te 
informeren over mogelijkheden bin-
nen de gemeente op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg en mobiliteit.

Huisbezoek 
‘Iedereen die binnen onze gemeente 
woont en tachtig jaar wordt ontvangt 
een uitnodiging en krijgt de gelegen-
heid voor een bezoek’, begint de 
Maartensdijkse vrijwilligster Suzan 

Jongerius haar verhaal. ‘Vroeger 
deden wij die huisbezoeken toen 
mensen 75 jaar werden, maar steeds 
vaker staat deze leeftijdsgroep nog 
actief in het leven en vinden zij hun 
weg toch wel binnen alle mogelijk-
heden die de gemeente hen biedt’, 
vervolgt Suzan. ‘Deze groep krijgt 
van ons wel een brief met het aan-
bod van een informatief huisbezoek, 
maar dat moeten zij wel zelf aange-
ven’, vult vrijwilligster Elly Broek-
stra aan.

Ondersteuning
‘Met de tachtigjarigen kunnen wij 
een afspraak maken voor een in-

formatief huisbezoek, waarbij we 
bespreken hoe (eventueel) bepaalde 
problemen kunnen worden aange-
pakt en welke ondersteuningsmo-
gelijkheden er zijn. ‘Veel burgers 
weten helemaal niet welke moge-
lijkheden de gemeente, Mens De 
Bilt of andere organisaties hen bie-
den bij bepaalde problematiek. 

Of dat nu is op het gebied van man-
telzorg, huursubsidie, het verkrij-
gen van een U-pas, invullen van 
formulieren of aanpassingen aan 
het toilet of de badkamer’, vertelt 
Elly. Natuurlijk kunnen alle senio-
ren, ongeacht leeftijd een huisbe-

zoek aanvragen. Voor alle vragen 
op het gebied van welzijn, zorg, 
wonen, werk, financiën, dagbeste-
ding, (geestelijke) gezondheid of 
relaties kunnen huisbezoekers de 
weg wijzen naar verschillende in-
stanties binnen de gemeente.

Vergrijst
De bevolking van Nederland ver-
grijst in hoog tempo. Alleen al in 
gemeente De Bilt komen er per 
jaar zo’n 700 75- à 80-jarigen bij. 
‘Dat is heel veel. Daarom zijn wij 
op zoek naar meer vrijwilligers, 
mensen die bezoeken willen afleg-
gen bij onze doelgroep. Het leuke 
van dit werk is dat je nooit weet 
waar je terechtkomt. Is een tach-
tigjarige hulpbehoevend? Of een-
zaam? Of staat deze juist midden 
in het leven, met veel familie en 
vrienden om zich heen? Dat zul je 
tijdens zo’n gesprek moeten uit-
zoeken’. Het informatief huisbe-
zoek is in principe eenmalig. Huis-
bezoekers verstrekken dan zoveel 
mogelijk informatie. Tijdens het 
gesprek krijgt de 75 - 80-jarige dan 
een ‘  Wegwijzer’  , een folder met 
diverse weetjes. Ervaring leert dat 
het huisbezoek altijd als zinvol 
wordt ervaren. 

Bieden
Suzan: ‘Graag maak ik nog recla-
me voor deze leuke vrijwilligers-
functie: als je tijd overhebt, ervan 
houdt om met mensen bezig te 
zijn, in een gezellig team, het 
leuk vindt om mensen te infor-
meren over alles wat wij hen te 
bieden hebben, dan is deze func-
tie misschien iets voor jou. Oh ja, 

je kunt ook je eigen tijd indelen, 
dus tijdelijk geen tijd om bezoeken 
af te leggen, geen probleem. Maar 
als je meerdere huisbezoeken wil 
afleggen in een week, is dat ook 
goed’. Mens De Bilt zoekt enthou-
siaste mannen en vrouwen die er-
varing hebben in het voeren van 
gesprekken, sociaal vaardig zijn en 
de eigen grenzen weten te bewa-
ken. De onderlinge communicatie 
verloopt via de mail, dus enige er-
varing met de computer is nodig. 
Mens De Bilt werkt iedere huis-
bezoeker in en hij/ zij krijgt jaar-
lijks een training gespreksvaardig-
heden. Ook kun je je inschrijven 
voor een aantal door  Mens De Bilt 
georganiseerde workshops voor 
vrijwilligers (deze zijn kosteloos). 
En elke twee maanden is er een 
informatiebijeenkomst met een in-
houdelijk onderwerp. Daarna is er 
tijd om ervaringen uit te wisselen. 

Contactgegevens informatief huis-
bezoek: Marlies Willemse, huis-
bezoek@mensdebilt.nl, tel. 030-
7440595, bezoekadres: Prof. Dr. 
P.J.W. Debijeweg 1, 3731 MA De 
Bilt

Suzan Jongerius (l) en Elly 
Broekstra (r) hopen dat veel 
nieuwe huisbezoekers zich 
zullen melden

Dat wil ik ‘effe’ 
kwijt…

Hierbij wil ik graag reageren op ‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt... 
Afval: het dreigt een rotzooi te worden’. 

Graag wil ik reageren op het artikel van Harman Kloos; het is mij uit 
het hart gegrepen. De gemeente legt steeds meer taken over afval-
scheiden bij de burger neer, waardoor het systeem steeds ingewik-
kelder wordt en vooral: niet goedkoper.

Men zal bij het rekensommetje van Harman wel de opmerking ma-
ken: de som klopt niet, we krijgen er tenslotte een kliko bij. We 
hebben dan al 4 kliko’s! En dan nog moet je met je glas naar de 
glasbak. In mijn buurt proberen de meeste mensen de kliko’s in hun 
fietsenschuurtje te zetten. Met 4 kliko’s passen daar nauwelijks nog 
fietsen bij.

Milieuvriendelijk
De gemeente doet dit waarschijnlijk onder het mom dat dit o zo mi-
lieuvriendelijk is. Dat is het helemaal niet! De afvalscheiding door 
burgers (de voorscheiding) is helemaal niet zo efficiënt. De grotere 
afvalbedrijven hebben allang geïnvesteerd in apparatuur en technie-
ken om het afval op hun afvalstations te scheiden (nascheiding). 
Deze nascheiding is efficiënter én van betere kwaliteit dan de voor-
scheiding die de gemeente als taak aan haar burgers uitdeelt. 

Oproep
Ik heb dezelfde oproep als Harman: gemeente, keer terug op uw pad 
van ideologische luchtfietserij en laat het afvalscheiden over aan de 
professionals in plaats van aan burgers. Dat is veel beter voor het 
milieu en goedkoper!

Ronald Hoorman, Maartensdijk

HDI Bilthoven zoekt 
vrijwilligers

 
Het Helen Dowling Instituut 
(HDI) in Bilthoven is op zoek 
naar versterking van het vrij-
willigersteam. Het gaat om een 
vrijwilligersfunctie in de tuin 
op woensdagochtend en om 
een functie als gastheer/-vrouw 
op de vrijdagochtend. Het HDI 
biedt psychologische zorg aan 
mensen met kanker en hun naas-
ten. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Stieneke 
Bisschop via sbisschop@hdi.nl 
of tel. 030 2524020.
 

Avondactiviteiten 
Servicecentrum Maartensdijk

Vanaf dinsdag 1 augustus is er 
iedere dinsdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur sjoelen en biljarten 
in het Servicecentrum Maartens-
dijk. Gezamenlijk is er daarnaast 
een kopje koffie/thee drinken en 
de nieuwtjes van de dag uitwis-
selen. Belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd. Kosten 5 euro 
per maand in het Servicecen-
trum Maartensdijk, Maertens-
plein 96 Maartensdijk.  Voor 
meer informatie: Mens De Bilt, 
Servicecentrum Maartensdijk, 
tel: 0346-214161 en/of service-
centrummaartensdijk@mensde-
bilt.nl 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE DAMES-,
HEREN- EN BABY

COLLECTIE

NU
50%
KORTING*

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

Bezoek één van onze filialen:
Bilthoven Julianalaan 6 B  |  Tel.: 030-228 28 94
Soest Soesterbergsestraat 53  |  Tel.: 035-601 20 50
Zeist Slotlaan 48  |  Tel.: 030-636 09 27

Email: info@edelgebak.nl
Internet: www.edelgebak.nl
Facebook:  www.facebook.com/Edelgebak
Twitter:  @Edelgebak

Herfst lekkernij
samen met een
brosse Speculaasbrok
Lubecker marsepein boorde vol Spaanse
amandelen. Eikels gevuld met room 
karamel, eerlijke chocolade,
te lekker om op te noemen.

Uit eigen 
chocolaterie/

patisserie
en dat

proef je!

brosse Speculaasbrok

Van € 11,15
voor

€ 6,95

Geldig van
dinsdag
1 oktober
tot zaterdag
12 oktober!

Wij zijn op zoek naar
een vriendelijke

medewerker voor onze 
winkel in Bilthoven

Ca 2/3 dagen per week.
Sollicitatie/informatie:
saskia@edelgebak.nl

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procereurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Hammousse
Filet americain

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 augustus
t/m woensdag  augustus

    VOORDEEL HELE WEEK

Varkenshaas
Bourgondisch of naturel

Lamsboutschijven
Gemarineerd of naturel

‘’Zweistraatjes”
Filetlapje met mosterd, ui en spek

Hamburgers

Kipschnitzels of kip 
cordon bleu's

500
GRAM 8.98

500
GRAM 9.98

JAKARTAMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98PINDA ROZIJNENMIX

Noten & pinda's

Gegrilde fricandeau
Boeren achterham
Rosbief

500
GRAM 6.25

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.50

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

500
GRAM 6.98 

6 HALEN=
5 BETALEN

5 HALEN=
4 BETALEN

1
KILO 7.98

SHOARMA

Lekker voor het weekend!

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Slavinken, rundervinken en 
rundergehaktstaven

6 HALEN= 5 BETALEN

FRISSE ZOMERCAKE

De lekkerste

KAISERBROODJES
4 stuks

€ 1,-

nu

€ 4,95

met perzik

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Hernieuwde terinzagelegging ongewijzigd 
vastgesteld wijzigingsplan ‘Händellaan 12’ 
te Bilthoven 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het 
college van burgemeester en wethouders op 31 januari 2017 het wijzigings-
plan ongewijzigd heeft vastgesteld: Wijzigingsplan Händellaan 12.  

Plangebied 
Het plangebied betreft het perceel Händel-
laan 12, kadastraal bekend gemeente De 
Bilt, sectie E nummer 4351.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wijzi-
gingsplan is het verzoek van initiatiefnemers 
om een nieuwe woning te realiseren op het 
perceel Händellaan 12 te Bilthoven. 

Zienswijzen
Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

Wijzigingen
Er zijn geen ambtshalve wijzigingen gedaan.

Terinzagelegging
In verband met een eerdere onvolledige pu-
blicatie wordt het besluit van 31 januari 2017 

nu opnieuw bekend gemaakt. Het besluit tot 
vaststelling van het wijzigingsplan met de 
daarbij behorende stukken ligt vanaf 3 au-
gustus 2017 gedurende zes weken ter inza-
ge. U kunt de stukken online inzien op de 
landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
en op de gemeentelijke website 
http://www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen. 
Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0310.16015WP0007-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 stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het ongewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld door: een be-
langhebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen bij het college van burgemeester 
en wethouders kenbaar te maken.
Beroep kan worden ingesteld van donderdag 
3 augustus tot en met woensdag 13 septem-
ber 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 verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, op voor-
noemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde wijzigingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
mw. J.M. Lamberts via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Plus-certificaat voor 
Buurtbemiddeling 

De Buurtbemiddelingsprojecten van MeanderOmnium in Zeist, Bunnik en De Bilt heb-
ben van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid bij de jaarlijkse her-certificering 
het Plus-certificaat ontvangen.

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CVC) van het Ministerie van Veilig-
heid en Justitie laat weten dat Buurtmiddeling in zowel Zeist, Bunnik als in De Bilt 
met maximale scores voldoet aan de gestelde eisen. Sinds de certificering in 2013 is 
dit de tweede keer dat het Plus-certificaat is ontvangen. Met het Pus-certificaat wordt 
aangetoond dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend is geïmple-
menteerd. 

In Zeist bestaat Buurtbemiddeling inmiddels 12 jaar. Alle inwoners van Zeist en de 
omliggende gemeenten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen kunnen 
hiervan gebruik maken. Buurtbemiddeling wordt door MeanderOmnium uitgevoerd in 
opdracht van de gemeenten Zeist, Bunnik en De Bilt, een aantal woningbouwverenigin-
gen en werkt samen met de politie. De coördinatoren van Buurtbemiddeling voor Zeist, 
Bunnik en De Bilt geven voorlichting en advies en zorgen dat de vrijwilligers goed zijn 
opgeleid. Zij hebben inmiddels een goed getraind team van vrijwilligers om als dat no-
dig is te bemiddelen tussen buren. In 2016 is door interventies van Buurtbemiddeling in 
70% van de casussen een oplossing van de problematiek gekomen of is er een positieve 
bijdrage geleverd aan het conflict.

(Mary van der Wal)

Landwaart doet
er een schepje bovenop

Het is de vaste klant wellicht niet ontgaan wellicht: Landwaart Culinair 
gaat de winkel verbouwen. De naastgelegen ruimte wordt bij de huidige 

winkel getrokken,die daardoor bijna in oppervlakte verdubbeld.

Voordat het zover is, moet Landwaart nog flink aan de slag. Daarom is de (huidige) 
zaak gesloten van vrijdag 4 augustus t/m woensdag 30 augustus. Wim Landwaart en 
z’n ploeg vindt dat jammer: ‘Het spijt ons dat we u deze weken niet kunnen bedienen, 
maar het resultaat zal dit zeker goed maken’. Vanaf donderdag 31 augustus is men van 
harte welkom in de nieuwe winkel. In een unieke stijl, met nog meer verrassingen, nog 
meer smaken en nog meer producten. Bedoeld voor alle enthousiaste klanten.

[HvdB]

Een kijkje achter de nog te verwijderen muur; naar een geweldig resultaat wordt hard 
toegewerkt. [foto Henk van de Bunt]

Slof van Bos in Groenekan
2 jaar geleden kwam Matthie Simons, chef banket van bakkerij Bos, in contact 
met Jaap Zwolsman. Zwolsman is een bekend gezicht in Groenekan waar hij 

iedere zaterdag vanuit zijn kraam onder het viaduct met
veel plezier groente en fruit verkoopt.

Matthie was in die tijd op zoek 
naar een leverancier van 1e 
klas fruit. Matthie: ‘Onze pas-
sie is een (h)eerlijk product te 
maken, afgewerkt met (h)eer-
lijk fruit. Daar kan Jaap elke 
week weer voor zorgen. Zo 
wordt onze bekende aardbeis-
lof gemaakt met de aardbeien 
van Jaap. Naar eigen recept 
maken we de aardbeimousse 
en wordt de aardbeislof af-
gewerkt met pure Hollandse 
aardbeien.

Aanbieding
Jaap: ‘Op dit moment is het 
voor mij elke zaterdag weer 
een verrassing waar ik kan 
staan bij het viaduct. De 
werkzaamheden voor de ver-
breding van de A27zijn goed 
merkbaar in Groenekan. Hier-
door ben ik moeilijker bereik-
baar voor mijn klanten en toch 
wil ik er voor hen zijn. De 
kanten die trouw naar ons op 
zoek gaan willen we dan ook 
een beetje extra verwennen. Daar is een speciale aanbieding voor de aardbeislof van 
Bos uit voort gekomen. Ieder zaterdag in augustus geldt daar een speciale prijs voor. En 
mocht u ons niet kunnen vinden, dan ben ik bereikbaar op telefoonnummer 06-10633432.

Matthie en Jaap presenteren de slof bij de kraam van 
Jaap.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE HAMBURGERS

Puur gekruid rundvlees met o.a. notentapenade, 

Parmezaanse kaas, mediterrane kruiden...
100 gram 1,35

RUNDER ENGELSE WORSTJES

Mager gekruid rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug, 

zalige snelle topper voor op de BBQ
100 gram 1,35

DE BLACK ANGUS RIBLAPPEN

120 dagen graan gevoerd, minimaal 40 dagen gerijpt, 

de allerlekkerste; smelt op de tong!!
500 gram 6,95

GRIEKSE FILET LAPJES

Van ons bekende gecertificeerde varkensvlees, met 

een milde Griekse marinade; ca. 3-4 min.
100 gram 1,25

LAMSBIEFSTUKJES

Puur natuur zonder toevoegingen, vers uit Nieuw 

Zeeland, met allergeen vrije marinade
100 gram 2.95

RUNDER GEHAKT

Van de Utrechtse Heuvelrug, hormoonvrij opgegroeid, 

100% zonder kleurstof; puur natuur!!
500 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 31 juli t/m zaterdag 5 augustus. Zetfouten voorbehouden.

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum Je beste zelf
Week 31-32

l’Oréal
Excellence, Préférence, Casting, Magic 
Retouch, gezichts-verzorging, Men 
Expert, Studio Line en Sublime Bronze
Bijvoorbeeld: Studio Line Go Create 
gelspray 150 ml.
2 stuks 9.98 4.99

GRaTIs
1+1

TOP
aanbieding

Spaar nu voor de D.I.O. jubileumdag  in de Winter Efteling! 

19 
november

2017

jaar

Let op!THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wegens vakantie gesloten,
vanaf 15 augustus zijn we er weer!
 

Vakanties van onze teamleden:

Christa: 23-7 tot 14-8

Miranda: 30-7 tot 14-8
 20-8 tot 28-8

Kimberley: 30-7 tot 14-8
 oktober onbekend

Naomi: 23-7 tot 14-8

Jaap Zwolsman
De groenteman onder het
viaduct te Groenekan

Elke klant die ons kan vinden,
om en nabij het viaduct:

Een heerlijke aardbeienslof van Bakker Bos 
te Maartensdijk van € 8,95 voor

€ 6,95

Geldt alle zaterdagen in augustus

Verhuisd
Na 18 jaar op de Patrijslaan vindt u

Pauline Haarmode vanaf nu op
Dorpsweg 128 – Maartensdijk samen met

Ro Lashes & Brows

Openingstijden:
maandag 19.00 – 21.30 uur
do en vr   9.30 – 18.30 uur
Bel voor een afspraak      06 – 21317175

Dorspweg 128
Maartensdijk
Tel. 06 – 21317175

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
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Hertog Jan

Edet Ultra Soft toiletpapier

Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter
 Van 15.49

Summer Love editie 
3 pakken met 6 rollen 

Geldig van vrijdag 4 t/m zondag 6 augustus 2017

Geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 augustus 2017

8.99 
15.49

PER KRAT

Bewezen de
goedkoopste!

5.00 
10.35

3 PAKKEN 

Hoogvliet, 
de goedkoopste supermarkt 

van Bilthoven
Openingstijden:
maandag   8.00 - 20.00
dinsdag   8.00 - 20.00
woensdag   8.00 - 20.00
donderdag   8.00 - 21.00
vrijdag   8.00 - 21.00
zaterdag   8.00 - 20.00
zondag 12.00 - 18.00 Zelfscan

LottoAfhaalpunt Slijterij

Staatsloterij Post NL

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com.  
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Hoogvliet Bilthoven Leyenseweg 127, Bilthoven

 Per liter
1.25 

Zomerbridge in 2017
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseert een reeks van veer-
tien donderdagavonden Zomerbridge tot en met 31 augustus in het 
dorpshuis in Hollandsche Rading. Donderdag 27 juli (aanwezig wa-
ren 22 paren) wonnen Alice Ho-Pian + Rijnie Westland met 67,92%. 

Het zilver was voor Digna + Hans Grande (64, 58%) en de gedeelde 
derde plaats was voor Cora van der Linden + Jan Pauwels en Us-
chi Röhrs + Wim Westland met 60,63%. De eerstvolgende avond 
is donderdag 3 augustus. Bij voorkeur vooraf aanmelden via mail 
bij bchollandscherading@gmail.com of telefonisch bij Rob van der 
Blonk tel. 06 83176797 voor 17.00 uur op de dag zelf en in het 
uiterste geval uiterlijk 19.00 uur aan de zaal. Aanvang bridgen om 
19.30 uur. 

Varen
in de Molenpolder

Vaar op 5 augustus met de gids van Staatsbosbeheer door de
Molenpolder, een kleinschalig natuurgebied vlak boven Utrecht. In 
een stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht 
over de petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Speur 
samen met de gids naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en 
purperreiger, en maak een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit 
‘drijvend land’ loopt!

Aanvangstijd 10.00 uur. Meer info en reserveren via
www.staatsbosbeheer.nl. Met je eigen groep een vaartocht doen?
Informeer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Dat wil ik ‘effe’ 
kwijt…

Bilthoven was 10 jaar geleden een heel gezellig dorp: bij het station 
waren gezellige eetgelegenheden. Dat is nu allemaal weg en nu is 
er een driehoek verschenen, waar voorlopig geen activiteiten te ver-
wachten zijn.

Nu is er nog een zeepkistenrace op het grasveld voor Intertoys. Voor 
hoelang nog? Het grasveld was en is nog een soort plantsoentje bij 
de Kwinkelier. Wees er zuinig op.

Achter het veldje nog vele lege gebouwen. Vroeger nog een Grieks 
restaurant. Nu alleen lege verwaarloosde gebouwen. Gaar daar bou-
wen!

En nu de Kwinkelier. Helaas vele winkels zijn verdwenen. En er 
gaan nog meer weg: een deel is leuk verbouwd maar helaas leeg! En 
er is dus weinig om trots op te zijn. Een heel knap iemand die daar 
nog veranderingen in kan brengen. Gooi geen onnodig geld weg!

W. Grimm, Bilthoven

Op vakantie moet je goede adviezen
nooit uit het oog gaan verliezen
let goed op wat je eet
want voordat je het weet
krijg je het opeens voor je kiezen

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
Lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Eurom keramische draaiba-
re kachel voor op de cam-
ping. Tafelmodel €10,. Tel. 
06-42448590

Cee outdoor verlengsnoeren 
voor camper of caravan. 30 
meter, 20 meter en verloop-
snoer contra. €12,50. Tel. 
06-42448590

Grastrimmer (Gardena) in 
goede staat €20,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Kookboeken ca. 40 stuks, zeer 
oude en nieuwe. €19,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Goede kwaliteit tweepers. 
Logeer-Luchtmatras met 
ingeb. motorpomp, nieuw 
€30,-. Tel. 035-8200359 / 
06-16641083

Antieke decoratieve hand-
boomzaag 150 cm. €25,- Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Gourmetstel met 4 spiritus-
branders voor tuin of cam-
ping €8,-. Tel. 035-8200359 
/ 06-16641083

Fondue- Gourmetstel 2 in 
1 als nieuw €15,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

Bar/Statafel z.g.a.n. met 
bijbehorende luxe bordeaux 
rode tafelrok, €39,-. Tel. 
035-8200359 / 06-16641083

Baby wipstoeltje kleur 
zwart met witte mobiel. Zo 
goed als nieuw, bij opa en 
oma gebruikt. €10,-. Tel. 
06-49794477

Gratis af te halen 4 grote 
vissen. Tel.06-16658304

Gratis af te halen kunststof 
vijver. Tel. 06-16658304

Kruiwagen €20,-. Tel. 0346-
211797

Voetbalclub Feyenoord stic-
ker boekje €2,50 Tel. 0346-
243758

Een dvd van truckstar truc-
king in Amerika €5,-. Tel. 
0346-243758

Twee groene handige vis 
stoeltjes. Makkelijk in een 
draagzak €10,-.per stuk. Tel. 
0346-243758

Antiek weegschaaltje met 
messing bak €25,-. Tel. 
06-29506849

Fietsen
Meisjesfiets Batavus 26inch 
€20,-. Tel. 0346-211797

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
en behanger heeft nog tijd 
over voor al uw behang-, 
schilder en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. 
KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. 
Alles is bespreekbaar. Altijd 
vrijblijvende prijsopgave. 
Tel. 06-50660689. www.tui-
nexclusief.com

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

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

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

Gezocht OPSLAGRUIMTE 
rond Maartensdijk en vrij 
bereikbaar. Ong. 20 m² voor 
drukwerk. Tel. 06-51543077

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) 
knippen, plukken, ontwollen en effileren
Voor meer info bel 0346 745355 of mail
info@bubbelsenboefjes.nl

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Uitslag 
Wedvlucht

 
De jonge duiven van de leden van PV De Bilt kwa-
men dit weekeinde terug van een vlucht vanuit het 
Belgische Lessines over een afstand van gemid-
deld 189 km. De prijzen werden als volgt verdeeld: 
Peter van Bunnik 1 en 3, W. de Ruiter 2 en 6, Com-
binatie Turk + van Zels 4, Ron Van Veggel + Zoon 
5, J.A. Pouw 7, Combinatie van Grol + Zoon 8 en 
9 en A.C. den Braber 10. 

‘Hector kom hier. Wil je nou luisteren of niet’, schreeuwt de 
vrouw naar de loslopende hond die op het nabijgelegen veldje 
hevig aan het snuffelen is. Het ruikt er voor hem waarschijnlijk 
zo lekker dat hij alles om zich heen vergeet. Op het geroep van 
de vrouw reageert hij niet,  maar dat vind ik ook wel logisch. Ze 
vraagt of hij wil luisteren of niet en hij kiest duidelijk voor het 
laatste. Hoofdschuddend komt ze bij me op de bank zitten. ‘Laat 
ook maar, hij komt straks wel weer’, zegt ze. ‘Het is de hond van 
onze buren die met vakantie zijn. Ze gingen altijd met de caravan 
maar nu alleen de jongste van de drie kinderen nog thuis woont 
hebben ze die verkocht. Toen ze er nog ieder jaar met het hele 
gezin mee naar Frankrijk gingen namen ze Hector altijd mee. Ze 
zijn nu met het vliegtuig naar Engeland waar hun oudste doch-
ter studeert. Hun andere dochter studeert in Tilburg en heeft daar 
een studentenflat. Alleen Jacco woont nog thuis en is mee naar 
Engeland.’ De vrouw geeft meteen een heleboel informatie en ik 
begrijp dat Hector nu bij haar logeert. ‘Toen ze zeiden dat ze voor 
de vakantie op zoek waren naar een hondenpension boden mijn 
man en ik aan om hem die drie weken te verzorgen. We kennen 
de hond goed en hij blijft op die manier ook in een vertrouwde 
omgeving. Het is een lief beest, alleen luistert hij naar mij niet zo 
goed als naar Jacco die hem altijd uitlaat. Naar mijn man luistert 
hij ook beter dan naar mij, maar die loopt wel vaker met hem.’ De 
hond is intussen nog steeds aan het snuffelen. De vrouw ziet het 
nog even aan en begint hem dan opnieuw te roepen. Nu heeft ze 
wat meer succes want Hector vindt het wel genoeg zo en komt 
hard hollend naar ons toe. Uithijgend gaat hij naast haar liggen. 
Als beloning geeft ze hem een hondenbrokje. ‘Nu hij bij ons is 
gaat mijn man meestal met hem wandelen, maar die is vandaag 
met zijn tweelingbroer vertrokken naar Limburg. Daar gaan ze 
drie dagen fietsen en wandelen. Dat doen ze nu al een paar jaar 
samen en dan logeren ze in een pensionnetje waar we inmiddels 

bekende gasten zijn, want mijn schoonzus en ik gaan er ook wel 
eens samen een paar dagen heen. Tussen ons klikt het ook heel 
goed, maar de band die de twee broers met elkaar hebben is wel 
heel speciaal.’ Tevreden kijkt ze naar de hond die nu heel rustig 
is, maar wel alles nauwlettend in de gaten houdt. ‘Hij mist denk ik 
wel het ravotten dat hij altijd met Jacco doet.’ Bij het horen van de 
naam Jacco spitst Hector zijn oren en kijkt zoekend om zich heen. 
Als hij zijn baasje niet ziet gaat hij weer liggen. ‘Ik zal die naam 
maar niet meer uitspreken wat dan raakt hij helemaal van streek.’ 
Ik vraag of het geen zware belasting voor ze is drie weken lang 
de hond van de buren te verzorgen, maar dat vinden zij en haar 
man absoluut geen moeite. ‘Het is juist leuk en over drie weken 
geven we hem weer over. Een eigen huisdier willen we niet omdat 
we vaak weg zijn. We zijn hele goede buren en een week nadat 
ze terug zijn gaan mijn man en ik drie weken naar Canada. We 
logeren dan eerst drie dagen bij mijn zus en zwager die daar al 
heel lang wonen en maken daarna een rondreis met een camper.’ 
Hector heeft intussen aangegeven verder te willen.

Maerten

Op ’t bankje

Rommelmarkt Maartensdijk

Zaterdag 2 september van 9.30 uur tot 15.00 uur. 
organiseert de Protestantse Gemeente Maartens-
dijk - Hollandsche Rading een boeken-/rommel-
markt, met o.a. veel tweede handsspullen, kleding, 
boeken, lekkere wafels en een Rad van Avontuur 
op het terrein van de Ontmoetingskerk, Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Men kan spullen 
hiervoor inleveren op zaterdag 26 augustus van 
10.00 uur tot 13.00 uur of donderdag 31 augustus 
van 19.00 uur tot 21.00 uur bij de Ontmoetings-
kerk aan de Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
De opbrengst is bestemd voor Kerk en De Zonne-
bloem afd. Maartensdijk (beiden 50%).

Dorpskerk open

Dorpskerk De Bilt opent zaterdag 5 Augustus de 
deuren van de kerk van 11.00 tot 15.00 uur. Buurt-
bewoners en andere belangstellenden kunnen dan 
een kijkje nemen in de kerk en ook toevallige pas-
santen zijn dan van harte welkom om het monu-
mentale pand te bekijken. Het adres is Dorpsstraat 
vanouds Steenstraat 70 te De Bilt. Desgewenst 
kunnen bezoekers nader worden geïnformeerd 
over het kerkgebouw en de kerkgemeenschap. Er 
is een boekenstand met documentatie, folders, e.d. 
aanwezig.
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advertenties

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Nieuw inzamelpunt Stichting 
Babyspullen in Westbroek

door Henk van de Bunt

Sinds januari 2017 is bij basisschool ‘t Kompas een inzamelpunt van Stichting Babyspullen 
gevestigd. Stichting Babyspullen verzamelt gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt 

daar babystartpakketten van. Deze pakketten worden gratis verstrekt via diverse 
hulpverleningsinstanties aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. 

‘In Nederland groeit één op de ne-
gen kinderen op in armoede. Ou-
ders kunnen in die gevallen vaak 
niet voldoen aan de basisbehoef-
ten voor hun pasgeboren baby: 
een warme deken, een kruik, ver-
zorgingsspulletjes of voldoende 
kleertjes’, aldus oprichtster Mar-
jolijn Hermus. ‘Wij vinden dat 
elk kind recht heeft op een goede 
start.’ Dineke van Renswoude is 
leerkracht op de Westbroekse ba-
sisschool en vertelt:  ’t Kompas 
draagt Stichting Babyspullen een 
warm hart toe en heeft daarom 
besloten inzamelpunt te worden. 
Sinds begin van dit jaar hebben 
wij in de hal een kliko staan van 
Stichting Babyspullen. Prachtig 
rood. De ingeleverde spullen wor-
den verzameld en uitgedeeld aan 

ouders die in geldnood zitten. Op 
Drakensteyn in Maartensdijk staat 
er ook één’. 

Ontwikkeling 
Stichting Babyspullen ontstond 
vanuit een heel praktische insteek 
en overtuiging. ‘We wilden graag 
dat de kleertjes van onze kinde-
ren binnen Nederland een goede 
bestemming zouden krijgen’, ver-
telt Hermus. Zo startte Stichting 
Babyspullen in 2012 vanuit een 
zolderkamer. Anno 2016 is de or-
ganisatie flink gegroeid. ‘We wer-
ken inmiddels met een team van 
140 vrijwilligers verspreid over 
het land, we hebben zo’n 123 in-
zamelpunten waar mensen hun 
gebruikte of nieuwe babyspullen 
kunnen inleveren en we hebben 

een groot netwerk van professio-
nele instanties opgebouwd waar 
we mee samenwerken’, aldus 
Hermus.

Hulp geven
Stichting Babyspullen werkt uit-
sluitend met vrijwilligers en is 
afhankelijk van bedrijven en par-
ticulieren die het doel steunen. 
Dit kan zijn door het schenken 
van babyspullen, het leveren van 
een financiële bijdrage of door 
praktische ondersteuning als vrij-
williger. Meer informatie over 
hoe bedrijven en particulieren het 
werk van de stichting kunnen on-
dersteunen is te vinden op www.
stichtingbabyspullen.nl. Hermus: 
‘We zijn ervan overtuigd dat we 
samen sterk staan en steeds meer 

kinderen in Nederland een goede 
start in het leven kunnen geven’.

Vakanties
Dineke van Renswoude: ‘Tijdens 
schoolvakanties is de locatie in 
de school in Westbroek niet 
open, dus kunnen er geen spul-
len afgegeven worden. Maar op 
Drakensteyn 37  in Maartensdijk 
kan dat alle dagen van het jaar. 
Daar staat de rode kliko buiten 
in de voortuin bij de fam. De 
Jong. Ik woon zelf ook in deze 
straat en zo ben ik op het idee 
gekomen om ook een kliko op 
mijn werk neer te zetten. Want 
waar komen meer ouders met 
kinderen dan daar. 
De Peuterspeelzaal is ook in 
onze school gehuisvest, dus er 
komen veel ouders met jonge 
kinderen. Maar er komen dus 
ook mensen van buiten af spul-
len inleveren. Want op de site 
van Stichting Babyspullen staan 
alle locaties vermeld. Mensen 

moeten daar dan wel heel bewust 
naar op zoek gaan. Ik wil graag 
mensen aansporen om de kleding 
een tweede leven te gunnen bij 
mensen die het goed kunnen ge-
bruiken’.

In de voortuin van Drakensteyn 37 in Maartensdijk staat een speciale rode 
kliko waarin alle spullen gedaan kunnen worden. 

De rode kliko van Stichting Babyspullen is te vinden in het halletje van ’t Kompas. 

Jongerenactiviteiten
Het VakantieBijbelFeest (VBF) en de zomerjeugd2 daagse (ZJ2D) in De Bilt komen eraan. 

Op woensdag 16 en donderdag 17 augustus is het weer één groot feest in en rondom de 
Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt.

Het VBF is voor alle kinderen van 
de basisschool. Het zijn 2 gewel-
dige dagen vol met muziek, ge-
zelligheid, knutselwerkjes, toneel 
en een spannende vossenjacht. 
Tussen de middag wordt eten ver-
zorgd. Het VBF begint om 10.00u 
en de dagen duren tot 15.00 uur. 
De ZJ2D is er voor iedereen van 
12 tot en met 15 jaar. Het thema 

over God beter leren kennen 
wordt behandeld aan de hand van 
sport, spel, stellingen en een hoop 
gezelligheid. De eerste avond is 
de aftrap van het thema ‘(T)op 
survival’. 
Voordat de avond begint is er een 
stevige fastfood snack (salade 
ook aanwezig). De tweede avond 
wordt afgesloten met een gaaf 

bosspel in het donker. De eerste 
avond is woensdag 16 augustus 
(van 18.00u tot 21.00 uur) en 
de tweede avond (donderdag 17 
augustus ) duurt van 20.30u tot 
23.30 uur). Op zondag 20 augus-
tus om 10.00 uur staat de ochtend-
dienst in de Biltse Dorpskerk in 
het teken van afsluiting van VBF 
en ZJ2D. 

VBW-feest in Westbroek
De tent van de Vakantie Bijbel 
Week - feest in Westbroek staat 
dit jaar klaar op dinsdag 15 au-
gustus, woensdag 16 augustus en 
donderdag 17 augustus. Van 10.00 
tot 15.00 uur zijn alle kinderen die 
na de zomervakantie naar groep 1 
t/m klas 1 gaan van harte welkom. 
Met het thema ‘(T)op Survival’ 

kun je meedoen om samen te zin-
gen, luisteren naar Bijbelverha-
len, spelen, knutselen en toneel 
kijken, zodat het een feest wordt. 

Voor jongeren vanaf 12 jaar is 
er op dinsdag 15 augustus en op 
woensdag 16 augustus een span-
nend avondprogramma, dat on-

geveer van 19.30 tot 21.30 uur 
duurt. Ook is er een gezellige 
afsluitingsavond voor iedereen. 
Deze is op donderdag 17 augustus 
vanaf 19.30 uur en duurt ongeveer 
een uurtje. Meer informatie vbw-
westbroek@gmail.com 

(Joost Bontan)

Dier van de maand:
Max & Mumble
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com

Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag

13.00 - 16.30 uur
zaterdag

13.00 - 16.00 uur.

Lex, het vorige 
asieldier van de 
maand, is helaas 
nog niet geplaatst.

Max en Mumble zijn door omstandig-
heden op zoek naar een nieuw thuis.
Het liefst houden we ze bij elkaar,
ze vullen elkaar namelijk heel goed aan. 
Waar Max zachtaardig en een beetje suffig
overkomt (hij is een echte goedzak).
Is Mumble een felle heer die niet bang is om zijn mening te geven.
Maar zonder Max in de buurt, vindt Mumble het hier nog best spannend.

Wat zijn ze leuk! Knuffelen met mensen is van beide mannen een grote hobby. 
Ze zijn pas bij ons binnen gekomen, dus ze moeten nog een beetje wennen en 
wij moeten ze ook nog wat beter leren kennen. Bezoek vinden ze fantastisch, 
dus als u interesse heeft, kom dan langs voor een kroelsessie.

Ras: labrador & chihuahua
Geslacht: 2 x reu
Leeftijd: senior
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja



Reeën in Beukenburg

Eugène Jansen uit Bilthoven fietste rond 18.00 uur door Beukenburg 
en ving met zijn camera deze 
twee reeën, waarmee maar weer 
eens onderstreept wordt dat we 
in een prachtig gebied wonen.

 De Vierklank 12 2 augustus 2017

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Lindeboom in
Hollandsche Rading 80 jaar

door Henk van de Bunt

Op het punt waar de Spoorlaan en Oosterspoorlaan in Hollandsche Rading samenkomen staat 
een bijzondere boom. Deze lindeboom werd geplant ter gelegenheid van het huwelijk op

7 januari 1937 van Prinses Juliana met Prins Bernhard.

De in Hollandsche Rading woon-
achtige Henk Veenstra heeft een 
brede interesse in de historie van 
het dorp en wijdde eerder een arti-
kel aan de boom in ‘St. Maerten’het 
tijdschrift van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk. Henk Veen-
stra: ‘Hollandsche Rading kent 
een tweetal bijzondere bomen: één 
staat er van omstreeks 1938 bij de 
Adventskapel aan de Tolakkerweg. 

Dat is een inmiddels imposante 
spar, die daar ooit als kerstboom-
met-kluit na het eerste kinderkerst-
feest is geplant en sindsdien bij elke 
Kerstviering een paar welverdiende 

slingers op zijn verjaardag wordt 
geëerd’.

Kei
Veenstra vervolgt: ‘Hollandsche 
Rading kent uit het begin van 1937 
nog een bijzondere boom, een lin-
de. Hij staat op een meer promi-
nente plek en het was feest toen hij 
geplant werd. Er waren veel meer 
mensen bij, dan bij het planten 
van de kerstboom. De lindeboom 
is ter gelegenheid van het konink-
lijk huwelijk onder grote belang-
stelling gepoot in het plantsoentje 
tegenover de toenmalige winkels 
(van kruidenier Van Tongeren en 

slager Van der Vaart). Op de toen 
gemaakte foto (uit de verzameling 
van mevr. Gerna Siksma-Floor) 
staat ook een kei, waarop vermeld 
‘7 januari 1937’, de trouwdatum 
van prins Bernard en prinses Juli-
ana. Waardoor en waarheen die kei 
is verdwenen is (mij) niet bekend, 
maar de boom is er gelukkig nog 
steeds. Zou het niet prachtig zijn 
als er weer een kei komt met dat 
opschrift; bijvoorbeeld ter gelegen-
heid van de 80ste verjaardag van 
de linde? Dan kan iedereen hieraan 
zien, dat dit een bijzondere boom 
is en één van de monumenten van 
Hollandsche Rading?’ 

In januari 2011 is de boom al fors gegroeid.

Het poten van de boom in 1937 was een drukbezochte happening.

Foto uit 1950 van de winkels met er voor het plantsoentje waarin de 
lindeboom staat. (uit de digitale verzameling Rienk Miedema)

Wandelen op Houdringe
Utrechts Landschap organiseert 
op zondag 6 augustus een wandel-
excursie over Landgoed Houdrin-
ge. Houdringe bestaat voorname-
lijk uit bos en open grasland. Er 
staan dikke eiken en beuken met 

een doorsnede van meer dan een 
meter. Deze bomen zijn ruim 225 
haar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 ge-
bouwd. Start om 14.00 uur van-

uit Paviljoen Beerschoten, Holle 
Bilt 6 te De Bilt. De wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur. Vooraf 
aanmelden kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activitei-
ten’. Deelname is gratis.

Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.

Insect in beeld
De geelband langsprietmot 

ziet men hier regelmatig. 
Deze ‘gouden’ langsprietmot 

(Nemophora Metallica) is 
wat zeldzamer. Het is een 
nachtvlinder die overdag 
actief is, de spanwijdte is 

16 – 20 mm. De gouden 
langsprietmot heeft 

beemdkroon en duifkruid als 
voedsel, maar komt ook (zie 

foto) ook op de scabiosa (soort 
schurfkruid of duifkruid) voor. 

(Wim Westland)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-08
Do.

03-08
Vr.

04-08

Oosterse ossenhaaspuntjes
met Chinese groenten

of
Zalmfilet met kruidenkaas

in korstdeeg
of

Aardappel, dadel en brie
uit de oven.

€ 11,-

Woe.
09-08
Do.

10-08
Vr.

11-08

Souvlaki-spiesjes v.d. grill
met limoen-knoflooksaus

of
“Gentse waterzooi”

(Belgische visschotel)
of

Tomaten-mozzarella quiche
met pestosaus

€ 11,-

Nieuw maandmenu!!
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