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Altijd dichtbij!

Emmaus meer dan 
alleen kringloopwinkel

door Guus Geebel

‘De kringloopbedrijvigheid is het middel om de doelstellingen 
van Emmaus te bereiken. Daarbij staat de mens en de zorg

voor het milieu centraal’, vertelt Yvette Gumbs. Zij is 
bestuurslid van Emmaus Bilthoven en maakte deel
uit van de Nederlandse delegatie van Emmaus die

van 9 tot 14 mei in Uruguay het vijfjaarlijkse wereld-
congres van alle vestigingen in de wereld bijwoonde.

Vanuit Nederland namen zeven mensen van verschillende Emmaus-
vestigingen deel aan het congres in Montevideo in Uruguay. Yvette 
ging met Odilia Berkhout van Emmaus Haarzuilens en filmmaker 
Ewald Wels van Emmaus Eemsmond ook nog naar Brazilië en Argen-
tinië. ‘We brachten werkbezoeken en maakten opnamen van projecten 
die de Emmaus-vestigingen daar aanpakken, voor een documentaire 
voor Emmaus Nederland.’ Yvette vertelt dat de doelen daar anders zijn 
dan in Nederland. ‘Wij verzamelen geld en steunen daarmee projecten. 
In Zuid-Amerika bouwen ze bijvoorbeeld een ziekenhuis of een school 
waarmee ze mensen in de omgeving helpen. Ze werken wel allemaal 
met kringloopwinkels.’ De drie documentairemakers vlogen eerder dan 
de overige delegatieleden. Eerst naar Buenos Aires, dan naar Montevi-
deo voor het congres en daarna naar Brazilië. ‘Na de zomer denken we 
de documentaire te kunnen presenteren.’

‘Er waren hele goede sprekers en we gingen met elkaar in debat over 
hoe we verder gaan. We moesten de doelstellingen voor de komende 
vier jaar bepalen. Zes jaar geleden was het in Italië en nu dus in Urugu-
ay. Emmaus-vestigingen in Nederland zijn heel zelfstandig. ‘We krij-
gen geen subsidie en opereren onafhankelijk. We zijn een beweging en 
noemen ons activists for change en richten ons op nieuw leiderschap, 
duurzaamheid en jongeren, want je moet toch naar de toekomst kijken 
en zichtbaar zijn. We zijn dus meer dan een kringloopwinkel. We zijn 
echt een beweging, willen armoede bestrijden, duurzaamheid bevor-
deren, nieuw leiderschap en met politieke partijen in debat over hoe 
wij een rol kunnen spelen en ons aandeel leveren. De kringloopwinkel 
is dus geen doel maar een middel om te kunnen doen waar we mee 
bezig zijn. Tijdens het congres gaven we in workshops aan hoe we het 
in Nederland aanpakken. Emmaus International is de overkoepelende 
organisatie vanuit Parijs. Een van de sprekers op het congres was de 
populaire oud-president van Uruguay José Alberto Mujica Cordano, 
bijgenaamd El Pepe. Hij was degene die in Uruguay gezorgd heeft dat 
in 2013 de same-sex marriage werd ingevoerd.’

Yvette Gumbs, bestuurslid van Emmaus Bilthoven.

Deel bewoners flat Weegschaal 
krijgt inboedel uit woning

Een deel van de bewoners uit de drie weken geleden door een explosie getroffen flatgebouw aan
de Weegschaal in Bilthoven krijgt binnenkort de mogelijkheid hun woning kort te bezoeken.

Daarna wordt de inboedel ingepakt en opgeslagen of verhuisd. Dit kan omdat toegang tot
een deel van de woningen onder strenge veiligheidsvoorwaarden mogelijk wordt. 

Deze week start Woonstichting 
SSW de eerste verhuizingen in 
samenwerking met een gespeci-
aliseerd bedrijf. Het flatgebouw 
blijft voorlopig niet bewoonbaar. 
Alle gedupeerde bewoners hebben 
inmiddels tijdelijke of permanente 
huisvesting gevonden. 

Constructie
Een constructeur heeft vastgesteld 
dat de achttien woningen aan de 
buitenzijden van het flatgebouw 
toegankelijk zijn onder strenge 

veiligheidsvoorwaarden. De zeven 
woningen rondom het ingestorte 
deel van de flat zijn nog niet toe-
gankelijk. 
Nader onderzoek moet uitwijzen 
of dit later alsnog mogelijk is. De 
constructie van het gebouw moet 
hiervoor eerst veiliger worden ge-
maakt. Deze werkzaamheden star-
ten nadat de inboedel uit de buiten-
ste woningen verhuisd is. 

Puin
Daar waar de kern van de explosie 
heeft plaatsgevonden, zijn drie wo-
ningen volledig vernield. Hier zal 
het puin worden geruimd en daarbij 

wordt geprobeerd zoveel mogelijk 
bezittingen van deze bewoners ook 
veilig te stellen. Tijdens de werk-
zaamheden en onderzoeken blijft 
het flatgebouw beveiligd met hek-
ken, camera’s en beveiligers.

Onderzoek
De afgelopen weken hebben de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
de Arbodienst en verzekeraars on-
derzoek gedaan naar de oorzaak 
van de explosies. Zij hebben het 
gebouw nu voorlopig vrijgegeven, 
maar zullen hun onderzoek voort-
zetten nadat het flatgebouw verder 
is veiliggesteld.

Het restant aan de Weegschaal (zuidzijde). [foto Henk van de Bunt]

Het beschadigde flatgebouw. [foto Henk van de Bunt]



 De Vierklank 2 18 mei 2022

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
22/05 • 10.30u -

Mevr. Ds. Marjolein Cevaal
26/05 • 09.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/05 • 09.30u -

Ds. A. Vonk Noordegraaf 
22/05 • 18.30u - Ds. H.I. Methorst 

26/05 • 09.30u - Proponent J.A. de Kruif

 De Woudkapel
22/05 • 10.30u - 

Dienst met Claartje Kruijff

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
22/05 • 14.00u - de heer JanDerk de 

Bruin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
22/05 • 10.30u - Voorgangers 

Astrid Veldhuis en Janine Noten
26/05 • 10.30u - 

Voorganger Martin Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

22/05 • 10.15u - Ds. C. van Breemen
26/05 • 10.15u - Ds. C v.d. Berg

Besloten bijeenkomsten
 

De Bilt
Alive De Bilt (Ambachtstraat 3b, De 

Bilt)
22/05 • 10.30 uur - 

Spreker Douwe Tiemersma

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
22/05 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Austin Manghan

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
22/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

22/05 • 15.30u - Ds. J. Reijm, aangepaste 
dienst voor verstandelijk beperkten
26/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

 
Protestante Wijkgemeente 

Oosterlichtkerk 
22/05 • 10.00u - Ds. W. van Laar

26/05 • 10.00u - J.E. Riemens

R.K. St. Michaelkerk
22/05 • 10.00u -

Woord- en Communieviering
J. van Gaans en W. Kremer

26/05 • 10.00u -
Woord- en Communieviering
K. van Gestel en W. Eurlings

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
22/05 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

26/05 • 15.30u - Geen dienst 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

22/05 • 10.00u - Ds. C.M. Visser
22/05 • 18.30u - Kandidaat D.A. Pater
26/05 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Onderwegkerk Blauwkapel
22/05 • 10.30u - Ds. G.M. Landman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/05 • 11.00u - Ds. P.J. Rebel 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/05 • 10.00u - Ds. A.A.W. Boon
22/05 • 18.30u - Ds. L. Plug

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/05 • 10.00u - Leesdienst 
22/05 • 18.30u - Leesdienst

26/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder 
 

PKN - Ontmoetingskerk
22/05 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel

St. Maartenskerk 
22/05 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink
26/05 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering A. Kolfschoten

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/05 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
22/05 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

26/05 • 10.00u - Ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
22/05 • 10.00u - Proponent C. Kroon

22/05 • 18.30u - Ds. K.C. Kos
26/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

‘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

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl

Spiritueel Filmfestival De Bilt

Het spiritueel filmfestival toont 
films die aanzetten tot reflectie. 
Op vrijdag 20 mei om 10.00 uur 
de film Kapsalon Romy, 14.00 
uur The Children Act en 19.30 
uur Roma. Op zaterdag 21 mei 
om 19.30 uur wordt Greenbook 
getoond. De films worden kort 
ingeleid. De toegang is gratis, 
voor consumpties wordt een klei-
ne bijdrage gevraagd. Locatie is 
Michaëlkerk, Kerklaan 31, De 
Bilt.

Lunchlezing in Bibliotheek

Bibliotheek Bilthoven van Kun-
stenHuis Idea organiseert een 
serie lunchlezingen met inspi-
rerende sprekers, werkzaam in 
lokale organisaties en bedrijven. 
Aan de hand van een boek spre-
ken zij over wat hen drijft in hun 
werk.  Directeur van Mens de 
Bilt Frank van der Jagt vertelt op 
20 mei  van 12.30 tot 13.30 uur 
in Het Lichtruim over het gedrag 
van mensen.  Het boek dat hem 
hierbij inspireert is Ishmael van 
Daniel Quinn. Wat hem specifiek 
raakt in het boek is de sterke 
invloed van dominante culturele 
denkbeelden op hoe je als indivi-
du naar de wereld kijkt. Kaarten: 
www.kunstenhuis.nl of aan de 
balie [HvdB].  

Weeksluiting ‘Dijckstate’

Vrijdag 20 mei wordt in de cur-
susruimte van ‘Dijckstate’ de 
weeksluiting verzorgd door Ds. 
G.H. Kruijmer uit Lage Vuur-
sche. De avond begint om 19.30 

uur. Na afloop is er nog gele-
genheid om met elkaar koffie te 
drinken

Varen door de Molenpolder

Vaar met de gids van Staatsbos-
beheer op 21 mei om 10.00 uur 
door de Molenpolder, een klein 
natuurgebied vlak boven Utrecht 
en geniet van de rust en de stilte 
van de natuur. Met een fluister-
boot ontdek je de rijke historie 
van dit oude veengebied. Speur 
samen met de gids naar de dieren 
en planten in dit gebied en loop 
onderweg een stukje op het “drij-
vend land”. Kosten €10,-. Kijk 
voor meer informatie op staats-
bosbeheer.nl/varenvechtstreek.

Aangepaste dienst  
Dorpskerk De Bilt

Zondag 22 mei wordt in de Dorps-
kerk in De Bilt een dienst gehou-
den, afgestemd op mensen met een 
verstandelijke beperking. In deze 
dienst wordt de muzikale omlijs-
ting verzorgd door de Tornado’s, 
een muziekgroep bestaande uit 
negen enthousiaste muzikanten 
met een verstandelijke beperking. 
Aanvang: 15.30 uur.

Zomerbridge 
in Hollandsche Rading

In de zomermaanden (juni, juli en 
augustus) worden in het Dorps-
huis (Dennenlaan 57) in Holland-
sche Rading op donderdagavon-
den vrijblijvende bridgeavonden 
zonder verplichtingen georgani-
seerd. Aanmelden kan per avond 
als paar per e-mail naar bchol-
landscherading@gmail.com of 

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij
van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden

van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Robert van Rhee
Rob

 * Zuilen † Maartensdijk
 12 juli 1939 11 mei 2022

Agathe van Rhee – van der Heide

Edgar en Monique

Marcel en Lieneke

Paul, Mark, Ilse en Thijs

Merellaan 1
3738 EC Maartensdijk

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
vandaag 18 mei plaatsgevonden te Maartensdijk.

U bent altijd 
welkom voor een 
open gesprek.  
 
Bel 030 - 695 14 44
of ga naar  
monuta.nl/zeist.

Zeist

uw
afscheid
 regelt u 
niet alleen 
 voor uzelf

Natalie van Eijndthoven

Dorpsweg afgesloten

Na een lange speurtocht langs gemeente De Bilt en provincie Utrecht 
ontdekten we in de projectendatabase van ProRail, dat van woensdag 
25 mei 23.00u tot zaterdag 28 mei 03.00u er op de spoorlijn Utrecht - 
Hilversum nieuwe spoorstaven worden gelegd. De Dorpsweg zal in dit 
tijdvak - zo vermeldt het aan het begin van de weg geplaatste bord - om 
die reden gesloten zijn. [foto Henk van de Bunt]

telefonisch naar wedstrijdleider 
Toon Smits via 06 33769391. 
Aanmelden per paar kan ook nog 
ter plaatse voor 19.15 uur. Aan-
vang 19.30 uur.

Concert in Blauwkapel

Stichting Vrienden van Blauw-
kapel organiseert op zondag 29 
mei van 15.00 tot 16.00 uur een 
gratis toegankelijk concert in het 
kerkje Blauwkapel, Kapeldwars-

weg 21 Utrecht. Het betreft een 
dubbelconcert, uitgevoerd door 
de Franse ensembles ‘Les menus 
Plaisirs’, met zang, luit en viola 
da gamba én gitaar-duo DE Si 
De La met een mix van oude en 
hedendaagse muziek. Er is een 
vrijwillige deurcollecte na afloop 
en bij droog weer gelegenheid 
om op het terras na te praten evt. 
onder het genot van een drankje. 
Zie ook www.onderwegkerk-
blauwkapel.nl.

Theaterfestival Vuurol
Op 28 en 29 mei barst het bos rond de Kuil van 

Drakenstein, Lage Vuursche van theater en kunst.

Er staan belevenissen voor de hele dag klaar waar elke bezoeker vroeg 
voor uit de veren kan. Een verscheidenheid aan LandArt, korte acts en 
voorstellingen zijn, vanaf 10.00 uur in het bos te bezoeken.

De voorstellingen zijn in twee categorieën en tijdsvakken verdeeld. De 
familievoorstellingen vinden plaats in de ochtend, de volwassenvoor-
stellingen in de middag. Ook al maak je je keuze voor één van de twee, 
er is genoeg te zien om de hele dag te vullen.

Nieuwsgierig?
Kies uit vijf of zes voorstellingen en dwaal tussen alle mooie verras-
singen die Vuurol klaar heeft staan. Meer info en reserveren op: www.
vuurol.nl.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Nieuw groen voor groene kerk
De Protestantse Gemeente De Bilt heeft weer een stap richting verdere ‘vergroening’
gezet. Letterlijk deze keer, want zowel bij de Dorpskerk (De Bilt) als de Oosterlicht-

kerk (Bilthoven) is in de afgelopen maanden nieuw groen aangeplant. 

Met de bomen en struiken draagt 
PKN De Bilt bij aan een groene om-
geving en wordt ook weer wat extra 
CO2 uit de lucht omgezet. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten. De bo-
menaanplant werd voor de helft be-
taald door het College van kerkrent-

meesters. De andere helft kwam 
voor rekening van de Diaconie, van-
uit het ‘groene educatiepotje’. 

Dorpskerk
Bij de Dorpskerk was het op 25 
februari al ‘boom-plant-dag’; on-

der andere een lijsterbes en een 
krentenboom gingen hier met hulp 
van jongeren van ‘de Vuurbaak’ 
de grond in. Op 12 april kreeg de 
plantactie bij de Dorpskerk nog een 
vervolg met het zaaien van zonne-
bloemen. Op 1 april mochten bij 
de Oosterlichtkerk ook de jongeren 
van het Tienermoment de handen 
uit de mouwen steken, bij het plan-
ten van twee nieuwe kastanjebo-
men. Door de jongeren actief bij de 
aanplant te betrekken, worden ook 
zij ‘ambassadeurs’ van de groene 
kerk.

Diaconie
Aad van der Meer, voorzitter van 
de Diaconie, die zelf bij de Oos-
terlichtkerk de spade in de grond 
stak, blikt terug op een geslaagde 
actie. ‘Om het label ‘groene kerk’ 
te mogen gebruiken, moeten we elk 
jaar stappen zetten in het verbeteren 
van de duurzaamheid. Vorig jaar 
deden we een grote stap, met het 
plaatsen van 60 zonnepanelen op 
het dak van de Oosterlichtkerk; dit 
jaar hebben we samen met het Col-
lege van Kerkrentmeesters gekozen 
voor vergroening van de omgeving 
van de kerkgebouwen. Daar profi-
teert de hele buurt van mee. En bo-
men nemen ook CO2 op, dus zelfs 
aan het remmen van de klimaatver-
andering dragen we een heel klein 
steentje bij.’

Majestueus 
De bomen waren ook zeer welkom 
omdat zowel bij de Dorpskerk als 
bij de Oosterlichtkerk in de loop 

der jaren enkele majestueuze kas-
tanjebomen zijn verdwenen. Bij de 
Dorpskerk moest jaren geleden een 
van de kastanjes naast de Kerksteeg 
worden geveld, nadat door storm 
een grote tak was afgebroken. Bij 
de Oosterlichtkerk werden eind 
vorig jaar de twee dode kastanjebo-
men aan de voorzijde gekapt. Met 
de twee nieuw geplante kastanjes 

heeft de kerk zijn ‘groene poort’ bij 
de ingang van het kerkterrein weer 
terug. Een mooi detail bij de boom-
plantactie is dat de bomen werden 
geplant door boomkweker Jan van 
Vulpen, wiens vader Rijk 56 jaar 
geleden ook de twee oorspronke-
lijke kastanjes plantte bij de inge-
bruikname van het kerkgebouw.
 (Rob Jastrzebski)

Op 12 april kreeg de plantactie bij de Dorpskerk een vervolg met het 
zaaien van zonnebloemen.

Op 1 april werden twee nieuwe kastanjebomen gepland.

Waterschap organiseert gratis 
cursus Actief voor het waterschap

Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats.
Hét moment om politiek actief te worden. Het waterschap 
organiseert daarom de cursus Actief voor het Waterschap, 

waarin inzicht geboden worden in het werk van het
waterschapsbestuur. De cursus vindt plaats op drie

maandagavonden in juni 2022 en deelname is gratis.

In de driedelige cursus Actief voor het Waterschap komen diverse on-
derdelen van het waterschapsbestuur aan bod. Uiteraard hoe de orga-
nisatie en structuur in elkaar zit, waar een algemeen bestuur wel en 
niet over gaat en hoe besluitvorming werkt. Daarnaast gaan cursisten in 
gesprek met leden van het algemeen en dagelijks bestuur. Kortom, de 
cursus stoomt cursisten klaar om een rol te vervullen in het bestuur van 
het waterschap. Het is nog niet nodig om lid te zijn van een politieke 
partij bij aanvang van de cursus, dat kan later ook nog. Inschrijven kan 
via de website www.hdsr.nl/actiefvoorhetwaterschap.

Informatieavond 
Op maandagavond 30 mei 2022 organiseert het waterschap een infor-
matieavond. Tijdens deze avond krijgt u een goede indruk van de cur-
sus en wat u kunt verwachten. De avond vindt plaats op het kantoor 
van het waterschap, Poldermolen 2 te Houten, en begint om 19.15 uur. 
Aanmelden voor de informatieavond doet u via de website: www.hdsr.
nl/actiefvoorhetwaterschap.

Verschil maken
Dijkgraaf Jeroen Haan roept op tot deelname aan de cursus: ‘De wa-
terschappen staan voor grote uitdagingen. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
we hier kunnen wonen, werken en recreëren, maar zonder het werk 
van het waterschap zou dat niet mogelijk zijn. We werken iedere dag 
hard aan voldoende schoon water en bescherming tegen overstromin-
gen. Met klimaatverandering doen we daar nog een schepje boven op. 
Als waterschapbestuurder heeft u hier direct invloed op en maakt u het 
verschil. Komt u werken aan een klimaatbestendige toekomst voor het 
gebied van De Stichtse Rijnlanden? Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten 
tijdens de cursus Actief voor het Waterschap!’

De Bilt genomineerd
De Bilt is genomineerd in de verkiezing voor de Afvalfonds 

Verpakkingen Awards om zwerfafval terug te dringen;
de nominatie is in de categorie samenwerkings-

initiatieven tegen zwerfafval.

De gemeente werkt samen met Plog it Up De Bilt, Go Clean de Lie-
mers en het Zwerfafvalkompas. Volgens de jury wordt ingezet op zowel 
voorkomen als genezen. Een concept dat breed uitrol-baar is, waarin 
ondernemers worden aangesproken op basis van resultaten.
De Awards worden uitgereikt om goede initiatieven in het zonnetje te 
zetten. Dat gaat over zwerfafval, maar ook over inzameling en recy-
cling. De tweede kanshebber in de categorie samenwerking is Amers-
foort.
Stemmen kan op www.afvalfondsverpakkingenawards.nl. De winnaar 
wordt op 9 juni bekend gemaakt.  
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 19 mei t/m woensdag 25 mei

Filet Americain 

Beenham salade 

Kip kerrie 

Gebraden Rosbief

Gebraden Kalfsrollade

Gebakken Boterhamworst

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

5.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  8.50

Rundergehakt   1 Kg  |  9.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  9.5020.-

1 KILO

12.-

BOEREN GRASKAAS
500 GRAM

6.25

KLEINE VARKENSHAASJES 

BBQPAKKET 

4 BBQ WORSTJES, 4 KIPDIJSATÉ,
4 BIEFSTUKSPIEZEN EN 
4 GRIEKSE FILETLAPJES

KIPSHOARMA
100 GRAM

1.30

GELDERSE SCHIJVEN 

KIPFILET OF KIPPOULET 

GEMARINEERDE 
BIEFSTUKJES 

VERSE HAMBURGERS 
4 VOOR

6.-

GEHAKTSCHNITZELS, 
RUNDERSCHNITZELS OF
GEPANEERDE SCHNITZELS 

4+1
GRATIS

500 GRAM

6.98

4 VOOR

7.-

3+1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Asperge schotel  
€ 1,49

100 gram

Gesneden Hollandse 
Spitskool

€ 1,39
400 gram

Heerlijke sappige
Mandarijnen

€ 2,49 
Heel kilo

Penne pasta met zalm, 

asperges, witte wijn saus € 1,99 
100 gram

Kip in dragonsaus met 

Bonne femme
€ 1,59

100 gram

Tuinbonen schotel  
met ham en kip

€ 1,49
100 gram

Citroen-framboos
Taart
Nu                              € 18,95

De lekkerste
Borrel stengels
Pak                                  € 3,49

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei.

Asperge tijd……

We hebben alles in huis om 
uw asperge maaltijd 
compleet te maken.

Ham, eieren, boter, eigen-
gemaakte Hollandaise en 

Bearnaise saus en fantasti-
sche wijnen…..

Wij schillen gratis uw asperges..!!!

Scherpe dagprijzen!!

Desem Toscaans 
donker
Nu                                   € 3,49
Maartensdijkertje 
vruchten brood

Nu                                   € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

23
05

24
05

25
05

Hollandse
Pluk sla
Zak 150 gram             € 1,49

Volop Hollandse
aardbeien, frambozen, 
bramen en de eerste 
Hollandse kersen….

Scherpe dagprijzen..!!
Donderdag, vrijdag 
en zaterdag hebben 
we weer een groot 

assortiment met voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Cashewnoten

Per bak                              € 3,99

Van onze notenafdeling:
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Zondag 29 mei 2022 vanaf 09.30

Laat u inspireren door Willem Beekman, 
Leo Duivenvoorden, Dianne Sommers,  

Matthijs Schouten, Fabienne van Hoorde en 
Eric op ’t Eynde, en Warner van der Veer.

Aanmelden via stichtingrozenkruis.nl

SYMPOSION

MENS EN NATUUR
Verborgen schatten en openbare geheimen

Landgoed Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

advertentie

Meedenken over de Omgevingsvisie 
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wil in de toekomst nog steeds een plek zijn waar je goed kan wonen,
werken, ontspannen en verplaatsen. Dat gaat niet vanzelf, want de wereld

verandert snel en er komen verschillende opgaven op ons af. 

Denk hierbij aan onderwerpen zo-
als: Duurzaamheid, Biodiversiteit 
en Woningbouw. Ook thema’s als 
Economie, Infrastructuur  en Iden-
titeit zijn hier onlosmakelijk aan 
verbonden.

Toekomst
Over de toekomst van de leefomge-
ving kon iedereen - inwoners, on-
dernemers en organisaties - tijdens 
de 2e Maand van de Leefomgeving 
zijn mening geven; van 7 april tot 
half mei waren er volop mogelijk-
heden om mee te denken: door het 
invullen van een online enquête of 
tijdens de Toekomstdialoog. Ook is 
er een enquête uitgezet bij het ‘vas-
te’ gemeentelijke inwonerpanel. 
471 mensen vulden deze enquête 
in. Iedereen kon op deze manier 
haar of zijn mening geven over de 
toekomst van onze leefomgeving. 
Op verschillende plekken in de dor-
pen gingen in de weekenden van 
april medewerkers van de gemeente 
in gesprek over de vier ‘vergezich-
ten’. De resultaten hiervan gebruikt 
de gemeente om keuzes te maken 
voor de Omgevingsvisie De Bilt 
2040. 

Vergezicht 1 en 2
Er zijn vier verschillende verge-
zichten voor de toekomstige ont-
wikkeling van de leefomgeving van 
de gemeente De Bilt opgesteld: Het 
eerste vergezicht zet voornamelijk 
in op behoud van de authentieke 
bestaande kwaliteit van de gemeen-
te. In dit vergezicht wordt op de 
grotere opgaven, zoals voorzien in 
woningbouw, het bijdragen aan de 
energietransitie, en het uitbreiden 
van het openbaar vervoer te wei-
nig ingezet om hieraan substantieel 
positief bij te kunnen dragen. Er is 
sprake van een beperkte bijdrage 
aan de woningbouwopgave en de 
diversiteit van het type woningen 
omdat er minder dan op basis van 
de eigen behoefte wordt gebouwd. 
De potentie voor energieopwek-
king scoort slecht omdat in dit 
vergezicht hiervoor weinig ruimte 
(minder dan de eigen vraag) gebo-
den wordt.

Het behoud van de identiteit en het 
karakter van de gemeente De Bilt 

staat ook in het tweede vergezicht 
centraal, maar hier is wel aandacht 
voor het bewaken en versterken 
van de vitaliteit van de gemeente. 
Zo wordt op basis van de eigen wo-
ningbehoefte gebouwd, waarmee 
de gemeente licht groeit. Er wordt 
in dit vergezicht meer aandacht ge-
geven aan het vergroenen van de 
bestaande stedelijke gebieden en 
het opkalefateren van verouderde 
bedrijventerreinen. Daarentegen 
leidt het uitbreiden (mogelijk bui-
ten de rode contour) wel tot nega-
tieve effecten op de omliggende 
natuurgebieden (vooral NNN en 
gemeentelijk groen).

Vergezicht 3 en 4
Vergezicht drie neemt een fors aan-
deel in het oplossen van de regionale 
woningbouwopgave en de regionale 
energietransitie. In dit vergezicht 
vinden dan ook de grootste veran-
deringen plaats. Een groot deel van 
deze effecten zijn positief: meer 
woningen en voorzieningen heb-
ben positieve scores en versterken 
ook de (lokale) economie. Dit biedt 
kansen om nieuwbouwlocaties kli-
maat-adaptief in te richten, alsook 
de gebieden die mogelijk worden 
getransformeerd. Voor mobiliteit 
biedt dit vergezicht kansen om bij 
te dragen aan regionale opgaven en 
daarmee lokale vervoersopgaven op 
te lossen. Dit geldt zeker voor het 
openbaar vervoer. 

Vergezicht 4 zet ook in op het regi-
onaal aanhechten waarbij de focus 

met name ligt op het beleefbaar 
maken van het landschap voor ei-
gen inwoners en recreanten uit 
de regio. De gemeente levert een 
klein aandeel in de regionale wo-
ningbouwopgave. Het vergezicht 
laat weinig echt negatieve effec-
ten zien: enkel mogelijke effecten 
op Natura 2000-gebieden en het 
landbouwareaal. Positieve effecten 
treden vooral op rondom de mobi-
liteitsvraagstukken, maar ook de 
versterking van het landschap en de 
ecologische natuurgebieden in de 
gemeente. Verder wordt het buiten-
gebied klimaat-adaptief ingericht 
met eveneens positieve effecten op 

zowel bodem (bodemdaling) als 
water. 

Toekomstdialoog
Woensdagavond 11 mei vond in het 
H.F. Witte Centrum in De Bilt de 
Toekomstdialoog plaats. Inwoners 
en ondernemers konden meeden-
ken en hun voorkeuren aangeven 
tijdens de Toekomstdialoog. Aan 
verschillende thematafels werd het 
gesprek gevoerd over de vergezich-
ten. Ook presenteerden verschillen-
de dorpen hun visie op de ontwik-
keling van de leefomgeving voor 
hun kern. De inloopbijeenkomst is 
bezocht door ruim 65 belangstel-
lenden en ook een aantal gemeen-
teraadsleden was als toehoorder 
aanwezig. Op dinsdag 17 mei was 
er een aparte bijeenkomst voor ge-
meenteraadsleden om hun menin-
gen en standpunten over de verge-
zichten te geven en de thema’s die 
hierin naar voren komen. 

Verwerken resultaten
De komende maand worden alle 
resultaten in een participatiever-
slag verwerkt. Naar verwachting 
rondt men dit eind juni af en plaatst 
men e.e.a. op het participatieplat-
form www.doemeedebilt.nl. De 
opbrengsten van deze 2e Maand 
van de Leefomgeving zijn input bij 
het maken van afwegingen voor de 
gewenste ontwikkeling van de ge-
meente. 
Het college bundelt de belangrijkste 
keuzes in ‘de Kern van de Visie’. 
Dit document wordt besproken met 
de gemeenteraad. Alle vervolgstap-
pen op weg naar de Omgevingsvi-
sie zijn opgenomen in de tijdlijn op 
www.doemeedebilt.nl.

Presentatie concept-
coalitieakkoord De Bilt

Vrijdag 20 mei vanaf 10.00 uur presenteren GroenLinks, Beter De Bilt 
en Bilts Belang, D66, PvdA en SP het concept-coalitieakkoord aan de 
gemeenteraad, inwoners van de gemeente en de pers in de Mathildezaal 
van gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven

Formateur John Does blikt terug op het verloop van de onderhande-
lingen. Daarna wordt het akkoord toegelicht door de kandidaat-wet-
houders. De bijeenkomst is ook live online te volgen via debilt.raad-
sinformatie.nl. Op 31 mei is een openbare gemeenteraadsvergadering 
over het akkoord. Die dag worden ook de vier beoogde wethouders 
geïnstalleerd. [HvdB]

Repair café Westbroek

Zaterdag vond het Repair Café in Westbroek plaats in het Dorpshuis. 
Vrijwilligers gaven daar kapotte kleding, apparaten, fietsen etc. 
een tweede leven. Dit Repair Café bestaat dit jaar 8 jaar en wordt 
georganiseerd door de mensen van Westbroek Doet en andere 
Westbroekse inwoners. [foto Frans Poot]

Een vergezicht van oost naar west in Maartensdijk. (foto Frank Mulder)

Een vergezicht van Oost(-broek) (Maartensdijk) naar West(-broek).

Het liep niet storm tijdens de Toekomstdialoog.
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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.

SPANNEND

LEUK

ECOLOGISCH

BEW
UST

VOEDZAAM

GEZOND
LEKKER

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
webshop.vaarderhoogt.nl • Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Álle groenten 
en kruiden 
KASSAKORTING

25%

Als er één afdeling is die 
kei-kei-keihard groeit bij 
‘t Vaarderhoogt, dan is dat de 
groenten- en kruidenafdeling wel.
Massa’s mensen ontdekken de vol-
doening van het zelf opkweken in eigen 
tuin. Van rozemarijn tot koriander, van 
tomaten tot bieten en nog véél meer. 
Als u het hier niet vindt dan 
bestaat het niet. Na-
genoeg allemaal 
ecologisch 
gekweekt.

Als er één afdeling is die kei-kei-
keihard groeit bij 

‘t Vaarderhoogt, dan is dat de groen-
ten- en kruidenafdeling wel.

Massa’s mensen ontdekken het zelf 
opkweken in eigen tuin. Van rozema-
rijn tot koriander, van tomaten tot bie-
ten en nog véél meer. Het begin is al 
gelijk goed, want ‘t Vaarderhoogt biedt 
voornamelijk ecologisch gekweekte 
jonge plantjes aan

Geldig tot 
en met 
dinsdag 
24 mei

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Welke leuke
lieve kapster
past in de 
huiskamersfeer
bij Kapper Hans?

Loop even langs
of bel 212455

Je stoel staat klaar!

Nu
€ 2,75

4 stuks nu
€ 4,95

Ons bekende

SUIKERBROOD

BROWNIES
heerlijke 
chocoladecakejeschocoladecakejes

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

HET GROTE MANTELZORGGESPREK:
DAT WIL JE NIET MISSEN!
Straks zijn we (bijna) allemaal mantelzorger. Wat dan? Mantelzorg raakt 
ons allemaal. Ondernemer, werkgever, raadslid, organisatie, inwoner, 
zorgprofessional, mantelzorger: kom naar het Grote Mantelzorggesprek op 
vrijdagochtend 17 juni. Dan komen we in De Bilt samen in actie om klaar te 
zijn voor de toekomst waarin (bijna) iedereen mantelzorg geeft of krijgt. 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert het Grote Mantelzorggesprek om 
dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten. Hoe zorgen we samen voor 
de meer dan 12.000 mantelzorgers in De Bilt? Met een key-note speaker 
van MantelzorgNL en een inspirerende dagvoorzitter van Werk&Mantelzorg 
op een mooie locatie is dit een ochtend die je niet wil missen! Wil je 
een uitnodiging ontvangen voor dit speciale evenement? Mail ons snel: 
mantelzorg@mensdebilt.nl.

MENS is ook…

25%
KORTING
op Lancaster*

Drogisterij, Parfumerie & Schoonheidssalon Voila
Maertensplein 20, 3738 GK Maartensdijk
Tel: 0346 211 268   Email: info@da-voila.nl
Open: ma t/m vr 08.30-18.00 en za 08.30-17.00 uur

* Geldig in de maand mei 2022.
Deze actie geldt alleen voor de Lancaster zonneproducten.

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
of mail naar

info@vierklank.nl
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VERKOOP VAN:
•  sieraden (bijoux, zilver en goud) 

veel sieraden van NL  ontwerpers

•  horloges
•  mode accessoires
•  gedenksieraden

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

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

advertentie

Onderscheiden Gé van Olst
valt in categorie supervrijwilligers

door Rob Klaassen

Naast een indrukwekkende carrière bij NS en ProRail is Gé van Olst vooral ook heel druk met 
het verrichten van allerlei vrijwilligerswerk. Hij is zowel slagwerker als bestuurslid van het

NS-orkest. Ook was hij 14 jaar lang koster in Utrecht. Nu verricht hij nog beamer-
activiteiten voor ‘kerkdienst gemist’ bij de PKN Maartensdijk/Hollandsche Rading. 

Daarnaast was Van Olst van 2007 
tot 2020 regiocoördinator van de 
provincies Utrecht en Flevoland 
van de CNV Belastingservice. Van-
af 1986 tot op de dag van vandaag 
is hij als belastinginvuller, opleider 
en deelnemer bij het CNV Lande-
lijk Hulp Team-belastingservice 
betrokken.

Vakantiehulp
Toen Gé van Olst als 14-jarige va-
kantiehulp ooit in een supermarkt 
begon, kon hij van de baas een ech-
te baan krijgen als hij beloofde han-
delsdiploma’s te gaan halen. Een 
combinatie van leren en werken: 
‘Mijn doel was toen een eigen zaak 
te gaan beginnen. Deze wens duur-
de tot het moment dat ik in de gaten 
kreeg dat ik dan de rest van m’n le-
ven eraan vastzat om het benodigde 
startkapitaal af te moeten lossen. 
Een startkapitaal dat toen zo’n 1 
miljoen gulden bedroeg. Rond die 
tijd sprak ik een vriend, die mij 
onder het genot van een biertje zei 
dat er genoeg werk te vinden was 
bij het spoor. Ik ben toen 10 jaar 
hoofdconducteur geweest, daarna 
werd ik medewerker buitendienst. 
Na de grote reorganisatie bij het 
spoor in 2001 werd ik ‘Algemeen 
Leider’, een toen nieuwe functie 

binnen ProRail. Na 40 jaar spoor 
ben ik met pensioen gegaan’.

NS-orkest
Al bijna 40 jaar is Gé van Olst lid 
van het NS-orkest. Naast muzikant 
vervult hij diverse functies als lid 
van zowel het bestuur als diverse 
commissies. Van 2005 t/m 2011 
was hij penningmeester en vanaf 
2019 tot heden secretaris. Ook was 
hij initiator van diverse buiten-
landse muziekreizen. Hij heeft de 
website van het NS-orkest opgezet, 
beheert de communicatie tussen de 
directie van NS met de leden en de 
dirigent van het orkest. Ook is hij 
het aanspreekpunt voor de laad- en 
losploeg, voor lief en leed, de repe-
titieruimte, binnen- en buitenoptre-
den en onderhoudt bij de contacten 
met externe organisaties. 
Wanneer wordt er door het NS-
orkest opgetreden? Gé: ‘Wij treden 
bijvoorbeeld woensdag 25 mei om 
9.15 uur op in station Utrecht bij de 
opening van de 15e Spoorwensdag. 
Verder zie en hoor je ons bijvoor-
beeld bij de opening van een station 
of een andere feestelijke bijeen-
komst, zoals het slaan van een 1e 
paal of de opening van een werk-
plaats. Jaarlijks geven wij twee 
gelijkwaardige concerten op een 

zaterdag en op een zondag in no-
vember. In Utrecht treden we ook 
op bij grote activiteiten van de stad, 
zoals de Tour de France, Vuelta e.d. 
Ook zijn we op diverse stations te 
vinden ter verhoging van de sfeer, 
bijvoorbeeld rond de kerst. Eens in 
de drie jaar gaan we naar het bui-
tenland. We hebben Europa door-
kruist van Noorwegen tot in Spanje. 
Ook hebben we ooit eens Korea en 
China bezocht. We beschikken met 
onze 60 muzikanten gelukkig over 
een kwalitatief goed orkest’.

CNV-belastingservice
Sinds 1986 maakt Gé van Olst in 
diverse functies deel uit van het 
CNV-belastingservice: ‘Alle CNV-
leden en gepensioneerden zijn wel-
kom met uitzondering van onder-
nemers of ZZP’ers. Ook niet leden 
zijn bij ons welkom. We komen 
buiten de aangifteperiode bij men-
sen thuis of men komt naar één van 
onze steunpunten. De hoogte van 
het inkomen of vermogen is niet 
van belang. Er wordt volgens de 
geldende wetgeving samen met de 
cliënt een aangifte gemaakt. Na een 
kwaliteitscontrole wordt de aangif-
te verstuurd. Als er zich toch nog- 
problemen zouden gaan voordoen 
dan zorgen wij voor de nazorg. Het 

leden-hulpteam probeert als eerste 
de problemen zelf op te lossen. Als 
dat niet lukt loopt de procedure via 
juristen van het CNV en kan uitein-
delijk zelfs in de rechtszaal eindi-
gen’. 
Op dit moment neemt het taken-
pakket van Gé nog steeds toe en 

is hij begeleider/docent van de 
belastingcursus voor de provin-
cies Utrecht en Flevoland. Om 
deze werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren is het noodzake-
lijk jaarlijks de kennis van Belas-
tingen en Toeslagen grondig te  
actualiseren.

Burgemeester Sjoerd Potters reikt Gé van Olst de versierselen uit als Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 

Bilthoven Biologicals aan de slag
bij Reinaerde 

Voor de bedrijfsvrijwilligers van Bilthoven Biologicals (BBio) stond het bouwen van een 
bijenburcht bij kinderboerderij De Schaapskooi voor woensdagmiddag op het programma.

Dankzij inspanningen van de vrij-
willigers beschikt de Schaapskooi 
nu niet alleen over een prachtige 
burcht voor bijen. Ook zijn meters 
heg gesnoeid, is onkruid gewied en 
zijn zeker 100 plantjes gepoot. 

Blij
Reinaerde is blij met de hulp. Het 
betekent namelijk dat ze grote klus-
sen gedaan krijgen die anders blij-
ven liggen. Bovendien vinden de 
cliënten van Reinaerde zo`n mid-

dag erg leuk. Ze werken actief mee 
met de vrijwilligers en vertellen 
trots over hun werkplek bij de kin-
derboerderij. Zo ontstaan er mooie 
ontmoetingen tijdens het werk.

Maatschappelijk betrokken
BBio wil graag een goede buur 
zijn en zich inzetten voor de lo-
kale samenleving. Jan-Eric Zand-
bergen, CEO van BBio, licht toe: 
‘Wij maken poliovaccin, dragen 
bij aan wereldwijde uitroeiing van 

deze ziekte en voelen ons betrok-
ken bij de mens en maatschappij. 
Net zo betrokken voelen we ons in 
de stedelijke omgeving waarin we 
werken. Ook daar zijn we onder-
deel van. Vandaag konden we echt 
iets betekenen bij Reinaerde . Dat 
is mooi om te ervaren. En boven-
dien is het gewoon heel leuk om 
met collega`s eens iets anders te 
doen’. Een week eerder wandelde 
het team HR van BBio ook al met 
bewoners van D’Amandelboom in 
Bilthoven tijdens hun teamdag. ‘Bij 
BBio willen we afdelingsuitjes en 
teamdagen invulling geven met een 
maatschappelijke activiteit. Met 
een klein gebaar kun je een groot 
verschil maken in de buurt’, aldus 
HR director Joost Beucken.

Lokale verbinder
Samen voor De Bilt bracht BBio 
en Reinaerde bij elkaar. Deze 
stichting fungeert als bruggenbou-
wer in gemeente De Bilt. Met het 
regelen van ontmoetingen tussen 
bedrijven en ideële organisaties, 
wil ze de lokale maatschappelijke 
betrokkenheid stimuleren. Wie ook 
actief wil zijn in de Biltse samen-
leving kan o.a. hiervoor contact 
opnemen met Judith Boezewinkel 
van Samen voor De Bilt: judith@ 
samenvoordebilt.nl of 06 11564957

De eerste betonblokken zijn gezaagd en worden op de juiste plek gelegd 
voor de bijenburcht. (foto Judith Boezewinkel)

Weer een Kroegfeest
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen vrijdag zat de sfeer, in de nieuwe locatie het Jongeren-
centrum Sojos in Maartensdijk, er gelijk goed in. Iedereen

was blij elkaar weer te zien en helemaal los te gaan op
de muziek van de drie dj’s van The Boogie Express.

De Kroeg is de plek waar mensen met een verstandelijk beperking el-
kaar in een beschermde omgeving kunnen ontmoeten. Het is nu bijna 
zeven jaar geleden opgezet en wordt nog steeds geregeld vanuit een 
samenwerking tussen verschillende organisaties: Thomashuis Maar-
tensdijk, Reinaerde, Zideris, Ambrona en Mens De Bilt aangevuld met 
vaste vrijwilligers en anderen, die bereid zijn hun handen uit de mou-
wen te steken. 

Feest
Tijdens deze Kroegavonden kunnen de bezoekers contacten leggen met 
anderen op hun eigen manier en in hun eigen tempo en genieten van het 
samenzijn, de muziek, het knutselen of van het samen spelen van een 
spelletje. Bevlogen begeleiders zijn altijd aanwezig; zij zetten koffie en 
thee, staan achter de bar, maken praatjes met de bezoekers en onder-
steunen waar nodig. 
De stemming zat er gelijk goed in: 60 bezoekers genoten met volle 
teugen. Het zijn altijd bijzondere avonden maar vrijdag 13 mei 2022 
gaat de boeken in als een zeer bijzondere avond. Na afloop werden de 
bezoekers enthousiast uitgezwaaid. 
De volgende Kroegavond is vrijdag 17 juni, weer in het Sojos van 19.15 
tot 21.15 uur. Voor meer info: Wilma van Poelgeest van Mens De Bilt 
(tel. 030 7440595).

Iedereen is blij elkaar weer te ontmoeten in ‘De Kroeg’.
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Vind jij het leuk om te springen, te zwaaien en radslagen en 
salto’s te maken dan is turnen iets voor jou. Meld je dan nu 
aan op gymsport@mail.com Deze groep is voor jongens en 
meisjes. Leeftijd vanaf 6 jaar.

Locatie: gymzaal Marie Curieweg
Tijd: donderdag 16.00-17.00 uur

/gymsportgemeentedebilt

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

BELLA BARBECQUE ITALIANA
Maak uw eigen pizza op de barbecue! Met o.a. pizza
deeg, pizzasaus en dan natuurlijk uw eigen garnering 
naar keuze. Een compleet doe het zelf pakket !! 1 pakket 5,95

BAVETTE SPIES
Van de Utrechtse Heuvelrug: een topper voor op de
barbecue. Heerlijk smaakvol mals en lekker 
gemarineerd. Om heerlijke rosé te bakken 100 gram 2,25

KIP GAMBA
Zacht kippenhaasje omwikkeld met gerookt ontbijtspek
& een lichte honing mosterd marinade. Voor in de oven,
pan of op de barbecue; heerlijke combinatie! 100 gram 2,15

ITALIAANSE ENTRECOTE
Met o.a. rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
zontomaat & een pesto kruidenolie. Heerlijk om aan één
stuk te braden. Een ware delicatesse!!! 100 gram 3,25

OOSTENRIJKSE BBQ GRILLER
Heerlijk gekruid worstje gevuld met Emmentaler kaas &
omwikkeld met mager buikspek. Iets aparts!!
Mag even kort op de BBQ..... 100 gram 1,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

MOOIE GROTE STUKKEN BBQ VLEES:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 16 mei t/m zaterdag 22 mei. 

Zetfouten voorbehouden.

RIBEYE - BAVETTE - PICANHA
Wij geven u graag advies voor de bereiding!!

,
COTE DE BOEUFF - TOMAHAWK

Huis gerijpt dus helemaal op smaak!!
,

DE ENTRECOTE BURGER
100% rundvlees met een heerlijke frisse bite van limoen
Lekker in de pan of op de barbecue en als snack op
een broodje tussendoor; mag rosé blijven!! 100 gram 1,35

St Maerten verbindt verleden met heden
Terwijl in Nederland het Rampjaar 1672 wordt herdacht, woedt in Oekraïne een gruwelijke 

oorlog met bombardementen, verwoestingen, burgerslachtoffers en vluchtelingen… 

De redactie van St Maerten - het 
magazine van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk - wijst in het 
voorwoord van de nieuwste uit-
gave, op de overeenkomsten tus-
sen toen en nu bij een artikel van 
Anne Doedens over het Rampjaar 
in deze regio (Het Huis van ko-
lonel d’Aquila verwoest). Maar-
tensdijk, Westbroek en andere 
plaatsen werden zwaar getroffen. 
Vluchtelingen, verwoestingen, 
bombardementen en burgerslacht-
offers. Doedens licht er een rela-
tief klein voorval uit: brandschat-
ting, een gijzelneming en een huis 
dat verloren gaat in 1673. Maar 
tegen de achtergrond van de oor-
logsterreur zien we ook in dit ar-
tikel de willekeur en het onrecht.

Verder in dit nummer
•  De grenswijziging van 1830 

door Kees Floor.

•  Buitenplaats Rovérestein door 
Ronald van Immerseel.

•  Over herinrichting en herinde-
ling door de redactie; een na-
schrift bij een artikel van Frank 
Klok in St Maerten 61 (‘Noor-
derpark Herinrichting van het 
landschap tussen Utrecht en het 
Gooi’).

•  Geschiedenis is nooit af door 
Tonneke Wilmink en Frank 
Klok. In het kader van het 7e 
lustrum van de Historische 
Vereniging Maartensdijk be-
schreven zij de geschiedenis 
ervan.

Te koop
Voor niet-leden is het tijdschrift te 
koop bij de Bilthovense Boekhan-
del (Vinkenlaan 2 in Bilthoven), 
de Readshop aan de Hessenweg 
in De Bilt, Kapper Hans Stevens, 
Maertensplein in Maartensdijk, 

Winkel van der Neut in Groene-
kan en op woensdag en zaterdag 
bij molen De Kraai in Westbroek. 
Info Jan Maasen 06-22274054 
redactie@historischevereniging-
maartensdijk.nl 

Fragment uit een historische 
kaart van Utrecht uit de 17e eeuw. 
(beeld Utrechts Archief)

ZATERDAG 18 JUNI 2022
JAZZ-DINER 

VAN 18.30 - 21.30 UUR

3 GANGEN KEUZEMENU
€ 42,50 P.P. excl. drank*

Tussen de gangen door kunt u genieten
van de Happy Swing Society

Dixieland & Swing Orchestra

De Happy Swing Society is een 6-mans formatie met een 
uitgebreid repertoire van Dixieland- en Swingmuziek, afgewisseld 
met Ballads en Caribische muziek. Gestoeld op de originele 
uitvoeringen van de traditionele jazz uit de eerste helft van de 
vorige eeuw, maar wel met een eigen sound.

Jaap Schuttevaer - bas,
Hugo Tiel - trombone,
Gé de Jong - banjo/gitaar,
Rinus Havelaar - cornet,
Paul Bejaars - drums,
Arnold Wildschut - klarinet/sax

www.happyswingsociety.nl

*KIJK OP WWW.NAASTDEBUREN.NL

Reserveren via 0346-218821 / 06-12368755
Groenekanseweg 168 • Groenekan
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Herenboerderij Nieuw Burenveld geopend
Zo worden burgers weer een beetje eigenaar

van hun eigen voedselproductie
Je hoort het steeds vaker. Meerdere huishoudens kopen 1/200 deel van een boerderij om zo in

hun eigen groente, fruit, vlees en eieren te voorzien. Deze kleinschalige Herenboerderijen 
worden steeds populairder. Er zijn vijftien functionerende herenboerderijen in

Nederland en er is een groot aantal initiatieven in opbouw. Zaterdag was de officiële
opening van Herenboerderij Nieuw Bureveld aan de Universiteitweg in De Bilt.

De voorbereidingen zijn nog in 
volle gang. Boer Mick van Reem 
ploegt met zijn trekker de grond 
om, zodat boerin Renée ten Hol-
der er vervolgens stamslabonen in 
kan planten. Met zijn tweeën zijn 
ze ingehuurd door de coöperatie en 
werken ze in loondienst voor het 
bedrijf van 200 huishoudens. 

Zaterdag werd door de boerderij de 
eerste oogst aangeboden aan gede-
puteerde van de provincie Utrecht 
Mirjam Sterk, wethouder Dolf 

Smolenaers uit De Bilt en Ruud 
van Bennekom, naast voorzitter 
van het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling ook 
nog burgemeester van Bunnik.

Na het gedeeltelijk inzaaien van 
de Belevingstuin, gezamenlijk met 
gedeputeerde Mirjam Sterk, sprak 
wethouder Dolf Smolenears: ‘Een 
mooi perspectief voor de toekomst, 
voor de boer en voor de natuur en 
voor de Biltse inwoner, want wat is 
er nu beter dan lokaal geproduceerd 

voedsel, dat door inwoners (met de 
fiets) kan worden afgehaald’.

Eenmalig
Huishoudens betalen eenmalig 
2000 euro aan investeringskosten, 
zodat de boerderij opgestart kan 
worden. De wekelijkse contributie 
van de huishoudens betalen dan 
weer de salarissen van de boeren. 
‘Dit kost ongeveer een tientje per 
mond die gevoed moet worden, dus 
uiteindelijk is het niet veel duurder 
dan de supermarkt’, zegt Mick.

Landbouwproblemen
Voor boer Mick is deze manier 
van landbouw bedrijven de oplos-
sing voor alle landbouwproble-
men. Speciaal daarom heeft hij 
zich als bioloog om laten scholen 
om boer te kunnen worden op een 
Herenboerderij: ‘Mensen zien dat 
de werkwijze van de landbouw de 
afgelopen vijftig jaar te uitputtend 
is voor de bodem en dat ook de 
kwaliteit van de groente achteruit is 
gegaan. Onze leden vinden het be-
langrijk dat het transparant is waar 
hun voedsel vandaan komt en hoe 
het geproduceerd is’. 
(Rosan Onderwater i.s.m. RTV Utrecht)

De bijbehorende video is te bekij-
ken op www.vierklank.nl

De belangstelling is groot. Bij de opening werd gesproken over plm. 480 leden, verzameld uit meer dan 220 
gezinnen. [foto Henk van de Bunt]

De wethouder vindt het mooi dat er zoveel enthousiasme is onder Biltse 
inwoners om mee te doen. [foto Henk van de Bunt]

Dirk-Jan Stelling en Martine 
Wismeijer zijn de 3de generatie 
boer en boerin op Boerderij Nieuw 
Bureveld. [foto Henk van de Bunt]

Molendag in Groenekan
Tijdens de Nationale Molendag was de molen
Geesina in Groenekan zaterdag te bezoeken.

Een vrijwilliger gaf rondleidingen voor belang-
stellenden voor deze korenmolen uit 1853. 

In het winkeltje waren streekproducten te koop. Tijdens de bezichtiging 
was goed  te zien hoe ingenieus de draaiende onderdelen met elkaar in 
verbinding staan. De opbrengst van de verkoop uit het winkeltje wordt 
gebruikt voor het bekostigen van de noodzakelijke reparaties.
 (Frans Poot)

Bezoekers krijgen uitleg krijgen van de gids.

Het spoorwiel in het hart van de molen drijft de maalstenen aan.

Bilthovense Maestro’s 
Op het Vinkenplein in Bilthoven gaat op zondag 22 mei om 14.00 uur de Eerste Bilthovense 

Maestro van start. Voor deze eerste keer nemen zeven deelnemers, zonder
orkestervaring, plaats voor het Nederlands Brandweerorkest (NBO).

Het NBO organiseert dit in het kader van hun 95 jarig bestaan. 

Hans Frederiks (Steeds Beter), 
Maaike van der Meer (Studio Pi-
lates en Meer), Ernst Veldkamp 
(Brandweer De Bilt), Jolanda van 
Hulst (Voedselbank), Hans Stevens 
(Kapsalon Stevens uit Maartens-
dijk), Pauline Pothoven (Biltsche 
Courant) en Erik van Heeringen  

gaan proberen de finale te bereiken 
in deze wedstrijd. 

Voorronde
Ze hebben vooraf een workshop-
dirigeren van Lucienne de Valk ge-
kregen. Zij is al vele jaren dirigent 
van het NBO. De deskundige jury 

bestaat uit Anita van Soest en Jo-
hanna Eijsbouts van KunstenHuis 
Idea. Zij bepalen welke twee kan-
didaten doorgaan naar de finale. In 
de voorronde kunnen de Maestro’s 
kiezen uit een aantal werken uit 
verschillende genres. Lord of the 
Dance, The Pink Panther, Money 
Money, Soldaat van Oranje, de Ra-
detzky mars of Rolling in The Deep 
kunnen zomaar voorbij komen. In 
de finale komt twee keer Copaca-
bana op de lessenaar, de finalisten 
dirigeren verplicht hetzelfde werk. 

Rustpunt
Gehoopt wordt op een prachtige zon-
dag met veel publiek die de Maes-
tro’s komen aanmoedigen. Ook zal 
het brandweerorkest nog ‘Hymn to 
Freedom’ van Thierry Deleruyelle 
spelen onder leiding van Lucienne 
de Valk. Een mooi rustpunt onder 
het juryberaad. De winnaar wordt 
bepaald door de jury in samenspraak 
met het brandweerorkest, waarna 
deze Maestro zich de ‘Eerste Biltho-
vense Maestro’ mag noemen. 

(Helen van der Vliet)Maestro en Kapper Hans Stevens oefent.
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advertentie

Hulp voor ondernemers, zzp’ers en 
flexwerkers in financiële problemen

door Marijke Drieenhuizen

Omdat vorig jaar bleek dat de coronapandemie zowel sociaal als economisch nadelige gevolgen 
heeft voor een deel van de Biltse inwoners heeft gemeente De Bilt een Crisis en herstel plan 

Corona opgesteld. Een programmaonderdeel hiervan is Economie, werk en inkomen.

Om zaken goed op te pakken is 
onder andere een tijdelijke lokale 
verbinder aangesteld. Zij brengt 
bij vragen over werk en inkomen 
groepen mensen samen die zoeken 
naar oplossingen. De Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) De Bilt, het 
adviesorgaan voor burgemeester en 
wethouders in De Bilt, is blij met 
het oppakken van problemen bin-
nen de Biltse samenleving via dit 
plan. Toch zag zij een groep die on-
derbelicht blijft: naast ondernemers 
meer specifiek bepaalde zzp’ers en 
flexwerkers met kleine contracten. 

ZZp’ers en flexwerkers in de pro-
blemen kunnen te maken krijgen 
met de Participatiewet. De gemeen-
te De Bilt werkt voor de uitvoering 
van deze wet samen met de ge-
meenten Bunnik, Zeist, Utrechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. 
Het belangrijkste doel de Participa-
tiewet is mensen aan werk helpen 
of aan het werk houden. Dat kan via 
betaald, vrijwillig of beschut werk. 
Als dat om diverse redenen (tijde-
lijk) niet mogelijk is bieden zij een 
vangnet, een uitkering of bijstand. 
De Regionale Sociale Dienst is de 
uitvoerder van deze wet voor deze 
gemeenten.

Mogelijkheden 
De lokale verbinder heeft via een 
overleg met beleidsmedewerkers 
van de gemeente De Bilt, mede-
werkers van de RSD en mensen 
van de ASD samen gebracht om 
hier uitvoerig op in te gaan. Eliza-
beth Meerkerk is coördinator van 
het Ondernemersteam van de RSD. 
Samen met Patrick van den Berg 
(projectleider) vertellen zij welke 
mogelijkheden er allemaal zijn 
vanuit de RSD om mensen tijdelijk 
te ondersteunen of in de goede rich-
ting te begeleiden. Een opsomming 
van mogelijkheden is niet gemak-
kelijk te geven. Er is veel mogelijk 
en veel is maatwerk. Om dat dui-
delijk te maken komen ze met het 
volgende voorbeeld: Als iemand 
zich niet goed voelt gaat hij naar 
de huisarts. Die helpt hem direct of 
stuurt hem door naar een specialist. 
Die gaat op zijn beurt kijken wat er 
aan mankeert en wat een goed pad 
zou kunnen zijn om te doorlopen 
voor die patiënt. Zo werkt dat bij de 
RSD ook. Er is niet één oplossing. 

Een voorbeeld
Ondernemers komen binnen bij het 
Ondernemersteam met hun verhaal 
en zij kijken dan met de ondernemer 

samen hoe ze deze verder kunnen 
helpen. Een voorbeeld is een onder-
nemer die door corona nog niet di-
rect terug is op het niveau van 2019. 

Het Ondernemersteam biedt de on-
dernemer dan hulp bij het voortzet-
ten van de onderneming, maar kun-
nen ook kijken hoe ze de partner 
kunnen helpen bij het zoeken naar 
werk of het bieden van scholing. 
En als het nodig is ondersteunen ze 
de ondernemer tijdelijk door mid-
del van een Bbz-uitkering. Zijn er 
schulden ontstaan dan kunnen deze 
ook gesaneerd worden door mid-
del van een Bbz-krediet. Maar een 
Bbz-krediet is ook mogelijk om de 
benodigde investering te doen om 
weer voldoende winstgevend te 
worden. 

Is het toch nodig om de onderne-
ming te stoppen dan kunnen ze de 
ondernemer daar ook bij helpen. 
Voor iedere ondernemer dus een 
passende oplossing.

Met elkaar in gesprek gaan is nood-
zakelijk om tot een mogelijke op-
lossing te komen. Voor info : RSD 
tel. 030 - 692 95 00 of kijk op www.
rsdkrh.nl/ondernemers

RSD helpt ZZp’ers en flexwerkers die door corona in de problemen zitten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Vogels die de natuur verstoren

Wonend in Westbroek bij Utrecht zijn we dicht bij een uniek stuk na-
tuur: de Westbroekse Zodden, een moerassig trilveengebied, dat zeker 
in deze tijd waarin veel vogels broeden, een stiltegebied is. Je kunt er 
niet met auto, brommer en zelfs niet per fiets komen en een aantal paden 
is ook voor wandelaars afgesloten. Om de natuur waaronder de vele 
vogels ongestoord hun gang te laten gaan. 
En er zijn veel vogels! Mechanische, van vliegveld Hilversum, die on-
ophoudelijk ronken: er is geen minuut stilte en op zondagmiddag zijn er 
altijd wel drie of vier vliegtuigen boven je hoofd. Sinds enige tijd zijn 
er ook helikopters, die met rondvluchten nog meer herrie veroorzaken.
Onnodig ook om te zeggen wat aan energie hier verslonden wordt. Ter-
wijl veel mensen een paar minuten minder douchen, de kachel lager 
zetten en het vlees laten staan, steken de mensen in de vliegtuigjes een 
dikke middelvinger op: besparen jullie maar een habbekrats, dat doen 
we dat met veelvouden teniet met onze vluchten. 
Ik gun ieder mens best een pleziertje…maar kan dat niet op een andere 
manier, bijvoorbeeld met een ballontocht? Klaarblijkelijk gunnen zij 
mij en vele anderen geen pleziertje, want op een mooie dag lekker ach-
ter het huis zitten is er ook niet bij: het geronk is onophoudelijk.

Gerard Zwart, Westbroek
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Gluren in de Buur(t)tuinen 
Opbrengst voor Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Gluren bij de Buren wordt dit keer een speciale buiteneditie, daarom heet het dit keer
Gluren in de Buur(t)tuinen genoemd. Er vinden optredens plaats op acht locaties.

De werkgroep Gluren bij de Buren 
heeft er zin in, al vinden Marieke 
de Kruijf, Ankie de Niet, Rob van 
Maanen en Anneke Iseger het erg 
sneu dat medelid Rosine Weenink 
door ziekte geen vergaderingen kon 
bijwonen: ‘We vormen samen een 
leuk clubje, kunnen snel beslissin-
gen nemen en hebben ook nog eens 
veel lol met elkaar’. 

Tuinen
Via oproepen in de plaatselijke pers 
kwamen er al snel reacties van in-
woners die hun tuin beschikbaar 
wilden stellen. ‘Het aanbod van 
buitenlocaties was zelfs overwel-
digend. Er zitten ook een paar bij-
zondere bij, zoals Buro Lou aan de 
Leijenseweg, de kinderboerderij 
aan de Melkweg en Huize Sand-
wijck aan de Utrechtseweg. De re-
acties van de artiesten vielen wat te-
gen, zodat een prachtige locatie als 

’t Landje van Jelle van der Zee he-
laas afgezegd moest worden.’ Aan 
de Orionlaan bevindt zich de ruimte 
van Woongroep Lugtensteyn. De 
groep die daar zou optreden, moest 
vanwege ziekte afzeggen, maar ge-
lukkig was het trio Treasure met 
muziek uit de jaren zestig bereid 
om hier te spelen. Dit optreden zal 
de Open Dag en de expositie die 
daar dan eveneens plaatsvinden, 
extra allure geven. ‘Omdat dit trio 
zich later aanmeldde en de flyers 
eerder gedrukt moesten worden, 
staat Treasure hierop niet vermeld.’ 

Optredens
Alle optredens op zaterdag 21 mei 
vinden plaats om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Ze duren een half uurtje, 
zodat belangstellenden tijd hebben 
om nog andere adressen te bezoe-
ken. Alleen het jeugdstrijkorkest 
dat in Schutsmantel zal optreden, 

heeft andere tijden aangehouden: 
om 15.00 en 15.45 uur. Het School-
orkest dat bij de kinderboerderij 
speelt, treedt om 13.00 en 14.00 
uur op.’ Zowel de artiesten als de 
gastvrouwen en – heren doen be-
langeloos mee. De optredens zijn 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
is welkom. Op elk adres staan twee 
spaarpotjes: één waarin geld kan 
worden gestopt, en één met een 
QR- code. De opbrengst is bestemd 
voor Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt. 

Gluren bij de Buren De Bilt is 
een initiatief van Stichting Kunst 
en Cultuur (SKC) De Bilt. Op de 
website www.skc-debilt.nl staan 
alle optredens en locaties vermeld. 
Op dezelfde site staan binnenkort 
foto’s van de optredens op alle lo-
caties, gemaakt door enthousiaste 
leden van Fotoclub Bilthoven e.o.

De werkgroep met v.l.n.r. Marieke, Rob, Anneke en Ankie.

Ontwaakt, slaperige harten...
Met deze tekst begon afgelopen zaterdag het programma dat Concerto Cherise in

Het Lichtruim presenteerde onder de titel ‘Salut Printemps’: Gegroet, Lente!

Het kamerkoor uit Utrecht bracht 
een staalkaart van prachtige oden 
aan de lente, variërend van ‘vogel-
geluiden’ uit de renaissance (Jane-
quin), romantische composities van 
onder anderen Poulenc, Debussy en 
Grieg tot moderne klanken van de 
relatief onbekende Gerald Finzi en 
Frank Ticheli.

Door de droge akoestiek van het 
Luchtruim is a capellazang er altijd 
een notoir hachelijke onderneming, 
maar er waren ook werken met pi-
ano, uitstekend begeleid door de 
jonge, cum laude afgestudeerde pi-
anist Felix Justin.
De soepele en gracieuze slag van 
de Griekse dirigente Angeliki 

Ploka probeerde de geest, geur, 
ziel en sfeer van de lente tot leven 
te wekken, zoals in het vrolijke Le 
Chant des Oiseaux: ‘Ontwaakt, 
slaperige harten, de god der lief-
de roept u... U zult allen vrolijk 
worden want het mooie seizoen is 
aangebroken...’

(Peter Schlamilch)

Kamerkoor Concerto Cherise brengt een ode aan de lente in Het Lichtruim.

Kledingbeurs goed bezocht

Er was veel belangstelling voor de Kledingbeurs bij WVT die 
georganiseerd werd door de dames van de Lions Club Bilthoven 2000. 
Er was tweedehands dames- en kinderkleding en schoenen te koop. De 
opbrengst is bestemd voor de Prinses Maxima manege. Hier kunnen 
kinderen met een beperking rijlessen krijgen.[foto Frans Poot]

Dauwtrappen, 
maar dan anders

Altijd al willen dauwtrappen met Hemelvaart, maar
is 6 uur te vroeg? Dan is het Vroege Vogels Tennis-

toernooi, dat tennisvereniging Helios-Bilthoven
met Hemelvaart organiseert, wellicht iets voor u. 

Deelname staat open voor alle inwoners, jong en oud, van de gemeente 
De Bilt en de kosten bedragen slechts 5 euro per persoon; dat is inclu-
sief het ontbijt, waar om 9.00 uur gestart wordt. Vanaf 9.30 uur wordt er 
getennist tot ongeveer 13.30 uur. Maar er is meer te doen: een boeken-
markt, een vroege vogels fietstocht (met eigen fiets) en een afsluiting 
met een hapje en een drankje. 

Zin om een balletje te slaan? Ga dan op 26 mei langs bij Helios aan 
de Kees Boekelaan 8a in Bilthoven. Om een indicatie te krijgen van 
het aantal deelnemers is aanmelden verplicht; per e-mail naar koopdek-
ker@hotmail.com. Maar gewoon gezellig langs komen om te kijken en 
te praten mag natuurlijk ook. (Han Lucas Luijckx)

Zonnebloem viert 
jubileum in Avifauna

43 deelnemers en 19 vrijwilligers vertrokken maandag 9 mei 
naar Alphen aan de Rijn voor een bezoek aan Avifauna. 

De Zonnebloem trakteerde zijn gasten op dit
uitstapje in het kader van het 40-jarig jubileum.

De penningmeester had al enkele jaren geld opzij gelegd om dit moge-
lijk te maken, maar ook de gemeente de Bilt deed een royale duit in het 
zakje. Eerst was er een kopje koffie met gebak waarna de deelnemers 
het park konden bezoeken en allerlei soorten bijzondere vogels bewon-
deren. Er waren genoeg vrijwilligers om deelnemers die daar behoefte 
aan hadden met een rolstoel rond te rijden.

Na een uitgebreide lunch scheepte het gezelschap zich in op een rond-
vaartboot die een 1½ uur durende tocht maakte door natuurgebied de 
Hemmen en over het Braassemermeer. Het weer werkte uitstekend mee 
zodat bijna iedereen moe maar voldaan om 17.30 uur in Maartensdijk 
terug was. (Joke Calis)

Zonnebloemgasten schepen in op de rondvaartboot.
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GEMEENTENIEUWS
week 20 ¾  18 mei 2022

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 24 mei vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur en de Lijst Ingekomen Stukken zijn 
de onderwerpen (onder voorbehoud):

- Benoeming en installeren commissielid, niet zijnde raadslid
- Vaststellen fractiebudgetten april tot en met december 2022
-	 Opheffen	door	de	raad	opgelegde	geheimhouding	diverse	documenten
- Vaststellen Archiefverordening Gemeente De Bilt 2022
- Vaststellen begrotingswijziging in samenhang met Voorjaarsnota 2022
- Beschikbaar stellen krediet en budget voor lange termijn opvang Oekraïense vluchtelingen
-  Aangekondigd: motie vreemd aan de agenda Planschade Bestemmingsplan Bilthoven 

Noord

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt u op 
www.debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook alle raads- en commissievergaderingen 
live volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan 
voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies. Dat kan 
door	een	e-mail	 te	sturen	naar	 raadsgriffie@debilt.nl	of	bel	 (030)	228	91	64.	Ook	met	
vragen	over	de	agenda	of	de	stukken	kunt	u	bij	de	griffie	terecht.		

Raadsvergadering

Werken aan de weg
Bilthoven: 
•	 	Leyenseweg:	Afgesloten	wegens	werkzaamheden	nutsbedrijven	vanaf	19	april	t/m	6	juni.	De	

woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Meer informatie  en omleidingsroutes zie projecten-
pagina Riolering vervangen en herinrichting Leyenseweg Bilthoven.

•  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toegankelijk 
vanaf Soestdijkseweg-Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De Bilt:
•	 	Dorpsstraat	 v/h	Steenstraat:	 Afgesloten	 vanaf	 18	 april	 2022.	Voor	meer	 informatie	 zie	 de	

projectpagina ‘Verkeerscirculatieplan De Bilt’ 
•	 	Alfred	Nobellaan:	Naar	de	Prof.	Dr.	J.H.	van	’t	Hoffweg.	Daarna	naar	de	Pof.	Dr.	H.	Kamerlingh	

Onnesweg. Vervolgens naar de Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg en de Prof. Dr.F. Zernikeweg.  Deze 
werkzaamheden duren tot 13 juni 2022.

Mathildedag: meld uw coronaheld aan vóór 
1 juni!
Jaarlijks viert de gemeente op 14 maart Ma-
thildedag (door de coronacrisis dit jaar wat 
later). Mathildedag staat altijd in het teken van 
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn drijvende krach-
ten in onze samenleving waar de gemeente 
absoluut niet zonder kan of wil. Zij verdienen 
onze waardering. Op Mathildedag zet de ge-
meente daarom de vrijwilligers in het zonne-
tje. Ook dit jaar en wel op zaterdag 25 juni. Dit 
jaar is het thema ‘coronahelden’. Een aantal 
inwoners heeft zich enorm verdienstelijk ge-
maakt in de coronaperiode (of doet dat nog 
steeds).	Kent	u	 iemand	die	u	hiervoor	 in	het	
zonnetje wilt zetten? Meld deze persoon dan 
aan bij de gemeente vóór 1 juni a.s. Het Co-
mité Mathildedag zal alle aanmeldingen be-
oordelen en komen tot een aantal nominaties. 
De genomineerde ‘coronahelden’ zullen op 

feestelijke wijze onthaald worden door burge-
meester Potters op Jagtlust. 

Meer informatie kunt u lezen op 
www.debilt.nl/mathildedag. Hier kunt u ook 
uw aanmelding doorgeven. 

Nieuwe Biltse kinderburgemeester gezocht!
Gemeente De Bilt heeft inmiddels twee kin-
derburgemeesters mogen benoemen. Voor 
het schooljaar 2022-2023 is de gemeente 
weer op zoek naar een nieuwe kinderburge-
meester. De gemeente zoekt een kinderbur-
gemeester van 10 t/m 14 jaar, die op wil 
komen voor het belang van de jeugd. De 
komende weken kunnen kinderen hiervoor 
solliciteren met een vlog!

Meer hierover leest u op: www.debilt.nl/kinderburgemeestergezocht 
Meer informatie over onze kinderburgemeester vindt u op: www.debilt.nl/kinderburgemeester 

Zaterdag 28 mei 2022

Zangworkshop

Benefiet Korenfestival
Oekraïne

en

Noot aan de Man

Algemeen Zangkoor Maartensdijk

K’zz Voice

Dorpskerk De Bilt
Dorpsstraat 70  De Bilt

Workshop 10.00 uur - 12.30 uur
Festival 14.00 uur - 17.00 uur Facebook

Een lintje verdien je!

U staat er misschien niet altijd bij stil, 
maar	met	een	Koninklijke	onderscheiding	
bewijst u iemand pas echt een dienst. Een 
waardevolle	 dienst.	Want	 een	 Koninklijke	
onderscheiding geeft ondubbelzinnig uit-
drukking aan de waarde die we hechten 
aan iemands bijzondere persoonlijke ver-
diensten of prestaties voor de samenle-
ving. En dat is eigenlijk precies wat we 
met een dierbaar persoon voorhebben. 

Kent u iemand?
Kent	 u	 iemand	 die	 voor	 een	 onderschei-
ding in aanmerking zou kunnen komen?
Vanwege de lange voorbereidingstijd ma-
ken wij u er dan alvast op attent dat de 
termijn	 voor	 het	 aanvragen	 van	 een	 Ko-
ninklijke Onderscheiding voor de ‘lintjesre-
gen’ in 2023 sluit op 25 juni 2022.

Voor	 het	 aanvragen	 van	 een	 Koninklijke	
Onderscheiding gaat u naar de volgende 
site: www.lintjes.nl. Hier vindt u de formu-
lieren die nodig zijn voor het aanvragen 
van	 een	 Koninklijke	 Onderscheiding	 en	
waar u ook de aanvraag kunt indienen. 
Meer hierover vindt u op: 
www.debilt.nl/lintje

Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand waarvan u 
vindt dat die het echt verdient, kan vanaf 27 april 2022 tot en met 24 juni 2022.

24 mei:  Gemeenteraadsvergadering (www.debilt.raadsinformatie.nl)

Agenda 

De gemeente is genomineerd voor de Afval-
fonds Verpakkingen Awards voor het samen-
werkingsinitiatief om zwerfafval terug te 
dringen! De gemeente werkt samen met 
Plog it Up De Bilt, Go Clean de Liemers en 
het Zwerfafvalkompas. Samen zorgen we 
voor minder zwerfafval en schonere natuur. 

Doet u ook mee? Stemmen kunt u via: 
www.debilt.nl/nominatie 

Nominatie Afvalfonds Verpakkingen Awards

Gewijzigde openingstijden 
In	verband	met	een	personeelsbijeenkomst	op	19	mei	2022	is	het	gemeentehuis	tot	16.00
geopend,	in	plaats	van	tot	17.00.	Op	26	mei	(Hemelvaartsdag),	27	mei	(Dag	na	Hemel-
vaart)	is	alleen	de	Milieustraat	open	en	6	juni	(Tweede	Pinksterdag)	is	het	gemeentehuis	
en de Milieustraat gesloten.
Voor meer informatie over de openingstijden, wordt u verwezen naar: 
www.debilt.nl/contact
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Geslaagde jubileumdag BMV
Dit jaar bestaat de BMV, Biltse Motorrijders Vereniging, 25 jaar. Om dit te vieren, 

had de BMV voor haar leden een leuke jubileumdag georganiseerd. 

Om 10.00 uur werd er verzameld 
bij café Buiten in De Bilt, alwaar er 
koffie en gebak klaar stond. Rond 
10.30 uur vertrokken de rijders, 40 
stuks, voor een mooie rit richting 
het Verkeersveiligheidscentrum in 
Almere. Hier werd de lunch genut-
tigd en daarna waren er een aantal 
leuke activiteiten, waaronder een 
scootmobielrace en minibikecross, 

voor de rijders georganiseerd. Na 
nog wat gedronken te hebben werd 
er weer teruggereden naar café Bui-
ten in De Bilt. Hier werd nog wat 
gedronken en werd er nog een lek-
kere tapas door de Griekse buur-
man geserveerd. Al met al was het 
een zeer geslaagde dag. 
Mocht u een motor hebben, spor-
tief, tour, maakt niet uit, en wilt u 

een keer meerijden, dan bent u van 
harte welkom. De volgende rit is op 
zondag 3 juli. Er wordt dan weer 
om 10.00 uur bij Café Buiten in 
de Bilt verzameld en vertrek is om 
10.30 uur. 

Voor meer info kunt u de website 
bmvmotor.nl raadplegen of bellen 
met Jan Verheul, 06 51348650.

De jubileum-groepsfoto ter gelegenheid van 25 jaar BMV.

Biltse jeugd
speelt gedreven popmuziek

Dat het Kunstenhuis in Bilthoven een broedplaats is voor muzikaal talent weet
inmiddels iedereen. Uit alle leslokalen stroomt de liefde voor de muziek. 

Tijdens de ‘Bandweek’ had het 
Kunstenhuis maar liefst 6 bands 
weten te creëren; afgelopen vrij-
dagavond presenteerden deze zich 
in de hal van Het Lichtruim. Ste-
vige popnummers, maar ook prach-
tige ballads, zoals de zee van tra-
nen uit Racoons ‘Oceaan’, of Eric 
Claptons bekende ‘Layla’, met de 
smeekbede ‘Darling, won’t you 
ease my worried mind?’, dat door 
het talrijke publiek met luid applaus 
werd gewaardeerd. 

Een prachtige presentatie van de 
Biltse jeugd, gegrepen door haar 
passie voor de muziek en kundig 
en liefdevol begeleid door Menno 
Schaaij, de gedreven gitaardocent 
van het Kunstenhuis.
 (Peter Schlamilch

Leerlingen van het Kunstenhuis in concert na de Bandweek. Op de 
voorgrond docent Menno Schaaij.

La Vuelta door De Bilt
Deze zomer doet de wielerwedstrijd La Vuelta Nederland en ook gemeente De Bilt aan. De start

van La Vuelta van 2020 was in Utrecht gepland, maar COVID-19 stak spreekwoordelijk
‘een stok in de wielen’ en ging niet door. Nu – 2 jaar na dato - een herkansing.

 
Er zijn drie etappes van La Vuelta 
op Nederlandse bodem. Op zater-
dag 20 augustus zal de wielerkara-
vaan bij de tweede etappe in Neder-
land starten in Den Bosch en langs 
c.q. door De Bilt komen om daarna 
in Utrecht te finishen. 

Inspiratiebron
Wethouder Madeleine Bakker-Smit: 
‘Als wethouder Sport ben ik ver-
heugd dat La Vuelta ook onze mooie 
gemeente aandoet, al is het maar een 

klein stukje. Ik hoop dat het onze in-
woners inspireert om ook wat leuks 
met elkaar te organiseren en zij de 
wielertocht La Vuelta aangrijpen om 
zelf weer eens op de fiets te klimmen. 
Onze prachtige omgeving nodigt im-
mers uit tot lekker actief bezig zijn.’

La Vuelta-sfeer
Gemeente De Bilt haar inwoners 
aan om de gemeente van haar beste 
en Spaanse kant te laten zien: ver-
sier de straat met rood/gele bloe-

men, organiseer een heuse paella 
kookwedstrijd met de buurtvereni-
ging of begin met flamenco dansen. 
Organiseer vanaf dit voorjaar tot en 
met de wedstrijd op 20 augustus een 
Spaanse of (fiets)activiteit en indien 
nodig, vraag een tegemoetkoming 
in de kosten aan om het evenement 
tot een succes te maken. Mail een 
idee voor een activiteit naar s.ott@
debilt.nl of stel je vragen. Kijk ook 
voor informatie op website: www.
debilt.nl/lavuelta. 

Tafeltennisverenigingen 
fuseren

De Biltse tafeltennisverenigingen Iduna en Athlon ’66 hebben besloten 
samen verder te gaan. Per 1 juni a.s. worden de leden van Athlon lid 
van Iduna. Sinds juni vorig jaar spelen de verenigingen allebei in de 
gymzaal van Het Nieuwe Lyceum en maken ze gebruik van elkaars 
faciliteiten. 
Door de samenvoeging ontstaat er weer een gezonde vereniging waarin 
zowel de jeugd als senioren op verschillende niveaus kunnen tafelten-
nissen. 
De speelavonden blijven de maandag- en dinsdagavond met op dins-
dagavond van 19.00 tot 20.00 uur training waarbij zowel jeugd als se-
nioren welkom zijn. 

Meidendag FC De Bilt
Voor alle meiden en vrouwen van (FC) De Bilt en omstreken

organiseert FC De Bilt op zondag 22 mei van 11.00 tot
14.00 uur een Meidendag. Iedereen is welkom of

je lid bent van een sportvereniging of niet. 

Om ervoor te zorgen dat er voor ieder voetballend meisje van jong tot 
ouder iets leuks en aantrekkelijks is ziet het programma er in grote 
lijnen als volgt uit:
Je gaat bij een trainingscircuit meerdere voetbaloefeningen doen waar-
bij je begeleid wordt door het professionele team van de Utrechtse 
Voetbalschool in samenwerking met de in de Topklasse spelende leden 
van MO19-1.
Er zijn twee professionele voetbalsters uitgenodigd!; zij zullen iets ver-
tellen over ervaringen in de Eredivisie, bij het Nederlands vrouwen-
team en zij zijn natuurlijk beschikbaar om op de foto te gaan en hand-
tekeningen uit te delen.

Naast een gezellige sfeer met muziek is er wat te eten en drinken; neem 
gerust een vriendin(netje)/klasgenoot/buurmeisje mee die geïnteres-
seerd is in voetbal. Hoe meer meiden des te meer plezier.  Deelname is 
gratis; aanmelden kan via www.FCdebilt.nl.

(Marcel van Rijnsoever)

Uitslag Wedvlucht
12 leden van Postduivenvereniging PV De Bilt verscheepten 222 dui-
ven voor een wedstrijdvlucht naar Pont-Sainte-Maxence in het Franse 
departement Oise. De eerste tien prijswinnende vogels zijn van Ron 
Miltenburg (1, 2, 5 en 8), van Gerard Turk (3, 6 en 10), van Michel van 
Putten (4), van Peter van Bunnik (7) en van Hennie van Berkel (9).

Oekraïense kinderen 
krijgen les

Op 16 mei is de Schakelklas in enkele ruimtes van WVT (Talinglaan 10) 
te Bilthoven van start gegaan. Ongeveer 20 Oekraïense kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar krijgen les van leerkrachten, verbonden aan Stichting 
Delta; het samenwerkingsverband van tien scholen in de gemeente De 
Bilt. [foto Henk van de Bunt]

Ze zijn er nu weer dezer dagen
examens met moeilijke vragen
je bereidde je goed voor
want je wil toch wel door
en zal zo vast ook wel slagen

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
JVC breedbeeld LCD TV 
model LT-26A85BU. In 
prima staat. Incl. platte muur-
bevestiging, afstandsbedie-
ning en gebruikshandleiding 
€20,-. Tel. 06-30535483

3 Sherryglazen met oor en 
het woord sherry. Hoogte 
7,8cm samen €0,50. Tel. 
06-14040516

Boek over Istanbul geschre-
ven door Colin Thubron €1,-. 
Tel. 06-14040516

2 dubbel CD’s van Whitney 
Houston en Anouk samen 
€1,-. Tel. 06-14040516

Legpuzzels Jan van 
Haasteren; Rondje Texel en 
Gallery edition "Mondriaan". 
Beide 1000 stukjes en com-
pleet. Per stuk €5,-. Tel. 
06-16613197

Campingtafeltje ca. 
50hx45bx70l €10,-. PC/
tablettas €20,-. Zonneligstoel, 
basculerend, grasgroen €15,-. 
Tel. 06-33195692

Gratis kinderfietsje ca 4 à 5 jr., 
opknapper. Tel. 06-33195692

Combi tv/dvd speler, merk 
Vestel, met 2 scart aansluitin-
gen, handig voor games spe-
len. hxbxd 47 x 46 x 49 cm, 
voor €15,-. Tel. 06-30693144

Tuintafel rond; hoogte 75 cm; 
diameter 110 cm; demonta-
bel. Wit glazen blad; rand 
en onderstel hammerite 
hamerslag grijs. In goede 
staat. Vraagprijs €7,-. Tel. 
0630535483

Uitstekend matras (afmeting 
200 x 90 x 18), nauwelijks 
gebruikt. Af te halen voor 
€15. Tel. 0613208414.

Activiteiten
Lekker aan het wandelen 
of bezig met een fietstocht? 
Kom bij RESTAURANT 
De Egelshoek even op adem 
onder het genot van een bakje 
koffie en huisgemaakte taart. 
Ook hebben we een uitge-
breide lunchkaart en kunt u 
heerlijk borrelen op ons ter-
ras. Geen zin om te koken? 
In de weekenden bieden wij 
3 daghappen aan. Elke 2 
weken weer nieuwe keuzes! 

En ook voor feesten, partijen 
of vergaderingen kunt u bij 
ons terecht!

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Geertgen tot St.Janslaan, 
Rembrandtlaan en Rogier van 
der Weydenlaan €6,44/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Bakkerij Bos vraagt een 
CHAUFFEUR voor de maan-
dag en dinsdagochtend.
Uw reactie graag naar: bak-
kerij@bosmaartensdijk.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

Rommers SCHILDER- en 
Klusbedrijf voor al uw schil-
derwerk, houtreparaties enz. 
Tel. 06-21909500

Voor meer groen en minder
beton: TUINVREUGDE, de
natuurlijke hovenier. Kijk
op www.tuinvreugde.nl
of bel Marcel: 06 21290891

Schilder en KLUSBEDRIJF 
R.Wegman, Voor al uw schil-
der, saus, behang en klus-
werkzaamheden. Ruim 20 
jaar ervaring. KVK. ibv VCA. 
Vrijbl. pr. opgave. Voor meer 
info tel: 0642709940

Diversen
Oud ijzer- en metaalaf-
val B.A.S. Recyling - 
Maartensdijk. www.basrecy-
ling.nl Tel. 06-40764075

Mooie 
VAKANTIEBUNGALOWS 
WIFI
Nog enkele weken vrij juli/
aug/sept.
Goede fiets/wandel omg. 
Denekamp
Particulier verhuur.
www.twentehuisjes.nl
tel.0541-626578/0639609666.

Gepensioneerde verpleeg-
ster zoekt met spoed 
WOONRUIMTE. Eventuele 
lichte werkzaamheden in 
overleg zijn geen probleem 
!!! Reacties 06-25153784

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

Op ’t bankje
‘Ik voel me gewoon een beetje schuldig dat ik hier zomaar op 
een bankje ga zitten, maar ik ben klaar met mijn huiswerk’, zegt 
de man die naast me heeft plaatsgenomen. Ik kijk hem vragend 
aan. Hij ziet waarschijnlijk ook zelf wel in dat hij een verklaring 
schuldig is. ‘Ik ben pas met pensioen en als je denkt dat ik dan 
wel veel vrije tijd zal hebben dan moet ik je teleurstellen. Mijn 
vrouw werkt nog en het duurt nog een paar jaar voordat zij met 
pensioen gaat, maar ze vindt dat ik me nuttig moet maken met al-
lerlei klusjes in huis. Ze heeft een hele lijst opgesteld met dingen 
die de komende tijd gedaan moeten worden en daar dagschema’s 
voor gemaakt. Met de klusjes voor vandaag ben ik bijna klaar 
daarom vond ik dat ik er wel even uit kon gaan en daarom zit 
ik nu hier.’ De man ziet er helemaal niet uit als een klusjesman, 
dus ben ik wel benieuwd wat voor klusjes hij gedaan heeft, maar 
hij vertelt eerst wat over zijn werkzame leven. ‘Het is wel even 
wennen, want ik had best een drukke baan. Ik moest heel veel 
regelen en gaf medewerkers dan opdrachten om uit te voeren. 
We waren een heel goed op elkaar ingespeeld team. Een echte 
hobby heb ik ook niet. In de tuin werken vind ik wel leuk maar je 
kunt het geen hobby noemen.’ Ik voel de neiging in me opkomen 
om hem een liefhebberij aan te praten, maar ik dwing mezelf 
dat niet te doen. Hij vertelt dat zijn vrouw een paar dagen in de 
week in de thuiszorg werkt. ‘Ze heeft al gezegd dat ze een dag 
meer wil gaan werken en dat ik dan wel wat meer thuis kan doen. 
Daar heb ik trouwens niet veel moeite mee, want we deden toch 
al veel samen in het huishouden. Kleinkinderen wonen niet in 
de buurt dus oppassen hoeft ook niet.’ Ik hoor het verhaal aan 
en betrap me erop dat ik weer aan het invullen sla. ‘Er zijn ook 
leen opa’s en oma’s’, zeg ik. ‘Die halen kinderen van werkende 
ouders van school en spelen zo’n beetje opa en oma met ze.’ De 
man kijkt me verontwaardigd aan. ‘Nee hoor, daar begin ik niet 
aan. Dan moet je ook steeds en dat wil ik juist wat afbouwen, 
even geen vaste verplichtingen. Gelukkig gaan we naar de zomer 
toe, dan kan ik lekker fietsen of wandelen en als ik me een keer 
echt verveel dan ga ik toch gewoon lekker hier op het bankje 

zitten en een beetje kletsen’, zegt hij lachend. Zijn dochter en 
schoonzoon wonen in Groningen en hebben een hond. ‘Die mo-
gen ze brengen als zij ergens heen moeten. In de vakantie nemen 
ze Bas altijd mee. Ze hebben een camper en de hond vindt het 
geweldig.’ Als hij een vrouw op de fiets ziet aankomen veert hij 
op. Het blijkt zijn vrouw te zijn die terugkeert van haar werk. Als 
ze ons ziet zitten, stapt af en komt naar ons toe. Ze heeft de klus-
senlijst van de man goed in haar hoofd en begint meteen te vra-
gen: ‘Heb je alle boodschappen gedaan, is het lichtknopje van de 
zoldertrap gemaakt, was er nog post.’ Er volgt nog een hele rits 
vragen waarop de man steeds met ja kan antwoorden. Hij mag 
dan met pensioen zijn, maar als ik het zo hoor krijgt hij het vast 
nog heel zwaar de komende jaren. Volgens mij krijgt hij zelfs 
geen tijd om zich te vervelen. Gelukkig lijkt 
hij er geen moeite mee te hebben.

Maerten

www.bijzondereinterieurs.nl
Voor al uw (inbouw)kasten, keukens, bedsteden en interieurs 
op maat.

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

Jezus is de weg! Voor ieder mens naar God!
Deze boodschap wordt iedere zondagmiddag om 14 uur 
gebracht.
Evangelische Gemeenschap.
Zuiderkapel, Boslaan 3 in Bilthoven.
Inl. 030-6035463 / 2283034.

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Accordeonmuziek 
in d'Amandelboom

Alweer voor de zesde keer speelde Ebbe Rost van 
Tonningen in d’Amandelboom op zijn accordeon 
en zong met Annelies Brielsman en enthousiaste 
inwoners samen bekende Nederlandse songs. 

Eerder speelde hij ook in Dijckstate, de Bremhorst, 
Huize ’t Oosten, de Koperwiek en Weltevreden. 
Ebbe's specialiteit zijn levensliederen met een 
emotionele betekenis.

Bewoners van d'Amandelboom genieten van de 
muziek.  [foto Henk van de Bunt]



MATCHDAY

ZATERDAG 21 MEI
15:30 - DOS WESTBROEK

DOS 1 Dindoa 1
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Veel afgekeurde doelpunten in SVM duel
Na de overwinning op zaterdag 7 mei uit bij Vechtzoom, trad SVM vol goede moed op 

dinsdagavond 10 mei aan tegen de nummer twee van de competitie. De goede
moed, gecombineerd met goed spel van zowel SVM als tegenstander VVIJ,

zorgde voor een aantrekkelijke wedstrijd. Zo gaf scheidsrechter Frits de Groot
aan na afloop: ‘Ik heb van beide ploegen enorm genoten!’

‘SVM en uit de startblokken schie-
ten’; het begint een gewoonte te 
worden voor de ploeg uit Maartens-
dijk. Ook tegen VVIJ was het weer 
zover, na slechts twee minuten lan-
ceert Tycho Brandon zichzelf en 
gaat neer in het zestien metergebied. 
Scheidsrechter De Groot vindt het 
echter te licht voor een strafschop.
In de 15e minuut is het aan de an-
dere kant wel raak. De spits van 
VVIJ krijgt alle ruimte om - vanaf 
net buiten het strafschopgebied - 
te schieten en verschalkt doelman 
Thijs Bosman. Acht minuten later 
lijkt Mike de Kok de stand alweer 
in evenwicht te brengen, maar aan-

gever Roy Wijman blijkt buitenspel 
gestaan te hebben. Slechts één mi-
nuut later is het aan de andere kant 
de 0-2 voor VVIJ die (ook) afge-
keurd wordt voor buitenspel.
De tweede helft start SVM zwak en 
krijgt VVIJ meer de overhand. Wan-
neer SVM zich eenmaal herstelt, is 
het ook bijna meteen raak. Op aan-
geven van Brandon, maakt De Kok 
in de 62e minuut de 1-1. De laatste 
twintig minuten is het vooral VVIJ 
dat aandringt, om hun hoop op het 
kampioenschap in leven te houden. 
In de 82e minuut lijkt het dan toch 
de kant van VVIJ op te vallen. Een 
steekbal rolt langs alles en iedereen 

heen en gaat na een klutssituatie 
met keeper Bosman in het doel van 
SVM. Grensrechter, aan de zijde 
van SVM, Jan Cloo heeft echter 
hands van de VVIJ spits geconsta-
teerd en na overleg met de scheids-
rechter wordt ook deze goal afge-
keurd. In de absolute slotfase van 
het duel ziet het er dan toch naar uit 
dat SVM aan het langste eind gaat 
trekken. Na een combinatie tussen 
De Kok en Diederik Hafkemeijer, 
is het Brandon die de bal echter 
recht op de keeper afschiet. Hier-
door blijft de 1-1 als eindstand op 
het scorebord staan. 

(Coen de Valk)

De afgekeurde 1-1 van Mike de Kok.

SVM wint streekderby van Viod
Met het midweekse gelijkspel tegen de nummer twee VVIJ nog in de benen, was het voor

de Maartensdijkers alweer tijd voor de streekderby tegen Viod. Ondanks het warme
weer en het erg droge veld, dat op sommige plaatsen meer op een bloementuin leek

dan een voetbalveld, schoot SVM zoals gewoonlijk weer uit de startblokken.

Na twaalf minuten is het alweer 
raak voor SVM. Een lange bal van-
af eigen helft van verdediger Stijn 
Orsel wordt door Roy Wijman in 
één keer breed gelegd op Mike de 
Kok, die voor leeg doel de 0-1 te-
gen de touwen schiet. Slechts vijf 
minuten later brengt Viod de stand 
alweer in evenwicht. In de 37e mi-
nuut komen beiden teams met tien 

man te staan; nadat de scheidsrech-
ter fluit voor een overtreding in het 
voordeel van Viod ontstaat er een 
opstootje met het hardere duw- en 
trekwerk. Hierdoor worden zowel 
de nummer 6 van Viod, als de num-
mer 6 van SVM (Leroy Engel) er 
afgestuurd en kunnen zij de kleed-
kamer gaan opzoeken. Net voordat 
beide teams ze gezelschap willen 

gaan houden in die kleedkamers, is 
het Tom Jansen, die een corner van 
Roy Wijman in één keer fantastisch 
op de volley neemt en de keeper 
van Viod aan de grond genageld 
achterlaat: 1-2
Viod komt de tweede helft beter 
uit de kleedkamer en in de 55e mi-
nuut is het alweer 2-2. Hierna is het 
SVM dat zich weer terug vecht in 
de wedstrijd en steeds meer kansen 
begint te creëren, de ene nog groter 
dan de andere. Het duurt echter tot 
de 70e minuut voordat SVM een 
van deze kansen weet om te zet-
ten in een doelpunt. Na een scherpe 
vrije trap van Björn Engel is het 
invaller Tim Bösker die de rebound 
van een kopbal van Jansen binnen 
glijdt: 2-3. In de 82 minuut lijkt 
Jansen zijn tweede van de middag 
te maken, maar Viod krijgt hulp 
van de grensrechter, die buitenspel 
geconstateerd heeft. Hierdoor blijft 
de stand van 2-3 op het scorebord 
staan als eindstand.

(Coen de Valk)De bevrijdende 2-3 van Tim Bösker.

FC De Bilt pakt 3 punten 
Zaterdag 14 mei begon FC De Bilt aan een periode met degradatievoetbal. Nog vier wedstrijden 
te gaan en enkele overwinningen zijn broodnodig om minimaal drie ploegen achter te houden. 

Een van de concurrenten kwam op 
bezoek: FC Breukelen. De uitwed-
strijd eindigde in 2-2. Zaterdag wa-
ren ze gebrand op een andere uit-
slag en dat was aan alles te merken: 
het spel van de Biltse mannen was 
prima en er was veel enthousiast pu-
bliek op deze wedstrijd afgekomen.

Direct vanaf het begin pakte FC De 
Bilt het initiatief; het duurde toch 
nog tot de 20e minuut voordat de 
openingsgoal werd gescoord. Na 
werkelijk een fantastische aanval 
over diverse schijven werd Steven 
van den Berg over rechts de diepte 
in gestuurd. Hij trok de bal heel 
strak voor, waar Pier Veldman de 
bal ineens op zijn wreef nam en die 
bal vloog keihard in de kruising, 

een wereldgoal: 1-0. FC De Bilt 
drukte door en de 2-0 hing in de 
lucht, maar de bal werd op het mid-
denveld verspeeld en de Breukelse 
spits (Mike Versloot) werd keurig 
alleen voor de keeper gezet. Mike 
schoot goed in, maar keeper Menno 
Vink, kon de bal net nog beroe-
ren en de bal belandde op de paal. 
Daarna waren er prima kansen voor 
FC De Bilt om voor rust al afstand 
te nemen, toch bleef het in de eerste 
helft op 1-0 steken.

In de tweede helft was de wedstrijd 
wat meer in evenwicht. Breukelen 
was wat meer in balbezit en viel 
meer aan dan in de eerste helft, 
maar de aanvallen van FC De Bilt 
hadden aanzienlijk meer venijn. 

Het bleef heel lang spannend en het 
publiek zorgde voor een gezellige 
sfeer. De trainer bracht enkele verse 
krachten in en twee van deze inval-
lers zorgden voor de 2-0. In de 80 
minuut werd Guillermo Ooft per-
fect weggestuurd en hij bleef goed 
naast zich kijken en zag daar San-
der van de Berg goed meekomen. 
Guillermo zorgde voor de assist en 
Sander van den Berg wist zijn 10e 
doelpunt van dit seizoen te scoren: 
2-0. En of dit nog niet genoeg was, 
vijf minuten later werd een Biltse 
aanvaller in het strafschopgebied 
neergelegd. De scheidsrechter gaf 
een penalty die door aanvoerder 
Sam Eerdmans perfect werd benut 
en daarmee de eindstand op 3-0 
bracht.

Op weg naar 
veldkampioenschap
Door het verlies deze middag van de enige concurrent 

(KVA uit Amstelveen) kan DOS Westbroek bij winst op 
ASVD, het veldkampioenschap en promotie naar

de hoofdklasse nauwelijks nog mislopen. 

De oranje stoet verplaatste zich daarvoor dan ook naar Dronten om daar 
aan te treden tegen het zeer jonge team van ASVD, dat in de thuiswed-
strijd tot ver in de 2e helft prima kon aanhaken bij DOS. 

Op deze zonnige middag liep het toch anders; DOS Westbroek overliep 
de groen/witten in de eerste speelhelft volledig en een monsterscore 
leek in het verschiet. In de tweede speelhelft schakelde DOS een tandje 
terug en gaf verdedigend veel meer ruimte aan ASVD. Hierdoor werd 
het toch nog wel een leuke wedstrijd. Een veel volwassener DOS won 
de wedstrijd met weinig inspanning met 20-34 en kan zich volgende 
week thuis bij winst op Dindoa, al officieus veldkampioen in de over-
gangsklasse B noemen.  (Fred van Ettikhoven)

Marloes van Ettikhoven speelt Robin de Rooij vrije bal aan. 
(foto actiefotografie.nl)



Geknipt en geschoren
De lange rij knotwilgen langs het fietspad werd nog onlangs ontdaan van 
zijn takken. Geknipt en geschoren gaan de bomen de zomer in. Geknotte 
wilgen, in lange linten langs de paden en waterwegen van het polderland 
typeren het Hollandse landschap.

Als ze de kans krijgen kunnen wilgen wel 28 meter hoog worden, maar 
het zachte hout is niet sterk en takken scheuren makkelijk af. Sinds 
mensenheugenis worden wilgen 
geknot en de takken omgevormd 
tot gebruiksvoorwerpen. Uit dik-
ke takken worden wel klompen 
of gereedschapsstelen gesneden, 
langs de dunnere slieten groeien 
bonen in de groentetuin. 

De jonge scheuten zijn zeer buig-
zaam en geschikt om manden van 
te vlechten. Maar ook ontdekte 
men duizenden jaren geleden al 
dat het salicylzuur uit het blad van 
de wilg (salix) wonderwel hielp 
tegen koorts en gewrichtspijn. 
Ook dieren weten deze natuurlijke 
pijnstiller te vinden. Vanuit deze 
vondst wordt op chemische wijze 
acetylsalicylzuur, ofwel asperine 
gemaakt.

Het hout van de knot rot gemak-
kelijk in en vormt zodoende een 
ideale voedingsbodem voor aller-
lei zaden. Na verloop van tijd ont-
kiemen daar mossen, varens, vlier, 
fluitenkruid of bloeit de paarden-
bloem. De holtes in het zachte 
hout vormen een ideale schuil-
plaats. Uilen, muizen en marters 
maken er hun nest. Mieren, ke-
vers, salamanders en padden hui-
zen tussen de wortels. Diverse vo-
gels bouwen graag een nest tussen 
de takken. Terwijl talloze insecten 
zich voeden met de eiwitten en 
suikers uit de bloemen, broeden 
eenden hun eieren uit in de knot. 
De wonderlijke bomenrijen tjok-
vol biodiversiteit bieden beschut-
ting en schaduw. Bovendien hou-
den ze fietsers uit de wind. 

(Karien Scholten)

In haiku:
Verbindingswegen
Voor biodiversiteit 
Heilzaam onderdak
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
18-5
Do.
19-5
Vr.

20-5
Za.

21-5
Zo.

22-5

Kip ‘piri piri’
met frietjes

‘Zarzuela’:
Spaanse visschotel
met knoflookbrood

Vietnamese 
groenteloempia's

met rijst

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Woe.
25-5
Do.
26-5
Vr.

27-5
Za.

28-5
Zo.

29-5

Kalfspicanha, 
knoflooksaus en friet

Gebakken roodbaars, 
wittewijnsaus en friet

Aubergine-shoarma, 
salade en friet 

Zondag 29 mei gesloten.

Wo / Vr
€ 13,50

Za / Zo
€ 15,00

Toetje van de week:
Aardbeientaart met slagroom € 5,50

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

Bomenwandeling
in Van Boetzelaerpark

Zondag 22 mei organiseert het IVN De Bilt om 11.00 uur een bomenwandeling in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt. Op de route wordt er gewandeld langs een variëteit aan bomen.

De warme periode van de laatste 
tijd heeft ervoor gezorgd dat veel 
bomen al bloeien zoals kers, fruit-
bomen, en magnolia’s, maar ook 
minder opvallende bloeiers als de 
eik, beuk, en es zie je floreren. 

Beleving
De wandeling is bedoeld als een 
beleving van het park als geheel 
én van de bomen die het park 
karakteriseren in het bijzonder.  
Boomsoort-specifieke kenmerken 
als de vorm, schors, blad en bloe-
men leert men (her)kennen tijdens 
de wandeling. 

Het park vindt zijn oorsprong in 
1930, wanneer de firma H. Copijn 
& zoon de opdracht krijgt een wan-
delpark met vijverpartij aan te leg-
gen voor de Biltse bevolking.

Het park is in Engelse landschaps-
stijl aangelegd d.w.z. dat waterpar-
tijen, glooiende landschapslijnen 
en hoogteverschillen, boomkleuren 
en vormen een extra perspectief ge-
ven aan de beleving. Al wandelend 
krijgt de bezoeker telkens een an-
der doorkijkje, het verrast en maakt 
nieuwsgierig wat er zich achter een 
volgende bocht bevindt. 

Accent
De aanplant van bomen in de En-
gelse landschapsstijl doet ertoe om 
het aangezicht te accentueren en het 
landschap te ‘maken’. Dat kan door 
de boomvorm, hangend of rechtop, 
of door de aanplant: solitair, in 
groepjes of gemengd in een doorlo-
pende slingerrand. Maar ook de di-
verse kleuraccenten werken als ver-
sterker. En die bladkleur verandert 
ook nog eens door de seizoenen 
heen. Allemaal zaken waar de tuin-, 
en landschapsarchitect Copijn over 
heeft nagedacht. 

Zakdoek
Tijdens de wandeling staan we na-
tuurlijk stil bij de bijzondere en mo-
numentale bomen van het park. Wat 
te denken van de Vaantjesboom 
(ook wel zakdoekjesboom)? Of de 
Paraplu beverboom, De Doods-
beenderenboom of het Perzisch 
ijzerhout? En dan nog zo’n 70 soor-
ten waar tijdens de wandeling aan 
voorbijgegaan zal worden. 

Aanmelden
Maximaal 30 mensen kunnen mee. 
Aanmelden kan tot vrijdag 20 mei 
17.00 uur bij Jan Hoen janhoen@
home.nl. Start bij de ingang van het 
park op de hoek van de Hessenweg/
Bilthovenseweg en Blauwkapelse-
weg, De Bilt. De duur van de wan-
deling is maximaal 2 uur . 

(Roel Maas-Bakker)
Het Van Boetzelaerpark herbergt een grote variëteit aan boomsoorten. 
(foto: Jaap Milius)

Slimme vogel, die gaai 
Om inspiratie op te doen voor deze column was ik onlangs in het Maartensdijkse bos. Ik genoot 

van de stilte op de lange, imposante beukenlaan. De statige bomen met het frisgroene blad 
vertoonden vooralsnog geen tekenen van de gevolgen van droogte. In de verte hoorde ik
getik tegen een boom. Voorzichtig liep ik in de richting waar het geluid vandaan kwam. 

Wat een geluk! Ik zag een prachtige 
zwarte specht met het kenmerkend 
rode ‘Harry Slinger’ petje druk in 
de weer. De spaanders vlogen in het 
rond. Verderop zag ik ‘neusputjes’ 
naast het pad, sporen van een das 
op zoek naar wormen. In de verte 
vloog een vogel behendig tussen de 
bomen door. Zo knap dat hij ner-
gens tegenaan vloog! 

Het bleek een gaai te zijn. Gaai? 
Die vogel heet toch Vlaamse gaai? 
Maar nee, de voortdurende krassen-
de eikelzoeker, zoals de vertaling 
van zijn wetenschappelijke naam 
Garrulus glandarius luidt, heet écht 
gaai. Door de Commissie Syste-
matiek Nederlandse Avifauna is in 
1999 vastgesteld dat dit de soort 
is die in Nederland voorkomt. De 
Vlaamse gaai is de naam voor de 
in Noordwest-Europa voorkomen-
de ondersoort Garrulus glandarius 
glandarius. 

Net als de ekster, kauw en raaf is 
de gaai een kraaiensoort. Hij komt 
in Nederland algemeen voor. Oor-
spronkelijk alleen in bossen, maar 
de weg naar onze parken en tuinen 
bleek eenvoudig. De meeste gaaien 
zijn standvogel, ze trekken dus niet 
weg, maar blijven liever bij ons in 
de buurt. Voorwaarde is wel dat 

er eiken zijn, omdat de eikels een 
belangrijk deel van hun voedsel 
vormen. Het type bos maakt verder 
niet uit. 

Bosbouwer 
Om de winter door te komen verza-
melt de vogel in het najaar eikels. 
Zodra deze boomvruchten zijn ge-
vallen is de gaai druk met het ver-
zamelen hiervan voor barre tijden. 
Het transport is goed geregeld. Ter-
wijl hij er een in zijn snavel houdt, 
kan hij nog vijf eikels in zijn krop 
vervoeren. Tot wel 5000 eikels per 
maand worden kilometers in de 
omtrek begraven. Dit doet hij door 
te heien in wat zachtere grond. Met 
zijn snavel geeft hij een paar extra 
tikken op de vrucht, zodat deze on-
der de grond verdwijnt. 
Als hij trek heeft graaft hij de ei-
kels weer op. Maar de gaai is niet 
volmaakt: niet alle eikels worden 
teruggevonden of opgegeten. De 
eikels die in de grond zijn blijven 
zitten zorgen weer voor nieuwe 
eikenboompjes en aanwas van het 
bos. Zo houdt de slimmerik zijn ei-
gen voedselboom in stand! 

Overig voedsel 
Behalve eikels eet de gaai ook 
graan, fruit, insecten, eieren, jonge 
vogels, muizen, wormen, slakken, 

kevers en bessen. Het is maar net 
wat er voorhanden is. Voedertafels 
weet hij feilloos te vinden. Doppin-
da’s zijn het lekkerst, maar eigen-
lijk bietst hij alles wat los en vast 
zit op en rond deze ‘snoepkraam’. 

Imitator 
Je kent de gaai misschien wel van 
zijn schreeuwerige, krassende ge-
luid. Ook een zacht trillend liedje 
met wat krassende geluiden maakt 
deel uit van het repertoire van deze 
druktemaker. Wist je dat hij bij-
voorbeeld perfect een buizerd kan 
nadoen? De gaai imiteert andere 
vogelgeluiden om predatoren uit de 
buurt van zijn nest te houden. De 
gaai heeft in het bos de functie van 
indringer-alarm;  veel dieren reage-
ren op de alarmroep en verbergen 
zich. 

Fotogeniek 
Ik kan er niet omheen: de gaai is 
een prachtige vogel! Zowel het 
mannetje als het vrouwtje heeft een 
rozebruin lichaam, een witte stuit 
en een zwarte staart. De vleugel-
dekveren zijn opvallend lichtblauw 
en voorzien van een ‘barcode’. De 
zwarte streepjes op deze veren zijn 
voor elke gaai weer anders. Deze 
felgekleurde veertjes waren vroe-
ger geliefd bij boswachters om hun 

hoed mee op te leuken. Op de kop 
heeft de eikelzoeker zwart en wit 
gestreepte kruinveren. Die richt hij 
op als hij opgewonden is. Naast zijn 
snavel zit aan elke kant een dikke 
zwarte streep, het lijkt wel een snor. 
Heb je die prachtige blauwe kijkers 
wel eens opgemerkt? 

Mierenzuur 
Om zijn schoonheid te behouden 
is de gaai vaak met zijn verenpak 
bezig. De veren moeten immers al-
tijd netjes glad op zijn lijf liggen en 
schoon zijn. Daarvoor trekt hij de 
veren afwisselend door zijn snavel 
heen. Is de veer schoon? Dan kan 
deze weer op de goede plaats terug. 
De kopveren kamt hij met zijn po-
ten. 

Aan zogenaamde veerluizen heeft 
de gaai een broertje dood. Hij heeft 
daar een goede oplossing voor, na-
melijk mierenzuur. Hij stopt met 
zijn snavel een mier tussen zijn 
veren. De mier wil zich natuurlijk 
verdedigen en spuit daarom mie-
renzuur naar de vogel. De gaai 
merkt hier zelf nauwelijks iets van, 
maar de veerluis kan er niet tegen 

en gaat dood. Daarna eet de gaai 
de mier op. En heeft de eikelzoe-
ker veel last van de veerluizen, dan 
neemt hij een mierenbad door met 
gespreide vleugels op een mieren-
hoop te gaan zitten. Deze slimme 
vogel heeft mijn hart gestolen. 

Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap

Gaai met eikel.
(foto Piet Munsterman - Saxifraga)
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