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U wilt een nieuwe website of uw website
kan een opfrisbeurt gebruiken? En u weet
niet waar te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?
Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Uw lokale
drukwerkspecialist
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Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

door Walter Eijndhoven

Woensdag 13 maart organiseerde gemeente De Bilt een informatieavond in De Bremhorst in 
Bilthoven over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en omliggende lanen. Tijdens 
deze avond konden aanwezigen zich aansluiten bij een monitoringgroep. Donderdag 

11 juli was deze voor het eerst bijeen in de Coesfeldzaal in Jagtlust. 

Hoe zijn de reacties tot nu toe 
met betrekking tot het verkeer op 
en rond de Jan Steenlaan? Uit de 
monitoringgroep kwamen zowel 
positieve als negatieve reacties. 
Fietsers, vooral scholieren, rijden 
op de Jan Steenlaan weer met 3 à 
4 personen naast elkaar op de weg, 
maar de automobilist gedraagt zich 
vriendelijker dan verwacht. Op de 
Rembrandtlaan is het een stuk rus-
tiger geworden, nadat het verkeer 
weer via de Jan Steenlaan wordt 
geleid. Ook op de Ruysdaelllaan is 
het een stuk rustiger geworden. 
Vrachtverkeer
Helaas is er niet alleen positief 
nieuws te melden. Vooral de grote 
drukte op de Jan Steenlaan is een 
doorn in het oog van omwonenden. 
‘De Jan Steenlaan is weer terug bij 
af’, was één van de reacties uit de 
monitoringgroep. Niet alleen de 
vele scholieren en het verkeer rich-
ting scholen en sportvelden, maar 
ook het vele vrachtverkeer, vanaf 
5.00 uur ‘s ochtends, blijft een hei-
kel punt bij omwonenden. En nog 
steeds wordt veel te hard gereden 
door automobilisten. De monito-
ringgroep constateert wel dat zich 
vooral piekmomenten voordoen in 
de drukte op de Jan Steenlaan. 

Tellingen
Vanuit gemeente De Bilt zijn di-
verse tellingen geweest in de omge-
ving Jan Steenlaan, te weten in de 
periode 6 april tot 19 april en tussen 
20 mei en 2 juni. Zowel passerende 
auto’s als fietsers zijn geteld. Naast 
aantallen werd ook gekeken naar 
de gemiddelde snelheid van passe-

rende auto’s. Hieruit bleek dat 85% 
van de automobilisten tot 44 km/u 
rijdt (waar 30 km/u is toegestaan), 
15% van de automobilisten rijdt 
harder dan 44 km/u. Volgens Theo 
van der Leek, projectleider bij ge-
meente De Bilt, is de snelheid wel-
iswaar op alle getelde trajecten te 
hoog, maar niet noemenswaardig. 
De verwachting is dat de gemiddel-
de snelheid daalt naar ‘boven in de 
30 km/u’, in plaats van maximaal 
30 km/u. 

Knelpunten
Eén van de grootste knelpunten is 
de kruising Jan Steenlaan/ Rem-
brandtlaan. Scholieren steken te 
snel over om op het fietspad te ko-
men aan de overkant van de Jan 
Steenlaan tegenover de Timpe. 

Vooral fietsers in tegengestelde 
richting komen hierdoor in moei-
lijkheden, aldus één van de leden 
van de monitoringgroep. ‘Waarom 
het fietspad vanuit de scholen niet 

doortrekken richting de rotonde bij 
het station?’ was één van de reac-
ties. Scholieren en andere fietsers 
hoeven dan niet over te steken naar 
de andere kant van de Jan Steen-
laan. 

Busstation
Tijdens de bijeenkomst kwamen 
ook de bus en het busstation ter 
sprake. Vooral het feit dat de bus 
(op de Jan Steenlaan) weinig tot 
geen passagiers vervoert richting 
het busstation aan het eind van de 
route, de zogenaamde OV-As rich-
ting Utrecht. Vanuit de monitoring-
groep kwam de vraag naar voren 
of het busstation wel op de juiste 
locatie ligt? Volgens Theo van der 
Leek houdt de vervoersmaatschap-
pij zich bezig met een nieuw con-
cept. Deze moet voor december 
2019 vorm krijgen. Van der Leek 
stelt wel dat dit concept zich nog in 
een pril stadium bevindt.

Het is niet altijd even druk op de Jan Steenlaan.

Schapenweide zorgt 
voor scheidslijn 
coalitie oppositie

door Guus Geebel

Na een uitvoerig debat besloot de gemeenteraad op 11 juli na hoofdelij-
ke stemming met 18 stemmen voor en 9 tegen akkoord te gaan met een 
voorstel van B en W over een ontwikkeltraject voor de Schapenweide.

Van de 8 ingediende amendementen werd alleen dat van Johan Sloot-
weg (SGP) aangenomen. Het amendement voegt toe dat de verkeersaf-
wikkeling en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat in de 
omgeving een onlosmakelijk onderdeel van de planontwikkeling door 
de ontwikkelaar zijn.

Het onderwerp was na een agenderingsverzoek van Leontine Kok 
(VVD) op de agenda gekomen, met alleen de coalitiepartijen voor. In 
de commissie Openbare Ruimte op 4 juli was geconcludeerd dat het 
onderwerp niet rijp was voor behandeling. In het voorstel wordt voor 
de ruimtelijke ontwikkeling van de Schapenweide als richtinggevend 
uitgegaan van een mengvorm sciencepark woningbouw. 50.000 vier-
kante meter voor life sciences en tenminste 150 woningen. Verder een 
inspraakprocedure starten om een en ander mogelijk te maken.

Verkeersafwikkeling
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt dat de gemeente gaat voor een 
biochemische industrie waar de gemeente nu al last van heeft. Hij gaat 
voor honderd procent woningbouw op de Schapenweide. ‘Waarom een 
bedrijventerrein in een woonwijk.’ Hij vindt dat hier weinig werkloos-
heid is, maar een groot gebrek aan woningen. Johan Slootweg zegt: ‘De 
intentieverklaring is na de commissievergadering tot ons gekomen.’ 
Het verbaast hem dat die net voor het debat in de raad is gekomen. 
Theo Aalbers (ChristenUnie) constateert dat het er nu op neer komt dat 
elke partij voor zijn eigen verkiezingsprogramma stemt. ‘De Schapen-
weide verdient een verdeling waarmee we allemaal kunnen leven.’ Hij 
vindt dat dit belangrijke project het verdient om samen op te pakken en 
niet met 16 stemmen voor en 11 tegen.’ 

advertentie

Lees verder op pagina 3

Voor het gemeentehuis demonstreerde de SP voor meer woningen.

Lees verder op pagina 5
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

De Vierklank
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
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/07 • 10.30u - Ds. C. H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/07 • 09.30u - Ds. J. van Dijk 

21/07 • 17.00u - Prop. A.M. van Mourik 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/07 • 10.30u - Dienst met Johan Goud

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/07 • 10.00u - de heer Herman Kesting

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
21/07 • 10.30u - Voorganger 

Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

21/07 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
21/07 • 16.30u - Ds. G.P. Hommes 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
21/07 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 
21/07 • 19.00u - Ds. J. Verboom

Oosterlichtkerk 
21/07 • 10.00u - Ds. S. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
21/07 • 10.00u - Communieviering J. 

Vroom en W. Kremer 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21/07 • 10.00u - Spreker Jaap Engberts

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
21/07 • 15.30u - drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

21/07 • 10.00u - Ds. N.A. Donselaar
21/07 • 18.30u - Kandidaat 

J.W. Bonenberg

Onderwegkerk Blauwkapel
21/07 • 10.30u - Ds. P.D.D. Steegman 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/07 • 11.00u. – Kapel gesloten; 
Samendienst in en met Ontmoetingskerk 

Maartensdijk
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/07 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
21/07 • 18.30u - Drs. G. A. van Ginkel 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

21/07 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
21/07 • 09.45 uur- de heer J. 

Grootendorst Samendienst met Kapel 
Hollandsche Rading

St. Maartenskerk
21/07 • 10.00u - Woord- en 
Communieviering Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/07 • 10.00u - Ds. R. Koelewijn
21/07 • 18.30u - De heer H. Bijl

PKN - Herv. Kerk
21/07 • 10.00u - Ds. J. Verboom 

21/07 • 18.30u - Ds. P.G. Oskamp 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Marinierskapel 
oogst applaus

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 12 juli luisterden veteranen en belangstellenden in het HF 
Wittecentrum in De Bilt gezamenlijk naar een gratis concert van 
het befaamde en veelzijdige orkest van de Koninklijke Marine. 

De Marinierskapel staat bekend als een van de beste militaire orkesten 
ter wereld, met meer dan 50 topmusici. Zij traden op ter gelegenheid 
van Veteranendag onder leiding van chef-dirigent Arjan Tien met solist 
Suzan Seegers. De gemeente had  alle oud-dienenden en nog dienende 
veteranen uit de gemeente De Bilt en de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
uitgenodigd om Veteranendag te vieren. De overige bezoekers waren 
familieleden en andere belangstellenden. 

De Marinierskapel verzorgt een prachtig concert in het HF 
Wittecentrum.

Zo’n 750 bezoekers geven de Marinierskapel een warm applaus.

Een avond met  
Arjan Dwarshuis

Arjan Dwarshuis heeft het 
wereldrecord vogelen op zijn 
naam staan. Hij geeft donderdag 
11 juli een lezing bij Bilthovense 
Boekhandel (Julianalaan 1) naar 
aanleiding van zijn reis en het 
daarover verschenen boek ‘Een 
bevlogen jaar’. Aanvang 20.00 
uur: aanmelden kan via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 13 juli het Fort de Rui-
genhoekse Dijk ontdekken. De 
gids vertelt je alles over het fort 
en hoe de soldaten hier vroeger 
leefden. Maar ook over de bomen 
en planten rond het fort, en hoe 
die een rol speelden bij de ver-
dediging ervan. Aanvang 13.30, 
duur ca. 1,5 uur, kosten € 5,00, 
kinderen € 2,50 contant. Aanmel-
den bij het hek van het fort.. Deze 
excursie is ook met een groep te 
boeken. Neem hiervoor contact 
op met utrechtwest@staatsbos-
beheer.nl.

Workshop wat kun je

Op maandag 15 juli is er van 
13.30 tot 15.30 uur een work-
shop van WerkInJeEigenWijk. In 
de workshop ga je op zoek naar 
jezelf versie 2.0, karaktertrek-
ken, verborgen competenties en 
opgedane ervaringen omzetten in 
werk. Locatie is het Servicecen-
trum De Bilt. Aan deze workshop 
zijn kosten verbonden.

Open Centrumkerk  
Bilthoven 20/7

De Centrumkerk aan de Juli-
analaan in Bilthoven opent de 
deuren gedurende de zomerva-
kantie op de zaterdag van 20 juli 
t/m 31 augustus. Voorbijgangers 
zijn welkom in dit rustpunt om 
te luisteren naar de stilte en soms 
de  muziek. Er is koffie en indien 
gewenst een luisterend oor.

Varen door de Molenpolder 

Vaar op 20 juli vanaf 10.00u. met 
de gids van Staatsbosbeheer door 
de Molenpolder en geniet van de 
rust en de stilte van de natuur. 
Met een fluisterboot ontdek je 
de rijke historie van dit oude 
veengebied en onderweg loop je 
een stukje op het “drijvend land”. 
Voor meer informatie en het boe-
ken van een vaartocht: www.
staatsbosbeheer.nl/activiteiten.

Panboswandeling

Op zondag 21 juli organiseert 
Utrechts Landschap een ca. 2 uur 
durende natuurwandeling in het 
Panbos. De wandeling begint om 
14.00 uur bij de parkeerplaats 
gelegen aan de Jozef Israëlslaan 
te Bosch en Duin tegenover 
huisnr. 7. Vooraf aanmelden is 
gewenst en kan op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘acti-
viteiten. Deelname is gratis.

Workshop passend werk

Maandag 29 juli van 13.30 tot 
15.30u. is er een Workshop van 
WerkInJeEigenWijk waarin dmv 
een gezamenlijke zoekoefening 
karaktertrekken, competenties en 
relevante werkervaring als input 
worden gebruikt. De locatie is: 
Servicecentrum Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 1, 
3731 MA, De Bilt.

Vakantie Bijbel Week West-
broek

Op 27, 28 en 29 augustus 2019 
wordt op het feestterrein in West-
broek de Vakantie Bijbel Week 
(VBW) georganiseerd. De VWB 
is voor kinderen van de basis-
school en jongeren vanaf 12 jaar. 
Zet de VBW alvast in je agen-
da! Met Bijbelverhalen, zingen, 
Bram & Brit, knutselen en bab-
belgroepjes denkt men na over 
het thema ‘Schatrijk.

Geboren 
11 juli 2019

Mieke
zusje van Gijs
dochter van 

Maurice & Karina de Jong
Drakensteyn 37  

3738 VP  Maartensdijk



Vervolg van pagina 1
Oplossingen
Voor diverse situaties dient een op-
lossing te komen is de veelgehoor-
de reactie vanuit de monitoring-
groep. De Jan Steenlaan is en blijft 
een belangrijke route voor fietsers, 
waar de automobilist gast is. Om 
de snelheid van auto’s te minde-
ren worden diverse ‘remmers’ of 
‘drempels’ aangelegd, onder an-
dere op de kruising Jan Steenlaan/ 
Rembrandtlaan, bij de kruising 
Rubenslaan en de vernauwing aan 
het eind van de Jan Steenlaan (het 
traject tussen de Jan van Eycklaan 
en de Joos van Clevelaan). Een in-
woner van de Ruysdaellaan stelt 

voor ook een drempel aan te leg-
gen ter hoogte van Ruysdaellaan 
59, omdat het verkeer hier erg hard 
rijdt.

Vrachtverkeer
Uit de monitoringgroep komt de 
vraag of vrachtverkeer kan wor-
den omgeleid. Dus geen toeleve-
ranciers meer vanaf de Jan Steen-

laan/ Rembrandtlaan naar de Jan 
van Eycklaan richting de Plus en 
overige bedrijven. Een oplossing 
zou kunnen zijn het vrachtverkeer 
(komend vanaf de Soestdijkseweg- 
Noord) onder de tunnel te geleiden 
richting Leyenseweg in Bilthoven-
Zuid. Theo van der Leek belooft 
vanuit gemeente De Bilt te kijken 
naar een mogelijke oplossing. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Hart VOOR Bilthoven 
bij bestuursrechter

Afgelopen maandag 15 juli diende bijna anderhalf jaar nadat de gemeente een bouwvergunning 
heeft afgegeven voor de nieuwbouw aan het Vinkenplein, bij de bestuursrechter in Utrecht 

het beroep van Hart VOOR Bilthoven tegen de gemeente over de bouwhoogte van deze 
nieuwbouw aan het Vinkenplein en de Melchiorlaan.

Hart VOOR Bilthoven (hierna 
HVB) is een koepel van bewo-
nersorganisaties in en om het cen-
trum van Bilthoven, die ruim 900 
inwoners vertegenwoordigt. HVB 
maakte direct na het verlenen 
van de bouwvergunning formeel 
bezwaar tegen de bouwhoogte. 
Hart VOOR Bilthoven: ‘De ge-
meentelijke adviescommissie be-
zwaarschriften heeft medio 2018 
het bezwaar van HVB gegrond 
verklaard. Niettemin besloot het 
college eind september 2018 dit 
advies niet over te nemen en de 
bouwvergunning intact te laten. 
Een gesprek tussen HVB en de 
gemeente kwam ondanks herhaal-
delijk aandringen vanuit HVB 
- niet tot stand, waarop HVB be-
sloot de zaak voor te leggen aan 
de rechter’. 

Waar gaat het om
In het participatietraject vooraf-
gaand aan het bestemmingsplan 
had HVB gedaan gekregen de 
bouwhoogte aan de Melchiorlaan 
met één bouwlaag te verminde-
ren. Het bestemmingsplan werd 
vervolgens op de nieuwe afspra-
ken vastgelegd: de goothoogte en 
de bouwhoogte aan de Melchior-
laan werden verlaagd. HVB: ‘Het 
goedgekeurde bouwplan ‘Vin-
kenplein’ voldeed volgens HVB 
echter niet aan de regels van het 
bestemmingsplan, omdat onder 
andere de goothoogte van de ge-
vels aan de Melchiorlaan naar 
haar mening aanzienlijk hoger 
is dan de regels van het bestem-
mingsplan toelaten. Met name 

hiertegen besloot HVB bezwaar 
te maken’.

Participatie 
In de komende Omgevingswet 
is volgens HVB participatie een 
heel belangrijke pijler, met als 
doel meer draagvlak en minder 
juridische procedures: ‘Maar dit 
werkt uitsluitend als er wederzijds 
vertrouwen is en transparantie bij 
het nakomen en eventueel afwij-
ken van afgesproken regels, zoals 
die in dit geval zijn vastgelegd in 
het bestemmingplan en het beeld-
kwaliteitsplan. Voor inwoners is 
rechtszekerheid een groot goed en 
niet alleen in deze case’. 

Zitting
Tijdens de zitting is uitgebreid 
besproken op welke punten HVB 
als (informele) vereniging her-

kenbaar is en welke belangen 
zij vertegenwoordigt. Tijdens de 
zitting heeft het bestuur van de 
Bewonersvereniging Bilthoven 
Noord - die ook is aangesloten 
bij HVB - toegezegd dat als dat 
nodig zou zijn om de rechtszaak 
ook inhoudelijk te kunnen beoor-
delen, zij bij deze eveneens partij 
wilde zijn omdat zij (wel) een for-
mele rechtspersoon vormt. Tevens 
maakte zij bekend dat de voorbe-
reiding van de rechtszaak voor 
een aanzienlijk deel door hen is 
gesponsord. De rechter nam hier 
goede nota van.

Belangstelling 
De rechtszaal zat vrijwel vol met 
toehoorders; naast inwoners, af-
komstig uit de vele bewonersor-
ganisaties die zijn aangesloten bij 
HVB ook vertegenwoordigers van 
andere partners van HVB. HVB 
heeft bij de rechter benadrukt dat 
ze uit verantwoordelijkheid om de 
15 jaar durende verloedering van 
het centrum niet verder te frustre-
ren, nooit uit was op een gerech-
telijke procedure en dat HVB er 
alles aan heeft gedaan een rechts-
zaak te voorkomen. Vanwege de 
complexiteit van de zaak heeft 
de rechter toegezegd dat er niet 
direct, maar uiterlijk 26 augustus 
een uitspraak komt. [HvdB]

Uit de gemeenteraad van 11 juli
door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen naar aanleiding van een 
handtekeningenactie van Juno (10) en Yfke (9) over het verkeer op de 
Groenekanseweg. De vriendinnen vinden dat er veel te hard wordt ge-
reden en willen met hun actie dat er maatregelen genomen worden. 
Forza wil weten of de wethouder deze klachten kent of hij bereid is 
over oplossingen na te denken. Wethouder André Landwehr antwoordt 
dat de Groenekanseweg een gebiedsontsluitingsweg is met een maxi-
mum snelheid van 50km per uur. In maart 2018 zijn metingen gehou-
den waaruit bleek dat de overgrote meerderheid zich daaraan houdt. 
De klachten die in het krantenartikel stonden waren niet bekend en hij 
verheugt zich op het gesprek met de twee initiatiefneemsters. 

Werner de Groot (CDA) stelt vragen over de verkeerssituatie op de 
Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Recentelijk hebben onder-
houdswerkzaamheden plaatsgevonden waardoor het wegdek met ruim 
een meter is versmald en aan de noordkant van de weg zeer hoge stoep-
randen zijn geplaatst. Die worden door fietsers en automobilisten als 
gevaarlijk ervaren. Het CDA vraagt waarom voor deze oplossing is ge-
kozen en wil maatregelen om deze situatie voor verkeersdeelnemers 
te verbeteren. Het is de enige toegangsweg tot de kern Hollandsche 
Rading. Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat deze situatie niet bekend 
was en hij zal de vragen schriftelijk beantwoorden.

Agenderingsverzoek 
Leontine Kok (VVD) vraagt in een agenderingsverzoek aan de raad een 
richtinggevende uitspraak te doen voor een ontwikkelperspectief voor de 
Schapenweide. Tijdens de behandeling in de commissie Openbare Ruimte 
van 4 juli werd duidelijk dat de meerderheid het onderwerp niet in de raad 
wilde behandelen. Kok: ‘De raad bepaalde in 2012 met het vaststellen van 
de Structuurvisie dat bedrijvigheid op de Schapenweide thuishoort. De 
coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en D66 willen het onderwerp nu 
behandelen vooral om naast bedrijvigheid woningbouw mogelijk te ma-
ken.’ Menno (SP) noemt het agenderingsverzoek na het zwaarwegende 
advies van de commissie een betreurenswaardige zaak. Boer zegt dat de 
vele openstaande vragen er niet toe bijdragen om het stuk nu te behande-
len. ‘De Schapenweide verdient beter.’ Johan Slootweg (SGP) zou in het 
voorstel meer uitwerking willen zien over de verkeersafwikkeling. ‘Geef 
dit voorstel meer tijd.’ Peter Schlamilch noemt het agenderingsverzoek 
een schoffering van de commissie. Forza pleit voor honderd procent wo-
ningen. Werner de Groot (CDA) en Michiel van Weele (D66) sluiten zich 
aan bij de VVD. ‘We staan dichter bij elkaar dan uit de woorden blijkt. We 
geven als raad richting en hierna komt de ontwikkeling.’ Zij vinden het 
daarom nu wel behandelrijp. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt de tijd 
tekort om tot een afgewogen oordeel te komen. 
‘De 8 oppositiepartijen voelen zich niet voldoende in stelling gebracht 
om een afgewogen oordeel te vellen.’ Na hoofdelijke stemming wordt 
het agenderingsverzoek met 16 stemmen voor en 11 tegen aangenomen.

Plaatsvervangend griffier
De raad gaat akkoord met de benoeming 
per 1 september 2019 van Mariska de Vos 
tot senior raadsadviseur van de gemeente 
De Bilt in de functie van plaatsvervangend 
griffier. Zij legt daarvoor de ambtseed af.

Participatieniveau 
De raad besluit ‘Meeweten’ als partici-
patieniveau bij het aanwijzen van wo-
ningbouwlocaties vast te stellen voor 
het kaderstellende raadsbesluit dat in het najaar van 2019 wordt ge-
nomen. Forza De Bilt vraagt in een amendement om ‘Meeweten’ te 
vervangen door ‘Meedenken’. Het amendement is verworpen. De 
raad stelde in april de Nota Participatiebeleid – Samenwerken in De 
Bilt vast. Daarin wordt gesteld dat participatie altijd maatwerk is en 
de keuze voor participatie en het participatieniveau per traject zal 
verschillen. De gemeenteraad stelt vooraf het participatieniveau vast. 
Een motie ingediend door Forza om vooraf een hoorzitting te organi-
seren wordt verworpen. In een stemverklaring zegt Erik van Esterik 
(PvdA) ‘Meeweten’ als participatieniveau voldoende te vinden omdat 
het niet alleen om omwonenden gaat maar ook om woningzoekenden. 

Juno en Yfke zijn bezorgd over het verkeer op de Groenekanseweg.

Een grote opkomst bij het beeld van Vrouwe Justitia op het plein voor de 
Rechtbank in Utrecht (foto HVB). 

Pakken donkere wolken zich samen 
boven de nieuwbouw aan het 
Vinkenplein? [foto HvdB]
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 juli
t/m woensdag 24 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Kip-walnoot salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Rookvlees
Boeren achterham

    VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Varkenshaas saté 500
GRAM 8.98

Black Angus burgers

500
GRAM 5.50Speklappen

Houthakker steak 4+1
GRATISExtra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KLEINE
VARKENSHAASJES

4
VOOR 10.-

Gehaktschnitzels
Runderschnitzels
Kipschnitzels

4 + 1
GRATIS

4
STUKS 5.-GEGRILDE 

KIPPENBOUTEN

GEGRILDE KIPPEN 2
STUKS 9.-

Lekker voor het weekend

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.25

ZOMER MELANGE

6.98500
GRAM

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

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Van onze bakker
Van onze patissier

Vers van de traiteur

Pasta Bresaola
€ 1,49
100 gram

Capucijnersschotel
€ 1,25
100 gram

Groene Curry
met basmati-rijst

€ 1,49
100 gram

Aanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Alleen donderdag

Spaghetti bolognese /  
carbonara / scampi

€ 5,99
Per portie 

Vers gewassen 
Spinazie

€ 0,99
zak 300 gram 

Perssinaasappels
€ 1,99

2 kilo 

Vers gesneden
Roerbakgroente
"Suprieur"
400 gram € 2,99
Hollandse 
Sperziebonen
500 gram € 0,99

Meloenen Festijn

Grote
Galia meloenen
Per stuk € 0,99
Heel of per part
Watermeloenen 
Per kilo € 0,89

Nieuw!
Kersen-Vanille Taart
Nu € 14,95

Nieuw!
Chocolade-kokos 
makronen
Per zak € 3,99

Koolhydraat arm 
brood
Nu € 1,99
De echte Franse
"Desem" Baguettes
2 voor € 2,99

Dagelijks vers
van onze eigen teler:

Hollandse
Kordia Kersen 

De lekkerste kers die er is!!! 

Kom
proeven!!!
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advertentie

Maestro in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 9 november organiseert Vriendenkring Westbroek weer een gezellige Maestro-avond 
vol muziek en vertier. Zes deelnemers proberen orkest en publiek op te zwepen tot grote 

hoogte om zo de gewilde Maestro-titel in de wacht te slepen. Haast tot aanmelding 
is geboden, de organisatie zoekt nog slechts drie deelnemers.

Wie weet schuilt in één van de deel-
nemers wel een tweede Bernard 
Haitink. Zaterdag 9 november zul-
len wij het weten. Maar, voor het 
zover is, zullen de deelnemers zich 
eerst bekwamen in het leiden van 
een orkest. ‘Dirigeren leer je na-
tuurlijk niet zomaar’, vertelt Arie de 
Bree’, één van de organisatoren van 
het evenement. ‘Normaal gesproken 
gaat daar een jarenlange studie aan 

vooraf’. Voordat de dirigenten-in-
spe het 27-man/ vrouw sterke orkest 
mogen leiden, worden zij ingewijd 
in de kunsten van het dirigeren. 

Introductie
‘Een echte dirigent geeft de zes 
deelnemers les. Op woensdag 25 
september is de algemene introduc-
tie voor alle deelnemers samen. En 
op woensdag 2 oktober, 9 oktober 

en 16 oktober krijgen de kandidaten 
2 avonden de gelegenheid om het 
stuk te repeteren met het orkest’, 
vult voorzitter Ruth Nagel aan. ‘De 
kandidaten krijgen allen een eigen 
muziekstuk’. 

Battle
Zaterdagavond 9 november brengt 
iedere deelnemer zijn eigen stuk 
ten gehore, samen met het orkest. 
Zij worden beoordeeld door een 
vakjury en door het publiek. De 
Bree: ‘Uiteindelijk blijven de twee 
beste deelnemers over. Zij spelen 
The Battle. Natuurlijk staat de diri-
gent met zijn rug naar het publiek 
gekeerd, maar daar hebben wij iets 
op gevonden. Via een spiegel kan 
het publiek ook het gezicht van de 
dirigent zien. Beide finalisten wor-
den ook weer beoordeeld door een 
vakjury en het publiek, via stem-
briefjes’. 

Aanmelden kan via secretaris@
vriendenkringwestbroek.org. Maes-
tro vindt plaats op zaterdag 9 no-
vember 2019 in het Dorpshuis in 
Westbroek..

Menno Boer (SP) wil vijftig pro-
cent woningbouw en de rest voor 
life science en het groene karakter. 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt een aantal vragen over de 
intentieverklaring met Poonawalla. 
Erik den Hertog (Bilts Belang) wil 
voor het gehele ontwikkelingstra-
ject ‘Meedenken’ als participatie-
niveau vast stellen. Hij heeft grote 
zorgen over de verkeersafwikke-
ling. ‘De verloren randweg komt 
voor Bilts Belang weer in beeld.’ 

Intentieverklaring
Werner de Groot (CDA) noemt het 
collegevoorstel een goed richting-
gevend kader en stelt dat alle pun-
ten nog uitgebreid aan de orde ko-
men. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
vindt het bij te bouwen gedeelte 
voor life science te groot. ‘Woning-
bouw is risicoloos.’ Hagedoorn stelt 
een aantal vragen over de inten-

tieverklaring die de burgemeester 
met commerciële partijen getekend 
heeft. ‘Het meest in het oog sprin-
gend daarin is dat partijen de gehele 
of gedeeltelijke ontwikkeling van 
de Schapenweide van life science 
verwelkomen in het kader van het 
USP.’ Hagedoorn vraagt wie de 
tekst van deze verklaring heeft op-
gesteld en wie de tekst vooraf onder 
ogen heeft gehad en goedgekeurd. 
‘Waarom heeft het college er niet 
voor gekozen de verklaring vooraf 
voor te leggen aan de raad. Waarom 
geen voorbehouden gemaakt.’ Henk 
Zandvliet (GroenLinks) steunt het 
voorstel van het college en telt zijn 
zegeningen met 150 woningen of 
meer. Hij wil productiegerichte 
activiteiten laten plaatsvinden aan 
de noordzijde van de Antonie van 
Leeuwenhoeklaan en aan de zuid-
kant een andere invulling. 

Puzzel
Michiel van Weele (D66) stelt dat 

de gemeente in 2012 een structuur-
visie heeft vastgesteld die uitgaat 
van honderd procent life science 
op de Schapenweide. ‘Bij het co-
alitieakkoord gingen we voor wo-
ningbouw, dus we zijn nu aan het 
schuiven. De eerste stap doen we 
nu door er richting aan te geven. 
Daarna gaan de onderzoeken be-
ginnen om te zien wat er kan. Aan 
het eind gaan we de bestemmings-
planprocedure in. We staan echt aan 
het allereerste begin van de wijzi-
ging van de structuurvisie 2012.’ 
Krischan Hagedoorn: ‘Het besluit 
kan nu niet genomen worden om-
dat we geen tijd en informatie heb-
ben gehad en er een handtekening 
voor ons gezet is.’ Leontine Kok 
denkt dat uitstellen de onduidelijk-
heid niet gaat overbruggen. ‘Waar 
de raad behoefte aan heeft is waar 
de raad in het vervolg richting kan 
geven. Ga de puzzel leggen en kom 
terug naar de raad dan kunnen we 
beter beoordelen hoe het eruit gaat 

VVD-fractievoorzitter Leontine Kok met de andere hoofdrolspelers in beeld.

Vervolg van pagina 1

Heel Holland bloeit
Heel Holland bloeit, vooral ook na de wolkbreuk van vrijdag. In de tuin 
van Dik en Karien Scholten staan toortsen in allerlei soorten. Voor de 
deur staat een opvallend exemplaar. 

Karien maakte een foto en schreef er een Haiku (Japanse dichtvorm 
van drie regels met 5-7-5 lettergrepen) bij:

‘Deze gele gast
Staat al weken voor de deur
Zonder te bellen’.

De avond staat onder leiding van Jael Vuyck (l), Arie de Bree (m) en Ruth 
Nagel (r).

zien. Dat kunnen we het debat be-
ter voeren.’ Ze stelt dat de stand-
punten niet zoveel uit elkaar liggen. 
Wethouder Landwehr gaat in op 
de amendementen. Hij stelt dat de 
overeenkomst uitvoering geeft aan 
de door de raad vastgestelde strate-
gische agenda van 2030 en naadloos 
in onze position paper past. Het col-
lege is bevoegd deze overeenkomst 
aan te gaan. ’Het enige wat ik vraag 
is een richting voor verdere ont-
wikkeling.’ 

Afkeuring
In een stemverklaring mede na-
mens SP, ChristenUnie en PvdA 
geeft Connie Brouwer (fractie 
Brouwer) aan waarom de partijen 
tegen het voorstel stemmen. De 
lange wachttijd voor de agende-
ring, geen onderbouwing voor het 
tegengaan van de verkeersdruk en 
de maatgevende uitspraken in een 
intentieverklaring over de Scha-
penweide. Zij betreurt de gang 
van zaken. Michiel van Weele be-
nadrukt in een reactie daarop dat 
D66 niet stopt met nadenken en de 

verbinding blijft zoeken met partijen 
die niet blij zijn met de gang van za-
ken. 

Een motie van afkeuring ingediend 
door Pim van de Veerdonk (Beter 
De Bilt) wordt na hoofdelijke stem-
ming met 4 tegen 23 stemmen ver-
worpen.
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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.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL
VINK GAAT VOOR

www.vinkwitgoed.nl
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459 Maertensplein 20  Maartensdijk

Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bourjois weken:
Mascara’s, 

lipgloss 
en lippenstiften
25% tot 50% korting  

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

* LET OP: GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL 
M.U.V. BASIS ARTIKELEN, NIEUWE COLLECTIE EN HOOG ZOMERCOLLECTIE.

2e ARTIKEL* VOOR2e ARTIKEL* VOOR

GELDT VOOR DE
DAMES- EN HERENCOLLECTIE

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Fonville
Bloemen zijn onze lust en leven. Wij hebben dagelijks 

verse aanvoer en maken met liefde de mooiste 
boeketten voor iedere gelegenheid  ... [lees meer]

Op de website van de Vierklank vindt u lokale 
bedrijven die graag voor u aan de slag gaan. 

Parel Promotie
Parel Promotie is een creatieve onderneming met brede 
kennis van grafische dienstverlening, office management 

en communicatie. Wij delen .... [lees meer]

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
 gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
  samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Primera Maartensdijk

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank • Readshop

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
verzorgen wij 

drukwerk 
maar ook  
promotie 

artikelen en 
ideeën!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

TURKS BREEKBROOD

WALNOOTTAARTJE

NU € 6,95

NU  
€ 2,60

lekker bij de BBQ

een heerlijke boterkoek 
met 
walnootspijs

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

Kapper Hans
moet getroost
worden. 

Voor het eerst
na 41 jaar geen 
vierdaagse meer.

Bel 212455.
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Grootschalige controle bedrijven 
Industrieweg Maartensdijk

Diverse overheidsdiensten hebben donderdag 11 juli in een gecoördineerde actie enkele 
tientallen bedrijven aan de Industrieweg in Maartensdijk gecontroleerd. Bij deze 

grootschalige controle is onder andere gekeken naar de bouwtechnische staat, 
brandveiligheid, de naleving van vergunningen en onwettige activiteiten. 

De onaangekondigde controle 
vond plaats op initiatief van de 
gemeente De Bilt. Het gaat om 
een gecoördineerde actie van de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht 
(ODRU), Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU), Stedin, douane, belasting-
dienst, gemeente en politie. 

Doel 
Deze controle is de tweede uit een 
reeks controles van bedrijven in 
de gemeente De Bilt. De controle 
richtte zich op de bedrijfsactivitei-
ten en de bedrijfsvoering. Zo is ge-
keken of de bedrijfsactiviteiten in 
overeenstemming zijn met het be-
stemmingsplan en of de bouw- en 

milieuwetgeving wordt nageleefd. 
De bedrijfspanden zijn ook onder-
zocht op onwettige activiteiten. 
Bijvoorbeeld omdat er in het pand 
niet-vergunde activiteiten worden 
uitgeoefend of vanwege een ver-
moeden van witwassen, fraude, 
belastingontduiking of oneigenlij-
ke concurrentie. Daarmee worden 
de maatschappij en bonafide be-
drijven in bescherming genomen.

Resultaten
De gezamenlijke controle is goed 
verlopen en alle aanwezige onder-
nemers hebben hun medewerking 
verleend aan de controle. Er zijn 
onder andere milieuovertredingen, 

economische delicten en overtre-
dingen van de brandveiligheids-
voorschriften geconstateerd. Ook 
Stedin en de douane hebben een 
enkele overtreding vastgelegd. De 
politie vond geen onregelmatighe-
den op het gebied van het strafrecht 
tijdens de controles.

Niet naïef 
Burgemeester Sjoerd Potters is re-
alistisch over de geconstateerde 
feiten: ‘We moeten constateren dat 
de meeste bedrijven aan de Indus-
trieweg hun activiteiten keurig bin-
nen de regels uitvoeren. Ik had niet 
anders verwacht. Maar we moeten 
niet naïef zijn: er hoeft maar één 

De meeste bedrijven zijn op deze manier bezocht door een team van diverse specialisten. (foto gemeente De Bilt)

Met name het verzamelpand links naast de dierenarts aan de Tolakkerweg 
kostte veel tijd.  (foto gemeente De Bilt)

Taalpunten De Bilt naar Groenekan
Vanuit Taalpunten De Bilt (een 
samenwerking tussen bibliotheek 
Idea Bilthoven, Steunpunt Vluch-
telingen en Mrnd De Bilt) organi-
seert Mens De Bilt elke dinsdag- 
en donderdagochtend Nederlandse 
taallessen, geheel verzorgd door 
vrijwilligers. Ter afsluiting van het 
jaar, net voor de zomervakantie, 
hebben deelnemers en docenten 
samen een uitje gemaakt naar de 
molen Geesina in Groenekan. 

De groep werd in tweeën gesplitst. 
De ene groep kreeg een rondleiding 
met uitleg over de molen van de mo-
lenaar. Sommige dingen moesten 
even herhaald of vertaald worden 
zodat iedereen het kon begrijpen. 
De andere groep dronk koffie waar-
bij het Nederlands geoefend werd. 

Op zoek
Naast de Nederlandse groepslessen 
verzorgt Taalpunten De Bilt ook 

1 op 1 begeleiding door inzet van 
taalcoaches. Er kan worden afge-
sproken waar men kan oefenen met 
lezen, grammatica, schrijven of wat 
de vraag ook is; bijvoorbeeld in de 
bibliotheek. Nieuwe taalcoaches 
zijn van harte welkom. Wie inte-
resse heeft of meer informatie wil 
kan contact opnemen met Taalpun-
ten De Bilt: e-mail m.oliemans@
mensdebilt.nl of tel. 030 7440595.

(Misja Oliemans)

Deelnemers en docenten van Taalpunten bij de molen in Groenekan.

Vrouwenhart College 
Woensdag 24 juli wordt aan de Molenweg 19a in Maartensdijk een 
Vrouwenhart college gegeven, speciaal voor vrouwen die in hun da-
gelijkse leven altijd druk zijn en weinig tot geen tijd hebben voor 
hun eigen gezondheid. Tijdens dit college wordt er uitleg gegeven 
over herhaaldelijke fysieke- en mentale overbelasting en de effec-
ten hiervan op je gezondheid en wat je hier aan kunt doen.

Het Vrouwenhart is meer dan alleen een spier, het betreft de algemene 
gezondheid van de vrouw.  Dagelijks overlijden in Nederland bijna 60 
vrouwen aan hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer één. De ver-
schillen tussen het mannen- en vrouwenhart zijn groot, maar ook de 
beleving van stress. De klachten worden niet altijd onderkend door de 
vrouw zelf, de arts of andere behandelaar. Met mogelijk gemiste of fou-
tieve behandeling als gevolg. 

Het gratis college wordt gegeven door Nathalie Schaafsma van 
Schaafsma Kliniek Diagnostiek & Lijfstijl en verzorgd door Janneke 
Versteeg van Blond Indians. Beide ondernemers zijn afkomstig uit 
Maartensdijk Aanvang 19.30 uur. Inschrijving: www.schaafsmakli-
niek.nl / 0346-785042

Nathalie Schaafsma en Janneke Versteeg verzorgen een Vrouwenhart 
College.

pand tussen te zitten waar activitei-
ten gebeuren, die het strafrechtelij-
ke daglicht niet kunnen verdragen. 
Dat kan zo’n heel bedrijventerrein 
een slechte naam bezorgen. On-
dermijnende activiteiten passen 
niet bij goed ondernemerschap en 
bedreigen de veiligheid in een fijn 
dorp. We zullen daar samen met 
onze partners ferm tegen blijven 
optreden.’ De versterkte aanpak 
van ondermijnende criminaliteit is 
een speerpunt in het gemeentelijke 
integrale veiligheidsplan.

Hulp
Criminele activiteiten vinden 
vaak stiekem plaats. Signalen 
vanuit de omgeving zijn daarom 
erg belangrijk. Meld verdachte 
situaties bij de politie via 0900-
8844 of via Misdaad Anoniem 
0800-7000. Online melden kan 
ook via www.meldmisdaadano-
niem.nl/melden.  [HvdB]

Zie ook de reportage van Roadtv 
op www.vierklank.nl
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LOOP JE FIT!
met de Craft wandel en fitness sChoenen

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

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en
aangenamer. Zowel bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

CRAFT X165 FUSEKINT W | € 129,95 

Deze schoenen hebben een 
uitmuntende demping gecombineerd 
met een stabiele hak. De schoen is 
rekbaar en ontlast de voorvoet en hiel. 

Sport, wandel en beweeg je fit met de Craft ademende zomer sneakers!

CRAFT X165 ENGINEERING W | € 129,95 

CRAFT V175 LITE W II | € 145,95 

CRAFT X165 ENGINEERED W | € 129,95 

CRAFT V175 LITE M II | € 149,95 CRAFT X165 FUSEKNIT M | € 129,95 

CRAFT X165 FUSEKINIT M | € 129,95 

VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

PROCUREURLAPJES
Lekker aan een stuk, lapjes, voor pulled porc en voor
saté; top in de pan, oven en op de BBQ. Wordt niet
droog! Echte smaakmaker!! 100 gram 1,15

RUNDERSTOOFLAPJES
Pure Limousin kwaliteit; fijn van draad, mager en
heerlijk om te stoven!! in de pan en in de oven...
ca. 2½ tot 3 uur onder het braadvocht 100 gram 1,35

RUNDER BIEFBURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug! Mooi
mals en mager en lekker gekruid! Kan op een broodje!
Kort en fel rosé bakken!! 3 stuks 4,20

KIPDIJ BONBON
Met verse kipdijfilet, pancetta, kaascrème, olijfolie, 
kleine stukjes tomaat in handig ovenschaaltje.
30 min. op 160°C in de oven. 100 gram 1,50

TOMAHAWK
Stoer stuk voor in de oven of op de BBQ; van de 
Utrechtse Heuvelrug; alleen zout en peper toevoegen
Lekker rosé bakken 100 gram 2,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slagerij

Lekker makkelijk en smakelijk:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 15 juli t/m zaterdag 20 juli.

Zetfouten voorbehouden.

LASAGNE
± 25 tot 30 min. in de oven op 150°C; verrukkelijk! 100 gram 1,10
LAMS RIB KOTELETJES
Gemarineerd met knoflookkruidenboter olie... 100 gram 2,85

KIPFILET CORDONBLEU
Malse kipfilet gevuld met ham en kaas en rondom 
gepaneerd, een klassieke combinatie!
± 15 min. zachtjes braden in royaal boter 100 gram 1,50

www.corael.nl

Corael Opleidingen in De Bilt is het centrum voor persoonlijke 
ontwikkeling. In onze benadering staat de mens centraal. Dat betekent 
persoonlijke aandacht voor ieder individu in een vertrouwde sfeer. 

Voor ons team zoeken wij:

Werktijden van 8.00 – 10.00 uur en van 12.30 – 14.30 uur op cursusdagen; 
circa 3 dagen/week (ook afwisselend op zaterdagen met de collega 
huishoudelijk medewerker); alle schoolvakanties zijn vrij.

Uitgebreide info over ons en deze vacature: www.corael.nl/vacature. 

Wil jij werken in een gepassioneerd team?

Twee huishoudelijk medewerkers voor 
schoonmaak en lunches (ca. 8-12 uur p/week)

Blauwkapelseweg 52 in De Bilt T: 030-2200355  info@corael.nl

_________________ Column _________________

Hoe houden we onze 
geschiedenis actueel?

Op de basisschool en zeker op de middelbare school krijgt iedereen te maken met 
geschiedenisonderwijs. Veel mensen herinneren zich wel die ene geschiedenisdocent die 

zo boeiend kon vertellen. Jammer genoeg stopt bij veel mensen die interesse na hun 
eindexamen, tenzij ze geschiedenis gaan studeren, of een andere studie waarbij het 

verleden aan bod komt. De vraag is dus hoe we jong en oud blijvend kunnen interesseren 
voor de historie, die niet zelden over hun eigen persoonlijke verleden gaat.

Een goede manier is het ge-
sproken verhaal van de docent 
die probeert aan de luisterende 
leerling de geschiedenis door te 
geven. Als volgende stap kun je 
beelden bijvoegen, zodat de kij-
ker zich kan voorstellen hoe het 
leven er in vroeger jaren heeft 
uitgezien.

Als illustratie van de kracht 
van ‘horen en zien’, voeg ik 
de fi lmtrailer toe van: ‘They 
shall not grow old’. Dit is een 
recent uitgebrachte documen-
taire over vaak zeer jonge sol-
daten in de Eerste Wereldoor-
log. Een oorlog waarbij ons 
land overigens ‘neutraal’ was. 
De techniek van inkleuring en 
de verwerking van authentieke 
interviews maken de beeld- en 
luisterervaring levensecht. Dit 

soort hoogstandjes van commu-
nicatietechniek stellen ons in 
staat om de historie levendig en 
dichterbij te halen. Op school, 
maar ook thuis.

Gemeente De Bilt heeft een erg 
lange geschiedenis, die begon 
met het ontstaan van Oostbroek 
in 1113, zoals we vierden met 
'900 jaar De Bilt' in 2013. Er is 
een oneindig aantal onderwer-
pen om je in te verdiepen. Kies 
je een plaatselijke held(in) of 
de 17de eeuwse Hollandse Wa-
terlinie? Of de experimentele 
architectuur van de laatste 100 

jaar, waar met name Bilthoven 
zo rijk aan is?

Online Museum De Bilt kan het 
startpunt zijn van een nieuwe 
interesse. Als de belangstel-
ling eenmaal gewekt is, kan die 
worden vastgehouden met klas-
senprojecten of debatten. Op 
die manier wordt de geschiede-
nis niet ‘stoffi g’ of ‘saai’, maar 
blijft ze interessant, relevant en 
vooral actueel.

Arie-Jan Ditewig, 
bestuurslid 
Online Museum De Bilt



Dag Basisschool
in procenten
DOOR HENK VAN DE BUNT

DEZE WEEK NEMEN 523 LEERLINGEN UIT GROEP 8 VAN DE 18 BILTSE 

BASISSCHOLEN AFSCHEID. HET ZIJN ER 14 MINDER DAN EEN JAAR TERUG.  

ZOALS GEBRUIKELIJK ZWAAIT OOK DE VIERKLANK ZE ALLEMAAL UIT MET DE 

AFSCHEIDSFOTO’S VAN DE LAGERE SCHOOL.

In 2012 maakten in totaal 612 basisscholieren de overstap naar de 
brugklas van het voortgezet onderwijs, in 2013 waren dit er 588, in 
2014 578, in 2015 567, in 2016 579, in 2017 554 en in 2018 537. 

EIGEN GEMEENTE
Ging in 2012 bijna 70% ervan naar een middelbare school in De Bilt; 
in 2013 was dat ruim 66%. In 2014 was er alweer een daling (59%) en 
die neerwaartse tendens zette zich ook in 2015 voort (57%). Bij aan-
vang van het schooljaar 2016-2017 meldde 56,82% van de Biltse Ba-
sisschoolverlaters zich voor een brugklas van een Biltse school voor 
Voortgezet Onderwijs. Bij aanvang van schooljaar 2017-2018 was dat 
percentage 58,12%, bij aanvang van 2018-2019 was dat 61,27% en in 
september 2019 is dat 64,11%. 

ER BUITEN
Van de 217 Biltse brugklassers, die in september zich buiten de ge-
meentegrenzen melden, gaat 17% naar Hilversums, 30% naar Utrechts 
vervolgonderwijs; 34% zoekt het in Zeist en de rest (19%) kiest ‘elders’ 
als domicilie. Met name het grote aantal van 74 basisscholieren 
(Zeist), 66 (Utrecht) en 24 (Amersfoort) is opmerkelijk te noemen. Van-
uit Groenekan en Westbroek gaan ze ook in 2019 weer alle kanten op.
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WIN 
EEN FIETS! 

Bij het bezoek waren kinderen 
uit verschillende groepen van de 
school aanwezig. Zij zullen komend 
schooljaar als een soort wethouders 
Carmen gaan ondersteunen. Daar-
bij denken zij vooral aan onderwer-
pen die voor kinderen belangrijk 
zijn zoals speelplaatsen. Carmen 
ziet uit naar de installatie waarbij 

ze een echte ambtsketen omgehan-
gen krijgt. Ook denkt ze na over hoe 
ze dan gekleed zal gaan.

In Nederland hebben al verschil-
lende gemeenten een kinderburge-
meester. Zij komen elk jaar in een 
andere plaats bijeen. Op zaterdag 
6 oktober 2018 werd de derde Lan-

delijke Kinderburgemeestersdag 
gehouden in Diemen. De kinder-
burgemeesters werden daar ont-
vangen door burgemeester Erik 
Boog en kinderburgemeester Ni-
laya Holwijn. In de ons omliggende 
gemeenten als Bunnik, Zeist en 
Stichtse Vecht zijn ook al kinder-
burgemeesters. 

Burgemeester Sjoerd Potters met de aanstaande kinderburgemeester Carmen Braak. 

Burgemeester bezoekt 
Julianaschool
DOOR GUUS GEEBEL

BURGEMEESTER SJOERD POTTERS WAS WOENSDAG 10 JULI MET SECRETARESSE ANNEMIEK BOVÉE OP KENNISMAKINGS-

BEZOEK OP DE SCHOOL VAN CARMEN BRAAK. ZIJ WORDT OP DONDERDAG 26 SEPTEMBER IN HET GEMEENTEHUIS GEÏN-

STALLEERD ALS KINDERBURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE DE BILT. DAARMEE HEEFT DE GEMEENTE VOOR HET EERST 

EEN VROUWELIJKE BURGEMEESTER. 

Film over Eyckenstein
Over de geschiedenis van landgoed Eyckenstein is samen met Leer-
lingen van Aeres een fi lm gemaakt. Lees meer hierover op pagina 17. 

[foto Guus Geebel]

De verhuizing van Adriaan Hendrik Eyck naar Eyckenstein.

P 10

VERKEERSVEILIGHEID
ROND SCHOLEN

Blijf jezelf
en heb
plezier!

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

Succes
op de

middelbare!

•  Leuke schoolspullen zijn cool

•  Kan je niet kaften, 
koop dan covers

•  Zorg dat je haar goed zit

Tips!

 De Vierklank 9  17 juli 2019



Adoptietaak doorgegeven
DOOR HENK VAN DE BUNT

DE GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL IN DE BILT HEEFT HET OORLOGSMO-

NUMENT BIJ GEMEENTEHUIS JAGTLUST GEADOPTEERD. WOENSDAG 3 JULI 

DROEGEN ZIJ IN DE OUDE RAADSZAAL VAN JAGTLUST DE ADOPTIETAAK 

OVER AAN GROEP 7.

De leerlingen waren op de fiets naar gemeentehuis Jagtlust geko-
men. Daar werden zij door burgemeester Sjoerd Potters verwelkomt 
in de oude raadzaal. Maartensdijker Philippe van der Zeeuw (80) ver-
telde de leerlingen over zijn oorlogsbelevenissen; o.a. over zijn wan-
deling op de Utrechtse Biltstraat, toen de Canadezen Utrecht binnen 
reden. Vier leerlingen van de afscheidnemende groep 8 van de Groen 
van Prinstererschool hielden een heldere presentatie over het oor-
logsmonument en de herdenking op 4 mei en wat zij van de oorlog 
wisten, er waren gedichten en Esther van Steenbergen (Beleidsme-
dewerker Cultuur Gemeente De Bilt) gaf een korte uitleg over het Her-
denkingsmonument.

Vervoer naar en van school
DOOR HENK VAN DE BUNT

IN 2017 IS ER ONDERZOEK GEWEEST MET BETREKKING TOT DE VERKEERSVEILIGHEID IN SCHOOLOMGEVINGEN. DAARUIT 

BLIJKT DAT ER EEN AANZIENLIJK VERSCHIL IS IN VERVOERSWIJZE VAN EN NAAR BASISSCHOLEN BINNEN DE GEMEENTE DE 

BILT TUSSEN BUURT- EN STREEKSCHOLEN. 

Veel basisscholen in de gemeente 
hebben een regionale functie waar-
bij leerlingen van buiten de ge-
meente welkom zijn. Vanwege de 
aantrekkingskracht van buitenaf 
en de langere afstanden is er dan 
ook iets meer autoverkeer in de 
schoolomgevingen van streekscho-
len. In De Bilt wordt er duidelijk 
meer gefietst.

CIJFERS
Als we kijken naar het vervoers-
gedrag van de leerlingen van resp. 
de Martin Luther Kingschool in 
Maartensdijk en de Julianaschool 
in Bilthoven dan laten de cijfers 
uit het rapport mooie verschillen 
en overeenkomsten zien. In Maar-
tensdijk gaat 17% van de leerlingen 
lopend met een ouder naar school; 

bij de Julianaschool is dit 9%. Lo-
pend zonder ouder gaat in Maar-
tensdijk 15% en bij de Julianaschool 
4%. Fietsen met ouder: Martin Lu-
ther King 19%, Julianaschool 21% en 
fietsen zonder ouder Martin Luther 
King 24% en Julianaschool 23%. Bij 
de Martin Luther Kingschool gaat 
5% en bij de Julianaschool 7% bij 
de ouder op de fiets naar school. Bij 
de Martin Luther Kingschool wordt 
18% van de leerlingen per auto ge-
bracht (ouder loopt mee) en bij de 
Julianaschool is dat 31%. 2% van 
de leerlingen van de Martin Luther 
Kingschool en 5% van die van de 
Julianaschool wordt met de auto 
gebracht, waarbij de ouder niet 
meeloopt. Van alle overige scholen 
worden vergelijkbare gegevens in 
het rapport weergegeven.

SCHOLEN
Arjan Dam is directeur van de Mar-
tin Luther Kingschool (Maartens-
dijk): ‘De Martin Luther Kingschool 
is gelegen aan de achterkant van 
het scholencomplex aan de Nachte-
gaallaan in Maartensdijk. De school 
staat daardoor in een verkeersluwe 
omgeving. Ouders die de kinderen 
naar school brengen moeten na het 
parkeren van de auto een stukje 
lopen om bij de school te komen. 
Dit maakt dat de veiligheidsbele-
ving rondom de school groot is. Wij 
hebben niet te maken met autover-
keer in de directe omgeving van de 
school. 
Echter, wanneer de kinderen naar 
huis toe gaan moet soms wel een 
drukke weg worden overgestoken. 
Het zebrapad zou een veilige over-
steek moeten garanderen. Helaas 
kunnen de kinderen er niet op ver-
trouwen dat automobilisten stop-
pen voor de oversteekplaats. Re-
gelmatig rijden automobilisten of 
fietsers door. Soms bewust, soms 
omdat de situatie rondom de over-
steekplaats onoverzichtelijk is door 
geparkeerde auto's. Wat opvalt is 
dat deze onveilige situatie vaak 
wordt veroorzaakt door ouders die 
hun kinderen met de auto naar 
school brengen en hen voor de deur 
willen afzetten. In het scholencom-
plex bevinden zich twee scholen, 
daarnaast zorgt de sporthal in de 
Vierstee ook voor de nodige ver-

Het zebrapad bij de MLK school garandeert niet altijd een veilige oversteek.

Spitsuur bij de Julianaschool.

keersbewegingen. Met name rond 
het in- en uitgaan van de scholen 
zorgt dit soms voor overlast. Geluk-
kig parkeren de meeste ouders hun 
auto op het parkeerterrein naast de 
Vierstee en lopen met de kinderen 
mee naar de school. 

WEGOMLEGGINGEN
Op de Julianaschool wordt ook aan-
dacht besteed aan de verkeerssitu-
atie rondom de school. Directeur 
Ella Prins: ‘Regelmatig wordt de 
ouders gewezen op het parkeren, 
wanneer zij hun kinderen brengen 
en halen. De meeste ouders houden 
zich hier goed aan, omdat ze zien 
hoe gevaarlijk het is voor de school 

te parkeren of naast de school bij de 
flat buiten de gestelde parkeerplek-
ken. Het probleem ligt vaak bij de 
‘oppassen’ en ‘grootouders’. Zij we-
ten niet van de schoolafspraak af 
en zetten hun auto voor de uitgang 
of op de stoepen rondom de school’.

Navraag bij de basisscholen, die 
thans gehuisvest zijn in Het Licht-
ruim in Bilthoven (Wereldwijs en 
(tijdelijk) Regenboog) leert, dat er 
door de tijdelijk wegomleggingen 
en beperkte bereikbaarheid rondom 
de Melkweg e.o. geen echte wijzi-
ging valt op de merken in het ge-
drag van leerlingen en ouders bij 
het vervoer naar en van school.

Samen spelen, samen delen
DIT JAAR IS DE WEEK VAN 5 TOT 12 OKTOBER DE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID. OOK DE SPEELOTHEEK IN DE BILT DOET 

HIER AAN MEE.

‘Toen ik vanuit Roemenië in Neder-
land kwam wonen, hoorde ik de uit-
spraak Samen Spelen, Samen Delen 
voor de eerste keer. Het inspireerde 
mij om als vrijwilliger actief te wor-
den binnen de Biltse speelotheek. 
En ook om mee te doen aan de 
Week van de Duurzaamheid’ aldus 
Adriana Neague voorzitster van de 
Speelotheek in De Bilt. 

Speel-o-theek De Bilt vindt het 
belangrijk dat speelgoed gedeeld 
wordt. Dit heeft natuurlijk alles 
te maken met duurzaamheid en 
de deeleconomie. ‘Wij stimuleren 
mensen om zo min mogelijk speel-
goed te kopen, want zo voorkomen 
we met elkaar extra CO2 uitstoot 
bij de productie van speelgoed en 
verminderen we de afvalberg’. Ge-

woon spullen delen. Soms is het zo 
simpel.’

De Speelotheek biedt 1 maand ex-
tra abonnement aan wanneer er 
een jaarabonnement of een strip-
penkaart gekocht wordt tijdens 
de Week van de Duurzaamheid. 
Bestaande klanten kunnen 2 extra 
stukken speelgoed per kind lenen 
tijdens deze week. Adriane hoopt 
met deze actie dat mensen zich 
bewust worden dat het lenen van 
speelgoed duurzaam is. Tevens 
werkt de speelotheek dan mee aan 
Global Goals. De speelotheek biedt 
immers ieder kind de mogelijkheid 
om met allerlei speelgoed te kun-
nen spelen en is tegelijkertijd een 
mooie kans om bewust te consu-
meren.

Wie mee wil werken aan de or-
ganisatie rond de speelotheek is 
als vrijwilliger ook van harte wel-
kom; neem contact op met Adri-
ana via info@speelotheekdebilt.
nl. Wie zelf een activiteit wil orga-
niseren in de Week van de Duur-
zaamheid kan dit ook doen maar 
kan zich ook laten inspireren op  
www.duurzaamdebilt.nl. 

(Joanne Penning)In de speelotheek is ruime keus aan speelgoed.

Leerlingen houden een presentatie over het oorlogsmonument, de 4 mei-
herdenking en wat zij van de oorlog weten.

Burgemeester Sjoerd Potters verwelkomt iedereen.

 De Vierklank 10 17 juli 2019



Noah wil band met Julianaschool aanhouden
DOOR GUUS GEEBEL

NOAH VAN DER LEK NEEMT MET GEMENGDE GEVOELENS AFSCHEID VAN DE JULIANASCHOOL. HIJ WOONT IN BOSCH EN 

DUIN EN HEEFT ALTIJD OP EEN JULIANASCHOOL GEZETEN. IN BILTHOVEN VANAF GROEP 2, MAAR GROEP 1 DEED HIJ OOK 

OP EEN JULIANASCHOOL, IN BUSSUM.  

Wat hij na de middelbare school 
wil gaan doen weet Noah al. ‘Ik wil 
graag een opleiding journalistiek 

doen en daarna presentator worden 
bij de televisie.’ Hij is nu al junior 
verslaggever voor Regio TV De Bilt. 

‘Ik ben samen met Jan-Gerrit van 
Wijhe van RoadTV bezig met het 
project kinderburgemeester. We 

volgen de kandidaten op de voet en 
ik neem interviews met ze af. Op 
de dag dat de kinderburgemeester 
bekend wordt gemaakt gaan Jan-
Gerrit en ik een interview doen. Ik 
zal vragen wat vind je ervan, wat 
ga je veranderen, ben je benieuwd 
wat je allemaal gaat doen, wan-
neer ga je de burgemeester zelf 
ontmoeten en dat soort dingen.  
Ik ben heel erg benieuwd. We gaan 
daarna ook reportages maken van 
de activiteiten van de kinderburge-
meester.’

TOEKOMST
Zijn allereerste beeldreportage 
maakte Noah met kinderen van de 
Julianaschool. Met Jan-Gerrit van 
Wijhe heeft hij al meerdere inter-
views gedaan. ‘Met vrijwilligersdag, 
op Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
en met kandidaten voor kinderbur-
gemeester.’ Noah had zelf ook wel 
kinderburgemeester willen worden, 
maar dat kon niet omdat hij buiten 
de gemeente De Bilt woont. 

‘Maar ik vind het wel prima zo want 
ik ben best wel blij met de samen-
werking met Jan-Gerrit om reporta-
ges te maken. Het past ook nog eens 

bij de studie die ik later wil gaan 
doen.’ Noah tennist in Bosch en 
Duin bij een fijne rustige club waar 
hij wekelijks met de trainer en zijn 
tennisteam speelt. ‘De competitie is 
nu afgelopen dus hebben we geen 
wedstrijden meer.’ 

GOEDE BAND
Noah gaat nu naar de Katholieke 
Scholengemeenschap De Breul in 
Zeist. Hij was graag naar de Werk-
plaats gegaan, maar werd daarvoor 
uitgeloot. Hij is blij dat hij op de Juli-
anaschool een heel goede band met 
juf José, juf Ella en best wel veel an-
dere juffen heeft opgebouwd. 

‘Vroeger was het voor mij moei-
lijk om me te concentreren en de 
school heeft mij altijd heel erg ge-
holpen. Ik zal de school dus zeker 
gaan missen. Vooral juf Ella zal ik 
heel erg gaan missen. Haar zal ik 
van alle juffen die ik heb gehad het 
meest gaan missen. Zij was voor 
mij in mijn hele schooltijd een bij-
zonder persoon in mijn leven en ik 
blijf zeker contact met haar hou-
den. Als ze me vraagt om iets voor 
de school te willen doen kom ik met 
alle liefde langs.’

Noah van der Lek ziet een toekomst in de journalistiek. 

‘Als ze me vraagt om iets
voor de school te willen

doen kom ik met alle liefde langs.’

Speciaal voor jullie

Brugpiepers
opgeleT

Bilthovense Boekhandel  
Julianalaan 1 - Bilthoven
tel 030-2281014
www.bilthovenseboekhandel.nl
info@bilthovenseboekhandel.nl

Een goede voorbereiding 

is het halve werk 

Dit onmisbare boek voor aankomende 
brugpiepers  is voor 15 euro te koop bij:

Op zoek 
naar een 
geschikte basisschool?

Kijk op www.nijepoort.nl en bel met Marjan van Grieken-Crijns 

(tel. 0346 210 252) voor een rondleiding of afspraak.

De Nijepoort

Versteeglaan 144

3737 XC  Groenekan

0346 - 210 252

Een kleinschalige, openbaar toegan-
kelijke basisschool in Groenekan. 
Op fietsafstand in het buiten- 
gebied van Utrecht. Uitstekende 
schoolresultaten, veel aandacht 
voor de individuele leerling.
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Op ’t bankje
Als ik bij het bankje kom zie ik dat er voor mij geen 
plek is. De bank is overbezet met pubermeisjes die 
luidruchtig met mobieltjes aan de gang zijn. Ik hoor 
in het voorbijgaan dat ze het over dingen hebben die 
voor pubermeisjes belangrijk zijn maar waar ik niets 
mee te maken heb. Ik loop dus maar door en laat niet 
blijken dat het eigenlijk mijn bankje is waar ze op 
zitten. 

Op enige afstand sta ik stil om het tafereel rustig te 
aanschouwen. Er passeert een vrouw met een bood-
schappentas op wieltjes die mij ziet kijken en bij me 
komt staan. Ik groet haar en zij is duidelijk een type 
dat graag een praatje wil maken en mij min of meer 
staande houdt. Ik zeg haar dat ik eigenlijk op het 
bankje had willen gaan zitten, maar dat het door de 
meisjes bezet was. 

Ze moet erom lachen. ‘Het is anders best leuk tus-
sen die meiden hoor. Ik heb drie puberkleindochters 
die ook nog eens met elkaar bevriend zijn en ik vind 
het altijd een feest als ze bij me komen. Toen er pas 
geleden twee voor hun eindexamen geslaagd waren 
hebben ze het bij mij gevierd. Ze hebben met zijn al-
len hapjes gemaakt waarbij ik ze kon adviseren. 

We hebben een hele leuke band met elkaar en als ik 
een paar dagen bij mijn zus in Friesland ga logeren 
mogen ze in mijn huis een feestje houden. Als ik 
weer thuiskom is alles spic en span opgeruimd. Mijn 
twee kleinzoons hebben ook een keer een feestje 
mogen houden maar toen was het een enorme cha-
os toen ik thuiskwam. Die hoeven het daarom nooit 
meer te vragen want dan zeg ik doe het maar ergens 
anders. Zelfs de buren waar ik nooit wat mee heb 
hadden geklaagd over het lawaai dat ze maakten.’ 

De vrouw vertelt dat het er toen zij de leeftijd van 
haar kleindochters had heel anders aan toe ging. ‘Als 
je dan bij je oma kwam kreeg je thee in een mos-

terdglaasje en werd je met andere kinderen in een 
hoekje gezet en moest je stil zijn. Mijn ouders wa-
ren al wat vrijer, maar mijn man en ik gingen met 
onze tijd mee. Hij is helaas overleden maar ik weet 
zeker dat hij het geweldig gevonden had om met de 
meiden te feesten. Maar als u even meeloopt kunt u 
bij mij op de bank in de voortuin zitten. Dan krijgt u 
ook nog een kop koffie’, zegt ze er lachend bij. Ze gaat 
ervan uit dat ik dat goed vind en zonder tegenspraak 
te dulden zegt ze: ‘Kom maar mee, maar rustig aan 
want lopen gaat niet zo goed meer. Ik krijg binnen-
kort een nieuwe heup en dan zal het vast weer beter 
worden.’ Ik voel dat weigeren geen zin heeft dus volg 
ik haar en loop rustig mee naar haar huis. 

De tuin ziet eruit om door een ringetje te halen. ‘Dat 
doen de kleinkinderen ook voor mij’, zegt ze trots 
en gaat koffie zetten. Na enige tijd komt ze met een 
dienblad met koffie en een plak cake weer naar bui-
ten. ‘Zelfgebakken cake, specialiteit van het huis’, 
zegt ze trots. 

Ze vertelt dat ze vier kinderen heeft die allemaal 
in de buurt wonen. ‘We hebben een hechte fami-
lieband en er is gelukkig geen onderlinge ruzie. Ze 
praat honderduit over haar familie en 
vertelt dat haar kleinkinderen 
haar bij haar voornaam Rie 
noemen. Voor mij wordt het 
allemaal wat te veel. Een 
tweede kopje koffie sla ik 
daarom af en stap op. De 
pubermeisjes houden nog 
steeds mijn bankje 
bezet.

Maerten

Maartensdijkse illustreert 
kabouterboek
DE IN LOOSDRECHT WOONACHTIGE COR LAM HEEFT EEN VOORLEESBOEKJE OVER 

GOVERT DE DUINKABOUTER GESCHREVEN. VOOR DE ILLUSTRATIES BENADERDE 

HIJ ZIJN OUD-LEERLING DERA VAN GORP UIT MAARTENSDIJK,

In het verleden verzon Cor Lam ver-
haaltjes over de belevenissen van 
kabouters en vertelde ze aan z’n 
kinderen. Na 25 jaar weten ze de 
meeste dingen nog. Daarom begon 
hij nu ook z’n kleinkinderen ervan 
te vertellen. Er werd voorgesteld om 
het nu ook eens op te schrijven. Na 
historische en agrarische boekjes 
ligt daarom nu het eerste voorlees-
boekje over Govert de duinkabouter 
in de winkel. De behulpzaamheid 
van Govert voor dieren met proble-
men zijn voor iedereen herkenbaar 
en een voorbeeld van willen helpen 
en goed willen doen. De aanspre-
kende tekening van Dera maken 
het boekje compleets.

Het boekje is verkrijgbaar bij de Bruna in Loosdrecht, dorpswinkel Kastan-
jehoeve in Oud Maarsseveen en bij de Primera in Maartensdijk. De eerste 
reacties zijn enthousiast. Een leuk cadeautje en ook gemakkelijk mee te 
nemen naar een vakantieadres.

Elf leuke verhaaltjes in een handig boekje.

Winactie
Voor de lezers van De vierklank is een aantal exemplaren ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt een mail 
naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Duinkabouter. 

De boekjes worden onder de inzenders verloot. De winnaars kunnen 
het boekje afhalen bij de Primera in Maartensdijk.
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OF JE NU IN DE OMGEVING VAN DE BILT WILT FIETSEN, OF VANAF DE BILT EEN LANGE FIETSROUTE WILT AFLEGGEN, 

HET IS EEN GOEDE STAD OM JE FIETSTOCHT TE BEGINNEN. DE BILT HEEFT EEN UNIEKE LIGGING, WAARBIJ JE SNEL 

IN UTRECHT BENT, MAAR DE ANDERE KANT OP OOK SNEL IN DE BOSSEN BENT. EN DAN IS ER NATUURLIJK NOG 

VLIEGBASIS SOESTERBERG, WAAR JE OMHEEN KUNT FIETSEN, MAAR WAAR JE OOK EEN MUSEUM KUNT BEZOEKEN. 

Wil je deze routes met je kinderen afleggen, maar wil je wel dat ze het zelf kunnen fietsen? Zorg dan dat ze vroeg 
beginnen met fietsen en gewend raken aan lange afstanden. Een goede fiets is hiervoor essentieel. Het is vooral 
belangrijk dat de fiets de juiste inchmaat heeft. Heeft je kind bijvoorbeeld een lengte van 1 meter? Dan is een 
meisjesfiets 14 inch de juiste maat. Zorg dat ze altijd een goede fiets hebben die bij hun lengte passen zodat ze zo 
comfortabel mogelijk kunnen fietsen. 

RONDJE OM VLIEGBASIS SOESTERBERG
EN DOOR BUNNIK 
DEZE ROUTE LAAT JE EEN UNIEKE AFWISSELING VAN STEDEN EN BOSSEN ONTDEKKEN. 

 1.  Je vertrekt vanuit het centrum van De Bilt over de Groenekanseweg en de Soestdijkseweg Zuid richting Bilthoven. 
 2.  In Bilthoven sla je rechtsaf de Beethovenlaan op. 
 3.  Vervolgens fiets je rechtdoor, tot je rechtsaf kunt slaan de Dolderseweg op. 
 4.  Je bent nu aangekomen in Den Dolder, waar je aan de andere kant van het treinspoor meteen linksaf slaat. 
 5.  Je volgt de weg, waarbij je aan je rechterhand Vliegbasis Soesterberg ziet. 
 6.  Zodra het kan sla je rechtsaf zodat je om de vliegbasis heen fietst. 
 7.  Je komt hierbij ook vlak langs het Nationaal Militair Museum, wat zeker de moeite waard is om te bezoeken. 
 8.  Je fietst door naar Soesterberg, waar je rechtsaf slaat en parallel aan de N237 blijft fietsen. 
 9.  Je komt nu langs Sterrenberg en Huis Ter Heide, waarna je linksaf slaat de Panweg op. 
 10.  Je bent nu in Zeist, waar je de Schaerweijdelaan, de Utrechtseweg en de Waterigeweg volgt. 
 11.  Je fietst nu naar Bunnik, waarna je in het westen richting Vechten fietst. 
 12.  Parallel aan de N411 fiets je naar Utrecht, waar je langs Stadion Galgenwaard richting het noorden fietst. 
 13.  Ten hoogte van de N237 sla je weer rechtsaf, waarna je vlakbij De Bilt uitkomt. 
 14.  Hier sla je linksaf om naar het centrum van De Bilt te fietsen. 

VANAF DE BILT OP DE FIETS
NAAR HAARLEM 
DEZE TOCHT BEGINT IN DE BILT, EN BRENGT JE VIA UTRECHT,  

BREUKELEN EN HOOFDDORP NAAR HAARLEM. 

 1.  Je begint de route door richting Utrecht te fietsen, waarna je de 
borden richting het centrum blijft volgen. 

 2.  Vanaf het centrum volg je de Amsterdamsestraatweg, richting 
het noordwesten. 

 3.  Je komt nu door Zuilen-Noord en Maarssen-Dorp. Vervolgens 
volg je de N402 naar Breukelen, waar je linksaf slaat en het water 
over steekt. 

 4.  Je fietst rechtdoor en slaat aan de andere kant van de snelweg 
rechtsaf de Oud Aa op. 

 5.  Nu fiets je door de Polder naar Wilnis, om vervolgens over de 
Mijdrechtse Dwarsweg naar Mijdrecht te fietsen. 

 6.  Nu fiets je binnendoor naar Amstelhoek en Uithoorn, waarna je 
de N196 blijft volgen naar Aalsmeer. 

 7.  Vervolgens fiets je via Aalsmeerderbrug en Rozenburg, via De 
Hoek, naar Hoofddorp. 

 8.  Vanaf Hoofddorp fiets je naar Vijfhuizen, om vervolgens via 
Schalkwijk naar Haarlem te fietsen. 

 9.  In het centrum van Haarlem zijn verschillende musea en 
bezienswaardigheden om te bezoeken.

35,2 
km

59,8 
km

Voor de lezers van De Vierklank is een fiets ter beschikking ge-
steld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar  
info@vierklank.nl met in het onderwerp fiets. De fiets wordt onder 
de inzenders verloot.

WINACTIEFiets een route, win een fiets

Voor en tijdens de zomervakantie wordt veel tijd 
gestoken in het maken van plannen voor het nieuwe 
schooljaar. Een mooie periode waarin wij als team veel 
praten over het onderwijs op onze school. Nog mooier is 
de start van een nieuw schooljaar als de kinderen (flink 
gegroeid) vol enthousiasme en spanning voor de eerste 
schooldag samen met hun ouders de school inlopen. 
Zoekend naar het nieuwe leslokaal, een plekje voor jas 
en tas en zoekend naar je plekje in de klas.

Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn 
voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokken-
heid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van 
ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. 
Wij streven naar een goede samenwerking tussen de 

leerkracht en de ouders. Ouders en leerkrachten kunnen 
van elkaar leren. Wij geloven dat een goede samenwer-
king directe invloed heeft op de leerprestaties van uw 
kind. Daarom voeren wij twee keer per jaar individuele 
kindgesprekken met alle kinderen en zijn de kinderen 
vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met 
ouders. 

Komend schooljaar gaan we nog een stapje verder. In 
de tweede schoolweek staan startgesprekken gepland 
met ouders én kinderen. Wij zijn van mening dat het 
voeren van een startgesprek een goede manier is om 
vanaf het begin van het schooljaar te bouwen aan een 
sterke relatie en goede samenwerking met alle ouders. 
Uit ervaringen van andere scholen blijkt dat ouders en 

leerkrachten elkaar na een startgesprek beter begrijpen 
en elkaar gemakkelijker weten te vinden als dat nodig is.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Op 
onze website, mlkingschoolmaartensdijk.nl, staan een 
paar prachtige schoolfilms welke het afgelopen jaar 
zijn opgenomen in en rond onze school. Wilt u meer 
informatie, neem gerust contact met ons op voor een 
vrijblijvende rondleiding door onze school.

Arjan Dam 
Martin Luther Kingschool

Maartensdijk
0346-212545

Nachtegaallaan 38 • 3738 EB Maartensdijk • 0346-212545 • www.mlkingschoolmaartensdijk.nl
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Groep 8A - St. Theresiaschool

Groep 8 - Bosbergschool

Groep 8 - Martin Luther Kingschool

Groep 8 - Patioschool

Groep 8 - Groen van Prinstererschool

Dag groep 8-ers

Groep 8 - ‘t Kompas Groep 8B - St. Theresiaschool
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Groep 8 - Michaëlschool

Groep 8 - Nijepoort

Groep 8 - Van Dijckschool

Groep 8 - De Rietakker Groep 8 - Het Zonnewiel

Groep 8A - Julianaschool

Groep 8 - School met de Bijbel

Dag groep 8-ers

Groep 8B - Julianaschool
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Groep 8 - De Regenboog

Groep 8- Wereldwijs

Groep 8 - Montessorischool

Dag groep 8-ers

Kees Boekelaan 10 • 3723 BA Bilthoven • T 030 228 28 42 • www.wpkeesboeke.nl

Dit zijn onze leerlingen van groep 8
die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs!

Groep 8 - Kievitschool
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Kinderopvang De Bilt 
wenst alle

groep 8-ers
een hele fijne
vakantie en veel
succes op de

nieuwe school!

centraal bureau 030 2251998

Vrijeschool De Bilt
het Zonnewiel

Leren is leuk! Naast de basisvakken krijg je bij ons net wat 
extra's. Tijdens het bouwproject bijvoorbeeld maken de 
kinderen van groep 5 een speelhuis op het plein. Zo ontwikkelen 
ze driedimensionaal inzicht en materialenkennis. En bovenal 
zorgt dit project voor heel veel werklust, betrokkenheid en 
enthousiasme.

Opendag: donderdag 19 september 10.00-12.00
 
www.zonnewieldebilt.nl Weltevreden 6    3731 AL    De Bilt

Fietsbelofte 2019
DOOR HENK VAN DE BUNT

IN SEPTEMBER ZAL DE CAMPAGNE FIETSBELOFTE 2019 WEER STARTEN: DE FIET-

SERSBOND STIMULEERT OUDERS REGELMATIG HUN KINDEREN MET DE FIETS 

NAAR SCHOOL TE BRENGEN. 

Scholen worden uitgenodigd op https://belof-
te.fi etsersbond.nl/ belofte te doen en te laten 
zien dat de school een echte fi etsschool is. De 
scholen maken dan tevens kans op een tof 
fi etsfeestje!

BETER LEREN
In de campagne motiveert de Fietsersbond: 
‘De fi etser zet het lichaam in beweging én de 
hersenen. Bij fi etsers worden in het geheu-
gencentrum zelfs nieuwe hersencellen aan-
gemaakt, die ook nog eens sneller groeien. Na 
een fi etstochtje naar school kun je gemakke-
lijker leren en beter concentreren. Dat blijkt 
uit verschillende onderzoeken. Alle reden, 
vindt de Fietsersbond, om te stimuleren dat 
alle kinderen en tieners (meer) naar school 
fi etsen. De Fietsersbond kan niet genoeg be-
nadrukken dat Nederland moet blijven inves-
teren in de positie van Nederland als eerste 
fi etsland in Europa. 

FEESTJE
Fietsersbond De Bilt: ‘Ouders hoeven niet te 
beloven altijd met de fi ets te gaan (mag na-
tuurlijk wel), maar we vragen vaker ter kiezen 
voor de fi ets. Of ze het nu doen voor de erva-
ring van de kinderen, de betere schoolpresta-
ties of voor de eigen gezondheid; de belofte 
maakt je bewust van alle voordelen van het 
fi etsen. Scholen die meedoen maken tevens 
kans op een fi etsfeestje voor de hele school. 
Door vriendjes, vriendinnetjes en andere ou-
ders van de school uit te nodigen ook mee 
te doen wordt de winkans groter. Zo kan de 
belofte eenvoudig via Whatsapp gedeeld wor-
den. Maandag 2 september is de aftrap van 
de campagne en kunnen ouders  op https://
belofte.fi etsersbond.nl/ de belofte doen. Meer 
informatie over de campagne op www.fi et-
sennaarschool.nl.

Opnamen voor film over historie 
landgoed Eyckenstein
DOOR GUUS GEEBEL

Op 9 april werd met een masterclass 
voor leerlingen van Aeres VMBO 
Maartensdijk het startsein gegeven 
voor het maken van een fi lm die de 
geschiedenis van landgoed Eycken-
stein in Maartensdijk in beeld gaat 
brengen. De masterclass werd geco-
ordineerd door Monique Neppelen-
broek en Arti Lammert. Er werd een 
draaiboek samengesteld en op 9 juli 
vonden met de leerlingen als cast 
de buitenopnamen plaats.

Historicus Ronald van Immerseel 
schreef een boek over de geschie-
denis van de buitenplaats en aan de 
hand daarvan werd het draaiboek 
gemaakt. Timon Blok is de regis-
seur en de productie van de fi lm is 
in handen van Sanne van der Zee. 
Zij bediende ook de camera. Met de 
enthousiaste en gemotiveerde leer-
lingen als fi lmsterren werden op 9 
juli onder ideale weersomstandig-

heden de opnamen gemaakt. ‘Het 
zal een fi lm van ongeveer twintig 
minuten worden’, aldus Timon Blok.

BURGEMEESTER
In de fi lm is Adriaan Hendrik Eyck, 
burgemeester van Utrecht, met 
paard en wagen naar het platteland 
gereden waar hij wil gaan wonen 
omdat het in de stad zo stinkt. Hij 
komt onderweg bij een boerderijtje 
twee boertjes tegen. Als hij zegt dat 
ze mooi wonen zeggen ze dat het 
boerderijtje te koop is. Eyck wordt 
er in 1777 eigenaar van. Er stonden 

in die tijd in Nederland twee groepe-
ringen tegenover elkaar, Patriotten 
en Prinsgezinden. Adriaan Hendrik 
Eyck was een patriot. 

De patriotten wilden van de stad-
houder af, maar toen zij de vrouw 
van stadhouder Willem V arresteer-
den werd haar broer, de koning van 
Pruisen, kwaad en stuurde een leger 
om Willem te helpen. De patriotten 
moesten vluchten en Eyck week uit 
naar Frankrijk. Er is dan ene Naa-
men die het landgoed op slinkse 
wijze voor een appel en een ei koopt. 
Nadat de Franse Revolutie was uit-
gebroken veroverde Frankrijk enke-
le jaren later Nederland. De familie 
Eyck keerde weer terug en kreeg het 
landgoed dat ze in vervallen toe-
stand aantroffen ook weer terug.  

VERVOLG
Een voice-over vertelt in de fi lm 
over wat er verder op het landgoed 
gebeurt. De zoon van Adriaan Hen-

drik, Maurits Eyck, trouwde met de 
schatrijke Jacoba Clifford. Met het 
kapitaal dat daardoor in de familie 
kwam kon de buitenplaats worden 
hersteld en verfraaid in een stijl die 
Maurits in Frankrijk had gezien. 
Bij de fi lmopnamen werden enkele 
kostuums gedragen die beschik-
baar gesteld waren door de nieuwe 
eigenaar van het RecycleLAB in de 
Kwinkelier. Verder was er een paard 

en wagen bestuurd door Bregje en 
waren twee pony’s bij de opnamen 
betrokken. Aan het eind van de fi lm 
komen ook de huidige bewoners 
van Eyckenstein, Otto en Barbara 
van Boetzelaer in beeld. Met de ge-
maakte opnamen van Sanne van 
der Zee gaat Aranka Mulder nu aan 
de slag. De fi lm zal in het najaar in 
Het Lichtruim in Bilthoven in pre-
mière gaan. 

Patriotten en Prinsgezinden slaags met elkaar.

Twee boertjes wijzen er op dat een boerderijtje te koop is.

Producer Sanne van der Zee 
en regisseur Timon Blok
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Via Delta de wereld in.
Kinderen moeten groeien en de 
kans krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen, zodat zij een positieve 
bijdrage leveren aan de wereld. Dit 
gebeurt in een pedagogisch klimaat 
waar ieder kind tot zijn recht komt. 
Hierbij moeten de talenten van alle 
betrokkenen worden benut in het 
besef dat het samen iedere dag een 
beetje beter moet dan de vorige 
dag. We vinden het belangrijk dat 
leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten 
en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leer-
lingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn her-
kenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band 
met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school 
heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting 
Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonder-
wijs zorgt.

Martin Luther Kingschool
Nachtegaallaan 38
3738 EB  Maartensdijk
0346 - 212545
www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Scholen verschillen in werkwijze, 
kwaliteit, sfeer en resultaten. 
Wist u, dat u in de loop van de jaren 
uw kind ruim 7500 uur toevertrouwt 
aan de zorg van onze leerkrachten? 
Een school kies je dan ook met zorg, 
een kind kun je niet overdoen.

Michaëlschool
Kerklaan 33
3731 EE  De Bilt
030 - 2201214
www.basisschoolstmichael.nl

Het motto van de school luidt: 
‘SCHOOL VAN JE LEVEN’. We willen 
ernaar streven, dat alle kinderen op 
onze school met veel plezier willen
leren in een positieve en gezellige 
sfeer en dat zij zich daarin op hun 
eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wereldwijs
Planetenplein 2
3721 LH  Bilthoven
030 - 3031717
www.wereldwijs.nu

Ons onderwijs is er op gericht dat
kinderen leren denken, doen en 
beleven.Op Wereldwijs is heel veel 
mogelijk met onze partners in Het 
Lichtruim: samen met de Bibliotheek, 
Theater, Het Kunstenhuis/Muziek-
school, Kinderboerderij, Sportzaal en 
nog veel meer maken we van het 
leren op Wereldwijs een feest.

De Regenboog
Aeolusweg 8
3731 XG  De Bilt
030 - 2211088
www.regenboog-debilt.nl

Algemeen Christelijke Basisschool
De Regenboog: Onderwijs met hoofd, 
hart én handen!

Daltonschool De Rietakker
Abt Ludolfweg 109
3732 AN  De Bilt
030 - 2203355
www.rietakker.nl

Kwaliteit door verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en samenwerken.

Groen van Prinstererschool
Groen van Prinstererweg 2
3731 HB  De Bilt
030 - 2204652
www.groenvanprinstererschool.nl

Groen van Prinstererschool,
om te worden wie je bent...

Julianaschool
Julianalaan 52
3722 GR  Bilthoven
030 - 2287130
www.julianaschoolbilthoven.nl

De Julianaschool zoekt naar
verbinding in de eigen organisatie. 
Tevens staat samenwerken met lokale 
organisaties in de zes kernen hoog in 
het vaandel.

Theresiaschool
Gregoriuslaan 4
3723 KR  Bilthoven
030 - 2286556
www.theresiaschool.nl

De Theresiaschool is een brede 
schoolgemeenschap waarin we met 
en van elkaar willen leren rekening 
houdend met de behoeften en
mogelijkheden van ieder kind.

Patioschool De Kleine Prins
Weltevreden 8
3731 AL  De Bilt
030 - 2203945  
www.patioschool.nl 

De visie van de Patioschool
‘De Kleine Prins’ is geïnspireerd door 
het gedachtegoed van de schrijver 
van het boekje ‘De Kleine Prins’,
namelijk Antoine de Saint-Exupéry.
“Alleen met het hart kun je goed zien”

STICHTING DELTA DE BILT  |  p/a Planetenplein  |  3721 LH  Bilthoven  |  030-2211552  |  www.deltadebilt.nl

Van Dijckschool
Van Dijcklaan 4, 3723 CG  Bilthoven
030 - 2282736
www.vandijckschoolbilthoven.nl

“Een dijk van een school”
Een ruim 100 jaar oude school in 
een nieuw jasje, met moderne 
onderwijsmethoden.

De Van Dijckschool is een 
“Kanjerschool” en geeft boeiend 
en passend onderwijs aan onze 
leerlingen. Een school waar je samen 
wijzer wordt!
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GEMEENTENIEUWS
week 29 ¾  17 juli 2019

Enquête kapbeleid
Klimaatverandering, het groene karakter van 
wijken en afvoer van regenwater zijn actuele 
thema’s waar de gemeente zich mee bezig-
houdt. Bomen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Met het kapbeleid bepaalt de gemeente 
of een boom gekapt mag worden. Graag ho-
ren wij uw mening over het kapbeleid. Doet 
u mee aan de enquête? 
Zie www.debilt.nl/bomen voor meer info.

Gewijzigde  
openingstijden
Gedurende de zomervakantie is er van 22 juli 
tot en met 1 september geen avondopen-
stelling. Het gemeentehuis is in deze periode 
op de dinsdagen dus tot 17.00 uur geopend. 
Een afspraak maken kan via www.debilt.nl/
afspraak.

Illegale dumping huisafval
Vermoedt u of ziet u, dat buurtbewoners (il-
legaal) afval dumpen op straat of naast een 
ondergrondse verzamelcontainer zetten, doe 
daarvan dan direct digitaal een Melding open-
bare ruimte op www.debilt.nl en geef de loca-
tie zo exact mogelijk aan. Wij controleren dan 
eerst of de inzamelaar een afspraak heeft ge-
maakt om afval die dag op te halen. Op het 
illegaal dumpen van afval staat een boete, die 
kan oplopen tot 350 euro.

De groene kliko in de zomer Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden 
 tot 6 december 2019.
Bilthoven:  Melkweg, rioolrenovatiewerkzaamheden en wegafsluiting tot 
 31 oktober 2019.
Groenekan en De Bilt:  diverse locaties, bomenonderhoud (snoeien grote bomen); 
 matige hinder voor verkeer tot 30 augustus 2019.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd.  

Het warme weer kan er voor zorgen dat het 
afval in de gft-kliko gaat stinken en er maden 
in ontstaan. Daarom legen we uw groene kli-
ko in juni, juli en augustus elke week. Heeft u 
desondanks nog overlast, dan kunt u het vol-
gende doen:

Nare geurtjes tegengaan
•  een dunne krant op de bodem voorkomt dat 

afval achterblijft na het legen en het absor-
beert eventueel aanwezig vocht

• zet uw kliko indien mogelijk in de schaduw
•  laat het deksel iets openstaan door er iets 

tussen te plaatsen
• laat vochtig afval eerst uitlekken 
• wikkel voedselresten in een stukje krant
•  wissel (vochtig) keukenafval af met droog 

tuinafval
•  maak de kliko na het legen schoon met bij-

voorbeeld groene zeep

Maden en ander ongedierte voorkomen
•  verpak etensresten in een krant zodat vlie-

gen minder makkelijk eitjes kunnen leggen
•  af en toe een paar verse takjes klimop in de 

kliko gaat maden tegen

Keukenbakje
Bij de Milieustraat in De Bilt kunt u met uw 
milieupas gratis een keukenbakje ophalen. 
Het bakje helpt om elke dag uw groente- en 
fruitafval en etensresten te scheiden. In het 
bakje doet u een speciaal zakje van compos-
teerbaar plastic dat zo in de groene kliko kan 
als het vol is. Het bakje heeft ventilatieope-
ningen die er voor zorgen dat uw keukenafval 
uitdroogt. Hierdoor heeft u minder last van 
geuroverlast en fruitvliegjes.

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

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Werkatelier rattenoverlast 
Er is rattenoverlast in onze gemeen-
te. Woningen en bijbehorende ber-
gingen kunnen prettige schuil- en 
nestelgelegenheden voor ratten zijn. 
Door het treffen van knaagdierwe-
rende maatregelen wordt voorko-
men dat ratten kunnen binnendrin-
gen. De gemeente organiseert over 
dit onderwerp op dinsdagavond 
24 september vanaf 19.30 uur 
een werkatelier op het gemeen-
tehuis in Bilthoven. 

U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden. Er wordt onder andere toelichting gegeven 
over:
• biologie en leefwijze van de rat
• preventie en bestrijding
• werende maatregelen aan woningen 

Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl/ratten

Reisdocumenten nodig voor uw vakantie? 
Maak op tijd een afspraak
In deze tijd besluiten veel mensen nieuwe 
reisdocumenten zoals paspoort en identi-
teitskaart aan te vragen of rijbewijzen te ver-
lengen. We adviseren hiervoor op tijd een 
afspraak te maken. Het is in deze periode 
namelijk drukker dan in de rest van het jaar. 
Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 
via www.debilt.nl/afspraak online een af-
spraak maken. Doet u dit ruim van tevoren, 
dan heeft u meer kans dat u hiervoor een 
tijdstip kunt kiezen dat u goed uitkomt. U 
ontvangt per e-mail een bevestiging en een 
dag van tevoren een herinnering.  

Geen internet? Maak dan telefonisch uw af-
spraak via: 030 - 228 94 11.

Carmen eerste Biltse kinderburgemeester
De gemeente De Bilt krijgt voor het eerste 
een kinderburgemeester. Na een eerste se-
lectie door een jury konden inwoners eind 
juni stemmen op hun favoriete kandidaat 
voor het kinderburgemeesterschap. Carmen 
Braak kreeg de meeste stemmen en zal een 
jaar lang de jeugd in de gemeente vertegen-
woordigen. Carmen is 10 jaar en woont in 
Bilthoven. In september wordt ze officieel 
geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. 
Carmen gaat als kinderburgemeester onder 
andere aan de slag met het thema buiten-
spelen. 
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Stoney Creek premium
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Appelsientje, DubbelDrank 
of Van de Boom 
2 pakken van 1 liter 
 Van /2.58 - /3.66 
Voor 1.29 - 1.83 

 Fleuril, Witte Reus, 
Persil of Silan 
Alle soorten 
 4 stuks 
 Van /7.48 - /29.96
Voor 3.74 - 14.98

 Lipton thee 
of Ice Tea 
 2 pakken of fl essen van 
1 - 1.5 liter of pakken met 20 zakjes
 Van /1.64 - /4.92
Voor 0.82 - 2.46 
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Leerlingen Keenschool wijzen 
woningbouwlocaties aan

Leerlingen van de Keenschool uit Bilthoven (Prof. Bronkhorstlaan) presenteerden vorige week 
donderdag verschillende woningbouwlocaties en -plannen aan de gemeenteraad. 

Zo’n 10 leerlingen van de Keen-
school hebben de afgelopen maan-
den onderzocht waar woningen voor 
onder andere starters en ouderen 
kunnen worden gerealiseerd binnen 
de gemeente De Bilt, met een cre-
atief oog voor groen, voorzieningen 
en prijzen. De gemeenteraad zal in 
juli en in oktober besluiten over het 
aanwijzen van woningbouwlocaties. 
Hij gebruikt de presentatie van de 
leerlingen bij die besluiten.

Samen voor De Bilt
Samen voor De Bilt werkt samen, 
verbindt en inspireert maatschap-
pelijke betrokken ondernemen in 
de gemeente. Op de beursvloer van 
Samen voor de Bilt van 15 novem-
ber 2018 heeft raadslid Michiel van 
Weele (D66) het initiatief genomen 
voor een match van de Keenschool 
(particuliere voortgezet onderwijs 
school bij Berg en Bosch) en de ge-
meenteraad. In een samenwerking 
met raads- en commissieleden van 
vier politieke partijen (SP, VVD, 
Bilts Belang en D66) is de match 
van april tot juli uitgewerkt tot een 
leerzaam project als onderdeel van 
het schoolproject ‘Well-being’. 

Zoektocht
Na het contact tussen de Keenschool 
en de gemeenteraad is nagedacht 

over een project waar zowel de leer-
lingen als de school iets aan zouden 
hebben. Er is gekozen voor een ac-
tuele onderzoeksvraag, namelijk de 
zoektocht naar woningbouwlocaties 
in de gemeente De Bilt. Tijdens het 
project leerden de leerlingen over 
democratische processen en hoe het 
een en ander werkt in het gemeente-
bestuur. Er werd een kennismaking 
georganiseerd op het gemeentehuis 
en een bezoek aan de school van een 
aantal raadsleden.

Resultaat
De gemeenteraad is onder de indruk 
van het verloop en de vorm van het 
project. In verschillende kernen zien 
de leerlingen mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld tiny houses en starters-
woningen. De leerlingen bleken geen 
moeite te hebben met het opofferen 
van weiland of een hole van een golf-
baan. Dit zorgde voor een glimlach 
op de gezichten van de raadsleden, 
die straks vooral het algemeen belang 
zullen moeten afwegen.

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Leerlingen Keenschool staan met hun rapport bij burgemeesters Potters 
op de stoep.

Uitslag Wedvluchten 
189 duiven van 12 leden van Postduivenvereniging PV DE BILT 
werden dit weekeinde verscheept naar het Belgische Lessines. De 
eerste 10 prijswinnende vogels zijn eigendom van Ron Miltenburg 
(1 en 6), van P.C.A. Cooyman (2), van J.P.H. Stas Sr. (3), van W. de 
Ruiter (4, 7, 8 en 9), van Comb Steenbeek + Zn. (5) en van M.J.J. 
van Zelst (10).

Ook werden er 48 duiven van 8 leden eveneens dit weekeinde ver-
scheept naar het Franse Pt. St. Maxence. De eerste 10 prijswinnende 
vogels van deze vlucht zijn eigendom van Ron Miltenburg (1, 3, 4, 
6 en 10) , van M.J.J. van Zelst (2 en 9), van Michel van Putten (5 en 
8) en van Edith Muller ( 7)

Biltse Motorrijders 
Vereniging

Zondag 21 juli organiseert de BMV, Biltse Motorrijders Vereniging 
haar Zomerrit. De motorrijders verzamelen om 10.00 uur bij café Bui-
ten aan de Hessenweg 174 in De Bilt. Rond 10.30 uur vertrekken zij 
voor deze zomerse toertocht. Onderweg zal er gestopt worden voor de 
lunch. Rond 16.30 uur zullen de motorrijders weer terug zijn in De Bilt.
Wie een motor bezit en het leuk lijkt een keer mee te rijden (en ook 
anderen) kunnen voor aanmelding c.q. verdere info terecht op website 
bmvmotor.nl of contact opnemen met Jan Verheul (tel. 0651348650).

De cup konden ze helaas nu niet winnen
maar wat waren ze goed die leeuwinnen
de volgende keer
staan ze er weer
en dan laat Sari geen enkele goal binnen

Guus Geebel Limerick
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Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672. 19 juli t/m 
3 augustus zijn wij gesloten.

1-persoons BED 90x200cm 
beuken met aluminium en 
Auping spiraal evt.   met 
matras in goede staat €75,-. 
Tel 06-13863571

Oude emaille pannen en 
ketels div. kleuren in 1 koop 
€25,-. Tel. 030-2290110

22 boeken van Pearl S. 
Buck. o.a. De zilveren vlin-
der, De verborgen bloem en 
Het trotse hart samen €5.-. 
Tel: 06-14040516

Bedevaarten in Nederland 
door Casper Staal en Marc 
Wingens. Walburg pers, 
Catharijne convent €1,-. Tel: 
06-14040516

6 boeken van Antoon 
Coolen o.a. Peerke de haas, 
De ontmoeting en Jantje de 
schoenlapper. Samen €2,-. 
Tel: 06-14040516

Authentieke garderobekast 
donkerbruin gelakt eiken 
3 delen; 1.90x1.60x0.90 
€50,-. Afspraak (zien) 
06-34636868

Historische (hand)naai-
machine met houten kap; 
merk Phoenix. In zeer goede 
staat €50,- afspraak (zien) 
06-34636868

Hawk fietsen drager spinder. 
€35,-. Tel. 06-13285848

Kinderkruk groen plastic, zit 
breedte 9cm, vier poten €3,-. 
Tel. 0346-212492

Om zelf glas in lood of 
Tiffany samen te stellen. 
Oud dun glas uit oude glas 
in lood ramen. €5,-.
Tel. 0346-212613

Projectie tafel en inrolbaar 
scherm op standaard. €10,-. 
Tel. 0346-212613

Mooi tafellopertje “Karachi” 
zijde zacht. 120 x 80 cm. 
€10,-. Tel. 0346-212613

Elektrische deken van 
Inventum. 1 keer gebruikt. 
€10,-. Tel. 0346-212613

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

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden in 
Bilthoven. Half sept 2019 starten weer bridgelessen. Voor 
beginners 12 lessen op wo-avond. Na Kerst vervolgcur-
sus mogelijk. Voor semi-gevorderden op vr-morgen of 
ma-avond. Ook privélessen voor alle niveaus met grote 
flexibiliteit. Wij hebben kleine groepen van max ca 10 
pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. 
www.bridgeschool-bilthoven.nl, ciska.zuur@gmail.com, 
030281121, 0655193649

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personeel aangeboden

AMBACHTELIJK schil-
der heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schut-
ting plaatsen, gras leggen, 
bestratingen, grond en graaf-
werk, goten reinigen enz.  
Alles in en om de tuin is 
mogelijk. Bel vrijblijvend: 
0649377634

Wil jij werken bij een vak-
bond? Ben jij 3 dagen op de 
middag/avond beschikbaar? 
Ben jij COMMUNICATIEF 
sterk en sta jij sterk in jouw 
schoenen? Neem dan con-
tact op!
Waar: Utrecht Oost. Dagen: 
Ma - Di - Woe – Do. 
Tijdstip: 15.45 - 20.45. @: 
solliciteren@berkvacatures.
nl Tel: 06-45133532

Lange Wachtlijst? Laat je 
coachen door gepensioneerd 
PSYCHOTHERAPEUT, tel. 
030-2287102.

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

VRIJWILLIGER gevraagd 
om mij af en toe te helpen 
in de tuin, Maartensdijk. 
Tel.0346-212492

STOFFEERDERIJ Martinus 
voor stoelen en fauteuils. Tel. 
035-6230901/ 06-53449761

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

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

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Bridge 
in de Zomer

Tijdens de zomermaanden kan er op maandag- 
en donderdagavonden in deze gemeente bridge 
gespeeld worden. 

Bridge Combinatie Concordia-86 houdt op woens-
dag 17 juli haar laatste avond van de vrij toeganke-
lijke zomerdrive in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. Aanvang 19.30 uur. Be-
langstellenden dienen uiterlijk 19.15 uur aanwezig 
te zijn. 

Beginners
Diezelfde avond (17 juli) is iedere beginnende 
bridger c.q. ex-cursist om19.30 uur welkom in het 
HF Witte centrum Henri Dunantplein 4 in De Bilt 
om in een eigen groep uitgezochte spellen te ko-
men spelen. De spellen (+ commentaar) worden 
daarna per e-mail toegezonden. 
Vanaf maandag 22 juli tot en met maandag 26 au-
gustus wordt deze mogelijkheid op de maandagen 
om 19.30 uur in de kantine van SVM (Dierenriem 
4) in Maartensdijk op dezelfde voet als in De Bilt 
voortgezet. Voor iedere maandagavond dient men 
zich tenminste 24 uur vooraf - bij voorkeur per 
paar - aan te melden via beginnersoefenbridge@
ziggo.nl.

Donderdag
Belangstellenden zijn welkom om op donderdag-
avonden tot en met 29 augustus te bridgen in het 
Dorpshuis van Hollandsche Rading. Aanmelding 
als bridgepaar bij voorkeur voor de betreffende 
donderdag om 17.00 uur via e-mail naar bchol-
landscherading@gmail.com of eventueel ter plaat-
se voor 19.15 uur. [HvdB]

Saxen in Beerschoten
‘Wie iets origineels te zeggen heeft, is een soort bedreiging voor de 
status quo,’ zei Steve Lacy, sopraansaxofonist uit de 20e eeuw en 
origineel was het programma van saxofoonensemble Saxophones 
Only zeker, afgelopen zondagmiddag bij Paviljoen Beerschoten. 

Het romantische en mooi 
geïntoneerde Bloemen-
duet van Delibes werd 
afgewisseld met de 
strenge orgelklanken van 
Bachs ‘Wachet auf, ruft 
uns die Stimme, dat ove-
rigens koddig werd aan-

gekondigd als ‘Sleepers, 
awake!’, hoewel Bach 
toch geen enkel woord 
Engels sprak. Waar-
schijnlijk was dat wijten 
aan de, soms wat lastig 
te volgen, bewerking van 
Bachs prachtige orgel-
koraal van de Brit Tom 
Bruton, een onbekende 
grootheid die veel voor 
saxofoons arrangeert.

Ook populaire meezin-
gers als ‘Yesterday’ en 
‘All by myself’ ontbra-
ken niet, maar alléén 
waren ze echter niet: 
zeven saxofoons, so-
praan, alt, tenor, bariton 
en bas, speelden sonoor 
en orgel-gelijk voor 
een tuin vol publiek, 
terwijl de beelden van 
Jits Bakker zich mee 
leken te verheugen. 
De zeven musici uit de 
Koninklijke Biltse har-
monie lieten een prach-
tige staalkaart zien van 

wat de klassieke saxo-
foon vermag: het door 
Adolphe Sax in Dinant 
ontwikkelde instrument 
vormt eigenlijk de brug 
tussen hout- en koperin-
strumenten, en is daar-
mee uitstekend geschikt 
voor heerlijke concer-
ten in de open lucht als 
deze.

Shantykoor Nootdweer 
uit Zeist sloot met veel 
enthousiasme en ge-
huld in schipperstenue 
het concert vrolijk af 
met Ierse liedjes, die 
als gemene deler vooral 
de liefjes overzee had-
den, met als onbetwist 
hoogtepunt het prach-
tige ‘Rose of Tralee’, 
de liefdesballade met 
als refrein: ‘It was the 
truth in her eyes ever 
dawning, that made me 
love Mary, the Rose of 
Tralee…’

(Peter Schlamilch)

Prima weer tijdens dit zomerconcert. Op 8 september wordt de reeks afgesloten 
met een optreden van het Grootharmonieorkest van de Koninklijke Biltse 
Harmonie.
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Bilthovense loopt record 
monstertriatlon

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 12 juli reikte burgemeester Sjoerd Potters de chapeaupenning uit aan Jacomina Eijkelboom 
uit Bilthoven. In een nieuwe recordtijd van 66 uur en 56 minuten rende, zwom en fietste zij 

van Londen naar Parijs tijdens de Enduroman Arch2Arc. Eén van ‘s werelds 
zwaarste duurproeven. Slechts vier vrouwen gingen haar voor.

Deelnemers tijdens de triatlon 
zetten een ongekende prestatie 
neer, waarbij zij grote afstanden 
moeten overbruggen: 3,5 kilo-
meter zwemmen, 180 kilometer 
fietsen en 42 kilometer hardlopen. 
Maar wat als je een record neerzet 
tijdens de Enduroman Arch2Arc? 
Een monstertriatlon van 140 ki-
lometer hardlopen, 33 kilometer 
zwemmen en 290 kilometer fiet-
sen?

Jacomina Eijkelboom uit Biltho-
ven deed het. En ook nog in een 
nieuwe recordtijd. Eind vorig jaar 
ging zij de uitdaging aan om deze 
duurproef tot een goed einde te 
brengen. ‘In oktober besloot ik 
mee te doen met de Enduroman’, 
vertelt zij. ‘Het is een van de 
zwaarste duurproeven en vooral 
tegen het zwemmen zag ik erg 
op’. Zondag 16 juni was het zo-
ver. Eijkelboom mocht van start 
vanaf de Marble Arch in Londen. 

Olietankers
Na 140 kilometer hardlopen, waar 
zij 19 uur over deed, kwam Jaco-
mina aan in Dover. Eijkelboom: 

‘Helaas moest ik hier acht uur 
wachten op goed weer, voordat ik 
mijn tocht zwemmend kon voort-
zetten. Het smalste stuk van het 
Kanaal is slechts 33 kilometer 
breed, maar ja, je hebt hier wel 
te maken met stromingen, zodat 
je altijd verder zwemt dan die 33 
kilometer in rechte lijn’. De over-
tocht, zwemmend naar Calais, is 
lastig. Zwemmers dienen niet al-
leen rekening te houden met de 
temperatuur van het water, maar 
ook met langsvarende olietankers 
van 300 meter. Het Kanaal is één 
van de drukst bevaren zeeroutes 
ter wereld. ‘Gelukkig hoef ik mij 
tijdens het zwemmen niet druk 
te maken over zeeschepen’, legt 
Eijkelboom uit. Naast mij vaart 
begeleiding mee. Zij zorgen er-
voor dat de kapitein van de olie-
tanker op de hoogte is van mijn 
zwemtocht. Van tevoren wordt 
de bemanning van een olietanker 
al op de hoogte gebracht van een 
passerende zwemmer’.

Fietsen
Na ruim 16 uur in het zeewater, 
met een watertemperatuur van 

slechts 14 graden, bereikte Eijkel-
boom de overkant van Het Kanaal. 
Eijkelboom: ‘Na het bereiken van 
het strand in Frankrijk, viel een 
zware last van mij af, maar dan 
ben je er nog niet. Ik moest weer 
terugzwemmen naar de boot, om 
mij in de haven van Calais te laten 
afzetten. Daar kon ik ruim drie uur 
rusten, alvorens op de fiets te stap-
pen, voor de laatste 290 kilome-
ter’. Na een nacht fietsen bereikte 
Eijkelboom op woensdag 19 juni 
om 10.55 uur de Arc de Triomphe 
in Parijs, als snelste vrouw ooit. 

Beperkte deelname
Slechts een beperkt aantal deelne-
mers mag per jaar op aanvraag, na 
een gedegen voorbereiding, een 
poging wagen om zo snel mogelijk 
van Londen naar Parijs te komen. 
Negentien jaar geleden ging de 
eerste Arch2Arc van start. In 2011 
werd het eerste vrouwelijk succes 
behaald met een tijd van 97 uur en 
37 minuten. Tussen 2000 en 2018 
werd 71 keer een poging gedaan 
de tocht tot een succes te maken. 
Slechts 34 atleten haalden uitein-
delijk de finish. 

Na ruim 66 uur bereikte Jacomina Eijkelboom de finish in Parijs, met 
v.l.n.r. burgemeester Sjoerd Potters, begeleidster Marinka, Jacomina 
Eijkelboom en sportwethouder Madeleine Bakker-Smit.

Brons voor eventingteam
Van 10 tot 14 juli werd in Maarsbergen het Europees Kampioenschap eventing verreden. Nooit 

eerder was Nederland gastland voor een Europees kampioenschap. Met 2 deelnemers uit 
De Bilt bij de Young Riders kreeg het evenement een lokaal tintje.

Bij de Young Riders (tot 21 jaar) 
kwamen Olivia Pleijsier uit Bilt-
hoven en Lucy Groenen uit Groe-
nekan voor Nederland aan de start. 
Olivia die al eerder ervaring op 
Europese kampioenschappen had 
opgedaan met haar paard Spirit 
Excalibur maakte deel uit van het 
Nederlandse team. Voor de minder 
ervaren Lucy Groenen met haar pas 
8 jarige paard Gyon was er een in-
dividuele plek.

Drie onderdelen
Bij eventing komen 3 onderdelen 
uit de paardensport samen in 1 
wedstrijd. Olivia en Lucy zetten in 
het dressuuronderdeel beiden een 
prima proef neer waarna zij uitke-
ken naar het spectaculaire crosson-
derdeel op zaterdag. Olivia ging in 
de cross als eerste Nederlander van 
start en wist de zware cross fout-
loos af te leggen. Lucy liep aan het 
begin van de cross tegen problemen 
aan en besloot het parcours vrijwil-
lig te verlaten. Zondag vond het 
beslissende springparcours plaats. 
Het Nederlandse team ging er op 
een bronzen positie in en gaf die 
plek ook niet meer uit handen. Vol-
gend jaar vinden de Europese kam-
pioenschappen in Engeland plaats. 
Olivia zal er dan niet meer bij zijn 
vanwege haar leeftijd, Lucy hoopt 
de komende tijd meer ervaring op te 
doen en dan een plek in het Young 
Riders Team te bemachtigen.

Foto’s EventingPhoto

Olivia neemt geconcentreerd de moeilijke punt in het water met Spirit 
Excalibur.

Lucy met haar 8-jarige Gyon lichtvoetig door de dressuurbaan.

Irene Beach talenten 
slaan toe

Voor de beachvolleybalsters van Irene beach was het weekeinde 
van 7 juli een topweekend. In Scheveningen sleepte Nadine Ever-
aert samen met haar maatje Serena van der Made de nationale 
titel in de categorie meisjes onder 19 jaar in de wacht.

Vooraf was het Irene Beach team de torenhoge favoriet voor de titel 
waardoor de druk op het jonge team enorm was. Tijdens de wedstrij-
den was daar weinig van te merken want tijdens het toernooi werd 
er niet één set verloren. ‘We wonnen uiteindelijk nogal gemakkelijk, 
maar ik vond het toch reuze spannend’ aldus Nadine Everaert die in-
middels een plaatsje in de jong oranje beachvolleybal selectie van de 
Nevobo heeft verworven.

Chill weekend
Op het zelfde moment haalde Esmee Priem een huzarenstukje uit in 
Groningen, in een bloedstollende finale wist de 19-jarige Irene speel-
ster de finale van de eredivisie beachvolleybal te winnen. Na in de 
eerste wedstrijden al een paar gerenommeerde topspeelsters te heb-
ben verslagen werd in de finale gewonnen van het team Van Driel/
Schoon dat vorige week nog zilver had gewonnen op het Europees 
Kampioenschap onder 20 jaar. ‘Ik ben zo blij’ jubelde Esmee met het 
voor haar zo kenmerkende enthousiasme die met deze zege na Pleun 
Ypma de tweede Irene speelster is die een eredivisie toernooi wist te 
winnen. Alsof dat nog niet genoeg was zorgde Nadines zus en Esmees 
hartsvriendin Fuerra Everaert voor een daverende verrassing door op 
het NK voor meisjes onder 21 jaar een bronzen medaille te winnen. 
Fuerras commentaar kwam niet veel verder dan ‘dit is zo chill’ wat 
eigenlijk een mooie samenvatting was van het weekend. Een chill 
weekend voor Irene Beach.                (Michel Everaert)

Grote blijdschap op het NK Jeugd.



Koffieconcert in 
Gaudeamus

Zondag waren Juho Myllylä en Wesley Chen te gast in Gaudeamus. Dit 
jonge duo heeft in dit huis al meerdere malen opgetreden. Juho speelt 
blokfluit en Chen piano en klavecimbel. Naast composities van Carl 
Philipp Emmanuel Bach, Georg Philipp Telemann en Elisabeth-Claude 
Jacquet, uit de baroktijd, stonden 
er stukken van hedendaagse com-
ponisten op het programma. 

De Canadese componist Peter 
Hannan (1953), laat de uitvoe-
rend musicus vrij in zijn keuze op 
welk instrument de compositie 
gespeeld wordt. Juho Myllylä en 
Wesley Chen speelden op piano 
en blokfluiten. Ook speelden zij 
een klassieker van Carl Philipp 
Telemann op het klavecimbel en 
blokfluit.
De Finse componist Jukka Tien-
suu, 1948, zoekt verbinding tus-
sen de oude en nieuwe muziek. 
Ook maakt hij gebruik van elek-
tronische effecten, wederom op 
het klavecimbel. Zijn werk wordt 
in de tempi presto en zelfs pres-
tissimo gespeeld, waarbij de uit-
voerenden ook verbale geluiden 
lieten horen.      (Frans Poot)
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Let op!! 21 juli zijn wij gesloten!!

Woe.
17-07
Do.

18-07
Vr.

19-07
Za.

20-07
Zo.

21-07

Varkenshaasje met brie 
en mosterdsaus

Gebakken zeewolffilet 
met witte wijnsaus

Quinoa-salade 
met olijven en 
groentekroket

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
24-07
Do.

25-07
Vr.

26-07
Za.

27-07
Zo.

28-07

Gebakken 
diamanthaasfilet 

met stroganoffsaus

Victoriabaarsfilet 
met kappertjessaus

Vegetarische pizza 
met koolsla

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Zware regen leidt tot overlast
Vrijdag 12 juli was er weer ‘water in overvloed’ wat verspreid door 
de gemeente aardig wat beeldmateriaal van de overlast opleverde. 

Een willekeurige plaats in ons 
land krijgt gemiddeld vijf keer 
per jaar een hoeveelheid regen 
van minstens 20 en 24 millime-
ter binnen een etmaal. Maar het 
kan nog erger. De meeste regen 
valt in de zomer, vooral uit on-
weersbuien. Zo kreeg De Bilt op 
1 augustus 1917 een hoeveelheid 
van 62,3 millimeter in de regen-
meter en op 19 juli 1966 viel hier 
61,2 millimeter. Landelijk staat 
het record op 208 millimeter door 
wolkbreuken op 3 augustus 1948 
in Voorthuizen. Uitzonderlijk was 
vooral de zware regen op 28 juli 
toen in een groot gebied in twee 
dagen meer dan 100 millimeter 
werd opgevangen. In deze eeuw 
waren de zomer van 2003 en 2013 
met landelijk gemiddeld achter-
eenvolgens 119 en 137 millimeter 
in De Bilt de droogste zomers. De 
overige waren nat of zeer nat, de 

zomer van 2011 was met landelijk 
350 millimeter tegen 225 milli-
meter normaal zelfs de natste in 
ruim een eeuw.

Records
Ook de laatste jaren viel vooral 
zomers lokaal veel regen. De zo-
mer van 2006 telde dertien dagen 
met zware regen, dat wil zeggen 
meer dan 50 millimeter in een et-
maal op minstens één weerstation. 
De zomers van 2001 en 2002 tel-
den ieder twaalf dagen met zware 

regen. De zomer van 2014 heeft 
elf dagen met zware regen opge-
leverd.

Hessenweg
Op de Hessenweg is bij extreme 
regenbuienweersomstandighe-
den m.n. voor het gedeelte tussen 
Henrica van Erpweg en Looydijk 
vaak ‘geen doorkomen aan is’ 
omdat de overvloedige hoeveel-
heid regen slecht af te voeren is. 
Anna Fallon namens de Gemeente 
De Bilt hierover: ‘De gemeente 
heeft deze signalen ook gekregen. 
Het klopt inderdaad dat de afvoer 
van hemelwater vooral bij de par-
keerplaatsen aan de Hessenweg 
niet goed werkt. Er zitten slechte 
plekken in het leidingwerk van 

de straatkolken, waardoor 
de afvoer naar het hoofd-
riool in de weg niet goed 
gaat. Een oplossing is om 
de stoep en parkeervakken 
open te maken en de leidin-
gen opnieuw aan te sluiten 
op het hoofdriool. Deze op-
lossing wordt door de ge-
meente eerst besproken met 
de winkeliers’.  
          [Henk van de Bunt]

Naast een filmpje maakte 
schoenmaker Gijsbert van der 
Meyden (Looydijk) deze foto van de 
vele regen die zo kort en hevig moest 
worden verwerkt. 

Plutolaan in Bilthoven veranderd in zwembad. (foto Janny Smits) 

Parkeerplaatsen op de Hessenweg 
staan lang nadat het geregend heeft 
nog onder water omdat de afvoer 
niet goed werkt.

Ook in Groenekan (voor het 
kantoor van De Vierklank) 
had de overvloedige regen 
moeite met verdwijnen.

Het Biltse 
Groene Lintje 

Inwoners van De Bilt bepalen wie het Groene Lintje 2019 wint; 
iedere inwoner kan tot uiterlijk 15 augustus zijn stem uitbrengen 
via de website www.debilt.groenlinks.nl. De uitreiking zal begin 
september plaatsvinden.

Genomineerd voor het Groene Lintje 2019 zijn Luuk Schouten (tuinde-
rij Eyckenstein - https://landgoedgroenten.nl -), Astrid Nubé en Trudie 
van Haaster (RecycleLAB - http://www.hetrecyclelab.nl -) en Joanne 
Ronhaar, Willy Douma en Maaike Noorlander 
(BiltsHeerlijk - https://biltsheerlijk.nl).

De genomineerde voor het Groene Lintje.

In het koffieconcert maakten de toehoorders kennis met moderne, 
zelden vertolkte, composities, waarbij het gebruik van elektronische 
effecten bijzondere sferen opriepen.
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