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Actie PeukMeuk in Gemeente De Bilt 
door Henk van de Bunt

Op 10 juli vindt actie Peukmeuk plaats in de gemeente De Bilt. Plog It Up De Bilt nodigt iedereen 
uit om tussen 11.00 en 15.00 uur de Kwinkelier in Bilthoven en omgeving peukvrij maken. 

Anke Hazeleger van Plog It Up De 
Bilt: ‘We willen winkelend publiek 
en horecabezoekers bewust maken 
van de peukenproblematiek en ze 

bewegen om hun peuk alleen in as-
bakken, afvalbakken of peukenpoc-
kets te deponeren in plaats van op 
straat, in de bosjes of in het riool’. 

Een grote plastic-cilinder staat cen-
traal op het plein bij de Kwinkelier, 
hierin worden de opgeruimde peu-
ken verzameld. Anke: ‘Zo laten we 
zien om hoeveel peuken het gaat. 
Ook verkopen we op 10 juli  voor 
twee euro tijdens de actie handige 
peukenpockets om je peuken in te 
doen’.  

Plastic 
Veel mensen denken dat sigaretten-
filters biologisch afbreekbaar zijn. 
Niets is minder waar. Een sigaret-
tenfilter bevat chemicaliën die 8 
liter water vervuilen en bovendien 
bevatten veel filters celluloseace-
taat (plastic), arseen, lood en pes-
ticiden. Zodra een filter uit elkaar 
valt (bijvoorbeeld doordat het in 

contact komt met water) sijpelen 
die chemicaliën het water of de 
grond in. Het kan tussen de twee en 
de twaalf jaar duren tot zo’n peuk 
niet meer zichtbaar is. 

Opruimers gezocht 
Plog it Up De Bilt zoekt nog men-
sen, jong en oud, die op 10 juli tus-
sen 11.00 en 15.00 uur peuken wil-
len verzamelen. 
Anke: ‘Leuk als je mee wilt plog-
gen, lopend opruimen kan natuur-
lijk ook en als je een uurtje mee 
wilt doen is ook prima natuurlijk. 
We zorgen voor opruimmateria-
len en we verzamelen op het plein 
tegenover de Hema’. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden via: anke@
sportiefinhetgroen.nl .

Aangepaste poster-
vaccinatiecampagne

door Marijke Drieenhuizen

In de gemeente De Bilt staan 25 billboards verspreid over de verschillende kernen waarop 
burgemeester Sjoerd Potters, de wethouders Madeleine Bakker en Dolf Smolenaers en een 

aantal inwoners mensen oproepen om ook de mouwen op te stropen om zich te laten vaccineren.

Tegenstanders van het vaccine-
ren of vandalen hebben inmiddels 
meerdere billboards beklad met an-
ti-vaccinatieleuzen. De campagne 
bereikt zo niet het gewenste effect 
en de gemeente past de campagne 
daarom aan. De intentie was goed: 
mensen oproepen zich te vaccine-
ren om zo de vaccinatiegraad te 

laten stijgen waardoor bij nieuwe 
mogelijke uitbraken er minder be-
smettingen zullen zijn; zeker nu 
volgens het RIVM de Deltavariant 
aan een opmars bezig is. 

Daarbij is ook duidelijk dat ieder-
een zelf de keuze mag maken om 
zich wel of niet te laten vaccineren. 

Daarom staat er op de billboards 
ook een verwijzing naar de website 
van de rijksoverheid met feitelijke 
informatie over het coronavirus en 
het vaccineren.

Wethouder 
Een van de deelnemers aan de cam-
pagne is wethouder Madeleine Bak-
ker. Zij wilde ook graag meedoen. 
‘Als wethouder Volksgezondheid, 
dochter van een bejaarde moeder, 
moeder van in grote steden wonen-
de jeugdigen en sociale liefhebber 
met vrienden, vriendinnen en vele 
anderen laat ik me vaccineren voor 
de gezondheid van ons allen. Hoe 
meer mensen gevaccineerd zijn, 
des te kleiner de kans op ziekte, te 
grote belasting van de zorg en ver-
kleinen van het risico dat andere 
zorg niet geleverd kan worden’.

Aangepaste campagne
De campagne stopt niet, zo laat een 
woordvoerder van de gemeente 
weten, alleen zullen ze de bekladde 
posters van de campagne verwij-
deren. Hier wordt een alternatief 
voor geplaatst met hetzelfde motto. 
Wethouder Madeleine Bakker: ‘We 
laten de bekladde posters dus ver-

wijderen aangezien we de beklad-
ding beledigend vinden voor de 
inwoners uit onze gemeente die 
hieraan hun medewerking hebben 
verleend. Naast de postercampagne 
communiceren we ook via onze ei-
gen communicatiekanalen omdat 
we het belangrijk vinden dat zoveel 

mogelijk mensen zich laten vacci-
neren. Als onze inwoners twijfelen 
over een coronavaccinatie vinden 
we het belangrijk dat ze de juiste in-
formatie tot zich nemen om tot een 
persoonlijk goede keuze te komen 
en niet via desinformatie die helaas 
ook rondgaat’. 

Ongewenste creativiteit op het oorspronkelijke bord in de Westbroekse 
Korssesteeg.

Sommige billboards zijn ten prooi gevallen aan vandalisme.

De actie Peukmeuk is op 10 juli tussen 11.00 en 15.00 uur de Kwinkelier 
in Bilthoven.
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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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/07 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden via 

kerkelijkbureau@pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/07 • 09.30u - Ds. P. Wijnberger
11/07 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert

Woudkapel
11/07 • 10.30u - Gastpredikant

Marien van den Boom
Maximaal 30 personen;

aanmelden via opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

11/07 • 14.00u - de heer Jan Poot 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
11/07 • 11.00u - Eerste communieviering 

Pastoor J. Skiba

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
11/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 
(nog even) besloten bijeenkomsten.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
11/07 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers 

Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

11/07 • 10.00u - Mevr. ds. Arrie van Veen

R.K. St. Michaelkerk
11/07 • 10.00u -

Communieviering Wies Sarot
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/07 • 10.00u - spreker dhr. Joost Bijl

D.V. 18-07, 25-07 en 01-08 geen 
kerkdiensten

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/07 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/07 • 10.00u - Ds. A.J. Schalkoort
11/07 • 18.30u - Ds. K.J. Kaptein 

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/07 • 11.00u - ds. R. Alkema
Diensten weer vrij toegankelijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/07 • 10.00u - Ds. G. H. Kruijmer
11/07 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat

Besloten karakter
en digitaal via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/07 • 10.00u +18.30u -
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
11/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema

Diensten vrij toegankelijk.

St. Maartenskerk
11/07 • 10.00u -

Openhuisviering G. Lenssinck
Reserveren via

corona-vieringensm@marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/07 • 10.00u - Dhr. J.W. de Besten
11/07 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

PKN - Herv. Kerk
11/07 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
11/07 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Boekenclub Idea

Bibliotheek Idea Bilthoven orga-
niseert twee ‘open leesclubs’. 
Bea van de Bibliotheek vertelt 
over de boeken en over hoe je 
een boekbespreking kunt hou-
den. Geschikt voor wie een nieu-
we boekenclub wil beginnen én 
voor bestaande boekenclubs die 
nieuwe ideeën op willen doen om 
het gesprek gaande te houden. 
Op donderdag 8 juli van 10.30 
tot 11.30 uur wordt ‘t Hooge Nest 
van Roxane van Iperen bespro-
ken en op 22 juli Ik wil leven 
van Lale Gül. Kijk van tevoren 
naar het livestream interview met 
Roxane van Iperen door Bea Rig-
ter op 2 juni in de Woudkapel. 
Ga naar Woudkapel.nl klik op 
uitzendingen 2 juni. Geen kosten, 
wel vooraf aanmelden

Koffieochtend Leut

Iedere woensdagochtend is er 
koffieochtend Leut in het dorps-
huis van Hollandsche Rading. U 
bent van harte welkom van 10.00 
tot 12.00 uur. We houden ons aan 
de geldende coronaregels.

Kinderclub

Op zaterdag 10 juli is er van 
10.30 tot 12.00 uur weer kin-
derclub bij Zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg, Dorpsweg 85 in 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Meer informatie of ons gratis 
’laatste wensen

Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Wilt u graag:

 het gratis “laatste wensen boekje”  ontvangen?

 een gesprek met Kees van Asselt voor het vastleggen 
 van mijn wensen?

Ga naar:  

of bel Kees van Asselt:       06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl/laatste-wensenboekje-aanvragen/

kvanasselt.nl

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 10 juli haalt Stichting Warm Hart weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier (ge-
bundeld of in dozen) of de papierkliko met handgreep naar straatkant 
vóór 8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 10 juli oud papier op 
in Maartensdijk. De papierwagens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Maartensdijk met een Bijbel-
verhaal, zingen en spelen. Ook 
wordt er weer geknutseld en 
worden de dieren gevoerd. Alle 
kinderen uit Maartensdijk e.o. 
in de leeftijd van 4 -12 jaar zijn 
welkom. Aanmelden kan via bij-
belclubderegenboog@gmail.com 
of tel: 0346-211970.

Geen Imkerijdagen

Als alternatief voor de Open 
Imkerij-dagen is er “Het Bijen-
journaal’. Vrijdag 9 juli is de eer-
ste aflevering. Naast interviews, 
een vragenrubriek en het item 
‘hoe word je imker in één dag?’ 
gaat presentatrice én imker Nina 
Moerdijk met haar ‘Bijenteam’ 
op ontdekkingsreis in de wereld 
van de bijen. Het Bijenjournaal 
is tot en met 16 juli dagelijks te 
zien op het YouTubekanaal van 
de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging.  

Vakantie-Bijbel-Feest  
in De Bilt

Dit jaar kan het Vakantie Bijbel 
Feest in De Bilt met een klei-
ne aanpassing weer op normale 
wijze plaatsvinden. Basisschool-
kinderen kunnen zich inschrij-
ven voor 25 of 26 augustus. Van 
10.00 tot 15.00 uur zijn 50 kin-
deren welkom. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Aanmelden 

kan op www.dorpskerkdebilt.nl/
vakantiebijbelfeest tot en met 23 
augustus.

Repair Cafe bij WVT 

Op zaterdag 10 juli is er weer een 
Repair Cafe bij WVT in Bilthoven. 
Bij het Repair Cafe kun je kapotte 
spullen komen repareren met hulp 

van ervaren reparateurs. Zij helpen 
bij het repareren van kleding, elek-
trische apparaten, computers, fiet-
sen, houtwerk en speelgoed. De 
toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage welkom. Locatie: WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven, Inloop 
van 11.00 tot 14.00 uur. Meer 
informatie: repaircafebilthoven.
wordpress.com/

Vrijwilligersvacatures
De vrijwilligerscentrale van Mens De Bilt is hét aanspreekpunt voor ie-
dereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen en adviseert de maatschap-
pelijke organisaties over alles wat met vrijwillige inzet te maken heeft. 
De centrale van Mens De Bilt bemiddelt bij het zoeken naar vrijwil-
ligerswerk. Er is een inloopspreekuur, de online vrijwilligers-vacatu-
rebank en de jaarlijkse vrijwilligersbanenroute waarbij je kennismaakt 
met maatschappelijke organisaties die vrijwilligers zoeken
Op de vacaturebank staat een ruim en breed aanbod van vrijwilligers-
vacatures. Ook helpt de organisatie graag online of via een persoonlijk 
gesprek op weg bij het maken van een keuze die past bij wensen, ta-
lenten en agenda. Coördinator Naomi van der Meijden geeft informatie 
over de mogelijkheden bij de Vrijwilligerscentrale.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Melkweg weer open

Graag wil ik een reactie geven op het artikel ‘Bilthovense Melkweg 
weer open en ik wil ‘effe wat kwijt’: ‘Wat fijn, dat de weg weer open 
is en wat ziet het er mooi uit. Ook het nieuwe wijkje ziet er prachtig 
uit. Ik ken de plek sinds mijn kinderenjaren. Hier stond de Jan Lig-
thartschool: de school waar mijn vader directeur was. Met pijn in het 
hart heb ik gezien hoe de school werd afgebroken. Mijn vader zal vast 
vanuit de hemel tevreden zijn, omdat er zo’n mooie wijk is gekomen’.

‘Wat ligt het fietspad van de snelfietsroute er prachtig bij. Maar de 
ontwerpers zijn wel wat vergeten? Als bewoner van de Leyen fiets ik 
dagelijks het tunneltje onderdoor. Helaas is er vanaf daar totaal geen 
logisch efficiënte route naar de Melkweg. Fietsers vanuit de Leyen 
laten ze lekker omrijden. Niks snelfietsroute. Jammer. Gemiste kans’.

Annet Akkerman
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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

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Koninklijke Onderscheiding voor 
mevrouw de Pater-Knol

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 29 juni de versierselen uit die horen bij de Koninklijke 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan mevrouw F.M. De Pater-Knol. De uitreiking 

vond plaats in de trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. 

Mevrouw de Pater is sinds 2002 
werkzaam als directeur van Stich-
ting Roomsch Catholijk Oude Ar-
men Kantoor. RCOAK is opgericht 
in de late middeleeuwen als diaco-
nale instelling met als doelstelling 
de zorg voor ouderen in Neder-
land en voor armen in Amsterdam. 
Thans is het een van de grootste 
vermogensfondsen van Nederland. 
Met de opbrengst van het vermo-
gen ondersteunt de stichting initia-
tieven en projecten die de kwaliteit 
van leven van ouderen bevorderen 
in Nederland en het Caribisch deel 
van het Koninkrijk. Daarnaast on-
dersteunt de stichting in Amster-
dam projecten gericht op armoede-
bestrijding en noodhulpverlening 
voor kwetsbare groepen. 

Vitaliteit
Mevrouw de Pater heeft het fonds 
na haar aantreden als directeur 
in 2002 getransformeerd van een 
klassiek vermogensfonds tot een 
eigentijds, toonaangevend charita-
tief fonds met landelijke dekking. 
Zij heeft innovatieve, agendabepa-
lende themaprogramma’s opgezet, 
die blijvende positieve veranderin-
gen voor het welzijn van ouderen 
in de samenleving tot stand heb-
ben gebracht. Zo werden ‘Vitaliteit 
Ontmoet Kwetsbaarheid’, een lan-
delijk stimuleringsprogramma ge-
richt op vrijwilligersinzet van vitale 
ouderen voor kwetsbare ouderen en 
‘Lang Leve Kunst’, een stimule-
ringsprogramma voor kunstparti-

cipatie van ouderen gerealiseerd. 
Begin 2021 heeft het succes van dit 
themaprogramma geleid tot de op-
richting van het zelfstandige Lang 
Leve Kunst Fonds. 

Vogelzang
Namens het RCOAK en andere 
betrokken fondsen vervult zij een 
cruciale, coördinerende en stimu-
lerende rol bij de (corona)voedsel-
hulp aan on-ge-documenteerden in 
Amsterdam en aan arme gezinnen 
in het Caribisch deel van het Ko-
ninkrijk. 
Samen met 10 andere bestuurders 
en directeuren zet zij zich in op on-
dersteuning van minderbedeelden 

in Amsterdam. Zij is vicevoorzit-
ter van de Vereniging van vermo-
gensfondsen in Nederland die de 
belangen behartigt van fondsen en 
foundations. Zij is organisator en 
gastvrouw bij Wijkinitiatief Bilt-
hoven (organisatie en begeleiding 
van koffie-ochtenden voor oudere 
bewoners in de wijk Vogelzang); 
bestuurslid van het Fonds Bijzon-
dere Noden Amsterdam, bestuurs-
lid van het Aletta Jacobs Fonds, dat 
initiatieven steunt voor een wereld 
waarin iedereen gelijke kansen op 
ontplooiing krijgt, alsmede initia-
tieven om de historie van de vrou-
wenbeweging te bewaren en levend 
te houden.

Op verzoek van burgemeester Sjoerd Potters speldde haar man (links) de 
onderscheiding op. [foto Henk van de Bunt]

Boekpresentatie Patriot
in de Diaspora

door Walter Eijndhoven

Maandag 28 juni presenteerde het Online Museum De 
Bilt het boek ‘Patriot in de Diaspora - de omzwervingen 
van Adriaan Hendrik Eyck’ op Landgoed Eyckenstein in 
Maartensdijk. Belangstellenden in de geschiedenis van 

Eyckenstein kunnen het boek nu ook lezen als E-book op 
de website van Online Museum De Bilt.

‘De ontdekking van het document uit de 18e eeuw is van grote natio-
nale betekenis’, vertelt Anne Doedens, historicus en medeauteur van 
het nieuwe boek. ‘Vlak voor het begin van de coronacrisis ontdekte ik, 
samen met de onlangs overleden auteur Pieter van Hees, vier schriftjes 
over het leven van Eijck in het Nationaal Archief in Den Haag’.

Hiaat
De vier schriftjes bleken van grote waarde en een hiaat te vullen in 
de Nederlandse geschiedenis. Meer dan 230 jaar geleden viel het Prui-
sische leger Nederland binnen en verliet Eyck op stel en sprong het 
Nederlands grondgebied om zo uit handen te blijven van de Pruisen. 
Samen met andere patriotten vluchtte hij, vanuit zijn landgoed (Eyc-
kenstein), naar Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De patriotten verzetten 
zich tegen stadhouder Willem V van Oranje en diens vrouw Wilhel-
mina, de zus van de Pruisische koning. Vanuit Noord-Frankrijk hoopte 
hij een revolutie te ontketenen in Nederland.

Otto van Boetzelaer, bewoner van Landgoed Eyckenstein, is blij met alle 
aandacht voor de geschiedenis van het Maartensdijks landgoed. Doe-
dens: ‘Helaas kon Van Hees zijn werk niet afronden, zodat ik het boek 
graag als eerbetoon aan hem opdraag’. 
Informatie over het boek en de podcast is te vinden op de website van 
www.onlinemuseumdebilt.nl

Onder toeziend oog van (links) Arie-Jan Ditewig (Online Museum) en 
(rechts) Otto van Boetzelaer overhandigt Anne Doedens het eerste boek 
aan Serieke Verschuur, partner van de in april overleden coauteur Pie-
ter van Hees.

Rectificatie
In het verslag van het Vragenhalfuur uit de gemeenteraad van 24 juni 
staat een storende fout.

De zin:
‘Er wordt een oefengolfterrein conform het bestemmingsplan aange-
legd en dat is leidend. Het is inclusief een ondersteunende horecagele-
genheid in het hoofdgebouw. Van een pannenkoekenrestaurant en een 
partycentrum is geen sprake.’
moet zijn:
‘Er wordt een oefengolfterrein conform het bestemmingsplan aange-
legd en dat is leidend. Het is inclusief een ondersteunende horecagele-
genheid in het hoofdgebouw en een pannenkoekenrestaurant. Van een 
partycentrum is geen sprake.’

[Redactie Vierklank]
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Heerlijke zoete
Galia meloenen
Per stuk € 1,49
Hollandse
Broccoli
500 gram € 0,79

Gevulde parelhoen
met garnituur

€ 14,95
Per portie

Gele curry
met scampi’s en basmatierijst

€ 1,75
100 gram

Witlofschotel
met ham en kaas

€ 1,25
100 gram

Onze bekende
Hazelnoot–schuim taart
Nu € 15,95
Heerlijke
Florentines
Per pak € 6,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 juli.

Het seizoen is begonnen...

De lekkerste
Hollandse kersen!!!
Groot, donker en zo lekker...

Van onze vaste teler!!!

Heeft u onze kersentaart, 
gebakje en dessert

al geproefd?? 
Alles uit eigen keuken!!!

Desem 
Rustique bol
Nu  € 2,99
De lekkerste
Rozijnen bollen
Zak 5 stuks € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten en 
rauwkost salades 
 100 gram € 0,90

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot assor-
timent met luxe voor-
gerechten en culinaire 

hoofdgerechten.

Notenafdeling:
Gerookte 
amandelen 
PER BAK € 3,99

Diverse soorten
Lasagnes

€ 1,25
100 gram

Verse Hollandse
Bospeen

€ 1,49
Per bos

Zoet en sappig…
Clementines mandarijnen

€ 1,49
500 gram

12
07

13
07

14
07

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

KIPFILET

GRILLWORST + LEVERWORST

3 BIEFSTUKJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

6 TARTAARTJES2 POND HALEN
1 BETALEN

SAMEN 
VOOR

6.-
WOENSDAG GEHAKTDAG

RUNDERGEHAKT

Half om half gehakt  1 Kg  |  6.48

Rundergehakt   1 Kg  |  7.48

Gekruid gehakt   1 Kg  |  7.48

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 8 juli t/m woensdag 14 juli

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070

BIJ AANKOOP VAN 1 KG KAAS 
EEN DOOS EIEREN GRATIS

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

Gebraden rosbief

Boeren beenham

Gegrilde fricandeau

Filet Americain

Sellerie salade

Ei-bieslook salade

3 X 100 
GRAM

6.98

3 X 100 
GRAM

5.98

250 GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO NOTEN

7.-
7.-
7.-2 POND HALEN

1 BETALEN

NA 8 WEKEN VERBOUWING 
HETEN WIJ U WEER VAN 

HARTE WELKOM IN ONZE 
NIEUWE WINKEL MET ONS 

UITGEBREIDE ASSORTIMENT!



 De Vierklank 5 7 juli 2021

advertentie

Herenweg 35  Maarssen  www.vechtweelde.nl

Tuincafe
Vanaf Zaterdag 10 Juli is

weerOns vernieuwde
Openingstijden:
Maandag-Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 17.00 uur, zondag 12.00 tot 17.00 uur

OPEN!

Herenweg 35  Maarssen  www.vechtweelde.nl

Nieuw verhalenboek van Karel Beesemer
door Henk van de Bunt

Karel Beesemer - 86 jaar oud - kan het schrijven van boeken niet laten. Zijn tiende boek - een 
verhalenboek met vijfenvijftig korte verhalen, die qua inhoud nogal verrassend verschillen - 

werd al in 2019 geïntroduceerd. ‘Opgeraapt en opgeschreven’ is inmiddels op de markt.

Tijdens de wordingsgeschiedenis 
van dit verhalenboek ‘Opgeraapt 
en Opgeschreven’ dienden zich 
tussentijds meerdere veranderin-
gen aan. Die aanpassingen beogen 
volgens Beesemer een duidelijke 
meerwaarde voor de inhoud van het 
boek. Maar het gevolg was wel dat 
het verhalenboek beduidend later is 
verschenen dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Dat had de schrijver 
er graag voor over. 
Zo werd aan het verhaal over de 
bekende Biltse kunstenaar Jits Bak-
ker de indrukwekkende geschiede-
nis ‘Waar de Airbornes daalden! 
toegevoegd en de aanvankelijk op-
genomen ‘pure verzinsels’ krijgen 
wellicht een plaatsje in een afzon-
derlijk nog uit te geven boekje.  

Toevoeging 
Jits Bakker is in Renkum geboren. 
Daar maakte Jits Bakker als kind 
De Slag om Arnhem mee. Uiterst 
kort daarna verscheen een uniek 
en vrijwel onbekend historisch ge-
schrift met veel afbeeldingen over 
de enorme verwoestingen van de 
gemeente Renkum als gevolg van 
De Slag om Arnhem. Het is als 
aanvulling helemaal passend bij 
het verhaal over Jits Bakker, die als 
kind het oorlogsgeweld gedurende 
die ingrijpende septemberdagen 
daar bewust heeft ondergaan. Het 
bijzondere historische document is 
geschreven in 1945 en het heeft als 
titel Waar de Airbornes Daalden! 

Het verhalenboek
Het is een kijk- en leesboek, met 

maar liefst vijftig autobiografische 
verhalen. Verhalen die rijk geïllus-
treerd zijn met vele foto’s en andere 
afbeeldingen. De beschreven anek-
dotes zijn qua inhoud verrassend 
verschillend. Meerdere verhalen 
bevatten een bepaalde historische 
en/of educatieve diepgang. Veel 
verhalen spelen zich af in Renkum. 
Daar heeft Beesemer (ook tijdens 
De Slag om Arnhem) vele jaren ge-
woond. Uiteraard komt ook De Bilt 
veelvuldig in beeld.  

Noorwegen
Het favoriete vakantieland van de 
schrijver is Noorwegen. Hij zegt de 
tel kwijt te zijn hoe vaak dat land 
zijn reisdoel was. ‘Royaal meer dan 
vijfenvijftig keer’ zo beweert hij 

stellig. Hij gaat nooit op reis zonder 
zijn laptop. ’s- Avonds, in de een of 
andere trekkershut (soms luxe en 
vaker sober), schrijft hij op speelse 
wijze vermeldenswaardigheden 
van de dagelijkse belevenissen op. 

Ook dit tiende boek van Karel Bee-
semer is op knappe wijze vormge-
geven door zijn zoon Marcel, die 
van beroep grafisch vormgever is. 
Oud burgemeester van De Bilt mr. 
Alexander Tchernoff schreef het 
voorwoord. Radio- en TV verslag-
gever Salomon Bouman schreef 
de tekst op de omslag. Voor meer 
info k.beesemer@planet.nl. Al eer-
der was er een lezersactie m.b.t. dit 
boek. De winnaars hebben inmid-
dels bericht ontvangen.

Donderdag 1 juli overhandigde oud-wethouder Karel Beesemer zijn 
nieuwe boek ‘Opgeraapt & Opgeschreven’ aan burgemeester Sjoerd 
Potters. 

Koninklijke Onderscheiding
voor Jacques Berk

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 30 juni op het gemeentehuis (Jagtlust) de versierselen 
uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau aan de heer 

J.A.J. (Jacques) Berk uit Maartensdijk. 

De heer Berk ontving de onder-
scheiding voor zijn grote verdien-
sten op meerdere gebieden; zo was 
hij penningmeester van het Cursus-
project in de gemeente Maartens-
dijk, onderdeel van de Stichtse Cul-
turele Raad te Utrecht. De stichting 
zette zich in om vraag en aanbod 
samen te brengen van mensen die 
in cursusverband iets willen leren, 
doen of zich willen ontspannen.

Kiro
Jacques Berk was medeoprichter 
en penningmeester van de Stichting 
Kinderhuis Rodopen (Kiro). Hij 
richtte samen met zijn partner de 
stichting op ter ondersteuning van 
kinderen en jongeren met een be-
perking in twee kindertehuizen in 
Dzhurkovo en Vidrare (Bulgarije). 
Hij zette diverse acties op om geld, 
kleding, apparatuur en (medische) 
hulpmiddelen te vergaren en te ver-
zenden. Daarnaast voerde hij mede 
overleggen met o.a. de gemeente. 
Tevens werd jaarlijks plaatselijk 
ondersteuning geboden. Nadat 
Bulgarije zich aansloot bij de EU 
veranderde de opzet van de wees-

huizen in positieve zin en werd de 
stichting opgeheven. 

Voedselbank
Berk is coördinator van en vrijwilli-
ger bij de Stichting Voedselbank De 
Bilt; hij heeft bijgedragen aan de 
afsplitsing van de locatie Zeist en 
de oprichting van de Biltse locatie. 
Hij verzorgt de werving en selectie 
van zijn medevrijwilligers en coör-
dineert hen. Daarnaast verzorgt hij 
de administratie omtrent de afne-

mers en onderhoudt hij de contac-
ten met diverse instanties voor de 
verwijzing van inwoners met pro-
blemen. Bij de start van de Voedsel-
bank werden 11 gezinnen van een 
pakket voorzien, inmiddels zijn het 
130 gezinnen (330 personen). Hij is 
penningmeester van Moestuinver-
eniging Tuinmaar te Maartensdijk 
(100 leden). Wanneer de leden na 
het oogsten groente ‘over’ hebben, 
dan worden deze door betrokkene 
meegenomen naar de Voedselbank.

Burgemeester Sjoerd Potters reikte de onderscheiding aan Jacques Berk 
(links) uit in de Trouwzaal op Jagtlust. [foto Henk van de Bunt]

Eerste vliegende waterstofboot
door Walter Eijndhoven

Na een jaar lang van hard werken slaagde het TU Delft Solar 
Boat Team erin hun boot over het water te laten vliegen. 
Hiermee kwam een droom uit van het twintig studenten 
tellende team. Met een snelheid van 22 kilometer per uur 

verhief de boot zich uiteindelijk boven de golven. Klaar voor 
een nieuwe toekomst.

Om dit te bereiken zetten de studenten hun studie een jaar aan de kant, 
met maar één gezamenlijk doel: een vliegende boot ontwerpen, het 
winnen van de lange afstandsrace in Monaco en de zeevaart inspireren 
naar een groene en duurzame toekomst.
‘Vorig jaar zomer kwamen wij voor het eerst bijeen om onze droom 
te verwezenlijken’, vertelt Simone Vis uit Bilthoven en teammanager 
van het project. ‘Iedere student neemt zijn of haar eigen expertise mee 
om ons project te laten slagen. Daarom komen zij vanuit diverse stu-
dierichtingen: Wiskunde, Industrieel Ontwerpen, Elektrotechniek, Ma-
ritieme Techniek, Natuurkunde, Lucht- en Ruimtevaarttechniek, maar 
ook Communicatie’.

Waterstofboot
Ieder jaar doet de TU Delft mee 
met de wereldkampioenschappen 
in Monaco, waar alle teams zich 
de laatste 15 jaar voor inzetten. 
Vis: ‘Al die jaren hebben onze bo-
ten gevaren op de energie van de 
zon. Dit jaar doen wij het anders. 
Dankzij allerlei innovaties weten 
wij inmiddels veel over diverse 
technieken. Dit jaar bedachten 
wij een nieuw plan, namelijk een 
waterstofboot. Wij noemen ons 
project Hydro Motion. Wij scha-
kelen over van het opwekken van 
energie met zonnepanelen naar 
het opslaan van groene energie. 
Waterstof is hiervoor ideaal’. Met 
deze boot doet het studententeam mee aan de Open Sea Class van de 
Monaco Energy Boat Challenge.

Toekomst
Volgens de website van het Solar Team zetten de studenten een vol-
gende grote stap naar een duurzame toekomst en een groene maritieme 
industrie. Door klimaatverandering verandert de kijk op het gebruik 
van olie en gas en komt een andere benadering om de hoek kijken naar 
een uitstootvrije toekomst. Met het gebruik van waterstof komt die 
dichterbij.
De boot waar het team dit jaar aan werkte is ruim acht meter lang, 
uitgerust met een compleet waterstofsysteem, volledig voorzien van de 
slimste elektronica en draagvleugels. Bij een snelheid van 22 kilometer 
per uur vliegt de boot zo’n veertig centimeter boven de golven. Door 
de lagere weerstand boven de golven gebruikt de boot minder energie.
‘Van donderdag 8 juli tot en met zaterdag 10 juli doen wij op drie on-
derdelen mee met de wedstrijd in Monaco, namelijk manoeuvreerbaar-
heid, de sprint en de lange afstandsrace. Met name op de laatste hebben 
wij onze zinnen gezet. Wij hopen de langste afstand af te leggen binnen 
zes uur op open zee, zonder bij te tanken. Als dat lukt is onze missie 
geslaagd’. Meer over het TU Delft Solar Boat Team is te vinden op hun 
website: www.solarboatteam.nl

Simone Vis, Team Manager van 
het TU Delft Solar Boat Team.
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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.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

Groene stroom komt van zon en wind. Het 

raakt nooit op, geeft geen luchtvervuiling 

en tast de leefomgeving zo min mogelijk 

aan. Dus kies je voor groene stroom van 

een groene leverancier. Logisch, maar toch 

niet zo simpel. Om elektriciteit als groene 

stroom te mogen verkopen moet een leve-

rancier er zogenaamde ‘Garanties van Oor-

sprong’ voor hebben. Maar die kun je kopen. 

Zo kan een leverancier zijn grijze stroom uit 

kolen en gas toch als groen verkopen. Sjoe-

melgroen dus. Dat helpt helemaal niets! 

Steun groei 
Wat wél helpt is kiezen voor Nederlandse 

duurzame energie. Om aan uw vraag te vol-

doen komen er in ons land dan steeds meer 

nieuwe projecten voor duurzame energie 

bij. Maar hoe kies je zo’n echte groene 

leverancier? 

De beste leverancier én korting!
De Consumentenbond doet elk jaar onder-

zoek naar echt groene leveranciers. Leve-

rancier OM | Nieuwe Energie krijgt al jaren 

het rapportcijfer 10. Binnen OM | Nieuwe 

Energie werkt BENG! met 50 lokale ener-

giecoöperaties samen om duurzame ener-

gie op te wekken en te verkopen, zónder 

winstoogmerk. Daar krijgen wij alvast 

positieve energie van en dat delen we dan 

ook graag met u. BENG! leden krijgen van 

ons een mooie korting op energie van OM 

| Nieuwe Energie. Maak snel gebruik van 

dit voordeel! Bent u nog geen lid? Op onze 

website leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 

www.beng2030.nl of stuur ons een 

e-mail naar info@beng2030.nl.

BENG! is de onafhankelijke energie-

coöperatie van en voor inwoners van 

De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl voor 

andere avonden en activiteiten.

Groene stroom is groene stroom. Helaas, dat had je gedacht. Want wat soms groene stroom wordt 

genoemd, draagt niet bij aan een beter milieu. Hoe kan dat en hoe kies je dan voor echt groen? 

Groene stroom, maar dan échte …

advertorial

VRIJWILLIGERSWERK OP JE CV
Dat vrijwilligerswerk leuk en zinvol is om te doen, is wel bekend. Maar 
dat het ook helpt tijdens het solliciteren en het goed op je CV staat, is de 
ervaring van jobcoach Simône Verlaan. Zij heeft in haar praktijk dagelijks 
mensen die graag willen veranderen van baan, of al een poosje ‘between 
jobs’ zijn. In deze periode kan je heel goed je vaardigheden ontwikkelen 
en de ervaring opdoen die je bij je volgende baan nodig hebt. Hoe dit te 
beschrijven op je CV èn hoe je de meerwaarde van het vrijwilligerswerk 
kan uitstralen tijdens je sollicitatiegesprek, vertelt Simône in 3 interviews. 
Bekijk de interviews, die gemaakt zijn door vrijwilliger Nina Been op  
www.mensdebilt.nl/vrijwilligerscentrale/informatie-voor-vrijwilligers. 
Vragen over vrijwilligerswerk? Neem contact op met vrijwilligerscentrale@
mensdebilt.nl of 06-17007462.

MENS is ook…

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ROZIJNENBROOD

BOTERKOEK

400 gram nu € 1,95

Nu
€ 4,95

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Wij bieden huiswerkbegeleiding in Maartensdijk. Uw kinderen zullen bij ons onder
begeleiding werken aan hun huiswerk. Uw kind krijgt weer overzicht door te
plannen, door het herhalen van leerstof en door extra uitleg waar nodig.

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

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

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

Dorpsweg 79
Maartensdijk

advertentie

Ruil-kluis in Bilthoven
door Henk van de Bunt

Wie een schilderij heeft waar hij of zij op is uitgekeken of een beeld dat op zolder
geen aandacht meer krijgt of een erfstuk dat in de schuur ligt te verstoffen

kan die naar de RuilKluis brengen om te ruilen voor een kunstwerk
waar weer van genoten kan worden.

Sasja Bork is begin april in het voor-
malige ABN Amro kantoor aan de 
Vinkenlaan 2 te Bilthoven een Po-
PuP Galerie gestart: ‘Hier toon en 
verkoop ik werk van 25 plaatselijke 
makers. Zolang het pand te koop of 
te huur staat kan ik hier mooie din-
gen tonen aan de bezoekers’. Het 
is een sympathieke invulling van 
leegstand die zowel de eigenaar 
van het pand, de kunstenaars als de 
bezoekers vrolijk stemt. Sasja: ‘De 
verkoop loopt ook heel goed, dus 
heel fijn voor de kunstenaars en alle 
mensen die behoefte hebben aan 
unieke, handgemaakte producten in 
huis’. 

Weggestopt
Sasja: ‘10 jaar geleden had ik mijn 
eerste PoPuP Galerie in Utrecht. 
Deze galerie in Bilthoven is num-
mer 7. Ik krijg vaak vragen als: ‘Ik 
heb een schilderij van m’n opa ge-
erfd; kun jij deze verkopen?’ Ook 
buren en cursisten van mijn schil-
derschool brengen kunstwerken 
onder het mom van ‘misschien kun 
je nog iets met de lijst? En ik rea-
liseerde me dat er heel veel mooie 
dingen weggestopt of opgeslagen 
staan waar de mensen misschien 
op uitgekeken zijn, maar die voor 
andere mensen helemaal nieuw en 
mooi kunnen zijn’. 

Kicken
Dat bracht Sasja op het idee van de 
RuilKluis: ‘Ik vind het kicken dat 
ik in een gebouw waar geld ooit zo 
belangrijk was een concept kan re-
aliseren, waar helemaal geen geld 
mee gemoeid is, maar waar toch 
waarde van eigenaar wisselt. En 
ik wil graag mensen verwelkomen 
die nog nooit in een galerie geweest 
zijn om te laten zien dat kunst niet 
ingewikkeld of duur hoeft te zijn’. 
De PoPuP Galerie Bilthoven in het 
voormalige ABN Amro kantoor aan 

de Vinkenlaan 2 stelt de kluis in de 
kelder van het bankgebouw open 
voor een bijzondere reeks tentoon-
stellingen onder de titel ‘Alles van 
Waarde…’. Achter de dikke stalen 
deuren zal de waarde van kunst on-
der de loep genomen worden. Wat 
voor de één waardeloos is, kan voor 
een ander zeer waardevol zijn. Voor 
de verzekering heeft een kunstwerk 
een heel andere waarde dan voor 
een galerie en die is weer anders 
voor de kunstenaar zelf. Ondertus-
sen denkt de geïnteresseerde kunst-

verzamelaar en degene die nooit de 
drempel van een galerie overgaat er 
heel anders over. 

Ruilen
In de maand juli kan één kunstwerk 
per persoon ingeleverd worden 
voor de RuilKluis. Het werk wordt 
gedocumenteerd, genummerd en 
de eigenaar krijgt een voucher. Aan 
het einde van de maand wordt de 
expositie van alle werken ingericht 
in de kluis van het bankgebouw. In 
de maand augustus kan iedereen 
met een voucher komen om één 
kunstwerk uit te kiezen. 20 werken 

uit de verzameling van Sasja Bork 
zullen aan de collectie toegevoegd 
worden om de keuze te verbreden. 
Alles wat als kunst is gemaakt, ver-
kregen of gekocht komt in aanmer-
king. Sasja: ‘Het moge duidelijk 
zijn dat kindertekeningen, repro-
ducties of massa-geproduceerde 
artikelen niet in aanmerking komen 
voor de RuilKluis. Er wordt geen 
waarde bepaald. Per persoon wordt 
1 stuk tegen 1 stuk geruild’. De 
galerie is open op woensdag van 
13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info 
op www.pop-up-galerie.nl

‘Alles van Waarde’ achter de geopende dikke stalen deur in het voormalige 
bankgebouw.

Kwaliteitsslagerij Zweistra heropent
door Henk van de Bunt

In december 2007 vestigde Kwaliteitsslagerij Zweistra zich in Maartensdijk; 
broer, Andries Zweistra, was de eigenaar van deze slagerij. Aard-Jan Zweistra

werkte jarenlang met heel veel liefde en passie voor het vak in de zaak
en leerde de kneepjes van het vak van zijn broers Andries en Henk. 

Even dacht Aard-Jan nog iets an-
ders te moeten doen; hij startte de 
MER-opleiding en later de PABO. 
Tot op een dag in 2014 Andries hem 
vroeg de slagerij in Maartensdijk 
over te nemen. Andries wilde zich 
samen met Henk meer richten op 
de worstmakerij en het leveren aan 
derden. 
Aard-Jan: ‘Lang hoefde ik hier niet 
over na te denken, het was iets waar 
ik als jongetje van 14 jaar al van 
droomde toen ik bij hem werkte in 

andere slagerijen. Zo begon voor 
mij het grote avontuur van onderne-
men in de slagersbranche, met mijn 
broers als grootste leveranciers. 
Vanaf die dag had ik een nieuwe 
droom erbij: Deze slagerij laten 
groeien en bloeien en ooit helemaal 
vernieuwen naar eigen wensen en 
die van onze klanten’. 

Verbouwen
Eind 2020 vonden hierover de 
eerste gesprekken plaats en medio 

maart werd de knoop doorgehakt; 
‘We gaan de slagerij in Maartens-
dijk verbouwen’. Op 13 mei von-
den de eerste sloopwerkzaamheden 
plaats, waarna 8 weken volgden 
van wederopbouw. Het is een lang 
en intensief proces geweest, waarin 
wij datgene wat wij in onze voor-
bereidingen hadden uitgezocht en 
besproken steeds meer zichtbaar 
zagen worden’. 

Team
Aard-Jan: ‘In deze hele periode 
heeft dat veel van ons team ge-
vraagd, maar niet in de laatste 
plaats ook van onze klanten en 
onze mede-ondernemers hier op het 
Maertensplein. De gunning, het so-
ciale praatje, het vele geduld en de 
liefde die wij hebben ondervonden 
zal ons altijd bij blijven. Hiervoor 
willen mijn vrouw en ik iedereen 
dan ook hartelijk danken. Eindelijk 
mogen wij dan nu, op donderdag 
8 juli, met gepaste trots de deuren 
openen van onze vernieuwde slage-
rij. Wij hopen u de komende dagen 
allemaal te mogen verwelkomen. 
Deze opening zal ook voor u fees-
telijk zijn. Er zullen mooie aanbie-
dingen zijn en ook een aantal win-
acties. Houd hiervoor onze sociale 
media en advertenties in de gaten’. 

Zaterdag 3 juli was dit het beeld van de buitenzijde; vanaf donderdag 8 
juli is al het moois binnen weer te bewonderen.

Verrassende 
verhalenwandeling

Onder het motto ‘Maak kennis met elkaar en de buurt’, 
organiseert Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt op zondag 

11 juli van 15.00 tot 17.30 uur een gezellige ontmoeting 
voor bewoners in deze wijk. Inclusief een verrassende 

verhalenwandeling.

Noord-Oost De Bilt is de wijk tussen Looydijk, Groenekanseweg, Hes-
senweg en Soestdijksestraatweg Zuid. De wijkvereniging is afgelopen 
april opgericht om de wijk mooi en leefbaar te houden en te verster-
ken wat beter kan. Even zo belangrijk is de onderlinge verbondenheid. 
Daarom is iedereen die in deze wijk woont welkom om erbij te zijn op 
11 juli. Ook mensen die nog geen lid zijn van de verening. 

Vertellers
Het startpunt van de wandeling met vertellers is om precies 15.00 uur 
vanaf het speelveldje bij het gezondheidscentrum aan de Henrica van 
Erpweg. Als je wilt meedoen wordt je daar verwacht tussen 14.45 en 
14.55 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur. Daarna is er een ge-
zellige nazit met drankje en hapje op het schoolplein van de Rietak-
kerschool. 
Wil je wel graag meedoen, maar liever niet wandelen? Dan ben je vanaf 
16.00 uur van harte welkom op het schoolplein. De ontmoeting eindigt 
om 17.30 uur. 

Aanmelden 
Zin om erbij te zijn? Stuur dan een mailtje aan de wijkvereniging, onder 
vermelding van je naam en adres. Zo weet het bestuur op hoeveel men-
sen ze kan rekenen. Ook handig in verband met het drankje en hapje na 
afloop. Het mailadres is: debiltnoordoost@gmail.com. 

(Willemien Veldman-Marsman)

Koperwiek in de ‘buurt’ Noord-Oost De Bilt. Natuur is een van de 
onderdelen van de verhalenwandeling. (foto Roel de Weger) 
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In Zorgvilla Steinenburgh bieden we warme
en liefdevolle zorg en begeleiding aan
mensen met geheugenproblematiek. We
hebben een vast team van enthousiaste en
gemotiveerde collega`s. Wij zijn er voor
onze bewoners en volgen hun wensen. Met
elkaar zetten we ons met hart en ziel in om
bewoners zich thuis te laten voelen en
plezier en betekenis te geven de dag.

Wil jij dit ook? We zijn op zoek
Verpleegkundigen en Verzorgende-IG.

Neem contact op met de locatiemanager
Charlotte Schraauwers via
telefoon: 030 - 200 49 50 of
e-mail: info@zorgvillasteinenburgh.nl
https://www.claris-zorggroep.nl/

Werken in een vast team
mogelijkheid voor
persoonlijke ontwikkeling

Wij zoeken per 1 september een 

Teamassistent vwo bovenbouw 
 

voor 0,5 á 0,6 fte 
 

“Vind je het leuk om met pubers te werken en hen te motiveren? 
Vind je het leuk om de teamleider te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken op 
de vleugel VWO bovenbouw? 
Werk je graag in teamverband? 
Kun je goed organiseren? 
Dan hebben wij een mooie kans voor je!” 
 

Wil jij deel uitmaken van dit enthousiaste team en wil je solliciteren? 
Kijk voor meer informatie op: www.hetnieuwelyceum.nl 

 
Je kunt reageren via sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl tot 9 juli 2021.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 12 juli a.s. 

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

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

INDISHE KIPREEPJES
Magere gemarineerde reepjes kipfilet met Oosterse
groente, mild gekruid en heerlijk van smaak!!
Kort roerbakken en smullen maar.... 500 gram 4,95

TARTAAR BLACK PEPPER
Een verrukkelijke topper; magere gemalen biefstuk met
lente ui, zontomaat, pijnboompitjes, oude kaas en
zeezout peper marinade, rosé bakken 100 gram 1,79

FILET AMERICAIN EN MARTINO
Biefstuk tartaarvlees met onze eigen mix erbij; lekker op
brood, toast, op komkommer, u mag het zeggen.
Heerlijk smeren en genieten; deze week beide 100 gram 1,95

DE TOMAHAWK
Van de Utrechtse Heuvelrug; de ribeye met een extra
stuk rondom eraan het het stoere lange bot!!
Houdt een kern aan van ca. 48°C 100 gram 3,15

RUNDER WOK REEPJES
Malse reepjes biefstuk, gemarineerd en met fijne prei
-ringen en sugarsnaps, zeer smaakvolle combinatie!
Kort rosé roerbakken, lekker met rijst, pasta... 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

WARM AANBEVOLEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 5 juli t/m zaterdag 10 juli.

Zetfouten voorbehouden.

HABANERO HAMBURGERS
Puur rund met dat speciale lichte pepertje erin 3 stuks 4,50
GEPANEERDE SCHITZELS
Van de bovenbil gesneden; rondom gepaneerd 3 stuks 5,40

LAMSKOTELETJES
Van de haaskant gezaagd; Mooie volle magere 
lamskoteletten; mogen kort rosé gebakken worden...
Ca. 2 tot 3 min. fel bakken in de pan of de BBQ100 gram 2,25

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Nieuwe spechtjes

De zwarte en grote bonte specht hebben jongen in de zelfde boom in de Vijverhof. (Eugène Jansen)

Maak op

tijd een afspraak 

i.v.m. zomer-
drukte!

Ben jij toe aan een vlotte nieuwe coupe
en een frisse zomerkleur door je haar?

Ook voor jouw haar
hebben we zoveel
leuke ideeën!

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque



Idea en KunstenHuis 
kiezen voor fusie

Regiocultuurcentrum Idea en KunstenHuis De Bilt-Zeist 
hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2022 te gaan 

fuseren. De afgelopen maanden hebben beide organisaties 
onder leiding van een externe adviseur inventariserende 

gesprekken gevoerd over de taken en uitdagingen die zij in de 
toekomst voor de beide cultuurcentra zien en hoe deze door 

samenwerking elkaar kunnen versterken. 

Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrok-
ken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de 
transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuur-
centrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze. 
Hiermee ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in 
de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, media-
wijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving. 

Complementair
De organisaties Idea en KunstenHuis kennen elkaar goed, zij delen in De 
Bilt en Zeist dezelfde huisvesting en werken op tal van terreinen en pro-
jecten al intensief samen. Beide organisaties werken veelal voor dezelfde 
doelgroepen, zoals scholen, jeugd, volwassenen en kwetsbare groepen. 
Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest 
en Zeist. In Soest maakt ook het kunstencentrum, de volksuniversiteit, 
het cultuurpunt, de kunstuitleen en een theater onderdeel uit van Idea. 
Deze laatste cultuurfuncties worden juist in De Bilt en Zeist door het 
KunstenHuis verzorgd. Een sterk kunstencentrum met een theater in De 
Bilt en met twee theaters voor amateurkunst in Zeist. Daarnaast maakt 
regionaal poppodium De Peppel in Zeist onderdeel uit van het Kunsten-
Huis. Verder worden de platformen ‘Cultuur in De Bilt en Cultuur in 
Zeist door hen gefaciliteerd.

Traject
Tijdens de gesprekken tussen de directies en toezichthouders bleken veel 
overeenkomsten en overlappingen te bestaan, naast de gebieden waarop 
Idea en KunstenHuis nu al veel samenwerken. In werkgroepen met me-
dewerkers uit beide organisaties werden de mogelijkheden voor samen-
werking nader verkend. Ook zij zijn positief over de vele mogelijkheden 
en kansen die het bundelen van de 
krachten met zich meebrengt. Het 
verkenningstraject vond plaats in 
goed overleg met de ambtenaren 
en wethouders van de vier betrok-
ken gemeenten. Op 16 juni hebben 
de toezichthouders groen licht ge-
geven om het fusietraject in gang 
te zetten. Begin 2022 zal worden 
gestart met de integratie van beide 
instellingen, een traject dat medio 
2023 moet worden afgerond. 
Met de fusie volgen de twee or-
ganisaties een landelijke trend. Er 
zijn inmiddels al veel voorbeelden 
van bundeling van cultuuraanbod 
in één sterk cultuurcentrum, met 
name kunstencentra samen met 
bibliotheken, theaters en pop-
podia. 
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advertentie

Openluchtmuseum Jits Bakker 
weer publiektoegankelijk

door Henk van de Bunt

Na een periode van stilte door de coronapandemie, zijn de activiteiten van de Stichting Jits 
Bakker Collectie inmiddels weer in volle gang. Eindelijk kan jong en oud weer ongestoord 
genieten van de veelzijdige kunstcollectie van de gerenommeerde kunstenaar Jits Bakker. 

Op 10 en 11 juli vinden de open da-
gen plaats in het atelier ‘de kooi’ en 
het aangrenzende beeldenlabyrint. 
Afgelopen week hebben honderden 
basisschoolleerlingen uit groep 8 
kunstlessen gevolgd in het atelier 
van de Biltse beeldhouwer.

Interactief
Tibo van de Zand (voorzitter van de 
Stichting Jits Bakker Collectie) is 
bijzonder enthousiast over het her-
vatten van de activiteiten: ‘Het is zo 
mooi om te zien wat kunst voor de 
jeugd kan betekenen, zeker omdat 
niet ieder kind hier vanzelfspre-
kend mee in aanraking komt. Het 
lijkt me voor de kinderen boven-
dien een welkome onderbreking na 
een stressvolle coronaperiode’. Het 
scholenproject, dat werd samen-
gesteld door Kunst Centraal keert 

inmiddels vrijwel ieder jaar terug 
en werd dit jaar georganiseerd door 
de Stichting Jits Bakker Collectie 
en Stichting Delta De Bilt. De leer-
lingen krijgen, voorafgaand aan het 
bezoek en het monumentale atelier, 
eerst een introductiefilm te zien. Na 
het bezoek vervaardigen ze zelf nog 
een beeldje met boetseer-was. Tibo: 
‘Het programma valt samen te vat-
ten als een interessant, maar boven-
al interactief programma. Hope-
lijk worden kunstenaars in de dop 
aangemoedigd door het bijzondere 
levensverhaal van Jits om verder te 
gaan in het creatieve vak’. 

Het Open Zomeratelier
Komend weekend - 10 en 11 juli - 
vinden de open dagen plaats in het 
atelier ‘de kooi’ en het aangrenzen-
de beeldenlabyrint. Het ‘Open Zo-

meratelier’ biedt, mede vanwege de 
mogelijkheid om een uitgebreide 
rondleiding van circa veertig mi-
nuten te volgen, een uniek inkijkje 
in het reilen en zeilen van een van 
Nederlands bekendste beeldend 
kunstenaars. ‘De vrijwilligers van 
de Stichting staan weer te popelen 
om bezoekers en geïnteresseerden 
meer te vertellen over de kunstcol-
lectie tijdens de gratis rondleidin-
gen die zij tijdens de open dagen 
verzorgen. Maar natuurlijk staat het 
iedereen - zoals altijd - ook vrij om 
zelf het beeldenlabyrint en atelier 
‘de kooi’ te verkennen’, vertelt van 
de Zand.

Atelier ‘de kooi’
Atelier ‘de kooi’ is het kunstdomein 
Jits Bakker ruim vijftig jaar werkte 
aan uiteenlopende opdrachten. Een 
groot gedeelte van de collectie is 
in de openlucht te bezichtigen. Het 
beeldenlabyrint is zelfs groot ge-
noeg om verschillende groepen te 
ontvangen, waarbij de bezoekers 
voldoende afstand van elkaar kun-
nen houden. In tegenstelling tot 
vorig jaar, maakt de Stichting Jits 
Bakker nu geen gebruik van een 
tijdslot en is de inloop vrij.

De Open Dagen vinden plaats op 
zaterdag 10 en zondag 11 juli van 
10.00 tot 17.00 uur. De rondleidin-
gen zijn op beide dagen om 11.00 
uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Atelier 
‘de kooi’ en de beeldentuin zijn ge-
vestigd aan De Holle Bilt 16 - 18 
in De Bilt. Voor aanmelding voor 
een rondleiding en meer informa-
tie: jitsbakkercollectie.com/open-
zomeratelier-jits-bakker-2021/

Leerlingen van groep 8 van de Julianaschool Bilthoven krijgen kunstles 
in atelier de kooi en aangrenzend beeldenlabyrint. 
(meer foto’s op www.vierklank.nl)

Cultureel Café in het Lichtruim
Vrijdag 2 juli vond in het Lichtruim in Bilthoven de ondertekening plaats van het 

Cultuurakkoord in De Bilt; een afspraak tussen meerdere culturele instellingen in onze 
gemeente en de onderwijsinstellingen. Het doel is om de jeugd zo veel mogelijk in aanraking te 

brengen met verschillende vormen van cultuuruitingen. 

De bijeenkomst werd op inspire-
rende wijze geleid door de Biltse 
cultuurambassadeur Bart van 
Gerwen. Cultuurwethouder Dolf 
Smolenaers vertelde over het ge-

meentelijk crisis- en herstelplan 
van de cultuursector na de beper-
kingen t.g.v. de coronapandemie: 
‘Het Kunstenhuis heeft een voor-
trekkersrol in de uitvoering van dit 

plan, met als doel de zalen weer vol 
te krijgen en vooral de jeugd in aan-
raking te brengen met cultuur’.

Muziek
Ruut te Velthuis, hoofd muziekaf-
deling van het Kunstenhuis Zeist/
De Bilt vertelde over het project 
‘Meer Muziek in de Klas’. Ook 
kinderburgermeester Carmen was 
bij het Café aanwezig om het be-
lang van cultuur voor kinderen te 
benadrukken en kinderen van 2 ba-
sisscholen zongen met veel plezier 
een lied. Wethouder Smolenaers 
deelde vervolgens het Kunst Doe 
Boek aan de kinderen uit. Dit boek 
is een praktische uitgave voor ie-
dere kind in de basisschoolleeftijd 
om in aanraking te komen met het 
culturele leven.

Maxima
Ella Prins, directeur van de Julia-
naschool in Bilthoven benadrukte 
in haar verhaal ook het belang van 

het in aanraking komen met alle 
vormen van cultuur voor kinderen 
op de basisschool. Dit gebeurt in 
samenwerking met de organisatie 
Kids (Kunst in de school). Zij heeft, 
samen met de Kinderburgermees-
ter, Carmen, hiertoe een bezoek 
gebracht aan Koningin Maxima, 
een pleitbezorger voor muziek-
onderwijs op de basisschool. Bart 

van Gerwen sloot de bijeenkomst 
af met een publieksquiz met vra-
gen over cultuur. Deze bijeenkomst 
bruiste van energie en enthousi-
asme om het culturele leven in De 
Bilt een boost te geven. Na afloop 
was er een gezellig samenzijn met 
een hapje en drankje in de hal van 
Wereldwijs.

(Frans Poot)

Kinderen van het koortje krijgen van wethouder Dolf Smolenaers het 
Kunst Doe Boek uitgereikt. krijgen.

Links Rob Schouw (Kunstenhuis), rechts Frans Funnekotter (Idea). 
(foto Mel Boas)



Nootjes
De Vierklank 10 7 juli 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezorger die wekelijks daar 
de krant wil bezorgen. Je ver-
dient €6,16 per week. Meld je 
aan via info@vierklank.nl of 
bel 0346-211992

VA K A N T I E W E R K E R S 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Huishoudelijke HULP 
gevraagd 2 uur per week 
in M'dijk. Bel na 18.30 
06-54270141 voor meer info

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

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, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Zelfstandig werkend 
SCHILDER zoekt binnen- en 
buitenwerk, goed werk nette 
prijs. Tel. 06-21909500

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

Betrouwbare huishoude-
lijke hulp aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-84291804

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

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

G A R A G E V E R K O O P 
Westbroek 10 Juli 
2021 10-15u. Burg. 
Huydecoperweg 7, 12 en 16 
Westbroek

WOONRUIMTE, wie weet 
of heeft iets om te verhuren. 
Ik ben een 35 jarige vrouw, 
werkend in de zorg. Tot max 
10 km in de omg van M'dijk. 
Tel. 06-41338817

Te koop aangeboden
Door omstandigheden te koop 
nieuwe SCOOTMOBIEL 
Invacare van €2000,- voor 
€995,-. Tel. 030-2290561

Antiek houten kist l87cm x 
h50cm x d60cm €150,-. Tel. 
030-2290561

Wijnrek bruin hout voor 
25 flessen €15,-. Tel. 030-
2290561

4 Boeken van A. Koolhaas; 
Ten koste van, Liefdes 
Tredmolen, De laatste 
Goendroen en Andermans 
huid. Samen €2,-. Tel. 
06-14040516

De nieuwe Winkler Prins, zo 
goed als nieuw deel 1 t/m 
20. Hoogte 19cm €10,-. Tel. 
06-14040516

Dagelijks leven in Bijbeltijd 
€1,-.Tel. 06-14040516

Slaap cabine binnentent in 
voortent caravan 200x130cm 
€25,-. Tel. 06-13464930 

Oude koperen verfafbrander 
jaren 30, merk: Primus. €20,-. 
Tel. 06-12062940

Oude koperen raamspuit, 
lengte: 58cm, eendelig, €20,-. 
Tel. 06-12062940

Prima vouw-/campingbed 
verrijdbaar L190cm, B80cm, 
incl. matras dikte 8cm, dek-
bed en overtrek en kussen-
sloop €20,-. Tel. 06-44822861

Droogmolen met hoes en 
grondanker Brabantia. €30,-. 
Tel. 0346-212492

Heksenketeltje voor plantjes 
in de tuin. zit gaatje onderin 
€10,-. Tel. 0346-243758

IJzer plantenrekje voor aan de 
schutting 105 cm. €10,-. Tel. 
0346-243758

Oud groot raamhor bekleed 
met bloemenvitrage. €40,-. 
Tel. 0346-243758

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

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen 
op woensdag bijv in de Drift, 
Drijverslaan, Jachthoornlaan, 
Kooikersplein, Kortelaan, 
Meutelaan, Meuteplein, 
Nimrodlaan, Schutterslaan, 
S t . H u b e r t u s l a a n , 
Valkenierlaan, Weidmanlaan 
en Wildlaan €8.20/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

Wie maakt de bewoners van de 
Fitislaan, Goudhaantjeslaan, 
K o p e r w i e k l a a n , 
K w i k s t a a r t l a a n , 
Lijsterlaan, Roodborstlaan, 
S t a a r t m e e s l a a n , 
Winterkoninglaan en 
Zwaluwlaan BLIJ, Woon je 
in de buurt en overweeg je 
een krantenwijk. Wij zijn 
per direct op zoek naar een Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl

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

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

Let op! Aanstaande vrijdag 9 juli is Jopie's Wonen gesloten
op zaterdag 10 juli zijn wij extra geopend van 10.00 - 14.00 
uur. Graag tot ziens op Dorpsweg 91 Maartensdijk.

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Jelle, de hond die de vorige keer 
asieldier van de week was zit helaas 
nog steeds bij ons in het asiel.

Over Drikus zou je een heel boek vol kunnen schrijven. Hij heeft dan 
ook heel veel meegemaakt in zijn leventje. Zo heeft er ook een heel 
verhaal op facebook gestaan over deze kater onder de naam Gradje. 
Voor Drikus begon het leven zoals bij de meeste katten gewoon lekker 
in een gezinssituatie. Toen zijn baasjes gingen scheiden bleef hij bij 
één van hen wonen. Blijkbaar vond hij het toch allemaal wat minder 
gezellig en daarom ging hij op avontuur. 

Het werd een avontuur dat 9 jaar lang zou duren en waarin hij in een 
groot gebied heeft rondgestruind en voor veel nageslacht heeft gezorgd 
als ongecastreerde kater. Buurtbewoners zagen hem met regelmaat 
weer opduiken in de wijk en hij kreeg dan ook te eten. Zijn baasje is 
uit beeld verdwenen. Omdat hij er toch wat verwaarloosd uit ging 
zien is hij toen naar de dierenarts gebracht waar hij gecastreerd werd 
en een chip kreeg. Ook is hij getest op aids/leukemie maar dat heeft 
hij gelukkig niet. Daarna is hij bij ons terechtgekomen. Drikus blijkt 

eigenlijk helemaal 
geen stoere kater 
te zijn, hij doet wel 
stoer door flink te 
blazen, maar eigenlijk 
is het een held op sokken. 
Hij vindt alles spannend. 

Omdat hij zo lang buiten rond heeft gezworven is hij het niet meer zo 
gewend dat mensen hem aanhalen, maar langzaam maar zeker komt 
hier verandering in. Echt fijn vindt hij het nog niet maar hij laat het 
wel al toe. 
Wij zoeken voor Drikus een rustig huishouden, zonder kinderen 
en zeker ook zonder andere huisdieren want hij is absoluut niet 
gecharmeerd van andere katten. Uiteraard wil hij op termijn weer heel 
graag naar buiten kunnen gaan. Wie komt hem een keer bezoeken?

Dier van de maand: Drikus

Eef Hoefakker 
onderscheiden

Op 21-01-1946 werd Eef- als 10-jarige ingeschre-
ven als lid van CSV Fraternitas De Bilt. Naast 
al het turnen heeft zij zich in deze 75 jaar enorm 
ingezet voor Fraternitas. Ook heeft zij vele jaren 
het penningmeesterschap met verve vervuld. Tot 
op hoge leeftijd en zelfs ook tijdens het 100-ja-
rig bestaan van Fraternitas, heeft zij verschillende 
hand- en spandiensten verricht en is zij altijd zeer 
betrokken geweest bij haar club. Door gezond-
heidsredenen neemt zij nu afscheid. 

(Lisette van Wijk)

Op 30 juni is Eef in het zonnetje gezet met mooie 
woorden, bossen bloemen, vele kaarten en 
een sculptuur; uit handen van haar voormalig 
turntrainer Jan Brouwer (82) werd het 75 jarig-
bondspeldje van de KNGU uitgereikt.  

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl
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Utrechtse Natuurdagen
Utrechts Landschap organiseert van 8 tot en met 10 juli de Utrechtse Natuurdagen, met als 

thema ‘Vliegers op de vliegbasis’. Tijdens deze dagen kan iedereen kennismaken met zeldzame 
vlinders, bedreigde vogels, nieuw ontdekte sluipvliegen en werkelijk álles wat vliegt boven 

Park Vliegbasis Soesterberg. Op zaterdag 10 juli is er op de vliegbasis een publieks-dag met 
activiteiten voor jong en oud. 

‘Park Vliegbasis Soesterberg is 
goud voor de natuur’, vertelt di-
recteur-rentmeester Saskia van 
Dockum. ‘Er leven zoveel verschil-
lende soorten vliegers. In indruk-
wekkende aantallen of juist wei-
nig en zeldzaam. Alles bij elkaar 
vormen ze een goed functionerend 
ecosysteem. Een kraamkamer voor 
de heuvelrug, die ons keer op keer 
blijft verrassen. Tijdens de Utrecht-
se Natuurdagen verwelkomen we 
iedereen die het leuk vindt om hier 
meer over te leren. In een afwisse-
lend programma delen we de kennis 
over dit waardevolle natuurgebied.’ 

Publieksdag
Tijdens de publieksdag op zaterdag 
10 juli kan iedereen van 10.00 tot 
17.00 uur op de vliegbasis kennis-
maken met de vliegers van het na-
tuurgebied. Shelter 610 is op deze 
dag het middelpunt van alle acti-
viteiten. Ieder uur vertrekt er een 
fietsexcursie onder begeleiding van 
een gids. Tijdens deze excursie kom 
je op plekken die zijn afgesloten 
voor publiek. Je kunt ook op eigen 
gelegenheid de vliegbasis verken-
nen. Vanaf het sheltergebied ver-
trekt een nieuwe QR-route, waarbij 

je je eigen weg langs bijzondere 
punten in het gebied bepaalt. Via je 
telefoon kom je meer te weten over 
de natuur en geschiedenis van de 
vliegbasis. 

Op het terras bij Shelter 610 kun je 
genieten van de mooie omgeving 
met een kopje koffie of thee. Kinde-
ren kunnen er knutselen en mee met 
een camouflagespeurtocht onder 

begeleiding van een gids. Voor de 
camouflagespeurtocht is het raad-
zaam om je alvast aan te melden; 
dat kan op Het programma voor de 
Utrechtse Natuurdagen is te vinden 
op www.utrechtslandschap.nl. . Hier 
kun je ook meedoen aan een natuur-
quiz en een gedicht lezen dat Ingmar 
Heytze speciaal voor de Utrechtse 
Natuurdagen zal schrijven. 

(Kim Slaats)

Maak kennis met de uiterst zeldzame kommavlinder tijdens de Utrechtse 
Natuurdagen. (foto Herman van den Bijtel)

Sportdagen
voor basisschoolleerlingen

In de laatste week van juni stonden toch nog de sportdagen voor de basisscholieren van de 
groepen 6, 7 en 8 op het programma. Toch nog, omdat ze in eerste instantie in mei zouden 

plaatsvinden. Toen konden ze echter niet doorgaan i.v.m. de coronasituatie.

Maar toen deze snel verbeterde be-
sloten de gymnastiekleerkrachten 
van scholenstichting Delta alsnog 
een poging te wagen. De gemeente 
stelde de velden beschikbaar en FC 
de Bilt hun clubgebouw. 
Nu was het woord aan de scholen. 
Sommige scholen hadden nog be-
zwaren en sommige andere scho-

len konden die week niet, maar 
uiteindelijk kon er 3 dagen gesport 
worden met elke dag 3 scholen. 
En het werden prima dagen. Mede 
vanwege het heerlijke weer konden 
de kinderen lekker slagballen en 
aan atletiek doen. Natuurlijk waren 
de dagen soberder en kleiner van 
uitvoering dan andere jaren, maar 

het begin is er weer. En gezien het 
enthousiasme van de kinderen en 
de positieve reacties van de deel-
nemende scholen is het een goede 
zet geweest toch nog sportdagen te 
organiseren. En nu maar hopen dat 
volgend schooljaar alles weer nor-
maal gaat draaien.

(Paul van den Brink)

Schoolsportdag op het veld van FC De Bilt.

Tweemaal Zes sluit 
vreemd seizoen mooi af

Afgelopen zaterdag heeft Tweemaal Zes het seizoen met een schutters-
toernooi voor de jeugd afgesloten. De jongere leden deden gezellig met 
hun ouders mee. Er waren maar liefst 26 tweetallen, die de strijd met 
elkaar aangingen. Na afloop werden er door de T-Zide leeuw aan de 
winnaars in de verschillende leeftijdscategorieën mooie bekers uitge-
reikt. Andere deelnemers kregen een mooie medaille voor de geleverde 
inspanning. (Sterre Thijs)

De T-zide leeuw torent uit boven de enthousiaste deelnemers.

Toch nog een kampioen
Zaterdag 26 juni is SVM JO-11.1 kampioen geworden in haar leeftijds-
klasse in de Regiocup - een speciaal door de KNVB georganiseerde 
competitie - voor de jeugd ter afsluiting van het door corona beheerste 
voetbalseizoen. De kampioenswedstrijd was een overdonderende over-
winning van 3-7 op Victoria (Hilversum) onder de bezielende leiding 
van SVM-coach Rick van den Goede. Bij terugkomst in Maartensdijk 
werden de kampioenen in het zonnetje gezet. 

Het uitbundige JO-11.1 team van SVM.

Slotdag Nova

Zaterdag 3 juli was de slotdag bij Nova. Voor de jeugd (F t/m B) 
waren er verscheidene spellen gemaakt, terwijl er voor de senioren 
en A onderlinge wedstrijden werden georganiseerd. Ondanks dat dit 
de officiële slotdag was, is volgende week nog wel het tienentoernooi 
gepland.  (Luuk Wilhelm)

Uitslag Wedvluchten 
Zes leden van Postduivenvereni-
ging PV De Bilt namen jl. zaterdag 
met 136 vogels deel aan een wed-
strijdvlucht vanuit Breda.
De duiven van Peter van Bunnik 
werden 1ste, 4de, 5de en 6de, die  

W. de Ruiter 2de en 8ste, die van 
Edith Muller 3de en 7de, die van 
Michel van Putten 9de en die van 
P.C.A. Cooyman 10de.
Acht leden lieten 65 duiven ver-
schepen naar het  Franse Issou-

dun. Hun vogels kwamen terug 
in de volgorde van Anton Spanjer 
(1,2,4,5,7, 8 en 10; Ron Milten-
burg   (3 en 9) en Comb Steenbeek 
& Zn 6de.



Gevlogen
Daar gaan ze, de donzen veren afgeschud, de wijde wereld 

in. Onlangs kon de vlag uit voor alle scholieren die hun 
eindexamen hebben gehaald. Een mijlpaal, waarna velen 
op eigen vleugels verder gaan. Het nest ontgroeid kijken 

zij hals reikend uit naar nieuwe avonturen, hetzij dicht bij 
huis, hetzij in het buitenland. Op eigen kracht het leven 

ontdekken, zo vrij als een vogeltje in de lucht.

Ook jonge vogels wagen rond deze tijd de stap om het veilige nest te 
verlaten. De plek waar ze uit hun ei kropen, dicht opeen elkaars warmte 
vonden, werden gevoed, groeiden… Als de ruimte het toelaat oefenen 
de jongen onwennig hun vleugels, springen om te voelen hoe ze zich 
kunnen verplaatsen in de lucht. En dan komt de dag dat die vleugels 
sterk genoeg zijn om ze te dra-
gen, het moment van uitvliegen. 
Nog wat aarzelend staan de jong 
volwassen vogels aan de rand 
van het nest, als om de moed te 
verzamelen voor die eerste keer, 
de grote sprong in het diepe. 
Sommige hebben wat aanmoedi-
ging van hun ouders nodig. 

Eenmaal in de lucht zie je ze er-
varen hoe wendbaar ze zijn, de 
oneindige ruimte verkennen. Ik 
stel me voor hoe dat moet zijn, 
de vreugde van het vliegen. 
Schijnbaar moeiteloos door de 
lucht zweven. Een onbekende 
vrijheid waar wij alleen van kun-
nen dromen.

(Karien Scholten)

In haiku: 

Veilig nest ontgroeid
Donzen veren afgeschud
Voorgoed gevlogen
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
7-7
Do.
8-7
Vr.
9-7
Za.

10-7
Zo.

11-7

Kippendijen in 
honing-mosterdsaus

Portugese
visschotel

Kaaswraps met 
tomatensalsa

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Woe.
14-7
Do.
15-7
Vr.

16-7
Za.

17-7
Zo.

18-7

“Triple B” Black 
Angus burger

Kabeljauw in spek 
gerold met citroensaus

Salade met gefrituurde 
kaas-jalapeños

Wo / vr
€ 12,50

Za / zo
€ 14,00

Afwasser gezocht (v.a. 15 jr). 
Bel: 06-12368755 of mail: info@naastdeburen.nl!

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

13e Nederlandse tuinvlindertelling
door Walter Eijndhoven

Komende weken vindt weer de landelijke Tuinvlindertelling plaats. Tussen zaterdag
3 juli en zondag 25 juli kunnen belangstellenden met een tuin of balkon weer hun
waarnemingen doorgeven aan de Vlinderstichting. Geen verstand van vlinders?

Geeft niets. Via een handig lijstje zijn de meeste soorten op naam te brengen.

De Vlinderstichting organiseert 
alweer voor het dertiende jaar de 
landelijke vlindertelling, waaraan 
iedereen kan meedoen. Met insec-
ten als bijen en vlinders gaat het, 
mede door de klimaatverandering, 
steeds slechter. Door onderzoek, 
waaronder de landelijke tellingen, 
weten deskundigen dat steeds min-
der vlinders in Nederlandse tuinen 
rondfladderen. De Nederlandse 
Vlinderstichting wil daar iets aan 
doen. Door zoveel mogelijk gege-
vens te verzamelen, hoopt zij vlin-
ders beter te beschermen.

Vlinders zijn niet de hele dag te 
zien. Het beste is dus een tijdstip te 
kiezen waarop vlinders het meest 
zijn waar te nemen. Uit onderzoek 

blijkt dat de meeste vlindersoorten 
vliegen tussen 11.00 uur en 15.00 
uur. En het liefst als de zon schijnt, 
want vlinders houden van warmte. 
Via de app Vlindermee of via de 
website kunnen vlinders worden 
doorgegeven.

Zwartsprietdikkopje
Niet alle vlinders zijn even bekend 
bij het grote publiek. Een koolwitje 
of een citroenvlinder herkent ieder-
een wel, maar wat als een oranje 
zandoogje, een koevinkje, een 
gehakkelde aurelia of een zwarts-
prietdikkopje in de tuin fladdert? 
Geen nood, want de Vlinderstich-
ting heeft een mooie en handige 
herkenningskaart van de twintig 
meest voorkomende vlindersoorten 

op haar site staan. En deze kaart is 
eenvoudig te downloaden.

Tips
Vlinders houden van een groene 
tuin met veel bloemen. Dus een ge-
heel betegelde tuin laten zij waar-
schijnlijk zoveel mogelijk links 
liggen. De website van de Vlinder-
stichting geeft een aantal tips om 
meer vlinders naar de tuin te lok-
ken. Maak je tuin groener, tegels 
eruit en vlinderplanten en rupsen-
planten erin. Planten als ijzerhard 
(verbena), kattenkruid, struikvero-
nica, vlinderstruik en phlox trekken 
veel vlinders aan. Gebruik nooit gif 
in de tuin. Dit gif komt namelijk 
ook in de nectar terecht. Vlinders 
die deze nectar drinken sterven of 
worden onvruchtbaar. Ook voor an-
dere insecten is dit heel slecht. 

Fruit
Ook met overrijp fruit in de tuin 
doet u de vlinders een plezier, ze 
zijn er dol op. Tot slot: laat blade-
ren en dergelijke in de winter lig-
gen, zodat eitjes, rupsen en poppen 
zich hiertussen kunnen verstoppen.
Via de website en de app kunnen 
tussentijdse telresultaten worden 
ingezienen en welke soorten tot nu 
toe in de top staan. De top van vorig 
jaar: atalanta (1), dagpauwoog (2), 
klein koolwitje (3), groot koolwitje 
(4) en citroenvlinder (5). Meer in-
formatie over vlinders, de vlinder-
telling en tuintips is te vinden op 
de website van de Vlinderstich-
ting: www.vlindermee.nl of www. 
vlinderstichting.nl

Lavendel is in trek bij bijen, hommels en vlinders; ze biedt deze onmisbare 
insecten een feestmaal, de hele zomer door. 

Uilskuikens in de Steenen Camer
Opwinding onder de vogelliefhebbers in de straat: op een voorjaarsavond vloog er
een Ransuil rond, maar die leek even snel weer verdwenen als dat ‘ie gekomen was.

Weken later bleek dat een paartje in stilte een oud eksternest had bezet,
hoog in een den tussen Groenekanseweg en Steenen Camer in De Bilt. 

Er broeden 2 à 3.000 paar Ransui-
len in ons land, doorgaans in bos-
sen en parken. De keuze voor deze 
den is dan ook een compliment of 
een vergissing. ’s Winters zitten er 
meer in Nederland, die komen uit 
het koude Noord- en Oost-Europa 
en verzamelen zich overdag in een 

boom als vaste ‘roestplaats’. Hun 
naam danken ze aan de verensluier 
als een krans om het gezicht. Ze 
worden ook Katuil genoemd of 
Ooruil, herkenbaar aan de rechtop-
staande oorpluimen, die niet hun 
oren zijn maar sierveren die helpen 
bij de camouflage. Ransuilen zijn 

nachtjagers, gebouwd om onzicht-
baar en geruisloos te zijn. 

Twee jongen zwierven begin juni 
als ‘takkeling’ in de hele buurt 
rond, raakten vliegvlug en begon-
nen laat in de avond indringend te 
piepen: een vérdragend, klagend 
geluid, wel vergeleken met dat van 
een roestig scharnier. De ene ouder-
vogel (onbekend is waar de andere 
is gebleven) onderhield het contact 
met luid gekef, ‘Wrèk-wrèk!’, en 
ging op jacht, vooral naar muizen, 
maar een buur zag ook de aanvoer 
van een jonge merel. Onder de bo-
men waar de vogels overdag in rust-
ten (bij uilen heet dat dus ‘roesten’) 
lagen uilenballen, de uitgebraakte, 
onverteerde resten van prooi, grijs 
van muizenhaar.

In de warme avonden en nachten 
van half juni, maar ook als het hard 
geregend had, was het geroep goed 
te horen, soms tot gemengd genoe-
gen van omwonenden, toch door 
iedereen wel bewonderd. Nog laat 
zochten buurtgenoten en gasten op 

straat om een glimp van de uil in 
een boom, of op een dakgoot of 
een schoorsteen op te vangen, zelfs 
als het buiten bekeken Nederlands 
elftal nog niet was uitgespeeld. In-
tussen scharrelden de uilskuikens 
steeds verder van huis. In de diver-
se tuinen werden dichte struiken, 
berken en hoge coniferen verkend, 
meestal onopgemerkt, soms goed 
zichtbaar. 

Totdat ze langzamerhand uit beeld 
en uit gehoor geraakten, even ge-
heimzinnig als dat ze ten tonele wa-
ren verschenen.
Het is in de avond weer stil op 
straat en in de achtertuinen, we zul-
len onze uilen nog missen. Want 
bijzonder was het wel, dit Biltse 
uilenbal. Volgend jaar wordt er vast 
goed opgelet.

(Henk Strietman)

De straat-uilen trokken veel bekijks.

Ransuil, roestend maar waakzaam.
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