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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

Uw lokale drukwerkspecialist
Wij verzorgen uw drukwerk en álle aanverwante zaken
van A tot Z. U bepaalt het instapmoment én het 
uitstapmoment in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

• snelle levering
• printservice
• ontwerp en dtp
• huisstijl- en reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• belettering

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

of mail naar info@parelpromotie.nl

Persoonlijke begeleidingVan A tot Z

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

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Nieuw Nationaal Park van 
Wereldklasse 

door Henk van de Bunt

De vlakke provincie Utrecht wordt in tweeën gedeeld door een lange keten van heuvels, 
overblijfselen uit de voorlaatste ijstijd. Daardoor staan er in de Utrechtse Heuvelrug 

aardlagen scheef en zelfs verticaal. 

De zuidflank grenst direct aan het ri-
vierdal van de Neder-Rijn. Nergens 
anders in Nederland vind je stuwwal 
en rivierdal zo dicht bij elkaar. Ner-
gens liggen ook zo veel prehistori-
sche grafheuvels, natuurgebieden, 
oude lanen, kastelen en buitenplaat-
sen bij elkaar. De gevarieerde bos-
sen zitten vol met dieren. En in de 
herfst is het nergens beter padden-
stoelen spotten dan in deze heuvels.

Nationaal
Een deel van de Utrechtse Heuvel-
rug is uitgeroepen tot nationaal park, 
en is daarmee een van de 20 parels 
van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Dit Nationaal Park nieuwe stijl moet 
een robuust aaneengesloten gebied 
vormen met unieke natuurwaarden, 
zich uitstrekkend van Gooimeer tot 
Grebbeberg, inclusief flanken als 

Langbroekerwetering e.a.. De ko-
mende tijd gaat Utrecht daarvoor 
intensief samenwerken met de pro-
vincie Noord-Holland en met de 
gemeenten (waaronder De Bilt) die 
in het Heuvelrug-gebied liggen. 
Behoud en ontwikkeling van bij-
zondere natuur staan voorop, maar 
natuurliefhebbers kunnen hier via 
uitgekiende wandelroutes volop 
genieten. Binnen de gemeente De 
Bilt betreft dit de opengestelde en 
vrij toegankelijke gebieden van het 
Utrechts Landschap en van de land-
goederen Eyckenstein, Roverestein, 
Sandwijck en Vollenhoven.

Uniek
Een Nationaal Park voor de gehele 
Heuvelrug wordt een aangesloten 
uniek gebied van natuur en cultuur, 
dat de potenties van het gebied op-

timaal benut en een stevige basis 
biedt voor het behoud van de bij-
zondere kwaliteit voor de toekomst. 
Deze ambitie wordt in het coalitie-
akkoord van de provincie, inder-
tijd mede opgesteld door schei-
dend burgemeester Arjen Gerritsen 

(VVD) en oud-volksvertegenwoor-
diger Gerard Schouw (D66) ver-
woord: ‘De Utrechtse Heuvelrug is 
voor natuur, landschap en recreatie 
een icoon voor de provincie. Het 
zuidelijk deel is Nationaal Park. 
Wij sluiten aan bij het initiatief van 
het Rijk om de status van Nationale 
Parken te versterken. Dit kan de 
waarden en de toeristische bekend-
heid, ook internationaal, vergroten. 
Bij het Rijk dringen we aan op een 
Nationaal Parkstatus voor de hele 
Utrechtse Heuvelrug’.

Kracht
Volgens GS heeft het vormen van 
zo’n landschapsgebied grote voor-
delen en biedt het een basis voor het 
behoud van de natuur- en cultuur-
waarden in de toekomst. Voorzitter 
van het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug Janine Caalders sprak 
vorige week bij één van de bespre-
kingen op landgoed Eyckenstein in 
Maartensdijk in aanwezigheid van 
het voltallige Provinciaal College 
en de Commissaris van de Koning 
van ’de groene ruggengraat voor 

Utrecht en het Gooi en de Vecht-
streek’ die een belangrijke factor 
is in het woon- en werkklimaat in 
deze regio. Belangrijk in dit natio-
naal park nieuwe stijl, is duidelijk 
maken wat de economische waarde 
is van natuur, landschap en erfgoed 
van de Utrechtse Heuvelrug. Het 
idee is natuur en economie te ver-
binden, als basis voor de bescher-
ming en ontwikkeling van de heu-
velrug.

Groen
Caalders benadrukt de kracht van 
deze groene ruggengraat voor de 
provincie en voor de Gooi en Vecht-
streek. Het woon- en vestigings-
klimaat van de Topregio Utrecht 
wordt bijvoorbeeld mede gevormd 
door deze ruggengraat. Otto van 
Boetzelaer (Landgoed Eycken-
stein) vertelde het college over het 
landgoed, de uitdagingen en de ver-
wachtingen die hij heeft van een 
Nationaal Park Nieuwe Stijl. Van 
Boetzelaer benadrukte daarbij het 
belang om te blijven werken aan de 
groene motor en daarbij vooral ook 
met concrete oplossingen te komen. 
Het college was enthousiast over de 
interessante verhalen die werden 
verteld en was blij te zien dat de be-
trokken partijen steeds meer samen 
optrekken.

Onderwijs
Er is een natuur-educatief program-
ma NatuurWijs, waarbij school-
klassen uit het basis- onderwijs 
meerdere keren in een schooljaar 
een hele dag naar een natuurgebied 
gaan onder leiding van een bos-
wachter, boomverzorger, een er-
varen natuurgids of andere groene 
professional. Een buitendag bestaat 
uit activiteiten die de kinderen zelf 

uitvoeren: ontdekken, onderzoe-
ken, spelen en werken. Op school 
bereiden ze zich steeds voor en kij-
ken ze terug. Op deze manier krijgt 
de natuur betekenis voor de leerlin-
gen en ze doen kennis, emotionele 
en fysieke natuurervaringen op.

Stichtse Lustwarande
Het Recreatieschap Utrechtse Heu-
velrug, Vallei- en Kromme Rijnge-
bied ontwikkelt een netwerk van 
bewegwijzerde wandelroutes tus-
sen Groene Entrees in de Stichtse 
Lustwarande. De eerste fase hier-
van, het traject tussen Doorn en 
Leersum, is gereed. Dit project 
is uitgevoerd met subsidie van 
het Nationaal Park, de Provincie 
Utrecht en een goede samenwer-
king met particuliere en publieke 
terreineigenaren, zoals Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten en Het 
Utrechts Landschap.
 
Samenwerken 
Het Nationaal Park (10.000 ha) 
vormt een deel van de totale 
Utrechtse Heuvelrug (22.000 ha). 
De stuwwal met zijn bossen en hei-
develden loopt van de Grebbeberg 
bij Rhenen tot aan het Gooimeer 
bij Huizen. Binnen het samenwer-
kingsverband Heel de Heuvelrug 
hebben alle grondeigenaren op de 
hele Utrechtse Heuvelrug, bestuur-
ders van de gemeenten, de beide 
provincies en Terrein Beherende 
Organisaties (TBO) gezamenlijk 
een programma opgesteld waarin 
de ambities en plannen staan voor 
het gebied.

In de omgeving van Beerschoten wordt veel gewandeld. [foto Wim Westland]

Heidestein maakt deel uit van de Utrechtse heuvelrug. [foto Wim Westland]
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

31/07 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
31/07 • 09.30u - ds. G.J. van Beusekom

31/07 • 18.30u - ds. A. D Goijert

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
31/07 • 10.30u - Ds. P.J.C. Korver 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

31/07 • 10.00u - de heer Theo van Duin 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
31/07 • 10.30u - Mevrouw J. Noten en de 

heer J. Ham 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

31/07 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
31/07 • 16.30u - Ds. H. Knigge

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
31/07 • 10.00u - Ds. Chr. van Andel 

31/07 • 19.00u - Prof. Dr. F.G. Immink

Pr. Gem. Immanuelkerk
31/07 • 10.00u - Samendienst in en met 

de Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
31/07 • 10.00u - Samendienst met 

Immanuelkerk Mevr. ds. G.W. Morsink

R.K. St. Michaelkerk
31//07 • 10.00u - Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts

Volle Evangelie Gemeente
31/07 • 10.00u - spreker Hans Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

31/07 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort 

Herv. gemeente Blauwkapel 
31/07 • 15.30u - Proponent G.A. van 

Ginkel 

Herst. Herv. Kerk
31/07 • 10.30u - ds. J.L. Schreuders 

31/07 • 18.00 - dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
31/07 • 10.30u - Pastor A. van Dam  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

31/07 • Samen-oecumenische-dienst in 
en met Ontmoetingskerk Maartensdijk 

en samen met St. Maartenskerk 
Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

31/07 • 10.00u - Ds. G.J. Hiensch 
31/07 • 18.30u - Proponent M. van 

Mourik

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

31/07 • 10.00 en 18.30u - Preek lezen 

PKN - Ontmoetingskerk
31/07 • 10.00u Samen-oecumenische-

dienst met Kapel Hollandsche Rading en 
St. Maartenskerk Maartensdijk 

St. Maartenskerk
31/07 • 10.00u Samen-oecumenische-

dienst met Kapel Hollandsche Rading en 
Ontmoetingskerk Maartensdijk in laatst 

genoemd kerkgebouw 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

31/07 • 10.00u - de heer A. van Hilten 
31/07 • 18.30u - de heer A. Bijl

PKN - Herv. Kerk
31/07 • 10.00u - Nog niet bekend

31/07 • 18.30u - ds. H.A. van de Pol

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Vol verdriet hebben we afscheid genomen 
van onze lieve

Cees
Cornelius Frederik Limborgh

Zijn leven was voltooid.

Soerabaja, 9 november 1938
Bilthoven, 16 juli 2016

Maria Limborgh - van der Houven

Gerben en Jantien
Gijs, Willemijn, Sebas, Maaike

Miko
Floris, Jacco, Quinten, Olivier, Pepijn

Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum Tap DELA
Soestdijkseweg Zuid 265
3721 AE Bilthoven
T.a.v. Mw. M.M. Limborgh-van der Houven

De herdenkingsdienst heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

Samen eten in de kerk

Vanuit de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk wordt al ruim 25 jaar 
‘Samen Eten’ georganiseerd voor 
mensen die het fijn vinden om 1x 
per maand een gezamenlijke maal-
tijd te nuttigen. Het doel is saam-
horigheid, het gesprek aan gaan 
met buurtgenoten, die men niet al 
te vaak ziet of spreekt. Tegen een 
kleine vergoeding kan men mee 
eten van de maaltijd die door de 
werkgroep is bereid. 

Gedurende de tijd is er een vaste 
groep ontstaan, Christen of geen 
Christen en iedereen is welkom op 
deze avond. Samen Eten past mooi 
in het landelijke thema ‘Goede 
Buren’. In de Ontmoetingskerk in 
Maartensdijk is er op donderdag 
28 juli en donderdag 25 augustus 
weer Samen Eten. Men is welkom 
vanaf 17.30 uur en de aanvang van 
de maaltijd is een half uurtje later.

Oecumenische viering 

Zondag 31 juli om 10.00 uur is er 
een oecumenische viering in de 
Ontmoetingskerk aan de Juliana-
laan in Maartensdijk. Deze viering 
wordt uitgevoerd door verschil-
lende mensen uit de geloofsge-
meenschappen van de Sint Maar-

tenskerk en de Ontmoetingskerk + 
Kapel Hollandsche Rading. Koor-
leden van het Maartenskoor en 
de Cantorij van de Ontmoetings-
kerk zingen gezamenlijk en met de 
gemeenten o.l.v. dirigent Ben Hak.

Consuminderen kan je leren

Op maandag 1 augustus kun je in 
het zomerprogramma van Mens De 
Bilt gratis meedoen met een work-
shop consuminderen. De work-
shop wordt gegeven door Arland 
Swaak en Marieke van Nimwegen 
van Budgetkring De Bilt. Wil je 
beter met je geld, met het milieu 
en met jezelf leren omgaan, meld 
je dan aan voor deze workshop via 
debilt@budgetkring.nl . 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen;
Wij zijn in Uw ontferming opgenomen.
                                       Ps. 90 : 1 (berijmd)

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, 
hebben wij afscheid moeten nemen van 

Huibertje 
van Oudheusden-Burghout

weduwe van Antonie van Oudheusden

 Almkerk, 19 februari 1915   † Bilthoven, 25 juli 2016

Arie en Joke
Ton en Gerda
Sjanet en Wim
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Uitvaartcentrum Tap DELA
t.a.v.: familie Van Oudheusden 
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 30 juli om 10.30 uur 
in de Zuiderkapel, Boslaan 3 te Bilthoven.
Waarna om 12.30 uur een kort samenzijn volgt in de aula van  
Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven, gevolgd door de 
begrafenis op deze begraafplaats.

Dank voor de toegewijde zorg voor onze moeder in d’Amandelboom.

 Samen hoorden wij bij elkaar,
 samen deden wij alles,
 samen waren wij zó gelukkig,
 maar…

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die hij ons schonk en de 
zorg waarmee hij ons omringde, geven wij u kennis
dat van ons is heengegaan

JACOB DROPSIE
* Utrecht, 18 oktober 1935 † Bilthoven, 24 juli 2016

 Ria Dropsie – Lavên
 Anita en Harry van Ingen
  Robin
  Evelien
   Davey
  Floris
 Oscar Dropsie en Amanda van Grondelle - Dropsie

Jacob is thuis, alwaar u hem alle dagen kunt bezoeken.

De afscheidsdienst wordt gehouden in Aula 1 van Crematorium 
Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht, op vrijdag 29 juli om
13.00 uur. Na a� oop is er gelegenheid om met elkaar het leven
van Jacob te vieren in het restaurant van het crematorium.

De familie verzoekt u om bij voorkeur in lichte kleding
bij de uitvaart aanwezig te zijn.

Geen bloemen.

Correspondentieadres:
Mevrouw R. Dropsie – Lavên - Bosuillaan 63 - 3722 XE Bilthoven
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Stulpkerk gebouwd op 
kloostermoppen

door Henk van de Bunt

Tot de 17e eeuw was Lage Vuursche een gehucht en waren er naast kasteel Drakesteyn niet 
meer dan 4 huizen. Dit veranderde toen Drakesteyn in het bezit kwam van ene 

Gerard van Reede. Hij liet de oude hofstede eerst afbreken en een 
nieuw huis bouwen: het huidige Drakensteyn.

Van Reede wilde hij van de Vuur-
sche een echte gemeenschap ma-
ken. Hij stelde grond beschikbaar 
voor de bouw van het kerkje met 
pastorie, een molen, een school, 
een boerderij annex rechthuis/tol-
huis en woningen. Er kwam een 
weg van Hilversum over de Vuur-
sche naar De Bilt. Lage Vuursche 
werd een echt dorpje.

Monumenten
Lage Vuursche heeft een beschermd 
dorpsgezicht met enkele achttien-
de- en negentiende-eeuwse huizen 
en telt tientallen rijksmonumenten. 

De hervormde Stulpkerk dateert uit 
midden 17de eeuw. De kerk is ge-
legen in het dorp op kleine afstand 
van kasteel Drakensteyn. Het ge-
bouw is opgenomen in het register 
van rijksmonumenten.

Stulp
Op 5 juli 1657 werd voor de eer-
ste keer een dienst gehouden in de 
schuur van boerderij de Stulp ach-
ter het kasteel Drakenstein. Kasteel 
Drakestein werd gebouwd in 1640 
en Gerard van Reede was de eerste 
heer van Drakenstein. Nadat deze 
in 1657 grond had geschonken voor 

het bouwen van een kerk moest er 
geld voor de bouw bijeengebracht 
worden. Adellijke families uit de 
omgeving schonken geld, maar er 
kwam ook subsidie uit Amsterdam 
en Alkmaar. 

Kloostermoppen
Vermoedelijk is bij de bouw ge-
bruikgemaakt van kloostermoppen 
uit het afgebroken klooster buiten 
de Wittevrouwenpoort uit Utrecht. 
Kloostermoppen zijn middeleeuw-
se bakstenen, veel groter dan de 
huidige bakstenen en vooral ge-
bruikt in kloosters, kerken en kas-

telen. Op het dak bevindt zich een 
dakruiter. Al in 1659 werd de Stulp-
kerk in gebruik genomen. Dochter 
Henriëtte van Reede schonk een 
gebrandschilderd raam en een zil-
veren avondmaalbeker. Het raam 
is vermoedelijk bij een restauratie 
in 1843 verwijderd en verkocht. 
De zilveren beker wordt nog steeds 
gebruikt bij Avondmaalvieringen. 
De latere bewoners, familie Bosch 
van Drakenstein was katholiek, 
waarna de binding van de kerk met 
de kasteelheer verdween. De kope-
ren kaarsenkroon en de luchters aan 
de muren behoren eveneens tot de 
kunstschatten van de kerk.

Renovatie
Het gebouw is sinds de bouw drie 
keer gerenoveerd. In 1843 werden 
bijvoorbeeld de ramen veranderd 
en in 1938 werd het koor van de 
kerk bij het schip getrokken en 
werd het één-klavierorgel ver-
plaatst naar de galerij. Bij een res-
tauratie in 1988 werd onder andere 
het interieur gedeeltelijk veranderd, 
het dak voorzien van nieuwe leien 
en het uurwerk in de toren hersteld. 
Toen zijn ook de twee herenbanken 
voor de bewoners van Huis Pijnen-
burg verwijderd.

Open Kerk
In deze zomermaanden is de kerk-
gemeenschap gestart met een 
nieuw initiatief. Daarvoor werd het 
plaatselijk kerkbestuur benaderd 
door de landelijke IZB (Inwendige 
Zendings-Bond) om samen met 
een aantal andere gemeenten met 
historische kerkgebouwen te wil-
len starten met het openstellen van 
de kerk op de eerste zondagmid-
dag van een maand. 

Er is gelegenheid voor de vele 
voorbijgangers om even de kerk 
binnen te lopen. Ook is er een me-
ditatief moment en wordt er ge-
zorgd voor een muzikale bijdrage. 
Eigen gemeenteleden zijn uiter-
aard ook welkom; gehoopt wordt 
vooral dat mensen die misschien 
jarenlang niet in de kerk zijn ge-
weest de weg terug zullen vinden,. 
In 2016 is de Stulpkerk nog open 
op de zondagen 7 augustus en 4 
september van 14.30 tot 16.00 
uur. Er is muzikale medewerking 
van organist Koos van Noppen 
uit Amersfoort en fluitiste Evelien 
Torn Broers. Verder is er om 15.00 
uur en 16.00 uur een meditatief 
moment met Bijbelwoorden, stilte 
en gebed. 

Bij de Stulpkerk ligt het kerkhof van Lage Vuursche.

Een foto van de kerk uit 1938. (foto Henk Kuus)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt
Twijfels bij beheer van de Biltse Duinen?

Vrijdagmorgen, na heftige regen, heb ik heerlijk gewandeld door de Biltse Duinen. Ik ben over 
het pad achter (oostzijde) de paardenweiden langs naar manege de Molshoop gelopen.  

Vandaar richting de grote zandvlakte. En dan verder naar het westen over  
het pad tussen zandvlakte en tennisbanen terug naar huis.

Wat mij opviel was dat bijna alle pa-
den waren opgehoogd met wit zand. 
Nauwelijks een plas met stilstaand 
regenwater. Op regelmatige afstan-
den langs de paden kuilen voor wa-
terafvoer. Zelfs het pad achter langs 
de paardenweiden was prima be-
gaanbaar. Dat pad was vroeger vol 
kuilen, drassig en alleen voor ruiters 
te doen.
Ook deze verbeteringen danken wij 
als wandelaars aan het beheer door 
boswachter Martijn Bergen van het 
Utrechts Landschap. Wandelaars 
kunnen verwachtingen hebben om-
trent beheer, die anders uitpakken. 
Het is goed om te melden als we 
denken dat het niet klopt, want daar 
kan het Utrecht Landschap voordeel 
van hebben. Echter, het is ook goed 
om boswachter Marijn Bergen van 
het Utrechts Landschap te melden 
als wij ervaren dat het goed wande-
len is in De Biltse Duinen. Dankzij 
zijn beheer van de voetpaden! 

John Bluemink, Bilthoven
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MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL
LIKE ONS OP: WWW.FACEBOOK.COM/LANDWAARTCULINAIR AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPEN: MA T/M DO 08.00 - 18.00 UUR, VR 08.00 - 20.00 UUR EN ZA 08.00 - 16.00 UUR

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN VRIJDAG 29 JULI T/M WOENSDAG 17 AUGUSTUS

DONDERDAG 28 JULI, DE GROOTSTE UITVERKOOP
VAN HET JAAR!! ALLES MOET WEG!!

Nectarines

HÉÉL KILO

Meloenmix
Mega bak

Komkommers

 2 VOOR

Trostomaten

HÉÉL KILO

Alle kleuren 
Tomaatjes
500 GRAM

Bristo Krieltjes
2de pak gratis!
500 GRAM

ALLE APPELS, PEREN,
SINAASAPPELS EN MANDARIJNEN

3 KILO HALEN, 2 KILO BETALEN!

1,491,49

0,99

0,99

1,491,49

BIO BANANEN
HÉÉL KILO 0,99

ALLE SOORTEN
VERPAKTE AARDAPPELS

2de ZAK GRATIS!

ALLE STAMPPOTTEN
EN RAUWKOSTSALADES
  100 GRAM  0,80

PROEF NU ONZE
ROERBAK GROENTES

2de BAK GRATIS!

op = opop = op

HOLLANDSE OPAL 
PRUIMEN

500 GRAM 1,98500 GRAM 1,98
De 2de 500 gram is gratis!2de kilo gratis!
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ROC Midden Nederland sluit aan 
bij ‘De Bilt Verbindt’

Begin juni vond een tweede bijeenkomst plaats van de partijen die zich inspannen voor een 
goede uitvoering van de Participatiewet in de gemeente De Bilt. In maart verbonden gemeente, 

(sociale) organisaties en bedrijven zich al, door de ondertekening van 
een convenant. ROC Midden Nederland vormt als opleidende instantie een 

welkome aanvulling binnen ‘De Bilt Verbindt’.

Iedereen die kan werken maar daar-
bij ondersteuning nodig heeft, valt 
sinds 1 januari 2015 onder de Par-
ticipatiewet. De wet is er om zoveel 
mogelijk mensen met of zonder 
arbeidsbeperking werk te laten vin-
den. De Participatiewet vervangt de 
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet 
sociale werkvoorziening (WSW) en 
een groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandi-
capten (Wajong). 

Partners
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Partici-
patiewet en biedt ondersteuning 
aan deze groeiende doelgroep. Dat 
kan zowel financiële als praktische 
ondersteuning zijn. Binnen het con-
venant ‘De Bilt Verbindt’ vinden 

partijen elkaar in een krachtige sa-
menwerking om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kansen 
te geven. Daarbij spannen zij zich in 
om in De Bilt op jaarbasis 200 sta-
ge- of opleidingsplekken en op basis 
van het landelijk sociaal akkoord 55 
passende banen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vinden. 

Praktijk
Marcel Riebel van Werkgeverser-
vicepunt (WGSP) legt uit hoe ba-
nen met hulp van WGSP aangepast 
kunnen worden voor de doelgroep. 
Yvonne Prijs van Bilthoven Biologi-
cals geeft een aansprekend praktijk-
voorbeeld van zo’n situatie. Zij ver-
telt over een zeer succesvolle match 
waarbij een nieuwe medewerker 

met een vorm van autisme is aan-
getrokken. De persoon in kwestie is 
in dienst als schouwer, waarbij een 
optimale concentratie en het ver-
mogen om goed te kijken vereisten 
zijn. Door bepaalde bijbehorende 
werkzaamheden uit de functie te ha-
len bleef een specifiek toegesneden 
werkveld over én een werkrelatie 
waar zowel werknemer als werkge-
ver gelukkig mee zijn.

Kansrijk
Ingrid van Maarschalkerweerd 
(MENS De Bilt) houdt een gloed-
vol betoog over ‘Kansrijk’ waarbij 
vrijwilligerswerk als participa-
tiemiddel ingezet wordt. Met het 
project Kansrijk Vrijwilligerswerk 
ondersteunt MENS De Bilt dit pro-
ces zodat zowel de vrijwilliger als 

de organisatie hier beter van wordt. 
In samenwerking met de Regionale 
Sociale Dienst worden mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt be-
geleid bij het vinden van passend 
vrijwilligerswerk. Vaak komen daar 
bijzonder gemotiveerde vrijwil-
ligers uit die via deze opstap hun 
weg vinden naar betaald werk.

De Bilt Werkt
Een ander succes is de training die 
MENS De Bilt in samenwerking 
met het UWV en het WGSP aan 
Biltse 50+ werklozen wordt ge-
geven. ‘De Bilt Werkt’ bestaat uit 
8 bijeenkomsten waarin de deel-
nemers onder andere aandacht 
besteden aan hun profilering, hun 
netwerkvaardigheden en sollicita-
tievaardigheden. Het WGSP be-
middelt voor de deelnemers actief 
op vacatures en de intentie is om 
de deelnemers te voorzien van een 
buddy die na afloop van de training 
ondersteunt bij het netwerken en 
solliciteren. Met twee trainingen 
achter de rug en een derde in de 
planning voorziet ‘De Bilt Werkt’ 
duidelijk in een behoefte. Een aan-
tal deelnemers heeft inmiddels een 
baan gevonden.

Handen uit de mouwen
Wethouder Jolanda van Hulst is blij 

dat het ROC Midden Nederland nu 
het convenant tekent. Zij benadrukt 
het belang van de MBO opleidin-
gen en de enorme behoefte aan 
mensen die met hun handen willen 
werken. ‘Kennis hoeft niet altijd 
uit boeken te komen, praktijker-
varing is minstens zo waardevol.’ 
Kees Rutten, die tekende namens 
het ROC, stelt dat het belangrijk 
is om een duidelijk herkenbaar en 
samenhangend opleidingsaanbod 
te creëren dat goed aansluit op de 
regionale arbeidsmarkt. Nieuwe 
ontwikkelingen daarbij zijn, voor-
al voor de sectoren zorg en horeca, 
onderwijs op locatie. 

Heeft u belangstelling en/of heeft 
u vragen ?
Voor meer informatie over  het 
Convenant ‘De Bilt verbindt’ en 
het lokale arbeidsmarktbeleid van 
de gemeente De Bilt kunt u terecht 
bij mevrouw Astrid Schiphorst, T 
030-2289510.

Voor meer informatie over dienst-
verlening aan werkgevers kunt u 
contact opnemen met het Werkge-
verservicepunt , de heer Hans Diek 
, T 030-6929592 of de plaatsver-
vangend accounthouder bedrijven 
van de gemeente De Bilt, Rudo 
Verhoef, T 030-2289439.

Kees Rutten - ROC Midden Nederland tekent het convenant ‘De Bilt Verbindt’.

Meldpunt 
keukentafelgesprek De Bilt

De PvdA De Bilt opent opnieuw haar meldpunt 
keukentafelgesprekken. Directe aanleiding zijn signalen 
dat de wachttijden opgelopen zijn tot meerdere weken.

Raadslid Erik van Esterik: ‘Wij hebben vernomen, dat mensen die 
zich melden bij het Sociaal Team voor een keukentafgesprek - bij-
voorbeeld omdat er maatwerkzorg nodig is - te horen krijgen dat dit 
wel enkele weken kan duren. Dit wordt zelfs schriftelijk bevestigd. 
Dit is voor ons aanleiding om ons meldpunt te heropenen om te ho-
ren wat de ervaringen zijn van mensen die hiermee te maken heb-
ben gehad’. De PvdA De Bilt opende ruim een jaar geleden ook een 
meldpunt toen bleek dat de kwaliteit van de keukentafelgesprekken 
ver onder de maat was.

Kwaliteit
Van Esterik: ‘De kwaliteit is toen door het College snel verbeterd. Wij 
hopen nu hetzelfde te bereiken. Mensen melden zich niet voor niks bij 
het Sociaal Team. Er is hulp nodig en men kan niet weken wachten. 
We vragen mensen hun ervaringen met ons te delen zodat we deze, 
vanzelfsprekend anoniem, kunnen gebruiken om het College aan te 
sporen actie te ondernemen. Het meldpunt is te bereiken via keuken-
tafelgesprekdebilt@hotmail.com.

Dierenambulance
op de agenda 

De Dierenambulance Utrecht is ook in De Bilt actief, 
wanneer het gaat om het vervoer van dode, zieke of 
gewonde dieren. De PvdA De Bilt heeft hierover een 

aantal vragen gesteld aan het college van 
Burgemeester en Wethouders.

Raadslid Erik van Esterik: ‘Het moge duidelijk zijn, dat voor de PvdA 
De Bilt dierenwelzijn in zijn algemeenheid en samenwerking met vrij-
willigersorganisaties zoals de Dierenambulance belangrijk is. Zo willen 
wij weten op welke wijze onze gemeente samenwerkt met de vrijwil-
ligers van de dierenambulance en welke plek deze organisatie inneemt 
in het beleid als het gaat om dierenwelzijn’. 

De PvdA De Bilt wil ook weten waarom de gemeente, anders dan an-
dere gemeenten, geen subsidie geeft en of het college wel aan de wet-
telijke verplichtingen voldoet als het gaat om dierenwelzijn en de rol 
van de Dierenambulance. Van Esterik: ‘Wij willen dat dierenwelzijn in 
De Bilt nadrukkelijker op de agenda komt’. 

Prijzen bij De Botter
Zeevishandel De Botter aan de 
Hessenweg in De Bilt heeft in 
verband met de start van de Hol-
landse Nieuwe een kleurplaten 
actie gehouden. Jong en oud kleur-
den er lustig op los en maakte het 

heel moeilijk om de mooiste uit 
te kiezen. Het echtpaar Zijl scha-
kelde daarvoor dan ook de hulp in 
van hun 3 dochters die uit de ver-
schillende leeftijdscategorieën de 
mooiste uit hebben kozen. De win-

naars ontvingen aan het begin van 
de vakantie hun prijzen; Opa Wit-
hagen (66 jaar), Cherisa Veraart 
(10 Jaar), Mila Withagen (7 jaar), 
Wies van Genugten (5 jaar) en 
Minke (3 jaar).

De prijswinnaars op de karakteristieke viskar voor de winkel. 
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  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)

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN KOOKTOESTEL  IS MAATWERK !

Het kooktoestel kopen dat bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

Stomerij
kledingreparatie en

schoenreparatie

10% korting
op al uw stoomgoed!

 
Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00 – 18.00 uur

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan •
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

FOCACCIA

BOTERKOEK

€ 2,95

met olijven
en tomaat

nu

€ 3,95

Heerlijk
van € 4,50 nu

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Ook Vierdaagse in Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Afgelopen week was heel Nederland in de ban van de Vierdaagse in Nijmegen. Maar ook 
Bilthoven was van de partij. Zowel bewoners van woonzorgcentrum Schutsmantel, aan de 

Gregoriuslaan, als bewoners van D’Amandelboom aan de Noord-Houdringelaan lieten zien dat 
ook zij er wat van konden. Lopend of in een rolstoel, de kilometers gleden aan hen voorbij. 

Tegelijk met de 100e Nijmeegse 
Vierdaagse van dinsdag 19 juli t/m 
vrijdag 22 juli, startten op dinsdag-
ochtend vrijwilligers en bewoners 
van Warande woonzorgcentrum 
Schutsmantel voor een Vierdaagse 
in de onmiddellijke omgeving. 
‘Zonder de hulp van vele vrijwil-
ligers, vrienden en familieleden, 
zou zo’n Vierdaagse voor ons niet 
te doen zijn. ‘Wij zijn dan ook trots 
op onze vrijwilligers, die van deze 
Vierdaagse een waar feest hebben 
gemaakt’. Aan het woord is Angela 
Strubbe, activiteitenbegeleidster 

bij de Schutsmantel. Zij vervolgt: 
‘Het thema van de Nijmeegse 
Vierdaagse was dit jaar ‘Wie wan-
delt, wordt honderd’. Nou, daar 
zit wel een kern van waarheid in. 
De oudste deelneemster bij onze 
Vierdaagse was liefst 103 jaar oud, 
maar ook deelnemers van ver in 
de tachtig en negentig deden mee. 
Leuk is nog te vermelden dat één 
van de deelnemers, de heer Hei-
stee, een zeer varen wandelaar 
is. Hij liep 35 maal de Nijmeegse 
Vierdaagse, een echte diehard’. Op 
vrijdagochtend werden alle deel-

nemers feestelijk ingehaald door 
loco-burgemeester Madeleine Bak-
ker-Smit met gladiolen en medail-
les en met muziek van de ‘Kunst en 
Genoegen’ uit Maartensdijk.

D’Amandelboom 
Ook bewoners van Woonzorg-
centrum D’Amandelboom deden 
mee aan de Rolstoelvierdaagse. 
Evert van Urk, coördinator bij 
D’Amandelboom vertelt: ‘Voordat 
onze Vierdaagse van start ging, 
moest ik nog heel wat regelen. Het 
leek mij leuk om met de bewoners 

door bos Noord-Houdringe te wan-
delen, maar dat bosgebied is afge-
sloten voor wandelaars. Gelukkig 
was de eigenaar van het bos ons 
welgezind en stelde hij het gebied 
open voor onze groep en konden 
wij daar een mooie wandeling 
maken’. De twee daaropvolgende 
dagen verliepen via verschillende 
routes, zodat de deelnemers heel 
wat van hun omgeving te zien kre-
gen. Van Urk: ‘Vrijdag, de laatste 
dag, werden onze bewoners door 

loco-burgemeester Madeleine 
Bakker-Smit ontvangen op het ge-
meentehuis. Behalve een tractatie, 
kregen zij ook een medaille omge-
hangen. Als je zag, hoe hun ogen 
glinsterden met al die aandacht. 
Daar doe je het toch allemaal voor 
hè?’ Na de officiële handelingen 
vertrokken alle vijftig deelnemers 
weer richting D’Amandelboom, 
waar zij door medebewoners wer-
den ontvangen op de Via Gladiola, 
met bloemen.

Dinsdag 19 juli was bij Schutsmantel de start. Midden ‘diehard’ Heistee. [foto Reyn Schuurman]

Ook bij D’Amandelboom waren er voor de deelnemers gladiolen.

Op vrijdagochtend werden de deelnemers feestelijk ingehaald met 
bloemen, medailles en muziek

Fietsen in Chili en Argentinië
Donderdag 14 juli was er in De Mantel naast de Maartenskerk in Maartensdijk, weer een 
gezellige koffiemiddag voor de gasten van de afdeling Maartensdijk van De Zonnebloem. 

Twee inwoners van Westbroek - 
Frank van Waert en Yvonne Ma-
thot - namen de aanwezigen mee 

op een reis die zij per fiets maak-
ten door Argentinië en Chili. In 
totaal legden zij zo’n vijfduizend 

kilometer door Zuid-Amerika af. 
Meeslepend wisten ze de aan-
wezigen via prachtige foto’s en 

filmpjes mee te nemen op deze 
reis, die van de droogste woestij-
nen overging in woeste bergland-
schappen en kilometerslange glet-
sjers. Prachtige beelden van de 
fraaiste landschappen rolden aan 
de gasten voorbij. 

Vragen
Tijdens de pauze, waarbij de aan-
wezigen op een glaasje werden 
getrakteerd, konden er vragen 
worden gesteld aan de reizigers; 
men wilde bijvoorbeeld weten of 
ze niet bang waren geweest tij-

dens de fietstocht door eindeloos 
verlaten gebied. Frank vertelde 
dat dat geen enkele keer het geval 
was geweest en dat hij en Yvonne 
al een nieuwe fietstocht op stapel 
hebben staan: van oktober dit jaar 
tot maart 2017. Deze tocht heeft 
als (eind-)doel Cambodja, Laos, 
Thailand en Vietnam. Ook het 
verslag na de pauze was adembe-
nemend mooi en na afloop gaven 
de gasten blijk van hun enthousi-
asme over de getoonde beelden en 
bleven velen nog lang napraten.
(Joop Vesters)Frank & Yvonne tijdens hun fietstocht. (foto Frank van Waert)

Eindeloze gletsjerformaties in Zuid-Amerika. (foto Frank van Waert)
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS BAVETTE

Mooi grof van draad en toch super mals; kort rood 

bakken en dun snijden, BBQ topper
100 gram 3,15

DEENSE SCHNITSEL

Licht doorregen, wordt niet droog! Lekker gekruid en 

gepaneerd, ca. 15 min. zachtjes braden
100 gram 1,15

GEVULDE VARKENSFILET

Malse varkensfilet gevuld met gekruid gehakt; aan één 

stuk of lapjes, u mag het zeggen!
100 gram 1.50

KUIKENDIJ FILET

Helemaal terug van weg geweest! Zonder bot en 

zonder vel, om bijv. zelf saté van te maken....
100 gram 1,45

TOURNEDO STEAKS

Van malse biefstuk met spek eromheen en toefje 

kruidenboter, kan natuurlijk ook aan één stuk!
100 gram 2,15

T-BONE STEAKS

Stoere vlees voor o.a. op de barbecue; entrecote en 

ossenhaas met been; zeer kort bakken!!
100 gram 1,80
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 11 juli t/m zaterdag 16juli. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

28 t/m 31 juli WK jonge dressuurpaarden - Ermelo

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

Word jij onze nieuwe collega?
Wie zijn wij?
Driessen Food is de meest complete versleverancier voor de horeca met een historie en een 
geheel eigen karakter. Binnen elke versgroep (vlees, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, 
fruit en zuivel) hebben wij onze eigen vakmensen met specialistische kennis en oog voor detail 
als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en oorsprong van producten. Driessen Food heeft haar 
hoofdvestiging in Bunnik en een tweede vestiging in Utrecht.

Wie zoeken wij?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een chauffeur, medewerker groentesnijderij, 
productieslager en een poelier. 

Chauffeur (Bunnik, fulltime en oproep)
Als chauffeur ben je het ‘visitekaartje’ van Driessen Food en verantwoordelijk voor het bezorgen 
van bestellingen aan onze afnemers. Je dient rijervaring te hebben en een goede wegenkennis. 

Medewerker groentesnijderij (Utrecht, fulltime)
Op onze groentesnijderij snijd je samen met jouw collega’s allerlei soorten groenten en maak je 
de klantbestellingen klaar. Je werkt afwisselend in dagdiensten en in nachtdiensten. 

Productieslager  (Bunnik, fulltime)
Als productieslager ben je medeverantwoordelijk voor de productie van vlees en vleeswaren. Je 
werkt afwisselend in dagdiensten en in avonddiensten.

Poelier (Bunnik, fulltime)
Op de poelierderij snijd je samen met jouw collega’s gevogelte uit en ben je verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van de gemaakte orders. Je werkt afwisselend in dagdiensten en in nachtdiensten.

Wat bieden wij?
Wij bieden veelzijdige functies waarin je jezelf sterk kunt ontwikkelen. Je werkt samen met 
enthousiaste collega’s in een groeiende en dynamische omgeving met een informele setting 
waarin collegialiteit en een prettige werksfeer onderdeel zijn van ons succes.

Herken jij jezelf in deze functie? Stuur dan je sollicitatie naar: personeelszaken@driessenfood.nl 
t.a.v. M. van der Wiele. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze website:

www.driessenfood.nl 

VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING

Ten overstaan van notaris mr. R. Houwing, in opdracht van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) / Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), 

zullen bij inschrijving worden verkocht:

2 woningen
1 kavel weiland / cultuurgrond.

Kavel 1: Een woning gelegen aan de Bantamlaan 3 te Maartensdijk.
Kavel 2: Een woning gelegen aan de Bantamlaan 15 te Maartensdijk.
Kavel 3: Een perceel weiland gelegen aan de Dr. Welfferweg te Westbroek, groot 6.36.50 ha.

Er kan per kavel worden ingeschreven.
Biedingen tot donderdag 6 oktober 2016 om 17:00 uur via een uitsluitend bij het notariskantoor
te verkrijgen inschrijvingsbiljet.

Kijkdagen woningen: 
dinsdag 23 augustus 2016 van 10:00 uur tot 14:00 uur
vrijdag 2 september 2016 van 10:00 uur tot 14:00 uur

Inschrijvingsformulieren
alsmede inlichtingen en de van toepassing zijnde voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van:

Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE Bilthoven
tel. 030-2290811
e-mail: info@houwingvanbeek.nl
www.houwingvanbeek.nl

Contactpersoon: mevrouw mr. Amy Mijwaart 
Meer info email: am@houwingvanbeek.nl

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE  Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

Je notaris in 
de regio!

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.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank • Readshop

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 
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Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 30 juli wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht de papiercontai-
ners en/of het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 30 juli zamelen leden van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten. 
Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
2 augustus 

2016

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

 Hollandse aardbeien
500 gram

Coca-Cola
4 fl essen van 1.5 liter
6.19 - 7.44

1.991.991.991.
500 gram

Per kilo 3.98

4 fl essen van 1.5 liter

Park Villa
Spaanse wijn
Chardonnay, merlot of rosé
6 fl essen van 0.75 liter
van: 29.94
voor: 14.97

4.494.494.494.
4 fl essen

Per liter 0.75

ALLE COMBINATIES MOGELIJK

6=3
6 HALEN

3 BETALEN
Per liter 3.33

Sportfestival 
Maarsseveen

Bij de Maarsseveense Plassen vindt dit jaar op 27 augustus
de tweede editie van Sportfestival Maarsseveen plaats.

Sportfestival Maarsseveen staat in teken van
sporten én gezond ontspannen voor het goede doel.

Vorig jaar was het sportfestival bij de Maarsseveense Plassen een 
groot succes. Het sportaanbod van het sportfestival is flink vergroot. 
Het koningsnummer is de Aquathlon, deze bestaat uit 5 km hardlo-
pen, gevolgd door 500 meter zwemmen om tot slot te finishen op 
de biologische braderie. Verder kunnen deelnemers zich inschrijven 
voor de 5k, de 10k en de 15k. 

Naast de recreatieve hardloopwedstrijden kunnen deelnemers zich 
dit jaar ook inschrijven voor verschillende workouts zoals, boot-
camp, yoga aan het water en pilates. Voor de kinderen is er dit jaar 
een speciale Kids Obstacle Run, met een mooie finish. Ook voor 
sportieve ouders mét sportieve kinderen worden er dit jaar workouts 
georganiseerd. Verder is er voor de kleine sportertjes een springkus-
sen en een schminkhoek. 

Lezersactie

Er is een beperkt aantal deelnamebewijzen beschikbaar voor 
lezers van De Vierklank. Wil je meedoen, stuur dan een mail 
naar: info@vierklank.nl met naw-gegevens en geboortedatum 
en de sport waaraan je deel wil nemen. 

Varen langs
drijvend land

Op 30 juli organiseert Staatsbosbeheer vaartochten door de Molen-
polder, een kleinschalig natuurgebied vlak boven Utrecht. In een 
stille fluisterboot kom je tot rust, en geniet je van het uitzicht over 
de petgaten en legakkers van dit oude veenlandschap. Samen met de 
gids naar de dieren in dit gebied, zoals ringslang en purperreiger, en 
maak een tussenstop bij het trilveen: ervaar hoe dit 'drijvend land' 
loopt. Aanvangstijd 10.00 uur. 

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

Op een fluisterboot door de Molenpolder trekt een bijzonder 
landschap voorbij.
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Vierklankbezorging en 

vakantie
Gedurende de vakantieperiode wordt De Vierklank in veel wijken door een 
ander dan uw vaste bezorger gelopen. Huis-aan-huis een krant bezorgen lijkt 
heel gemakkelijk, maar de ervaring leert ons dat invallers nog wel eens een 
brievenbus over het hoofd zien. Mocht u De Vierklank een keer missen de 
aankomende weken, dan is er grote kans dat een invalbezorger uw brieven-
bus niet gevonden heeft. Wij proberen ze zo goed mogelijk van informatie te 
voorzien, maar rekenen op uw begrip als het toch een keertje mis gaat. Overi-
gens zorgen wij voor voldoende exemplaren op veel openbare plekken binnen 
de gemeente. Ook daar kunt u natuurlijk De Vierklank even meepikken. 

De Bilt: Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1; Boekhandel Bouwman, 
Hessenweg 168; Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183; Mens De Bilt, 
Prof. Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1. Bilthoven: Autobedrijf De Rooij, C. de Haas-
weg 12; Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2; Radio Roulette, Grote 
Beer 33a; SSW, Waterman 45; V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10; Gemeentehuis, 
Soestdijkseweg zuid 173; Zorgcentrum Koperwiek, Koperwieklaan; Primera, 
winkel, Kwinkelier 29; Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20; Plus Super-
markt, Donsvlinder 2; Spar, Bilderdijklaan (kleine dorp); Schutsmantel ‘Wa-
rande’, Gregoriuslaan 35, WC Planetenbaan, Bremhorst, Jan van Eicklaan 
31. Westbroek: Dorpshuis, Prinses Christinastraat 2; Cafetaria Koen, Kerk-
dijk 3. Groenekan: Texaco Tankstation, Kon. Wilhelminaweg; Tankstation 
De Haan, Nw. Weteringseweg 1; van de Neut, Groenekanseweg 5. Holland-
sche Rading: Perron Peet; Tuincentrum Karel Hendriksen, Tolakkerweg 138. 
Maartensdijk: Tankstation, Dorpsweg 134; Bibliotheek Maartensdijk, Nach-
tegaallaan 30; Maertensplein; Primera, Van Rossum, Jumbo, Dijckstate.

Ter ondersteuning van het MT en de adviseurs is
adviesbureau In-pact (www.in-pact.nl) op zoek naar een

secretarieel/administratief medewerker voor 20 uur per week.

Werkzaamheden:
• Contacten onderhouden met leveranciers, de fi nanciële administratie, e.d.
• Het verzorgen van afspraken, agendabeheer en beantwoorden telefoon;
• Ondersteunen MT-vergaderingen;
• Beheer verzekeringen, offertes & contracten;
• Redigeren van teksten en onderhouden van de website (inhoud);
• Urenadministratie beheren en de facturering verzorgen;
• Beheer kantoor en voorraad;
• Verhuur en beheer van de vergaderlocatie.

Vereisten:
• Je hebt MBO niveau en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Beheersing van de Engelse taal is een pré.
• Je hebt ruime ervaring met MS- Offi ce.
• Je kunt goed organiseren en bent initiatiefrijk en fl exibel.
• Je bent klantgericht en gericht op samenwerken.

Salaris:
De functie is gewaardeerd op schaal 6 van de politie CAO
(€ 1809 - € 2832 bij een dienstverband van 36 uur).
Het salaris wordt vastgesteld op basis van kennis en ervaring. Een voorwaarde voor
defi nitieve gunning is dat je een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunt overleggen.
Deze VOG wordt aangevraagd nadat je door de selectie bent gekomen.

Eventuele vragen over deze functie kun je stellen aan Stéphanie van der Horst (06-11528709).
Je sollicitatie, inclusief CV waaruit blijkt dat je voldoet aan bovenstaande criteria,
kun je vóór 15 augustus 2016 sturen naar info@in-pact.nl.
In de periode 17 tot en met 26 augustus vinden selectiegesprekken plaats.

Vierklank bezorger worden
of wat bijverdienen in de vakantie?

Wijk 107: Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan,
 Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 
 Zwaluwlaan
Wijk 140: Duivenlaan, Korhoenlaan, Oude Brandenburgerweg, Pluvierenlaan,
 Talinglaan, Zwanenlaan
Wijk 178: Groenekanseweg (2-161), Prof. Dr. P. J. Crutzenlaan, Weltevreden

Wil jij in de zomer wat bijverdienen
met onze tijdelijke wijken in de zomervakantie?
Meld je aan via info@vierklank.nl
en ontvang het gehele overzicht.

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Sellerie salade

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gebraden rosbief
Gegrild pizza gehakt
Boeren achterham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.49

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.50 

Speklappen 

Malse entrecôte

Spareribs

Lamsracks

Heerlijke kipsleetjes

Hamburgers

500
GRAM 9.98

100
GRAM 1.25

100
GRAM 1.20

6
VOOR 6.-

100
GRAM 3.98

500
GRAM 3.98

HEERLIJKE 
TYNJETALER

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 juli 
t/m woensdag 3 augustus

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.50 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

1
KILO 9.99

KIPSATÉVLEES

CRANBERRY 
NOTENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN

Noten & pinda'sLekker en makkelijk…

GEHAKTBROODJES

Filetlapjes of procureurlapjes 
Gemarineerd of ongemarineerd

6 HALEN= 5 BETALEN

kant en klaar!

gekruid/  
  ongekruid

op = op

PER
STUK 1.75

VLEESWAREN TRIO

I.V.M DE VAKANTIE HEBBEN WIJ OP VRIJDAG 29 JULI, 5 EN 12 AUGUSTUS GEEN KOOPAVOND. WE SLUITEN DAN OM 18.00 UUR.

Let op!

Wist u ook dat wij uw kaas kunnen 
vacumeren voor mee op vakantie te nemen?
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Tentoonstelling 
Rita Kok

Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de Bilt 
exposeert van 19 augustus tot en met 17 september werk 
van beeldend kunstenaar Rita Kok. De tentoonstelling 
wordt geopend op zaterdag 20 augustus om 17.00 uur. 

De weefwerken van Rita Kok zijn het resultaat van een voortdurend, 
creatief en intuïtief zoekproces naar de werking van kleuren en materi-
alen. Haar inspiratie vindt zij in de aantrekkingskracht van materialen, 
de structuur van weefsels en de kleurenpatronen die onder haar handen 
ontstaan en de werking van licht en schaduw. Doorgaans combineert 
Rita soepele, natuurlijke garens met weerbarstiger materiaal. Al doende 
verkent en verlegt zij daarbij voortdurend grenzen.

Herkenbaar
Ritme is een herkenbaar begrip in het werk van Rita Kok. Maar de 
van veraf herkenbare patronen blijken van dichtbij meestal toch net 
weer wat anders dan gedacht. De lijnen bewegen door de ruimte, raken 
elkaar of vallen juist over elkaar heen. Het geeft de toeschouwer een 
nieuwe kijk op onverwachte eigenschappen of effecten van de gebruik-
te materialen en maakt meteen nieuwsgierig om de ijle composities wat 
nader te bekijken.

Techniek
Hoewel de basis van waaruit haar weefwerken ontstaan, steeds bestaat 
uit draden die middels schering en inslag een samenhangend geheel 
vormen, is Rita Kok voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden 
in deze techniek. Haar weefwerken worden steeds ijler en speelser – 
zelfs de schaduweffecten op de muur maken deel uit van het verstilde 
geheel. De kleurkeuze is bij dit alles heel belangrijk en in overeenstem-
ming met de diversiteit van het materiaal: stille, tere werken worden 
afgewisseld door objecten waaruit een forse muzikaliteit spreekt.

Openingstijden expositie: vrijdag 19 augustus (14.00 - 18.00u), za-
terdag 20 augustus (11.00 - 18.00u) en zondag 21 augustus (12.00 
-17.00u). Daarna donderdags (14.00 -18.00u), vrijdags (11.00 - 18.00u) 
en zaterdags van 11.00 tot 17.00u.                   (Flox den Hartog Jager)

De transparante weefsels van Rita Kok zijn het resultaat van 
experimenteren op het weefgetouw. Door te spelen met de ruimtelijke 
mogelijkheden van schering en inslag transformeert ze een ambacht tot 
een kunstvorm. 

Neem een kijkje achter de schermen
In de komende maanden zijn er opnieuw rondleidingen in de eeuwenoude eendenkooi van 

Breukeleveen. Vroeger werden daar eenden voor de consumptie gevangen, maar sinds tientallen 
jaren gebeurt dat niet meer en wordt de eendenkooi in verband met de grote natuur- en 

cultuurhistorische waarden door Natuurmonumenten in stand gehouden. 

Op zaterdag 30 juli en zondag 31 
juli laten gidsen van Natuurmo-
numenten van circa 12.00 uur tot 
circa 15.00 uur de schermen, de 
vangarmen, de kooiplas en het 
kooikershuisje zien en vertellen 
over de rijke historie van de een-
denkooi en over het herstel van 
het dichtbij de eendenkooi gele-

gen trilvenengebied met zijn grote 
vogelrijkdom. De rondleidingen 
duren circa 45 minuten. Vooraf 
aanmelden om hieraan deel te ne-
men is niet nodig en deelname is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage 
voor de restauratiekosten van de 
eendenkooi wordt op prijs gesteld. 
Bij regenachtig weer zijn er geen 

rondleidingen. De rondleidingen 
starten halverwege de Kanaal-
dijk, een fiets en wandelpad ge-
legen tussen Hollandsche Rading 
en Tienhoven. Te bereiken vanuit 
Hollandsche Rading via het ver-
lengde van de Graaf Floris V weg 
en vanuit Tienhoven via de Dwars-
dijk.           (Eric Immikhuizen)

De eendenkooi is het bezoeken waard. 

Fotoclub in Traverse

Maandagochtend 25 juli waren enkele leden van Fotoclub Bilthoven e.o. druk met de inrichting van 
de traditionele jaarlijkse foto-expositie in de Traverse van het gemeentehuis. Deze expositie is te zien t/m 
13 augustus tijdens de normale (zomerse) openingstijden van het Gemeentehuis. [HvdB]
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Onze Haring scoort een
AD Haringtest 2016

Vers van het mes 9

Zeevishandel De Botter
Hessenweg 185A  De Bilt
030-2210735
www.zeevishandeldebotter.nl
Volg ons ook op Facebook
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Benefietdiner voor
De Vierstee krijgt vervolg

door Henk van de Bunt

Een ad-hoc-werkgroep spande zich in het eerste kwartaal van 2016 in voor de renovatie van
De Vierstee in Maartensdijk middels een benefietdiner. Toen ook werd de wens geuit, dat het 

diner een start zou zijn voor een blijvend ontmoetingsmoment aan een aanschuifeettafel. 

De toenmalige werkgroep is wat 
samenstelling betreft iets gewij-
zigd; de doelstelling is onver-
minderd blijven bestaan. Jeltje 
van Dijk, Tiny de Groot, Joske 
Andriessen en Bertien Collette: 
‘Wij wilden Stichting Vierstee 
2.0 steunen in het bijeen vergaren 
van voldoende financiën voor een 
goede renovatie van De Vierstee. 
Gelijk onderzochten we de vraag 
of bij de komende renovatie van 
De Vierstee de mogelijkheid voor 
het organiseren van een simpele, 
incidentele eettafel (voor alle 
leeftijden) zou kunnen worden 
gerealiseerd. Wij kwamen op dat 
idee, omdat van meer kanten de 
opmerking kwam, dat er in Maar-
tensdijk geen gelegenheid voor is. 
Daarom besloten wij om bij dit 
renovatieproject van De Vierstee 

onze kans te grijpen, om meer 
mensen te leren kennen, wat voor 
iedereen en vooral alleen-gaanden 
ongeacht hun leeftijd van belang 
is’. 

Signalen
De werkgroep heeft voldoende 
signalen op kunnen pakken om 
ook in het najaar van 2016 nog-
maals een uitvraag te doen naar 
belangstelling voor een ‘aanschui-
feettafel’, zodat ook mensen, die 
alleen komen meteen aanspraak 
hebben. Het worden dan eenvou-
dige, maar wel lekkere maaltij-
den, zoals stamppot, maaltijdsoep 
e.d. Dus ook niet prijzig. Maar het 
niet duur willen maken betekent 
ook dat er met vrijwilligers moet 
worden gewerkt. De toekomst-
muziek is ook in Maartensdijk 

een zgn. RestoVanHarte: iedereen 
hoort erbij in de samenleving en 
eenzaamheid en sociaal isolement 
moeten onder de aandacht worden 
gebracht en bestreden door men-
sen met elkaar in verbinding te 
brengen door samen te koken en 
te eten? De definitieve realisatie 
komt natuurlijk eerst pas aan de 
orde wanneer de renovatie klaar 
is, maar de projectgroep vraagt 
wel bij de renovatie daar mogelijk 
al aan te denken. Vandaar de ‘oor-
merking’ van de revenuen voor de 
keuken van De Vierstee. Voor die 
tijd wil de groep al wel vast één- 
of tweemaal een proef nemen.

Belangstellenden (adviezen, vra-
gen, aanmelding etc.) kunnen een 
e-mail sturen naar bertien.collet-
te@hetnet.nl.

Zaterdag 9 april was het eerste (benefiet-)diner in De Vierstee. Gasten, uit alle kernen van de gemeente, genoten 
van een viergangenmenu, dat door vrijwilligers met veel zorg was voorbereid. (foto Frans Poot)

Gratis qigong-lessen in Houdringe
Yin in Yang organiseert de zomer-lessen qigong voor de 9e keer. Gratis. 
Dit is het 2e jaar, dat dit in samenwerking met stichting MENS gebeurt. 
Qigong bestaat uit eenvoudige bewegingen, die geen bijzondere vaardig-
heden van je vragen. Je maakt de bewegingen in het ritme van je lichaam 
en je ademhaling. Op elke leeftijd kun je het beoefenen.

Docent Emile Weesie zegt over de lessen: ‘Ik geef ze heel graag. Ik zie 
hoe de mensen zich ontspannen en openen. Dat komt zeker ook door het 
directe contact met de natuur. Het bos is een prachtige omgeving om he-
lemaal op te gaan in het genieten van de bewegingen. Zo ontdek je ook 
veel beter wat die met je lichaam doen’. Een bijzondere aanbeveling is 
misschien wel het enthousiasme van de deelnemers van vorig jaar: op hun 
verzoek is een speciale groep gestart met buitenlessen, die zelfs in de win-
ter is doorgegaan.

Gratis
De lessen zijn op de laatste vier vrijdagen van de vakantieperiode vanaf 
29 juli. Verzamelen is om 9.45 uur bij het informatiebord van de stich-
ting Utrechts Landschap bij het Biltse Meertje. De les duurt van 10.00 tot 
11.15 uur. Aanmelden graag, zodat bij slecht weer een binnen-locatie kan 
worden bekendgemaakt. De docent heeft ervaring met het geschikt maken 
van de oefeningen voor mensen die lichamelijke klachten hebben. Verdere 
informatie bij Emile Weesie (tel. 06 22918560 of emile@yininyang.nl). 

Vierdaagse voltooid

Maartensdijker Ronald de Rooij (33) was afgelopen week één van de 
deelnemers van de 100-jarige Vierdaagse in Nijmegen. Ouders Jan 
Willem en Elly de Rooij zijn apetrots op hun zoon, die voor de derde 
maal in successie dit wandelspektakelstuk tot een goed einde bracht.

Ook Oscar Wemes uit Bilthoven (13 jaar) heeft de afgelopen week de 
100ste Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Hij heeft alle weertypen in 
die vier dagen meegemaakt die in de zomer voorbijkomen: hitte (33 
graden), onweer en zware buien. En dan uitlopen met slechts 2 blaren. 
Zo zie je maar dat het wekelijkse bezorgen van De Vierklank een goede 
voorbereiding op de Vierdaagse is. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Mooi boek de mooiste sprook-
jes van Grimm met mooie 
plaatjes leuk om voor te lezen. 
€ 5,-. Tel. 0346-243758

Kunststof aparte vorm vij-
verbak met een gaatje in de 
buitenste rand is te repareren. 
€ 40,-. Tel. 0346-243758

Oude ronde klok werkt nog 
prima € 7,50. Tel. 0346-
243758

Aanmaakhoutjes voor de 
kachel of vuurkorf netjes van 
5 kg. € 4,- per netje. Tel. 
06-52542564

Gratis afhalen knikarm zon-
nescherm, bureaustoel. Tel. 
0346-830120

Mooie met gasveer ver-
stelbare bureaustoel. Prijs 
€ 20,-. Tel. 06-19691119 
(na 18.00 uur)

Activiteiten
Actieve vrouw, 78 jr., 
zoekt een eveneens actieve 
VRIEND om samen nog 
een mooie tijd te beleven!. 
Brieven onder nummer 3027 
naar De Vierklank, Kon. 
Wilhelminaweg 461, 3737 BE 
Groenekan.

Fietsen/ brommers
Elektrische fiets Sparta met 
2 accu's. € 450,00. Tel. 0346-
212950

Personeel gevraagd
SLAGERIJ van Loo is op 
zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor de zaterdag. 
Ervaring niet vereist, een posi-
tieve instelling wordt gewaar-
deerd. Bel 030-2203813 of 
kom even langs in de winkel 
op de Hessenweg. 

Welke oudere of jongere 
(M/V) met GROENE-
VINGERS kan ons, op regel-
matige basis, helpen met het 
onderhoud van onze grote 
tuin in Maartensdijk? 0346-
212218

HUISHOUDELIJKE hulp 
gezocht. Wij zoeken een fit 
persoon die klussen kan aan-
pakken zoals buitenwerk o.a. 
schoonmaken ramen en kozij-
nen, deuren, buitenlampen en 
vegen tuinen. En tevens bin-
nenwerk aanpakt zoals o.a. 
schoonmaken sanitaire ruim-
tes privé en bedrijf, strijken, 
dweilen, bedden verschonen. 
Voor informatie en interesse 
06-55806120.

KOFFERS en nog 
eens koffers. Bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

S C H O O LT A S S E N . 
Merken o.a. Eastpak 
& enrico Benetti. Bij 
Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112
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Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. 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.

Grafmonumenten rond-
om de kerk markeren 
graven en grafkelders 
die in de loop der eeu-
wen rondom de kerk 
gebouwd zijn. De oude 
huizen aan de rand van 
de kerktuin vangen de 
laatste zonnestralen 
op. Een sfeervolle plek 
met een lange historie. 
De Dorpskerk werd in 
1652 gebouwd en is 
de oudste kerk van De 
Bilt. De Historische 
Kring D'Oude School 
meldt dat de preek-
stoel nog dateert uit 
het bouwjaar. ‘De kerk 
werd voor de gerefor-
meerden (later Neder-
lands Hervormden) ge-
bouwd. Op de nok van 
het dak stond een to-
rentje, waarin een luid-
klok hing.’ (Historische 
Kring D'Oude School). 
In 1939 werd besloten 

het torentje af te breken 
en een nieuwe toren te 
bouwen tegen de west-
gevel. De ingang van 
de toren werd toen ook 
de ingang van de Kerk. 
Door de markante vorm 
wordt de toren in de 
volksmond 'de peper-
bus'  genoemd. In de to-
ren hangt een luidklok 
uit 1783. Na jarenlange 
onderhandelingen zijn 
de hervormden, gere-
formeerden en luthera-
nen op 12 mei 2004 ge-
fuseerd. De Dorpskerk 
werd een kerk behorend 
bij de Protestantse Ker-
ken Nederland (PKN).’ 
(Historische Kring 
D'Oude School).

Dodenakkers
Vanaf de ingebruikna-
me van de kerk in 1652 
werden de terreinen 
ten noorden en ten zui-

den van de kerk in ge-
bruik genomen als be-
graafplaats. In de kerk 
werden direct al grote 
zerken geplaatst, zoals 
vandaag de dag nog te 
zien is. De oudste zerk 
in de kerk dateert uit de 
stichtingstijd. Tot 1814 
werd begraven in de 
kerk. Vooral in de 18de 
en begin 19de eeuw 
werden op het kerkhof 
van De Bilt veel rijke 
Utrechtenaren begra-
ven. Dit had voorname-
lijk te maken met het 
feit dat er in grote ste-
den steeds meer bezwa-
ren ontstonden tegen 
het begraven in kerken 
en binnen de bebouwde 
kom. Geleerden, predi-
kanten en medici lieten 
zich zeer bewust begra-
ven op het 'open' kerk-
hof in De Bilt. Op het 
grafmonument van de 

doopsgezind predikant 
Marten Schagen staat 
bijvoorbeeld in het La-
tijn te lezen dat hij zijn 
graf onder de blote he-
mel verkoos om de le-
venden niet te schaden.

Monumenten
Van de in totaal negen-
tig grafmonumenten 
die nog te vinden zijn 
op het kerkhof staan 
of liggen er 73 aan de 
noordzijde en 17 aan de 
zuidzijde. Op het noor-
delijke deel zijn veel 
grafkelders te vinden, 
waaronder een aantal 
van zeer aanzienlijk 
formaat. De grafkel-
ders bestaan meestal uit 
een tot enkele tiental-
len centimeters boven 
het maaiveld opgemet-
selde bakstenen kelder 
waarop een eenvoudige 
hardstenen zerk is ge-

plaatst. Op de nog res-
terende grafmonumen-
ten vinden we bekende 
namen als Strick van 
Linschoten, Van Boet-
zelaer en De Heus.

(fotografie + tekst Joyce 
Reimus / OogopDeBilt.nl)

Informatie ontleend aan 
website van Historische 

Kring D'Oude School 
en de website van de 

Stichting Dodenakkers.nl

Personeel aangeboden
Ambachtelijke schilder heeft 
nog tijd over voor al uw schil-
der- en sauswerk/behangen/
dakrep. Ingeschr. KvK. Vrijbl. 
prijsopg. 06-39870829

Huishoudelijke hulp met 5 
jaar ervaring helpt u graag. 
Accuraat, initiatiefrijk en snel. 
Bel 06-10305960

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

GRATIS 50 vierkante meter 
moestuin te gebruiken niet 
op de volkstuin complex. Tel. 
06-52542564

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

Reparatie en nieuw zon-
neschermen – rolluiken 
– luxaflex jaloezieën – 
MARKIEZEN. Onderdelen 
service. Tel. 06-26604779

Tijdens de zomervakan-
tie is BETTY'S CORNER 
gewoon geopend! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Elke woensdag en vrijdag 
in Maartensdijk bij "Kapper 
Hans"! Zorg voor uw haar!

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

De Dorpskerk baadt in het zachte 
avondlicht

Als het 's avonds rustig wordt, is het heerlijk wandelen rondom de Dorpskerk in De Bilt.
Het zachte avondlicht strijkt langs de noordelijke gevel van de kerk.

In de tuin aan de zuidzijde zien we lange schaduwen.

Dorpskerk open op 
zaterdagen

Dorpskerk De Bilt zal gedurende een vijftal zaterdagen als proef de deuren 
van de kerk open zetten; op de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 aug. + 3 sept. 
van 12.30 tot 15.30 uur. Buurtbewoners kunnen dan een kijkje nemen in de 
kerk en ook andere en toevallige passanten zijn ook dan van harte welkom 
om het monumentale pand te bekijken. Desgewenst zullen bezoekers worden 
ontvangen en eventueel worden rondgeleid en geïnformeerd over het kerkge-
bouw en de kerkgemeenschap. Er is een boekenstand en een stand over het 
aan de wijkgemeente sterk verbonden Hillcrest Aids Centre uit Durban (Zuid 
Afrika). Voor documentatie, folders, e.d. wordt gezorgd. 



 De Vierklank 15 27 juli 2016

Africa Classic op de fiets
Emma Rutting uit De Bilt neemt in oktober van dit jaar deel aan de Africa Classic. Emma dient 

hierbij in zes dagen 400 km rondom de Kilimanjaro in Tanzania per fiets af te leggen. 

Om hier aan te mogen deelnemen 
diende er 5.000 euro sponsorgeld 
bijgedragen te worden; geheel ten 
goede komend aan Amref Flying 
doctors (www.amref.nl). De kosten 
van de reis moest daarnaast door 
deelneemster Emma zelf opgebracht 
worden. Het sponsordoel wist Emma 
de afgelopen tijd te realiseren.

School 
De Groen van Prinstererschool in 
De Bilt heeft haar ruimschoots ge-
sponsord door middel van de jaar-
lijkse stroopwafelactie, waarbij 
alle kinderen van de school zoveel 
mogelijk stroopwafels probeerden 

te verkopen voor het goede doel. 
Haar familie, vrienden en kennis-
sen hebben haar allemaal op ieder 
een eigen manier geholpen om haar 
sponsordoel te bereiken. Uiteraard 
initieerde Emma zelf ook de nodige 
sponsoracties naast het trainen om 
de gestelde 400 km in zes dagen tijd 
te kunnen halen. De afstand lijkt niet 
veel, maar de omstandigheden daar 
zijn totaal anders; de gemiddelde 
temperatuur is 40 graden en in totaal 
zal er zo’n 4 km. tegen de Kiliman-
jaro op worden geklommen. 

Vulkaan
De Kilimanjaro is een bergmassief 

in het noordoosten van Tanzania. 
Het massief bestaat uit drie aaneen-
gesloten stratovulkanen; één ervan 
is voor een groot deel ingestort en 
bestaat enkel nog uit een gekartelde 
bergkam. Een ander deel (inmid-
dels eveneens uitgedoofd) is de op 
twee na hoogste berg in Afrika en de 
jongste vulkaan van de Kilimanjaro 
is een slapende vulkaan; met 5895 
meter is dit de hoogste berg van 
Afrika. De top van de Kibo is over 
een oppervlakte van ruim elf vier-
kante kilometer bedekt met gletsjers 
en ijsvelden. Voor meer informatie: 
www.africaclassic.nl/emma-rutting. 
[HvdB]

Emma Rutting en steun en toeverlaat dochter Indie. [foto Reyn Schuurman]

Nieuwe indeling zorgt 
voor uitdaging

Ook dit jaar zijn er voor FC De Bilt en SV Maartensdijk 
enkele nieuwe gezichten te bewonderen bij het bekend 
worden van de indeling van de KNVB voor het seizoen 

2016-2017 ingaande september a.s. 

Op de eerste dag van de maand juli presenteerde de KNVB zoals 
de laatste jaren gebruikelijk de nieuwe indeling van het komende 
seizoen. Ook dit jaar zijn er voor de regionale en plaatselijke teams 
enkele nieuwe gezichten. Verandering van spijs doet eten zullen we 
maar zeggen. 

FC De Bilt
Oude bekenden het komende seizoen zijn FC Almere, FC De Bilt, 
DHSC en ASC Nieuwland. Nieuwe tegenstanders zijn in deze twee-
de klasse B Amstelveen, AMVJ, Be Fair, CJVV, CSW, Loosdrecht, 
Nita, TAVV en Veensche Boys. Een grotendeels nieuwe klasse en 
daarmee een leuke uitdaging voor de spelers en de technische staf. 

SVM
Ook de ploeg van trainers Remco van de Brink en Wout van Dronke-
laar ziet een aantal oude bekenden terug met DOSC, FC Driebergen, 
IJFC, Jonathan, Odysseus’91 en SEC. Ook in deze derde klasse een 
aantal nieuwe opponenten met Benschop, Bunnik’73, DEV Doorn, 
DVSU, Focus’07 en Lopik. Een uitdagende klasse met op het eerste 
gezicht zeker gelijke mogelijkheden voor iedereen om te gaan voor 
(één van) de prijzen. [HvdB]

Zomerbridge in 
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading speelde donderdag 21 juli 
haar achtste van de totaal dertien avonden in de Zomerreeks 

in het Dorpshuis. De tropische temperaturen op die dag 
brachten toch nog 20 deelnemende paren naar Hollandsche 

Rading; hierdoor kon er in één lijn worden gespeeld. 

Uschi Röhrs + Wim Westland verwierven de hoogste trede op het ere-
schavot met 63,66%, de tweede trede was voor Erik Polders + Nico 
Verhaar met 62,73% en de bronzen trede was voor Pas Berwald + Ben 
van der Laan met 62,04%. 

De eerstvolgende avond is donderdag 28 juli. Bij voorkeur van tevoren 
aanmelden via bchollandscherading@gmail.com en anders uiterlijk op 
de dag zelf tot 19.00 uur aan de zaal. 

Aanvang bridgen om 19.30 uur. Kosten per avond zijn 2 euro per per-
soon voor niet-leden en één euro voor leden. 

Wedvluchtuitslagen 
56 oude duiven van 6 deelnemende leden van PV De Bilt kwamen 
terug vanuit het Franse Issoudun over een gemiddelde afstand van 
620 km. 

De eerste 10 winnaars waren vogels van Combinatie van Grol + 
Zoon (1, 4 en 6), van Combinatie Turk + van Zels (2 en 7), van 
Combinatie Steenbeek + Zoon (3 en 5), van Ron Miltenburg (8 en 
9) en van Ron van Veggel + Zoon (10) 

13 liefhebbers verzonden 180 vogels opnieuw naar het Belgische 
Oudenaarde (gemiddelde afstand 180 km). De duiven van Ron Van 
Veggel +Zoon werden 1, 5, 7, 8 en 9, van J. A. Pouw 2, van Combi-
natie van Grol + Zoon 3, 4 en 6 en van Peter van Bunnik 10.

Zomerrit bij BMV
De Biltse Motorrijders Vereniging (BMV) organiseert op zondag 31 
juli haar zomerrit. De motorrijders verzamelen rond 10.00 uur bij 
café Buiten Hessenweg 174 De Bilt, vanwaar ze rond 10.30 uur ver-
trekken voor hun toertocht.

Er wordt met een sportieve en een toeristische groep gereden. Elke 
groep heeft een voorrijder, onderweg is er uiteraard een pauze waar 
op eigen kosten een hapje gegeten kan worden en gezellig met el-
kaar wat nagepraat kan worden. Voor meer info zie website: www.
bmvmotor.nl

Tennissers vieren feest
De afgelopen week deden ruim 
200 tennissers mee aan de Biltse 
Tennisweek. Dit evenement is 
een gezamenlijk initiatief van 
vijf tennisclubs: FAK, Helios, 
Meijenhagen, TOSS en WVT en 

het beleefde alweer zijn 22e edi-
tie. De deelnemers spelen in hun 
poule naar sterkte ieder vijf wed-
strijden op meerdere tennisbanen. 
De week werd afgesloten met een 
feest bij TOSS, waar ongeveer de 

helft van alle tennissers aanwezig 
was: hapjes, drankjes en live mu-
ziek door Twice, het zangduo van 
Anna en dochter Kika van Hulst. 

(Henk Zandvliet)

Swingende afsluiting van de Biltse Tennisweek.
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Juridische strijd over erfgrenzen 
in De Biltse Duinen

door Rob Klaassen

Toen in 2008 het Utrechts Landschap het eigendom verwierf van de Biltse Duinen doemde daar 
tegelijkertijd ook een probleem op. De Biltse Duinen omvat een gebied van 40 ha. Daarvan 

bleek 9 ha. in 2006 aangekocht door de eigenaren van twee aan het gebied grenzende percelen. 

De vereniging ‘Vrienden van de 
Biltse Duinen’, al vanaf 1987 actief 
is om het gebied te behouden, had in 
2006 een aanvraag ingediend voor 
een landschapsmonument. Deze 
aanvraag is in juni 2010 goedge-
keurd door de Biltse gemeenteraad 
en in januari 2013 door de Raad van 
State. Inmiddels is dus al vele jaren 
een juridische strijd gaande tussen 
enerzijds de beide particuliere eige-
naren en anderzijds de Vereniging 
‘Vrienden van de Biltse Duinen’. 
De beide eigenaren beschouwen de 
door hen gekochte grond als puur 
privébezit, terwijl de ‘vrienden’ dit 
zien dit als een natuurgebied, dat 
voor iedereen toegankelijk moet 
zijn en blijven.

Juridisch gedoe
Peter van Puijenbroek, bestuurslid 
van ‘Vrienden van de Biltse Dui-

nen’ zegt, dat het uiterst vervelend 
is om steeds maar van procedure 
naar procedure te moeten gaan: ‘De 
Biltse Duinen hebben de status van 
landschapsmonument. Dit houdt 
kortweg gezegd in, dat er sprake is 
van een homogeen samenhangend 
gebied. In zo’n gebied is het hoogst 
ongewenst dat circa een kwart er-
van niet betreden zou mogen wor-
den. 

Die 9 ha bestaan uit zandverstui-
vingen, heide en bos. De afgelo-
pen tijd hebben we op die 9 ha van 
alles meegemaakt. Eerst hebben 
beide eigenaren door het vellen van 
bomen het gebied totaal onbereik-
baar willen maken en zijn er wal-
len met bomen en takken opgericht, 
zodat niemand er meer door kon. 
Vervolgens wilde men er een hek-
werk van 1,30 m gaan neerzetten. 

Al die belemmeringen zijn door de 
Provincie Utrecht en de gemeente 
De Bilt niet toegestaan. De reden 
was steeds dezelfde: het betreft een 
samenhangend landschap. Nu wil-
len de eigenaren een hekwerk met 
een stalen bovenbuis op 1 m hoogte 
plaatsen. Weer dreigt een gang 
naar Gemeente De Bilt, Provincie 
Utrecht en eventueel rechtbank. Ik 
erger me er aan dat de eigenaren 
een kort verzoek kunnen indie-
nen. De diverse instanties moeten 
daarna volledig aan de bak om het 
verzoek juridisch te toetsen. Dit al-
les ter voorbereiding van weer een 
nieuwe rechtsgang. Zo wordt veel 
tijd, geld en moeite verspild’. 

Geen doorbraak
Om aan al deze ellende definitief 
een eind te maken hebben ‘De 
Vrienden’ nu voorgesteld om deze 

zaak aanhangig te maken bij de 
‘De Rijdende Rechter’. De Vrien-
den’ zouden hem twee vragen wil-
len voorleggen: 1 Is het terecht dat, 
na aankoop in 2006, dit deel van 
de Biltse Duinen door de eigena-
ren wordt beschouwd als eigen erf, 
zodat de grond kan worden afge-
rasterd voor privé gebruik en 2. Is 
het terecht dat recreanten aanspraak 
maken om dit deel van het natuur-
gebied te bezoeken, ook als dit af-
breuk doet aan de wens voor priva-
cy van de eigenaren? De uitspraak 

van ‘De Rijdende Rechter’ zou dan 
onvoorwaardelijk door beide par-
tijen moeten worden opgevolgd. 
Beide eigenaren reageerden helaas 
niet; hun advocaat stuurde op ver-
zoek van de redactie een schrifte-
lijke reactie.

Versperringen
Peter van Puijenbroek meldt op 23 
juni:’ De situatie is weer veranderd. 
Van Rootselaar heeft een tiental 
bomen omver gehaald en een pad 
op meerdere plaatsen versperd, een 
nieuwe houtwal opgericht en het 
pad op verschillende plaatsen om-
gewoeld, zodat er kuilen en bergen 
zand zijn gemaakt. 

Dit is o.i. natuurlijk strijdig met het 
landschapsmonument en met de 
recente uitspraken van de Recht-
banken. Inmiddels hebben wij aan 
de gemeente een verzoek gestuurd 
voor handhaving van het gemeen-
telijk monument’.

Reactie, mede namens de eigenaren Rootselaar en De Blécourt: 
 
Zonder uitvoerig te willen ingaan op de verschillende juridische 
procedures, die zijn gevoerd wil ik in het kort wijzen op een tweetal 
zaken die het voorstel van de Vrienden om genoemde vragen aan de 
rijdende rechter voor te leggen in het juiste perspectief plaatsen. 

Ten eerste heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in zijn uitspraak van 9 januari 2013 bepaald, dat de Monumen-
tenverordening op basis waarvan de Biltse Duinen zijn aangewezen 
als landschapsmonument geen verbod inhoudt tot het plaatsen van een 
erfafscheiding en derhalve niet strijdig is met het wettelijk recht van 
eigenaren om hun erf af te scheiden (zie r.o. 7.2 van de uitspraak). Om-
dat het er alle schijn van had dat de Monumentenverordening wel een 
dergelijk verbod inhield hebben de eigenaren daar destijds bezwaren 
tegen geuit. Met de uitspraak van de hoogste rechter op dit gebied is 
daarover nu duidelijkheid verkregen. Verder heeft de Afdeling geoor-
deeld dat het aanwijzingsbesluit niet voorziet in openbare toegankelijk-
heid van het gebied (zie r.o. 18.2). De eigenaren hebben daarom een 
vergunning ingediend voor het plaatsen van een erfafscheiding, die op 
dit moment wordt beoordeeld door de gemeente.
 
Ten tweede heeft op initiatief van de gemeente in 2013 een langdurig 
mediation traject plaatsgevonden tussen de eigenaren, de Vrienden, 
Utrechts Landschap en de bewonersvereniging Julianalaan. Het uitein-
delijk door de mediator voorgestelde compromis waarbij een gedeelte 
van de terreinen van eigenaren publiek toegankelijk zouden blijven en 
gedeelten zouden worden afgescheiden middels een erfafscheiding is 
door de Vrienden resoluut van de hand gewezen. Tijdens een monde-
linge behandeling bij de rechtbank te Utrecht is namens de Vrienden 
zelfs verklaard dat men slechts heeft ingestemd met het mediation tra-
ject om een positieve indruk te maken op de rechtbank die nog moest 
oordelen over de geldigheid van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht. Het ging hen er dus helemaal niet om tot een 
oplossing te komen in het mediation traject maar om de goede schijn. 
Het voorstel om nu de rijdende rechter in te schakelen is dus mosterd 
na de maaltijd wat de eigenaren betreft. Tot nadere toelichting ben ik 
gaarne bereid.

Met vriendelijk groet, 

Charles van Rijckevorsel 
(Advocaat)

Peter van Puijenbroek in de Biltse Duinen op een plek waar het eigendom van de particulieren begint. Op deze 
plek waren wallen met bomen en takken opgericht die inmiddels weer zijn verwijderd.

Nieuwe versperringen bemoeilijken het betreden van dit gebied.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
27-07
Do.

28-07
Vr.

29-07

Malse runderfilet
met truffelroomsaus

of
Bretonse visschotel

met baquette
of

Bloemkool-dadelschotel
met blauwschimmelkaas

€ 10,-

Woe.
03-08
Do.

04-08
Vr.

05-08

Gebakken eendenborstfilet
met marmeladesaus

 of
 Duo van zonnevis en 

zeebaars met citroensaus
 of

 Tortilla wrap met zomergroenten, 
salsa en jonge spinazie

€ 10,-

Wij zijn de gehele zomer geopend!


	VK-M_27-07-16_01fc
	VK-M_27-07-16_02fc
	VK-M_27-07-16_03fc
	VK-M_27-07-16_04fc
	VK-M_27-07-16_05fc
	VK-M_27-07-16_06fc
	VK-M_27-07-16_07fc
	VK-M_27-07-16_08fc
	VK-M_27-07-16_09fc
	VK-M_27-07-16_10fc
	VK-M_27-07-16_11fc
	VK-M_27-07-16_12fc
	VK-M_27-07-16_13fc
	VK-M_27-07-16_14fc
	VK-M_27-07-16_15fc
	VK-M_27-07-16_16fc

