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Nieuwe fietsenstalling
door Henk van de Bunt

De NS-fietsenstalling, die vanuit de nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers bij het 
station Bilthoven is te bereiken, wordt per 1 augustus open gesteld. NS is exploitant van de 

stalling en dus ook het primair aanspreekpunt. 

Martin Vermeulen namens ge-
meente De Bilt: ’Het is een stal-
ling, die door een automatisch sys-
teem bewaakt wordt en de huidige 
bewaakte stalling in het pand ach-
ter Bakker 2 Wielers vervangt. Met 
deze nieuwe stalling wordt extra 
gemak en comfort (en ook veilig-
heid) geboden aan de mensen, die 
hun fiets willen stallen bij het sta-
tion in Bilthoven. 
Er zijn in de stalling circa 400 
plaatsen aanwezig. Daarmee komt 
het totaal aan beschikbare plaat-
sen voor fietsen rond het station 
op ruim 1100. De stallingen die al 
onbewaakt rond het station aanwe-
zig zijn, blijven gehandhaafd; de 
nieuwe bewaakte fietsenstalling is 
dus een uitbreiding van de totale 
stallingsmogelijkheid. Stallen kan 
met een abonnement, maar ook in-
cidenteel’.

Comfort
De gemeente is, volgens Vermeu-
len, blij met deze stalling, die niet 
alleen extra comfort en veiligheid 
biedt, maar er ook nog eens prach-
tig uit ziet. Vermeulen: ‘Daarnaast 
is er een mogelijkheid voor wat 
kleinere activiteiten in een deel 
van de stalling (fietsgerelateerd) en 
is een kleine beheerdersruimte op-
genomen. Vooralsnog worden die 
niet gebruikt, maar de gemeente 
wil wel de mogelijkheden daarvoor 
nog verder gaan verkennen, samen 
met lokale ondernemers. Al met al 
is met deze fietsenstalling weer een 
stap voorwaarts gezet bij het ver-
nieuwen van het stationsgebied’.

Ergonomisch
Ingeborg de Boer, woordvoerder 
NS: ‘Zaterdag 1 augustus openen 
NS en ProRail de fietsenstalling 

van station Bilthoven. De nieuwe 
zelfservice fietsenstalling heeft 
een transparante entree en is vol-
ledig geautomatiseerd. De stalling 
is elke eerste 24 uur gratis. Je krijgt 
toegang tot de stalling met je be-
taalpas en betaalt bij het verlaten 
van de stalling. Stal je langer of 
vaker dan kun je met een abonne-
mentspas voor 55 euro per jaar nog 
sneller en gemakkelijker de stal-
ling in en uit. 

Daarnaast kun je in de stalling per-
soonlijk contact opnemen met een 
klantenservicemedewerker via een 
intercomverbinding, is er camera-
toezicht en is er een noodknop voor 
spoedhulp. Ook voor OV-fietsen 
kun je er terecht. De fietsenrekken 
hebben uitschuifgoten waardoor 
het ook boven gemakkelijk stallen 
is. Er is plek voor 470 fietsen’.

Testen
De nieuwe zelfservice-fietsenstal-
ling-toegang is uitgebreid getest 
door reizigers in een lab-opstelling 
en reizigers hebben bijgedragen 
aan het ontwerp. Met de nieuwe 
zelfservice fietsenstalling willen 
ProRail en NS een aantrekkelijke, 
veilige en beter benutte fietsenstal-
ling bieden die zorgt dat reizigers 

tevreden zijn en het station goed 
bereikbaar en toegankelijk blijft.
Door de Maestro of V-pay betaal-
pas in de toegangs- en betaalzuil te 
steken wordt deze geregistreerd en 
krijg je toegang. Bij vertrek uit de 
stalling met de fiets steek je weder-
om de Maestro of V pay betaalpas 
in. De stalling is open van de eerste 
tot en met de laatste trein’.

Vanaf 1 augustus is de nieuwe fietsenstalling bij het station operationeel.

Afsluiting Biltse Rading en afslag A27 
De Biltse Rading, de verbindings-
weg tussen Utrecht Voordorp en 
De Bilt, is van 27 juli tot 22 au-
gustus afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De gemeente Utrecht gaat 
in die periode het asfalt vervangen. 
Als gevolg van deze werkzaamhe-
den is ook de aansluiting met de 
A27, afslag 30 De Bilt, afgesloten. 

Tegelijkertijd met deze werkzaam-
heden past de gemeente De Bilt 
de verkeerslichten op de kruising 
Biltse Rading en Blauwkapelse-
weg aan. Dit om de veiligheid van 
overstekende fietsers te vergroten. 
Het College van Burgemeester en 

Wethouders besloot op basis van 
onderzoek en advies tot optimali-
satie van de bestaande verkeersre-
gelinstallatie. Het gaat daarbij een 
herberekening van de tijden die 
nodig zijn om het de kruisingsvlak 
vrij te maken alvorens de andere 
richting groen krijgt, het aanpas-
sen van de duur dat de verkeers-
lichten op oranje staan, zoveel 
mogelijk groenlicht voor fietsers 
en het plaatsen van extra fietsver-
keerslichten in de middenberm. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de 
afslag Veemarkt De Bilt afgeslo-
ten; dit wordt op de snelweg met 
borden aangekondigd. Ook kan 
het verkeer van en naar Utrecht/
De Bilt niet over de Biltse Rading. 
Het verkeer vanaf de snelweg én 
het verkeer dat de stad in en uit 
wil, wordt omgeleid. Verkeer van-

uit Utrecht de stad uit, wordt om-
geleid via het Robert Kochplein 
en de Waterlinieweg. Verkeer 
vanuit De Bilt naar Utrecht wordt 
omgeleid via de Utrechtseweg 
N237 en de Berekuil. De kruising 
Utrechtseweg en Universiteitsweg 
is dan net klaar, zodat het verkeer 
daar in voldoende mate kan door-
stromen. 

De route van buslijn 77 (Nieuwe-
gein-Utrecht CS-Bilthoven) is ge-
durende deze periode gewijzigd. 
De haltes op de Sarteweg en de 
Veemarkt in Utrecht en de Alfred 
Nobellaan, Hessenweg, Looy-
dijk en het Dr. Letteplein komen 
te vervallen; vervangende haltes 
zijn: Oorsprongpark in Utrecht en 
Groenekanseweg en Bilthovense-
weg in De Bilt. Op verzoek stopt 
de chauffeur bij de halte Kerklaan 
op de Utrechtseweg in De Bilt. 

De verkeerslichten bij de kruising met de Biltse Rading worden aangepast. 
[foto Henk van de Bunt]

Zomerstorm

Ook langs de Voordorpsedijk in Groenekan ter hoogte van het fietspad 
langs de Hooge Kampse plas richtte de zwaarste zomerstorm sinds 
1901 afgelopen zaterdag onherstelbare schade aan. Een dag later was 
de weg weer vrij gemaakt, waren de eerste stukken gezaagd en stapten 
vooral de fietsers af om één en ander goed te bekijken.

[Henk van de Bunt] 

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

2/8 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
2/8 • 9.30u - kand. K.H. Bogerd

2/8 • 18.30u - kand. J.W. Verboom

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
2/8 • 10.30u - Mw. W.J.M. van Remmen-

Rosmalen

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

2/8 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
2/8 • 10.30u - Pater E. Klimman

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

2/8 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
2/8 • 17.00u - Ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

2/8 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
2/8 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Pr. Gem. Immanuelkerk
2/8 • 10.00u - geen dienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
2/8 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
2/8 • 10.00u - Communieviering

Volle Evangelie Gemeente
2/8 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
2/8 • 10.30u - Dhr. H. Ekker

Herv. gemeente Blauwkapel 
2/8 • 10.00u - Ds. C. Evers 
2/8 • 18.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
2/8 • 10.30 en 18.00u -

Ds. J.C. den Toom

Onderwegkerk Blauwkapel
2/8 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

2/8 • Dienst in Ontmoetingskerk 
Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

2/8 • 10.00u - Ds. G.J. van den Top
2/8 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

2/8 • 10.00 en 18.30u -
Ds. D. Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
2/8 • 10.00u - mevr. Hilda Compagner

St. Maartenskerk
2/8 • 10.00u - Woord- en 

communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

2/8 • 10.00u - Dr. A. van de Mheen
2/8 • 18.30u - Ds. G.H. Abma

PKN - Herv. Kerk
2/8 • 10.00u - Ds. G. Wassinkmaat
2/8 • 18.30u - Ds. H.A. van de Pol
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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

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 1 augustus haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

VBW feest Westbroek
 
Dinsdag 18, woensdag 19 en 
donderdag 20 augustus staat 
de tent van de Vakantie Bijbel 
Week weer klaar voor een groot 
feest. Dit jaar is het thema: de 
bouwplaats. Dus alle kinderen 
die na de zomervakantie naar 
groep 1 t/m brugklas gaan zijn 
van harte welkom om mee te 
ontwerpen, zingen, aansluiten, 
spelen, schilderen, luisteren naar 
Bijbelverhaal, repareren, kijken 
naar toneel, samenwerken, etc. 
Voor de jongeren vanaf 12 jaar 
is er op dinsdag 18 en woens-
dag 19 augustus een uitdagend 
avondprogramma. Zie ook www.
vbwwestbroek.weebly.com

Zomermarkt in Lage Vuursche

Op zaterdag 22 augustus wordt 
van 10.00 tot 16.00 uur een 
Zomermarkt in Lage Vuursche 
gehouden in en om het dorpshuis 
‘De Furs’ in Lage Vuursche. Er 
is van alles te koop zoals curi-
osa en brocante spullen, boeken, 
bloemen en kransen, aloë-vera 
producten. 

Er is een Rad van Avontuur waar 
leuke prijzen zijn te winnen en 
er is een verloting met als hoofd-
prijs een Fiets. Ook is er van alles 
te koop voor de inwendige mens. 

De opbrengst is bestemd voor 
het onderhoud van de Stulpkerk 
van de Hervormde Gemeente van 
Lage Vuursche.

Inloopspreekuur

Elke derde donderdag van de 
maand houden de wethouders 
een inloopspreekuur op locatie. 
Hiervoor hoeft geen afspraak 
gemaakt te worden. In juli en 
augustus worden er geen spreek-
uren gehouden. Na de vakantie-
periode in juli en augustus kan 
men op donderdag 17 september 
weer in gesprek met de wet-
houder van een kern. Tel. info 
via klantcontactcentrum: (030) 
2289411.

Spullen gezocht 

Zaterdag 19 september wordt 
weer een verkoopdag bij de 
Hervormde Kerk te Westbroek 
gehouden. Moet de zolder nodig 
eens opgeruimd, kan men in 
de schuur zich nog nauwelijks 
bewegen of zijn de kinderen 
echt te groot voor hun loopauto 
of babyspeelgoed? Neem dan 
contact op. De spullen kunnen 
gebracht worden bij Reina van 
den Broek, Dr. Welfferweg 21, 
tel. 0346 280518 of Bep Otten, 
Kerkdijk 26, tel. 0346 281897, 
beiden in Westbroek. Geen wit-
goed, grote meubels en kleding.

Schrijven over je leven

In september start Arianne Col-
lee een nieuwe cursus schrij-
ven over je leven in Bibliotheek 
Bilthoven. Iedereen kan eraan 
deelnemen, ook diegenen die eer-
der meegedaan hebben met een 
‘Reis-van-je-leven-schrijfcur-
sus’. De schrijfonderwerpen en 
–opdrachten zijn nieuw. Schrijf-
ervaring is niet nodig. De cursus 
start woensdagochtend 30 sep-

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

tember in de Bibliotheek aan het 
Planetenplein 2 en kent daarna 
nog zeven vervolgdata. De eerste 
les kan als proefles bijgewoond 
worden. Meer informatie en aan-
melden: www.ideacultuur.nl of 
activiteiten@ideacultuur.nl 

Samen gedichten lezen 

Eind september start onder lei-
ding van Ceciel Boudewijn de 
leesgroep  ‘Samen gedichten 
lezen’ in Bibliotheek Idea Bilt-
hoven. Samen gedichten lezen is 
een leesgroep voor iedereen die 
geïnteresseerd is in poëzie, om 

kennis te maken met dichters of 
om kennis te vernieuwen vanaf 
woensdagmiddag 30 september 
van 14.00 tot 16.00 uur. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via www.ideacultuur.nl of 
activiteiten@ideacultuur.nl

“De HEERE is mijn Herder”
Psalm 23

Met droefheid, maar ook met dankbaarheid terugdenkend aan
alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat,
na een moedig en geduldig gedragen ziekte, de HEERE heeft 
Thuisgehaald Zijn geliefde kind, mijn zeer geliefde en
zorgzame man, onze lieve, altijd meelevende vader en trotse opa

Dirk Nagel
* Weesperkarspel, 30 maart 1949 † Utrecht, 24 juli 2015 

 W.G. Nagel-den Hertog

 Ruth en Corina
 Matthias, Johanan

 Egbert en Ineke
 Wendy, Rik, Ilse

 Wenny en Freek
 Tobias, Vivian, Lisa

 Trudy en Ewoud
 Sanne, Mark, Bas

 Dirk en Rachelle

Onze dank gaat uit naar de verpleegafdeling Oncologie van het 
UMCU voor hun inzet en goede zorg.

Burg. Huydecoperweg 14
3615 AD  Westbroek

De begrafenis heeft reeds plaats gevonden.

Geen bloemen
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605
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Geslaagde proef met 
omleidingsroute Leijenseweg

De spoorwegovergang bij de Leijenseweg zal vanaf dit najaar gedurende circa 1,5 jaar 
afgesloten zijn. Van 21 mei tot en met 3 juni is de omleidingsroute getest. Op 2 juli zijn de 

aandachtspunten en verbetervoorstellen besproken met de participatiegroep van betrokken 
omwonenden. Uitwerking van de optimalisatievoorstellen moet er toe leiden

dat de gekozen route wordt geoptimaliseerd.

Tijdens de eerste week bleek dat 
de aangepaste situatie niet voor 
iedereen even duidelijk was. Met 

name borden en routeaanwijzin-
gen kunnen verder verduidelijkt 
worden. De doorstroming in de 

ochtendspits verliep op een aan-
tal plekken moeizaam waardoor 
het verkeer last had van langere 

reistijden. De inrichting op een 
aantal kruispunten vraagt om ex-
tra aandacht: Rembrandtlaan/Jan 
Steenlaan, Rogier vd Weijdenlaan/
Massijslaan en Rogier vd Weijden-
laan/Rembrandtlaan. Opvallend 
was dat er - zelfs na een eerste 
week van gewenning - veel weg-
gebruikers waren die zich niet aan 
het ingestelde eenrichtingsverkeer 
hielden en dat binnen het 30km/u 
gebied de maximum snelheid be-
hoorlijk overschreden werd. Uit de 
tellingen blijkt verder dat de hoe-
veelheid verkeer over de verschil-
lende wegen aardig overeenkomt 
met de prognoses op basis van het 
verkeersmodel. Er zijn geen on-
verwachte sluiproutes ontstaan. 

Eerste optimalisatievoorstellen
Gemeente en participatiegroep 
hebben gesproken over de moge-
lijkheden om de aandachtspunten 
aan te pakken. Zo kunnen routes, 
rijrichtingen en gewenst gedrag 
verder worden verduidelijkt door 
kritisch te kijken naar het aantal 
borden, de locaties van de borden 
en de boodschappen op de borden. 

Tegelijkertijd kan door (tijdelijke) 
inzet van verkeersregelaars actief 
worden gewezen op gewijzigde si-
tuaties en kan vanaf het begin na-
drukkelijk worden gehandhaafd op 
het overtreden van de regels. Tij-
dige communicatie over de routes, 
haltes en tijden van de openbaar 
vervoer diensten voorkomt veel 
vragen over de bereikbaarheid van 
bus en trein. Dat geldt ook voor 
de routes van de hulpdiensten en 

afspraken over handelen bij cala-
miteiten. Voor verbetering van de 
doorstroming wordt de afstelling 
van enkele verkeerslichten op de 
Soestdijkseweg aangepast.

Fysieke maatregelen
Op een paar punten worden ex-
tra fysieke maatregelen getroffen. 
De eerder genoemde kruispunten 
worden aangepakt. Daarbij wordt 
vooral gekeken naar de moge-
lijkheden voor het verruimen van 
bochten zodat verkeer elkaar beter 
kan passeren. Door fysieke bar-
rières te plaatsen kunnen de een-
richtingsverkeer situaties duide-
lijker gemarkeerd worden. En de 
voorrangssituaties op de Jan van 
Eijcklaan worden duidelijker ge-
maakt door het weghalen van de 
belijning van de fietsstroken ter 
hoogte van de kruisingen. 

Hoe verder
De komende weken werkt de ge-
meente de besproken optimalisa-
tievoorstellen verder uit. Begin 
september worden de uitgewerkte 
voorstellen nogmaals besproken 
met de participatiegroep, waarna 
het college een besluit neemt. In de 
periode voorafgaand aan de defini-
tieve afsluiting van de Leijenseweg 
in oktober worden de maatregelen 
uitgevoerd. De bewoners en an-
dere belanghebbenden worden in 
september ook nader geïnformeerd 
over de fasering en planning van 
de bouw van de onderdoorgang en 
de definitieve omleidingsroute die 
voor de periode van de afsluiting 
zal gelden.

Tijdens de ondertunnelingswerkzaamheden zal het verkeer gedurende anderhalf jaar om moeten rijden om de 
Leijen te bereiken.

Naast de Buren op locatie
Het ondernemersechtpaar Ted en Debby van der Ham zwaait al jarenlang de scepter in de 

gezelligste eetgelegenheid van Groenekan. Een echte dorpsbistro waar smakelijk
eten tegen een schappelijke prijs het visitekaartje van het bedrijf vormt.

Ook buiten de muren van het res-
taurant wordt er flink aan de weg 
getimmerd. Voor Ted vormen de 
caterings op locatie een enorme 
uitdaging. ‘Alles draait om ti-
ming’, vertelt Ted. ‘Ik vind het 
onze taak om het opdrachtgevers 
zo makkelijk mogelijk te maken. 

Van tevoren gaan we in overleg en 
bekijk ik de locatie zodat ik kan 
inschatten wat de mogelijkheden 
en de onmogelijkheden zijn. Daar 

stem ik dan de gerechten op af en 
weet ik precies wat ik mee moet 
nemen om iets smakelijks op tafel 
te zetten.’

Uitdaging
Voor het transport van de keuken 
in Groenekan naar de locatie be-
schikt Naast de Buren over grote 
geïsoleerde containers waarin het 
eten zowel warm als koud ver-
voerd kan worden. Ted: ‘Laatst 
hebben we op De dag van het 

aangespannen paard op de Uithof, 
een evenement waar zo’n 4.000 
mensen komen, de catering van 
de Vip-tent verzorgd. Uit ervaring 
weet ik dat op zo’n evenement de 
planning wel eens uit of in kan 
lopen. Mooi is het als je snel kan 
schakelen en het zo perfect ge-
timed hebt en alles klaar staat op 
het moment dat de eerste gasten 
arriveren.’ Nog zo’n uitdaging 
was de catering tijdens de voor-
stelling ‘Timon van Athene’ door 

Theater in ‘t Groen op de gemeen-
tewerf. Voorafgaand aan de voor-
stellingen zorgde Naast de Buren 
dat cast en crew een smakelijke 
hap geserveerd kreeg, maar ook 
de toeschouwers konden ervoor 
kiezen om op locatie voorafgaand 
aan de voorstelling te dineren. Al 
met al werden er in 1 week tijd 
een paar honderd couverts uit-
geserveerd op de gemeentewerf. 
Ted: ‘Dit soort evenementen vor-
men wel een soort extra uitda-
ging. Maar we verzorgen met net 
zoveel plezier een lunch met luxe 
broodjes en een kopje soep op 
kantoor als een uitgebreide barbe-
cue op een feestje. En desgewenst 
koken we op locatie, ook leuk!’

Lokaal
Plezier in het werk staat bij Naast 
de Buren voorop en alle initiatie-
ven onderstrepen dat ook. 

Dat begint al bij de wekelijkse 
aanschuiftafel met een daghap 
waarbij mensen elkaar ontmoe-
ten, nieuwtjes uitgewisseld wor-
den en vriendschappen ontstaan. 
Ted was uiteraard ook te porren 
voor de organisatie van de LOL. 
De lokale ondernemerslunch waar 
het ook draait om luchtige ont-
moetingen tussen ondernemers uit 
de gemeente. 

Ted is sterk voorstander van lo-
kaal verbinden. Zo gebruikt hij in 
de keuken graag de honing van de 
plaatselijke imkers en komen de 
goudrenetten voor de appeltaart 
uit de boomgaard op de hoek. 
Het is niet snel te gek bij Naast 
de Buren. Voor besloten partijen 
staan de maandag en de dinsdag 
gereserveerd en als er iemand in-
vulling aan een thema kan geven 
dan is het Ted wel.

Ted serveert op de gemeentewerf het diner aan een van de castleden van Timon van Athene.
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Dag groep 8

In verband met plaatsgebrek hebben we een aantal foto's van de groep 8-ers
die hun basisschool verlaten eerder niet kunnen plaatsen. Bij deze alsnog.

Ook deze leerlingen wensen we veel geluk op hun nieuwe school.

Groep 8 - Het Kompas

Vakantie BijbelFeest in De Bilt
Op 19 en 20 augustus vinden rondom De Dorps-
kerk in De Bilt weer het Vakantie-Bijbel-Feest 
(VBF) en de Zomer-Jeugd-2-Daagse (ZJ2D) 
plaats. Dit zijn twee gratis dagen voor alle kinde-
ren/jongeren uit De Bilt en omstreken. Alle acti-
viteiten vinden plaats in en rondom De Voorhof, 
Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt. 

Het VBF is voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd (4-12 jaar). Het VBF begint beide dagen om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 uur.; eten is inbe-
grepen. Het thema dit jaar is ‘De Bouwplaats’; 
rondom dit thema worden er 2 te gekke dagen ge-

organiseerd, met muziek, toneel, knutselwerkjes, 
spelen en veel gezelligheid.

Tot 16 jaar
De ZJ2D is voor jongeren tussen de 12 en 15 
jaar en is ’s avonds. Hier wordt het thema ‘De 
bouwplaats’ aangepakt aan de hand van sport, 
spel, stellingen en een hoop gezelligheid. De 
eerste avond begint om 18.00 uur; deze avond is 
de aftrap. Vooraf is er een stevige fastfood-snack 
(salade ook aanwezig). De tweede avond begint 
om 20.30 uur en wordt afgesloten met een gaaf 
bosspel in het donker. 

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

Vakantie!
de winkel is

gesloten

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip kerrie salade
Filet americain
Bieslook paté

3 x 100
gram 3.98

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

Spekrollade met ham en kaas
Huisgemaakte beenham
Rosbief 3 x 100

gram 4.98

VOORDEEL HELE WEEK

Speklappen 

Malse riblappen

Livar Karbonade

Lamshaasjes of filets

hamburgers

500
gram 3.98

1
Kg. 10.98

100
gram 1.35

100
gram 3.25

6
stuks 5.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 juli
t/m woensdag 5 augustus

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

3.98250
gram

6.00500
gram

1.25100
gram

VERS GEBRANDE
HUISMIX

EXTRA BELEGEN
KAAS

FRANSE BRIE

VLEESWAREN-TRIO

KIPROLLADE2E ONS HALVE PRIJS!

Vlugklaar 
hamburgers, 
runder verse worst, 
slavinken, 
gehaktschnitzels etc…

9.99
1 Kg.

KLEINE VARKENSHAASJES
Extra donderdag voordeel:

Extra goedkoop!

Mmmm!

RIBEYE ROLLETJES 
MET PARMAHAM EN RUCOLA

lekker voor het weekend!

Special van de week:

Lekker! 

Per
stuk 0.99
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Nieuwe Wetering
en de verbreding van de A27

door Rob Klaassen

De verbreding van de A27 doet steeds en opnieuw de nodige stof opwaaien. Tot voor kort 
kwamen berichten hierover vooral uit kernen als Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche 

Rading. Sedert enige tijd heeft zich daar een belangrijke,
en inhoudelijk uiterst sterke, groep bijgevoegd.

Vijf inwoners van de Nieuwe Wete-
ring hebben medio 2014 het ‘Bewo-
ners Collectief Buurtschap Nieuwe 
Wetering’ opgericht. Zij hebben 
hun krachten gebundeld om zich 
zo te verweren tegen de negatieve 
gevolgen van de verbreding van de 
A27 voor de Nieuwe Wetering. Die 
gevolgen blijken niet gering te zijn.

Dat de Nieuwe Wetering zo wordt 
getroffen door de gevolgen die de 
verbreding van de A27 met zich 
brengt, komt omdat de Nieuwe 
Wetering zowel door de A27, als 
ook door de provinciale weg N234 
wordt doorkruist. Een deel van de 
woningen in de Nieuwe Wetering 
ligt als het ware in de oksel van 
deze beide wegen. Veranderingen 
of uitbreidingen van wegen laten 
zich daar dan ook goed voelen in 
Nieuwe Wetering. In het kader van 
de uitbreiding van de A27 maakt 
het gedeelte van de snelweg bij de 
Nieuwe Wetering deel uit van de 
‘Ring Utrecht-A27/A12’. Dit laat-
ste betekent dat er aan de oostelijke 
rijbanen van de A27 die lopen van 
Utrecht /Noord naar de afslag Bilt-
hoven, een extra rijbaan wordt bij-
gebouwd. 

Dit laatste wordt officieel een per-
manente spitsstrook genoemd, 
waarboven ook geen stoplicht 
wordt geplaatst. Het oostelijk deel 
van de A27 bij de Nieuwe Wetering 
zal dan feitelijk uit vijf rijstroken 
(3 rijstroken, een permanente spits-
strook en een afrit naar de N234) 
bestaan met daarnaast nog een 
vluchtstrook. Het westelijk deel van 
de A27 bij de Nieuwe Wetering zal 
bestaan uit drie rijstroken, een afrit 
naar de A27 met daarnaast nog een 
vluchtstrook. Deze uitbreiding tot 4 

rijstroken aan de oostkant betekent 
ook dat er extra verkeer zal komen 
op de N234 met alle negatieve ge-
volgen van dien voor de inwoners 
van de Nieuwe Wetering. Over deze 
gang van zaken is door het Bewo-
nerscollectief Nieuwe Wetering op 
basis van sterke argumenten bij de 
Raad van State beroep aangetekend 
tegen het Tracébesluit (het besluit 
waarin de toekomstige verbreding 
officieel is geregeld). 

Onjuiste verkeersprognoses.
Woordvoerder van het Bewoners-
collectief van Nieuwe Wetering 
(BNW) Albert Blauwendraat: ‘De 
belangrijkste bezwaren zijn vooral 
geluidhinder, luchtkwaliteit en de 
gevolgen van de toename van het 
verkeer op de N234. Wat betreft 
de geluidhinder hebben we gecon-
stateerd dat er door Rijkswaterstaat 
verschillende verkeersprognoses 
worden gehanteerd. Zo worden 
voor het akoestisch onderzoek an-
dere prognoses gebruikt dan bij het 
luchtkwaliteitsonderzoek het geval 
is. Bij het akoestisch onderzoek 
wordt voor de huidige situatie een 
te hoge verkeersintensiteit gehan-
teerd. Waarschijnlijk is dat gedaan 
door de beginsituatie wat op te ho-
gen zodat het dan in de toekomst 
lijkt alsof het verkeer minder is 
toegenomen dan eerder werd ver-
wacht. Op deze manier zou dan 
kunnen worden voorkomen dat er 
in de toekomst nog investeringen 
nodig zouden moeten om geluid-
hinder te bestrijden’.

Luchtkwaliteit
‘Eenzelfde soort verhaal zouden we 
kunnen houden over de luchtkwali-
teit. Duidelijk is dat er binnen een 
afstand van 100 meter, zeker nu de 

oostkant van de A27 nog dichter 
naar onze kant is opgeschoven, er 
sprake is van een wettelijk te slech-
te luchtkwaliteitssituatie. Maar 
door allerlei redeneringen, uit-
zonderingsposities e.d.  te creëren 
redeneert Rijkswaterstaat op een 
zodanige wijze  dat alles toch net 
binnen de bestaande normen valt. 
Nu ook de Raad van State helaas 
de, ons inziens, sterkte argumen-
ten zonder feitelijke weerlegging 
terzijde heeft geschoven, wordt het 
voor ons moeilijk om nog te gelo-
ven in de oprechte bedoelingen van 
Rijkswaterstaat’ 

Slager 
De vraag of hij een idee heeft hoe 
het komt dat het zo heeft kunnen lo-
pen, beantwoordt Albert: ‘De oor-
zaak denken we, moet worden ge-
zocht bij de formatie we het kabinet 
Rutte1. Toen zijn de ministeries van 
V&W (Verkeer en Waterstaat) en 
VROM (Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu) samen-
gevoegd. Voor deze samenvoeging 
werden de milieuaspecten van de 
onderzoeken van Rijkswaterstaat, 
dat toen onder het ministerie van 
V&W viel, op juistheid getoetst 
door het ministerie van VROM. Bij 
kabinetsformatie van Rutte1 zijn 
zowel Rijkswaterstaat als Milieu-
beheer onder het nieuwe ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
komen te vallen. Gecontroleerde en 
controleur zitten nu in een minis-
terie bij elkaar. Alles kwam in een 
hand. In feite is er toen een situatie 
ontstaan waarbij de slager z’n eigen 
vlees keurt’.

Ovonde 
Op het viaduct bij de Nieuwe We-
teringseweg, dat ligt over de spoor-

lijn Hilversum-Utrecht en de A27, 
is ooit een ovonde (rechthoekige 
rotonde) aangelegd. Albert: ‘Door 
de uitbreiding van de A27 en de ex-
tra vierde rijstrook aan de oostkant 
komt er meer verkeer op de N234. 
De provincie is van mening dat al 
dat verkeer onmogelijk kan worden 
verwerkt via de huidige ovonde. 

De provincie heeft daarom iets 
nieuws bedacht. In de nieuwe op-
zet wordt de ovonde voorzien van 
stoplichten. Wij, als bewoners van 
de Nieuwe Wetering, zijn hier sterk 
tegen. Doordat deze weg onmid-
dellijk achter de huizen loopt zal 
dit extra overlast gevolg hebben. 
Verkeershinder door opstoppingen 
met extra luchtverontreiniging als 
gevolg. Bovendien zullen de stop-
lichten lichthinder bij de aanlig-
gende woningen veroorzaken. Je 
zult het niet geloven, maar veertig 
jaar geleden waren er ook al eens 
stoplichten geplaatst met ook toen 
alle overlast van dien. Na veel pro-
testen vanuit de Nieuwe Wetering 
zijn die toen weer verdwenen. Niet 
gehinderd door enige kennis vanuit 

het verleden komen deze plannen 
nu gewoon weer uit de kast rollen. 
Iedereen zal begrijpen dat wij als 
BNW hier vol tegenin zullen gaan. 
Het lijkt er wel op of de provincie 
volledig aan de leiband van Rijks-
waterstaat loopt.

Verloren tijd
Voorlopig hebben de bewoners van 
de Nieuwe Wetering besloten maar 
eens ‘pas op de plaats’ te maken. 
Albert: ‘ We hebben recent een uit-
nodiging van de gemeente De Bilt 
afgeslagen om deel te nemen aan 
een nieuwe ronde van overleg over 
de Ring Utrecht A27/A12. Wij zien 
helaas weinig in zo’n gezamenlijke 
gedachtenvorming. We hebben heel 
veel geïnvesteerd om gefundeerd 
onze wensen en gedachten ken-
baar te maken. Die zijn nu bij alle 
instanties genoegzaam bekend. Wij 
zien het als verloren tijd hetzelfde 
nog een keer te doen. Wel zullen we 
de diverse ontwikkelingen nauwlet-
tend volgen. In de tussentijd bera-
den we ons als BNW over wat ons 
thans te doen staat. Het is even niets 
anders’.

De heren Veldhuizen, Jansen, Denz, Blauwendraat en Baelde zochten in 
maart van dit jaar gehoor bij de Raad van State.

De schoonheid van de insectenwereld 
Vliegen en Roofvliegen

Vliegen zijn tweevleugelig. Er 
komen veel soorten voor in Ne-
derland. Vlees(aas)vliegen zijn de 
smerigste vliegen in Nederland, 
vooral groen, blauwe en de grau-
we vleesvlieg komen veelvuldig 
voor. Ze leggen hun eitjes in dood 

vlees en levende dieren, ze eten 
van(rottend) vlees en mest en zit-
ten dan ook boordevol schadelijke 
bacteriën, virussen en parasitaire 
wormpjes. Wanneer vliegen op 
je eten of drankje landen, kunnen 
ziekteverwekkers in je mond of 

maagdarmstelsel terecht komen. 
Hierdoor kunnen griepverschijn-
selen ontstaan, maar voorname-
lijk spijsverteringsklachten, zoals 
misselijkheid, buikpijn, diarree 
(zeker als je immuunsysteem is 
aangetast)

Om vliegen uit je huis te houden 
zijn er verschillende middeltjes 
(plastiek zak met water, kruitna-
gels, water met azijn), maar ik 
houd het bij horren.

Alle roofvliegen hebben 3 bij-
ogen tussen hun 2 facetogen, 
sterke spinachtige poten, en een 
borstelsnor. Met hun korte sterke 
zuig-snuit steken ze hun prooi en 
spuiten Neurotoxische en Proteo-
lytische enzymen naar binnen. De 
prooi word verlamd en hun in-
gewanden verteren, de roofvlieg 
zuigt dan de vloeibare inhoud op.

(Wim Westland)Uitvergroot zie je prachtige details. Groen Aaseter

Roofvlieg



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

 
Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
KlusWijs vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u langs 
om de situatie samen te bekijken.	  

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

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

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

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 
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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

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

ZonnigeZomervlaai
nu € 7,50

Kaiserbroodjes
5 stuks € 1,-

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63

 
Maertensplein 16     3738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711       

         

SALE
NU DE HELE ZOMERCOLLECTIE VOOR 
RONDE PRIJZEN*

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

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 

€10 €15

€25

€20

€50

Fashion for eve ry a ge

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Solgar
nu met 

20% 
Korting
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Uitbreiding activiteiten lokale radio en tv
door Walter Eijndhoven

De lokale omroep in De Bilt verzorgt niet alleen radio- en televisieprogramma’s voor iedereen 
binnen de gemeente, maar zij onderhoudt ook nog eens twee websites met nieuws en activiteiten 

in De Bilt. De komende jaren wil de omroep haar activiteiten graag uitbreiden.

Sander de Vos, al sinds 2002 actief 
en één van de vaste vrijwilligers 
binnen Regio TV De Bilt vertelt: 
‘Het werk binnen de Regio TV is 
zeer divers. Wij maken verschil-
lende programma’s voor alle gele-
dingen binnen de gemeente. In mijn 

beginjaren bij de Regio TV maakte 
ik voornamelijk muziekprogram-
ma’s, maar al snel ondernam ik 
ook andere activiteiten. Tien jaar 
geleden begon ik een programma, 
waarbij ik opvallende persoon-
lijkheden uitnodigde om over hun 

leven te vertellen. Natuurlijk zijn 
er niet zoveel opvallende mensen 
binnen de gemeente dat je dat ja-
ren kunt volhouden en nodigde ik 
uiteindelijk ook gasten uit buiten 
onze gemeente, zoals Ilja Gorter, 
de wijnboer uit Frankrijk die ove-

rigens jaren in Maartensdijk heeft 
gewoond.’ Tussen de bedrijven 
door worden ad hoc programma’s 
gemaakt, onder andere wanneer 
Sinterklaas weer in het land ver-
schijnt en onlangs is een uitzending 
geweest over het ‘Vliegende Fort’, 
een bommenwerper uit de Tweede 
Wereldoorlog. Zo is er voor ieder 
wat wils op de regiozender.

Ondernemers
In 2008 begon de radiozender 
Roulette FM met het programma 
‘Ondernemen in de Regio’. De 
uitzending werd in de beginjaren 
gepresenteerd door Henk de Greef, 
‘s morgens van 7.00 tot 9.00 uur. 
UIteindelijk nam De Vos het stokje 
over van De Greef en presenteert 
het programma nu op maandag van 
9.00 tot 10.00 uur. De Vos: ‘Elke 
week schuift een ondernemer aan 
om over zijn of haar bedrijf te ver-
tellen. De muziek tussendoor wordt 
ook door de ondernemer verzorgd, 
zodat het hele programma een per-
soonlijk tintje krijgt’. Hiermee biedt 
de lokale zender een platform voor 
alle ondernemers binnen De Bilt, 
maar ook van buiten de gemeente 
komen ondernemers aan het woord. 
Sinds de start van het programma 
zijn al meer dan 250 ondernemers 
aan het woord geweest uit De Bilt 
en directe omgeving. 

Zeist
Af en toe is een programma aan een 
nieuw concept toe en het idee werd 

geopperd om een televisie-variant 
van ‘Ondernemen in de Regio’ te 
maken. In tegenstelling tot een we-
kelijks radioprogramma wordt dit 
dan een maandelijks televisiepro-
gramma. Hierbij bezoekt De Vos 
met zijn camerateam niet alleen de 
belangrijkste bedrijfsevenementen 
en bijeenkomsten in de gemeente 
De Bilt, maar ook in de gemeente 
Zeist. Iedere maand kan de kijker 
dan een compilatie van deze evene-
menten zien op Regio TV De Bilt 
en Slotstad TV, de regionale om-
roep binnen de gemeente Zeist. 

Samenwerken
‘Regio TV De Bilt en Slotstad TV 
zoeken elkaar steeds meer op’, al-
dus De Vos. Hij vervolgt: ‘Vanuit 
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) worden lokale om-
roepen gedwongen steeds meer met 
elkaar samen te werken. Van de nu 
nog bestaande 300 omroepen vindt 
een reductie plaats naar 150 om-
roepen, één per 100.000 inwoners’. 
Gesprekken tussen De Bilt en Zeist 
zijn al in gang gezet. De Vos: ‘Ik 
hoop dat wij door onze samenwer-
king met Slotstad TV onze uitzen-
dingen flink kunnen uitbreiden. De 
tijd zal het leren’. 

Ondernemers die graag wat meer 
willen vertellen over hun bedrijf, 
kunnen zich aanmelden bij het ra-
dioprogramma ‘Ondernemen in de 
Regio’, via info@deseomedia.nl

Sander de Vos is al jaren één van de vaste vrijwilligers binnen Regio TV De Bilt.

Ontwikkelingen Antonie van 
Leeuwenhoekterrein

In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gaat minister Edith Schippers van WVS 
mede namens minister Stef Blok in op het VWS-aandeel in de opbrengsten en kosten van de 

verkoop van het Antonie van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven.

In 2009 werd besloten de produc-
tiefaciliteiten op het Antonie van 
Leeuwenhoekterrein te verkopen 
aan een private partij, waarbij de 
publieke belangen niet in het ge-
ding mochten komen. Op 12 juni 
2012 bereikte de Staat overeen-
stemming over de verkoop van 
zijn belang van honderd procent 
in Bilthoven Biologicals BV. De 
aandelen zijn gekocht door het Se-
rum Institute of India, ’s werelds 
grootste producent van mazelen- 
en DTP-vaccins, gevestigd in In-
dia. De verkoopopbrengst van de 
aandelen bedroeg 32 miljoen euro 
en de werkgelegenheid is voor 200 

medewerkers behouden. Tevens 
betekende de verkoop het einde 
van een structureel verliesgevende 
activiteit. Het jaarlijks verlies be-
droeg 20 tot 25 miljoen euro.

RIVM
Gelijktijdig met de discussie over 
de toekomst van het Nederlands 
Vaccin Instituut speelde de besluit-
vorming over de verhuizing van het 
RIVM naar Utrecht. Hiervoor wa-
ren twee redenen. De noodzakelij-
ke investeringen in het Antonie van 
Leeuwenhoekterrein en plaatsing 
van het RIVM als kenniscentrum op 
het Utrechts Sciences Park. Samen 

met de Rijksgebouwendienst werd 
geconcludeerd dat er omvangrijke 
investeringen noodzakelijk waren 
om het RIVM in de toekomst deug-
delijk te blijven huisvesten op het 
Antonie van Leeuwenhoekterrein. 
Een nieuwe compacte huisvesting 
op het Utrechts Sciences Park zou 
tot belangrijke besparingen kunnen 
leiden. Bovendien biedt huisves-
ting van het RIVM op het Utrechts 
Sciences Park bij andere kennis-
partners veel voordelen.

Bilthoven Biologicals
Er werd een scenario uitgewerkt 
om het Antonie van Leeuwenhoek-
terrein af te stoten en te herontwik-
kelen voor woningbouw. Door het 
besluit om de productieactiviteiten 
van het Nederlands Vaccin Insti-
tuut te verkopen is het scenario 
herontwikkeling voor woningbouw 
verlaten. Voor de nieuwe huisves-
ting van het RIVM is indertijd een 
uitgebreide businesscase gemaakt. 
In 2010 is berekend dat de ex-
ploitatielasten voor nieuwbouw 7 
miljoen euro per jaar lager uit zou 
vallen dan het kostenniveau van 
2010. Bij de verkoop van de pro-
ductiefaciliteiten van het voorma-
lig Nederlands Vaccin Instituut is 
met Bilthoven Biologicals een op-
tie op koop van ruim de helft van 

het terrein overeengekomen. In 
2014 werd het gehele terrein ver-
kocht aan Bilthoven Biologicals. 
Daarmee is langdurige leegstand 
op dit bedrijventerrein voorkomen 
en is werkgelegenheid behouden 
gebleven. 

Ontwikkelingen
Op 12 december 2013 werd een 
koopovereenkomst gesloten tussen 
de Staat en Bilthoven Biologicals 
BV over het Antonie van Leeuwen-
hoekterrein. Op 14 februari 2014 
is het terrein opgeleverd door de 
Rijksgebouwendienst en is Biltho-
ven Biologicals voor 48,3 miljoen 
euro eigenaar geworden van het 
Antonie van Leeuwenhoekterrein. 
Door deze verkoop kan het Antonie 

van Leeuwenhoekterrein zich ver-
der ontwikkelen tot een volwaardig 
Science Park. Het RIVM huurt tot 
het vertrek naar de nieuwbouw in 
de Uithof in 2018 de gebouwen en 
faciliteiten van Bilthoven Biologi-
cals. Ook het Planbureau voor de 
Leefomgeving, het Facilitair be-
drijf Antonie van Leeuwenhoekter-
rein en Intravacc huren sindsdien 
van Bilthoven Biologicals. Samen-
gevat kan gesteld worden dat de af 
te dekken posten bij de verkoop 98 
miljoen euro bedroegen. Na aftrek 
van de verkoopopbrengst van 48,3 
miljoen euro resteerde een verschil 
49,7 miljoen euro, waarvan het 
Rijksvastgoedbedrijf 13 miljoen 
euro heeft betaald en VWS 36,7 
miljoen. 

Tot aan de verhuizing naar de Uithof huurt het RIVM de gebouwen terug 
van de nieuwe eigenaar.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 
Jagtlust.
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Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 19 92, mail naar info@vierklank.nl

De Vierklank op Facebook

De Vierklank is inmiddels actief op facebook. 
Dagelijks worden daar highlights uit de krant geplaatst 
en het aantal volgers stijgt met de week. 
Twee berichten van de afgelopen tijd steken qua 
populariteit met kop en schouders boven alle andere 
uit met een bereik van tegen de 4.000, een grote 
hoeveelheid likes en reacties. 

Aan kop gaat Sam de Geus als bezorgheld van de 
week in een bericht van 2 juli, een goede tweede is 
Bertha 382 die100.000 liter melk produceerde.

Hip
&

Trendy

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

Van 28 juli t/m 2 augustus staan we in Hickstead, Engeland

BotaBoots on tour!

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

ITALIAANSE LASAGNE
Laagje voor laagje opgebouwd, helemaal oven klaar.
Gemak dient de mens! Ca 25 - 30 min. op 150°C. 100 gram 1,00

POLLO TRINEO
Sleetje met gemarineerde kip� let, tortilla saus, wok groenten,
lente ui en paprika. Ca 20 min. op 170°C in de oven. 100 gram 1,25

LAMSKOTELETTEN
Lekker gemarineerd van de haaskant. Van de rug gesneden,
super op de BBQ. Mag rosé gegeten worden. 100 gram 1,50

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
120 Dagen graan gevoerd! Korte stooftijd en smelt op de tong.
Super smakelijk. Ca 1½ uur stoven. 500 gram 7,50

HAWAII BURGERS
Lekker gekruid van 100% rundvlees met een lekkere
frisse ananas. Kan natuurlijk ook op de BBQ. 3 stuks 4,00

TIP:
BOEREN - ZOMERGEHAKT

Gekruid gehakt met paneermeel, eitje, groenten. 500 gram 4,75 
SPEENVARKENSPEKLAPJES

Lekker mals en ietsje doorregen. Alleen licht kruiden. 500 gram 4,98

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 27 juli t/m zaterdag 1 augustus 2015. Zetfouten voorbehouden.

MIXED GRILL
Alles op één stokje: runderbiefstuk, varkensbiefstuk en kip� let,
met ui en paprika. Lekker van de BBQ of uit de oven. per stuk 2,50

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costa-

laan, de Genestetlaan,
Laurillardlaan, ten Katelaan

Wijk 114:  Bilderdijklaan, Ensahlaan, 
Hasebroeklaan, Tollenslaan

Wijk 116:  Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan, 
Wagnerlaan 

Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, 
Ruysdaellaan, van Dijcklaan, 
van Ostadelaan

Wijk 134:  Koppellaan, Kruislaan,
Middellaan, Spoorlaan,
Wissellaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard 
Doulaan, De Hooghlaan,
Albert Cuyplaan,
Hobbemalaan tot aan
Gezichtslaan

PER 2 SEPTEMBER
Wijk 105:  Julianalaan 102 t/m 282, 

Paltzerweg

De komende weken hebben we ook hulp 
nodig om een aantal wijken i.v.m.
vakantie in te vullen. 

Heb je interesse bel dan even naar:
0346 - 211992 of stuur een mail naar 
info@vierklank.nl.

We sturen je dan zo snel mogelijk een 
overzicht van de beschikbare wijken en 
de bijbehorende verdiensten.
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SVM krijgt een Pannaveld
door Henk van de Bunt

Voetbal op een pannaveld is een 
uitdagende variant op straatvoet-
bal. Op een pannaveld wordt er 
1 tegen 1 of 3 tegen 3 gespeeld 
waarbij er gewonnen kan worden 
door middel van het poorten van 
de tegenstander of het scoren van 
meer goals dan de tegenstander. 
Een pannaveld is geschikt voor 
jong en oud en is verkrijgbaar in 
meerdere vormen, afmetingen en 
met verschillende typen omhei-
ning. De sponsorcommissie van 
de SVM uit Maartensdijk heeft 
voor zichzelf een aantal doelen 
gesteld; de meeste hiervan zijn 
inmiddels gerealiseerd, zoals een 
scorebord langs het hoofdveld, 
stoelenverkoop voor de tribune, 
bijdragen aan het jeugdkamp en 
een financiële bijdrage bij diverse 
toernooien.

Laatste doel
Na bijna drie jaar wordt eindelijk 
het laatste doel gerealiseerd. Met 
behulp van eigen clubmensen, 
ouders van leden, sponsorgelden 
is er een panna-veldje achter het 
hoofdveld in aanleg. Om het hele 
project nog mooier te maken en af 
te ronden kunnen sponsoren nog 
bijdragen. 

Aan de omheining is er ruimte 
voor bordsponsors. Er is inmid-
dels al een groep bereid gevonden 
een bord langs het veld te plaat-
sen. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen via het formu-
lier op de site van SVM. Nieuwe 
leden kunnen zich ook via www.
svmmaartensdijk.nl aanmelden. 
De officiële opening staat gepland 
in september.

Achter het hoofveld van SVM wordt een Pannaveld aangelegd.

Nieuwe sporttenue’s voor SVM
SVM(aartensdijk) verlengde jl. donderdag de overeenkomst met Beltona inzake 

wedstrijdtenue’s en andere sport-gerelateerde producten. Beltona is een puur Hollandse 
onderneming en al jaren leidend op het gebied van vakmanschap,

innovatie, creativiteit en service. 

In 1988 introduceerde Beltona als 
eerste in Nederland het clubtenue-
concept. Voordien was het niet 
mogelijk voor clubs om het ‘eigen’ 
tenue ongewijzigd te verkrijgen. In-

middels maken zo’n 150 clubs van 
deze mogelijkheden gebruik, vaak 
met jarenlange samenwerkingsover-
eenkomsten, waaronder SVM. De 
Maartensdijkse kampioen van 2015 

kiest er opnieuw voor de kleding bij 
Beltona aan te schaffen en daarna 
zelf aan haar leden te leveren. Dit is 
voor de club een aanzienlijke, struc-
turele inkomstenbron gebleken.

advertorial

SVM en Beltona bekrachtigen de samenwerking met het tekenen van een overeenkomst.

Bilthovense in dubbeltwee
De Utrechtse roeivereniging Viking 
kent een zeer actieve junioren wed-
strijdsectie en de vereniging is er dan 
ook trots op het feit dat dit jaar zes 
junioren een plek hebben weten te 
machtigen in een van de nationale ju-
nioren roei-equipes. Susan Temming 
(15) uit Bilthoven en Femke van de 
Vliet (16) uit Bunnik nemen van 31 
juli t/m 2 augustus 2015 deel aan de 
Coupe de la Jeunesse. Op dit Euro-
pees roeitoernooi voor ‘beloften’ 
zullen zij namens Nederland starten 
in de dubbeltwee. De beide meisjes 
worden met deze uitzending beloond 
voor hun goede prestaties het afgelo-
pen seizoen (onder andere 2e plaats 
op het Nederlandse Kampioenschap 
voor grote nummers en een eerste 
plaats op de International May Re-
gatta in Gent)) en krijgen daarmee 
van bondscoach junioren Ronald 
Florijn een mooie gelegenheid om in-
ternationale roei-ervaring op te doen. Susan Temming en Femke van de Vliet.

Uitslag Wedvlucht 
 
Bij PV De Bilt was jl. zaterdag de eerste vlucht van de Jonge duiven 
vanuit Duffel. 355 vogels van 13 deelnemers overbrugden de plm. 
120 km. en arriveerden in de volgende (prijs-)volgorde weer op hun 
hok terug: Ron Van Veggel & Zn 1 en 2, Peter van Bunnik 3, Comb. 
van Grol & Zn 4 en 7 en Jan de Rooy 5, 6, 8, 9 en 10. 

Zomerbridge in trek 
Bridgeclub Hollandsche Rading organiseerde de achtste avond Zo-
merbridge in het dorpshuis op donderdag 23 juli. De belangstelling 
van 28 paren was opnieuw voor de organisatie aanleiding tot het 
spelen van een Top-Integraal in twee lijnen. 

Vooraf waren de spelverdelingen al gedupliceerd. Michael Abraas 
+ Jan Groenewegen (B) werden winnaar met 66,28%, gevolgd door 
Trees van Doorn + Jan van der Heide (A 65,07%), Uschi Röhrs 
+ Wim Westland (A 59,06%), Nico Bak + Trudy van Vulpen (B 
58,02%), Rob Broekhof + Annemarie Laker (B 57,02%) en Anneke 
de Jong-Leenslag + Toon Smits (A 56,81%). 

Deze zomerreeks loopt in Hollandsche Rading door tot en met 27 
augustus. De eerstvolgende avond is donderdag 30 juli. Vooraf aan-
melden via bchollandscherading@gmail.com is gewenst of uiterlijk 
19.15 uur aanwezig aan de zaal. Kosten per avond bedragen 2 euro 
per persoon voor niet-leden en één euro voor leden. 

Klaverjassen SVM 
Er is weer een midzomercompetitie klaverjassen bij SVM. Op 
woensdag 29 juli en woensdag 5 augustus ben je van harte welkom. 
Aanvang 13.30 uur bij SVM, Dierenriem 4 in Maartensdijk.

Geslaagde 
voorspeelavond 

Onlangs heeft muziekvereniging Vriendenkring als afsluiting van het 
seizoen een voorspeelavond gehouden. Talenten lieten daarin zien wat 
ze het afgelopen seizoen hadden geleerd.

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

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)

030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

Al 5 jaar op rij de beste!

Een gratis kop koffie of thee bij
binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
398 recensies

www.finnamic.info

zomercollectie 2015

Finn comfort actie weken, kortingen van 15% tot 30% op de zomercollectie!

ontlast voorvoet en hiel
FinnamicBeleef de weelde van 

stevig loopcomfort.
Herenmaten 38 t/m 50, 
dames 33 t/m 44.
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Bij de George In der Maur Beterlopenwinkel draait 
het om uw voeten en uw schoenwensen. De 
Beterlopenwinkel werkt intensief samen met Ge-
orge In der Maur Orthopedische schoentechniek. 
Hierdoor zijn we perfect in staat om zowel voor 
eenvoudige als complexe voetproblemen effec-
tieve oplossingen te bieden.

Goed schoenadvies begin bij de George In der 
Maur Beterlopenwinkel met een analyse van uw 
voeten. Dit doen we door eerst een digitale afdruk 

(een zogenaamde “scan”) te maken van uw voet-
afdruk. Eventuele stand- of drukproblemen komen 
zo letterlijk en fi guurlijk aan het licht. Voetklachten 
kunnen vele oorzaken hebben. Soms is een klacht 
aangeboren, waarbij u kunt denken aan de hallux 
valgus (knobbel bij de grote teen) of wordt ver-
oorzaakt door een ziekte, zoals diabetes, reuma 
of een spasme. Ook een trauma aan de voet kan 
voor problemen zorgen die dan vaak meer last 
gaat veroorzaken bij het ouder worden. Uw voeten 
moeten een leven lang mee en als u zich voorstelt 
dat een mens gemiddeld zo’n 8.000 stappen per 
dag neemt, waarbij dan bij elke stap een kracht 
van 2 à 3 maal het lichaamsgewicht op uw voeten 
en enkels wordt uitgeoefend, dan is het een utopie 
te denken dat voeten een mensenleven probleem-
loos zouden functioneren. 

Het blijkt dat vanaf een jaar of vijftig je lijf steeds 
vaker aan de bel trekt door beginnende voet- en 
houdingsklachten die vaak simpel zijn op te lossen 
en voorkomen kunnen worden. Veel voetpro-
blemen zijn te wijten aan verkeerd schoeisel en 

hierbij kunt u denken aan schoenen die te breed, 
te smal of te groot zijn. 

Goed passende schoenen dragen bij aan uw 
vitaliteit en u bent hiervoor aan het juiste adres bij 
de George In der Maur Beterlopenwinkel. Het is zo 
jammer dat veel mensen met voetklachten in een 
vicieuze cirkel terecht komen omdat ze minder 
wandelen/lopen waardoor de conditie afneemt. 
Voorkom achteruitgang in uw mobiliteit en u bent 
van harte uitgenodigd om eens kennis te maken, 
onder het genot van een gratis kopje koffi e/thee, 
met onze ongekend ruime collectie en deskundige 
adviseurs.

Onze missie is simpel: mensen beter laten lopen

Wist u dat:
Bij een voetonderzoek in 15 Europese landen, 
waarvan 100.000 paar voeten werden onder-
zocht (genaamd het Achilles project 1998) is 
naar voren gekomen dat met een percentage 
van 65% Nederland de meest slechte voeten 
kent.
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www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
SCHOOLTASSEN mer-
ken o.a. Eastpak, Converse 
en Enrico Benetti bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Z.g.a.n. Kinderbureau (Ikea) 
wit, 50 x 73, 75 cm hoog. € 
10,-. Telefoon: 06-49844026

Nieuw wit bijzettafeltje, lang 
55 cm., breed 40 cm. en hoog 
40 cm., gemakkelijk naast lig-
stoel of op balkon, € 10,-. Tel. 
030-2205540

Nieuwe schoenen, wit m. 
lichtbeige  open teen en iets 
opengewerkt, sleehak 4 cm, 
maat 40 G, € 12,-. Tel. 030-
2286598

Gloednieuwe stofzuiger, zit 
nog in de originele winkel-
verpakking, elektronische 
zuigkrachtregeling, stofzui-
gen zonder zak, € 50,00. Tel. 
030-2205540

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Broodbakmachine Robolux 
met  toebehoren,  z.g.a.n. € 
15,-. Tel. 030-2286598

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Gloednieuwe friteuse, nog in 
de originele verpakking, merk 
Holland Electro, € 15,00. Tel. 
030-2205540

Personeel gevraagd
Parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER. Ten behoe-
ve van onze assemblage 
werkzaamheden zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor ca. 3 mid-
dagen per week (bv. naast 
school en tijdens vakanties). 
Gezien de werkzaamheden 
is gevoel voor en/of affini-
teit met techniek gewenst. 
Ben je geïnteresseerd, bel of 
schrijf naar VCE techniek 
B.V., Industrieweg 9, 3738 
JW Maartensdijk, tel. 0346-
286333 – directie@vcetech-
niek.com

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

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

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Vijf sterren VAKANTIEHUIS  
te huur op Ameland met schit-
terend uitzicht. Vlakbij strand 
en duinen. Nog vrij van 28 
aug. tot 4 sept én in nov/dec. 
Voor info: www.skutehon.nl 
of bel 06 -45599732

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en 
renovatie van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen
naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Zoekt u nog een goede schilder, jaren ervaring, zowel binnen 
als buitenschilderwerk, 5 jaar garantie, redelijke prijs. Bel: 
030-2540327

Op ’t bankje
Twee jongemannen met sportfietsen 
zijn op het bankje een lunchpauze gaan 
houden. Ze zien er uit als studenten en 
blijken dat ook te zijn. Ze studeren aan 
de Technische Universiteit Eindhoven 
en maken een tocht door Nederland. Als echte techneuten hebben ze de route 
vooraf helemaal uitgestippeld. Onderweg bezoeken ze bedrijven die met hun 
studie te maken hebben. Die hebben ze van tevoren aangeschreven en overal 
zijn ze welkom. ‘We zijn vijf dagen geleden vertrokken en alles loopt tot 
nu toe precies zoals we het wilden. Het is een beetje een sport voor ons om 
een mooie tocht te combineren met voor ons interessante dingen tegen lage 
kosten. We hebben op internet oproepen geplaatst voor een slaapplek in de 
plaatsen waar we willen overnachten en dat ging heel vlot. We boden dan 
als tegenprestatie aan kleine klusjes te doen. Er zijn plaatsen bij waar we uit 
wel vijf adressen kunnen kiezen.’ Die klusjes maken me nieuwsgierig dus 
vraag ik wat ze zoal hebben gedaan. ‘We hebben een keer een tuin een beetje 
opgeknapt en het gras gemaaid, maar dat was niet zoveel werk. Ook hebben 
we echtpaar geholpen met de computer. Ze wilden skypen met een dochter 
in Canada, maar het lukte steeds niet goed. Wouter is de rustigste van ons 
twee en die heeft het stap voor stap uitgelegd en ze laten oefenen. Ik denk dat 
ze het nu wel redden. Ze waren in ieder geval erg blij.’ Wouter moet erom 
lachen. ‘Ja als Edwin gaat uitleggen dan denkt hij dat ze allemaal zo snel zijn 
als hij. Ik ben het uitleggen ook wel een beetje gewend. Mijn vader heeft een 
loonbedrijf en daar zijn de laatste jaren ook veel nieuwe technische toepas-
singen gekomen die voor mij niet zo moeilijk zijn. Die leg ik hem dan ook 
op rustige manier uit.’ Wouter en Edwin zijn al vanaf de middelbare school 
bevriend. ‘Ik was in die tijd bijna elk weekend bij Wouter thuis en dan waren 
we altijd bezig met de machines. Op het dak van de machineloods hebben 
we zonnepanelen geplaatst en daar heeft het bedrijf veel profijt van.’ Wouter 
vertelt dat bedrijven in de buurt de jongens altijd wel weten te vinden als ze 
bij zijn ouders zijn.’ De twee doen dezelfde studie en wonen in Eindhoven 
in hetzelfde studentenhuis. Na hun studie zijn ze van plan samen een bedrijf 
op te zetten, maar dat duurt nog wel een aantal jaren. Ik vraag of ze overal 
lekker hebben kunnen slapen en dat blijkt uitstekend te zijn. ‘Het was tot nu 
toe iedere keer prima verzorgd en heel gezellig. Als we in een plaats waar 
we slapen zijn bellen we altijd eerst om te zeggen hoe laat we komen. We 
gaan dan eerst ergens wat eten, maar we hebben ook een keer gehad dat ze 
zeiden kom maar meteen dan kunnen jullie mee-eten. Een ontbijtje zit er de 
volgende morgen altijd wel in.’ De lunch waar ze zich nu te goed aan doen 
hebben ze zelf samengesteld met brood van de warme bakker en beleg en 
melk uit de supermarkt. ‘De batterijen voor onze telefoons worden onder-
weg met zonne-energie opgeladen.’ Ze gaan nog vier dagen door en genieten 
ontzettend. ‘We houden een dagboek bij van onze belevenissen en misschien 
maken we er wel een boekje van. We hebben allemaal mooie binnenwegen 
uitgezocht en maken veel foto’s. Vandaag overnachten we in Hilversum waar 
we als tegenprestatie de ramen gaan lappen.’ Ik vind hun manier van vakantie 
houden heel origineel en eigentijds. Ik wens ze een fijne tocht en nog veel 
plezier voor de komende dagen.

Maerten

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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)
❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 tekens 

meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

KOFFERS, boodschap-
pentrolley's bij Kok 
Stomerij & lederwa-
ren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

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

Programma reisclub

Bij seniorenreisclub Maartensdijk is ruimte voor 
nieuwe belangstellenden. Op 20 augustus staat 
een Brabantse Safari-dagtocht op het programma. 
Vanwege de vakantieperiode kan hier ook de 
jeugd (met ouders en/of grootouders) zich hier-
voor aanmelden. Van 5 tot en met 8 oktober is er 
een 4-daagse herfstvakantie naar De Bonte Wever 
in Assen. Op vrijdag 7 en zaterdag de 8 augustus 
zijn er informatieochtenden: vrijdag van 10.00 tot 
11.30 uur in Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debey-
eweg 1, De Bilt en zaterdag 8 augustus van 10.00 
tot 11.30 uur in Dijckstate, Maertensplein 98, 
Maartensdijk. Tel. info 0346 212288 of 06 53 85 
35 57, email: hmbroekhuizen@kpnmail.nl

Dat mensen wat aan willen sterken
is in deze tijd heel goed te merken
maar na een vermoeiende reis
naar een ver paradijs
moet je gewoon weer gaan werken

Guus Geebel Limerick

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

In de aankomende periode kan het voorkomen 
dat in verband met vakanties niet alle wijken 

bezorgd worden. Op de volgende adressen 
kunt u een krant afhalen:

De Bilt
Kwaliteitsslagerij van Loo, Hessenweg 183 - Ver-
zorgingshuis De Akker, Soestdijkseweg 87 - Zorg-
centrum de Bilt, Burgemeester de Withstraat 59 
- Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1 - Boek-
handel Bouwman, Hessenweg 168 - Mens, Prof. 
Dr. P.J.W. DeBeyeweg 1.

Bilthoven 
SSW, Waterman 45 - Bilthovense Boekhandel, 
Emmaplein 20 - Autobedrijf De Rooij, C. de 
Haasweg 12 - V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10 - Ra-
dio Roulette, Grote Beer 33a - Spar, Bilderdijklaan 
- Schutsmantel 'Warande, Gregoriuslaan 35 - Bi-
bliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2 - Zorg-
centrum Koperwiek, Koperwieklaan - Primera, 
Kwinkelier 29 - Gemeentehuis, Soestdijkseweg 
zuid 173 - De Bremhorst, Jan van Eicklaan 31 - 
Plus, Donsvlinder 2.

Groenekan
van de Neut, Groenekanseweg 5 - Tankstation De 
Haan, Nw. Weteringseweg 1 - Fysio Fitness Vis-
scher, Ruigenhoeksedijk 21 - Texaco Tankstation, 
Kon. Wilhelminaweg en bij ons op kantoor Kon. 
Wilhelminaweg 461.

Hollandsche Rading
Bungalowpark Kleine Bos, Graaf Floris V weg 
36 - Karel Hendriksen Tuincentrum, Tolakkerweg 
138 - Perron Peet.

Maartensdijk
Primera, Jumbo, Van Rossum en Dijckstate op het 
Maertensplein - Bibliotheek Maartensdijk, Nach-
tegaallaan 30 - , Tankstation, Dorpsweg 134.

We proberen zoveel mogelijk vervanging te 
vinden. U kunt De Vierklank ook online lezen op 

www.vierklank.nl



Obstakels beperken bewegingsvrijheid
door Henk van de Bunt

Het artikel ‘Een hek te ver’ in De Vierklank van 22 juli riep al daags na de verschijning de 
nodige reacties op. Vanuit woon-, zorg en dienstencentrum Dijckstate werd gemeld, dat er 
daar een groep van 8 scootmobielers is, die regelmatig er op uit trekt en de in het artikel 

gesignaleerde hindernissen en onmogelijkheden heel herkenbaar vond. Anderen gaven aan 
soortgelijke ervaringen te hebben en andere obstakels te kennen.

Met een aantal spraken we er verder over. 

In het bedoelde artikel signaleerde 
scootmobieler van der Hart: ‘Prach-
tige natuurgebieden hebben we hier 
in de omgeving, maar je moet niet 
invalide zijn want dan kun je er niet 
komen’. Ton doelde hierbij op de 
ontoegankelijkheid met vervoers-

middelen als rolstoelen, bakfietsen 
en scootmobielen. Lucia van den 
Bos en Helene Cornelder uit De Bilt 
zijn het volledig met hem eens: ‘Het 
verhaal van Ton van der Hart is ons 
uit het hart gegrepen en kunnen wij 
alleen maar allemaal bevestigen. Het 
is wel triest, dat mensen, die slechter 
ter been raken, meer en meer beperkt 
worden in het gebruik maken van de 
fietspaden. En er zijn vast wel meer 
belangengroepen, die nieuwe obsta-
kels wensen, waarbij ze zeker niet 
aan deze groeiende groep denken’.

Ligfiets
Lucia en Helene berijden zgn. drie-
wielerligfietsen vanwege lichamelij-
ke beperkingen: ‘Wij komen dezelf-

de obstakels tegen. Het aanschrijven 
van het emailadres van beherende 
instanties, zoals bijv. Recreatie Mid-
den Nederland levert niets op, bij-
voorbeeld in het ‘geval’ Korssesteeg 
in Westbroek. Het hek schijnt er te 
staan op dringend verzoek van een 

vogelclub, die de bromfietsen wil 
weren. Natuurmonumenten heeft 
laten weten, dat de Kanaaldijk is af-
gesloten om bromfietsen te weren. 
Jammer voor ons en andere bijzon-
dere fietsen, zoals de kinderbakfiet-
sen, of fiets met aanhangwagentje 
met kind of hond en berijders van 
scootmobielen. Alles wat niet een 
normale tweewieler is, jammer dan’. 

Hollandsche Rading
Ook het obstakel op het Vuurse Pad 
(Maartensdijk - Hollandsche Ra-
ding) wordt genoemd: ‘Wij hebben 
gehoord, dat het hek wandelaars zou 
moeten beschermen, die daar kun-
nen oversteken. Nou fietsen we daar 
héél vaak en wij hebben er nog nooit 

één wandelaar gezien. Wij hebben 
het geluk, dat we ons net door de 
zijkant kunnen wurmen, maar onze 
ervaringen tonen wel de nutteloos-
heid ervan aan’. Dick van Beek is 
landschapscoördinator bij de ge-
meente De Bilt: ‘Het betreffende 
landhek is daar geplaatst ter hoogte 
van de ingang van het zogenaamde 
Waadpad (wandelpad). Als één van 
de voorwaarden voor de realisatie 
ervan is altijd aangegeven, dat ge-
bruikers ervan veilig het fietspad 
moeten kunnen oversteken. Met 
bewoners is gesproken over snel-
heid-remmende maatregelen op het 
fietspad. Het houten landhek dient 
dit doel. Deze constructie is ook el-
ders toegepast. Hier bij het Vuursche 
Pad is een ruime fietssluis toegepast, 
waardoor de fietsers niet hoeven af 
te stappen, maar slechts hoeven af te 
remmen. Het landhek blokkeert het 
fietspad voor gemotoriseerd verkeer. 
Fietsers kunnen door de fietssluis om 
het landhek heen fietsen, waardoor 
de snelheid van de fietsers afneemt 
en er een veiligere situatie ontstaat, 
ook rondom de toegang van de daar 
aanwezige basisschool’. 

Bescherming
De dames noemen ook ‘het nieuwe 
obstakel bij Berg en Bosch’ en doe-
len daarbij op de in oktober 2014 ter 
vervanging van de bestaande slag-
boom geplaatste afzetting ter hoogte 
van Meijerink op de ‘Oude Gezicht-
slaan’. ‘Gewone fietsen kunnen er 
wel door, zij het met heel veel moei-
te. Wij gebruikten dat pad heel vaak. 
Het snijdt een flinke hoek af, komend 
van Maartensdijk, op weg naar Bilt-
hoven. We worden hier een beetje 
veel verdrietig van. Wij kunnen onze 
fietsen niet even op de auto meene-
men om ook eens even verderop te 
gaan fietsen en zijn dus grotendeels 
aangewezen op onze fantastische 
omgeving. Maar die moet niet wor-
den volgebouwd met allerlei hekken 
om allerlei leuk bedachte redenen. 
De bescherming van het één is de 
aantasting van de bewegingsvrijheid 
van de ander’. Tijdens de ontmoeting 
bij dit hinderlijke obstakel probeert 
een viertal recreanten naar de zui-
delijke kant te komen en zijn wij er 
getuige van dat een dame op leeftijd 
daarbij valt. Helene: ‘Toen wij dit in 

het verleden ook probeerden, onder-
vonden wij hetzelfde’. 

Faunabeheer
De Oude Gezichtslaan kent vier ei-
genaren: het zuidelijkst deel is eigen-
dom van het Utrechts Landschap en 
van een privépersoon, het middenge-
deelte is eigendom van een familie, 

die het beheer heeft uitgegeven en 
het meest noordelijke stuk behoort 
bij Landgoed Eyckenstein. Aan be-
gin en einde van de laan staan dui-
delijke bordjes waarop vermeld staat 
dat het een opengesteld gebied is en 
dat de toegang is verboden o.a. tus-
sen zonsondergang en zonsopgang 
en er geldt een verbod voor motorrij-
tuig, bromfiets of paard. ‘En daar zit 
het hem nu in’, aldus een woordvoer-
der van de beheerder van het mid-
dengedeelte in oktober 2014: ‘Het 
is met name die groep brommers die 
het verpesten en goed faunabeheer 
onmogelijk maken. Oorspronkelijk 
is gedacht aan een totale afsluiting 
maar in overleg met de gemeente De 
Bilt is gekozen voor deze fietssluis’.

BMX
Via de vernieuwde website www.
vierklank.nl regeerden Frans en Jan-
nie Greeven uit De Bilt. Frans is ge-

durende ruim een half jaar ook scoot-
mobieler en ervoer ook al regelmatig 
de hinder van onbegrijpelijke afslui-
tingen: ‘Op de ene plaats wel en op de 
andere plaats dan weer niet. Zondag 
21 juni opende de Utrechtse wethou-
der Sport Paulus Jansen het Skate en 
Bikepark Ruigenhoek aan de noord-
zijde van Utrecht met een BMX-

baan. Daar kun je vanaf de Utrechtse 
kant in en dan kun je op de Groe-
nekanse Ruigenhoeksedijk uitko-
men. Moet je eens proberen met een 
scootmobiel dan weer door Groene-
kan huiswaarts te keren. Mooi niet. 
Of je moet een stuk westelijker, rich-
ting zwembad De Kikker; dan ‘mag 
het wel weer’. De vroegere voetbal-
scheidsrechter noemt achtereenvol-
gens ook de andere probleempunten 
in deze gemeente probleemloos op: 
‘Ook mij overkomt het regelmatig, 
dat ik ergens niet door kan. Wij le-
ven in 2015, maar de bedenkers nog 
in 2000. Er wordt totaal niet aan 
deze (nieuwe) groep weggebruikers 
gedacht. Hopelijk gaat het licht nog 
eens aan en kunnen wij er ook van 
genieten. Bedenkers bedankt’.

 De Vierklank 12 29 juli 2015

advertentie

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl
Het landhek heeft een snelheid-remmende functie zodat gebruikers van het Waadpad veilig het fietspad kunnen 
oversteken.

Lucia van den Bos en Helene Cornelder komen regelmatig een niet te 
nemen hindernis tegen met hun ligfietsen.

Frans Greeven strandt regelmatig met zijn scootmobiel.

De afzetting ter hoogte van Meijerink op de ‘Oude Gezichtslaan’ vormt 
een obstakel voor alles met meer dan 2 wielen..

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
29-07
Do.

30-07
Vr.

31-07

Gebakken zeewolffilet,
spek en persilade

of
Klassieke “Steak Tartaar”

of
Couscous met feta,

rucola en pijnboompitten

€ 9,50

Woe.
05-08
Do.

06-08
Vr.

07-08

Oosterse ossenhaaspuntjes
met teriyaki-saus

of
Duo van heilbotfilet en

schelvisfilet met garnalensaus
of

Flammkuchen met Italiaanse kaas, 
pesto, tomaat, champignon

en truffelolie

€ 9,50

Maandmenu Juli: “ Tapasmenu"
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