
Lokaal 17 in De Bilt
De succesvolle en druk bezochte Wereldwinkel op de Hessenweg 
168 in De Bilt gaat een nieuwe fase in. Naast het uitgebreide en 
duurzame assortiment aan Fairtrade en Duurzame artikelen is er 
afgelopen zaterdag in de ruime achterruimte van de winkel een 
nieuwe dimensie toegevoegd met Lokaal 17.

Lokaal 17 is ingericht met een fototentoonstelling in 17 delen volgens 
de duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals ar-
moedebestrijding, betaalbare en duurzame energie, waardig werk en 
duurzame economische groei, verminderen ongelijkheid, verantwoorde 
productie en consumptie, geen honger, goed onderwijs, gendergelijk-
heid, schoon drinkwater, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten. 
Tien doelen daarvan hebben direct aansluiting bij de tien Fair Trade 
principes en juist dat wil de Wereldwinkel met Lokaal 17 onderstrepen. 
Duurzaamheid en Fairtrade gaan direct samen, zowel in de Wereldwin-
kel als in deze nieuwe plaats van mogelijkheden in De Bilt.

Duurzaamheid
In deze gemeente zijn al heel wat organisaties die duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben. Bovendien is De Bilt sinds 9 jaar een Fairtrade 
Gemeente. Samenwerkingspartners in Lokaal 17 zijn de Wereldwinkel, 
Duurzaam De Bilt, de Werkgroep Fairtrade en ook BENG! Lokaal 17 
wil een bijdrage leveren om de samenwerking tussen deze organisaties 
en hun netwerk te versterken.

Loket
Het is de bedoeling dat BENG! maandelijks een energieloket gaat hou-
den in Lokaal 17, een loket waar de inwoners van De Bilt concrete 
informatie kunnen krijgen over duurzame alternatieven en energiebe-
sparingsmogelijkheden voor hun woningen. Voor meer informatie of 
vragen over Lokaal 17 kunt u terecht bij info@wereldwinkeldebilt.nl. 
In de komende maanden opstartend en regelmatig vanaf 2021 wil Lo-
kaal 17 een aantrekkelijk programma aanbieden rond eerlijke en duur-
zame alternatieven aanvullend op het aanbod van de Wereldwinkel. Lo-
kaal 17 is tijdens de openingstijden van de Wereldwinkel te bezoeken. 
               (Frans Poot)

Links Karin Cramer en Frans den Braber namens BENG en rechts Aad 
van de Meer van De Wereldwinkel in de nieuwe locatie van Lokaal 17.
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Pauline Res & Hiske Alting
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de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Week van de Jonge Mantelzorger
door Henk van de Bunt

Eén op de vijf kinderen/jongeren is mantelzorger. Zij groeien op in een gezin met een chronisch 
zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus. Van 5 tot 11 oktober was de Week van 

de Jonge Mantelzorger. In deze week was er aandacht voor deze kindere, die zich - vaak 
onzichtbaar – veel zorgen maken en eigenlijk gewoon ook kind willen zijn.

Steunpunt Mantelzorg organiseerde 
een speciale boekuitreiking tijdens 
de Week van de Jonge Mantelzorger. 
Alle basisscholen, kinderdagverblij-
ven en BSO’s kregen het prenten-
boek ‘Papa Draak wordt niet meer 
beter’; een liefdevol en troostrijk 
prentenboek voor peuters en kleu-
ters over een zieke ouder en afscheid 
nemen.

Auteur
Op haar website vertelt de Biltse 
auteur Sascha Groen: ‘Er zijn veel 
boeken over de dood te vinden, maar 
ik miste het ‘ongeneeslijk zieke’ as-
pect, wat het doet met een jong ge-
zin en wat er gebeurt nádat de ouder 
is overleden. Ik wilde een troost-
boek voor onze peuter, waar de dood 
duidelijk wordt omschreven, maar 
waar liefde en humor de boven-
toon voeren. Toen ik dat boek niet 
vond, besloot ik het zelf te schrijven. 
Een boek over Papa Draak, over de 
dood, maar juist ook over leven. En 

mijn ambities zijn groot. Het is mijn 
droom dat mijn troostboek bij ieder 
rouwend kind terecht komt’. 

Inhoud
Papa Draak leert Drakie vliegen, 
vuurspuwen en nog veel meer. 
Maar op een dag wordt papa Draak 
ziek. Zo ziek, dat hij niet meer be-
ter kan worden. Drakie, haar grote 

broer Vonk en mama Draak zijn erg 
verdrietig, maar ze proberen papa 
Draak zo veel mogelijk te helpen. 
Papa krijgt zijvleugels, zodat hij 
toch nog een tijdje kan vliegen. Tot 
zelfs dat niet meer kan en ze door 
moeten zonder papa Draak’. In dit 
liefdevolle prentenboek voor peu-
ters en kleuters wordt op een eerlijke 
manier over ziekte, de dood en rouw 
verteld. Een kleurrijk verhaal waarin 
ondanks het zware onderwerp ruim-
te is voor humor. Een troostboek 
voor kinderen met een ongeneeslijk 
zieke ouder.

Mantelzorgers
De kinderen van Anjo en Sascha zijn 
ongevraagd jonge mantelzorgers 

omdat vader Anjo de ziekte ALS 
heeft en moeder Sascha zelf lijdt aan 
MS. De bijzondere boekenactie is 
mogelijk gemaakt door sponsoring 
van Rotary Club De Bilt-Bilthoven. 
Alexander Tchernoff vertelde na-
mens de Rotary: ‘De Rotaryclub De 
Bilt-Bilthoven heeft met groot ge-
noegen de publicatie van dit boekje 
financieel mogelijk willen maken. 

De ziekte ALS is niet alleen voor 
de patiënt, maar ook voor de om-
geving ingrijpend. Juist de geko-
zen opzet - een mooi toegankelijk 
kinderboekje - maakt het moge-
lijk voor kinderen maar zeker ook 
voor volwassenen om er over met 
elkaar in gesprek te gaan. Wij zijn 
blij te horen dat dit initiatief nu ook 
door andere Rotaryclubs in het land 
wordt overgenomen’. 
Vrijdag 9 oktober reikte burgemees-
ter Sjoerd Potters (links) een exem-
plaar van het troostboek uit aan de 
directrice van basisschool de Werk-
plaats Kindergemeenschap in aan-
wezigheid van auteur Sascha Groen, 
haar man Anjo Snijders en hun twee 
kinderen. 

Meer nachtafsluitingen 
bij onderhoud N417

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) 
tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in deze periode een 
grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. 

Vanwege frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan is 
de weg vanaf het kombord Hollandsche Rading tot aan het kruispunt 
Vuurse Dreef/ Graaf Floris V weg afgesloten. van vrijdag 16 oktober 
vanaf 20.00 uur t/m maandag 19 oktober 05.30 uur (weekend) en van 
maandag 19 oktober tot en met donderdag 22 oktober telkens tussen 
20.00 en 05.30 uur. 

Daarna nog van vrijdag 23 oktober vanaf 20.00 uur tot en met maandag 
26 oktober 05.30 uur (weekend). Het fietspad is in twee richtingen toe-
gankelijk voor fietsers. Doorgaand verkeer vanuit Hilversum richting 
Maartensdijk en vice versa wordt omgeleid via de Diependaalselaan, 
de A27 en de N417.                      [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters overhandigt het boek. Rechts zijn oud-collega Alexander Tchernoff.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

ontwerp + print + druk
web + meer...
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

18/10 • 10.30u - Mevr.  
Ds. M.T. Cevaal – Erbrink

Aanmelden voor een dienst tot de 
eraan voorafgaande donderdag via 
kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/10 • 09.30u - Ds. G. van Wijk

18/10 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/10 • 10.30u - Gastpredikant prof. dr. 

Johan Goud
Aanmelden (verplicht) op www.

woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/10 • 10.00u - spreker Jan Poot

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
18/10 • 10.30u - voorganger pastor 

Annelies van den Boogaard
Voorlopig zijn de vieringen alleen 

online te volgen

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

18/10 • 10.15u - Ds. C. v. d. Berg
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente 

Dorpskerk
18/10 • 10.00u - Prop. N. de Graaf  
18/10 • 17.00u - Ds. H.E. Dankers

Voor de Dorpskerk is het aantal 
bezoekers gemaximeerd tot 30 

personen. 

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

18/10 • 10.00u - Aaldert van Soest
De dienst is vooraf opgenomen (in 
de Michaëlkerk) en wordt online 

uitgezonden

R.K. St. Michaelkerk
18/10 • 11.00u - Gebedsviering  

J. Vroom en K. van Gestel
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
18/10• 10.00u - spreker  

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
18/10 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

18/10 • 10.00u - Ds. A. Meuleman
18/10 • 18.30u - Ds. W.M. van der 

Linden 
  

Onderwegkerk Blauwkapel
In verband met de Coronacrisis zijn er 

voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-
diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/10 • 11.00 uur - ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/10 • 10.00u - Ds. C. Bos  
18/10 • 18.30u - Ds. J. Domburg

De diensten zijn voor maximaal 30 
personen toegankelijk en worden 
uitgezonden via kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/10 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. B. Reinders

PKN - Ontmoetingskerk
18/10 • 09.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk
18/10 • 10.30u - Gebedsviering 

Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Decemberpakketten  
Woord en Daad

Het Woord en Daad comité 
Soest e.o. heeft drie eindejaar 
pakketten ontwikkeld: Specu-
laaspakket, Decemberpakket 
Dembe (vrede) en December-
pakket Safiya (vriend).  Met 
de opbrengsten van deze pak-
ketten wordt het waterproject 
Drops4Crops in Burkina Faso 
ondersteund. Meer informatie 
www.woordendaadsoest.nl 

Aanmelding ‘Kunst  
uit eigen Provincie

Van 16 december 2020 t/m 2 
januari 2021 organiseert WVT 
de tentoonstelling ‘Kunst Uit 
Eigen Provincie’. Deze exposi-
tie geeft (beginnende) kunste-
naars uit onze eigen provincie 
de gelegenheid om te exposeren 
voor een breed publiek. Aan-
melden kan via kuep@vvsowvt.
nl.  Meer informatie is verkrijg-
baar via  030 2284973 en www.
vvsowvt.nl.

Filmavond in Theater  
Het Lichtruim

Op woensdag 14 oktober om 
20.00 uur is de film C’est ca 
l’amour te zien in theater Het 
Lichtruim. Een warm getint, 
licht komisch verhaal over de 
liefde, dat haar niet romanti-
seert maar neerzet in al haar 
dagelijkse, onvolkomen ver-
schijningsvormen. Tickets ver-
krijgbaar via www.theaterhet-
lichtruim.nl.
 

Bingo bij WVT

Vrijdagavond 16 oktober, orga-
niseert WVT een bingoavond. 
Met 5 rondes van 19.30 - 21.30 
uur voor € 3,50 met prijsjes. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
locatie Talinglaan 10, Biltho-
ven. Voor informatie: www.
vvsowvt.nl of 030-2284973.

 
Expositie Vrijheid

In Bibliotheek Idea Bilthoven 
is vanaf 16 oktober een grote 
tentoonstelling met tekeningen 
van kinderen te bezoeken. In 
het kader van 75 jaar Vrijheid 
hebben kinderen in Coesfeld, 
Miescisko  en van de Juliana-
school getekend over vrijheid.. 
Het bleek een goede manier 
om kinderen bij het thema 75 
jaar Vrijheid te betrekken. De 
feestelijke opening is op vrij-
dag 16 oktober van 15.30 tot 
16.30 uur. Kinderburgemeester 
Carmen Braak, begeleid door 
burgemeester Potters, zal de 
expositie openen.

Lift je leven

Hoe doe je dat, een duurzame 
leefstijl ontwikkelen? Het Lift 
je leven actieprogramma bestaat 
uit 12 bijeenkomsten van 2,5 
uur. Het programma kent drie 
pijlers: Goed met Geld, Goed 
met Groen en Goed met je 
Gezondheid. Zo maak je zelf de 
wereld een beetje mooier. Op 20 
oktober van 14.30 tot 17.00 uur 
bij Mens De Bilt kun je starten 
met het programma. Voor inwo-
ners van gemeente De Bilt is 
deelname gratis. Alle praktische 
informatie vind je op de website: 
www.stichtinglift.nl/DeBilt/ 
 

Spaarkring

Op 22 oktober van 09.30 van 
11.30 uur bij WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven is er een bijeen-
komst van de spaarkring. In een 
spaarkring inspireer je elkaar 
om geld opzij te zetten voor iets 
wat je graag wilt. De kring is 
voor iedereen die graag wat wil 
sparen en daarbij geholpen en 
geïnspireerd wil worden door 
anderen. De groep komt één 
keer per twee weken bij elkaar 
en iedere deelnemer spaart per 
bijeenkomst een bedrag dat hij 
of zij zelf kiest. Na 9 maan-
den krijgen de deelnemers hun 
eigen spaargeld terug. Aanmel-
ding via debilt@spaarkring.nl of 
06-19552803. Meer informatie 
over spaarkringen kun je vinden 
op www.cash2grow.nl.

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

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

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

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

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/10 • 10.00u - Ds. P. Busstra 
18/10 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

De diensten gaan door zoals gepland; 
met inachtneming van de corona-

richtlijnen.

PKN - Herv. Kerk
18/10 • 10.00u - Ds. A.A.A. Prosman

18/10 • 18.30u - Ds. D. Meijvogel

Afstand houden en goed ventileren
zo moeten we het virus bezweren
en doe in een shop
een mondkapje op
en geef geen hand bij het feliciteren

Guus Geebel Limerick

Opening 
tentoonstelling 

‘75 Jaar Vrijheid’
Met het luiden van de klokken van de Centrumkerk aan de Juli-
analaan 42 te Bilthoven werd afgelopen zaterdag om 10.30 uur de 
tentoonstelling ‘75 Jaar Vrijheid’ geopend.

Het verhaal over De Bilt tijdens de oorlogsjaren wordt verteld aan de 
hand van 6 thema’s: vanaf de oorlogsdreiging in 1939/1940 tot en met 
de bevrijding in 1945. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van beeld- 
en archiefmateriaal uit de collecties van de Historische Kring D’Oude 
School en van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, waar 
ook het archief van De Bilt en Maartensdijk is. Dit materiaal is aange-
vuld met foto’s, documenten, dagboekfragmenten en brieven die een in-
kijkje geven in het persoonlijke leven van Biltse inwoners die de oorlog 
aan den lijve hebben ondervonden.

Bevrijding en Vrijheid
Ook wordt aandacht besteed aan ‘zij die gefuseerd werden’. In het kort 
wordt het verhaal verteld van 15 Biltse verzetsstrijders, die de oorlog 
niet overleefd hebben. Een uitgebreider verslag van hun leven is be-
schreven in het boekje ‘Bevrijding en Vrijheid. Geef de verzetshelden 
een gezicht en de vrijheid een stem’. Voor bezoekers van de tentoon-
stelling ligt (zolang de voorraad strekt) een gratis exemplaar klaar.

Struikelstenen
Ook aanwezig op de tentoonstelling is informatie over de Stichting 
Struikelstenen De Bilt. Deze Stichting is op zoek naar zoveel mogelijk 
gegevens over de Joodse inwoners in onze gemeente in de oorlogsjaren. 
In de gehele gemeente zijn ongeveer 130 Joodse inwoners slachtoffer 
geworden van de genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
              (Ellen Drees)

De tentoonstelling is nog te bezoeken op 17 en 24 oktober, 
telkens van 11.00 uur tot 15.00. Aanmelden kan via secretaris@
historischekringdebilt.nl. 

Belangstellenden bezoeken de tentoonstellling 75 jaar vrijheid. (foto 
Donald Noorhoff)

Geboren

12 oktober 2020

Anne-Ruth
Dochter van 

Marco en Marinka Slootweg 
Nieuwe Weteringsweg 33

Groenekan



Klimaatlezing 
Over wat de klimaatverandering ons zoal kan brengen houdt dr. Wiebe 
Oost op 15 oktober om 20.00 uur in de Centrumkerk te Bilthoven een 
lezing waarin hij vertelt wat ons klimaat bepaalt, wat het broeikaseffect 
is, hoe het werkt, waarom we het niet kunnen missen en wat de gevol-
gen zijn nu het uit de hand dreigt 
te lopen.

Wiebe Oost is ruim dertig jaar 
verbonden geweest aan het 
KNMI als wetenschappelijk 
medewerker met de opdracht 
de wisselwerking tussen atmo-
sfeer en zee te bestuderen en te 
beschrijven. In die functie heeft 
hij onder meer een vijftal inter-
nationale meetcampagnes geor-
ganiseerd, uitgevoerd en geana-
lyseerd, gericht op verbetering 
van onze kennis van de impuls-, 
warmte-, vocht- en CO 2 -trans-
porten tussen water en lucht.

Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk. Telefonisch (06-20376730) 
of per e-mail (inspireren@pg-
bilthoven.nl). De lezing is ook 
online te volgen door in te loggen 
op de website www.pgbilthoven.
nl. Ook op een later tijdstip is de 
lezing daar beschikbaar.
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

HET BEDROG 
VAN DE BILT!
College van GL, VVD,

D66 en CDA drukt
MEER FABRIEKEN

Ambachtstraat door,
maar burgers willen

WONINGEN!
Raad: steun motie Forza!
Burgers, spreek morgen-
avond in bij commissie
en stop deze waanzin!

info@forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

Nieuw interieur 
Oosterlichtkerk krijgt vorm

Sinds mei van dit jaar wordt in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg in Bilthoven 
hard gebouwd aan een nieuw interieur. In februari 2021 hoopt de Oosterlichtgemeente 

het vernieuwde gebouw weer in gebruik te kunnen nemen.

Aan de buitenkant van de Ooster-
lichtkerk (die vroeger Opstandings-
kerk heette) is geen verandering te 
zien, maar als de verbouwing begin 
2021 klaar is zal de binnenzijde 
een volledige gedaanteverandering 
hebben ondergaan. Wit, licht, ruim-
te en ronde vormen bepalen het 
beeld van de vernieuwde kerkzaal. 
Ook de hal, de keuken en toiletten 
worden volledig vernieuwd.

Nodig
De verbouwing was nodig, omdat 
de afgelopen jaren de wijkgemeen-
ten Opstandingskerk, Immanuël-
kerk en de Boskapel uit Groenekan 
zijn gefuseerd tot één nieuwe wijk-
gemeente. Een volledig nieuwe 
inrichting helpt bij het versterken 
van het gemeenschapsgevoel van 
de nieuwe gemeente. Het is dan 
voor iedereen even nieuw. Daar-
naast voldeed het gebouw bouw-
kundig en qua energieverbruik niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Als 
‘groene kerk’ wil men een bijdrage 
leveren aan het terugdringen van de 
CO2-uitstoot. Zo komen er onder 
andere zonnepanelen op het dak.

Kerk blijft
Het nieuwe kerkinterieur is ont-
worpen door architect Steven van 
Kooten. Voor de uitvoerend aan-
nemer is het niet de eerste kerkver-
bouwing, maar dit project is toch 
wel bijzonder, vooral door het bij-
zondere ontwerp, dat veel rondin-
gen kent. De aannemer: ‘Ik ben ook 

blij dat het gebouw zijn oorspron-
kelijke functie behoudt. Bij een vo-
rig project moesten we een 120 jaar 
oude neogotische kerk verbouwen 
tot restaurant. Dat raakte me. Per-
soonlijk vind ik het jammer als een 
kerkgebouw zijn oorspronkelijke 
maatschappelijke functie verliest’. 

De kerk in coronatijd
Voor de Oosterlichtkerk is het on-
dertussen creatief puzzelen om het 
gemeenschapsgevoel te behouden 
en ‘coronaproof’ kerkdiensten te 
organiseren. Midden in de eerste 
besmettingsgolf in mei werd de 
kerk gesloten en ontruimd voor de 

verbouwing. De gemeenteleden 
konden daardoor geen afscheid 
nemen van hun vertrouwde interi-
eur en komen in een onherkenbaar 
veranderd kerkgebouw terug. Tot 
die tijd worden de kerkdiensten on-
line uitgezonden vanuit de Rooms 
Katholieke Michaëlkerk aan de 
Kerklaan. De diensten worden op 
zaterdag opgenomen en kleine 
aantallen kerkgangers kunnen na 
aanmelding de dienst bijwonen. De 
wijkgemeente ziet uit naar het mo-
ment waaroper weer gewoon dien-
sten in eigen huis gehouden kunnen 
worden.   (Rob Jastrzebski) 

Van buiten blijft het gebouw zoals het is, maar het interieur ondergaat een 
complete gedaanteverandering. (foto Nico van den Ham)

Expositie Vrijheid 
In Bibliotheek Bilthoven is vanaf 16 oktober een grote tentoonstelling 
met tekeningen van Poolse, Duitse en Nederlandse kinderen te be-
zoeken. In het kader van 75 jaar Vrijheid hebben de stichting Razem 
en Jumelage De Bilt Coesfeld het initiatief genomen om kinderen te 
vragen een tekening te maken over ‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ 

Scholen in Coesfeld en Miescisko en de Julianaschool in Bilthoven 
zijn hier mee aan de slag gegaan. Het bleek een goede manier om 
kinderen bij het thema 75 jaar Vrijheid te betrekken. 

Carmen
De feestelijke opening is op vrijdag 16 oktober om 15.30 uur. Kin-
derburgemeester Carmen Braak, begeleid door burgemeester Potters, 
zal de expositie openen. Hanka Vossen van Stichting Razem zal iets 
vertellen over de totstandkoming van dit project, beeldend kunstenaar 
Mascha Teunen vertelt over hoe het thema vrijheid verbeeld wordt in 
de tekeningen en er wordt muziek gemaakt door kinderen uit groep 
acht. De tentoonstelling is tot en met 29 november te bezoeken in 
Bibliotheek Bilthoven tijdens openingstijden. Aanmelden bij de balie 
van de Bibliotheek of via ideacultuur.nl. Toegang is gratis.

Met tekeningen geven 11-jarigen hun kijk op vrijheid weer.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 oktober
t/m woensdag 21 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gegrilde honingham 
Gebakken boterhamworst 
Gebraden rosbief

Bieslook-paté
Hammousse 
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Gemarineerde 
biefstukreepjes

Hollandse sucade 

Gehakte biefstukjes 

ROOKWORSTEN

500
GRAM 5.98Kipshoarma 

100
GRAM 2.25

100
GRAM 1.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

HACHEEVLEES 
OF RIBLAPPEN 

500
GRAM 6.98

1 
KILO 11.-

BERGAMBACHTSE 
BOEREN KAAS 

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONGE KAAS

500
GRAM 5.50

5
VOOR 10.-

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS

SAMEN
VOOR 8.-

GRILLWORST + 
LEVERWORST 

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober.

Boeuf Bourguignon 
met Rode kool en Puree

€ 1,69
100 gram

Vers gesneden

Spitskool  
€ 0,99

400 gram

Hollandse 
Goudreinetten appels

€ 1,49
Heel kilo

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Per 100 gram € 0,90

Heerlijke sappige
Comice 
Handperen
Heel kilo € 1,49

Heerlijke sappige 
Mandarijnen, 

Handsinaasappels 
en Mineola’s

Bredase 
Spruitjes
 500 gram € 0,99

Malse   
krop Sla
Per krop € 0,79

19
10

20
10

21
10

Zuurkoolschotel 
met worst, gehakt 
en jagerssaus

€ 1,49
100 gram

Witlof 
ham-kaas schotel

€ 1,25
100 gram

Italiaanse 
gehaktballetjes  
in tomatensaus met spinazie, 
courget en groenterijst

€ 1,75
100 gram

Er is weer……..

Culinair genieten..!!
Ook dit weekend heb-

ben we weer een 
groot assortiment 

met voorgerechten en 
luxe hoofdgerechten..

Voor foto’s check 
Facebook en Instagram.

Charlotte Taart
Nu € 15,95
Sprits 
koekjes met chocolade

Pak € 3,99 

vrijdag en zaterdag
Desem Boule Blanché
Nu € 2,49
Desem Roggewaartje
vernieuwd recept…
met hazelnoten en rozijnen

Nu € 3,95

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker



Zorgen dat iedereen 
mee kan doen

door Guus Geebel

Vorige week was de Week van de Toegankelijkheid waar in De 
Vierklank aandacht voor was. De werkgroep De Bilt voor Ieder-
een gaf aan dat er verbeteringen in de toegankelijkheid gekomen 
zijn, maar dat er ook nog plaatsen zijn waar wat aan gedaan moet 
worden. De werkgroep stelt dat gedrag van mensen vaak de oor-
zaak is van belemmeringen.

Gemeenteraadslid Henk Zandvliet geeft in een reactie op het artikel 
aan dat hij al in maart 2018 schriftelijke vragen aan B en W stelde naar 
aanleiding van het blokkeren van een blindengeleidelijn in Bilthoven 
door bloembakken en een terras. Blinden en slechtzienden vertrouwen 
op deze lijnen en kunnen daarmee op een veilige manier aan het verkeer 
deelnemen. Recent signaleerde Zandvliet weer dat blindegeleidelijnen 
onderbroken werden en vroeg hij het college opnieuw aandacht voor 
deze situatie. In de Week van de Toegankelijkheid werden de vragen 
niet geheel bevredigend beantwoord. 

Zandvliet vertelt dat volgens het Bartiméus Fonds, dat zich inzet voor de 
toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden, 56 procent van de Neder-
landers geen rekening houdt met het vrijhouden van de blindengeleide-
lijnen. Het Bartiméus Fonds heeft 
samen met anderen een passende 
stoeptegel ontwikkeld met de 
tekst: ‘Houd de lijn vrij!’. Zand-
vliet stelt voor dat de gemeente 
dergelijke tegels aanschaft en 
samen met de werkgroep De Bilt 
voor Iedereen gaat kijken welke 
plekken daarvoor het meest in 
aanmerking komen. Overigens 
blijken veel mensen niet te weten 
wat de functie van een geleidelijn 
is dus is voorlichting ook nodig. 
Henk Zandvliet stelt nadrukkelijk 
dat het niet alleen ondernemers 
zijn die een geleidelijn bokkeren. 
Fietsers zetten vaak hun fiets zo-
maar ergens neer, ook op een ge-
leidelijn. 
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Bouw naast faunapassage 
niet wenselijk

door Henk van de Bunt

Zaterdagochtend 10 oktober organiseerde de Biltse SP een actie in het kader van de duurzaam-
heidsweek op het thema biodiversiteit. De SP wil de aandacht vestigen op het waardevolle 

natuurgebied Sandwijck ten zuiden van de Biltse Grift ter hoogte van het Hessingterrein. 
Het wordt bedreigd door de plannen van een projectontwikkelaar die daar 

wil bouwen. Ook andere aanwezigen roerden de trom.

‘De SP is geen tegenstander van 
woningbouw op het voormalige 
Hessingterrein; integendeel’, aldus 
Anne-Marie Mineur (SP-woord-
voerster.) ‘Er is in De Bilt grote 
woningnood en er is vooral een 
schreeuwend tekort aan sociale wo-
ningbouw, of tenminste aan betaal-
bare huizen. De SP wijst er boven-
dien op dat de faunapassage waar 
op dit moment aan wordt gebouwd 
een belangrijke investering is ge-
weest in de groene corridor van 
Hilversum tot Wijk bij Duurstede. 
De SP verzet zich daarom tegen 
plannen die de mooie effecten van 
de faunapassage juist weer teniet 
zouden doen. 

Geschiedenis
Mineur vervolgt: ‘In de gemeen-
teraad van De Bilt heb ik in 2011 
samen met de VVD een motie aan-
genomen gekregen om deze fau-
napassage te realiseren. In 2013 
heb ik in Provinciale Staten van 
Utrecht het voor elkaar gekregen 
dat die faunapassage er ook echt 
komt, ondanks de bezuinigingen 
die toenmalig staatsecretaris Henk 
Bleker doorvoerde op de natuur. 
Het is deze week in De Bilt de week 
van de duurzaamheid, en we heb-
ben deze week gekozen om actie te 
voeren op het thema biodiversiteit. 
Er wordt op dit moment een fau-
napassage aangelegd; deze is bijna 
klaar,- over een paar weken wordt 
deze officieel geopend. Het is een 
heel smalle doorgang, een flessen-
hals, maar hij is enorm belangrijk. 
Wanneer deze faunapassage af is, 
kunnen reeën, dassen, hazen en ko-
nijnen, maar ook kikkers en padden 
en otters en bevers dat hele gebied 
door wandelen. Voor de biodiversi-
teit is dat ontzettend belangrijk; je 
voorkomt inteelt en je voorkomt dat 
bepaalde diersoorten uitsterven’. 

Bouwen
‘De faunapassage komt er nu en dat 
is fantastisch. Maar wat niet zo fan-
tastisch is, is dat een projectontwik-
kelaar hier 120 huizen gaat bouwen, 
hier, pal naast de faunapassage. Dat 
is zonde van het geld en zonde van 
de natuur. In 2015 kocht een bouw-

bedrijf het terrein via een veiling, 
en er kwamen nieuwe plannen. Vol-
gens de laatste berichten wordt er 
medio volgend jaar begonnen met 
de bouw. De SP is niet tegen wo-
ningbouw. Integendeel, we zitten 
te springen om betaalbare woon-
ruimte. Overigens is de SP ook niet 
tegen woningbouw op deze plek; 
dat er gebruik gemaakt wordt van 
het gebied, dat is prima. Maar een 
woonwijk pal naast een faunapas-
sage willen we dat? Een woonwijk 
betekent geluid, en straatverlich-
ting, maar het betekent ook dat er 
mensen en hun honden het natuur-
gebied in trekken, als je daar niet 
een heel duidelijke afscheiding in 
aanbrengt’. 

Buffer
Frans de Ruiter sprak over de Billtse 
Grift: ‘De definitieve plannen voor 
het Hessingterrein en het gebied 
Sandwijck komen binnenkort in de 
openbaarheid. We hopen natuurlijk 
dat er aan een aantal bezwaren te-
gemoet gekomen wordt maar we 
verwachten dat niet en in dat ge-
val: richt je bezwaren (zienswijzen) 
aan de gemeente. In de voorstellen 
wordt de Biltse Grift doorgetrok-
ken langs de Utrechtseweg, onge-
veer zoals deze lang geleden liep. 
Tegelijk vervalt de huidige water-
loop als natuurlijke buffer tussen 
het Hessingterrein en het waarde-
volle natuurgebied (NNN) daarach-
ter. Nieuwe waterpartijen moeten 
voor de buffer zorgen, maar ten 

eerste loopt de bebouwing over de 
grenzen van de rode contour, diep 
de natuur in. Ten tweede wordt de 
bebouwing niet goed afgegrensd 
en zorgen licht en geluid en waar-
schijnlijk ook toekomstige bewo-
ners in bootjes voor een fikse ver-
storing (verjaging) van de dieren in 
de rest van het natuurgebied’.

Vogels
Vogelaar Wigle Braaksma merkt 
op: ‘De aanleg van woonhuizen 
in de groene corridor heeft voor 
broedvogels grote gevolgen. Vo-
gels zullen de nieuwe faunapassage 
niet (of nauwelijks) benutten maar 
op het zuidelijke deel van het ter-
rein foerageren, rusten en vluchten 
wel diverse beschermde vogels. 
Als een aanzienlijk deel van dit 
NNN-gebied wordt omgevormd tot 
woonwijk zullen niet alleen nest-
gelegenheid maar ook foerageer-
mogelijkheden en predatierisico’s 
toenemen. Er wordt gedacht aan 
een mogelijke compensatielocatie 
gelegen aan de westzijde van Park 
Arenberg en direct ten zuiden van 
de Groenekanseweg. Voor de hui-
dige broedvogelpopulatie van het 
landgoed Sandwijck is de afstand 
tot de mogelijke compensatieloca-
tie helaas te groot’.

Blokkade
Ebbe Rost van Tonningen: ‘In 2017 
was ik als wethouder betrokken bij 
de laatste fase van de besluitvor-
ming over de faunapassages onder 
de Utrechtseweg en de Biltse Ra-
ding. De Gedeputeerde van de Pro-
vincie Utrecht en de wethouder van 
Utrecht wilden de faunapassage 
niet door laten gaan wegens de hoge 
kosten. Samen met de directeur van 
het Utrechts Landschap konden wij 
dat voornemen tegenhouden. Wat 
heb je aan reeds bestaande fauna-
passages als hier alsnog een blok-
kade ontstaat in de verbindingswe-
gen voor het dierenleven. Het enige 
haalbare bleek een faunapassage 
met een beperkte hoogte. Een inge-
schakeld onderzoeksbureau stelde 
dat het ‘niet onmogelijk was’ dat 
een ree er onderdoor zou gaan. Dan 
maar hopen dat er ook dieren bereid 
zijn op de knieën te gaan op zoek 
naar een minnares’.De boodschap wordt duidelijk verwoord.

Schaamlap
‘Hier op het Hessingterrein gaat 
wederom bouw ten koste van na-
tuur. Net zoals op Larenstein, waar 
één van de laatste bospercelen daar 
door de gemeente dreigt te worden 
opgeofferd voor de uitbreiding van 
een overslagbedrijf. Ik heb als wet-
houder in 2017 en 2018 dat besluit 
nog kunnen blokkeren. Men beseft 
niet of weet niet dat een eeuwen-

oud bosperceel een eigen biologi-
sche leefgemeenschap is, waarvoor 
herplanting van nieuwe bomen el-
ders slechts een schaamlap is. Op 
wereldschaal verdwijnen zo in ra-
zend tempo eeuwenoude bossen. 
Armoedebestrijding en economie 
als rechtvaardiging van houtkap 
bevorderen op langere termijn juist 
het tegendeel: voedselverlies en ar-
moedetoename’. 

In verband met de bouw van de faunapassage is het fietspad afgezet.

Ebbe Rost van Tonningen: ‘Bouw gaat vaak ten koste van de natuur’.

Een geleidelijn wordt onderbroken door werkzaamheden.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN REPARATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
VOOR MEER NAJAARSACTIES, VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze naJAARSACTIES
ƒ

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 18/12/2020.

ELEKTRISCHE
BLADZUIGER 
SHE 71

€ 155

€ 135*

BENZINE-
BLADZUIGER 
SH 56

€ 379 

€ 329

BENZINE-
BLADBLAZER 
BR 350 

€ 619

€ 509

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze 
gekke tijden 
verzorgen we 
voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
drukwerk. 

Maar ook 
andere 

op maat 
gemaakte 
promotie 

items.

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
(op afstand) 

voor u 
klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Herfst in Van Boetzelaerpark

Het Van Boetzelaerpark toont dat de herfst heel voorzichtig zijn intrede 
heeft gedaan. [foto Frans Poot]

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

APPELTJESBROOD
een echte traktatie!

SPECULAASBROKKEN

nu 
€ 3,95

nu 
€ 5,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

Hulp nodig bij contractzaken of conflicten? 
Weten hoe u er juridisch voor staat?
Ik beoordeel uw mogelijkheden en help u verder. 
Een eenmalig gesprek, of een langer traject.

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

Jeugdverpleegkundige 
wordt meubelmaker

Samen met Jolanda zit ik op een prachtige retrobank, midden in de winkel van het Retro- 
atelier. Hier hebben we een gesprek over haar vrijwilligerswerk en de aanleiding 

hiervoor: haar carrière switch. 

Jolanda vertelt: ‘Het leuke van het 
Retro atelier vind ik dat Ingrid er 
niet alleen hele leuke retrospullen 
verzamelt en verkoopt, maar ook 
dat ze een hoger doel heeft; name-
lijk jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een veilige werkplek 
geven. Jongeren die vastlopen om 
welke reden dan ook, de kans ge-
ven om vaardigheden op te doen en 
ze te laten zijn wie ze zijn. Ze heeft 
als doel hier echt een veilige plek te 
creëren en iets goeds te willen doen 
voor jongeren, dat vind ik zo mooi’. 

Switch
‘Ik zelf ben nu nog maar een paar 
maanden geleden gestopt met mijn 
werk als jeugdverpleegkundige. Ik 
liep al een aantal jaren met de ge-
dachte rond om te stoppen. Toen 
er in ons team teveel formatie was 
dacht ik, ik neem de sprong in het 
diepe en stop er ‘gewoon’ mee. 
Toen had ik eigenlijk nog niet echt 
een idee wat ik wilde doen. Maar 
wel dat ik nu ècht iets wilde gaan 
doen wat ik leuk vind. Ik ervoer 
steeds meer onvrede in mijn werk, 
en ik haalde er geen energie meer 
uit’

Thuis
‘Maar toen zat ik ineens thuis. En 
wat nu? Ik wist wel dat ik graag 
met mijn handen werk. En ik was 
ooit een coachopleiding begonnen, 
maar had nog niet heel duidelijk hoe 
ik het kon toepassen en wat ik daar 
nou mee wilde doen. Maar het idee 
om wat met mijn handen te doen, 
dingen mooi maken bleef mij maar 
trekken. Ik ben eerst naar meubel-
makers gegaan met heel veel vra-
gen; wat is de route, hoe kom ik 
hier, wat houdt het vak precies in? 
Ik heb erg leuke en boeiende ge-
sprekken gehad, waarin ik steeds 
meer duidelijk kreeg; ik wil meu-

belmaker worden. Zo ben ik hier 
als vrijwilliger bij het Retro-atelier 
terecht gekomen. Door meubels op 
te knappen kan ik mijn vaardighe-
den opdoen en ik kom hier ook veel 
in contact met meubelmakers, dat 
is zo bijzonder. Het komt ineens op 
mijn pad’. Jolanda vertelt, dat zij 
sinds kort is gestart met de oplei-
ding tot meubelmaker; ‘En ik werk 
in de Bouwloods, waar ze dezelfde 
drive hebben als Ingrid want daar 
coachen ze ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is 
ontzettend leuk.’

Groeien 
‘Via een kennis hoorde ik van het 
Retroatelier en ik ben er maar met-
een op afgestapt. Omdat ik bij Nul 
begin als meubelmaker heb ik een 
hele rustige tijd om te beginnen. Ik 
kan hier lekker een beetje aanrom-
melen, zo kan ik langzaam in mijn 
carrièreswitch groeien. Ik vind het 
eerlijk gezegd best wel spannend 
maar door vrijwilligerswerk te 
doen kan ik zonder al teveel druk 

te voelen me toch ontwikkelen. Ik 
ben met mijn 56 jaar niet de jong-
ste meer, maar ik heb ook nog wat 
jaren te gaan natuurlijk. Ik laat me 
niet teveel leiden door belemme-
rende gedachten die ik van vroeger 
heb meegekregen en over geldzor-
gen. Die moet ik echt loslaten’. 
Over haar reden om vrijwilligers-
werk te doen vertelt zij: ‘Iets bij-
dragen aan de maatschappij vind 
ik belangrijk. Ik ontmoet allerlei 
mensen, er komen hier zoveel ver-
schillende mensen binnen. Som-
migen komen gewoon kijken, de 
ander heeft weer een heel verhaal 
over vroeger. Dat werkt heel stimu-
lerend. Het geeft veel energie’. 
(Naomi van der Meijden)

Meer weten over het retro atelier? 
Kijk dan op www.gaafkind.nl Of 
over vrijwilligersfunctie bij het Re-
tro atelier of andere organisaties? 
Kijk dan op de vacaturebank van 
mensdebilt.nl 

Jolanda Hagens, vrijwilliger van het Retro Atelier.

Lift je leven-programma 
Binnenkort starten er nieuwe Lift je leven groepen: Marieke van Nimwegen, 

Rianne Smit en Annie Naber vertellen er meer over. 

‘Lift je leven’ is ontwikkeld door 
Jeanine Schreurs, nadat zij zelf 
door ziekte een forse daling in haar 
inkomen meemaakte. Zij richtte 
haar leven anders en meer duur-
zaam in. Toen ze met minder geld 
en minder spullen verder leefde, 
merkte ze dat zij zich gelukkiger 
voelde. Uiteindelijk leidde deze 
ervaring tot een promotieonder-
zoek. Haar proefschrift is vertaald 
in het praktische en toegankelijke 
Lift je leven-programma, dat in 
meerdere gemeentes in Nederland 
te volgen is.

Marieke van Nimwegen haalde het 
Lift je leven actieprogramma in 
2015 naar De Bilt. Het heette toen 
nog Budgetkring. Ondertussen 
zijn er al 10 groepen geweest, met 
veel tevreden deelnemers. Nu gaan 
Annie Naber en Rianne Smit ver-
der met nieuwe groepen. Het zijn 
kleine groepen van maximaal 10 

personen. Daardoor is er aandacht 
voor ieders verhaal. 
Een kring bestaat uit 12 bijeen-
komsten van 2,5 uur. De dames 
vertellen met enthousiasme over 
het thema duurzaamheid in het pro-
gramma. Een item dat goed aansluit 

bij de maatschappelijke discussie 
op dit gebied. De volgende groepen 
starten op dinsdag 20 oktober en 
donderdag 5 november. Aanmelden 
kan via www.stichtinglift.nl/DeBilt 
            (Frans Poot)

V.l.n.r. Marieke van Nimwegen, Rianne Smit en Annie Naber.

Voorleeslunch tijdens 
Nationale Ouderendag

‘Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest 
te vertellen,’ zei de geliefde schrijver Godfried Bomans. De ver-
telkunst, waar het voorlezen van is afgeleid, is dan ook een eeu-
wenoud middel om eenzaamheid te verdrijven, saamhorigheid te 
creëren en tradities door te geven aan nieuwe generaties.

Afgelopen vrijdag op de Nationale Ouderendag, vond de achtste edi-
tie plaats van de Nationale Voorleeslunch, waarbij ouderen in heel 
Nederland worden voorgelezen. Voorheen vaak georganiseerd in ver-
zorgingstehuizen, vanwege corona nu in kleine kring in de biblio-
theek in Bilthoven.

Doel is het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen 
verkeren, maar het voorlezen van een mooi verhaal of gedicht geeft 
ook ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten 
of herinneringen op te halen. Ook kunnen sommige ouderen, die niet 
meer zelf kunnen lezen, zo toch genieten van verhalen en literatuur, 
en van de nabijheid van een troostende, menselijke stem, die immers 
recht in het hart raakt. Precies zoals onze voorvaderen dat eeuwen 
geleden al deden.                 (Peter Schlamilch) 

Gastvrouw Dorine (r) in gesprek met deelnemers aan de Voorleeslunch.

Gratis puzzel bij de 
Milieustraat

Gemeente De Bilt doet mee aan de Nationale Recycleweek (12 - 18 
oktober). Snelle inleveraars van afgedankte apparaten en lampen (e-
waste) ontvangen bij de gemeentelijke milieustraat een gratis Wecy-
cle Recycle puzzel (500 stukjes) maar wees er snel bij want op=op!

De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Inwoners kunnen er 
daarom zeker van zijn dat alle oude elektrische apparaten en energie-
zuinige lampen die ze inleveren op 
de Milieustraat, optimaal worden 
gerecycled via Wecycle. Door re-
cycling van e-waste blijven grond-
stoffen behouden, komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu 
terecht en wordt de uitstoot van 
CO2 vermeden. Meer informatie: 
wecycle.nl/consumenten
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Maandag t/m vrijdag 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

MINI BEENHAMMETJES
Uit eigen worstmakerij, licht gepekeld en op smaak
gemaakt naar uw wens: Whiskey, Franse, Mediterraans
Ca. 25 tot 35 min. in de oven 150°C 100 gram 1,25

HUIS GEMAAKTE GOULASH
100% rundvlees, lekker langzaam gestoofd, met ui,
paprika, tomaat, laurier.... Zeer compleet en smaakvol !!
Alleen even opwarmen in de pan of oven 100 gram 1,25

PROCUREUR ROLLADE
Authentiek gekruide doorregen varkensrollade, met de
hand geknoopt; verrassend lekker en wordt niet droog!
Ca 75 tot 90 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,15

KIPDIJ BONBON
Kippendijfilet gevuld met lobbige roomkaas met blokjes
tomaat, omwikkeld met pancetta; en roomkaas topping
Ca. 25 tot 30 min. in de oven op 160°C 100 gram 1,60

GEKONFIJTE EENDE BOUTEN
Lekker gekruid en langzaam gegaard in ganzenvet. 
Zeer smaakvol en zeer mals, tongstrelend!!
Ca. 20 min. in de oven op 170°C per stuk 5,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Lekkere najaars tips:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 12 oktober t/m zaterdag 17 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER ENGELSE WORSTJES
Black Angus, authentiek gekruid, super smaakvol! 100 gram 1,60
HERFST BURGERS
100% rundvlees, lekker gekruid, kort rosé bakken 3 stuks 4,20

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De gewaardeerde en smaakvolle graan gevoerde
stooflappen, grof van draad, super voor uw stoofpot!!
Ca. 1½ tot 2 uur sudderen 100 gram 1,60

EN ZE KOMEN BIJNA 
ALLEMAAL BIJ U ETEN !!

Dorresteinweg 72b Soest • 035-6012883 • vaarderhoogt.nl
Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Koolmeesjes, winterkoninkjes, roodborstjes, huismussen, 
vinken, pimpelmeesjes en nog 34 andere soorten

Wij houden van de natuur, planten, bomen, heesters enz., 
maar  ook van vogels. Daarom hebben wij een flink stuk 
van onze kas ingericht voor onze gevleugelde vrienden.

Vetbollen, strooivoeders, diverse soorten vogel-pindakaas, 
gevulde kokosnoten, zaden en nog veel meer. Allemaal 

premium voeders met voedingsstoffen die de vogels in de 
natuur tegenwoordig moeilijk kunnen vinden. 

Aanbevolen door de vogelbescherming.
En natuurlijk voedersilo’s, plateaus en 

vogelhuisjes. Wilt u ook veel gevleugelde 
vrienden in uw tuin, kom dan snel langs.

Tjilp, tjilp, tjilp (vertaald: tot spoedig ziens)

MENS is ook…

Mantelzorgwaardering 2020

Zorgt u meer dan 8 uur per week voor iemand 
die extra hulp nodig heeft en woont deze per-
soon in gemeente De Bilt? Duurt deze zorg 
langer dan 3 maanden? Doet u dit vanuit een 
persoonlijke band met die persoon? Is het ant-
woord 3x JA, dan bent u mantelzorger!

Als mantelzorger bent u belangrijker dan u zelf 
denkt. Gemeente De Bilt waardeert uw inzet 
enorm en daarom ontvangen alle aangemelde 
mantelzorgers aan het einde van het jaar de 
Mantelzorgwaardering. 

Kijk voor alle voorwaarden en het aanmel-
dingsformulier op onze website. Het formu-
lier is ook telefonisch of per mail op te vragen,  
030-7271556, mantelzorg@mensdebilt.nl. 

Vragen?
Neem contact op met: Servicecentrum De Bilt, 
Molenkamp 60, De Bilt, 030-7440595 of  Ser-
vicecentrum Maartensdijk, Maertensplein  96, 
0346-214161.

Harbers maakt muziek 
toegankelijk

Klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen, dat is, naar eigen zeggen, de missie 
van pianist Wouter Harbers, die vorige week zondag in een prachtig uitgelichte 

grote zaal van Het  Lichtruim zijn opwachting maakte.

Hij werd sympathiek ingeleid 
door Ruut te Velthuis, hoofd mu-
ziek van het Kunstenhuis, die te-
recht zei bewust te hebben geko-
zen voor het laten doorgaan van 
de muziekpraktijk, tenslotte de 

levenslijn van de uitvoerende mu-
sici, zij het uiteraard met minder 
mensen in het publiek.

Daarna ontvouwde Harbers een 
waaier van korte en eenvoudig in 

het gehoor liggende pianostukjes, 
die de jonge pianist vaardig in-
troduceerde en van ‘interessante 
informatie en ludieke feitjes’ 
voorzag. Waar menig pianist zijn 
concerten met een paar krachtige 
nummers begint, koos Harbers 
voor de altijd gevoelige Noctur-
ne in cis van Chopin, volgens de 
componist zelf ‘een gekunsteld 
stukje somberheid.’ 

Aanvankelijk wat aarzelend en 
zoekend naar de juiste klankba-
lans, kwam Harbers pas goed op 
dreef in de bewerkingen van di-
verse werken van Bach, zoals de 
merkwaardige Siloti-versie van de 
prelude in b, die in het origineel 
eigenlijk al niets te wensen over-
liet. Schuberts Impromptu in Ges 
vormde het muzikale hoogtepunt 
van de middag, waarna Harbers 
werd beloond met een dankbaar 
applaus.         (Peter Schlamilch)Pianist Wouter Harbers in een prachtig uitgelicht Lichtruim.

Discussie-café 
over Corona 

De lokale fracties van PvdA en D66 organiseren 
op woensdag 28 oktober een discussieavond over 
hoe Corona impact heeft op De Bilt.

Ruud te Veldhuis, directeur van de muziekschool van 
Het Kunstenhuis opent het gesprek over wat de im-
pact van Corona is geweest op het lokale culturele 
leven en hoe daarop is gereageerd. Ruud Jansen, di-
recteur van buurthuis WVT geeft ook een korte inlei-
ding over hoe buurtwerk er in de huidige tijd uit ziet.

Erik van Esterik: ‘We organiseren periodiek een dis-
cussieavond over een belangrijk lokaal thema. Enige 
maanden geleden waren er geslaagde gesprekken 
over zorg, onderwijs en sport in De Bilt. Deze keer 
is dat Corona. Iedereen is welkom’. Donja Hoevers 
voegt toe: ‘Corona heeft grote impact op het sociale 
leven en op de organisaties in onze gemeente. Wij 
willen graag over de ervaringen tot nu toe met elkaar 
van gedachten wisselen en ideeën ophalen om mee 
aan de slag te gaan”

De avond start om 20.00 uur in het Lichtruim aan het 
Planetenplein 2 en wordt tegen 22.00 uur afgesloten 
waarna er gelegenheid is tot verder praten met elkaar. 
Van tevoren aanmelden via erikvanesterik@hotmail.
com vanwege het maximaal aantal toegestane deel-
nemers.

‘Biltsch Water bij de wijn’ in deze karaf zet je gevuld met water op 
tafel. Lekker voor bij het eten, lekker voor bij een glas wijn.

Maak alle bronwaters onnodig 

De ‘Water bij de wijn’- karaf past in de koelkastdeur; zo heb je alti jd 
koel water in huis en iets moois op tafel. Het is ook leuk om een ‘Wa-
ter bij de wijn’ - karaf cadeau te geven.

Ga naar Wijnhuis Zuid, Julianalaan 4 in Bilthoven of
bestel hem via info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

Exclusief bij 
wijnhuis Zuid
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Kanjer Bea Hebing 
in het zonnetje gezet

door Guus Geebel

‘Ik wens jullie veel succes en wijsheid in de komende periode en hoop dat mijn lijfspreuk helpt. 
Ga ervoor, doorgaan, communiceer, vraag hulp en geef zorg en liefde.’ Met deze woorden sloot 
juf Bea Hebing haar speech af bij haar afscheid van de Julianaschool. Zij ging op 1 september 

met pensioen en nam op woensdag 7 oktober met heel veel cadeautjes afscheid.

‘Na honderd sollicitatiebrieven en 
twee proeflessen ben ik in 1975 in 
Den Dolder aan de slag gegaan op 
de tweeklassige kleuterschool ‘t 
Lenteklokje. Toen waren er weinig 
vacatures, wat een verschil met 45 
jaar later, wij zitten nu te springen 
om leerkrachten.’ Bea vertelt dat er 
in die tijd nog een lunchpauze van 
anderhalf uur was waarin ze verga-
derden of even naar Utrecht gingen 
om te lunchen. ‘Met Ankie Verburg 
heb ik daar een toptijd gehad. Veel 
dingen deden we samen, of het nu 
crea was of projecten zoals een 
optochtkar tijdens Koninginnedag, 
niets was te gek.’ In 1986 kwam 
de basisschool en in die tijd kreeg 
Bea andere functies zoals het mee-
helpen in de directie en later bij de 
directie. Helaas waren er te weinig 
leerlingen in Den Dolder, er waren 
namelijk drie basisscholen. Daarom 
werd besloten dat in 2001 de school 

gesloten werd. Een lastige emotio-
nele tijd, want het knusse schooltje 
was er niet meer.’

Verhuizingen
‘Gelukkig had ik Ella al wat vaker 
gezien bij directieoverleg en bij 
cursussen. Ik mocht bij haar aan 
de slag. Geen baan bij de kleuters 
maar van alles wat. De was, het 
opruimen van de kelder en de zol-
der, een dag kleuters, vervolgens 
twee dagen groep 5 en daarna met 
Linda in groep 3 in de bouwketen.’ 
Vrij snel daarna kreeg Bea groep 5, 
door ruimtegebrek in De Magneet. 
‘Een privétoko met een eigen op-
gang en eigen bar wat wil je nog 
meer.’ Bea maakte in die tijd veel 
verhuizingen mee. ‘Van het hoofd-
gebouw naar De Magneet, dan naar 
de Rembrandtlaan, terug naar het 
hoofdgebouw, weer naar De Mag-
neet en uiteindelijk naar het nieuwe 

hoofdgebouw. Wat in die tijd opviel 
is dat je veel kunt als je goed com-
municeert en om hulp vraagt.’ 

Verwennerij
Directeur Ella Prins spreekt Bea 
toe en noemt haar gedrevenheid 
onvoorstelbaar. ‘Niet moeilijk doen 
is iets wat bij haar past.’ Bea kreeg 
van veel mensen de vraag of ze het 
werk niet zou gaan missen. Ella 
is ervan overtuigd dat ze het gaat 
zoeken in andere bezigheden. ‘Het 
maakt niet uit wat je doet als je er 
maar plezier in hebt en dat zoek jij 
op.’ Bea was altijd heel attent met 
kaartjes en bloemetjes. ‘Daar kan 
niemand aan tippen.’ Ella noemt 
ook haar speciale leiderschapstijl 
die ze zeker gaat voortzetten en 
gaat in op haar creabea. Ook noemt 
ze de goede contacten die ze met 
de ondernemers in de omgeving 
heeft. ‘Bea kennen ze allemaal. Je 
creativiteit en besluitvaardigheid 
is schitterend. Je bent de grootste 
ster en staat altijd voor alles en ie-
dereen open. Wees lief voor ande-
ren en voor jezelf.’ Bea zette zich 
altijd in voor de sinterklaasviering 
op school dus was er bij de vele 
cadeaus ook een chocoladeletter B. 
Alle groepen hebben meegewerkt 
aan een mooie collage voor haar. 
Van de collega’s kreeg ze wens-
kaartjes en een geldbedrag waar ze 
zelf een bestemming aan kan ge-
ven. Zichtbaar ontroerd dankt Bea 
de kinderen en de collega’s. ‘Wat 
een verwennerij.’Juf Bea Hebing neemt geëmotioneerd afscheid.

Klaar voor de winter
Op de eerste twee zaterdagen van oktober heeft de Werkgroep Bio-
diversiteit Westbroek samen met een aantal dorpsgenoten stukken 
berm aan het begin van het dorp ingezaaid en van bloembollen 
voorzien. Het betreft hier o.a. bermen langs de Burgemeester 
Huydecoperweg, de Korssesteeg en het begin van de dr. Welffer-
weg. Ook gemeentelijk gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee hielp 
een handje mee. 

Bij het zaaien werd gebruik gemaakt een biologisch Margrietmeng-
sel; waarin ongeveer 30 verschillende bloemzaden - zowel eenjarig als 
tweejarig - en overblijvende soorten. Dit zorgt ervoor dat er voor lan-
gere tijd (jaren) bloemen zullen groeien. Naast Margriet bevat het zaad 
onder andere ook Beemdkroon, Klaproos, Gestreepte Witbol, Grote Ra-
telaar, Veldlathyrus en Vlasbekje; een kleurrijk geheel.

Op de Korssesteeg zijn biologische bollen aan de grond toevertrouwd. 
Omdat dit stuk schaduwrijk is zullen de voorjaarsbloeiers het hier goed 
kunnen doen. Er zijn 2750 bollen de grond ingegaan: gele en witte nar-
cissen, bostulpjes, vogelmelk, buishyacinten gecombineerd met het 
blauw van sterhyacinten en de blauwe variant van de sneeuwroem.
In de aankomende lente wordt een mooi bloemrijk geheel verwacht; 
voor het najaar van 2021 staat de volgende zaai- en pootactie gepland. 
       (José Stortelder)

Bollen poten langs de Korssesteeg.

Goede wijn verdient neutraal water
door Henk van de Bunt

Wijnhuis Zuid aan de Julianalaan 4 in Bilthoven verkoopt binnenkort de waterkaraf ‘Biltsch 
Water (bij de wijn)’. De karaf is uniek vanwege zijn stoere vorm, maar vooral ook door 

zijn naamgeving. Vorige week woensdag werd een eerste exemplaar 
aangeboden aan wethouder André Landwehr. 

‘Water hoort bij de tafel en bij de 
wijn evenzeer als het weer bij De 
Bilt hoort’; aldus lichtte Michel 
Stevens van Wijnhuis Zuid de van-
daag gestarte verkoop toe. ‘Uniek 
water verdient extra aandacht op de 
dinertafel’, zo vervolgde hij. Water 
hoort bij De Bilt bijvoorbeeld al 
vanaf 1933, wanneer burgemeester 
Baron van der Borch tot Verwolde 
het natuurbad nabij de Julianalaan 
in Bilthoven als nieuw zwembad 
opent. Het Bilthovens natuurbad 
behoort dan tot de grootste en meest 
moderne zwembaden die Neder-
land dan telt. Stevens wijst ook op 
het water dat door de 10 km. lange 
Biltse Grift (van Utrecht naar Zeist) 
zich door het zuidelijke deel van de 
gemeente een weg baant. 

Kraan
‘Deze mooie stoere ‘Water bij 
de wijn’-karaf zet je gevuld met 
Biltsch water op tafel. Lekker voor 
bij het eten, lekker voor bij een 
glas wijn. De karaf past prima in 
de koelkastdeur en zo heb je altijd 
koel water in huis en iets moois op 

tafel. Biltsch water is zacht, Ph-
neutraal en door zuivering d.m.v. 
zuurstof licht sprankelend en biedt 
mogelijkheden voor een conti-
nue aanvoer van en klimaatneu-
traal vullen vanuit de eigen kraan, 
waardoor alle bronwaters onnodig 
worden’, zo besloot Stevens zijn 

begeleidende woorden bij de over-
handiging aan de wethouder. Deze 
was blij met de uitnodiging en de 
waterkaraf; hij bekende op z’n tijd 
in huiselijke kring op bescheiden 
schaal van een goed glas wijn te ge-
nieten en beloofde de karaf daarbij 
een juiste plaats te bieden. 

Landwehr (links) was blij met de uitnodiging en de waterkaraf.

Gemoedelijk Repair 
Café bij WVT

Zaterdag was het tweede Repair Café sinds de loc down. De repara-
teurs deden hun werk verspreid over 4 ruimten in het heerlijk grote 
WVT-gebouw (Talinglaan 10 te Bilthoven), waar overal ramen en 
deuren open stonden. 

Diverse koffiezetters, stereo’s, printers, lampen en laptops kwamen 
langs, in de hoop een tweede leven te kunnen beginnen. Het team was 
blij weer te mogen werken en was de hele middag druk in de weer met 
het repareren. Het volgende Repair Café Bilthoven staat gepland voor 
zaterdag 7 november

Reparateur Roger onderzoekt wat er mis is met de sierlamp van een 
bezoeker uit De Bilt. [foto Frans Poot]
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 3 november 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 
2 producten. Alle combinaties mogelijk.

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*
Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak 500 gram, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
Elstar appelen zak 1 kilo of 
Conference peren bak 1 kilo

 3 VOOR

499

Pitloze witte druiven bak 500 gram, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
Elstar appelen zak 1 kilo of 
Conference peren bak 1 kilo

 3 VOOR
99

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE
PRIJS

LeKkEr
StAmPeN

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 200 gram en 
kruimige aardappelen à 800 gram

2 verpakkingen boerenkool, andijvie, 
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, koolraap, 
stamppot met spruit en prei, pompoen 
hutspot, stamppotaardappelen of kruimige 
aardappelen à 150-1000 gram

HALVEHALVE
PRIJS*

hutspot, stamppotaardappelen of kruimige 
aardappelen à 150-1000 gram

ROBIJN WASVERZACHTER, 
OMO OF SEVENTH 
GENERATION WASMIDDEL
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

LOS GANSOS WIJNEN
Land van herkomst: Chili
6 flessen à 750 ml

6 HALEN
3 BETALEN*

Land van herkomst: Chili

RIBLAPPEN
Per 500 gram

a5,10

399
Kiloprijs 7,98

CHOCOMEL, FRISTI, 
OPTIMEL, CAMPINA OF 
JUMBO DRINKPAKJES
Chocolademelk, drinkyoghurt of melk
2 verpakkingen met 6 stuks à 200 ml

2e
HALVE
PRIJS*

KOOPMANS MIX VOOR 
WARME TAART, CAKE 
OF BROOD
2 pakken à 210-550 gram2 pakken à 210-550 gram

2e
HALVE
PRIJS*

GESNEDEN FRUIT
3 bakjes à 90-200 gram

 3 VOOR

5.–
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BEKENDMAKINGEN
week 42 ¾  14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
zij ambtshalve overgaan tot wijziging van 
de omgevingsvergunning voor de activiteit 
milieu op grond van artikel 2.30 en 2.31 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht die is afgegeven aan:

De Haan Minerale Oliën B.V. op het 
adres Nieuwe Weteringseweg 1, 3737 

MG in Groenekan.
De ontwerpbeschikking betreft het ambts-
halve actualiseren van de omgevingsver-
gunning van 5 september 1995 op dit adres.

De stukken met betrekking tot deze ont-
werpbeschikking liggen ter inzage van 15 
oktober tot en met 26 november 2020. 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder 

schriftelijk zienswijzen (uw mening of op-
merkingen) naar voren brengen bij de Om-
gevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 
3507 LC Utrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op 
geeft, uw naam en adres, datum, handteke-
ning en motivering. Indien u in uw zienswij-
zen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie 
bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw 

zienswijzen mondeling kenbaar maken bij 
de behandelend ambtenaar. Belanghebben-
den worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administra-
tieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan 
worden verweten dat zij tegen het ontwerp-
besluit geen zienswijzen als bedoeld in arti-
kel 3:15 van de Algemene wet bestuurs-
recht naar voren hebben gebracht.

Ontwerpbeschikking Nieuwe Weteringseweg 1 te Groenekan

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat voor de 
herontwikkelingslocatie van het voormalige 
tuincentrum, Tolakkerweg 138 te Holland-
sche Rading, de volgende besluiten met in-
gang van donderdag 15 oktober 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage liggen:
• bestemmingsplan “Tolakkerweg 138, Hol-
landsche Rading”; 
• besluit hogere waarden Wet geluidhinder;
• omgevingsvergunning;
• aanvullende welstandscriteria.

Aanleiding
Deze besluiten zijn vastgesteld naar aanlei-
ding van het initiatief van Tetteroo Bouw en 
Ontwikkeling BV om het voormalige tuincen-
trum aan de Tolakkerweg 138 Hollandsche 
Rading te herontwikkelen tot woongebied. 
Op het terrein zullen 18 eengezinshuizen 
worden gerealiseerd. De aanwezige voor-
malige bedrijfswoning blijft behouden en is 
eveneens opgenomen in het plangebied. 
Deze ontwikkeling kan niet gerealiseerd 
worden binnen het vigerende bestemmings-
plan ‘Buitengebied Maartensdijk 2012’. Om 
de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te 
maken is een nieuw bestemmingsplan “To-
lakkerweg 138, Hollandsche Rading” opge-
steld.

Coördinatieregeling
De besluitvormingsprocedure wordt uitge-
voerd met toepassing van de “Coördinatie-
verordening gemeente De Bilt 2017”. De 
coördinatieregeling biedt de mogelijkheid 
om de procedures voor verschillende beslui-
ten in het omgevingsrecht gelijktijdig te la-
ten verlopen. Het bestemmingsplan “Tolak-
kerweg 138, Hollandsche Rading” wordt 
daarom nu gelijktijdig met de omgevings-
vergunning en het besluit hogere waarden 
gebundeld ter inzage gelegd (deze besluiten 
vallen dus onder de coördinatieregeling). 

Tegelijkertijd wordt het besluit over de aan-
vullende welstandscriteria ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een toe-
lichting, planregels, verbeelding en bijlagen. 
Het bestemmingsplan is op 24 september 
2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Besluit hogere waarden
Het bestemmingsplan is getoetst aan de 
Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoes-
tisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau 
op de gevels van de nieuwe woningen bin-
nen het plangebied, vanwege het wegver-
keer op de Tolakkerweg (N417) en de rijks-
weg A27 en het spoorwegverkeer op het 
traject Utrecht - Hilversum, hoger is dan de 
wettelijke voorkeurswaarden die genoemd 
zijn in de Wet geluidhinder. De Wet geluid-
hinder biedt de mogelijkheid om, onder 
voorwaarden, ontheffing te verlenen van 
deze voorkeurswaarde. Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft voor het 
plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid 
en heeft op 17 september 2020 het besluit 
hogere waarden vastgesteld.

Omgevingsvergunning
Op 6 september 2017 heeft het college van 
burgemeester en wethouders een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het bouwen van 18 eengezinshuizen, 
het veranderen van een bestaande uitweg, 
het plaatsen van een erf- of perceelafschei-
ding / geluidwerende voorzieningen en het 
aanleggen van een weg op het perceel To-
lakkerweg 138 te Hollandsche Rading. Deze 
aanvraag is geregistreerd onder nummer zs 
99. 
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft op 28 september 2020 voor deze 
aanvraag de omgevingsvergunning ver-
leend.

Aanvullende welstandscriteria
Op basis van paragraaf 5.2 van de “Wel-
standsnota gemeente De Bilt 2013” zijn voor 
deze herontwikkelingslocatie aanvullende 
gebiedscriteria opgesteld. Deze criteria zijn 
specifiek bedoeld voor dit te ontwikkelen ge-
bied.  
De gemeenteraad heeft de criteria op 24 
september 2020 vastgesteld.

Terinzagelegging
De besluiten en de bijbehorende stukken 
zijn van donderdag 15 oktober tot en met 
woensdag 25 november 2020 in te zien ge-
durende openingstijden van het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven.
U kunt het bestemmingsplan online inzien 
op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.17003BP0002-VG01.
Het Besluit hogere waarden, de omgevings-
vergunning en de aanvullende welstandscri-
teria kunt u online inzien via de website van 
de gemeente De Bilt.

Beroep
De besluiten zijn gecoördineerd vastgesteld. 
Op grond van de artikelen 3.30 en 8.3 Wro 
worden de verschillende besluiten als één 
besluit voor beroep aangemerkt. Tegen de 
vaststelling van de besluiten kan binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter in-
zage is gelegd schriftelijk beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit heeft gevolgen voor de pro-
cesregels die op de beroepsprocedure van 
toepassing zijn. In de Crisis- en herstelwet 
staan namelijk andere procesregels voor de 

behandeling van beroepszaken dan gebrui-
kelijk. Bijvoorbeeld dat alle beroepsgronden 
binnen de beroepstermijn bekend moeten 
zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn 
nog (aanvullende) beroepsgronden aan te 
voeren. Bovendien is de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State verplicht 
de zaak versneld te behandelen.

Dit beroep kan worden ingesteld door de-
gene: 
a.  die tijdig een zienswijze naar voren heeft 

gebracht;
b.  aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat geen zienswijze als bedoeld 
onder a. naar voren heeft gebracht;

c.  die bezwaar heeft tegen de wijzigingen 
die in de definitieve besluiten ten opzichte 
van de ontwerpbesluiten zijn aange-
bracht. 

De besluiten treden in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Als tegen het besluit beroep wordt 
ingesteld heeft dit geen schorsende wer-
king. Indien gedurende de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist. 
Voor het instellen van beroep en het indie-
nen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening moet u griffierechten betalen. 
Informatie hierover is te vinden op de web-
site www.raadvanstate.nl.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
eerdergenoemde besluiten kunt u contact 
opnemen met Hugo Bartelink van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer (030) 
2289 411.

Terinzagelegging vastgestelde besluiten Herontwikkeling Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 
24 september 2020 het bestemmingsplan 
gewijzigd heeft vastgesteld: Bestemmings-
plan “Dorpsweg 32-34 te Maartensdijk”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Dorps-
weg 32-34 te Maartensdijk.

Aanleiding
Op het perceel Dorpsweg 32-34, gelegen 
naast het Hervormd Centrum achter de kerk 
(Dorpsweg 40a) te Maartensdijk, zijn mo-
menteel twee (onbewoonbaar verklaarde) 
woningen gesitueerd. Met voorliggend be-
stemmingsplan kunnen op deze locatie 
maximaal 5 geschakelde (starters)wonin-

gen en extra parkeerplaatsen voor het Her-
vormd Centrum worden opgericht.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
drie zienswijzen ingediend, deze worden 
behandeld in de nota zienswijzen.

Wijzigingen
De wijzigingen, zowel naar aanleiding van 
zienswijzen als ambtshalve, zijn opgeno-
men in de nota zienswijzen.  

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 15 oktober 2020 
tot en met woensdag 25 november 2020 ter 
inzage. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.18020BP0005-VG01. De 
stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
-  een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld; en;
-  een belanghebbende die een zienswijze 

heeft ingediend; en;
-  een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest tij-
dig zienswijzen bij de gemeenteraad ken-
baar te maken.

Beroep kan worden ingesteld van donder-
dag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 

25 november 2020 bij de: Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289 411.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dorpsweg 32-34 te Maartensdijk
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2.-
PER NET

 Per kilo 2.67

Westmalle, 
Brugse Zot, 
Straffe Hendrik, Trolls, 
Jopen of Gulpener 
boeren collab
4 fl esjes van 0.25 - 0.33 liter
Van /6.00 - /9.80

 Beemster kaasplakken 
 3 pakken van 125 - 150 gram 
Van /5.94 - /8.25
 Uit de wandkoeling 

 Starbucks 
ijskoffi e 
 Alle bekers van 
220 ml 
Van /1.53 - /1.67

1.-
PER BEKER

 Campina 
Langlekker 
6 pakken van 1 liter 
Van /6.90 - /7.74

 Campina  Campina 

Van 
5.-
6 PAKKEN

3.-
4 PAKKEN

7.-
4 PAKKEN

1.-
3 STUKS

 L'OR koffi ecups 
 4 pakken met 10 stuks 
Van /10.76 - /11.84

 Lipton, SiSi, Pepsi, 
Hero, Taksi, First 
Choice of 
BubbelFrisss 
 3 fl esjes of blikjes van 
0.25 liter 
Van /1.17 - /1.74

 Taksi of 
Dubbel Drank 
 4 pakken van 
1 - 1.5 liter 
Van /3.92 - /5.52

 SanLucar 
mandarijnen 
 Net van 750 gram 
Van /2.89

 Beemster kaasplakken 
 3 pakken van 125 - 150 gram  3 pakken van 125 - 150 gram 

5.-
3 PAKKEN

KNALLER

Geldig van 14 t/m 20 oktober 2020

DE HELE WEEK SCHERPE BIERAANBIEDINGEN

Geldig van 14 t/m 20 oktober 2020

���������������
��

SPECIAL

HOOGVLIET.COM

bier

HOOG20-3021 Bierspecial wk42 200x253+15mm_WT.indd   1

02-10-20   10:16
Bekijk alle bieraanbiedingen in onze bierspecial

5.99
PICK & MIX

4 FLESJES

Brugse Zot, 
Straffe Hendrik, Trolls, 

99
50%
KORTING

bij aankoop 

van 4 fl esjes

Me� 
grati� 
gla�! 
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BEKENDMAKINGEN
week 42 ¾  14 oktober 2020

De twee bestaande woningen aan de Dorps-
weg 32-34 in Maartensdijk worden gesloopt 
en vervangen door vijf geschakelde wonin-
gen voor de doelgroep starters en/of senio-
ren. Deze ontwikkeling past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. Om de ontwik-
keling mogelijk te maken is het nieuwe be-
stemmingsplan ‘Dorpsweg 32-34 Maartens-
dijk’ opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst 
aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbeho-
rend akoestisch onderzoek blijkt dat het ge-
luidsniveau op de gevels van de nieuwe wo-

ningen, vanwege het wegverkeer op de 
rijksweg A27, hoger is dan de wettelijke 
voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet 
geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om, onder voorwaarden, ont-
heffing te verlenen van deze voorkeurs-
waarde. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft voor het plan gebruik ge-
maakt van deze mogelijkheid en heeft op 18 
september 2020 het besluit hogere waar-
den vastgesteld

Instellen beroep
Op grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan, binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, te-
gen dit besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, be-
roep worden ingesteld bij de Raad van Sta-
te. Uw bezwaar kunt u richten aan de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s Graven-
hage, onder duidelijke vermelding van uw 
naam en adres alsmede het kenmerk van 
het betreffende besluit hogere waarden. 
Voor het instellen van beroep zijn griffie-
rechten verschuldigd. Hierover ontvangt de 

indiener nader bericht van de Raad van 
State.

Inzien besluit
U kunt het besluit hogere waarden met bij-
behorende stukken van 15 oktober 2020 tot 
en met 25 november 2020 kosteloos inzien 
bij het informatiecentrum in het gemeente-
huis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. U kunt de stukken ook inzien via de 
website van de gemeente De Bilt.
Neem voor informatie contact op met de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 
(088) 022 50 00.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Dorpsweg 32-34 Maartensdijk

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, op grond 
van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht kennis 
van de terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan:

•  Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven, 
tweede herziening 

Plangebied
Het plangebied betreft het winkelcentrum 
De Kwinkelier. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het initiatief van de eige-
naar van De Kwinkelier om het winkelcen-
trum te herontwikkelen. De eigenaar heeft 
hiervoor een nieuw stedenbouwkundig plan 
opgesteld. Dit stedenbouwkundige plan past 
niet op alle onderdelen in het huidige be-
stemmingsplan. Daarnaast biedt het be-

stemmingsplan op enkele punten bouwmo-
gelijkheden die niet gerealiseerd worden. 

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan De Kwinkelier 
Bilthoven, tweede herziening ligt gedurende 
zes weken ter inzage. Van donderdag 15 ok-
tober 2020 tot en met woensdag 25 novem-
ber 2020. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.18006BP0009-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage in het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U 
hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen 
wilt stellen over de stukken.

Daarnaast is er op dinsdag 3 november 
2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur een digi-
tale informatiebijeenkomst. Geïnteresseer-

den kunnen zich hiervoor aanmelden door 
een e-mail te sturen naar j.hilligehekken@
debilt.nl o.v.v. aanmelding digitale informa-
tiebijeenkomst De Kwinkelier. Na aanmel-
ding ontvangt u een link om deel te nemen.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpbestemmingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u rich-
ten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze 
in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 

zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te 
nemen besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan. Ingediende zienswijzen 
kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan 
gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, De Biltsche 
Courant, de Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met mevrouw 
J. Lamberts van het team Sociale en Ruimte-
lijke ontwikkeling, gebied Bilthoven van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 
2289 411.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening

Bosbergschool opent WOOW space
door Kees Diepeveen

Op de Bosbergschool in Hollandsche Rading is door een afvaardiging van de leerlingen de opening 
verricht van het Wetenschap en Technieklokaal. Een bijzonder lokaal met een bijzondere naam, 
namelijk WOOW space. WOOW staat voor wetenschap, ontdekken, onderzoeken en wereld. In 

deze ruimte gaan kinderen aan de slag met allerlei elementen vanuit wetenschap, techniek en natuur.

Omdat de ouders niet aanwezig 
konden zijn vanwege de corona-
maatregelen was de opening via 
een livestreamverbinding ook thuis 
te volgen. Op de digiborden in de 
andere klaslokalen konden de kin-
deren meekijken. Per klas waren 3 
leerlingen uitgenodigd, die geza-
menlijk de opening mochten ver-
richten door het wegtrekken van 
een doek van het naambord van het 
lokaal.
 
Verwondering
Directeur Edwin Nelemans ver-
telt enthousiast over dit nieuwe 
lokaal. ‘We bieden de leerlingen 
een unieke nieuwe uitdaging door 
wetenschap- en techniekonderwijs 
aan te bieden. De kinderen krijgen 
de mogelijkheid om de wereld te 
ontdekken en onderzoeken. Het 
lokaal zorgt voor verwondering en 
nieuwsgierigheid, dit maakt kinde-
ren betrokken en zorgt ervoor dat 
kinderen willen onderzoeken en 
ontdekken. Leerkrachten gaan met 

hun groep gebruik maken van het 
wetenschap- en technieklokaal. De 
school is bezig met het ontwikkelen 
van een doorgaande lijn voor we-
tenschap en techniek. Daarnaast is 
er op vrijdag een onderwijsassistent 

beschikbaar om met kleinere groep-
jes leerlingen aan de slag te gaan. 
Zo gaan we in het lokaal aan de slag 
aan de hand van challenges die kin-
deren uitdagen om oplossingen te 
bedenken op alledaagse problemen. 
Kinderen worden uitgedaagd om 
vanuit verschillende perspectieven 
te denken’. 

Projectmatig
De ingebruikname van het lokaal 
past in de filosofie van de school om 
door te blijven ontwikkelen naar de 
toekomst. Edwin Nelemans:’ Ons 
onderwijs is een mix, enerzijds 
werken we projectmatig, waar de 
ingebruikname van het lokaal een 
voorbeeld van is en anderzijds bie-
den we heel gedegen onderwijs in 
de basisvakken, hierbij maken we 
ook gebruik van laptops om meer 
af te stemmen op het niveau van 

leerlingen. Zo krijgt ieder kind zijn 
uitdaging.

Impuls
De inrichting van het lokaal is ge-
sponsord door de Stichting Vrien-
den van de Bosbergschool. Voorzit-
ter Penningmeester Mark Dijk van 
de stichting: ’Onze stichting die 
voornamelijk bestaat uit enthousi-
aste ouders, stelt deskundigheid, 
diensten en middelen ter beschik-
king om de kwaliteit van het onder-
wijs en daarmee de aantrekkelijk-
heid van de school te verbeteren. 
Daarmee willen we voorwaarden 

bieden om de school in 
stand te houden. Voor 
het dorp is het cruci-
aal dat de school blijft 
bestaan. Geen school 
betekent snelle vergrij-
zing. Daarom doen we 
graag deze investering 
en nieuwe impuls om het 
basisonderwijs om de 
Bosbergschool aantrek-
kelijk te houden. Om in-
zicht te krijgen over wat 
daarvoor nodig is wordt 
regelmatig overleg ge-

voerd met de school. Tot nu toe 
zijn veel middelen van de. stichting 
ingezet voor ICT projecten. ICT is 
een essentieel middel om kwalita-
tief onderwijs te verzorgen’. 

Direct na de opening mocht groep 
7/8 een kijkje in het nieuwe lokaal 
nemen en daarna een techniekles 
volgen. De leerlingen voerden met 
grote belangstelling en interesse 
hun eerste proef uit. Gedurende 
de dag kwamen ook alle andere 
groepen aan de beurt. Het WOOW 
lokaal is een verrijking voor de 
school.

Nieuwsgierig kijken de 
kinderen rond in het 
nieuwe lokaal.

Na het wegtrekken van een doek 
door de kinderen kwam de naam 
van het lokaal tevoorschijn.   



2 Dekbedhoezen voor 
peuterbed (120x150cm). 
1xleeuwtje,zwart/geel, 1x 
dieren veelkleurig. Nieuw 
€10,-. Tel.0642448590

Set van 4 verschil-
lende luxe damestassen, 
(Beursmodellen). Spotkoopje 
€25,00. Tel. 06-16641083

Römertopf, voor het vet vrij 
gaarstoven van gerechten in 
de oven. Nieuw €7,50. Tel. 
06-16641083

Zachte brede bezem 40 cm. + 
Rubberen vloertrekker voor 
natte vloeren 45 cm. In een 
koop €7,00.   tel 06-16641083

Activiteiten
Zin in KTP-tje (koffie-thee-
praatje)? Iedere woensdag-
morgen van 10.00 - 12.00 
uur, 2e kopje gratis! Blessing, 
Vinkenlaan, Bilthoven. 
Heerlijk lunchen.

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

Fijne hulp in de 
HUISHOUDING gevraagd 
voor langere tijd. 2,5 uur 
per week, dinsdagochtend 
in Maartensdijk. Tel. 0346-
213075

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

Jurist vraagt WOONRUIMTE 
voor 5-6 maanden 1-2 kamers, 
06-46001116

VERLOREN in Groenekan 
waarschijnlijk bushalte Kon. 
Wilhelminaweg witte enve-
lop; bevat foto’s en krantenar-
tikelen. Gevonden? Bel: 072-
5615441

Nootjes
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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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Nieuwe compl. HD prach-
tige MOTOROUTFIT maat 
XL, bruin jack broek, laar-
zen mt45 handschoenen etc. 
€750,- 06-46001116  
Vintage eikenhouten rook-
stoel jaren 50/60, rode kus-
sens €20,-. Tel. 030-2283534

Salman Rushdie, Woede en 
De duivelsverzen samen 
€2,-. Tel: 06-14040516

Aad van den Heuvel 3 boe-
ken; De oorlogsverslagge-
ver, Het Sahara .. en Het 
monet-myst.. €2,-. Tel: 
06-14040516

André Chouraqui, De tien 
geboden Anno Nu €1,-. Tel: 
06-14040516

4 Cantecleer boekjes om zelf 
kaarten te maken €3,-. Tel. 
030-2281085

50 strengen DMC borduur-
garen, diverse kleuren €20,-. 
Tel. 030-2281085

Lasapparaat 220/380 V, 
9stands compleet. €50,-. 
Muurfrees €20,-. Tel. 0346-
212385

Groene kerstboomstandaard, 
netjes en compleet. Tel. 
0346-243758

C1000 buitengewoon fami-
liekookboek. Samen eten, 
samen koken € 12,50. Tel. 
0346-243758

5 jumbo puzzels nog nieuw 
in verpakking. €12,50. Tel. 
0346-243758

Mooie witte katoenen bad-
handdoeken formaat  70 x 
1.25 m. Per stuk €2,- / 5 
stuks €9.- en vintage glas-
plaatjes om een bijzet tafel-
tje  te maken. Per stuk €1.-,  
5 plaatjes is een tafeltje 40 x 
40 cm. Tel.06-41367588 

Gardena uitschuifbare heg-
genschaar op accu, max. 
werkhoogte ong. 3 meter. 
€50,-. Tel: 0346211368

Nijntje klein speelhuisje 
met houten figuurtjes + 
Nijntje puzzels, +2 dvd's 
+Nijntje badhanddoek.€10,-. 
Tel:0642448590

Op ‘t bankje
Omdat ik zie dat het middengedeelte van het bankje tot nu toe 
steeds leeg blijft laat ik mijn fantasie gaan over wat er voor 
mogelijkheden in de openbare ruimte zijn. Dat heb ik ook wel 
eens als ik het idee heb dat ik niet gauw in slaap val. Dan ben 
ik met mijn gedachten dingen aan het construeren die nooit 
afkomen omdat ik voor die tijd al in diepe rust ben. Vannacht 
dacht ik aan het bankje met het lege middengedeelte en kreeg 
wat ik zelf vond een goed idee, dat behalve zitgemak ook nog 
een voorbeeldfunctie heeft. Zet in plaats van een hele bank 
drie eenpersoonsbankjes naast elkaar op anderhalve meter, 
dan voldoe je aan de corona afstand en voorbijgangers worden 
ook nog eens extra op deze maatregel gewezen. Als je zoiets 
maakt krijgt het ook vast de nodige publiciteit. Creatief met 
regels omgaan werkt veel beter en zorgt ook vaak voor een 
glimlach.. Maar goed, het was een gedachte die ik had voor ik 
in slaap viel en die ik me de volgende ochtend nog herinnerde, 
wat niet vaak gebeurt. Als ik tijdens mijn ochtendwandeling 
bij het bankje kom denk ik er weer aan. Er zit al een oudere 
man aan de rechterkant wat voor zich uit te staren. Ik wens 
hem een goede morgen en ga aan de andere kant zitten. ‘Ook 
aan het uitrusten van een wandeling’, vraag ik. Hij kijkt me 
eerst wat verbaasd aan maar zegt dan: ‘Nee, ik ben min of 
meer uit huis gevlucht voor de hulp. Die komt elke week twee 
uur de boel schoonmaken en als ik dan thuis zit voel ik me 
niet prettig. Als er wat in de tuin te doen is doe ik dat in de tijd 
dat ze bezig is, maar daar heb ik nu niets te doen. dus zit ik nu 
hier.’ Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. ‘Ik woon alleen’, 
gaat hij verder. ‘Mijn vrouw is zeven jaar geleden overleden. 
Echt huishoudelijk werk ligt me niet zo en tot een paar jaar 
geleden kwam mijn dochter elke week de boel doen. Maar 
toen haar man een baan bij de Europese Commissie kreeg zijn 
ze naar Brussel verhuisd. Zij heeft daar nu ook een baan. Hun 

dochter studeerde en woonde toen ze hier nog woonden bij hen 
in, maar kwam toen ze naar Brussel gingen bij mij inwonen. 
Dat was heel gezellig, zij hield de boel schoon en ik kookte 
voor haar, want ik ben altijd kok in een goed restaurant ge-
weest. Zo sneed het mes aan twee kanten. Zij had een mooie 
kamer en ik gezelschap. Voor ons tweeën koken was ook leuk. 
Ze bracht ook vaak vrienden en vriendinnen mee die mijn kook-
kunst altijd goed wisten te waarderen.’ Hij zwijgt enige tijd en 
ik voel geen behoefte om vragen te stellen, maar dat hoeft ook 
niet want even later gaat hij weer verder. ‘Mijn kleindochter is 
inmiddels afgestudeerd en woont nu in Maastricht waar ze een 
appartementje heeft. De Brusselaars kwamen altijd regelmatig 
naar Nederland maar door de coronamaatregelen heb ik die 
ook al een tijd niet meer gezien. Ik mis mijn 
kleindochter heel erg. Ik kook nog 
wel voor mezelf maar samen eten 
was heel wat gezelliger. Sinds zij 
weg is heb ik dus nu de hulp ie-
dere week en die is erg aardig en 
doet haar werk heel goed, maar 
die laat ik het liefst alleen het 
werk doen en daarom zit ik nu 
hier’, sluit hij zijn verhaal af. 
Ik vind het een mooie afsluiting 
en besluit maar weer op huis aan 
te gaan.

Maerten

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

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

Mooie Vakantiebungalow Wifi
Gezellig en goed verwarmd
Rust, Ruimte en natuur, fijne wandel omgeving.
Nog enkele weken vrij  okt.nov.dec.jan.feb.
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com
Denekamp 0541626578/0639609666.

Bibliotheek 
partner van 
Samen voor  

De Bilt
Als eerste gaan beide organisaties lunches organi-
seren voor thuiswerkers rond het thema boeken. 
Denk aan een boekbespreking, het ruilen van boe-
ken, het bespreken van boekverfilmingen ed. Veel 
werknemers werken voorlopig nog thuis. ‘Een 
corona-proof verzetje in de bibliotheek kan dan de 
dag even onderbreken. Houd onze website in de 
gaten’, zegt Dorine Donders, netwerkmedewerker 
bij de Bibliotheek. ‘De Bibliotheek vindt net als 
Samen voor De Bilt het belangrijk dat we nieuwe 
contacten leggen in De Bilt. Ook met groepen die 
nauwelijks in de bibliotheek komen. We brengen 
mensen bij elkaar die hun kennis en interesses met 
elkaar kunnen delen’. 
Samen voor De Bilt stimuleert contacten tussen 
lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Zie www.samenvoordebilt.nl 

Joanne Penning (Samen voor De Bilt) en Dorine 
Donders (Bibliotheek Idea Bilthoven.
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Tweemaal Zes verliest op eigen veld
Na het verlies van vorige week speelde Tweemaal Zes deze week met nieuwe strijdlust 

thuis tegen Wit-Blauw uit Kampen. Door grote druk van de gasten en enorm 
slechte weersomstandigheden lukte het TZ niet om in hun spel te komen. 

De middag verliep erg moeizaam. Er werd verloren met 7-16. 

De zaterdag begon in Maartensdijk 
zonnig, maar naarmate de middag 
vorderde leken de donkere wolken 
zich alleen maar boven het veld van 
TZ te verzamelen. Vanaf het eerste 
tot het laatste fluitsignaal heeft het 
geregend. Dat is voor korfballers 
vaak een groot nadeel. Ondanks dat 
er vorige week ook in de regen ge-
speeld is, slaagde Tweemaal Zes er 
niet in om er beter mee om te gaan. 
De doelpunten waren erg schaars 
aan Maartensdijkse kant, en Wit-
Blauw schoot een beter percentage. 
De rust werd ingegaan met een 
schamele 4 doelpunten: 4-9. 

Met beide teams in droge shirts 
ging de tweede helft van start. Deze 
bleek voor Tweemaal Zes vrijwel 
een kopie van de eerste helft, alleen 
uiteindelijk zelfs met een doelpunt 
minder en nóg hardere regen. Waar 
er hier en daar zeker goede aanval-

len tussen zaten, miste TZ de pre-
cisie op bepaalde punten waardoor 
er geen nieuwe druk uitgeoefend 
kon worden op hun tegenstander. 
Die slaagden er op hun beurt in we-

derom het voortouw te nemen. De 
punten gingen dan ook mee terug 
naar Kampen. Volgende week staat 
er een uitwedstrijd tegen Sparta 
Zwolle op het programma. 

Supporters konden thuis, droog, de wedstrijd via livestream volgen.

SVM net geen gelijkspel
De wedstrijd tegen Nederhorst Den Berg kende twee gezichten. 
In de eerste helft gaf runner-up SVM in de eerste minuten haar 
vistekaartje al af. Twee voetballende ploegen hebben onder barre 
weersomstandigheden een goed duel op de mat gelegd. SVM ge-
vaarlijk met snelle counters in de eerste minuten. 

De Bergers namen daarna het heft wat meer in handen en kwamen na 
een kwartier spelen op de 0-1 door een benutte strafschop. Binnen 20 
minuten spelen stond SVM met 0-3 achter. Langzaam maar zeker trok-
ken de geel-blauwen het initiatief naar zich toe en drukten de Bergers 
terug. Kansen kwamen er. Vlak voor het rustsignaal scoorde Leroy En-
gel door verkeerd terug spelen op de keeper fraai de 1-3. Verder dan nog 
een gevaarlijk schot voorlangs kwam SVM niet.

De tweede helft een heel ander beeld. SVM zette gelijk druk en ging 
verbeten op jacht naar de aansluitingstreffer. SVM voelde dat er meer 
in zat en gooide er nog een schepje bovenop. En de Bergers kregen het 
steeds moeilijker. Tycho Brandon kopte na een prima voorzet van Joey 
el Bouti de 2-3 binnen. Wat SVM ook probeerde de bal wilde er maar 
niet in. Het bleef tot de laatste minuut spannend.

Met heel veel kunst en nog meer vliegwerk hield Nederhorst den Berg 
het doel schoon. SVM had zeker een gelijkspel verdiend, maar had 
Vrouwe Fortuna dit keer niet mee. Deze wedstrijd verdiende veel meer 
toeschouwers dan door de richtlijnen zijn toegestaan.. Nederhorst ging 
met de zwaarbevochte zege terug naar huis. Voor SVM had er meer 
ingezeten!

Nova wint nipt van Telstar 
Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd tussen Nova 1 en Telstar 1 gespeeld. Wederom waren de 
weersomstandigheden niet ideaal. Veel wind en harde regen zorgden ervoor dat de voorbereiding 

op de wedstrijd niet optimaal was. Voor het publiek echter wel fijn dat zij niet langs de lijn 
hoefden te staan, maar via de livestream de wedstrijd toch nog kon volgen. 

Ondanks de regen en wind kwam 
Nova makkelijk tot scoren in de 
eerste helft. Door verzorgde aan-
vallen, wist de ploeg al snel uit te 
lopen met een grote voorsprong. 
Verdedigend werd het naarmate 
de eerste helft vorderde steeds be-
ter. Er werd goed gereageerd op 
de aanvallende intenties van de te-
genpartij. Telstar had het moeilijk 
in de aangeef met de lange armen 
van de oponent. Hierdoor werden 
veel ballen onderschept. Voor Nova 
was het noodzaak om doorloopbal-

len en kansen rond de korf eruit te 
houden. Aangezien verre afstands-
schoten mede door het weer minder 
doeltreffend waren. Deze aanpak 
zorgde ervoor dat Nova de eerste 
helft kon afsluiten met een tussen-
stand van 6-12.  

De tweede helft kregen de spelers 
van Nova 1 het moeilijker tegen de 
ploeg uit Hoevelaken. 
Gehaaste aanvallen zorgden ervoor 
dat de natte bal uit de handen gleed 
en veel ballen over de lijn werden 

gegooid. Zo kwam er meer druk 
op de verdediging te staan. Telstar 
begon de afstandsschoten raak te 
schieten. Waardoor het gat dat in de 
eerste helft werd gecreëerd, begon 
te krimpen. Dit zorgde voor een 
spannende slotfase van de wed-
strijd, waarin Nova nog nipt de 
overwinning binnen kon slepen. 
Eindstand 16-17. Volgende week 
zaterdag speelt Nova om 15.30 uur 
tegen Victum. 
           (Eline van der Weerdt)

Kampioen in spannende competitie
TZ C1

Met een heel nieuw 
team begon Twee-
maal Zes C1 aan een 
lastige, spannende 
competitie.
TZ won zaterdag met 
8-2 van Synergo. 
Doordat de koploper 
OVVO (Maarssen) 
van Huizen verloor, 
is Tweemaal Zes 
kampioen geworden.

DOS C1 kampioen

Na een mooie reeks overwinningen is DOS C1 (op de foto tijdens op-
namen van het Jeugdjournaal) zaterdag kampioen geworden. Zij won-
nen thuis van SGV C1 met 12-4. De laatste wedstrijd van de C1 zal op 
dinsdag 13/10 om 18.00 uur worden gespeeld tegen Synergo, maar het 
kampioenschap hebben ze al behaald.

Tweemaal Zes B1 kampioen

Afgelopen zaterdag heeft Twee-
maal Zes B1 het kampioenschap 
van de najaarscompetitie behaald. 
Tegen Antilopen wonnen zij op 
eigen veld met 12-4. Omdat de 
grootste concurrent verloor, staan 
ze nu los bovenaan. Volgende week 
wacht er nog 1 wedstrijd, maar het 
kampioenschap kan niet meer af-
gepakt worden.

DOS wint onder barre 
omstandigheden

De regen kwam met bakken uit de lucht en donkere wolken pakten 
zich samen boven het veld in Delft zodat de thuisploeg de veldver-
lichting maar ontstak. Goed korfbal was in deze weersomstandig-
heden niet echt mogelijk. Een zware bal, natte shirts en verkleumde 
handen werken dan niet echt mee.

Voor DOS was het zaak het veldoverwicht in de score tot uitdrukking te 
brengen. Daar komt meer bij kijken dan alleen korfballende kwaliteiten, 
maar ook slim omgaan met de omstandigheden en werklust. Of zoals coach 
Maarten van Brenk het benoemde ‘Dat je als team dichtbij elkaar blijft en 
elkaar door deze moeilijke wedstrijd heen helpt’. Hij keek tevreden hoe 
zijn ploeg zich in deze wedstrijd staande hield en de twee punten meegin-
gen naar Westbroek.

De eerste helft waren de doelpunten al schaars getuige de 6-7 ruststand, 
maar na de rust kreeg de kou steeds meer vat op de spelers. Het was belang-
rijk om vooral verdedigend geen gekke dingen te doen en geconcentreerd 
te blijven. Dat deed DOS goed en de Westbroekers hadden controle over 
de wedstrijd. Tegen het einde van de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de 
lucht bij een 7-9 voorsprong. Een ver afstandsschot van Excelsior bracht 
de spanning terug, maar DOS liet zich niet van de wijs brengen. Met een 
mooie doorloopbal kwam de 8-10 eindstand op het bord. Een terechte over-
winning waardoor DOS haar tweede plek op de ranglijst behoudt.
Aanstaande zaterdag speelt DOS in Westbroek tegen Valto dat ook de laat-
ste twee wedstrijden heeft gewonnen. De wedstrijd begint om 15.30 uur.



Verrast door een regenbui
Op de fiets, onderweg naar huis zie ik hoe de lucht angstwekkend 
snel betrekt. Donkere wolken trekken samen boven het dorp. De 
kerktoren steekt strak af tegen een zwarte hemel. Ik haast me voort, 
de was hangt nog buiten... 

Toen ik vanochtend thuis vertrok 
blies de wind stevig door de lakens 
aan de waslijn. Het natte wasgoed 
wapperde uitgelaten, wrong zich 
in allerlei bochten, stevig vast-
gehouden door degelijke houten 
wasknijpers. Ik verheug me al op 
het fris ruikende beddengoed om 
die avond tussen te kruipen. In 
slaap vallen met de geur van wind 
van over het vlakke land. 

Dikke druppels regen beginnen 
te vallen terwijl ik langs de oude 
wasfabriek rijd. Hier werd 100 
jaar geleden de vuile was van par-
ticulieren en bedrijven uit de wij-
de omgeving hygiënisch schoon 
gewassen. Met vrachtwagens van 
de wasserij werd op maandag 
het vuile wasgoed opgehaald en 
‘s vrijdags weer schoon terugge-
bracht. Vrouwen uit het dorp en 
meisjes uit de stad maakten hier 
lange werkdagen met uitsorteren 
en merken, wassen in grote ma-
chines, aangedreven op stoom. 
Na het spoelen en mangelen werd 
de schone was in warme ruimtes 
gedroogd en gestreken.

Wij hebben thuis een eigentijdse 
wasmachine en een droogmolen, 
buiten in de tuin. Ik duik over m’n 
stuur en trap nog wat harder, ho-
pende dat ik nog op tijd ben...
                 (Karien Scholten)

In haiku:
Was al bijna droog
Verrast door een regenbui 
Druip ik af naar huis 
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Goois Natuurreservaat weert 
grote groepen honden 

Vanaf volgend jaar zomer mogen er maximaal drie honden per begeleider mee de natuur in van 
het Goois Natuurreservaat. Dit geldt voor alle natuurgebieden waar honden, aangelijnd 

of los, zijn toegestaan. Het betekent dat de hondenuitlaatservices 
met het huidige aantal honden niet meer welkom zijn. 

Op dit moment zijn de natuurterrei-
nen van het Goois Natuurreservaat 
de enige natuurgebieden in de regio 
waar hondenuitlaatservices zonder 
vergunning en zonder te betalen 
hun honden kunnen uitlaten. De 
druk op de natuur neemt sterk toe. 
Evenals de ervaren overlast van 
loslopende honden door recreanten 
en dieren. 

Uitlaatbedrijven
In 2004 waren er vijftien uitlaatbe-
drijven actief. Nu telt men weke-
lijks ruim 45 busjes die meerdere 
malen per week komen. Het aantal 
honden per uitlaatservices loopt 
soms zelfs op tot 15. De meeste 
bedrijven komen niet uit het Gooi 
zelf, maar uit de regio zoals Am-
sterdam, Almere en Utrecht. 

Bossen
De honden rennen door de bossen 
en over de heide waardoor zoogdie-
ren, zoals reeën, maar ook op de bo-
dem en in de struiken verblijvende 
en broedende bos- en heidevogels 
worden opgeschrikt. Reeën slaan 
op de vlucht met het gevaar dat ze 
overreden worden of hun reekalfje 
achterlaten. Broedsels van vogels 
mislukken bij verstoring. Daar-
naast hebben ook bezoekers van het 
Goois Natuurreservaat steeds vaker 
last van de grote groepen loslopen-
de honden. 

Staatsbosbeheer
Ook bij natuurbeheerder Staats-
bosbeheer hanteren ze de regel van 
maximaal drie honden per persoon. 
Dit is niet een zomaar gekozen ge-
tal. Met drie honden is er nog geen 
sprake van een roedel en blijven de 
honden onder appèl. Dit betekent 
dat de hond goed moet luisteren 
naar zijn baas, geen overlast mag 
veroorzaken en moet zoveel moge-
lijk op de paden blijven. 

Vanaf volgend jaar zomer mogen er maximaal drie honden per begeleider 
mee de natuur in.

Imposante boom bij spoorwegovergang 
in Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

De redactie van de Vierklank kreeg van een lezer, die regelmatig koffie drinkt bij Perron Peet in 
Hollandsche Rading, een vraag over ‘de heel dikke en imposante boom die aan de overkant van 

de weg staat’. De lezer wilde graag weten welke soort boom het hier betreft en hoe oud de boom is.

Om deze vraag te kunnen beant-
woorden zijn we te rade gegaan bij 
de heer Jørn Copijn, vermaard land-
schapsarchitect en boomspecialist in 
Groenekan. We hebben hem zowel 
foto’s van de boom als gedetailleer-
de foto’s van het blad gemaild. 

Eigen geheugen
Omdat, zo lang ik (RK) me kan heu-
gen, deze boom al op deze plaats 
staat, heb ik het vermoeden dat de 
boom stamt uit de tijd kort na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de oorlog zou toen door een 
gebrek aan brandstoffen een derge-
lijke boom op deze plek geen lang 
leven zijn beschoren geweest.

Zwart
Volgens Jørn Copijn betreft het 
hier een zwarte populier, officieel 
de Populus nigra: ‘Een geweldige 
boom, een monument voor zijn 
omgeving. Meestal met een zeer 
goede standvastigheid, mits er 
niet te veel aan gesnoeid wordt. 
Dat de boom nu ca 70 jaar oud 
is kan goed mogelijk zijn. Der-
gelijke populieren zijn er weinig, 
omdat men in Nederland slecht 
tegen grote bomen kan’. Volgens 
gegevens van internet kunnen 
deze bomen wel 100 tot 150 jaar 
oud worden met uitschieters tot 
300 jaar’. De zwarte populier in Hollandsche 

Rading.

Paddenstoelenwandelingen 
op Sandwijck 

IVN De Bilt organiseert zondag 18 oktober tussen 10.00 en 1300 uur 
paddenstoelen-wandelingen in kleine groepen op landgoed Sandwijck. 

De paddenstoelenexcursies op Sandwijck zijn elk jaar weer een groot 
succes. Dat wordt met plezier en in nauwe samenwerking met de Werk-
groep Sandwijck en Stichting Het Utrechts Landschap (eigenaar van 
het natuurterrein) gedaan. Er wordt ook nu weer veel belangstelling 
verwacht, maar het beperken van groepsgrootte moet vanwege corona. 

Om de RIVM-maatregelen te kunnen waarborgen wordt er in groepen 
van niet meer dan vier personen inclusief gids gewandeld. U wordt 
gevraagd zich vooraf aan te melden voor één van de verschillende 
starttijden. Er wordt begonnen om 10.00 uur. Elke 20 minuten later 
start er een volgende groep; de duur van een wandeling is ca. 1,5 uur. 
Aanmelden kan tot vrijdag 16 oktober 18.00 uur bij Jaap Milius tel: 06 
29433207. Bij aanmelding krijgt u de vertrektijd te horen. Startpunt: 
Parkeerterrein landgoed Sandwijck aan de Utrechtseweg 301-305, De 
Bilt. Deelname is gratis, honden zijn niet toegestaan.

Judasoor. (foto Wim Westland)

Opvallende rups
Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij 
het Utrechts Landschap zag ik op 
het landgoed Beerschoten een op-
vallende rups op een van de wan-
delpaden. Het blijkt de rups van 
een nachtvlinder te zijn, genaamd 
meriansborstel. (vernoemd naar 
Maria Sibylla Merian die rond het 
jaar 1700 schilderijen maakte van 
vlinders en rupsen) 
De meriansborstel komt overal in 
Nederland voor. De vlinder vliegt 
vooral in het voorjaar. Nu is de rups 
veel aanwezig en wordt vooral ge-
vonden onder de zomereik. Ook de 
komende weken kan men ze nog 
tegenkomen. De meriansborstel op Beerschoten. (fot0 Eugène Jansen)

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-10
Do.

15-10
Vr.

16-10
Za.

17-10
Zo.

18-10

Beenham van de grill 
met kaassaus

Gebakken koolvis 
met groetesaus

Vijgen met 
blauwschimmelkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
21-10
Do.

22-10
Vr.

23-10
Za.

24-10
Zo.

25-10

Zacht gegaarde 
wildzwijnwang met 

rodekoolstamppot en 
appelcompôte

Gebakken zalmfilet 
met romige citroensaus

Salade met gefrituurde 
kaas-jalapeños

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen 
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.
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