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Gematigd optimisme bij 
presentatie Jaarrekening 2019

door Guus Geebel

Het college van B en W gaf vrijdag 12 juni een toelichting op de Jaarrekening 2019. ‘De financiën van 
de gemeente zijn al enkele jaren onderwerp van gesprek’, aldus wethouder Dolf Smolenaers 

van Financiën. Om de schulden weg te werken en nieuwe taken van het Rijk aan te kunnen 
pakken heeft de gemeente de afgelopen twee jaar grote bezuinigingsoperaties doorgevoerd 

van 2,5 en 2,7 miljoen euro. De schuldpositie daalde in 2019 met 3,8 miljoen euro. 

‘We hebben dat gedaan zonder de 
lastendruk voor de bewoners te 
verhogen. De Bilt heeft de laagste 
lastenontwikkeling van de provin-
cie Utrecht. Het gunstige resultaat 
is mede bereikt door winsten op 
de grondexploitaties, uitgestelde 
projecten en overschotten op de 
personeelsbegroting door een la-

gere bezetting. Ook zijn er mee-
vallers op verschillende posten 
doordat ingeschatte kosten lager 
uitvallen dan begroot. Er is dus 

een financieel herstel en er gaat 
2,1 miljoen in de gemeentelijke 
spaarpot. Het sociaal domein en 
de Jeugdzorg blijven een zorg-
punt, wat veel andere gemeenten 
in het land zullen herkennen. On-
danks een positief resultaat zullen 
we de komende jaren scherp moe-
ten blijven.’ 

Ongewis
Het college wil de raad voorstel-
len om een deel van het positieve 
resultaat aan te wenden om extra 
kosten te dekken. ‘Dit zal nodig 
zijn omdat we uit ervaring we-

ten dat de bijdrage van het Rijk 
als compensatie voor onder meer 
de coronamaatregelen lang niet 
altijd voldoende zal zijn. Vorig 
jaar is het gelukt de lasten voor 
de burger niet de verhogen maar 
voor dit jaar is alles nog ongewis. 
We kunnen door deze onduide-
lijkheid niet garanderen dat wat 

vorig jaar gelukt is dit jaar weer 
gaat lukken. Corona en het sociaal 
domein maken veel ongewis. We 
hebben een goede uitgangspositie 
maar we zijn er nog niet’, aldus 
Dolf Smolenaers.

Sociaal domein
Over het miljoen tekort in 2019 
op het sociaal domein, een derde 
op de Wmo en tweederde op het 
gebied van jeugdzorg. zegt wet-
houder Anne Brommersma: ‘Aan 
de redenen van de tekorten kun-
nen we zelf maar heel weinig stu-
ring geven. Het Rijk heeft vanaf 
2015 bezuinigd op de budgetten 
en heeft een aantal beleidswijzi-
gingen doorgevoerd, bijvoorbeeld 
het abonnementstarief. Iedereen 
hoeft maar 19 euro per maand 
voor de Wmo te betalen en onze 
gemeente heeft daar veel last van 
omdat we relatief veel ouderen 
hebben. Voorheen was het inko-
mensafhankelijk en we hebben in 
de gemeente veel mensen met een 
goed inkomen. Die betalen nu ook 
maar 19 euro in de maand. Het 
zijn er 100 meer in de gemeente 
geworden wat betekent dat wij 
grote tekorten hebben op de Wmo 
waar we maar beperkt geld voor 
krijgen. Het is op deze manier een 
structureel tekort.’  

Jeugdzorg
Wethouder Madeleine Bakker 
geeft aan hoe het tekort op de kos-
ten voor jeugdzorg ontstaat. ‘We 
zijn meer gaan doen met minder 
geld. Door regionale samenwer-
king en taken te bundelen doen 
we er zelf al iets aan.’ Gemeen-
ten doen wel een beroep op com-
pensatie. Wethouder Smolenaers: 
‘Wij kunnen geld uit de reserves 
halen, maar veel gemeenten heb-

ben die luxe niet.’ Anne Brom-
mersma meldt ook iets positiefs. 
‘De Bilt had in 2019 een uit-
stroom van tien procent van men-
sen die aan het werk gekomen zijn 
terwijl dat landelijk drie procent 
was. Dat is nu anders vanwege de 
coronacrisis. In 2019 hebben we 
het heel goed gedaan, maar 2020 
zal een ander beeld geven.’ Ook 
constateert de wethouder dat De 
Bilt afval het beste scheidt en van 
wat gemeenten meer moeten beta-
len hoeft De Bilt het minste meer 
te betalen. De verhoging komt 
door een nieuwe landelijke ver-
brandingsbelasting.’ 

Besparingen 
Verder heeft het college gekeken 
waar het kan besparen op de eigen 
organisatie. Voorbeelden hiervan 
zijn het terugbrengen van de ope-
ningstijden van de gemeentewin-
kel en het verder verbeteren van 
de administratieve organisatie. 
Regionale samenwerking levert 
ook bezuinigingen op. Burge-
meester Potters noemt als voor-
beeld van samenwerking de uit-
wisseling van boa’s in de regio. 
Die worden met gesloten beur-
zen uitgewisseld wanneer extra 
ondersteuning nodig is. De Bilt 
heeft daar bij het boerenprotest 
gebruik van gemaakt.

Het college geeft met ruime onderlinge afstand een toelichting op de jaarrekening.     

De ruimte van anderhalve meter
maakt omgangsvormen discreter
want het lijfelijk gedrang
maakt mensen nu bang
dus is afstand houden veel beter

Guus Geebel Limerick

Hollandse luchten 
boven het Noorderpark

De gele plomp bloeit uitbundig in een van de afvoerwateren van het 
Noorderpark. Deze watergangen vormen het typerende slagenlandschap, 
waar het ook nog heerlijk ruikt naar pas gemaaid gras. (Frans Poot)
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De redactie kiest er vooralsnog voor 
te volstaan met het vermelden van de 
(on-)mogelijkheden  m.b.t. het volgen 

van reguliere kerkdiensten in/vanuit de 
kerkgebouwen.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

De diensten zijn alleen via de 
kerkomroep mee te maken. 

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten kunnen worden gevolgd via 

kerkomroep.nl en livestream: https://
www.pgbilthoven.nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
Er zijn tot nader order geen ‘live’-
bijeenkomsten. Zie verder https://

woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
De vieringen in juni gaan nog via 

kerkomroep.nl.

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

De ochtenddiensten worden uitgezonden 
via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

De (besloten) kerkdiensten kunnen 
worden gevolgd kerkomroep.nl. 

R.K. St. Michaelkerk
Tot 1 juli zijn er geen vrij-toegankelijke 

vieringen. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21 jun 10.00u: spreker Jaap Bönker 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Vanaf heden zijn er weer om 15.30 uur 

erediensten met een gemaximeerd aantal 
(30) bezoekers. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

Vanaf 7 juni tot 1 juli zijn er niet vrij-
toegankelijke erediensten op indeling/
afspraak met maximaal 30 personen, 

welke worden uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
Ook na 7 juni zullen de oecumenische 

onderweg-diensten in het kerkje 
Blauwkapel niet worden hervat; nadere 

berichtgeving volgt 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Zie de berichtgeving bij PKN 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

Er is iedere zondag om 10.00 uur en 
18.30 uur een internetdienst; deze zijn 
te beluisteren via kerktelefoon en via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Nog in ieder geval gedurende de 

maand juni zijn er niet toegankelijke 
kerkdiensten te volgen op https://tinyurl.

com/t2sk5y9. 

St. Maartenskerk
Tot 1 juli zijn er geen vrij-toegankelijke 

vieringen. 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

De ochtenddienst(-en) met alleen 
voorganger, ouderling, diaken, organist 

en technieker zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant 

- ouderling - diaken - koster en 
organist) kunnen worden gevolgd via 

kerktelefoon en internet.

‘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

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Ook onder de huidige omstandigheden. 
denk ik graag.met u mee. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Oud papier
Groenekan en 
Maartensdijk
In tegenstelling tot eerdere be-
richten wordt het oud papier 
aanstaande donderdag opge-
haald in Groenekan en Maar-
tensdijk. U wordt verzocht de 
blauwe papier-kliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Workshop: Je Kind  
naar de Brugklas

Je kind naar de brugklas. Wist je 
dat de meeste ouders zich grote 
zorgen maken of hun kind zich 
gaat redden op het voortgezet 
onderwijs? Zelfs als je al oudere 
kinderen op het voortgezet onder-
wijs hebt zitten kan Karin je voor-
zien van super handige tips. Meer 
informatie en aanmelden voor de 
workshop op 15 juni om 20.00 
uur via: debilt@ouderslokaal.nl

Online informatie avond  
Zonnepanelen 

Woensdag 17 juni van 20.00 tot 
21.30 uur organiseren de vrij-
willigers van het Maartens-
dijkse Zonnepanelen Collectief, 
in samenwerking met de vaste 
leverancier, een online zonnepa-
nelen informatieavond. Tijdens de 
live presentatie is er de moge-
lijkheid tot het stellen van vra-
gen. De link om mee te kijken 
en te doen is: https://us02web.
zoom.us/j/83631399107, eventu-
eel met Meeting ID: 836 3139 
9107. Deelname is gratis. Vragen 
kunt u ook al vooraf stellen via 

e-mailadres zonnecollectiefmaar-
tensdijk@gmail.com.

Mama Lokaal en  
Zomerverhalen

Op woensdag 24 juni van 10.00 
tot 10.45 uur staan zomerver-
halen centraal in Mama Lokaal 
via Zoom. Met Zoom kun je in 
groepsverband met elkaar video-
bellen. Net zoals bij een ‘normaal 
Mama Lokaal’ kun je elkaar zien, 
met elkaar praten en ook chatten, 
maar nu dan door het scherm. Op 
deze manier kunnen we elkaar op 
een veilige manier blijven ont-
moeten. Je kunt Zoom eenvoudig 
gebruiken vanaf je desktop of 
laptop, maar er zijn ook apps 
beschikbaar voor je smartphone 
en tablet. Zoom is gratis. Meer 
informatie via de website: debilt.
ouderslokaal.nl / agenda 24 juni

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op 
86-jarige leeftijd is overleden onze moeder

Jannetje van Zutphen-de Waal
weduwe van Otto Johannes van Zutphen

* Achttienhoven, 14 oktober 1933 † Utrecht, 6 juni 2020

 Bastiana van Zutphen

 Jan Willem van Zutphen
Heuvellaan 1
3612 BA  Oud-Maarsseveen

De begrafenisplechtigheid heeft op vrijdag 12 juni 
in besloten kring plaatsgevonden in Tienhoven.

Vaderdagactie  
Woord en Daad

Binnenkort is het Vaderdag en mag Vader weer verwend worden. 
Het plaatselijk Woord en Daad-comité heeft een prachtige actie 
bedacht: een kipdijrollade, gekruid en gevacumeerd met een ge-
wicht van ca. 1 kg. 

De opbrengst voor deze actie is voor het project in Burkina Faso, 
Drops for Crops: een irrigatieproject waar boeren leren hoe ze het 
beste met water kunnen omgaan om zo de opbrengst van hun oogst te 
verbeteren. Info op www.woordendaadsoest.nl

Tot en met woensdag 17 juni kunnen bestellingen worden doorgege-
ven bij Gert en Jolanda van Ginkel tel. 0346-211970 of email gert.
van.ginkel@solconmail.nl.

‘Het dak eraf’ bij Zideris 
Afgelopen week trad Band De Buren op in de tuin van Zideris in Huis 
ter Heide. De zeskoppige band zong heerlijke smartlappen en andere 
klassiekers voor de cliënten van Zideris, die voor de gelegenheid van 
diverse woonlocaties uit de kernen van De Bilt waren samengekomen. 
De cliënten dansten en zongen hard mee met de muziek en hadden 
enorm veel lol. Het was een welkome afwisseling in deze tijd, nu zij 
geen bezoek mogen ontvangen. Als dank voor het optreden kregen alle 
bandleden van Tap Dela ieder een prachtige bloeiende plant.        

De Buren treden op in de tuin van Zideris.            (Judith Boezewinkel)

Geboren

12 juni 2020

Jaron
Zoon van 

Wim en Conny Nagel-Koppejan
Dorpsweg 59
Maartensdijk
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Economisch belang boven 
natuurbelang

door Henk van de Bunt

De gemeenteraad van De Bilt wordt door het College uitgenodigd in haar vergadering van 25 juni 
een herziening van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Larenstein, vast te stellen naast alle daarop 

betrekking hebbende bijlagen. Het beoogde effect daarvan is het creëren van een juridisch en 
planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw van Schoonderwoerd. 

Het was de bedoeling dat op don-
derdag 11 juni de Raadscommissie 
Openbare Ruimte van de gemeente 
De Bilt de bestemmingsplanwijzing 
zou behandelen. Door tijdgebrek is 
men niet verder gekomen dan een 
eerste ronde van meerdere inspre-
kers. De raadscommissievergade-
ring wordt op 18 juni voortgezet. 

Strijdig
Dat de bestemmingsplanwijziging 
zeker nog geen gelopen race is, 
werd al snel duidelijk na het aanho-
ren en bevragen van de insprekers. 
Omwonenden en natuurorganisa-
ties maken ernstig bezwaar tegen 
de plannen van het College; Patrick 
Greeven van Stichting Milieuzorg 
Zeist e.o. en IVN De Bilt e.o. vatte 
zijn negen kantjes tellend bezwaar-
schrift als volgt samen: ‘De mo-
gelijke uitbreiding van het bedrijf 
van Schoonderwoerd moet o.a. wel 
degelijk strijdig worden geacht met 
diverse relevante beleidskaders. 
Meer in het bijzonder is de betref-
fende ontwikkeling strijdig met de 
uitgangspunten en randvoorwaar-
den zoals deze indertijd voor het 
bedrijventerrein zijn vastgelegd 
en waarvan bepaalde uitgangspun-
ten indertijd ook zijn vastgelegd 

in o.a. de door toenmalige LNV 
(Landbouw, Natuur en Visserij-
ministerie) verleende Ontheffing in 
het kader van de (toenmalige) FFW 
(Flora- en Fauna Wet). Het zou ons 
inziens dus goed zijn als er in die 
zin alsnog een heroverweging van 
het thans ter besluitvorming voor-
liggende bestemmingsplan zou 
plaatsvinden’.

Distributie
Greeven gaf tevens aan dat er ‘be-
halve op het Bedrijvenpark La-
renstein ook op bestaande andere 
bedrijventerreinen nog steeds vele 
kavels beschikbaar zijn’ en ‘daar-
naast het zo is  dat wat betreft het 
bedrijf van Schoonrewoerd het ons 
inziens niet om een lokaal bedrijf 
gaat, maar feitelijk om een interna-
tionaal bedrijf, waarvoor het bedrij-
venterrein nooit is opgezet. In die 
zin zou voor het bedrijf dus beter 
een plek kunnen worden gevonden 
op terreinen waar dan de distributie 
centraal staat’.

Vogels
Wigle Braaksma sprak in namens 
Vogelwacht Utrecht, afdeling De 
Bilt/Zeist: ‘Al vanaf midden jaren 
zestig is onderzoek gedaan naar de 

vogels op het Larenstein-terrein. 
Bescherming van wilde vogels 
kan op verschillende wijzen wor-
den gerealiseerd, maar betreft bij 
de Vogelwacht veelal naleving en 
handhaving van bestaande natuur-
beschermingswet- en regelgeving 
door overheidsinstanties’. De Vo-
gelwacht Utrecht onderschrijft de 
inhoud van de door Stichting Mili-
euzorg Zeist e.o. ingediende ziens-
wijze en vraagt aan het College en 
de gemeenteraad zich nader te be-
zinnen over de vragen rondom ‘nut 
en noodzaak’ van het ruimte bieden 
aan uitbreidingswensen van een 
vleesimporteur.

Duurzaam
Cees van der Poel sprak in namens 
het Collectief Omwonenden Laren-
stein: ‘Moeten wij meemaken, dat 
een coalitie met GroenLinks en D66 
nu in 2020 een plan mogelijk moet 
maken, waarbij het gaat om een be-
drijf, dat buitenlands vlees vanuit 
Australië en Nieuw-Zeeland impor-
teert en internationaal distribueert en 
daarmee bijdraagt aan slechtere eco-
logische footprint van de gemeente 
De Bilt, terwijl het een speerpunt 
van de gemeente De Bilt is om duur-
zame industrie te stimuleren?’
Van der Poel wijst een dag later nog 
eens op het zijns inziens teleurstel-
lende standpunt van het huidige col-
lege, zoals verwoord in de Zienswij-
zenota: ‘Alles zorgvuldig afwegende 
kiest de gemeente De Bilt ervoor om 
het bedrijf van initiatiefnemer een 
toekomstbestendige plek binnen de 
gemeente te blijven bieden en laat 
zij dit economische belang zwaar-
der wegen dan het cultuurhistori-
sche belang van het behoud van de 
waardevolle bomen’. Zijn inspraak 
beëindigde van der Poel donderdag 
richting gemeenteraad: ‘Er is in 
2017 een motie aangenomen over 
een positieve grondhouding. Die 
grondhouding heeft naar ons idee de 
Gemeente laten zien: Een positieve 
grondhouding is wat anders dan alle 
afspraken over boord zetten’.

Volgens insprekers staan er gedurende de week al diverse vrachtwagens 
op de weg, waardoor andere bedrijven slecht toegankelijk zijn.

Bedrijf
Nigel Schoonderwoerd sprak in 
namens het bedrijf: ‘De raad heeft  
in 2017 een motie aangenomen 
om Schoonderwoerd te behouden 
binnen de gemeente en groencom-
pensatie te zoeken buiten Laren-
stein. Er verdwijnt groen (voor ons 
gebouw moeten 56 bomen weg of 
elders geplaatst), maar de voor-
waarde is dat wij uit vrije wil zorg-
dragen dat er geen groen verloren 
gaat. In overleg met de gemeente 
zijn wij samen tot een besluit geko-
men om 150.000 euro compensatie 
te bieden; dat is 25% boven op de 
verkoopprijs van de grond. Bomen 
welke we kunnen handhaven laten 
we staan’. 

Buurman
De directeur-eigenaar van  het te-
genoverliggende bedrijf Auto La-
renstein reageerde schriftelijk: ‘Het 
is raar dat het economisch belang 
van Schoonderwoerd belangrijk is 

voor de gemeente en de geschade 
economische gevolgen voor mijn 
bedrijf niet wegen. Ik heb indertijd 
heel bewust gekozen voor vestiging 
op bedrijvenpark Larenstein en 
voor dit perceel vanwege de doel-
stelling van het plan en de ligging. 
Ik heb bewust en weloverwogen 
de keuze voor deze kavel gemaakt. 
Het uitkijken op de groenstrook is 
‘uniek en waardevol’ voor een be-
drijfspand. Ter hoogte van mijn in-
rit is de weg vrij om in- en uit te rij-
den. Dit alles gaat verdwijnen met 
de mogelijke uitbreiding’. 
Hij vraagt zich in zijn brief af ‘of 
het belang van 1 bedrijf gaat boven 
het cultuurhistorisch belang van 
het Eikenlaantje, boven het belang 
van het oorspronkelijke groene 
casco, boven de waarde van het 
groen, dat onderdeel uitmaakt van 
de westelijke bosrand en dus van 
een groter geheel én boven zijn 
economisch belang’.

De directeur-eigenaar van het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein: 
‘Het uitkijken op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een 
bedrijfspand’.

In memoriam
Prominente Bilthovense bridger overleden

De besturen van Bridgeclub Bilthoven en BC Dombridge hebben de droeve plicht u te melden 
dat Mariëtte Vogelaar vorige week aan de gevolgen van een ernstige ziekte is overleden.

In de bridgewereld van De Bilt en 
Bilthoven is Mariëtte een bekende 
persoonlijkheid. Zij heeft geduren-
de meer dan twintig jaar zowel bij 
BC Bilthoven als BC Dombridge 
een belangrijke rol gespeeld. Ma-
riëtte was vele jaren secretaris en 
een aantal jaren voorzitter a.i. van 
BC Bilthoven. Bij BC Dombridge 
was zij sinds 2016 voorzitter en 
voor beide clubs was zij wedstrijd-
leider en webmaster. Zij was hier-
door een baken voor velen. 

Buiten deze clubactiviteiten orga-
niseerde Mariëtte jarenlang Oran-
jedrives, de Star Grand Café Tour 
en de Biltse kampioenschapsdrive, 
die zij met haar bridgepartner 
Anita ook een keer wist te win-
nen. Voor haar vele verdiensten 
werd zij in september 2019 door 
de Bridgebond onderscheiden met 
de Kei.

De bridgers herdenken haar met 
respect en dankbaarheid.

Reparatie kerkgebouw
Het dak van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland (GGIN) aan de Planetenbaan te Bilthoven wordt momen-
teel gerenoveerd. De bestaande dakbedekking was asbesthoudend en 
diende dringend vervangen te worden. Het dak wordt voorzien van 
nieuwe leien, terwijl ook van de gelegenheid gebruik gemaakt wordt 
de goten en de boeiboorden te vernieuwen. De werkzaamheden zullen 
naar verwachting half juli gereed zijn, waarna het kerkgebouw er weer 
op zijn best bij zal staan.             (M. Simons) 

De kerk aan de Planetenbaan wordt gerenoveerd.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

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

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 6.50

Gebakken boterhamworst
Beenham van 't huis
Gebraden rosbief

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!

Varkenshaasmedaillon

Varkenshaassaté

Verse kippenbouten

Biefstuksleetje 100 
GRAM 3.25

500
 GRAM 5.50

1
KILO 9.99

Varkensshoarma

Vrijdag en zaterdag voordeel

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

Gepaneerde schnitzels
Runderschnitzels
Kipschnitzels

4 + 1
GRATIS

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500
GRAM 5.98

BOEREN GRASKAAS 500
GRAM 5.50 250

GRAM 4.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 11.99

Extra donderdag voordeel:

HUISMIX
gezouten of ongezouten

4DE BIEFSTUK (VOOR PAPA) GRATIS!

Speciaal voor vaderdag

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

Pasta
met kip en groenten

€ 1,49
100 gram

Vers gesneden
meloenmix

€ 1,99
volle bak

Verse gesneden
Spitskool

€ 0,99
400 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 juni.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste
Galia, Charentais 
en Watermeloenen
Zeer scherpe prijzen!!

Hollandse 
Bloemkool
Nu € 1,49

Iedere VADER wil
je zo’n prachtige

Vaderdag Taart geven.
Let op Facebook en Instagram

Parmezaanse 
kaasstengels
 Per pak € 3,49

Stoerbrood…. 
Desem-rustique brood
Nu € 2,99
Vrijdag en zaterdag
Mini croissants 

(afbak)
Bak 5 stuks € 2,49

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Heerlijk Italiaans….       
Tagliata 
met rucola en balsamico

€ 2,99
100 gram

Het is bijna voorbij….
Aspergeschotel

€ 1,49
100 gram

Japanse zalmschotel 
met rijst-groenten- 
en pulled zalm

€ 1,75
100 gram

Vers van de traiteur

--NIEUW--

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag

Hebben we weer 
een super mooi 

assortiment met 
luxe voorgerechten 
en hoofdgerechten.

Houd Facebook 
en Instagram 
in de gaten..!!

Het is bijna afgelopen…..
ASPERGES van onze
Teler Mark de Wit

SCHERPE DAGPRIJZEN
En GRATIS geschild…!!!

Alle soorten
Onbespoten Tomaatjes
500 gram € 1,99

Alleen Ma Di Wo
24
06

23
06

22
06



Video-etentjes
Eet Mee, het platform van mensen die graag anderen ontmoeten 
via gezellige etentjes thuis, organiseert nu video-etentjes. Een mak-
kelijke manier om weer eens nieuwe mensen te ontmoeten.

Nieuwe mensen ontmoeten is deze zomer nog lastig. Evenementen gaan 
voorlopig nog niet door. De gesprekjes bij het koffieautomaat zitten er 
voor thuiswerkers nog steeds niet in. De sportschool is nog dicht. Het 
blijft de komende tijd lastig om spontaan nieuwe mensen te ontmoeten. 

Samen eten op afstand .
De video-etentjes van Eet Mee maken het mogelijk om weer eens nieu-
we mensen te ontmoeten en gezellig samen te eten. Van studenten tot 
ouderen, van expats tot vluchtelingen, de etentjes trekken een verras-
sende mix van mensen aan. 

Hoe
Aanmelden voor een video-etentje kan via www.eetmee.nl. Het enige 
dat je nodig hebt is een mobiel, tablet of laptop en een Wifi-verbinding. 
Op basis van je profiel wordt een match op maat gemaakt. Je krijgt 
vanzelf een uitnodiging voor een etentje. 
Boukje at al verschillende keren online mee en vertelt: ‘Normaal ge-
sproken heb ik genoeg te doen. Ik sport twee keer per week, ga regel-
matig met vrienden uit eten. Nu zit ik wat meer thuis. Via video-etentjes 
kan ik toch gezellig samen eten. Wil je van het etentje een uitje maken? 
Neem de tijd om lekker te koken, zoek bijvoorbeeld een bijzonder re-
cept uit. Dek de tafel gezellig zoals je dat zou doen als je vrienden te 
eten krijgt. Trek iets feestelijks aan. Of pluk wat bloemen en zet die op 
tafel. Maar: doe vooral wat bij je past. 

Ingewikkeld?
Zou je wel mee willen doen 
maar lijkt het je zo ingewikkeld? 
Neem contact met op via www.
eetmee.nl en je wordt zeker op 
weg geholpen.  Eet Mee brengt al 
ruim 10 jaar mensen via de keu-
kentafel met elkaar in contact. 
Eet Mee is een landelijk platform 
van mensen die graag anderen 
ontmoeten, die houden van een 
goed gesprek en van lekker eten. 
‘Mensen samenbrengen door 
thuis-etentjes.’ Met die gedachte 
is Stichting Eet Mee in de regio 
Utrecht opgericht. Zo ontstonden 
er al meer dan 10.000 matches. 
Na dit succes krijgt het platform 
nu landelijk vervolg. 
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Westbroeks Energie 
Initiatief van start

door Walter Eijndhoven

Vanaf heden kunnen inwoners van Westbroek zich vrijblijvend inschrijven voor een groepsaankoop 
van zonnepanelen. Door gezamenlijk in te kopen helpt het Westbroeks Energie 

Initiatief (WEI) bewoners niet alleen hun woning duurzamer te maken, 
maar vloeit het hiermee verdiende geld weer terug het dorp in.

Voordat initiatiefnemers Bart Derk-
sen, Peter van Dijk en Elbert Hen-
nipman overgingen tot samenwer-
king met het bedrijf van hun keuze, 
werd gekeken naar onder andere 
hoge kwaliteit van materialen, een 
scherpe prijs, een gecertificeerde 
installateur, goede garanties en een 
betrouwbare service. Uit het aan-
bod van geïnteresseerde bedrijven, 
vergeleken zij drie leveranciers met 
elkaar. Daaruit kwam het Utrechtse 
bedrijf Groenpand als beste naar 
voren.

Energieneutraal
Het idee van zonnepanelen en an-
dere initiatieven die energie kun-
nen opwekken ontstond ergens in 
oktober vorig jaar. ‘Tijdens het 
kijken naar een documentaire over 
energie opwekken in Wijnjewou-
den, een Fries dorpje met 2.000 
inwoners, ontstond het idee dat wij 
in Westbroek zoiets ook weleens 
kunnen oppakken’, vertelt Peter 
van Dijk. ‘Als het in zo’n klein, 
gemiddeld dorpje lukt, moet dat 
hier in Westbroek ook wel te doen 
zijn’. Samen met Bart en Elbert 

kwam Peter erachter dat al meer-
dere plaatsen energieneutraal be-
zig zijn. ´In het hele land zijn dor-
pen al bezig´, vult Bart aan. ´Wij 
moeten niet afwachten tot grote 
bedrijven het initiatief nemen, 
maar zelf het voortouw nemen´.
De gemeente en de Dorpsraad wer-
den ingelicht over de plannen van 
WEI. Beiden gaven hun fiat voor de 
plannen in Westbroek. Hennipman: 
‘Helaas kon de geplande avond 
waarop wij het Westbroek Energie 
Initiatief aan het dorp wilden voor-
stellen niet laten doorgaan vanwege 
corona. Die avond hopen wij als-
nog in het najaar te houden’.

Investering
‘Wij beginnen in ieder geval met 
zonnepanelen, maar op den duur 
willen wij graag doorpakken op 
andere initiatieven die energie kun-
nen opwekken. En telkens willen 
wij dat zo doen dat een deel van 
de investering en opbrengst terug-
vloeit naar het dorp’, vertelt Peter. 
‘Groenpand geeft voor iedere tien 
klanten, via ons collectief, 500 euro 
terug aan het dorp. Je zou kunnen 

zeggen, even snel gerekend, dat 
ieder paneel Westbroek zo’n vijf 
euro oplevert. Het geld dat op deze 
manier binnenkomt, wil WEI in-
vesteren in projecten waar nu soms 
net te weinig geld voor is, zoals het 
opknappen van sportvelden, initia-
tieven voor ouderen, een extraatje 
voor de Oranjevereniging. Het doel 
voor dit jaar is iets te doen voor 
onze ouderen’.

Inschrijving
Iedereen in Westbroek kan zich 
vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop via www.hetWEI.
nl/zonnepanelen. Na inschrijving 
ontvangt u van Groenpand een vra-
genlijst. Op basis van de vragenlijst 
maakt groenpand een advies op af-
stand of komt vrijblijvend een ad-
viseur langs. Bij akkoord wordt de 
installatie van de zonnepanelen in 
de maanden daarna ingepland. Bin-
nen een dag liggen de zonnepane-
len op het dak. Voor meer informa-
tie: www.hetWEI.nl Op de site staat 
tevens een filmpje voor een korte 
uitleg. Contact via: info@hetwei.nl

Peter van Dijk, Elbert Hennipman en Bart Derksen hopen dat veel geld 
terugvloeit naar het dorp. 

Kunstschenking aan Stichting 
Jits Bakker Collectie

door Henk van de Bunt

De Stichting Jits Bakker Collectie heeft een kunstschenking ontvangen. Het gaat om drie 
historische aquarellen van de kunstenaar. De werken verkeren in goede staat, 

en de Stichting heeft de schenking in dank aanvaard.

‘We zijn heel erg blij met deze 
bijzondere toevoeging aan onze 
kunstcollectie. Het gaat om drie 
historische kunstwerken. Dermate 
vroege aquarellen van de kunste-
naar Jits Bakker  kom je zelden te-
gen en ze zijn van essentieel belang 
als aanvulling op de collectie van 
de Stichting. Met bewondering kijk 
ik naar het grote talent dat hij al op 
jonge leeftijd had’, aldus zijn zoon 
Tibo van de Zand, voorzitter van de 
Stichting Jits Bakker Collectie.

Vleuten
De kunstwerken zijn alle drie ge-
maakt in Vleuten en in bezit geko-

men van Johan Hillarius van der 
Heide, destijds burgemeester van 
Vleuten. Nu zijn de aquarellen ge-
schonken door de erven van Van 
der Heide: ‘Na het overlijden van 
mijn vader hebben wij vele jaren 
mogen genieten van de drie prach-
tige aquarellen van Jits Bakker. We 
wilden een goed ‘thuis’ voor ze vin-
den. Dat hebben we nu gevonden, 
bij de Stichting die zijn erfgoed be-
heert en toegankelijk maakt’, ver-
telt Ben van der Heide.
‘De kracht van de meester zit hem 
in de eenvoud. Jits Bakker kon met 
een paar simpele lijnen een span-
nend beeld neerzetten. Dit komt dan 

ook duidelijk naar voren in deze 
drie aquarellen. Het onderwerp is 
bij alle drie Vleuten en toch zijn het 
drie totaal verschillende werken. 
De sepiatinten aquarel heeft mij 
echt verrast’, aldus Wilma van der 
Veen, secretaris van de Stichting 
Jits Bakker Collectie

De geschonken aquarellen worden 
tentoongesteld tijdens het open 
zomeratelier ‘de kooi ‘en beelden-
labyrint op 4 en 5 juli aanstaande. 
Bezoekers kunnen hiervoor binnen-
kort een tijdsslot reserveren via de 
website van de Stichting.

der Heide (midden) te midden van de 3 geschonken aquarellen van Jits Bakker bij atelier ‘de kooi’ in De Bilt. 
Secretaris Wilma van der Veen (links) en voorzitter Tibo van de Zand (rechts) nemen de schenking namens het 
bestuur van de Stichting Jits Bakker Collectie in ontvangst. 

Digitaal samen eten kan toch heel gezellig zijn.
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Dat kan! Mail naar:
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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.Maertensplein 16

3738 GK  Maartensdijk
Tel. 0346-211711 

Openingstijden:
MA: 13.00 - 18.00 u. | DI: t/m VR 8.30 - 18.00 u. | ZA: 8.30 t/m 17.00 u.

Komt u liever buiten onze openingstijden om?
Bel dan 0346-211711 om een afspraak te maken.

op geselecteerde 

artikelen*

* m.u.v. basis artikelen 
en zomercollectie

TOT 50%
KORTING

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!

Het terras bij Kapper Hans 
is weer geopend;

1,5 meter afstand, schone 
handen en ondergoed.
Bel eerst: 212455

FOCACCIA 
met tomaat, 
olijven en ui

VOOR VADERDAG 
een heerlijke 
AARDBEIENSLOF

voor  
€ 8,95

voor
€ 3,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Roeren of raken
Dat is het motto van Esther van Keulen, een van de twee eigena-
ressen van de prachtige galerie van Kunstcollectief ‘Kunst in Bilt,’ 
gevestigd op de markante tweesprong van de Dorpsstraat en de Bur-
gemeester De Withstraat, en van waaruit je als een scheepskapitein 
een magnifiek uitzicht hebt over de woelige baren van wat ooit de 
Steenstraat was geheten, de eerste verharde interlokale weg van Ne-
derland, uit ongeveer 1290.

‘Kunst moet roeren of raken,’ zegt Esther, zelf keramiste, niet alleen ge-
inspireerd door vormen, kleuren en texturen uit de natuur, maar ook door 
de alchemie van keramiek en glazuren.
En roeren of raken doen ook de gastexposanten Lilian van den Einden 
(viltkunst) en Hilde Klomp (sculpturen) die tot en met 23 juli bij Kunst in 
Bilt te zien zijn. De menselijke gestalte, de houding, vorm en beweging 
zijn voor Klomp een onuitputtelijke inspiratiebron: zij wil basale intense 
momenten uitdrukken in beeld.
Het vilten van wol is een eeuwenoud proces, maar Lilian van den Einden 
voegt ook vezels als zijde, vlas, jute en linnen toe voor meer zeggings-
kracht. Haar thema’s zijn de innerlijke menselijke roerselen, die ze ver-
werkt op een abstracte manier, door structuren en vormen uit de natuur te 
zoeken die passen bij wat ze wil uitdrukken.                (Peter Schlamilch) 

Esther van Keulen naast twee werken van gast-exposant Lilian van den 
Einden: het hartvormige ‘Innerworld’ en het knopentouw ‘Don’t forget.’

Nieuwe beheerder 
Dorpshuis Westbroek

door Walter Eijndhoven

Na elf jaar beheerder te zijn geweest van het Dorpshuis in Westbroek, dragen Ad en Hilda 
Verhoef woensdag 1 juli het stokje over aan Natasja van Barneveld. Echt veel 

inwerktijd had zij niet nodig. Dankzij haar jarenlange ervaring binnen 
de catering, voelt zij zich al als een vis in het water.

Ad en Hilda werken al lange tijd als 
beheerders in het Dorpshuis. Wie 
in Westbroek woont, kent hen. ‘In 
2004 werden wij al eens gevraagd’, 
vertelt Ad. ‘Maar Hilda en ik hadden 
geen enkele ervaring, dus ging deze 
nobele taak aan onze neus voorbij. 
Vier jaar later, in 2008 werden wij 
opnieuw gevraagd en waagden wij 
de grote sprong in het diepe’.

Sprong
‘Het was inderdaad een sprong’, 
vertelt Hilda. ‘Wij werden nauwe-
lijks ingewerkt, dus zijn wij maar 
gewoon begonnen. Koffie inschen-
ken, het pand schoonhouden, de 
tafels neerzetten als een groepje bij 
ons reserveerde en natuurlijk de in-
koop regelen. Er was altijd van alles 
te doen. Gelukkig werden wij af en 
toe bijgestaan door Wilma van Dijk. 
Eén van de langstzittende beheer-
ders’.

Doen
Elke avond was wel iets te doen 
in het Dorpshuis. De muziekver-
eniging kwam oefenen, er was een 
kaartavond of de toneelgroep kwam 
repeteren. Er gebeurde van alles in 
het Dorpshuis. Ad: ‘Tot dat moment 
ging alles prima en konden wij het 

samen goed aan. Onze grote vuur-
doop was tijdens een evenement. 
Toen stonden er opeens 150 mensen 
aan de bar. Dat was even schrikken, 
maar alles verliep prima’.
Het werk als beheerder vergt veel 
tijd. Hilda werkte in de begintijd 
veel uren als beheerder, naast haar 
gewone werk in de zorg. ‘Ik besloot 
minder uren te gaan werken, zodat 
ik meer tijd overhad voor het Dorps-
huis. Regelmatig maak je lange da-
gen. Soms sta je tot twaalf uur ‘s 
nachts achter de bar en dan moet 
alles nog worden opgeruimd’, legt 
Hilda uit.

Verbouwing
In de loop van elf jaar hebben Ad 
en Hilda veel zien veranderen in het 
Dorpshuis. ‘Vooral de grote verbou-
wing van het pand had een enorme 
impact’, vertelt Ad. ‘De provincies 
hadden een grote zak met geld voor 
alle dorpshuizen, dus wij konden 
ons Dorpshuis mooi vernieuwen’. 
Het pand onderging een ware meta-
morfose. Van een klein, donker zaal-
tje, veranderde het Dorpshuis in een 
grote, lichte ruimte. ‘Veel mensen 
zagen wij niet meer voor de verbou-
wing’ vertelt Ad. ‘Wie wil nu een 
gezellige avond doorbrengen in een 

donker, muf zaaltje? Na de verbou-
wing zag je iedereen toestromen en 
werd het weer gezellig in ons Dorps-
huis. Het werd drukker en drukker, 
allerlei gezelschappen kwamen 
langs. En daar is een dorpshuis toch 
voor bedoeld’.

Evenementen
Ad zorgde ervoor dat het weer ge-
zellig werd. Hij organiseerde allerlei 
evenementen en het dorp waardeer-
de dit. Een avond whisky proeven, 
een Turkse kapper die langskwam, 
een avond met flipperkasten, een 
mannenavond of een ladies night, 
Oud- en Nieuwfeesten of een stijl-
dans-clinic. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of het werd wel een keer 
georganiseerd. Maar na elf jaar vin-
den Ad en Hilda het welletjes. Het 
wordt tijd voor iets anders. Hilda: 
‘In september wil ik weer meer gaan 
werken. Als dat lukt in deze Corona-
tijd en anders hebben wij nog altijd 
onze kleinkinderen’. ‘En ik wil weer 
meer gaan tennissen. Wij zullen ons 
in ieder geval niet vervelen’, laat Ad 
weten.

Stokje
Vanaf woensdag 1 juli neemt Nata-
sja het stokje over van de twee hui-
dige beheerders. Natasja: ‘Ik werd 
gevraagd of ik misschien interesse 
had om beheerder te worden. Nou, 
daar had ik wel zin in. Met mijn 
jarenlange ervaring in de catering 
voelde het gelijk goed hier, achter 
de bar. Wel fijn voor Ad en Hilda, 
want zij hoefden niet veel tijd te be-
steden aan het inwerken. Er is veel 
te weinig horeca in Westbroek, dus 
ik hoop dat het Dorpshuis echt het 
centrale punt wordt in ons dorp. Af-
gelopen week was het al lekker druk 
in het Dorpshuis. Diverse avonden 
stond ik tot 1.00 uur achter de bar. 
Dat belooft wat’
Een officiële overdracht van de 
sleutel is nog niet bekend.

Natasja van Barneveld (r) neemt het stokje over van Ad en Hilda Verhoef

Muzikale traktatie

Afgelopen woensdagmiddag brachten muzikanten, die in verschillende 
jazz- en dixielandbands in Europa spelen de bewoners van Schutsman-
tel in Bilthoven een muzikale traktatie: Tom Stuip op banjo, Peter Iwan 
cornet, Tom van Noord klarinet en Hans Koppes op tuba. De herkenbare 
muziek bracht menigeen in beweging en bij ‘Bei mir  bist du schön’ werd 
vrolijk meegezongen.                (Marlies Dijkkamp) 

Zonnebloem verrast met advocaatje
 

In dit coronatijdperk kan ook de afdeling Bilthoven-De Bilt van de Zonnebloem geen 
activiteiten organiseren; daarom trakteerde de afdeling daarom op een advocaatje, 

die vaak bij zonnebloemactiviteiten wordt geserveerd. 

Vanaf 1 juni mogen de huisbezoe-
ken door vrijwilligers weer plaats-
vinden onder gepaste omstan-
digheden. Wie ook lichamelijke 
beperkingen en heeft bijna de deur 
niet uit komt kan zich aanmelden 
als gast van de Zonnebloem.
De afdeling is op zoek naar bezoek- 
en activiteitenvrijwilligers. Ook 
zijn chauffeurs die gasten naar ac-
tiviteiten willen brengen van harte 
welkom. Voor al deze contactvra-
gen: tel. 030 2080211 of e-mail 
zonnebloem.debilt.bilthoven@hot-
mail.com (Lout Bracke)

Vrijwilliger Gerald Stolk overhan-
digt het advocaatje aan de heer 
Jonker.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

advertentie
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

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

TOURNEDO STEAKS
Bakken als biefstuk. Met een randje spek & een toefje
kruidenboter. Een topper voor alle vaders!
Mag lekker rosé gebakken worden... 100 gram 2,25

RUNDER CHEESE BURGERS
Op veler verzoek. 100% rundvlees met lekkere kruiden
& gevuld met kaasblokjes, lekker apart!! Kan van de
BBQ zo op een broodje en natuurlijk uit de pan... 3 stuks 4,20

LASAGNE
Naar Italiaans recept; laagje voor laagje gemaakt; lekker
met tomatensaus, HOH gehakt, bechamelsaus...
± 25 tot 30 minuten in de oven op 150°C 100 gram 1,15

RUNDER GEHAKT
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug; Super 
vers gedraaid van mals & mager en rundvlees... Voor 
uw balletjes gehakt, in de lasagne, macaroni....500 gram 4,75

KIPFILET SCHNITSELS
Heerlijke malse dunne kipfilet; gepaneerd & gekruid. 
Om lekker krokant te bakken; Ook lekker aan reepjes 
lauw warm op uw salade; ca. 6 - 8 min. bakken100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 15 juni t/m zaterdag 20 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

VARKENSHAAS TOURNEDO SPIES

Lekker op de barbecue, oven of in de pan 100 gram 2,15
PRIME RIB STEAKS
Speciaal voor alle vaders! Smelt op de tong 100 gram 1,98

THAISE KIPWOKBLOKJES
Gemarineerde blokjes kipfilet met courgette en paprika;
om te roerbakken. Lekker met bijvoorbeeld witte rijst...
ca. 8 tot 10 min roerbakken in de pan of wok 100 gram 1,25

UIT MOE’S MOESTUIN
GEZONDER EN LEKKERDER KUNNEN WE HET NIET MAKEN ... WÉL VOORDELIGER

Dorresteinweg 72b Soest 
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

ÁLLE GROENTEN 
EN KRUIDEN

25%
KASSAKORTING

De maaltijd oogsten uit eigen tuin: leuker, lekkerder, gezonder 
en verser kan het niet. Steeds meer mensen maken ruim-

te in de tuin of nemen een moestuinbak om daar het 
wonder der natuur plaats te laten vinden en de oogst 

samen met veel smaak te nuttigen.

De afdeling groenten en 
kruiden bij ‘t Vaarderhoogt is 
nagenoeg onuitputtelijk en 

zeer gevarieerd. 
Deze week extra voordelig.

Da’s ook lekker !!!
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GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS

HUUR VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE,

TUINFREES, ETC. MOGELIJK! WELKOM IN ONZE SHOWROOM!

DORPSWEG 47B
3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS • GRATIS

VADERDAGACTIE
Bij besteding van
minimaal € 25,- krijgt u
een stoffer en blik cadeau!*

*Geldig van 11 t/m 20 juni • Max 1 per klant
m.u.v. lopende acties, brandstoffen en oliën
(zolang de voorraad strekt).

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Al jaren 
verzorgen we 
voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
drukwerk, 
promotie 

artikelen en 
andere PR 

uitingen! Dat 
vinden we leuk 
en is ons vak.

Meer info?
Bel of 
mail , 

we staan 
voor u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! 

Fonville
Bloemen zijn onze lust en 
leven. Wij hebben dagelijks 
verse aanvoer en maken 
met liefde de mooiste 
boeketten voor iedere ge-
legenheid  ... [lees meer]

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! 

Wijnhandel Op de Terp 
Voor wijn in alle prijsklas-
sen en een goed advies 
van de eigenaar, met tijd 
en aandacht voor uw 
wensen.  [lees meer...]

www.vierklank.nl/
bedrijven

De online 
bedrijvengids! 

Wijnhandel Op de Terp 
Voor wijn in alle prijsklas-
sen en een goed advies 
van de eigenaar, met tijd 
en aandacht voor uw 
wensen.  [lees meer...]

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

a.s. zondag 21 juni 

VADERDAG
Nu op bijna alle Geuren 

25-60% korting

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl



zo aanpassen en ombouwen, dat ze 
in staat zijn om met zwaardere aan-
hangers en opleggers uit de voeten 
te kunnen. Hiervoor worden deze 
bestelwagens door ons voorzien van 
een luchtremsysteem zoals die bij 
vrachtwagens zijn gemonteerd. Je 
hoort dat heel veel bedrijven het nu 
heel zwaar en moeilijk hebben. Dat 
zal zeker het geval zijn, maar we 
merken ook dat het bij bepaalde be-
drijven juist nu extra goed gaat. Zo 
krijgen we veel aanvragen binnen 
van hoveniersbedrijven, bedrijven, 
die tuinhuizen leveren en opbouwen 
en van bedrijven die zwembaden 
aanleggen. We kunnen het op dit 
moment nauwelijks voorwerken’.

Stageairs gezocht
‘Eigenlijk is het in deze wat somber 
aandoende tijd wel een lichtpunt, 
dat het ons op dit moment weer zo 
voor de wind gaat, dat we twee sta-
geplaatsen kunnen aanbieden. Een 
stageplaats voor een vmbo’er en 
een BBL (Beroeps Begeleidende 
Leerweg) -plaats voor een mbo’er. 
Beiden zullen in deze stage volledig 
gaan meewerken aan het proces van 
op- en aanbouw van de diverse be-
drijfsauto’s. Iedereen met de juiste 
vooropleiding, die zin heeft om deze 
stage te komen doen, kan zich bij 

ons aanmelden. De ervaringen met 
deze stages binnen ons bedrijf zijn 
uiterst positief. We zijn erg blij dat 
we nu al weer in staat zijn om deze 
plekken te kunnen aanbieden. Een 
paar maanden geleden hadden we 
er niet van kunnen dromen, dat we 
hier begin juni alweer in staat voor 
zouden zijn. We vinden het eigenlijk 
ook wel leuk om in deze sombere en 
onzekere tijden een positief verhaal 
te kunnen vertellen. Het geeft ons 
weer hoop voor de toekomst. We 
hopen dat dit ook bij andere mensen 
en bedrijven zo zal overkomen’.

 De Vierklank 9 17 juni 2020

Bent u tussen de 57-67 jaar en vraagt u zichzelf het volgende af: 
“Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn pensioe-
ninkomen? Wanneer kan ik het beste mijn lijfrente laten uitkeren? 
Is het verstandig om mijn hypotheek af te lossen? 

Worstelen met deze vragen is niet echt wat u wilt. Maar het niet 
ti jdig beantwoorden van deze vragen kan nog veel vervelender zijn. 
Zoals fi nanciële zorgen of iedere dag met pijn en moeite naar uw 
werk toe moeten, totdat u eindelijk met pensioen kunt gaan, terwijl 
dit misschien helemaal niet hoeft . Wat u gaat helpen is een analyse 
van uw fi nanciële situati e. Om daarmee een start te maken geeft  
Jolanthe van den Berg van Zuiver Advies, meerdere informati e-
avonden. Er zijn nog een paar plekken vrij in Bilthoven op 22 juni. 
Kunt u niet? U bent ook van harte welkom in op 2 juli in Houten. 
Mogelijk volgen er in juli nog extra avonden in Bilthoven en Doorn.  

Op deze avonden leert u wat u kunt doen om uw fi nanciële situ-
ati e te opti maliseren en welke stappen u nu al kunt zett en om dit 
te realiseren. Daarnaast krijg u uitleg over onder andere lijfrentes, 
pensioen en hypotheken. Maar ook antwoord op vragen over hoe u 
kunt schenken aan uw kinderen, hoe u ze kunt helpen bij het kopen 
van een woning en ook het testament aan het bod.  

Komt u ook? Meld u dan snel aan via info@zuiver-advies.nl. U bent 
van harte welkom! De presentati e is van 19.30 tot 21.30 uur. De 
toegang is grati s. Plaatsen zijn beperkt beschikbaar. 

Jolanthe is onafh ankelijk fi nancieel planner (FFP), sinds 1992 werkzaam in de 
fi nanciële branche en eigenaar van Zuiver Advies. Zuiver Advies kenmerkt zich 
als één van de weinige advieskantoren in Nederland die écht volledig onafh an-
kelijk is, omdat ze geen fi nanciële producten verkoopt. 

Infoavonden
“Pensioen, wat te doen?”

advertorial

Ondernemen in Corona-tijd
- Tuinderij Eyckenstein -

door Henk van de Bunt

Op Tuinderij Eyckenstein - gevestigd op de oude moestuin van Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk 
- wordt vanaf het begin biologisch groenten geteeld, vooral buiten. De directe impact van de 

Coronacrisis is daarom goed te overzien. Er worden nog steeds groenten in 
de volle grond geteeld, dus thuis werken is geen optie.

Op de prachtige oude moestuin 
van Landgoed Eyckenstein is Luuk 
Schouten in 2006 gestart als biolo-
gisch tuinder. Op 0,7 hectare teelt 
en verkoopt hij samen met Jasper 
Rijsdijk een grote diversiteit aan 
groenten: raapsteeltjes, wortelen, 
boontjes, bietjes, rucola, venkel, 
pompoenen, courgettes, sla, aard-
appelen en nog veel meer. Allemaal 
van het seizoen en op gecertificeerd 
biologische wijze geteeld. 

Afstand
De tuinders Luuk en Jasper werken 
met een grote groep vrijwilligers 
en stagiaires. Luuk Schouten ver-
telt: ‘Vaak was het bij ons een soort 
zoete inval, maar vanaf eind maart 
werken we met een ploegendienst 
op de tuinderij - dus per dagdeel 
een beperkt aantal vrijwilligers op 
de tuin - en met pauzes zitten we 
in een wijde kring om genoeg af-
stand van elkaar te houden. Ge-
lukkig hebben we ruimte genoeg 
op de tuinderij. Inmiddels zijn we 

weer wat soepeler geworden met de 
ploegendienst omdat buiten werken 
met genoeg afstand een laag risico 
op besmetting heeft’. 

Richting
Jasper Rijsdijk vervolgt: ‘Eind 
april zijn we op de tuinderij weer 
gestart met de verkoop van biolo-
gische groenten en plantgoed. Dat 
heeft ons wat hoofdbrekens gekost, 
maar dat hebben we gelukkig naar 
volle tevredenheid kunnen oplos-
sen. Op woensdagmiddag en zater-
dag - de dagen dat we op Tuinderij 
Eyckenstein geopend zijn - hebben 
we een één-richtings-verkeer-route 
ingesteld. De klanten gaan door 
een klein poortje in de muur aan 
de westzijde naar binnen, maken 
een mooie wandeling door de tuin, 
komen vervolgens op het hoofdpad 
en kunnen dan ofwel naar de groen-
tekraam van Tuinderij Eyckenstein 
of naar Agnes Kruiden. Uiteindelijk 
is de hoofdpoort - normaal ingang 
en uitgang – alleen nog maar de uit-

gang. Door deze éénrichtingsver-
keerroute voorkomen we een op-
stopping bij de entree van de tuin. 
Inmiddels zijn onze meeste klanten 
al gewend aan de nieuwe route en 
lopen meteen naar het kleine poort-
je wanneer ze naar binnen willen’. 

Geduld
Aan de kraam, waar de verkoop 
plaats vindt, wordt één klant tege-
lijk geholpen. Nu - half juni - er 
sprake is van een volle kraam kan 
dat met één klant aan de kraam even 
duren; dat vraagt geduld. Vooral op 
zaterdag kan er zich een lange rij 
vormen op het hoofdpad en ont-
staat er een mooie gelegenheid om 
onderling recepten uit te wisselen 
over raapstelen, Red Russian Kale, 
snijbiet of andere groenten die er op 
de kraam liggen.

Drukker
Jasper en Luuk merken dat het dit 
jaar drukker is op de tuinderij dan 
andere jaren. Door de Coronacrisis 
zaten mensen thuis en werd er mas-
saal getuinierd; vooral eind april en 
begin mei was er veel belangstel-
ling voor plantgoed. Ook zijn er op 
woensdag en zaterdag veel nieuwe 
gezichten op de tuin. Luuk: ‘Men-
sen zijn meer met gezondheid bezig 
en dat is dan ook vaak een reden 
om biologische groenten te kopen. 
Verder is het op een tuinderij mak-
kelijker afstand houden, is er bui-
ten geen gedrang, zoals in een su-
permarkt of in een winkelcentrum. 
En vaak zijn tuinderijen mooie 
plekken waar op een natuurlijke 
wijze eerlijk voedsel wordt geteeld, 
dat lichaam en geest voedt op een 
werkwijze die is afgestemd op en in 
samenwerking met de natuur’. 

Op een moestuin is corona vaak ver weg; ‘Zo’n tuin is goed voor je geest’. 

Bij Veldhuizen bedrijfswagens 
is de Coronacrisis voorbij

Stagiairs zijn van harte welkom!
door Rob Klaassen

Bij Veldhuizen-bedrijfswagens in Groenekan is na een korte stagnatie de drukte alweer 
bijna volledig terug op het niveau van voor de Corona-lockdown. Het bedrijf 

heeft al weer twee stageplekken beschikbaar.

Veldhuizen bedrijfswagens is al 26 
jaar gevestigd aan de Kon Wilhel-
minaweg 259 in Groenekan. Pieter 
Veldhuizen: ‘We zijn ooit in Loos-
drecht met ons bedrijf begonnen. 
Maar we konden daar op die plek 
niet verder uitbreiden. Daarom zijn 
we naar Groenekan gekomen. Een 
locatie met weinig buren, vlak bij 
de op- en afritten van de A27 en een 
ruime buitenruimte. Een ideale plek 
voor een bedrijf als het onze’.

Corona
Op de vraag hoe het bedrijf de Co-
ronacrisis is doorgekomen zegt hij, 
dat het dat dit redelijk goed is ge-

lukt: ‘Het was wel wat aanpassen. 
Ons grootste probleem was, dat wij 
geen wagens meer uit Italië aangele-
verd kregen. Italië zat echt potdicht. 
Daardoor stagneerde na korte tijd 
ook onze levering aan klanten. We 
hebben in die tijd gelukkig niet stil 
gezeten. We hebben wat zaken kun-
nen aanpakken, die al we al tijden 
van plan waren te gaan doen, maar 
waar we niet aan toe kwamen. Er 
kwam altijd weer wat tussen. Zo 
hebben we nu ons buitenterrein eens 
flink kunnen opkappen. We hebben 
het heringericht en schoongemaakt. 
Ook de werkplaats hebben we hier 
en daar wat anders ingedeeld. Kort-

om, we hebben heel wat nuttige 
klussen kunnen doen. Zaken die in 
drukke tijden hun vruchten zullen 
gaan afwerpen. Ook hebben we al-
lemaal nog wat extra dagen verlof 
opgenomen. Op deze manier zijn we 
eigenlijk goed door de Coronatijd 
heen gekomen’. 

Drukte
Pieter: ‘Gelukkig wordt er nu sinds 
twee weken weer volop door Italië 
geleverd en kunnen we weer goed 
aan de slag. De specialiteit van ons 
bedrijf is, dat we de geleverde be-
stelwagens van bijvoorbeeld Iveco, 
die geschikt zijn voor rijbewijs BE, 

Pieter Veldhuizen voor zijn recent 
uit Italië afgeleverde bestelauto’s.

Bij het hier getoonde motorblok is duidelijk met de kleuren blauw, zilver 
en goud de luchtcompressor te zien die er door de firma Veldhuizen is 
ingebouwd om zo de bestelauto van luchtremmen te voorzien.

advertorial
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Vervolgonderzoek naar fusie 
brandweerposten De Bilt en Groenekan 

door Henk van de Bunt

De brandweer in de gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht; 
een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht op het gebied van 

brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Er zijn 
ongeveer 2400 medewerkers, waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. 

Het grootste gedeelte van de me-
dewerkers bestaat uit vrijwillige 
brandweermensen, die naast hun 
reguliere baan dag en nacht be-
schikbaar zijn om uit te rukken 
als nood aan de man is. Het meest 
zichtbare deel van het werk is ‘re-
pressie’, het bestrijden van brand 
en het verlenen van hulp aan mens 
en dier. In de gemeente De Bilt zijn 
er vijf brandweerkazernes; uitval-
bases van de korpsen Bilthoven, De 
Bilt, Groenekan, Maartensdijk en 
Westbroek. 

Kazernes
In deze gemeente zijn er op dit mo-
ment vijf brandweerkazernes.In 
Bilthoven (Leijenseweg 40), De Bilt 
(Henri Dunantplein 4C), Groenekan 
(Koningin Wilhelminaweg 439), 

Maartensdijk (Koningin Wilhel-
minaweg 9) en Westbroek (Dokter 
Welfferweg 38). De kosten van be-
heer en exploitatie van de betreffen-
de gebouwen blijven voor rekening 
van de gemeenten: dat betekent dat 
het aan de gemeenten is om hun ka-
zernes en uitrukposten op het nood-
zakelijke onderhoudsniveau te bren-
gen. Eerder al ging het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
De Bilt in dit verband een intentie-
overeenkomst aan met de gemeente 
Stichtse Vecht betreffende een geza-
menlijke brandweerpost Westbroek/
Tienhoven op een inmiddels beken-
de locatie.

Onderzoek
In het beleidsplan 2020 - 2023 van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

is een onderzoek aangekondigd naar 
de samenvoeging van de brandweer-
posten De Bilt en Groenekan. Op 28 
april 2020 heeft de VRU aan het 
College de resultaten van het eerste 
deel van het verkenningsonderzoek 
naar de mogelijke fusiepost toege-
zonden. 
Die eerste verkenning wijst uit dat 
een (eventuele) nieuwe locatie van 
een fusiepost - zolang deze zich bin-
nen het door de VRU gehanteerde 
zoekgebied is gesitueerd - een ge-
ringe invloed heeft op de huidige 
risicodekking. Het blijkt namelijk 
dat ook een buurpost binnen de 
vastgestelde opkomsttijd aanwezig 
kan zijn in een groot deel van de 
huidige verzorgingsgebieden De 
Bilt en Groenekan, zelfs in de situ-
atie waarin spoorwegovergangen 
gesloten zijn. Dat maakt, dat bij een 
fusiepost de dekking binnen onze 
gemeente slechts in een ordegrootte 
van 0,2 procent verandert. De sa-
menvoeging levert naar verwach-
ting een verbetering van de paraat-
heid overdag op, zodat de fusiepost 
slagkracht kan blijven leveren bij 
grotere incidenten. 

Vervolg
Op basis van de positieve resulta-
ten van het eerste verkenningson-
derzoek heeft het College de VRU 
gevraagd het vervolgonderzoek te 
starten. Mocht uit nader onderzoek 
alsnog blijken dat een fusiepost niet 

De huidige post in Groenekan. [foto 2017]

De huidige post in De Bilt. [foto 2017]

mogelijk is, dan zal het College de 
VRU vragen om voor beide posten 
separaat een onderzoek te doen om 
tot een keuze te komen voor een 
nieuwe locatie. 
De brandweerpost Groenekan vol-
doet niet aan de huidige eisen, 
terwijl de daartoe noodzakelijke 
aanpassing niet mogelijk is op de 
huidige locatie. Voor de brandweer-
post De Bilt geldt, dat de huidige 

locatie een mogelijke herontwikke-
ling in het H.F. Wittegebied (‘No-
belkwartier’) in de weg staat. Daar-
naast is nog niet duidelijk of de 
huidige post op de huidige locatie 
aan de gestelde eisen kan voldoen. 
Ook heeft het College de VRU ver-
zocht om de nodige aandacht voor 
een tijdige communicatie met de 
betrokken brandweervrijwilligers. 

Samen sterk voor ‘Kompas’
door Henk van de Bunt

De basisscholen gingen vanaf maandag 8 juni definitief weer alle dagen open voor alle 
leerlingen. Twee weken geleden werd dit besluit al genomen door het kabinet, maar toen nog 
wel met een slag om de arm voor het geval het coronavirus zich toch weer zou verspreiden. 

Het vooruitzicht om de deuren defi-
nitief helemaal te openen, zou alleen 
niet doorgaan als ‘uit alle lopende 
onderzoeken naar de verspreiding 
van het virus in het primair onderwijs 
blijkt dat dit niet verantwoord zou 
zijn’, aldus het kabinet twee weken 
terug. 

‘t Kompas
Directeur Marin van Duuren van ’t 
Kompas in Westbroek vertelt: ‘Vanaf 
maandag 8 juni zijn alle leerlingen 
weer op ‘t Kompas te vinden. Na een 
periode van thuisonderwijs en om de 
beurt naar school zijn de leerkrachten 

heel erg blij alle kinderen dagelijks 
weer te zien. ‘s Morgens worden de 
kinderen verspreid door hun ouders 
naar school gebracht. Ondanks het 
motto van de school ‘Samen sterk 
voor!’ mogen ouders helaas nog 
steeds niet de school in. Dat vindt de 
school heel erg jammer’. 

Klassen
‘In de lokalen werken de leerkrach-
ten zoveel mogelijk op 1,5 meter 
afstand van de kinderen, worden er 
spatschermen gebruikt, hebben alle 
groepen apart van elkaar pauze en 
gelden de hygiëneregels (regelmatig 

handen wassen, deuren open laten 
staan, niezen in de elleboog, enz.). 
Vanaf 13.45 uur worden de leerlin-
gen weer verspreid door hun ouders 
opgehaald. 

Flexibel
Het team van ‘t Kompas is er onwijs 
trots op hoe de kinderen en ouders 
met alle gekozen maatregelen om-
gaan. Er wordt veel flexibiliteit van 
iedereen gevraagd, maar het wordt 
‘gewoon’ gedaan. Het team van ‘t 
Kompas is daar super dankbaar voor. 
Zo is het toch nog met elkaar ‘Samen 
sterk voor...weer veilig naar school!’

Regionale controle verdachte 
bedrijven autobranche

Diverse misstanden geconstateerd
In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vond vrijdag 12 juni een 
integrale controle plaats van een autobedrijf in Hollandsche Rading. In 
samenhang hiermee vonden op het zelfde moment ook controles plaats 
bij een autobedrijf in Hilversum en een agrarisch pand in Loosdrecht, 
dat in relatie kan worden gebracht met de twee bedrijven. Bij de on-
derzochte panden zijn diverse misstanden geconstateerd op het terrein 
van onder andere milieu, brandveiligheid, technische installaties en 
het bestemmingsplan. Ook is bij een van de bedrijven de administratie 
meegenomen voor nader onderzoek.

Bij deze regio overstijgende actie werkten de gemeenten Hilversum, De 
Bilt, Wijdemeren, het Openbaar Ministerie, de politie, de brandweer en 
de energiebedrijven nauw samen. Aanleiding voor de controle vormde 
onduidelijke bedrijfsvoering bij de panden en het vermoeden van straf-
bare feiten en/of overtredingen op gebied van bestuurlijke zaken. Bij de 
controle in de drie panden is onder andere gekeken naar het gebruik van 
het pand in relatie tot de bepalingen in het bestemmingsplan, naleving 
van de milieuvoorschriften, de bedrijfsvoorraad, de brandveiligheid, de 
bouwkundige toestand, het gebruik van elektriciteit en verdachte acti-
viteiten. 

Unieke samenwerking
Deze grote, integrale en gelijktijdige bestuursrechtelijke controle is 
uniek te noemen. Door samen te werken treden de organisaties als één 
overheid op. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig bestuurlijke maat-
regelen, strafrecht, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief 
in te zetten om criminele activiteiten te stoppen. Burgemeester Sjoerd 
Potters: ‘We trekken als overheid schouder aan schouder op tegen de 
georganiseerde criminaliteit in één sterke, regio-overstijgende veilig-
heidscoalitie. Dat doen we in heel Nederland, maar zeker in het midden 
van het land waar criminele verbanden steeds meer macht naar zich 
toe proberen te trekken. Zij vormen op meerdere fronten een serieuze 
bedreiging voor de samenleving en het vertrouwen van de rechtsstaat. 
De autobranche is kwetsbaar voor die onderwereld. De overheid ziet 
dat criminelen er veelvuldig gebruik van maken. Met dit soort controles 
beschermen we ook de bonafide autobedrijven’. 

Autobedrijven
Criminelen kunnen autobedrijven gebruiken voor onder andere het wit-
wassen van geld, het verhandelen van gestolen auto-onderdelen en het 
inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s om geld, wapens of verdo-
vende middelen te vervoeren. Garages dienen soms als ontmoetings-
plaats voor criminelen en er kunnen drugs geproduceerd worden. Daar-
naast komt het voor dat autobedrijven voertuigen verhuren aan (drugs) 
criminelen.

Ondermijnende criminaliteit
Men spreekt van ondermijning als criminele organisaties misbruik ma-
ken van personen, organisaties en structuren om hun activiteiten te kun-
nen uitvoeren. Het tegengaan van ondermijning kan de overheid niet al-
leen. Inwoners kunnen signalen melden bij de gemeente, de politie via 
telefoonnummer 0900 8844 of via www.politie.nl/aangifte-of-melding-
doen of via Meld Misdaad Anoniem op tel. 0800 7000. 

Juf Elina geeft op 1,5 meter afstand les aan de kinderen van groep 4.
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Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona. 

Blijf up-to-date rondom het coronavirus

Voorkom natuurbrand
Ga zorgvuldig om met vuur in de natuur. Het brengt namelijk risico’s met zich 
mee. Zeker als het al een tijdje droog is. Natuurbranden ontstaan makkelijk als 
het droog en warm is, en zijn moeilijk te blussen.

Fases natuurbrand
Het natuurbrandgevaar in Nederland wordt 
weergegeven via een zogenaamde natuur-
brandrisico-index. Via meetstations in na-
tuurgebieden wordt de droogte van de ve-
getatie gemeten, evenals de temperatuur, 
luchtvochtigheid en wind. Tel die factoren 
bij elkaar op en je kunt berekenen hoe 
groot het gevaar voor het ontstaan van na-
tuurbranden is. In het algemeen geldt dat 
in natuurgebieden met bos, heide en/of 
gras(duinen) de kans op natuurbrand toe-
neemt bij droog weer. Een natuurbrand kan 
zich in droge periodes zeer snel en onvoor-
spelbaar ontwikkelen.
Op www.natuurbrandrisisco.nl wordt aan-
gegeven wat het risico op natuurbrand is in 
een bepaald gebied. Afhankelijk van het 
gevaar houdt de brandweer meer mensen 
en materieel paraat om een eventuele na-
tuurbrand snel te kunnen bestrijden.

Verkenningsvlucht
Om brand in de natuur tijdig te kunnen ont-
dekken, zet de brandweer in onze regio 
vaak het verkenningsvliegtuig Charly in. Als 
het heel droog is, voert dit vliegtuig verken-
ningsvluchten uit boven de risicovolle ge-
bieden. Mogelijke brandhaarden kunnen 
vanuit de lucht snel worden ontdekt. Op de 
grond kan dan voor passende inzet van de 
brandweer worden gezorgd.

Stookverbod
Als er een periode van droogte is, kan de 
Veiligheidsregio Utrecht adviseren aan ge-

meenten met een verhoogd natuurbrandri-
sico, zoals de gemeente De Bilt, om een 
stookverbod in te stellen. In of vlakbij na-
tuurgebieden is open vuur zoals een kamp-
vuur, vuurkorf of barbecue dan verboden. 

Tips om natuurbrand te voorkomen
-  Wees altijd voorzichtig met vuur. Open 

vuur (bijvoorbeeld een vuurkorf of barbe-
cue) mag alleen op de speciale picknick- 
en vuurplaatsen of met toestemming van 
de terreineigenaar op een ruim verhard of 
zanderig stuk ondergrond. Maak in droge 
periodes geen open vuur.

-  Veroorzaak niet per ongeluk een natuur-
brand: gooi daarom sigaretten en glas al-
tijd in de prullenbak of neem het mee. 
Denk ook aan gebruikte kolen van de bar-
becue of opgehoopt tuinafval (broei). Lie-
ver nog: rook niet in de natuur.

-  Wees alert op verdachte situaties en meldt 
die bij de terreineigenaar of een hulp-
dienst.

-  Parkeer je auto niet buiten de daarvoor 
bestemde plekken. De katalysator die zich 
aan de onderkant van de auto bevindt, 
wordt vaak erg heet, maar ook een hete 
uitlaat kan in hoog en droog gras brand 
veroorzaken

-  Houd bij het parkeren bij natuurterreinen 
rekening met toegangswegen voor de 
brandweer en waterwinplaatsen zoals 
brandputten en blokkeer deze niet.

-  Houd wegen en paden vrij voor brand-
weervoertuigen.

Reisbegeleiders gevraagd
U kent ze vast wel, de busjes die dagelijks 
leerlingen vervoeren naar hun school voor 
speciaal onderwijs. Een mooie oplossing, 
maar vaak kan het ook anders. Daarom 
start de gemeente De Bilt het project ‘De 
Reiskoffer’. De leerlingen leren daarmee 
zelfstandig naar school te gaan. 

Zo moeten ze bijvoorbeeld de weg naar 
school leren. Dat kan per fiets of met het 
openbaar vervoer. In ‘De Reiskoffer’ kunnen 
leerlingen kiezen uit een paar mogelijkhe-
den. Lijkt het u leuk om deze kinderen te 
helpen? Voor het onderdeel ‘Samen Reizen 
met…’ zoeken wij vrijwilligers om deze kin-
deren te leren zelf te reizen. 

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Liesbeth Koerts 
van ‘De Reiskoffer’ voor meer informatie, 
telefonisch via 06-13184616 of per e-mail: 
liesbethkoerts@carolienaalders.nl.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige 
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Obrechtlaan: rioolrenovatiewerkzaamheden tot 15 juni 2020.
De Bilt:   Utrechtseweg (N 237): voorbereidende werkzaamheden kabels en leidingen 

ten behoeve van plaatsen faunatunnel. Overlast op fietspad tot 31 juli 2020. 
De Bilt:   Looydijk: leidingwerkzaamheden, waarschijnlijk tot eind juni.
De Bilt:   Tuinstraat: afgesloten voor alle verkeer (incl. voetgangers) vanwege werk-

zaamheden aan de waterleiding, op 17 en 18 juni.
De Bilt:   Alfred Nobellaan: wegafzetting vanaf Marie Curieweg t/m Professor Doctor J. 

Tinbergenweg, van 8 juni t/m 3 juli.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen en aan de wegen kunnen het gehele 
jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.  

Raadsvergadering
Commissie- en raadsvergaderingen worden heden op alternatieve wijze ge-
houden. Vergaderingen zullen tot 1 september 2020 digitaal blijven en vinden 
plaats door middel van videobellen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 juni om 19.30 uur. Naast het Vragenhalfuur, 
de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwer-
pen (onder voorbehoud):
-  Instemmen met aangescherpt kader en Contour Ruimtelijk Economisch Programma U10 

alsmede vaststellen budgetwijziging
-  Instemmen met Ontwerp Regionale Energiestrategie en Concept Bod U16
-  Vaststellen participatieniveau, vervolgproces en budget woningbouwopgave
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Larenstein, 1e herziening’

Meekijken en stukken
De raadsgriffie tracht de digitale vergaderingen live te streamen via debilt.raadsinformatie.
nl. Als dit niet lukt, zullen audio/video-bestanden van de vergadering achteraf worden ge-
upload. Agenda’s en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt 
u zoals gebruikelijk op debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u vragen over de agenda of de stuk-
ken dan kunt u bij de griffie terecht, via raadsgriffie@debilt.nl of bel (030) 228 91 64. 

Verruiming openingstijden en bereikbaarheid 
gemeentehuis
Vanaf maandag 22 juni is het gemeente-
huis weer van 08:30 tot 17:00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. De balies burgerza-
ken in het gemeentehuis komen daarmee 
ook weer beschikbaar voor andere produc-
ten dan alleen spoedzaken. We werken al-
leen op afspraak. Maak een afspraak via 
www.debilt.nl. Er is nog geen avondopen-
stelling op dinsdag. 

Maatregelen
Wij verzoeken u om de landelijke maatre-
gelen te volgen en dus niet naar het ge-
meentehuis te komen met griepverschijn-
selen. Kom alleen en houd 1,5 meter 
afstand tot elkaar en de medewerkers. In 
het gemeentehuis zijn routes op de vloeren 
gemarkeerd. Een gastheer of -vrouw bege-
leidt u waar nodig. Wij vragen u met pin te 
betalen, niet met contant geld. 

Afval en milieustraat
Milieustraat weer open op zaterdag
Sinds 6 juni is de milieustraat weer geopend 
op zaterdagen van 9.00 tot 16.00 uur! Vei-
ligheid blijft belangrijk voor bezoekers en 
medewerkers. Daarom worden maximaal 
10 voertuigen tegelijk op het terrein toege-
laten. Dit kan leiden tot langere wachttij-
den.

Oud papier Maartensdijk en 
Groenekan
Afval wordt op de normale dagen ingeza-
meld. Enige afwijking (en anders dan ver-

meld in De Vier-
klank van woens- 
dag 10 juni) is nog 
de inzameling van 
het oud papier 
Maartensdijk en 
Groenekan. Het 
papier werd niet 
opgehaald op za-
terdag 13 juni. Dit 
gebeurt op don-
derdag 18 juni.

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

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl

Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.

Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775
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 3.99 
800 GRAM

NU

 1+1
GRATIS 

NU

 2+1
GRATIS 

 3.99 
500 GRAM

4.99 
3 STUKS

 8.49 
2 PAKKEN

PER STUK

4.99 

 Robijn wasverzachter 
 3 fl essen van 750 ml 
Van /8.55 - /11.97
 Voor 2.85 - 3.99 

 Rundergehakt 
Van /4.79

 Banderos 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /0.78 - /3.58
Voor 0.39 - 1.79

 G'woon chocoladereep of -tablet 
  Alle soorten 
 3 stuks 
 Van /2.76 - /4.98
Voor 1.84 - 3.32

 Vaderdagschnitt 
 Voor circa 6 personen 
Van /5.99

Blauwe bessen
Beker van 500 gram
Van /5.99

 Chocomel of Fristi 
 3 fl essen van 0.3 liter 
Van /2.90 - /3.33
 Voor 0.98 - 1.11

 Zwitsal deodorant, 
Axe, Dove of Rexona
 Alle soorten
Van /7.17 - /20.70

Douwe Egberts Aroma 
Rood, Décafé of Intens
2 zakken van 500 gram, 
pakken van 500 gram of 
zakken met 54 pads 
Van /9.38 - /13.58

 Per kilo 
7.98

G’woon 
gezien op 

TV
Gezien op

TV

Verkrijgbaar van 

    woensdag 17 t/m 

   zondag 21 juni

Bekijk alle cosmetica 

aanbiedingen op 

hoogvliet.com
/folder

NU

 1+2
GRATIS 

NU

 1+2
GRATIS 

  Bestel ook op 

gebakshop.hoogv
liet.com
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Wereldwijs weer terug 
naar normaal

door Henk van de Bunt

Voor de basisscholen was de periode, dat men geheel of gedeeltelijk gesloten was een bijzondere 
tijd. Nog steeds zijn er veel coronamaatregelen terug te vinden in en rond de school, maar het 

ritme kon gelukkig weer opgepakt worden. Inmiddels draait basisschool Wereldwijs 
sinds 8 juni weer met volledige groepen en op alle dagen van de week.

Welke gevolgen heeft het voor kin-
deren als het schooljaar zo anders 
verloopt? Nu iedereen weer op 
school is, is het tijd om het net op 
te halen. Is er sprake van achterstan-
den. Sommige dingen moeten op 
een andere manier gedaan worden. 
Heeft het soms misschien ook voor-
delen? Directeur Annemarie Hoorn-
sman vertelt: ‘De leerkrachten van 
Wereldwijs hebben inmiddels wel 

een beeld van de ontwikkeling van 
de kinderen in de afgelopen tijd. We 
kijken eerst naar het lezen, schrijven 
en rekenen. Je ziet dat als ouders de 
tijd en de mogelijkheden hadden 
om de kinderen dagelijks te bege-
leiden bij het thuiswerk, er meestal 
geen sprake is van achterstanden. 
Daar waar dat voor de ouders min-
der goed te doen was, zien we wel 
dat kinderen nu extra ondersteuning 

nodig hebben. Met extra handen in 
de school zorgen we daarvoor. Ook 
in de periode na de grote vakantie 
verwachten we nog wel extra in-
structie te moeten bieden aan wie 
nog wat moet inlopen. We hebben 
daar gelukkig de leerkrachten en de 
middelen voor. We hebben er alle 
vertrouwen in dat deze corona-tijd 
geen blijvende achterstanden ople-
vert voor onze leerlingen’. 

Gedag zeggen
Het was heel bijzonder hoe de kinde-
ren op 11 mei de school weer inkwa-
men. Heel timide, heel voorzichtig. 
Dat de halve groep er maar mocht 
zijn drukte ook de kinderen met de 
neus op de bijzondere situatie. De 
tijd met halve groepen zorgde er-
voor, dat kinderen wenden aan de 
maatregelen: het vele handenwas-
sen, ook op school. Dat we niet meer 
allemaal tegelijk door dezelfde deur 
lopen, maar met afstand van elkaar 
de nooduitgangen ook gebruiken. 
En misschien wel het meest ingrij-

Eindelijk mochten de schaaklessen ook weer doorgaan.

Groep 7 vindt het helemaal top om er weer te zijn!

Inspirerende bomen
‘Joris... wordt het niet weer eens tijd dat je wat schrijft in De Vier-
klank?’ luidt de veel gestelde vraag. Mijn antwoord: ‘Ik mis elke 
vorm van inspiratie!’ De coronacrisis, maar meer nog de droogte, 
zorgden er voor dat ik de toekomst wat somber in zag. Een collega 
van me, die in het bos woont, stuurde me zelfs foto’s van een das 
rond zijn huis, om mij op te vrolijken. Niet lang daarna begon het 
te regenen en klaarde het in mijn brein op.

‘Ik wil wel wat schrijven maar het enige dat me echt bezighoudt zijn de 
vele bomen die dood gaan in ‘mijn’ bossen’.
‘Schrijf daar dan wat over!’ riep een natuurliefhebber.
‘Euh ja, nou vooruit dan maar.’

Het sterven van bomen is een bijzonder fenomeen dat lang kan duren. 
Van eiken wordt zelfs gezegd dat ze eerst driehonderd jaar groeien, daar-
na driehonderd jaar zijn en tot slot driehonderd jaar sterven. Alles lijkt 
nu anders. In drie jaar tijd, drie jaar droogte, zie ik bomen in rap tempo 
aftakelen. Met man en macht geven we bij het Utrechts Landschap water 
aan de jonge aanplant om deze in leven te houden. 
Volwassen bomen water geven is onbegonnen werk. Daarvoor zijn an-
dere maatregelen nodig. Bijvoorbeeld hogere waterpeilen, de verant-
woordelijkheid van de waterschappen. Maar goed, dat oeroude instituut 
is helaas niet zo snel, dus daar reken ik maar niet op.
De gemeenten dan, die zorgen vanzelfsprekend goed voor hun bomen, 
toch? Eigenlijk reken ik daar wel op. De gemeenten zijn er immers voor 
ons en de bomen gaan misschien de wereld wel redden. Nou, 1+1 = 2, de 
gemeenten zullen niet zomaar bomen kappen. En als ze dat al doen, dan 
wel om een heel goede reden, toch? Als die er al is. Want nu er zoveel 
bomen door de droogte sterven, is bomen kappen eigenlijk uit den boze.

Alweer word ik verrast. De gemeenteraad hier ligt al een tijdje in de 
clinch omdat een vleesverwerkingsbedrijf graag wil uitbreiden. Monu-
mentale eiken dreigen te moeten wijken voor dit bedrijf dat vlees impor-
teert uit Nieuw-Zeeland en Australië, alsof we hier niet genoeg vlees heb-
ben (ik denk zelfs te veel). Het is een familiebedrijf dat al bestaat sinds 
1945, dat is mooi, daar houd ik van. Maar... zij willen graag uitbreiden, 
ten koste van bomen. Anders... zo las ik ergens, dreigen ze met opstap uit 
de gemeente. 
Het lijkt mij dat de gemeente zich niet laat chanteren. Die eiken zijn hier 
al ver voor 1945 gevestigd. Zij hebben oudere rechten, zij zijn de longen 
van de gemeente, al vele generaties. Dus gemeente, geef me inspiratie en 
laat die bomen staan!!

Joris Hellevoort
boswachter Utrechts Landschap

pende: dat de ouders niet meer mee-
lopen de school in, maar bij het hek 
gedag zeggen en je weer opwachten. 

Rust
Hoornsman vervolgt: ‘Bijzonder 
om te merken dat het alleen naar 
binnen komen een andere dyna-
miek in de school geeft. Kinderen 
worden zelfstandiger: je eigen tas 
dragen, je eigen jas ophangen. Om-
dat er alleen kinderen en leerkrach-
ten op het plein en door de gangen 
lopen heerst er rust in de school. 
Dat maakt dat de kinderen ook 
rustiger de klas inkomen, ontspan-
nen met elkaar een praatje maken 
en op hun plekje gaan zitten. De 
kinderen hebben nu meer oog voor 
elkaar. Iets om over na te denken. 
We missen de ouders in de school, 
maar misschien moeten we dat op 
een andere manier organiseren in 
de toekomst, met vaste inloopmo-
menten bijvoorbeeld’. 

Digitaal
De corona-tijd bracht ook aan het 
licht dat niet alle kinderen thuis 
de beschikking hebben over digi-
tale hulpmiddelen om schoolwerk 
te maken. Inmiddels heeft men 
daar met hulp van Stichting Delta 
en de overheid goede oplossingen 
voor gevonden. Mocht Wereldwijs 
ooit weer dicht moeten door een 
corona-golf dan kan er materiaal 
in bruikleen meegeven worden aan 
de kinderen die dat nodig hebben.  
Inmiddels is het 17 juni, de kin-
deren hebben elkaar en hun ritme 
weer gevonden in de klas. Hoorns-
man tenslotte: ‘Of ze daar blij mee 
zijn? Nou en of! Het samen kun-
nen delen en spelen is een essen-
tieel onderdeel in een kinderleven, 
je vaste vrienden in de klas, de 
dagelijkse routines, het voorlezen 
van de juf, iedereen is dolgelukkig 
dat ze er weer zijn met elkaar’. 

Corona proof kunstles
door Henk van de Bunt

De jaarlijkse interactieve kunstlessen over het leven van kunstenaar Jits Bakker vinden 
momenteel plaats in zijn atelier ‘de kooi’ en het aangrenzende beeldenlabyrint in 

De Bilt. De organiserende partijen Kunst Centraal en de Stichting Jits Bakker 
Collectie hebben gezamenlijk een manier gevonden om ‘corona proof’ les 

te geven aan de in totaal honderden schoolkinderen van groep acht. 

Het educatieprogramma bestaat uit 
4 lessen. Voorafgaand aan het be-
zoek aan het atelier en het beelden-
labyrint, krijgen de leerlingen in de 
eerste les een introductie, waarbij 
onder andere een film wordt getoond 
over het leven van de kunstenaar. De 
tweede les is - geheel in de geest van 
deze tijd - is een virtueel bezoek aan 
het beeldenpark Jits Bakker op land-
goed Beerschoten. Tijdens de derde 
les wordt er een bezoek gebracht aan 
het atelier. Daar staan de gastdocen-
ten van de Stichting Jits Bakker Col-
lectie klaar om bevlogen te vertellen 
over de veelomvattende kunstcol-
lectie, waarna de scholieren zelf 
kunsttekeningen gaan vervaardigen 
in het labyrint. Als afsluiter van het 
kunstprogramma worden deze teke-
ningen verder uitgewerkt en gaan de 
leerlingen ook nog aan de slag met 
boetseerwas, om zelf een beeldje te 
maken. 

Corona
‘Door de coronacrisis hebben wij 
passende maatregelen moeten tref-
fen. Zo blijven de gastdocenten 
ruim op afstand, dragen zij fluores-
cerende hesjes, staan er overal des-
infecterende pompjes en hebben we 
kleine groepen gecreëerd. Ook de 
routing is aangepast’, vertelt zoon 
Tibo van de Zand van de Stichting 
Jits Bakker Collectie. ‘Het is fantas-
tisch om het enthousiasme van de 
jeugd mee te maken in het atelier, ze 
zijn erg onder de indruk. Bezig zijn 
met kunst is goed voor het creatieve 
denkvermogen, maar daarnaast is dit 
ook een positieve afleiding voor de 
leerlingen in deze crisistijd’, aldus 
Van de Zand. De lessen duren nog 
tot en met vrijdag 19 juni. 

De kooi
Het atelier ‘de kooi’ van Jits Bak-
ker wordt als iconisch beschouwd, 

omdat de kunstenaar hier ruim 50 
jaar heeft gewoond en gewerkt 
aan beroemde beelden in bin-
nen- en buitenland. Monumentale 
beelden in wereldsteden, op plei-
nen en tentoonstellingen zorgden 
ervoor dat hij wereldwijde faam 
verwierf. Jits ontmoette tijdens 
zijn leven veel wereldleiders en 
prominenten, ook ons Konings-
huis bezit diverse werken van Jits 
Bakker. Sinds 1999 bevindt zich 
op het landgoed Beerschoten in 
De Bilt het Beeldenpark met een 
permanente verzameling van 31 
van zijn beelden. Zie ook website 
www.jitsbakkercollectie.com.

Een van de leerlingen van groep 8 van de Julianaschool in Bilthoven tekent 
het beeld na uit de Griekse mythologie genaamd ‘Theseus en Ariadne’.

De 12-jarige Maick vindt het werk 
van Jits heel inspirerend. 



Oude trekzaag, leuk voor 
decoratie of gebruik. €25,-. 
Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
Met SPOED te koop gevraagd 
woningen tot €500.000 in De 
Bilt. Info vreeswyk.wte@
ziggo.nl, tel. 030-2730744 of 
06-20969631

Fietsen/ brommers
Damesfiets Gazelle Eclipse, 
frame 61cm. 3 jaar oud, wei-
nig gebruikt. Prijs 400 euro 
06-15526170

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

Zoek je nog vakantie werk? 
Wij zoeken jongeren voor 
allerlei klusjes in en om huis. 
Dagen en tijden in overleg. Tel 
06-15526170

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

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

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

PEDICURE vakkundig voor 
de makkelijke en moeilijke 
voeten, komt aan huis, blijf 
niet tobben tevens verpleeg-
kundige, Bent u gezond, 
ja, verkouden, nee. Ik werk 
op basis van genezing in 3 
à 4 behandelingen!! Tel. 
0648566394

Betrouwbare huishoudelijke 
hulp aangeboden. Referenties 
beschikbaar. Tel. 06-84291804

Lieve ervaren GASTOUDER 
zoekt leuk gezin voor meerde-
re dagen per week. Geen bso 
voor meer info 06-10116049

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 

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
zgan SCOOTMOBIEL met 
extra’s, Panther 4sDelta zwart 
4-wiel, comfortabel compact 
compleet,  stabiel wendbaar 
+regenhoes+ meer €1.275,-. 
Tel.06-14637618

Telefoonhoesjes voor 
SamsungGalaxy S8 licht-
bruin leatherlook bookcase, 
Galaxy S5 zwart bookcase en 
Galaxy S6 zwarte kunststof 
cover. Nieuw in verpakking 
p/s €3,50. Tel. 06-22526995

Gratis af te halen een Johannes 
orgel. Tel: 06-50257774

Boek van Rosita Steenbeek: 
De laatste vrouw €1,- Tel: 
06-14040516

3 boeken van Unni Lindell: 
Honingval, Boeman en 
Nachtzuster €3,- Tel: 
06-14040516

10 Boerenbonte eierdopjes 
€5,- Tel: 06-14040516

Radiatorkachel 220volt 2kwh 
zgan op wieltjes €20,- Tel. 
06-13285848

Tafelpoolspel met 1 keu afm. 
90x50cm €25,- tafelvoetbal-
spel afm. 50x30cm €10,-. Tel. 
0346-213195

Vaas 80cm hoog, mat grijs/
goudkleurig met keramieken 
slingers bloem versieringen 
€25,- 06-15526170

Elektrische onkruidbrander/
verwijderaar nieuw €25,-. Tel. 
06-16613197

Kunststof moddervangbak in 
achterbak voor een Renault 
Senic Megane €25,-. Tel. 
06-50237501

1 x torenventilator, 2 x staande 
ventilator €10,- per stuk. Tel. 
06-50237501 

Meisjes-half-hoog-slaper in 
goede staat. bxl 1.20 x 2.20 
m met trapje en bureau. €50,-. 
Zelf demonteren en vervoeren. 
De Bilt. Tel. 06-12834990

Vitrinekast met lades, glazen 
planken en verlichting. Prijs 
150 euro 06-15526170

Diversen landelijke en bro-
cante woon accessoires. 
Prijzen tussen 2,50-25 euro. 
06-15526170

Vaas 80 cm hoog, mat grijs/
goudkleurig met keramieken 
slingers bloem versierin-
gen. Prijs 25 euro Voor info 
06-15526170

Jongens kleding, jassen en 
schoenen vanaf maat 110 tm 
140. Diverse merken. Prijzen 
vanaf 2,50 per kledingstuk. 
06-15526170

Luxe Rollator, lichtgewicht, 
inklapbaar, antilek banden en 
tasje voor boodschappen  kleur 
zwart  €50,00. Stabiele bad-
kruk, antislip voor in de dou-
che €7,50. Tel. 06 30427794

Twee speelkleden voor kin-
deren v.a. 2 jr. met afbeelding 
wegen.  Samen €6,00. Tel. 
0346-243758

Handgeknoopte tafelloper van 
een zonnebloem. Als nieuw. 
€50,-. Tel. 0346-243758

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

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

Gezocht: Apothekersassistente in opleiding. Een salaris 
en een opleiding?! Zoek je een werkend leren plek? Wij 
hebben plek voor BBL-er. 2 jarige versnelde opleiding ROC 
Amersfoort (na de HAVO). Ook plek voor 3 jaar MBO4 
BOL opleiding tot assistente.
Interesse: bel of kom langs. Aanmelding voor 1 juli! 
Apotheek Maertensplein 0346-210605 (Rianne of Els)

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 
Ik kom ook bij u thuis. telefoon: 06-29060003

Timetoplay-debilt helpt met het opvoeden van uw hond,
verlicht het alleen zijn als u weg bent of maakt van u de 
leukste speelpartner voor de hond. Kijk op www.timetoplay-
debilt.nl of bel met 06 1900 1860 voor meer informatie.

Geen inspiratie voor een vaderdagcadeau dit jaar?
Laat Portretbon.nl  je helpen. Geef een fotoshoot cadeau. 
Snel geregeld en superleuk. Kijk op www.mannenportret.nl 
van Fotostudio Janders

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-
franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

GEZOCHT huurwoning met 
minimaal 3 slaapkamers en 
tuin in Maartensdijk max €800 
(spoed) 06-15412471 

APPARTEMENT of tuinhuis 
te huur gezocht. Al jaren ben 
ik in interieurverzorgster in 

Bilthoven e.o. Nu ben ik op 
zoek naar een klein apparte-
ment of tuinhuis. Uw reac-
tie graag op 06-48965742 of 
aneta.kosa123@gmail.com

Te huur: ruime GARAGE 
BOX/opslagruimte centrum 
Bilthoven. Tel. na 17.00 uur 
035-6560764 / 06-24760212

Op ‘t bankje
Al wandelend denk in aan de mogelijkheden die er nu allemaal 
zijn op het gebied van communicatie. Je kunt elkaar tegen-
woordig bellen en tegelijk ook zien. Met meerderen tegelijk is 
ook mogelijk en in deze coronatijd kunnen vergaderingen ook 
digitaal plaatsvinden. Ik heb al mensen gehoord het zo willen 
houden, want je hoeft er de deur niet voor uit. Als ik langs het 
bankje loop zie ik er een man wat onrustig met een bos bloemen 
en een gebaksdoos zitten. Wanneer heb ik dat tafereel eerder 
gezien. Ik heb het later nog eens opgezocht en het is alweer 
vijftien jaar geleden dat er een man ook met een gebaksdoos 
en een bos bloemen bij me kwam zitten en opgewonden een 
wonderlijk verhaal vertelde. Hij had net een goed bericht ge-
kregen en wilde dat aan mij kwijt. Een vriend van hem was 
getrouwd met een Filippijnse en ze waren met vakantie naar 
de Filippijnen geweest. Voor ze naar een ander gebied in het 
land zouden gaan om vakantie te houden logeerden ze een paar 
dagen bij de broer van de vrouw in Manilla. Daar waren haar 
vader en moeder ook naar toe gekomen zodat ze een paar da-
gen bij elkaar konden zijn. Hij vertelde dat zijn schoonvader op 
een ochtend een wandelingetje was gaan maken. Dat deed hij 
iedere ochtend maar dit keer was hij niet meer teruggekomen. 
Ze hadden overal gezocht, de politie ingeschakeld, in een tele-
visieprogramma een oproep gedaan en zijn foto laten zien, maar 
hij was weg en bleef weg. Er waren zelfs een paar paragnosten 
ingeschakeld die allemaal zeiden dat hij nog leefde en in de 
buurt was maar hij werd niet gevonden. Hopeloos werden ze 
ervan, vooral zijn schoonmoeder. Van de vakantie hadden ze 
niet meer kunnen genieten en toen ze weer thuis waren belden 
ze iedere dag, maar er was nooit een goed bericht. Ik had echt 
medelijden met ze want het moest vreselijk zijn in zo’n onze-
kere situatie te moeten verkeren. Zo maar van de aardbodem 
verdwenen tijdens een wandeling. Maar het goede nieuws was 

dat ze hem na een maand toch hadden gevonden. Zijn vriend had 
hem net verteld dat hij tijdens zijn wandeling een beroerte had 
gekregen en in elkaar gezakt was. Hij was zijn stem kwijt en had 
toevallig ook geen identiteitskaart bij zich. De politie had hem 
toen meegenomen naar een opvanghuis voor ouderen en daar 
hadden ze hem een maand lang goed verzorgd. De familie had 
ten einde raad zijn foto nog een keer op de televisie laten zien en 
toen had een verpleegster van dat opvanghuis hem herkend. Het 
klonk als een sprookjesverhaal en was bijna niet voor te stellen. 
De familie was natuurlijk heel erg opgelucht en blij. Hij vertelde 
dat zijn schoonvader nog steeds niet kon praten maar het feit dat 
hij gevonden was vond hij geweldig. De man op het bankje vond 
het een felicitatie waard en had dus een boeket bloemen en een 
taart voor zijn vriend en zijn vrouw gekocht om het te vieren. 
De man vertelde dat hij heel laatdunkend over de paragnosten 
had gedaan die gezegd hadden dat hij nog leefde, maar het bleek 
toch zo te zijn. In deze digitale tijd had het met 
de sociale media vast sneller opgelost 
kunnen worden, want we leven duide-
lijk in een andere tijd. Bij het pro-
gramma Spoorloos zie je af en toe 
ook wel dat door toeval de juiste 
mensen worden opgespoord, maar 
deze gebeurtenis zou je zo kunnen 
verfilmen. Toch raar dat een man 
met een bos bloemen en een taart 
deze herinnering weer bij 
me laat leven.

Maerten
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Sporten in Corona-tijd
- Salvo doet volleybaltrainingen buiten -

door Kees Diepeveen

Het wedstrijdseizoen van alle sport-
verenigingen is in maart abrupt be-
eindigd door de coronacrisis. Toen 
duidelijk werd dat deze periode wel 
eens heel lang kon duren gingen 
verenigingen na de eerste versoe-
peling van de bepalingen op zoek 
naar manieren om wel te kunnen 
sporten. Zo ook volleybalvereni-
ging Salvo’67 uit Maartensdijk.

Evenals andere verenigingen volgt 
het bestuur van Salvo de ontwik-
kelingen op de voet. Voorzitter Eric 
Landwaart: ‘We zijn binnen het 
bestuur gaan brainstormen toen in 
april bekend werd dat landelijk de 
jeugd t/m 12 jaar vanaf begin mei 
weer vrijuit mocht gaan sporten en 
de jeugd van 13 tot en met 18 jaar 
weer mocht sporten met inachtne-
ming van de 1,5 meterregel. Het 
protocol verantwoord sporten met 
jeugd geeft uitvoering aan de regels 
die in acht genomen moeten wor-
den’.

Stratenvolleybaltoernooi
Volleyballen in de buitenlucht is 
ook heel goed te doen. Salvo is met 
het fenomeen buitenvolleybal be-

kend en heeft in Maartensdijk 25 
jaar lang een Stratenvolleybaltoer-
nooi georganiseerd op Konings- c.q 
Koninginnedag. Drie jaar geleden 
heeft de vereniging dat voor het 
laatst gedaan als onderdeel van de 
viering van het 50 jarig jubileum op 
het bijveld van korfbalvereniging 
Tweemaal Zes. 

Coronamaatregelen
Het lag voor de hand om het aan-
bod van TZ te accepteren om hun 
terrein weer te gaan gebruiken 
voor buitentrainingen. Eric Land-
waart: ‘Met TZ hebben wij goed 
contact. Vanuit de vereniging heb-
ben Daisy van Ek en Maurice ter 
Horst dit coronaproject opgepakt 
en hebben de bezichtiging gedaan 
van het grasveld naast het pavil-
joen. Al gauw was duidelijk dat 
buitentrainingen voor alle trai-
ningsgroepen daar heel goed te 
organiseren zijn; temeer omdat TZ 
voor de eigen vereniging alle co-
rona-maatregelen op hun sportac-
commodatie al hadden genomen. 
Bovendien kreeg Salvo toestem-
ming om de volleybalnetten te la-
ten staan voor de periode dat wij 

gebruik maken van de voorzienin-
gen. Dat scheelt enorm veel werk 
voor en na de trainingen’. 

Toezichthouders
Na uitvoerige bestudering van de 
coronaregels van RIVM, NOC/
NSF en de Nevobo is er enorm veel 
werk gemaakt om de verplichte 
protocollen op te stellen. Voor elke 
sporter, trainer of functionaris is 
uitvoerig beschreven aan welke 
regels zij moeten voldoen. Toe-
zichthouders checken op de trai-
ningsavond of iedereen zich aan de 
veiligheidsregels houdt . Eric Land-
waart: ‘Ik ben trots op het werk dat 
Daisy en Maurice gedaan hebben 
om onze leden weer de gelegenheid 
te geven om lekker te volleybal-
len. Alle trainingsgroepen trainen 
op dinsdagavond in 3 tijdsblokken 
van een uur. Tot op heden hebben 
we het weer mee gehad en dat was 
te merken aan de opkomst. Onze 
trainers en leden vinden het heer-
lijk om weer te kunnen volleybal-
len. Vooralsnog trainen we alleen 
in juni. Blijft het enthousiasme dan 
gaan we kijken of er voor de maand 
juli nog iets geregeld kan worden’. 

Ook de recreantengroep van Salvo speelt met veel plezier hun partijtjes in de openlucht.

Kievit heeft alle leerlingen 
weer in de klas

door Henk van de Bunt

De basisscholen gingen vanaf maandag 8 juni definitief weer alle dagen open voor alle 
leerlingen. Twee weken geleden werd dit besluit al genomen door het kabinet, maar toen 

nog wel met een slag om de arm voor het geval het coronavirus zich toch weer zou verspreiden. 

Het vooruitzicht om de deuren de-
finitief helemaal te openen, zou 
alleen niet doorgaan als ‘uit alle 
lopende onderzoeken naar de ver-
spreiding van het virus in het pri-
mair onderwijs blijkt dat dit niet 
verantwoord zou zijn’, aldus het 
kabinet twee weken terug. 

Obs De Kievit
Schoolleider Angelique Roozend-
aal vertelt: ‘Alle leerlingen op 
basisschool De Kievit zijn weer 
gestart deze week. Het hele team 
stond te trappelen om alle leerlin-
gen weer te verwelkomen en echt 
weer samen op school te zijn. En 
we hebben nu gelukkig nog de aan-
komende weken met elkaar tot aan 
de zomervakantie. We gaan positief 
het schooljaar met elkaar afronden’. 

Schakelen
‘Wij hebben mede door het snelle 
schakelen van ons bestuur, Wereld-
kidz, ons thuisonderwijs snel kun-
nen inzetten. Door goed overleg, 

duidelijke richtlijnen, samenwer-
king en de inzet van alle ouders heb-
ben we het onderwijs op afstand de 
afgelopen tijd goed vorm gegeven. 

De Kievit is trots op haar leerlingen, blij dat ook echt iedereen weer op 
school en in goede gezondheid is. 

Jeu de Boules 
terug bij Nova

door Henk van de Bunt

Jeu de Boules komt terug naar de Gemeente De Bilt. Vanaf juni 
2020 zijn de jeu-de-boules-faciliteiten van Korfbalvereniging 
Nova klaar voor gebruik. 

Het terugbrengen van jeu de boules in Gemeente De Bilt is een initia-
tief van de korfbalvereniging en Mens De Bilt. Buurtsportcoach Maikel 
Rijdes vertelt: ‘Om dit te vieren organiseert Nova in samenwerking met 
Mens een Jeu de Boules-toernooi op zaterdag 4 juli om 13.00 uur. Er 
is plek voor 16 koppels, die zich gratis kunnen aanmelden via jeude-
boules@kvnova.nl. Er wordt rekening gehouden met de dan geldende 
coronamaatregelen’.

Nova beschikt over 2 prachtige jeu de boules banen; een grintbaan en 
een bosbaan. Elke woensdag vanaf 19.30 uur en elke zaterdag vanaf 
13.00 komen de jeu de boulers samen om een balletje te gooien. Wilt u 
een keer meedoen, laat het weten via jeudeboules@kvnova.nl 

Steven Bakker, bestuurslid van NOVA, is blij dat jeu de boules weer 
terug komt bij de vereniging: ‘Jeu de Boules is enorm populair en wij 
hebben prachtige faciliteiten bij ons clubhuis. Een perfecte match.’

Uitslag Wedvlucht 
De vogels van de leden van PV De Bilt kwamen terug van een wed-
strijdvlucht vanuit het Franse Niergies.
De duif/duiven van Ron Miltenburg finishte(n) als 1, 2, 4 en 8, van 
M.J.J. van Zelst als 3de , van Edith Muller 5de, van Peter van Bunnik 
6de, van Comb. Steenbeek + Zn. 7de  en 10de en die van Michel van 
Putten als 9de.

Geslaagde vriendjes- en 
vriendinnetjestraining

Afgelopen zaterdag was er een open training bij Tweemaal Zes. In 
totaal waren er 40 kinderen waarvan 14 nog niet korfbal speelden. Na 
1,5 uur hard gesport te hebben was het tijd om af te sluiten. Na een 
warme dag was een ijsje wel op zijn plek. Daarnaast kreeg iedereen een 
speciale TZ sticker. Alle vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om nog 
eens te komen. (Reinier Enschedé)



Contrast
De natuur is vol contrasten, in vorm, in kleur, geluiden of karakter. 
Wanneer je om je heen kijkt vanuit die tegenstellingen valt een bij-
zondere schoonheid op.

Veenpluis met z’n lange, witte haren licht op langs het donkere wa-
teroppervlak van de veensloot. Onderling verbonden via wortelstok-
ken groeien de planten in familieverband op vochtige, zure grond. Hun 
witglinsterende bloeiwijze, als dwaallichtjes, lokt in sagen en legenden 
mensen het duistere moeras in.
Zwarte luchten vol water verkleuren het gele gras. Regen, als bron van 
leven, wekt zaden uit de slaap. Wuivend gras, gebogen in de wind, be-
nadrukt de strakke lijnen van sloten door de polder, lang geleden gegra-
ven om overtollig water af te voeren.
In de vochtige lucht hangen talloze muggen, in wolken. Behendig vlie-
gen zwaluwen daar laag doorheen, de snavels open.
Een haan kraait schor in het kippenhok, begeleidt de parelende zang 
van de zwartkop in de boom achter het huis.
Jong en oud, groeien van contrast naar eenheid, waar jongeren de taken 
overnemen van hun ouders. Hun verhalen leven voort.
(Karien Scholten)

In haiku:
Natuur in contrast 
Benadrukt ware schoonheid
Echter nooit zwart-wit
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advertentie

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Toetje van de week:
Crème brulée met slagroom € 5,50

Komt u weer buurten
bij Naast de Buren?

We hebben jullie gemist.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
17-06
Do.

18-06
Vr.

19-06
Za.

20-06
Zo.

21-06

Gebakken
diamanthaas

met madeirasaus

Gebakken zalmfilet 
met kruiden-
mayonaise

Salade met gefri-
tuurde kaasjalapeños

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op website.

Restauratie Baronbrug Vissersteeg
door Henk van de Bunt

Komend vanuit de De Bilt kan er op de rotonde Soestdijkseweg-Zuid ter hoogte van de 
Groenekanseweg gekozen worden voor rechtdoor, linksaf naar Groenekan of rechtsaf 

naar de Vissersteeg. De Visserssteeg in De Bilt is een bospad, dat pas door 
burgemeester en wethouders op 6 april 1978 officieel benoemd werd. 

De omschrijving luidde: ‘Vissers-
steeg aan de weg vormende een 
verbinding tussen de Holle Bilt en 
de Soestdijkseweg’. In 1905 werd 
het pad echter al bij raadsbesluit 
officieel als een openbare weg er-
kend. De naam Visserssteeg werd 
in dat besluit gebruikt, zij het in de 
oude spelling.

Niet precies is bekend hoe de naam 
in gebruik is gekomen. Sommigen 
veronderstellen dat de Bunschoter 
en Spakenburger vissers van be-
doeld bospad gebruik maakten als 
die naar Utrecht gingen. Anderen 
zijn van mening dat de naam af-
geleid is van een persoonsnaam. 
In 1735 werd een huisje, dat er 
dichtbij gelegen was, verhuurd aan 
Jan Visch. In de digitale biblio-
theek van de Nederlandse Letteren 
wordt hier ook op geduid: ‘De Vis-
serssteech, die …….aan de oost-
zijde van De Bilt voorkomt ……… 
dankt zijn naam wel aan een familie 
(de?) Visscher 

Brug
Aan de Vissersteeg - aan het einde 
van de parkeerplaatsen - is een 
brug over het aan de zuidzijde 
gelegen water, waardoor het mo-
gelijk is rechtsaf (naar het zuiden) 
de Vissersteeg te vervolgen. Deze 
zogenaamde ‘Baron’- brug ligt aan 
de noordzijde van het park van de 
historische buitenplaats Houdringe 
dus over de sloot die parallel aan 
de zuidzijde van de Vissersteeg 
ligt. Deze brug wordt nu gerestau-
reerd.
 
Baron
Het verhaal gaat dat de toevoeging 
’Baron’ voor de brug zou duiden 
op Godfried Hendrik Leonard ba-
ron Van Boetzelaer, die in 1888 het 
eigendom verwierf van Houdringe. 
Hij zou op zijn wandelingen door 
het park de sloot willen kruisen, 
maar gelijktijdig geen ongewenste 
personen toegang willen verlenen. 
Daarom werd de brug uitgevoerd 
als draaibrug, die na passage ervan 

weer weggedraaid kon worden, 
zodat de vrije doorgang geblok-
keerd was. Restauratiearchitect ir. 
Pieter van Traa vertelt: ‘De naam 
‘Baron’-brug is mogelijk mis-
plaatst. Bij het onderzoek is in de 
oostelijke handrail van de leuning 
aan het zuidelijke uiteinde een in-
geslagen jaartal (?) aangetroffen: 
‘1813’. Dit kan niet slaan op een 
typeaanduiding van de handrail, 
want dat is stripijzer, die een der-
gelijke aanduiding niet kent. In dit 
geval moet de brug zijn aangelegd 
in opdracht van Frederik Jan van 
Westrenen, die van 1779 tot 1842 
eigenaar was’. 

Restauratie
Van Traa vervolgt: ‘De ‘Baron’- 
brug bestaat uit een gemetseld aan 
het uiteinde afgerond landhoofd 
aan de zijde (zuid) van het park, dat 
uitsteekt in het water en boven het 
water uitkomt. Het landhoofd was 
de basis voor het niet meer aanwe-

Een laatste foto van voor de 
restauratie.

De brug wordt van zijn ‘hoofden’ getild.

De brug kan worden afgevoerd.

Op deze prentbriefkaart uit 1920 (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema) kijkt men vanaf de Soest-
dijkseweg in oostelijke richting. De naam Visserssteeg staat niet op de kaart vermeld: ‘Achter Houdringe’ 
luidt het onderschrift. In de wegenlegger van 1857 luidde de omschrijving: Visschersteeg, zandweg, vanaf 
den straatweg om en door de Hofstede Houderingen tot aan den straatweg op Soestdijk. Den straatweg op 
Soestdijk is uiteraard de Soestdijkseweg Zuid. Rechts van het oost-west lopende deel van het zandpad ligt een 
sloot waarlangs rond 1920 een los- en laadplaats was te vinden.

zige centerpunt, waarop de brug 
van oorsprong heeft gedraaid. Het 
loopvlak bestaat uit zes ijzeren pla-
ten; aan de nog aanwezige uitspa-
ringen kan men concluderen dat het 
noordelijke uiteinde van de brug 
naar het westen weg draaide. 
Vermoedelijk draaide hij niet tot 
een positie evenwijdig aan de zui-
delijke walkant, maar een draaiing 
van ongeveer 45 graden was al vol-
doende om te voorkomen dat onge-
wenste bezoekers het park konden 
betreden vanuit de Vissersteeg. 
De planning is, dat voor eind juli 
de restauratie van de landhoofden 
gereed is en dat medio oktober de 
brug wordt herplaatst. 

Tijdelijk
De brug is (tijdelijk) verwijderd 
en wordt elders gerestaureerd. 

Waar nodig en mogelijk worden 
ter plaatse herstellende en vervan-
gende werkzaamheden verricht, 
waarna de brug weer zal worden 
teruggeplaatst. Pieter van Traa: 
‘In het huidige gebruik is de mo-
gelijkheid van draaien niet meer 
noodzakelijk en gewenst. Toch wil 
de eigenaar (Het Utrechts Land-
schap) een restauratie uitvoeren, 
die recht doet aan de ruim 200 
jaar oude brug en wordt de moge-
lijkheid tot draaien gerealiseerd, 
waarbij de brug wordt afgesloten/
geborgd in een positie dat er kan 
worden overgestoken. Vier van de 
zes platen van het loopvlak zijn in-
tact; de buitenste platen zijn deels 
beschadigd. Alle bestaande en te 
hergebruiken ijzerwerk zal moeten 
worden gestraald en voorzien van 
een coating’.
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