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Lage Vuursche neemt afscheid
van smederij en z’n smid
door Henk van de Bunt
De voormalige Smederij van Lage Vuursche aan de Dorpsstraat 15 houdt al jaren de
gemoederen van de inwoners van deze kleine kern van de gemeente Baarn met
zijn bosrijke omgeving op de Utrechtse Heuvelrug bezig.
Op een donderdagochtend begin augustus van dit jaar stond het rieten
dak van de toen net gerenoveerde
villa ‘De Oude Smidse’ in brand.
Door snelle inzet van de brandweer
werd voorkomen dat het vuur zich
verspreidde. Later concludeerde de
politie dat de brand die nacht bij
de oude smederij in Lage Vuursche
was aangestoken na onderzoek met
onder meer een speurhond en het
bekijken van camerabeelden. Die
conclusie van de politie bevestigde
de vermoedens van de buurt, die die
nacht een auto met hoge snelheid
hoorden wegrijden. Dat gecombineerd met het feit dat het vuur alleen
woedde in de rieten kap en dat het
grindpand brandde, maakte het voor
de inwoners van Lage Vuursche
een uitgemaakte zaak: er is sprake
geweest van brandstichting. De

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Groene Lintje 2020
voor Plog It Up De Bilt
Vrijdag 16 oktober is tijdens een digitale bijeenkomst de winnaar bekendgemaakt van het Groene Lintje 2020; dit jaar is dit geworden Plog
It Up De Bilt. Het lintje werd initiatiefneemster Anke Hazeleger later
die dag door middel van een zwerfvuilgrijper uitgereikt door Jacomijn
Baart, voorzitter van de afdeling De Bilt van GroenLinks.
Behalve de winnaar waren nog twee genomineerden, te weten de
Kunstmarkt De Bilt en het Westbroeks Energie Initiatief. Inwoners van
De Bilt konden stemmen via internet en daarbij bracht een ruime meerderheid zijn stem uit op de uiteindelijke winnaar.

De gerealiseerde vernieuwing.
rietspecialisten hebben na het sein
‘brand meester’ delen van het riet
verwijderd.
Het is niet de eerste keer dat er zich
een drama voltrekt in de villa. Jarenlang lag het pand aan de Dorpsstraat

er vervallen bij. In 2018 viel de achtermuur om bij een hevige storm,
sindsdien is het pand aangemerkt als
gemeentelijk erfgoed. In De Oude
Smidse zijn nu woningen gebouwd
die nog steeds te koop staan.

Smederij
De Smederij van Lage Vuursche
aan de Dorpsstraat 15 dateerde uit
het begin van de 19e eeuw en was
generaties lang in het bezit van de
familie Vervat. In het jaar 1854, om
precies te zijn, op 4 oktober, kwam
de eerste Vervat naar Lage Vuursche
om een smidse te beginnen: Piet
Vervat werd op 4 oktober 1854 de
eerste smid van het pand. Heel veel
later zou zijn achterkleinzoon Geurt
de smederij overnemen: hij verkocht
de smederij op hoge leeftijd. Geurt
heeft het pand altijd naar beste kunnen bijgehouden ondanks de sterk
teruggelopen verdiensten. Steeds
minder paarden kwamen langs voor
Een foto van De Vierklank eind 2016 geeft een duidelijke impressie van de nieuwe hoefijzers
Lees verder op pagina 3
(toen nog te realiseren) nieuwe situatie.

Anke Hazeleger verdiende een nominatie voor haar initiatief om De
Bilt schoon te krijgen door te ploggen of te plandelen: het opruimen
van onder meer plastic zwerfafval tijdens het joggen of wandelen. Inmiddels doen al meer dan 100 inwoners van De Bilt hieraan mee. En
doordat de opbrengst wordt geregistreerd via een wereldwijde app is
het mogelijk ook de producenten aan te spreken en deze te vragen hun
verpakking te verduurzamen.
Jacomijn Baart: ‘Het is heel knap hoe Anke in korte tijd zoveel mensen in onze gemeente aan het ploggen en plandelen heeft gekregen,
hoe ze mensen enthousiast maakt en aandacht vraagt voor al het afval
op straat. Hopelijk draagt deze verkiezing ertoe bij dat De Bilt steeds
schoner wordt’.

Jacomijn Baart reikt het groene lintje uit aan Anke Hazeleger.

Afsluitingen bij
onderhoud N417
De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg)
tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in deze periode
een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer.
Vanwege frees- en asfalteringswerkzaamheden aan de hoofdrijbaan is
de weg vanaf het kombord Hollandsche Rading tot aan het kruispunt
Vuurse Dreef/ Graaf Floris V weg afgesloten van maandag 19 oktober
tot en met donderdag 22 oktober telkens tussen 20.00 en 05.30 uur.
Daarna nog van vrijdag 23 oktober vanaf 20.00 uur tot en met maandag 26 oktober 05.30 uur (weekend). Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers. Doorgaand verkeer vanuit Hilversum
richting Maartensdijk en vice versa wordt omgeleid via de Diependaalselaan, de A27 en de N417. 				
[HvdB]
advertentie

De jonge Geurt Vervat beslaat een paard, terwijl vader Goossen Vervat
(rechts) toekijkt. (foto familie Vervat)
pagina
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Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl
Hairdesque

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Dag en nacht bereikbaar:
0346 - 210 700

ontwerp
+
print
+
druk
+
web

Uw lokale
drukwerkspecialist
Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl
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Als een regenboog
vol kleur
Als een zonnetje
heel fel
Een herinnering
zo dierbaar
In gedachten
geen vaarwel

‘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

Onze lieve, sterke en zorgzame vader gaat na een mooi
leven zijn eigenzinnige meisje achterna.

Jacob Cornelis Blauwendraat
Jaap

Bilthoven,
18 oktober 2020
Bennie, in liefdevolle herinnering
Cees
Ineke
Jaap en Helen
Nanny en Jos
Bea en Rob
Albert en Suzanne
Kitty en Harry
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Pr. Gem. Zuiderkapel
25/10 • 09.30u - Ds. J. de Jong
25/10 • 18.30u - Ds. P. Vermeer
Vrijz. gel. gem. Woudkapel
25/10 • 10.30u - OntMoeten op zondag
Aanmelden (verplicht) op www.
woudkapel.nl
Evangelische Gemeenschap,
Koperwieklaan 3
25/10 • 10.00u - spreker
Herman Kesting

R.K. St. Michaelkerk
25/10 • 10.30u - Gebedsviering
J. van Gaans en J. Vroom
Reserveren via www.marthamaria.nl
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/10• 10.00u - spreker Joost Bijl
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
25/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

HERINNERING GRIEPVACCINATIE

Uitsluitend voor patiënten Huisartsenpraktijk Maartensdijk
U kunt zich tussen 16.30 en 18.00 uur melden
dag
maandag 26/10
dinsdag 27/10
woensdag 28/10
donderdag 29/10
vrijdag 30/10

Mondkapje
VERPLICHT
Neem de opro
ep
met barcode
mee

Voordat u naar de praktijk komt

24-1-1941

Maarten van Dijk

17-10-2020

“De fietsenmaker”

Conny & Remko
Sanne & Mike
Elio
Wilma & Dick
Joey & Salissa
Minouche & Evert-Jan
Mariëlle & Paul
Shanine
Ruben

Met het overlijden afgelopen zaterdag van

Maarten van Dijk
verliezen wij een man met een warm hart voor de wielersport.
Als voorzitter van het organisatiecomité ‘Maartensdijkse Acht’ toonde
hij een enorme drive om de jaarlijkse wielerronde in ons dorp te
organiseren. Maarten was ook de initiator van onze Wielerkrant. Zijn
inspiratie blijven wij herinneren en geeft ons kracht naar de toekomst.
Wij zijn dankbaar voor zijn inzet voor de ‘Maartensdijkse Acht’ en
zullen hem niet vergeten.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Ida,
kinderen, kleinkinderen en verdere familie, die wij heel veel sterkte
wensen dit verlies te dragen.
Organisatiecomité ‘Maartensdijkse Acht’
Dirk van der Heide
Jan Westbroek
Patrick Agterberg

Bel eerst!

Voor overleg of een afspraak

Blijf thuis!

Als u Corona gerelateerde klachten heeft
Samen krijgen we Corona onder controle

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

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

St. Maartenskerk
25/10 • 10.30u - Eucharistieviering Pastor
Jozef Wissink. Reserveren via coronavieringensm@marthamaria.nl

PKN - Herv. Kerk
25/10 • 10.00u - Ds. J.C. Breugem
25/10 • 18.30u - Ds. J. Prins

geboortejaar
1961 - 2020
1653 - 1960
1948 - 1952
1941 - 1947
1918 - 1940

Denk na!

PKN - Ontmoetingskerk
25/10 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst
aanmelden@pknmaartensdijk.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
25/10 • 10.00u - Dhr. J. Veltrop
25/10 • 18.30u - Dhr. C.G. Hoogendoorn

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

Ida

Maertensplein 98a
3738 GR Maartensdijk
Tel. 0346 - 21 12 14
Fax 0346 - 21 41 51

Hollandsche Rading
PKN - Kapel
25/10 • 09.30 uur - Samendienst in
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
25/10 • 10.00u + 18.30u Ds. A.J. Speksnijder
28/10 • 19.30u - Ds.
B. Reinders Bijbellezing

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

De crematie zal op vrijdag 23 oktober
in besloten kring plaatsvinden.

Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
25/10 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
25/10 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
25/10 • 10.00u - Ds. P. H. van Trigt
25/10 • 18.30u - Ds. W. H. Th. Moehn
Aantal bezoekers maximaal 30 zie ook
kerkomroep.nl.

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Pa is bij uitvaartverzorging Agterberg,
Wolter Heukelslaan 50 in Utrecht. Daar is geen bezoek.

Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
25/10 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Nog niet vrij toegankelijke dienst.

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
25/10 • 10.00u Ds. E.J.W. van Leersum
Dienst wordt online uitgezonden

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel
naar uw wensen verzorgen.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Agterberg
T.a.v. de familie Blauwendraat
Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
25/10 • 10.30u - Gebedsviering.
Voorganger Astrid Veldhuis
Voorlopig alleen vieringen online

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
25/10 • 10.00u - Ds. W. van den Top
25/10 • 17.00u - Ds. K. Hage
Aantal bezoekers maximaal 30

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

Tel. 035 - 577 12 82

Maartensdijk,
17 februari 1928

Bilthoven
Pr. Centrumkerk
25/10 • 10.30u - Ds. Johan Blok
Aanmelden uiterlijk donderdag via
kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

21 oktober 2020

Wij verzorgen alleen begrafenissen
Wij zijn dag en nacht bereikbaar

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

www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

Bezoek onze nieuwe vestiging Adres:
Dorpsweg 76/78 in Maartensdijk
kvanasselt.nl
Openingstijden: Wo. 14.00 - 17.00 uur en za. 10.30 - 14.00uur

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

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

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde.
wanneer deze ten einde is gekomen.
Graag denk ik.met u mee.
over tekst, muziek en locatie.

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6 - 1 0 2 7 5 5 8 5 (dag en nacht bereikbaar) .
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Vervolg van pagina 3
Het gebouw werd in 2007 verkocht
en stond daarna lange tijd leeg,
doordat de gemaakte bouwplannen
niet binnen het bestemmingsplan
vielen en niet de goedkeuring van
de dorpscommissie kregen. Het gebouw is begin 2017 gerenoveerd:
In de voormalige smederij zijn
twee riante appartementen, een geschakelde villa en een commerciële
ruimte. Aan de achterkant is een
nieuw koetshuis, met plek voor zes
auto’s gerealiseerd.
Op een uithangbord stond te lezen’ Anno 1854 smederij G. Vervat’, (foto
G.H. Kruijmer)
Vervat
Begin oktober nam Lage Vuursche dacht van dagjesmensen, omdat hij Klus
afscheid van Geurt Vervat en pas- bijna altijd buiten voor zijn smederij Een interview van Henk Runhaar
seerde de rouwstoet voor de laatste aan de Dorpstraat aan het werk was. in de Gooi- en Eemlander van 5
keer de voormalige smederij, waar Bovendien was hij brandweerman bij juni 2004 etaleert het alom bekende markante dorpsgenoot zijn vak het toenmalige brandweerkorps in de beeld van Geurt Vervat en zijn
uitoefende. Dorpssmid Geurt Vervat het bosdorp. Op Koninginnedag en smederij: ‘Spierwitte krullen en
werd zaterdag 3 oktober begraven in andere gedenkwaardige dagen ver- een soort leesbrilletje, waarvan een
Lage Vuursche. Vervat was een be- zorgde hij steevast de gemeentelijke poot mist op het hoofd, smoezelige
kende verschijning in Lage Vuursche vlaggen op vaste plekken in het dorp. spencer, vettige pikzwarte handen.
Zo werkte dorpssmid Geurt Veren wijde omgeving. Hij trok de aanvat aan een lasklusje, buiten in het
zonnetje in hartje Lage Vuursche.
De geboren en getogen Vuurschenaar is ambachtsman in hart en
nieren’.
In een interview in het Reform.
Dagblad eind januari 2018 lezen
we: ‘In zijn woning aan de Dorpsstraat in Lage Vuursche vertelt
Vervat, die zijn hele leven smid
was, over zijn band met het Koninklijk Huis. Zeker met Beatrix,
sinds 2014 opnieuw zijn buurvrouw. Samen met zijn vader, ook
smid, klaarde Vervat zo’n halve
eeuw geleden menig klusje op
Kasteel Drakensteyn. De pony’s
van Hare Majesteit kappen, bijvoorbeeld. ’Vergelijk het met nagels knippen’. Of het hek rond het
kasteel verstevigen. ‘De sfeer daar
was altijd goed. Ik heb er nooit
malheur gehad’, zegt Vervat.
Geurt Vervat, de dorpssmid.
advertentie
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Ingezonden mededeling

Erop of eronder
Lieve mensen,
De gedeeltelijke lockdown van het kabinet treft onze samenleving als
een mokerslag. Het is de tweede keer dat veel gelegenheden, waar we
elkaar ontmoeten om te sporten, te eten en drinken of het geloof te
beleven, beperkt worden. Sommige moeten zelfs helemaal sluiten. Dat
is een hard gelag voor veel ondernemers en verenigingen. De gezondheidszorg bereikt de grenzen van haar capaciteit in rap tempo. Voor de
scholen en instellingen waar we onze kinderen, ouderen en kwetsbaren
aan toevertrouwen, is het alle hens aan dek.
Ik zie de pijn en boosheid, het verzet en het verdriet dat het coronavirus
bij velen van ons veroorzaakt. Ik hoor het in mijn dagelijkse belrondje
met ondernemers en instellingen. We zijn geraakt. Ieder van ons. En
meer dan ooit moeten we nu samen zijn om het virus de nekslag te kunnen geven. U en ik, uw kinderen, uw klanten, uw leden, uw leerlingen:
het is een belangrijke opdracht aan ons allemaal. Want het is erop of
eronder.
De tijd is voorbij, dat we de randen van de regels kunnen opzoeken en
nonchalant overschrijden. In de tijd die komt, moeten we meer dan ooit
ons best doen om het virus de kop in te drukken. Overal waar u komt.
We doen dat het beste door de maatregelen van de overheid strikt op te
volgen. Ik ga ze hier niet herhalen; u komt ze overal in de media tegen.
Veel mensen maken zich druk over het effect van de maatregelen. We
merken dat in de media en op straat. Maar het gaat in wezen niet over de
maatregelen. Het gaat wel over hoe wij ze naleven. En dat we onszelf
ervan kunnen overtuigen, dat ieder van ons een onmisbaar deel van het
strijdplan en de oplossing is. En dat we er straks trots op mogen zijn,
dat we een bijdrage hebben geleverd aan het voorkómen van meer leed
en dood, aan het redden van onze eigen restaurants, cafés en sportverenigingen. Hoe zwaar het ook kan zijn.
Hoe trots ben ik dan ook op een ieder die de kracht toont om zich door
deze crisis te vechten: de leerkrachten, verzorgenden, medici, krantenbezorgers, restaurateurs, winkeliers, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen die onze lokale samenleving draaiende houdt. In het bijzonder
denk ik ook aan onze ouderen en de mensen zich in eenzaamheid gedrongen zien. Ik maak een diepe buiging voor u.
Handhaving. U denkt aan onze politieagenten en boa’s. Maar de beste
handhaver bent u zelf. Spreek elkaar er maar op aan. Maak uw kinderen erop attent wat wel en niet gewenst is als zij buiten uw zicht zijn.
Neem de regels op uw werkplek, in winkels, in verzorgingshuizen en
openbaar toegankelijke binnenruimtes in acht. Onze handhavers zullen overtreders strakker dan voorheen aanspreken of beboeten, maar ik
hoop dat dat met uw hulp niet al te vaak nodig zal zijn.
Als u zich moet laten testen, kunt u hiervoor een afspraak maken via de
GGD via telefoonnummer 0800 – 1202. Via de gemeentelijke website
www.debilt.nl vindt u toegang tot alle informatie van de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht en het RIVM.

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

We gaan een lastige tijd in met
elkaar waarin we meer op onszelf
teruggeworpen zijn. Ik houd mij
vast aan de hoop, dat we over een
aantal weken weer met meer ruimte kunnen tafelen, sporten, werken, shoppen en ter kerke gaan.
Dat we weer zonder beperkingen
aandacht en zorg aan elkaar kunnen geven. Dat wens ik ons allen
namens het college toe. In de tussentijd: blijf goed voor uw naasten
en u zelf zorgen.

Nadia en Sanne van Tap DELA

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Potters
Burgemeester
advertentie

In verband met de griepvaccinaties bij de huisarts
adviseren wij u dringend om uw medicijnen
volgende week (26/10 - 30/10) vóór 16.30 uur op te halen.

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

Tap

GRATIS BEZORGSERVICE
Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

www

Alleen donderdag

Hollandse

Alle rauwkostsalades
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Bloemkool

€ 0,90

Per 100 gram

€ 1,49

Nu

Broccoli
500 gram

Wat de nieuwe producten
precies zijn, houden we nog
even als verrassing…..

€ 1,49

Heel kilo

De lekkerste

€ 0,79

Van onze bakker

Ook kunnen we nog meer
nieuwe producten in ons
assortiment toevoegen.

Comice
Handperen

Ze zijn er weer….

Hollandse

In vier dagen tijd wordt
onze winkel onder handen
genomen.
Er komt een extra kassa,
zodat er meer ruimte en
doorstroming voor
klanten ontstaat.

Vers van de traiteur

Heerlijke sappige

Clementines
mandarijnen…!!!

Van onze patissier

Desem
landbrood

Aardbeien –
vanille Taart

Nu

Nu

€ 2,49

Met truffel en paddenstoelen

Kapucijnersschotel
Doesburgse
kip schotel

Met groente en krieltjes

Kokosmakronen

Nu

Pak

(glutenvrij)

€ 2,49
100 gram

€ 1,25
100 gram

€ 1,49
100 gram

19
20
21
Let
op…!!!
10
10
10

I.v.m. onze verbouwing
zijn wij gesloten van
maandag 26 oktober
t/m donderdag 29 oktober.

€ 15,95

Onze bekende
Kaasbol

€ 3,49

Pasta

€ 4,99

Vrijdag 30 oktober

om 08.00 uur Heropening..!!

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober.
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

Reclame geldig vanaf
donderdag 22 oktober
t/m woensdag 28 oktober

DONDERDAG

VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren

Procureurlapjes

500
GRAM

4.98

Kipfilet of kippoulet

500
GRAM

6.

Hamburgers

5
VOOR

voor
maar

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

100
GRAM

0.

99

(minimaal 10 soorten)

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:
1 KG GEHAKT + 1 KG KIPDIJFILET
+ 4 GEPANEERDE SCHNITZELS
SAMEN
VOOR

25.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

ARGENTIJNSE
BIEFSTUKJES

3 +1
GRATIS

98

6.-

Australische sucade

500
GRAM

9.98

Filet rollade of
procureur rollade

500
GRAM

6.98

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 4 gepaneerde
schnitzels of 6 tartaartjes

VLEESWAREN TRIO

Gegrilde kiprollade
Boeren achterham
Gebraden rosbief

3 x 100
GRAM

6.98

3 x 100
GRAM

4.98

SALADE TRIO

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain
WOENSDAG GEHAKTDAG

6.50

STOMPETOREN JONG
BELEGEN KAAS

500
GRAM

5.98

BOEREN ZACHT
BELEGEN KAAS

500
GRAM

6.25

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

1 Kg. | 6.98
1 Kg. | 7.98
1 Kg. | 7.98

VERS GEBRANDE
HUISMIX
250
GRAM

Volg ons ook via

4.98
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Aanvraag MSD valt onder
Kruimelgevallenregeling
door Henk van de Bunt
In een brief van 2 oktober informeert het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt de
leden van de gemeenteraad over
de gang van zaken betreffende de
aanvraag van de Kippenvaccinfabriek MSD: ‘Op 22 april 2020 heeft
diergeneesmiddelenbedrijf Intervet
International B.V. (Intervet), tevens bekend onder de handelsnaam
MSD, een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht. Intervet verzoekt Gedeputeerde Staten om toestemming voor
het uitbreiden van de inrichting aan
de Ambachtsweg De Bilt’.

inrichting van Intervet een zogenaamde IPPC-installatie behoort.
De aanvraag van Intervet zet in op
de activiteiten ‘milieu’ en ‘afwijken
van het bestemmingsplan’. De afwijking van het bestemmingsplan
is nodig voor het realiseren van een
nieuwe productiefaciliteit en traforuimte. Deze gebouwen zijn niet
geheel in overeenstemming met de
bouwregels van het geldende bestemmingsplan ‘De Akker 2008’,
gelet op de hoogte ervan en/of
overschrijding van de grens van het
bouwvlak.
Gedeputeerde Staten hebben de
aanvraag van Intervet in behandeling en aangenomen, dat de geHet college vervolgt: ‘Gedepu- vraagde afwijking van het bestemteerde Staten zijn bevoegd om deze mingsplan slechts kan worden
aanvraag te behandelen, nu tot de toegestaan indien de gemeenteraad

van De Bilt hiervoor een verklaring
van geen bedenkingen heeft gegeven. In verband daarmee hebben
Gedeputeerde Staten de gemeenteraad gevraagd om, door middel van
een ontwerpbesluit, dat te willen
doen’.

Bevoegdheid
‘Tijdens de voorbereiding van alle
stukken en overwegingen voor
het voorleggen van de verklaring
van geen bedenkingen aan de raad
ontstond twijfel of de procedure,
die reeds ingestoken was, wel juist
was. Naar aanleiding daarvan is
juridisch advies ingewonnen bij
de huisadvocaat. Hoewel Gedeputeerde Staten in eerste instantie
heeft aangenomen dat de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen zou moeten geven
is het, gelet op de inhoud van de
aanvraag en de procedure, die de
wet daarbij voorschrijft, zeer waarschijnlijk dat Gedeputeerde Staten
de aanvraag anders gaat behandelen. Daarbij zal blijken, dat de raad
niet bevoegd is om een verklaring
van geen bedenkingen te verlenen
voor de aanvraag van Intervet. Dit
komt omdat de afwijking van het
bestemmingsplan ten behoeve van
de nieuwe productiefaciliteit en
traforuimte valt onder de toepassing van de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ van het Rijk. Dit
betekent dat, indien de afwijking
past binnen een goede ruimtelijke
ordening, Gedeputeerde Staten een
Het College heeft Gedeputeerde Staten aangeven, dat de door omgevingsvergunning kunnen verIntervet aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan als lenen. Daarvoor is een verklaring
van geen bedenkingen van de raad
‘kruimelgevallenregeling’ behandeld kan worden.

Theater in ’t Groen zoekt
nieuwe spelers
Hoewel de theatervoorstellingen die gepland stonden voor de zomer van 2020 vanwege de
corona-crisis niet door konden gaan zijn, is Theater in ‘t Groen alweer druk bezig met
de voorstelling voor 2021: een tweeluik over de legendarische Koning Arthur.
In de afgelopen 12 jaar maakte
St. Theater in ’t Groen naam met
groot- en kleinschalige theatervoorstellingen op onverwachte,
spannende, intrigerende locaties in
en buiten Groenekan. Een waterliniefort, een paardenstal, een landhuis, een kas… de meest uiteenlopende plekken werden omgetoverd
tot theater, waar het publiek werd
verrast met grappige, ontroerende,
spectaculaire en muzikale toneelvoorstellingen. Voor haar komende
zomervoorstelling in 2021 heeft
Theater in ’t Groen plek voor nieuwe spelers. Een korte kennisma- Theater in ‘t Groen weet het publiek altijd weer te verrassen.
kingscursus geeft geïnteresseerden
de gelegenheid om een ‘kijkje in de van toneel. Hoewel we vanwege de de eigen repetitiestudio van THIG
keuken’ te nemen.
coronacrisis wellicht de inhoud van in Groenekan. De voorstellingen
de cursus wat moeten aanpassen staan gepland van 4-6 juni 2021
‘In principe is iedereen welkom – geen intieme scenes met spelers op het terrein van Berg en Bosch
die gemotiveerd en betrokken is’, vlakbij elkaar- kunnen we mensen in Bilthoven. Om een beeld te krijaldus artistiek leider Timon Blok. toch een kleine basiscursus acteren gen van Theater in ’t Groen, kijk op
‘Ervaring is minder belangrijk dan aanbieden. Na afloop kijken we in de www.theaterinhetgroen.nl. Openthousiasme en doorzettingsver- overleg welke mensen er kunnen geven kan via info@theaterinhetmogen. De kennismakingscursus doorstromen naar het bestaande groen.nl, en informatie kan worden
van vier avonden geeft spelers de spelersensemble’.
verkregen bij regisseur Timon Blok
gelegenheid om te wennen aan eltel. 06-51604554. De kennismakaar, aan de twee regisseurs, en Vanaf november wordt er één kingscursus start op woensdag 28
natuurlijk aan de eerste beginselen avond in de week gerepeteerd, in oktober.

MSD beslaat een groot gedeelte van de Ambachtsstraat.
niet vereist. De aanvraag kan worden vergund met toepassing van de
kruimelgevallenregeling en daardoor zonder verklaring van geen
bedenkingen van de raad’.
Vervolg
‘Het College heeft op 30 september
2020 Gedeputeerde Staten schriftelijk laten weten dat de wet aangeeft,
dat de door Intervet aangevraagde
afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van de ‘kruimelgevallenregeling’ verleend kan
worden en een verklaring van geen
bedenkingen van de raad daarom
wettelijk niet vereist is. Gedeputeerde Staten is verzocht om over
de gewijzigde inzichten zo snel

mogelijk een standpunt in te nemen
en daarover Intervet en het College
per omgaande te informeren. Per
e-mail heeft gedeputeerde Schaddelee aangegeven de twijfel over
de procedure te begrijpen en dat
het essentieel is de wettelijk juiste
procedure te volgen. Van belang is
echter dat Gedeputeerde Staten wel
verplicht is het College advies te
vragen over de aanvraag. Dan kan
het College haar standpunt kenbaar
maken over de vraag of de aanvraag
van Intervet in overeenstemming is
met de eis van een goede ruimtelijke ordening. Het is uiteindelijk aan
Gedeputeerde Staten om daarover
een definitief oordeel te vellen.

Mantelzorgwaardering
Vanaf 10 november - de Dag van de Mantelzorg - krijgen mantelzorgers in de gemeente De Bilt de Mantelzorgwaardering 2020
weer uitgereikt. In de corona-crisis ervaren mantelzorgers een
zwaardere belasting, zo blijkt uit onderzoek van Mantelzorg NL.
Twee op de drie mantelzorgers voelen zich zwaarder belast door de
impact van corona in hun leven.
De jaarlijkse mantelzorgwaardering wordt zeer op prijs gesteld en voelt
als een erkenning. Mantelzorgers ontvangen deze waardering voor de
belangrijke en onmisbare zorg en steun die zij geven aan hun naasten. In de gemeente De Bilt zijn bijna 900 mantelzorgers geregistreerd.
Toch zijn er veel meer mantelzorgers, want één op de vijf Nederlanders
is mantelzorger. De zorg die men aan naasten geeft wordt vaak als heet
gewoon ervaren: ‘het hoort bij onze rol’. Mantelzorg hoort bij het leven,
maar is niet vanzelfsprekend. Wie iemand kent als mantelzorger en/of
vindt dat deze de waardering verdient kan die persoon aanmelden voor
de mantelzorgwaardering 2020.
Lokaal
De Gemeente De Bilt waardeert de inzet van mantelzorgers en biedt
daarom de Mantelzorgwaardering aan. In 2020 bestaat deze waardering
opnieuw uit bonnen ter waarde van 50 euro, te besteden bij aangesloten
lokale winkeliers in onze gemeente. Alle reeds aangemelde mantelzorgers ontvangen in november de bonnen thuis.
Jonge mantelzorgers
Een op de 5 kinderen groeit op
in een gezin met een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus.
Jonge mantelzorgers tot 18 jaar
ontvangen in de gemeente De
Bilt een cadeaubon ter waarde
van 25 euro.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.mensdebilt.nl. Het aanmeldformulier
kan ook telefonisch of per email opgevraagd worden bij het
Steunpunt Mantelzorg De Bilt.
Aanvragen kan tot en met 31 december 2020 en besteden kan tot
1 juli 2021.

advertentie

25%

Op het assortiment
mascara van

KORTING

Lancôme
(m.u.v. cadeausets)

NIEUW van Lancôme:
L’ Absolu Rouge Intimatte.
De lipsticks
van Lancôme.

25%
KORTING

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
NIEUW!!!

Krachtinstallaties

CASTANOCE

Lichtinstallaties
Beveiliging
Telefooninstallaties

een heerlijk brood van
kastanjemeel, met walnoten,
lijnzaad en boekweit.

Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK Maartensdijk
Tel. 0346 - 211 338
info@vanwoudenbergelektro.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

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

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

Kom nog
even
naar de
kapper,
je weet maar nooit!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Onze bekende
Kaasbol

VLEES
TE KOOP

Agendaberichten

Of de kapper
naar u!

Eerlijk vlees knalt niet per kilo!
• Blonde d’ Aquitaine.
• Topkwaliteit rundvlees!

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

Anders collecteren voor MS-fonds

Bel 212455

Hans

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds
plaats. In verband met het coronavirus wordt door
de collectanten nu een donatieflyer met QR-code
door brievenbussen gedaan. Ook is het mogelijk
om online te collecteren met een digitale collectebus. Voor De Bilt worden nog collectanten
gezocht. Meer informatie of aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren
Expositie tekeningen vrijheid

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

In Bibliotheek Idea Bilthoven is vanaf 16 oktober
een tentoonstelling met tekeningen van kinderen
te bezoeken. In het kader van 75 jaar Vrijheid
hebben kinderen in Coesfeld, Miescisko en van
de Julianaschool getekend over vrijheid. De feestelijke opening is op vrijdag 16 oktober van 15.30
tot 16.30 uur. De tentoonstelling is tot en met 29
november te bezoeken in Bibliotheek Idea Bilthoven tijdens openingstijden.
Meer Agendaberichten op pagina 8

Geniet van onze naJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG
MSE 141 - 30 cm

BENZINEKETTINGZAAG
MS 170 - 30 cm

BENZINEKETTINGZAAG
MS 211 C-BE - 30 cm

€ 189

€ 199

€ 474

€ 159

*

€ 179

€ 409

EN UW WENSEN

PARTN
LOGO

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

■ TAFELS

De acties zijn geldig tot 18/12/2020.

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

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

De Vierklank

7

21 oktober 2020

Kippenvaccinfabriek MSD
gaat niet verhuizen
door Henk van de Bunt

Tijdens een felle vergadering van de commissie Openbare Ruimte in De Bilt op donderdag
15 oktober maakte woordvoerder Kannekens van kippenvaccinfabriek MSD bekend nog
lange tijd op de Ambachtsstraat aanwezig te zullen zijn en de productie fors op
te willen voeren. Volgens MSD, dat wil uitbreiden, is verhuizen geen optie.
De onderneming wil de productie
verhogen van 4 naar 20 miljard vaccins per jaar en kan dat volgens haar
alleen realiseren op de huidige locatie. Omwonenden en politieke partijen willen het liefste dat MSD verhuist naar een andere locatie in de
gemeente. Volgens hen veroorzaakt
MSD stank- en geluidsoverlast. Een
aantal politieke partijen vindt dat het
college te veel medewerking verleent aan de kippenvaccinfabriek.
De provincie moet een besluit nemen over de uitbreidingsplannen;
het College mag daar slechts een advies over uitbrengen. Hierdoor is de
rol van de gemeenteraad en B&W
niet groot.
Machten
Inspreker Jan-Gerrit van Wijhe is
al 30 jaar eigenaar van het er tegen
over gelegen pand Ambachtstraat 9,
waar sinds 10 jaar de AmbachtAteliers gevestigd zijn. In zijn inspraakreactie ging hij in op het verleden
en de toekomst van MSD op de
Ambachtstraat. Van Wijhe zette alsnog grote vraagtekens bij verleende
vergunningen in 2015 en 2016. Hij
citeerde uitspraken hierover van advocaat Van der Velden (hij praatte de
afgelopen tijd betrokkenen bij over
de kruimelgevallenregeling) tijdens
de Raadsinformatiesessie op 8 oktober. Jan-Gerrit van Wijhe vervolgt:
‘Hoe vreemd is het, dat dit jaar, op
30 januari het besluit genomen door
het college om een positieve grondhouding aan te nemen t.a.v. de uitbreiding van MSD en dit besluit vergeten wordt op de besluitenlijst van
B&W te zetten? Het lijkt dat hier hogere machten bezig zijn. De bouwaanvraag voor mijn schutting raakte
niet zoek en werd wel behandeld.
Door m.i. ernstige procedurefouten
van B&W in 2015 zitten wij nu hier;
dit had wel tot gevolg dat MSD dus
verder kan gaan uitbreiden. Hier zal
toch eerst duidelijkheid over moeten
komen alvorens er verdere beslissingen genomen kunnen worden.
Dit betekent naar mijn mening dat
- nu het nog zo’n korte termijn is
voor een juiste beslissing, deze vergunningsaanvraag afgewezen moet
worden. Dat overkomt jaarlijks ook

diverse andere bedrijven en burgers
die een aanvraag doen welke niet Minder
past binnen het bestemmingsplan’. De afgelopen periode is er veel gesproken en geschreven over onze
Vreemd
plannen in de Ambachtstraat. Op dit
‘Ik wilde mijn pand op Ambacht- moment produceren wij 6 miljard
straat 9 in 2009 omzetten naar een dosis vaccin per jaar. Dat zullen er,
kantoorgebouw, maar op grond van ongeacht de verbouwing, 10 miljard In dit gedeelte van de Ambachtsstraat wordt er diagonaal over de weg
het bestemmingsplan De Akker worden. Na de verbouwing gaan geladen en gelost en resteert er slechts ruimte voor een rolstoel.
2008 kreeg ik geen toestemming. wij 20 miljard dosis vaccin produHet zou dan ook heel vreemd zijn, ceren. Hiervoor hebben wij minder
wanneer MSD op grond van dit- transportbewegingen nodig en gaan
zelfde bestemmingplan, twee pan- wij minder geluid produceren. Meer
den naast mij op nummer 5 straks doen met minder. Minder oppervlak,
wel een vergunning krijgt voor een minder kubieke meters, minder
kantoor. In dat geval zal ik een claim vrachtwagens, minder parkeerdruk
neerleggen bij de gemeente, want en minder geluid. Ik ben trots op de
dan wordt er met twee maten geme- manier hoe wij de wensen van onze
ten. Beseft u, dat wanneer MSD zijn buren in de plannen hebben kunnen Het 18e eeuws monumentale landhuis op Landgoed Sandwijck
kantoor op Ambachtstraat 2 mag verwerken. Het sedum-dak, de 4 is door de Amsterdamse woningcorporatie De Key verkocht aan
slopen, men eigenlijk ook toestem- meter tussen bebouwing en erfgrens, Stadsherstel Utrecht. De ondergrond is in erfpacht uitgegeven door
ming geeft voor de nieuwbouw van en de extra parkeerplaatsen die wij Utrechts Landschap.
een kantoor met 50 arbeidsplaatsen. willen realiseren op de Troelstraweg
Deze aanvraag stond al klaar en is 49a, zijn hiervan sprekende voor- Het landhuis, een Rijksmonument uit 1770 met een vloeroppervlakte
tijdelijk, in afwachting van de hui- beelden’.
van ca. 1.300 m2, was oorspronkelijk eigendom van baron Van Boetzedige vergunningsaanvraag, geparlaer. In 1963 werd het verkocht aan de Gemeente Utrecht en vervolgens
keerd. De werknemers, die nu op het Wetten
aan de Universiteit Utrecht. Het idee op dit landgoed een Hortus Bokantoor aan de Utrechtseweg wer- Kannekens beëindigde zijn bijdrage: tanicus te maken verstofte en na jarenlange leegstand en een sloopverken komen dan ook allemaal naar de ‘Als laatste wil ik het graag hebben gunning in de lade werd de villa in 1980 gekraakt.
Ambachtstraat. De Ambachtstraat over de parkeerdruk. Laat ik heldie nu al de drukte niet aankan’.
der zijn. Er zijn wetten en wensen. Legaal
Ook zonder de ingebruikname van In 1989 werden de krakers gelegaliseerd en werd de villa gekocht en
Betrokken
Troelstraweg 49a voldoen we aan gerestaureerd door De Key. Zij realiseerde twintig onzelfstandige woDe heer Kannekens sprak in namens de wettelijke eisen voor onze par- ningen, waarvan de huurders een woongroep vormen. Met inkomsten
MSD: ‘Wellicht ten overvloede, keerplaatsen. Wij hebben echter de uit de verkoop van de villa maakt De Key de bouw van nieuwe sociale
wij zijn een wereldwijd opererend wens om de parkeerdruk in de buurt huurwoningen binnen en net buiten de ring A10 mogelijk.
farmaceutisch bedrijf, waarvan de zo veel mogelijk te verminderen. In Stadsherstel Utrecht vond De Key een koper die de sociale huurNederlandse tak ooit is begonnen Daarom willen wij geen 16 par- woningen intact wil laten. Deze Utrechtse vennootschap, eigenaar van
in een kippenschuur in Boxmeer, keerplaatsen maar 37. Daarom wil- onder andere de Zeven Steegjes, Molenerf De Ster, het Doelenhuis en
ons hoofkantoor staat tegenwoordig len wij de Troelstraweg 49a graag Gasthuis Leeuwenbergh, heeft als belangrijkste doelstelling betaalbare
in de Verenigde Staten en wij zijn kopen of huren. Wij willen dus een huurwoningen in monumenten te realiseren en te exploiteren. Voor de
een van de weinige bedrijven, die verbetering. Al 50 jaar probeert ons Woongroep Sandwijck verandert daarom niets.
zowel voor mensen als dieren vac- bedrijf een goede medebewoner van
cins en geneesmiddelen maken. Al uw gemeente te zijn. Om de daad bij Blij
meer dan 50 jaar is ons bedrijf in De het woord te voegen hebben wij in Lars Tempelman, woordvoerder namens de woongroep: ‘Wij als beBilt gevestigd op de Ambachtstraat, de afgelopen jaren fors geïnvesteerd woners zijn blij met de keuze voor de nieuwe verhuurder. Het besluit
wij voelen ons ook zeer betrokken in onze locatie. Nu staan we aan de om ons pand over te dragen was niet onze wens. We hebben veel tijd
bij de buurt en de omgeving. Op dit vooravond van een aanzienlijke ver- en energie gestoken in het vinden van een goede nieuwe partij die het
moment werken 95 mensen voor betering van onze locatie, voor de voortbestaan van onze woongroep veilig kon stellen. Die partij hebben
ons in De Bilt. Ruim 70% van onze buurt en onszelf. Samenvattende kan we gevonden in Stadsherstel, een organisatie die zowel het sociale kamedewerkers komt uit de directe geen andere conclusie worden ge- rakter van onze woongroep als ook het monumentale karakter van het
omgeving, met de omgeving bedoel trokken: Uw raad heeft één vraag te pand wil handhaven. Met instemming van De Key, het Utrechts Landik de gemeente De Bilt zelf, Zeist en beantwoorden, los van partijpolitiek schap en de gemeente De Bilt hebben we een resultaat bereikt waar we
Houten. Daarmee zijn wij niet alleen of publiciteit, is de keus niet meer en vertrouwen in hebben’.
door onze locatie maar ook door niet minder dan de volgende; gege- Stadsherstel heeft uitsluitend het gebouw gekocht, het omliggende
onze mensen sterk verbonden aan ven het feit dat onze productieloca- landgoed van 70 hectare tussen de Utrechtseweg en de A28, blijft in
de regio en zijn wij een aanzienlijke tie blijft op de Ambachtstraat,: Bent eigendom en beheer bij het Utrechts Landschap en blijft toegankelijk
werkgever in uw regio’.
u voor het verbeteren van het woon- voor wandelingen.
en leefklimaat van de buurt, bent u
voor het verlichten van de parkeerdruk en bent u voor het verminderen
van het vrachtverkeer of wilt u dat
alles blijft hoe het nu is’ .

Buurt
Een woordvoerder van de buurtbewoners wees op de geluidsoverlast en
de hinder in de buurt van het vrachtverkeer. Maar volgens de woordvoerder van MSD gaat de buurt er juist
op vooruit als de fabriek groen licht
krijgt voor zijn plannen. MSD gaat
zorgen voor minder parkeerdruk en
zegt een goede buur te willen zijn.
De rol van de raad lijkt overigens
marginaal, want de provincie neemt
uiteindelijk het besluit. De Bilt mag
alleen een advies uitbrengen. Eind
van de maand komt de kwestie nog
Inspreker Jan-Gerrit van Wijhe is eigenaar van het tegenovergelegen pand. één keer in de raad ter sprake.

Villa Sandwijck
gekocht door
Stadsherstel Utrecht

Voor de bewoners van Sandwijck verandert er niets. (foto Ruben
Scheers)

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!

Vrijwilligerscentrale
Elke maand zet de vrijwilligerscentrale
vacatures in de Spotlights!

Parel Promotie

Heb jij affiniteit met kleding?
Emmaus Bilthoven zoekt vrijwilligers voor het verkopen van kleding en Bric& Brac
voor in de showroom. Kun je omgaan met kassa en pin en wil je warenkennis
opdoen? Dan is dit een leuke, veelzijdige vrijwilligersbaan. Met de opbrengst
steunen wij projecten in Nederland en de 3e wereld.
Wij bieden een coronaproof omgeving en gezellige werksfeer, een gratis lunch
en korting op goederen. En aan het eind van het jaar een kerstdiner met cadeau.
Tijdsbesteding: in overleg
Wil jij slapend een oogje in het zeil houden?
Als slaapwacht in het Ronald McDonald Huis ben je gedurende de nacht
(21.30 uur - 07.30 uur) aanwezig als 1e aanspreekpunt. Natuurlijk mag je zelf
gaan slapen, maar als het nodig is, kun je optreden en/of ondersteunen. Hard
op de regels, zacht op de persoon. Weten wat te doen zonder paniek en altijd
ruimte voor een luisterend oor.
We bieden een fijne locatie, een eigen slaapkamer met douche en tevens
training & ondersteuning. Tijdsbesteding: 2x per maand

Infoavonden
“Pensioen, wat te doen?”
Bent u tussen de 57-67 jaar en vraagt u zichzelf het volgende af:
“Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel bedraagt mijn pensioeninkomen? 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
tijdig beantwoorden van deze vragen kan nog veel vervelender zijn.
Zoals ﬁnanciële 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 ﬁnanciële situatie. Om daarmee een start te maken geeft
Jolanthe van den Berg van Zuiver Advies, in november vier informatieavonden in Houten, Doorn en Bilthoven. Jolanthe is in Bilthoven op 12 november. Kunt u niet? U bent ook van harte welkom in
Houten of Doorn.
Op deze avonden leert u wat u kunt doen om uw ﬁnanciële situatie te optimaliseren en welke stappen u nu al kunt zetten 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 presentatie is op 12 november van 19.30 tot
21.30 uur. De toegang is gratis. Plaatsen zijn beperkt beschikbaar.
Jolanthe is onafhankelijk ﬁnancieel planner (FFP), sinds 1992 werkzaam in de
ﬁnanciële branche en eigenaar van Zuiver Advies. Zuiver Advies kenmerkt zich
als één van de weinige advieskantoren in Nederland die écht volledig onafhankelijk is, omdat ze geen ﬁnanciële producten verkoopt.

Vervolg Agendaberichten
Jong zangtalent gezocht
Vrijdag 23 oktober om 15.00 en
16.00 uur organiseert KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist
een gratis workshop zingen in een
popkoor in Het Lichtruim voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar die
modern repertoire in koorverband

willen zingen. De muziekschool
is op zoek naar jong zangtalent
om een nieuw jeugdpopkoor op
te zetten in De Bilt-Bilthoven.
Aanmelden via kunstenhuis.nl/
muziek.
Afsluiter herfstvakantie
Kinderclub ‘De Regenboog’
nodigt alle kinderen van 4 - 12

Grote volle blokken achterboutvlees, ontbijtspek,
kruiden, heerlijk met puree en rode kool!!
Alleen even opwarmen en heerlijk genieten... 100 gram

Uw lokale
drukwerkspecialist

Kom jij het team versterken van de Voedselbank?
Voedselbank De Bilt zoekt een gastvrouw/gastheer die de producten aan de
afnemer geheel Coronaproof overhandigt. Je maakt na de uitgifte samen met
de andere gastvrouwen/gastheren alle ruimtes weer in orde.
Wij bieden een afwisselende functie met veel vrijheid in een sociale organisatie.
Je draagt rechtstreeks bij aan het verbeteren van de situatie van circa 350
volwassenen en kinderen.
Tijdsbesteding: 4 uur per uitgifte (in overleg)

Kijk voor de volledige vacatures op
www.mensdebilt.nl/vrijwilligerscentrale

HAZENPEPER

ontwerp+print+druk

Zit er iets voor je bij of wil je meer weten, neem contact op
met ons via vrijwilligerscentrale@mensdebilt.nl of 06-17007462.

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

2,75

VARKENSHAAS OVENSLEETJE
Gemarineerde varkenshaasblokjes, brie met
ontbijtspek, rozemarijn, super combinatie!!
Ca. 20 tot 25 min. in de oven op 150°C

100 gram

1,75

Gemarineerde blokjes kipfilet, met stukjes paprika,
courgette; heerlijk met rijst of pasta!!
Ca. 15 tot 20 min. roerbakken..
100 gram

1,35

KIPWOKBLOKJES

HERTENBIEFSTUK

Zeer smaakvolle malse biefstukjes, alléén zout en peper
toevoegen, lekker met onze cranberry saus....
Kort rosé bakken en smullen maar!!
100 gram

Maar ook
andere
op maat
gemaakte
promotie
items.

4,75

RUNDER BORSTLAPPEN

De zeer gewaardeerde en smaakvolle borstlappen van
de Utrechtse Heuvelrug; grove structuur en doorregen
Aanbraden en ca. 2½ tot 3 uur stoven
500 gram

5,95

HAASFILET LAPJES

Malse en magere haasfiletlapjes, gemarineerd met onze
olie pesto marinade of wilt u deze toch naturel??
Ca. 2 tot 3 minuten bakken!!
100 gram

Meer info?
Bel of
mail ,
we staan
(op afstand)
voor u
klaar!

1,35

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 19 oktober t/m 24 oktober.
Zetfouten voorbehouden.

NÚ ... is de beste tijd voor
nieuwe aanplant in uw tuin

Ons terrein staat tjok,tjok,tjokvol met
vaste planten, heesters en bomen.
Een rijkdom aan levend groen die u niet
makkelijk ergens anders aan zult treffen.
De kwaliteit en levenslust stralen er van af.
De beste tijd om aan te planten is NU, het najaar.
Kom kijken, keuren en kiezen en ga snel aan de
slag in uw tuin. U wordt beloond met een rijk
bloeiende tuin in de komende lente.

Dorresteinweg 72b Soest
Tel 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

jaar uit om te komen naar de
vakantie-kinder-bijbelochtend.
Een Onlineversie, die zaterdagochtend 24 oktober klaar staat. Er
wordt een Bijbelverhaal verteld,
gezongen, geknutseld en wanneer
het mogelijk is gespeeld. Kinderclub ‘De Regenboog’ wordt
georganiseerd door vrijwilligers
van de Hersteld Hervormde kerk
van Maartensdijk. Voor verdere

info Jolanda van Ginkel via bijbelclubderegenboog@gmail.com
of telefoon 0346 211970. Zie ook
het YouTube kanaal Kinderclub
de Regenboog.
Eredienst Soeficentrum
Op zondag 25 oktober organiseert
de Soeficentrum Regio Utrecht
een informele eredienst met als

thema: “Uitdaging en Motivatie”
in Huize Het Oosten, aanvang
11.00 uur. In de dienst wisselen
spreken, stilte en muziek elkaar
af. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Vrijwillige bijdrage bij
de uitgang. Opgave vooraf noodzakelijk via: m.vandergraaff@
ziggo.nl.
Meer Agendaberichten vindt u
op www.vierklank.nl

De Vierklank
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Wild West, Boedapest en de Rest
Dat is de titel van een onlangs verschenen boek van de in Groenekan woonachtige Pieter van Lierop,
die vanaf 1975 tot 2008 filmrecensent was van het Utrechts Nieuwsblad en daarmee ook van de
GPD, het samenwerkingsverband van vrijwel alle regionale bladen in Nederland.
Daarmee bereikten zijn recensies
een oplage (2,3 miljoen) die groter was dan die van alle landelijke
dagbladen bij elkaar. In het boek
staat een selectie van eerder gepubliceerde recensies, interviews,
festivalverslagen en achtergrondartikelen aangevuld met anekdotische herinneringen.
Baantje
Pieter van Lierop is in 1945 geboren in Tilburg en kwam in de regio
Utrecht terecht, omdat zijn jeugdliefde en latere echtgenote Claire
daar werkte. Hij volgde een opleiding MO Nederlands en zocht een
baantje, dat hij in 1968 vond als
leerling-journalist bij het Utrechts
Nieuwsblad. In die hoedanigheid
werd hij belast met het samenstellen van de kunstpagina’s. Zo kwam
hij ook met film in aanraking, dat
altijd al wel zijn belangstelling

Pieter van Lierop: filmrecensent in
ruste. (foto Marjolein Ansink)
vonden en een sponsor, waardoor
de uitgave daadwerkelijk mogelijk
werd. De totstandkoming van het
boek kwam echt in een stroomversnelling sinds de corona uitbraak
half maart dit jaar; de 30 aanvullingen vloeiden vlot uit Pieters pen
en daarmee kijkt hij vanuit nu terug op zijn eerdere werk.

Met Tom Cruise tijdens een de presentatie van de film Top Gun in Het fraai uitgevoerde en lezenswaardige boek, dat uitblinkt in reKopenhagen in 1986. (foto Fred de Haas)
lativerende humor, is uitgegeven
had. Vijftig jaar geleden, op 11 een selectie van meest markante door Het Wereldvenster en onder
september 1970, werd zijn eerste publicaties van de 3 founding fa- meer te koop bij de Bilthovense
zelfgeschreven filmrecensie over thers van de Kring ten behoeve van Boekhandel.
(Hein Banken)
een Zweedse film gepubliceerd, de site van de KNF, maar Pieter
die uiteraard in het boek is opge- hield de boot af; hij had geen zin Lezersactie
nomen. In 1975 vertrok de hoofd- dat allemaal weer op te rakelen. In Voor de lezers van De Vierklank
filmrecensent en werd Pieter dè 2017 kwam een oud-collega, An- is een aantal exemplaren van het
filmman van het UN en de GPD.
dré Waardenburg van de NRC eens boek ter beschikking gesteld. Om
bij hem op bezoek en die wist hem hiervoor in aanmerking te koFestivals
uiteindelijk wel over te halen. Er men stuurt u een mail naar info@
Van Lierop versloeg 32 keer het werden oude knipsels van zolder vierkank.nl met in het onderwerp
Filmfestival van Cannes, 26 keer gehaald en samen met André werd Wild West. De boeken worden
het Filmfestival van Venetië, 11 er een selectie gemaakt van 25 pu- onder de inzenders verloot.
keer het Filmfestival van Berlijn blicaties. Er werd een uitgever ge-

Landwaart Culinair
tijdelijk dicht voor verbouwing
Groente- en fruitspecialist Landwaart Culinair gaat tijdelijk dicht voor een verbouwing: van
maandag 26 tot en met donderdag 29 oktober is de winkel gesloten. De heropening
vindt plaats op vrijdag 30 oktober om 08.00 uur.
Er komt een extra kassa, zodat
er meer ruimte en doorstroming
voor de klanten ontstaat. Ook worden twee smalle punten verbreed.
Landwaart Culinair kan daardoor
nog meer nieuwe producten aan
het assortiment toevoegen. ‘Wij
vinden het belangrijk om continu
Nieuw
op de hoogte te zijn van de laatste
In vier dagen wordt een deel van trends en ontwikkelingen op het
de winkel onder handen genomen. gebied van voedsel. Wat die nieu-

door Walter Eijndhoven

De in De Bilt geboren Andrea Philippi-van de Kuil heeft het ondernemersbloed van haar ouders meegekregen. Nooit was het de bedoeling
de zaak over te nemen maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Van
haar vader leerde ze nog een paar kneepjes van het vak; bijvoorbeeld batterijen wisselen en horlogebanden op maat maken. Het plan om de zaak
van haar ouders voort te zetten nam steeds vastere vormen aan.

Valley
Het boek telt ruim 300 pagina’s en
is rijk geïllustreerd met een 50-tal
foto’s die voor het merendeel door
Pieter in de loop van de tijd zelf
gemaakt zijn. Op de voorpagina
prijkt een fraaie opname van het
Amerikaanse Monument Valley
dat hij pas in 2019 bezocht. Dat is
toch de filmlocatie bij uitstek van
het western genre, waaraan hij in
zijn jeugd zo verknocht was; het
John Ford Point is legendarisch.

Landwaart Culinair wordt nog
verder verbouwd tot een ruim opgezette, moderne winkel. Er is al
het één en ander gedaan gezien
de huidige maatregelen rondom
Covid-19, maar er wordt hier nog
meer op ingespeeld.

Bijou & Me,
een begrip in De Bilt
Zijn liefde voor klokken en horloges volgend, opende Ab van Kuil
in 1961 zijn Horlogerie en Juwelierszaak op de Hessenweg 118 in
De Bilt die hij samen met zijn vrouw Irene runde. Ab genoot van
zijn zaak tot hij in september 2019 na een kort ziekbed op bijna
90-jarige leeftijd overleed. Zijn dochter Andrea besloot om de zaak
over te nemen, tot vreugde van vele inwoners van De Bilt.

en hij was jurylid bij filmfestivals
in o.a. Moskou, Montreal, Istanboel, Mar del Plata, Havana, Tokio
en Rio de Janeiro.
Zijn specialistische aandacht strekte
zich uit van westerns tot de Hongaarse cinema. Intussen interviewde
hij grootheden als James Stewart,
Jack Nicholson, Robert de Niro en
Tom Cruise. Daarnaast sprak hij met
onder anderen Faye Dunaway, Kim
Basinger en Liv Ullmann, maar net
zo makkelijk met legendarische Japanse cineasten als Kurosawa, Oshima en Imamura.
Knipsels
In 2008 stopte hij na 40 jaar met
zijn journalistieke werk en genoot
hij van een welverdiend vervroegd
pensioen. Door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF)
werd hem een paar jaar later gevraagd of hij mee wilde werken aan
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we producten precies zijn, houden
we nog even als een verrassing.
Wij wensen al onze klanten veel
gezondheid en hopen u graag weer
te zien in onze vernieuwde winkel.

Het aantal kassa’s wordt uitgebreid. [foto Henk van de Bunt]

Overnemen
‘Ik werkte al 12 jaar als secretaresse in het UMC, maar wilde toch graag
de zaak van mijn ouders voortzetten’, vertelt Philippi. ‘Maar dat had,
ook als enig kind, nog heel wat voeten in aarde. De overheid ziet graag
dat een ondernemer zijn bedrijf voortzet, maar ik had natuurlijk ook nog
mijn baan als secretaresse’.
Philippi besloot een fiscalist in te schakelen en na alle adviezen besloot
zij het erop te wagen en nam de winkel over van haar ouders, naast haar
werk bij het UMC. ‘Alleen had ik het niet voor elkaar gekregen’, vertelt
zij, ‘maar met hulp van mijn man en mijn vriendinnen lukte het om een
mooie zaak neer te zetten. Haar man verbouwde de zaak, een van de
dames deed de vormgeving van het interieur, anderen hielpen weer met
samenstellen van de collectie, prijzen en inrichten’.
Fulltime
Al snel na de opening in juni ‘20 bleek dat twee banen er een teveel was.
Philippi besloot in het diepe te springen; ‘Mijn werk bij het UMC vond
ik erg leuk, maar het was niet te combineren met een winkel. Mijn collega’s waren niet blij met mijn besluit, maar ik diende mijn ontslag in en
ging voor 100% voor de winkel. De 3e generatie is ook al betrokken want
mijn zoon helpt nu ook één dag mee in de zaak’.
Inmiddels weet iedereen uit De Bilt Bijou & Me te vinden. Zij kunnen
er dan ook terecht voor allerlei sieraden en horloges, onder andere de
Nederlandse merken Olympic, Eufrasia, Qoss, Hevi, Fushi en Camps &
Camps (twee Nederlandse zussen), maar ook voor handgemaakte sieradendoosjes (waarvan een groot gedeelte van de opbrengst naar ‘Greyhounds in Nood’ gaat) of voor gaatjes schieten. Philippi: ‘Als een kind
gaatjes laat schieten in de oren, krijgt zij een ‘Gaatjesprik-certificaat’.
Verder kun je er terecht voor reparatie aan klokken, horloges, sieraden en
batterijtjes wisselen.

Andrea Philipini in haar winkel.

Alles van A tot Z goed geregeld!
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 tevreden 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!
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GEMEENTENIEUWS
Omleidingsproef sluipverkeer De Leijen

Corona
Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona.

Tips tegen woninginbraak
Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn
vreemden in uw huis geweest, ze hebben
aan uw bezittingen gezeten en misschien
waardevolle spullen meegenomen. Helaas
komt woninginbraak regelmatig voor. De
politie doet er veel aan om inbrekers op te
pakken. Zelf kunt u er met verschillende
maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw
woning niet makkelijk is.
De gemeente en politie vragen u om extra
alert te zijn en bij verdachte situaties direct
112 te bellen. De politie komt liever een
keer te veel dan te weinig. Wist u dat de
politie 80% van de aanhoudingen rond woninginbraken kan doen dankzij oplettendheid van de buren? Een paar tips om de
kans op inbraak zo klein mogelijk te maken:
- Zorg dat uw huis een bewoonde indruk
maakt.
- Laat het licht aan en uit gaan door gebruik
te maken van een tijdschakelaar.
- Sluit ramen en deuren als er niemand
thuis is.
- Vertel uw buren wanneer u weg gaat en

-

-

-

terugkomt. Laat ze eventueel hun (tweede) auto parkeren op uw oprit.
Zet geen waardevolle spullen in het zicht.
Zorg voor goede sloten.
Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van
het slot zitten.
Deuren, ook achterdeuren, kunt u verlichten door plaatsing van een buitenlamp die
reageert op beweging of door een lamp
met een schemerschakelaar.
Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd
op en laat geen (tuin)gereedschap rondom uw woning liggen.
Let bij uzelf of bij uw buren op takjes tegen de deur, papiertjes of tandenstokers
tussen de deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus blijft steken. Het kan de
voorbereiding van een inbraak zijn.
Meld nooit via sociale media zoals Twitter,
Instagram en Facebook dat u op vakantie
bent. Spreek dit ook niet in op het antwoordapparaat.

Kijk voor meer preventietips op
www.politie.nl/themas. De politie in onze
gemeente kunt u volgen op Twitter en Facebook via @PolitieDeBilt.

Raadsvergadering
Gelet op de aangescherpte maatregelen vinden commissie- en raadsvergaderingen digitaal plaats door middel van videobellen.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 oktober om 19.30 uur. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de
onderwerpen (onder voorbehoud):
- Voorhangprocedure ‘uit te brengen advies inzake omgevingsvergunning bedrijfsuitbreiding Ambachtstraat 2 en 4’
- Voorhangprocedure ‘voornemen om Centrum voor Jeugd en Gezin onder te brengen bij
MENS De Bilt’
- Voorhangprocedure ‘zienswijze bij ontwerp provinciale omgevingsvisie en -verordening’
- Voorhangprocedure ‘voornemen Veiligheidsregio Utrecht om toe te treden tot werkgeversvereniging’
- Kennisnemen van het rapport Samenwerking van de Rekenkamercommissie De Bilt en
instemmen met de adviezen
- Vaststellen nota Biltse Aanpak Sociaal Domein
- Vaststellen Najaarsnota 2020
- Aanvragen suppletie-uitkering Bommenregeling voor Ensahlaan 2a
Agenda’s en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op
debilt.raadsinformatie.nl. Daar kunt u de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken.
Heeft u vragen over de agenda of de stukken dan kunt u bij de griﬃe terecht, via
raadsgriﬃe@debilt.nl of (030) 228 91 64.

2020

Op initiatief van bewoners sluit de gemeente bij wijze van proef tussen 31 augustus en 31 december 2020 een deel van de Joos van Clevelaan af voor autoverkeer om sluipverkeer te weren.
Bewoners van De Leijen ervaren al jaren
overlast van sluipverkeer. Dit verkeer rijdt
van de Jan van Eijcklaan via de Jan Gossaertlaan naar de Jan Steenlaan en omgekeerd. De tijdelijke afsluiting van de Joos
van Clevelaan maakt sluipverkeer fysiek
onmogelijk. De Jan van Eijcklaan wordt
hiermee de enige ontsluiting aan de noordkant van de wijk.

de proef gemeten en ook ervaringen van
bewoners brengen we in kaart.

Positieve invloed op leefbaarheid
De omleidingsproef is erop gericht om het
verkeer beter te verdelen over de wijk. Verwacht wordt dat de omleidingsproef een
positieve invloed heeft op de leefbaarheid
in de Joos van Clevelaan en de Jan Gossaertlaan. De eﬀecten worden gedurende

Werk in uitvoering

Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
De Bilt:

Blauwkapelseweg: vanwege kabelwerkzaamheden verkeersoverlast tot eind
oktober.
De Bilt:
Alfred Nobellaan t.h.v. de Asserweg afgesloten vanaf maandag 19 oktober
tot en met vrijdag 11 december 2020.
De Bilt:
Asserweg: t/m 13 november volledig afgesloten. Vanaf half november tot
half december alleen nog werkzaamheden aan de parallelweg die enige hinder kunnen veroorzaken.
Bilthoven: Obrechtlaan: de nieuwe lichtmasten zijn momenteel nog niet aangesloten.
Stedin werkt hier nog aan.
Bilthoven: Melkweg: verkeersoverlast i.v.,m. werkzaamheden tot eind 2020.
Bilthoven: Vinkenlaan / Vinkenplein: afgesloten vanwege werkzaamheden tot eind 2020
Bilthoven: doorgang Joos van Clevelaan en Jan Steenlaan wordt tussen 21 september
2020 en 31 december 2020 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Maartensdijk: Dierenriem-Melkweg en Melkweg-Windvang dicht vanaf 5 oktober t/m 23
oktober. De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met begin juni 2021
vervangen. Meer informatie op de projectpagina:
debilt.nl/rioleringmaartensdijk
Maartensdijk: Snoeiwerkzaamheden aan bomen Dorpsweg: 17 tot 25 oktober. Dynamische afzetting d.m.v. hekken en verkeersregelaars.
Maartensdijk/Westbroek: Achterweteringseweg op 23 oktober de gehele dag afgesloten in verband met snoeiwerkzaamheden aan bomen.
Groenekan: Spoorwegovergang Groenekanseweg (Biltse kant): in verband met werkzaamheden van donderdag 22 tot en met maandag 26 oktober regelmatig
zeer kortdurend (paar minuten) gesloten.
N417:

Vanaf afslag A27 t/m Hollandsche Rading: groot onderhoud hoofdrijbaan. Dit
levert veel hinder op voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en brommers ondervinden ook enige hinder tot 23 oktober (17:00). Het ﬁetspad is dan afgesloten. Een omleiding wordt aangegeven.
Het onderhoud aan de hoofdrijbaan wordt in fasen uitgevoerd, met in deze fase:
19 oktober (20:00) tot 22 oktober (05:30) – avond-/nachtafsluiting
23 oktober (20:00) tot 26 oktober (05:30) – weekendafsluiting

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

Mantelzorg
Waardering

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

€ 25,-

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur

te besteden bij 8 winkelcentra in de gemeente - zie achterzijde

Openingstijden informatienummer 030 - 22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur

Bladcampagne van start

Mantelzorgwaardering

Wethouderspreekuren

Maandag 9 november gaat de bladcampagne
van start. Als het weer een beetje meewerkt,
trekken de bladruimers tot en met 18 december door de straten.
Kijk op www.debilt.nl/bladcampagne wanneer uw straat aan de beurt is en vanaf wanneer u het blad uit uw tuin in de berm kunt
deponeren. U vindt er ook meer nuttige tips.

Vanaf 10 november, de Dag van de Mantelzorg,
krijgen mantelzorgers in de Bilt de Mantelzorgwaardering 2020 uitgereikt. Mantelzorgers ontvangen deze waardering voor de belangrijke en
onmisbare zorg en steun die zij geven aan hun
naasten. Bent u mantelzorger? Of kent u iemand die de waardering verdient? Aanmelden
kan o.a. via www.mensdebilt.nl.

Vanwege de aanscherping van de coronaregels vinden de wethouderspreekuren voorlopig online plaats. Aanmelden kan tot 12.00
uur op de dinsdag voorafgaand aan het
spreekuur, via een gebiedsmakelaar van uw
kern. U ontvangt dan per e-mail een link om
aan het spreekuur deel te nemen. Zie voor
meer informatie: www.debilt.nl/spreekuren.

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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Bewonersvereniging kritisch
op woningbeleid
door Henk van de Bunt
‘Het College van de gemeente De Bilt wil 200 woningen in Maartensdijk bouwen, ook buiten
de zogenaamde rode contouren in landschappelijk waardevol gebied; een aantal
dat o.a. portefeuillehouder wethouder Dolf Smolenaers tijdens de
raadscommissievergadering van 11 juni 2020 heeft genoemd’.
Bewonersvereniging Maartensdijk
Zuid plaatst op haar website (maartensdijkzuid.nl) de nodige kanttekeningen bij de gedachte dat de
gemeente voor haar eigen inwoners
kan bouwen. Op een aantal daar gemaakte opmerkingen reageert de gemeente De Bilt desgevraagd.
Woningbouw
De genoemde bouw van 200 woningen in Maartensdijk maakt deel uit
van het gemeentelijke voornemen
tot woningbouw: 845 woningen,
waaronder 450 sociale huurwoningen, o.a. onderbouwd door het gegeven, dat de huidige ingeschreven
Biltse woningzoekende momenteel
langer dan 10 jaar moet wachten
voordat hij of zij in aanmerking
komt voor een sociale huurwoning.
Daarnaast wil de gemeente mensen,
die in de zorg werken en leraren de
mogelijkheid bieden een woning in
de gemeente De Bilt te verkrijgen.
Toewijzing
Verschillende gemeenten in de provincie Utrecht, waaronder De Bilt,
hebben de inschrijving en toewijzing van woningen uitbesteed aan
Woningnet, Regio Utrecht (verder
Woningnet). Woningnet doet dit
voor alle gemeenten in de regio
Utrecht en is hiervoor opgericht
vanuit de corporaties. Volgens de
Bewonersvereniging heeft de gemeente De Bilt geen invloed op de
toewijzing van sociale huurwoningen: ‘De toewijzing door Woningnet
gebeurt op basis van inschrijvingsduur en voorrangsregelingen, zoals
onder meer voor statushouders, woningzoekenden met urgentie/zorg of
medische indicatie, kernbinding, en
specifieke doelgroepen zoals jongeren en ouderen. Daarna komen de
ingeschreven woningzoekenden uit
de gehele regio aan bod. Aangezien
de ingeschreven woningzoekenden
uit de gemeente De Bilt een kleine
minderheid vormen binnen de regiogemeentes, gaat het overgrote
deel van de woningen naar woningzoekenden van de andere regiogemeentes’. De gemeente De Bilt reageert hierop: ‘Dit is een niet juiste
voorstelling van de gang van zaken.
De gemeente bepaalt (in de huisvestingsverordening en beleidsregels)
de spelregels voor de verdeling van

In Hof van Bilthoven worden 33 huurwoningen voor SSW gerealiseerd
naast 72 koopwoningen. (foto ERA Contour en Woonstichting SSW)

De Hof van Bilthoven sluit goed aan bij bestaande wijken.

zetten kan dus niet. Als andere gemeenten dat ook zouden doen, kan
iedereen alleen nog maar binnen zijn
eigen woonplaats verhuizen en wat
als je dan ergens anders een baan
krijgt? Onze eigen inwoners verhuizen heel vaak naar buurgemeenten,
daar is niets op tegen, vrije vestiging
is een grondrecht. We staan aan de
vooravond van een belangrijke uitvraag aan al onze inwoners om nog
beter te weten te komen waar de
behoeftes liggen. Daar is ook bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid
voor uitgenodigd. Maar we horen
ook graag de mening van de Maartensdijkse woningzoekenden die
helaas nog geen huis hebben kunnen
vinden of nog bijvoorbeeld noodgedwongen bij hun ouders wonen.
Binnenkort krijgt ieder adres een
Eiland
Smolenaers: We moeten trouwens brief op de mat, en hou onze website
niet doen alsof de gemeente een ei- en social media in de gaten!’
land is. Volledig een hek om De Bilt
waar onze eigen inwoners het meest
behoefte aan hebben, gebaseerd op
onderzoek. Daar toetsen we iedere
aanvraag voor nieuwbouw op en
ook bij onze eigen projecten houden we nauwlettend in de gaten dat
we huizen bouwen die passen bij de
woonwensen van onze eigen inwoners. De bewonersvereniging: ‘Dat
is op zich een mooie insteek, echter
wanneer de kern Maartensdijk de
voorkeur heeft voor sociale huurwoningen, dan is het maar de vraag bij
nieuwbouw ervan in Maartensdijk
of deze woonbehoefte wel landt bij
de degenen die deze voorkeur heeft
uitgesproken, gezien de door de gemeente zelf bepaalde huisvestingsverordening’.

dergelijke woningen binnen de gren- dat we een kernbindingsclausule
zen van de gemeente’.
gebruiken. Er komt een uitgebreid
participatieproces met alle dorpen
Kleine kernen
en wijken. Als Maartensdijk lokale
De bewonersvereniging vervolgt op wensen heeft, kan dat allemaal als
haar website: ‘De gemeente De Bilt input worden gegeven’.
heeft wel besloten (23 juli 2019) om
de bepalingen van de Huisvestings- Insteek
verordening nader uit te werken, De website vervolgt: De gemeente
door voor de drie kleine kernen, De Bilt geeft aan dat bij enkele soWestbroek, Hollandsche Rading ciale woningbouwprojecten, onen Groenekan, de bindingsregeling der andere ‘De Leijen Zuid’ en de
toe te passen, waarbij de verhuizing ‘Melkweg’, contractuele afspraken
binnen de eigen kern moet plaats- zijn gemaakt met de SSW waarbij
vinden. De inwoners uit deze kernen bepaalde doelgroepen van inwoners
krijgen bij nieuwbouw in hun kern van de gemeente De Bilt voorrang
voorrang op overige woningzoeken- hebben gekregen op een woning.
den. Deze regeling is bedoeld voor Ons is echter niet duidelijk op welke
de kleinere kernen, waarbij sprake is basis dit is gebeurd. De toewijzing
van een relatief kleine gemeenschap van woningen aan specifieke doelmet slechts enkele vrijkomende wo- groepen is weliswaar opgenomen
ningen per jaar. Inwoners worden in de huisvestingsverordening, maar
daardoor weggedrukt door andere kent ons inziens niet de mogelijkwoningzoekenden als er geen voor- heid dat alleen lokale woningzoe- Het recent opgeleverde project ‘De Leijen Zuid’.
rang wordt gegeven. Echter voor kenden hiervan gebruik kunnen
advertentie
de grotere kernen uit de gemeente maken’.
geldt deze voorrangsregel niet. Dat
betekent dat als de nieuwbouw in Onjuist
deze kernen wordt gerealiseerd, Namens het college reageert wetde lokale inwoners geen voorrang houder Dolf Smolenaers samenvatkrijgen ten opzichte van woning- tend: ‘Wij zien het vermelde op de
zoekenden uit de regio’. Wethouder website van de bewonersvereniging
Dolf Smolenaers: ‘Wij baseren het als opiniërend. Daar wordt gesteld
bouwprogramma op onderzoek naar dat de gemeente weinig invloed
de woonbehoefte van onze eigen heeft op wie er komt te wonen in
EN MEER
inwoners, dus de typen huizen, die nieuw te bouwen woningen, huur of
worden gebouwd (en de prijsklasse) koop. Het is jammer dat deze sugzijn afgestemd op de lokale vraag, gestie wordt gewekt. Wij hebben die
niet die van de regio. In Westbroek, mogelijkheid namelijk wel degelijk
Groenekan en Hollandsche Rading en we maken daar ook gebruik van.
gaven wij al voorrang aan mensen Wij maken contractuele afspraken
met een binding met het dorp door- met projectontwikkelaars om inwoners van de gemeente, de wijk of het
dorp voorrang te geven, voordat het
mag worden verkocht aan geïnteresseerden van buiten de gemeente.
Recent hebben we dat nog gedaan
bij het project Melkweg. Ook voor
sociale huurwoningen en middenhuurwoningen maken we dit soort
afspraken, bijvoorbeeld bij het recent opgeleverde project ‘De Leijen
Zuid’, waar heel veel ouderen vanuit
ELKE WEEK BIJ U OP DE MARKT
de wijk De Leijen een mooi nieuw
huis hebben gevonden’.
Uw rijdende schoenenwinkel

Ook dit deel van De Hof van Bilthoven nadert zijn voltooiing.

HELIOFORM
RIEKER MARCO
TOZZI ROHDE

OP DE MARKT

BIJ MIKE SCHOENENMODE

Grondrecht
Smolenaers vervolgt: ‘We bouwen
ook niet zomaar wat: wij richten ons
op het type en prijsklasse woningen,

Mike Schoenenmode
Winkelcentrum Planetenbaan
vrijdag 9.00 – 15.00 uur
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Kennismaking met rector
Het Nieuwe Lyceum
door Walter Eijndhoven
Sinds vorig jaar augustus staat rector Philip Wind aan het roer van Het Nieuwe Lyceum in
Bilthoven. Samen met het team van docenten probeert hij zijn leerlingen
door het eindexamen havo of vwo te loodsen.
Philip Wind, geboren en getogen
in Hilversum, komt uit een groot
gezin met veel broers en zussen.
Op de christelijke basisschool
blijkt al snel dat Wind goed kan
leren en hij gaat dan ook naar het
vwo in Hilversum. Na zes jaar op
de middelbare school slaat hij zijn
vleugels uit en vertrekt naar Amsterdam.
Stap
‘Dat was een heel grote stap voor
mij’, vertelt Wind. ‘Vanuit het
toch veilige Hilversum naar die
grote stad Amsterdam. Op school
kwam ik erachter dat ik een bijzondere interesse had voor economie en bedrijfseconomie’. Zijn
keuze was dan ook snel gemaakt.
Hij besloot economie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit.
Tijdens zijn studie gaf hij bijlessen in economie. ‘Ik vond het lesgeven zo leuk, dat ik heel graag
docent wilde worden. Vooral de
monetaire geldtheorie en macroeconomie vond ik interessant’.

Rector Philip Wind.

Rector
Na zijn studie solliciteerde Wind
bij het Willem de Zwijgercollege
in Bussum en werd aangenomen.
Hij bleef 31 jaar verbonden aan
de Bussumse school en klom op
van docent tot uiteindelijk rector.
Wind: ‘Mijn baan als rector is erg
leuk, maar ik miste het lesgeven
wel hoor. Als docent ben je de hele
dag bezig met je vak en bereid je
je iedere dag voor op de lessen. Ik
weet nog wel wat de eerste Wet
van Gossen inhoudt, maar bij bepaalde theorieën moet ik het boek
wel weer even openslaan. Maar
ja, lesgeven kon ik er echt niet bij
hebben als rector. En als rector heb
je ook veel contacten met de docenten en de leerlingen’.

Duurzaamheid
Wind is erg enthousiast over ‘zijn’
school. ‘Toen ik hier net aantrad
als rector, dacht ik ‘Wauw, wat gebeurt hier allemaal?’ Docenten en
leerlingen doen veel aan projecten:
HNL Fashion, de Wiskunde Olympiade, het project Levensverhalen
schrijven over Ouderen, debating
tegen andere scholen en vorig jaar
zijn drie docenten met hun Albatrosproject zelfs tweede geworden
in Portugal. Ook hebben wij een
goede samenwerking met scholen
in de buurt en met Samen voor De
Bilt. Onze school zet zich volledig
in voor duurzaamheid. Helaas staat
ons duurzaamheidsbeleid dit jaar
op een laag pitje. Door het coronavirus zijn veel projecten afgeblazen
en doen wij een forse stap terug.
Gemoedelijker
Jammer. Volgend jaar hopen wij alUiteindelijk begon het weer te les weer op te pakken’.
kriebelen bij Wind en wilde hij
toch nog iets anders. Toevallig Record
kwam net de functie voorbij van Naast zijn werk als rector, bestaat
rector aan Het Nieuwe Lyceum er natuurlijk ook nog een leven
in Bilthoven. Hij solliciteerde en na school. Ook Wind moet af en
werd aangenomen. ‘Ondanks dat toe een stapje terugdoen. Om een
ik rector was op een havo/vwo goede balans te behouden tussen
in Bussum, is HNL toch een heel werk en privé, sport hij wekelijks.
andere school’, vertelt Wind. ‘De ‘Regelmatig fiets ik vanuit huis
sfeer is anders en HNL heeft een naar school. Laatst had ik zelfs
meer gemêleerd leerlingenbe- een nieuw snelheidsrecord. Binnen
stand. Leerlingen komen, behalve 34.58 minuten was ik op school. En
uit Bilthoven, ook uit Utrecht, wie weet doe ik het ooit binnen een
Zeist en De Bilt, daardoor is de half uur, maar dan moet ik wel alles
sfeer hier gemoedelijker. Maar mee hebben, het verkeer, stoplichdeze school kent ook haar eigen ten en natuurlijk een stevige wind
problematiek. Ik merk wel een in de rug. Ook in de weekenden
spanningsveld tussen onze school stap ik graag op de racefiets of de
en de wijk. HNL heeft 1150 leer- mountainbike. Verder lees ik graag
lingen en velen gaan in de pauze non-fictie, biografieën, middeldwars door de wijk naar de Plus- eeuwse geschiedenis, ben ik lid van
markt. Tot grote ergernis van som- een politieke partij en ga ik graag
mige bewoners’.
met vrienden naar het theater, de
film of naar een balletvoorstelling’.

Politieke talenten op
Montessorischool
De bovenbouw-leerlingen van de Montessorischool Bilthoven zijn de afgelopen weken druk bezig
geweest met politiek. In het kader van het schoolvak Burgerschap richtten zij partijen op,
bedachten stellingen, maakten posters en gingen zij in debat met elkaar.
Dit alles volgens het Montessoriprincipe Leer mij het zelf te doen.
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Nieuwe lichting
mediatoren op De
Regenboog
Basisschool De Regenboog in De Bilt werkt met het programma
‘De Vreedzame School’; een programma voor sociale competentie
en democratisch burgerschap. Binnen de aanpak van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een goede manier samen kunnen leven en werken en eventuele conflicten kunnen oplossen.
Leerlingen krijgen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de
klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Zo worden
leerling-mediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot mediator gevolgd en zijn hier allemaal voor geslaagd. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en speeches, kregen zij een officieel diploma uitgereikt. Ze zijn er
helemaal klaar voor om aan hun belangrijke taak binnen De Regenboog
te beginnen!

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor hun opleiding tot
mediator.

Jeugd Eerste Hulp
diploma’s
Woensdag 14 oktober werd aan 18 jongeren hun Jeugd-EersteHulpdiploma uitgereikt.
In oktober 2019 startten zij met deze cursus die bijna was afgerond
toen het Corona-virus Nederland op slot zette. Na de zomer werd
er een korte opfriscursus georganiseerd, waarna en waardoor er een
theorie- en een praktijkexamen afgenomen kon worden. 18 jongeren
hebben bewezen wonden te kunnen verbinden, de juiste hulp aan
bewusteloze mensen te kunnen verlenen en zelfs een reanimatie te
kunnen uitvoeren. 		
(Annelies van Heeringen)

In de praktijk viel het niet altijd mee
om goede argumenten te bedenken
voor of tegen een bepaalde stelling.
Zo vonden zij het bijvoorbeeld
best lastig om tegenargumenten te
bedenken bij het thema ‘Gescheiden afvalbakken op het speelplein
plaatsen’: ‘Ik weet echt geen tegenargumenten’, verklaarde Imen uit
groep 8’, ‘Ik ben het er namelijk
helemaal mee eens’.
Dinsdagmiddag mochten de winnaars van de interne verkiezingen
met elkaar in debat. De leerlingen
hadden zich goed voorbereid, onder
anderen door te kijken naar televisiegesprekken tussen politici. Een
deskundige jury onder leiding van
gemeenteraadslid Donja Hoevers,
beoordeelde het debat tussen lijst-

Deelnemers aan het school-verkiezingsdebat.
trekkers van partijen als: de PvdK
(Partij voor de Kinderrechten), De
VVR (Voor Vrede en Rechten),
OVV (Onderdak voor Vluchtelingen), Green Gold (voor meer natuur) en de TPEA (Tegen Pesten
en Armoede). De jury vermoedt

dat een aantal van de kinderen van
de Montessorischool over een paar
jaar in de raad of misschien wel in
de Tweede Kamer plaats gaat nemen: ‘Wat een verbale kwaliteit’,
aldus Donja Hoevers.
		
(Cees Noordegraaf)

Hulde voor Annelien, Jan-Pieter, Julian, Lucas, Aukje, Dirk-Jan, Jan
Dirk, Annelise, Robert, Lydia, Jasmijn, Stéphanie, Loïs, Rolinda, Cor
Gijs, Henk, Friso en Wiebren.
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Nootjes
Te koop aangeboden

HORLOGEBATTERIJEN
en horlogebandjes bij
Boekbinderij Kok Dorpsweg
46 Maartensdijk Maandag
t/m. vrijdag van 08.30 tot
12.00 uur en 13.30 uur tot
17.00 uur. Zaterdag gesloten
tel. 0346-212672
MOTORZAAG benz. €65,. Tel.
030-2102772 of
06-53508126
Trilogie van Ciske de Rat
€5,-. Tel. 06-14040516
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Pracht meubel €45,00. Tel
Tuinvreugde
is
de
natuurlijke
hovenier.
0616641083
Wij adviseren, ontwerpen, leggen aan en onderhouden, samen
Mooie metalen buitenlanmet u, of geheel in ons beheer. Kijk op www.tuinvreugde.nl
taarn met ruitjes voor aan
of bel Marcel: 06 21290891 voor een gratis kennismaking.
de muur afm. L 21,5 x B
21,5 x H 36 cm (was nieuw Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
€50,00) koopje €9,00. Tel Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij0616641083
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel.
Set van 4 verschil0346-212787
lende luxe damestassen,
(Beursmodellen) spotkoopje Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
€20,00. Tel. 0616641083
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
Fietsen/ brommers Tel. 06- 50897262
MOUNTAINBIKE Giant Bedrijfsruimte/atelier te huur op Larenstein bij Smederij
Cadex-2. Carbon Fiber frame Somers. 2 ruimtes verbonden met elkaar, 54m2 en 35m2 op
24 versn. €75,-. Tel. 030- de 2e verdieping. Foto’s zijn te bekijken op de facebooksite
2102772 of 06-53508126
van smederij Somers of bel 06-54666772

Digitale HDTV kabelontvan- Personeel gevraagd
ger compleet met kabels en
afstandbediening €10,-. Tel. Fitte vutters en AOW-ers
gezocht als invalkrachten
06-14040516
voor het huis-aan-huis ver15 prisma verhalen boek- spreiden van De Vierklank.
jes overal vandaan b.v. Een gezond en gezellig rondRussische, Vlaamse, Indiase je buiten op woensdag op
€2,-. Tel. 06-14040516
een tijdstip dat ú schikt. Ook
Kunststof
vijverbak meehelpen de best gelezen
120x240cm €50,-. Tel. krant van De Bilt nóg beter
te verspreiden? Bel 0346
06-33695091
211992.
Herenschoenen, instappers,
roodbruin, maat 43,5 weinig Personeel aangeboden
gedragen €25,-. Tel. 0346Ambachtelijk SCHILDER
211368
heeft nog tijd over voor
Antieke kapspiegel op schilderen binnen en buistandaard. €40,-. Tel. 030- ten en al uw behang- en
sauswerk. 35 jaar ervaring.
2102772 of 06-53508126
Goed werkende elektri- Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijssche typemachine Brother. opg. 06-39870829
Klein model, gratis af te
TUINMAN heeft nog tijd.
halen. En 9 jaargangen Oud
Voor al uw snoeiwerk, fatUtrecht, bestaat nu niet meer.
soeneren, voorjaarsbeurt,
Gratis af te halen. Arie Tel.
bestraten enz. Alles is
06-19929961
bespreekbaar. Altijd vrijRelaxstoel, Tomasi, leer, blijvende prijsopgave. Tel.
bruin, elektrisch, €45,00. Tel. 06-50660689 www.hoereetuinen.nl
06-11232013
Zonnebank, onder- en bovenHOVENIERSBEDRIJF
hemel, Desire 12, €45,00.
Soestdijk
Tel. 06-11232013
Veel kortingen op groen en
Eetkamerstoelen, 4 stuks, alle vuilafvoer. Tevens ook,
antiekmodel met rie- hoge drukreiniging, schutting
ten zitting, €40,00, Tel. plaatsen, gras leggen, bestratingen, grond en graafwerk,
06-11232013
Kerstloper om te borduren, goten reinigen enz. Alles in
voorgedrukt, met garen in en om de tuin is mogelijk.
kruissteek. €12,50. Tel. Bel vrijblijvend: 0649377634
0346-243758
MEUBELSTOFFEERDERIJ
De beer te gebruiken als Kwarten
speelgoed knuffel of thee- Uw bank of stoelen weer als
muts. €10,-. Tel. 0346- nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
243758
Bilthoven, tel. 030 2600088
Ouderwetse tafelloper, met
de hand geknoopt 40 x 110 De Groene Tuinman wiedt
cm. €45,-. Tel. 0346-243758 en schoffelt, snoeit en zaagt,
plant en voert groenafval af
Bladblazer. Merk: Top Craft
en geeft advies voor €30,00
2400 watt. Prijs €25,-. Tel.
per uur, afval €30 per volle
030- 2201723
Volvo, overleg en pauze in
Siemens Giga telefoonset tuin op 1,5m. 06 53760310,
2 stuks type C300A in pri- degroenetuinman@xs4all.nl,
mastaat met basisstation en www.groenetuinman.nl.
extra laadstation €15,-. Tel:
Diversen
0615458450
12 videobanden van Stan Oud ijzer- en metaalafval
Laural en Olivier Hardy. COCK ROSE- Maartensdijk.
€10.- en diverse bridge boe- Tel. 06-54967985
ken en cd's €3.- per stuk. Tel. Boerderij `FORTZICHT`. De
06-41367588
locatie voor een vergadering,
Thuiswerken? Computer training, familiebijeenkomst,
bureau met royaal werkblad of cursus! Voordorpsedijk
en opbouw voor extra 35, Groenekan. Tel. 030apparatuur. Afm. B 125 2710913, westeneng@boerx D 85 x 160 H 145 cm. derijfortzicht.nl
• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

www.regiotvdebilt.nl

Cursussen/ trainingen
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool,
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen.
Proefles in ontspannen 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.
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. cellolesfranklinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello
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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.

Webinar voor werkgevers

1

Het Corona virus heeft helaas ook economische
gevolgen. Steeds meer mensen komen in financiële moeilijkheden. Cijfers geven aan dat 1 op de
5 werknemers betalingsproblemen heeft en 35%
van de werknemers maakt zich zorgen over hun
financiële situatie. Als werkgever wil je gezonde
werknemers, zowel mentaal, fysiek als financieel.

2

Tijdens een webinar voor die werkgevers op
maandag 26 oktober om 16.00 uur bespreekt Rabobank actuele ontwikkelingen op het gebied van
werkgelegenheid en de mogelijke financiële consequenties voor werknemers. Sociaal Raadslieden
geven praktische adviezen over wat je als werkgever kunt doen om werknemers met beginnende
of oplopende schulden te helpen. En Wessels uit
Zeist vertelt zijn ervaringen met werknemers die
(beginnende) financiële problemen hebben. Er is
ruimte voor een gesprek. Aanmelden voor dit webinar via: info@samenvoorzeist.nl
				
(Joanne Penning)

3
4
5
Groenekan
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................

Op ‘t bankje
Het is rustig als ik op mijn ochtendwandeling langs een basisschool loop. Normaal hoor je de kinderen al op ruime afstand, maar het is herfstvakantie en dan ziet het er hier even
anders uit. Het is dan wel vakantie maar ergens heengaan
om vakantie te vieren zit er dit keer voor de meesten niet
in. Vaak gingen kinderen in de herfstvakantie bij opa’s en
oma’s logeren. Die zorgden dan meestal wel dat ze een dagje
gezellig uitgingen, maar alles is anders in deze coronatijd. Ik
wandel nog wat meer om mijn kilometers te halen en bij het
bankje aangekomen zie ik een vrouw zitten met een mondkapje op en een boodschappentrolley voor zich. Ik ga aan de
andere kant van het bankje zitten en verwacht niet dat het tot
een gesprek zal komen. Het praten gaat ook wat moeilijker
met een kapje. Ik draag er zelf ook een. Ze knikt wel naar
me als ik ga zitten, maar ik kan haar gelaatstrekken niet zien
dus weet ik niet of ze het plezierig vindt of niet. Ik zwijg dus
maar. Even later richt ze haar blik op mij en vraagt hoe laat
het is. Het was kwart over elf op dat moment en dat zeg ik
haar. ‘Oh, dan heb ik nog even de tijd. Ik moet zo naar de
tandarts en ze hebben gevraagd om precies op tijd te komen
omdat ze geen mensen in de wachtkamer willen hebben.’ Ze
vertelt dat ze bij de controle een paar weken geleden buiten
moest wachten toen ze te vroeg was. De vrouw is goed te
verstaan en vindt het blijkbaar leuk om de tijd vol om te
kletsen. ‘Ik heb eerst wat boodschappen gedaan en omdat ik
gauw klaar was ben ik maar hier gaan zitten.’ Ze vertelt dat
bij die laatste controle een gaatje in een kies ontdekt was dat
nu gevuld gaat worden. Een beetje flauw grappend zeg ik dat
ze in ieder geval haar mondkapje af moet doen. ‘Dat zien we
straks wel’, is haar quasi serieuze antwoord. ‘Ik vraag wel of
hij als het even kan niet gaat verdoven want dat vind ik toch
een naar gevoel. De laatste keer dat ik iets dergelijks had is

heb ik het ook zonder gedaan en nauwelijks iets gevoeld. Voor
de tandarts ben ook ik echt niet bang. Ik houd mijn gebit goed
bij en flos iedere dag.’ Ze vertelt dat ze na de behandeling nog
bij haar moeder langsgaat want daar heeft ze ook wat boodschappen voor gedaan. ‘Die wil liever niet naar de supermarkt
gaan want ze vindt dat veel mensen veel te dicht langs haar
heen gaan. Naar winkels waar maar en paar mensen tegelijk
binnen mogen gaat ze wel. Ze is 82 en kan zich verder goed
redden.’ De vrouw wil duidelijk haar tijd volkletsen en begint
over haar werk te vertellen. ‘Ik werk drie dagen in de week,
maar ik heb het idee dat ik het de vrije dagen drukker heb dan
als ik werk.’ Ze werkt in een ziekenhuislaboratorium waar ze
allerlei onderzoeken doet en het werk bevalt haar goed. Verder
heeft ze een dochter die naar de middelbare
school gaat en een man die in het
onderwijs zit. Dat weet ik dan ook.
Ik vind dat ik voor het feit dat ik
op het bankje zit ook een verklaring moet geven. Ik vertel haar
dat ik met pensioen ben en dagelijks een wandeling maak en
dan bijna altijd op het bankje
terechtkom voor een rustpauze.
Ze vindt het op een gegeven moment tijd om naar de tandarts te
gaan en stapt op.
Maerten

De Vierklank
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Kick Off Sjors Sportief Creatief
Dinsdag 13 oktober trapte Sjors Sportief Creatief De Bilt af. Speciaal voor de kinderen van
basisschool Wereldwijs waren er diverse workshops te volgen in Het Lichtruim.
Sjors Sportief is inmiddels een
begrip in De Bilt. Dankzij het aanbod van Sjors Sportief Creatief
vinden steeds meer kinderen een
activiteit die ze leuk vinden om te
doen, zoals bijvoorbeeld: voetbal,

judo, musical, dans, naaien, bak- zien, maar kan je ook direct doorken, schaken en nog veel meer.
klikken naar je favoriete club. Actief in De Bilt wordt het platform
Nieuw platform
waar je alles op het gebied van
Op de website actiefindebilt.nl is sport en cultuur in de gemeente De
niet alleen het aanbod van Sjors te Bilt kunt vinden.
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Kampioenen
bij NOVA

De competities zijn helaas stilgelegd en NOVA gaat in ieder geval
een week volledig dicht. Een aantal NOVA-teams had al hun wedstrijden al gespeeld en succesvolafgesloten.
NOVA 3, de F1 en de D1 zijn kampioen en kregen allemaal een welverdiende medaille om hun nek gehangen.
(Renske van Kempen)

De kampioensfoto van NOVA 3. (foto Annabelle van der Weerdt)

Burgemeester Sjoerd Potters kreeg het eerste boekje overhandigd van Sjors Sportief Creatief; hij onthulde
vervolgens de gloednieuwe website. [foto Henk van de Bunt]

Centrals Heren
Honkbal 1 kampioen
Het team van honk- en softbalclub
Centrals dat afgelopen jaar uitkwam in de 2e klasse verloor maar
1 wedstrijd en kon door toedoen
van Lars Hovingh, Sebastiaan van
de Akker en Stefan Molenaar maar
liefst 4 homeruns bijschrijven. Het
natte herfstweer liet de wedstrijd tegen Diamonds Drachten afgelopen
zaterdag helaas voortijdig in een
8-8 gelijkspel eindigen, maar dat
deed niks af aan de euforie. Door
de coronamaatregelen is er geen
promotie, u ziet de mannen dus
volgend jaar terug in de 2e klasse.
			
(Jolanda Pijl) De zon breekt door voor het kampioensteam.

Schoolschaatsen van start
De komende weken krijgen leerlingen van 14 Biltse basisscholen
schaats-les. Woensdag 7 oktober
gaven leerlingen van De Rietakker

de aftrap op de Vechtsebanen in naar de ijsbaan. Het schoolschaatUtrecht. De komende weken vol- sen wordt georganiseerd door IJsgen de andere scholen. De leerlin- club het Biltse Meertje.
gen uit groep 5 of 6 gaan twee keer

Leerlingen van De Rietakker krijgen schaatsles op de Vechtsebanen.

Ook de D1 wist het kampioenschap net op tijd binnen te slepen.

DOSC O12-1
Kampioen
Op 3 oktober is DOSC O12-1 kampioen geworden in de hoofdklasse. Het team wist alle wedstrijden in haar poule te winnen en werd
daarmee ongeslagen kampioen, met prachtige overwinningen op
SV Baarn, SV Spakenburg, Jonathan, BFC en ’s Graveland.
Dat de jongens goed kunnen voetballen is al een tijdje bekend. Het
team onder leiding van coach Dennis van der Veer speelt immers al
jaren met elkaar samen, en het team is goed op elkaar ingespeeld. Kampioen waren ze echter nog niet geworden, en dat zijn ze nu dus wel. Na
een 5-0 overwinning tegen ’s Graveland kon de vlag uit.
De belangrijkste wedstrijd was echter al een week eerder. BFC uit Bussum kwam in Den Dolder op bezoek en had, net als DOSC, al haar
wedstrijden tot dan gewonnen. Het werd een bloedstollend spannende
wedstrijd, met mooi voetbal en veel kansen over en weer. BFC blonk
uit met een aantal individueel zeer getalenteerde spelers, terwijl DOSC
als collectief ijzersterk speelde. Beide teams wisten een hoop kansen
te creëren, waar de keepers van de teams hun doel goed schoon wisten
te houden. Uiteindelijk trok DOSC met een 3-2 overwinning aan het
langste eind, met mooie goals van Job Koning en Tein van der Ploeg.
De overwinning kon met recht een teamprestatie worden genoemd, en
een week later werd het kampioenschap dus definitief binnengehaald!

Met maar liefst 8 spelers uit Bilthoven poseert het kampioensteam voor
een plekje in de krant.

De Vierklank
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Prachtige recreatieroutes
door Henk van de Bunt
Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als
‘het buiten van Utrecht’, op woensdag 14 oktober officieel geopend. Gedeputeerde Arne Schaddelee,
Johan van Everdingen, voorzitter recreatieschap Stichtse Groenlanden en de wethouders van alle
betrokken gemeenten verrichtten gezamenlijk via een online bijeenkomst de openingshandeling.
Het nieuwe wandelroutenetwerk
sluit door middel van knooppunten
510 kilometer aan recreatieve wandelpaden op elkaar aan in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten,
Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en
Zeist. Hiermee wordt het bestaande
wandelnetwerk in het westen van
de parovincie Utrecht uitgebreid
tot een netwerk van meer dan 1.600
kilometer. Marc Bosboom van Recreatie Midden-Nederland vertelt:
‘Het nieuwe wandelnetwerk beslaat
maar een klein deel van De Bilt. In
deze gemeente is al een groot deel
van het Provincie-dekkend netwerk
aangelegd in een eerdere fase 2
(Utrecht Midden). Meer info is te
vinden op www.routesinutrecht.nl.

Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat
uit knooppunten die met elkaar
zijn verbonden; een beproefd landelijk systeem. De knooppunten
zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van
de omgeving. Alle wandelmogelijkheden binnen het netwerk, een
routeplanner en diverse thematische wandelroutes zijn te vinden
op RoutesinUtrecht.nl.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap en ook
particuliere eigenaren van bos- en natuurgebieden hielden er al rekening mee dat het het voorbije weekeinde druk zou kunnen worden in
de bossen en natuurgebieden en die vrees blijkt terecht. Ondanks het
coronavirus trokken veel mensen er op uit.

Het vertrekpunt van de Kazemattentocht is vanaf de druk bezochte
parkeerplaats aan de St. Anthoniedijk in Utrecht, waar nog meer tochten
hun vertrekpunt hebben.
Wandelnetwerken in Utrecht
De Utrechtse wandelroutenetwerken zijn het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen
provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren,
terreinbeheerders, wandelorganisaties en talloze vrijwilligers. De
ambitie is om komende periode
te komen tot één aaneengesloten
wandelroutenetwerk in de hele
provincie Utrecht. Dit versterkt
het recreatief hoofdnetwerk en
biedt kansen voor route gebonden
buitenrecreatie.

De schuilplaatsen zijn van zwaargewapend beton en waren bedoeld
als schuilplaats voor een groep van
tien tot dertien manschappen. Verder loopt dit leuke wandelrondje
ook langs Fort Ruigenhoek, langs
de rand van het Gagelbos en door
een stukje van het groene Sjanghaipark aan de rand van de wijk
Overvecht. Het Startpunt van deze
route is op de Parkeerplaats Gagelbos aan de St. Anthoniedijk 107
te Utrecht. De route is ca. 5,5 km
lang en te downloaden op www.
routesinutrecht.nl.

De extra lus van het klompenpad loopt langs de Hogenkampse plas en
Voordorpsedijk.
Kazemattenpad
Een voorbeeld van een lokale wandelroute is de Kazemattenpadroute.
Tijdens deze wandeling ontdek je
in het Noorderpark Ruigenhoek een
stukje geschiedenis van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. De route
loopt langs de veel voorkomende
kazematten in het gebied. Dit zijn
betonnen bouwwerken, die veelal
in de periode voor de Tweede Wereldoorlog in het waterliniegebied
zijn gebouwd. Er zijn verschillende
soorten kazematten. In het Noorderpark Ruigenhoek zie je vooral
de groepsschuilplaats type P, die
vanwege de karakteristieke vorm
ook wel Piramide wordt genoemd.

Herfstvakantie en thuis moeten blijven
mooie tijd om een kaartje te schrijven
zet daarop dan de wens
dat heel gauw ieder mens
overal zonder gevaar kan verblijven
Guus Geebel

Massaal bos- en
natuurbezoek

De natuurorganisaties raden wandelaars dringend aan om niet allemaal
naar de bekendste plekken te gaan. ‘Op onze website staan duizenden
wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg’, aldus bijvoorbeeld Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een lange lijst gemaakt
van ‘onbekende streken’. 					
[HvdB]

Entree klompenpad bij Beukenburg.
Mooiste plekjes verbonden
In het voorjaar van 2019 hebben
het recreatieschap, gemeenten en
provincie de handen ineengeslagen
en afgesproken dat zij het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek op
hun grondgebied wilden realiseren.
Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, coördineerde de aanleg
van het wandelnetwerk. Afgelopen
zomermaanden werd, na enige vertraging door de Coronacrisis, het
netwerk in de regio geplaatst.
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Limerick

Beukenburgerpad
De klompenpad-route Beukenburgerpad (14 km) start formeel bij de
parkeerplaats Groenekanseweg bij
het viaduct onder de A27 ter hoogte van huisnummer 40. Bij de hoek
Groenekanseweg / Vijverlaan kan
deze minder aantrekkelijke weg
al worden verlaten om via allerlei
aanwijzingen op de app en min of
meer parallel aan het Voordaansepad in de Nieuwe Wetering te
komen. Langs de Nieuwe Weteringseweg (t.h.v. huisnr. 153) gaat
het weer zuidwaarts via Beukenburg en de Leijen tot de Beukenburgerlaan op de Groenekanseweg.
Daar is de keuze terug te keren
naar het begin of de lus via Hogenkampse pad en Voordorpsedijk en/
of zelfs via Weltevreden te maken
om uiteindelijk weer in Groenekan
uit te komen. Eigenlijk zou een
start c.q. wisselpunt ter hoogte van
de spoorwegovergang met de lijn
Utrecht - Bilthoven logischer zijn.
Deze route is te downloaden op
www.klompenpaden.nl

Grote drukte in de bossen van Lage Vuursche. [foto Henk van de Bunt]

Natuur op stelten
Na een uitbundige bloei in het voorjaar hangt de perenboom achter ons
huis nu vol met keiharde grote groene stoofperen. Zelfs na uren stoven
zijn ze nóg wit en echt lékker smaken ze niet. Toch ontdek ik in de
boom een echte liefhebber. Tussen de bruine sproeten op een peer zit
‘ie onbeweeglijk, volkomen ongevaarlijk, de hooiwagen. In plaats van
de hoog opgetaste boerenwagen met hooi die je bij deze naam zou verwachten, staat daar een tenger, spinachtig dier. Acht uitzonderlijk lange
poten dragen het compacte lijfje. Uiterst behoedzaam tilt ‘ie af en toe
één van zijn stelten op om de natte peer af te tasten.
Het is bekend dat een hooiwagen bij gevaar zomaar een poot kan laten
vallen. Deze groeit dan niet meer aan, maar zelfs op 3 poten kan ‘ie zich
nog prima redden. Dit exemplaar houdt al z’n poten thuis. De kraaloogjes kijken me gespannen aan. Liever had hij de zon gezien.
Een hooiwagen in de perenboom, een raar geval.
(Karien Scholten)
In haiku:
Rijpe peren oogst
Lokt hooiwagens in de boom
Natuur op stelten

advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag
tussen 17.00 - 19.00 uur.

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
Zacht gegaarde
21-10
wildzwijnwang met
Do.
rodekoolstamppot en
€ 11,50
22-10
appelcompôte
Vr.
23-10
Gebakken zalmfilet
Za. met romige citroensaus
Bezorgen
24-10
€2,50
Zo.
Salade met gefrituurde
per
25-10
kaas-jalapeños
Elke
week

Saté van varkenshaas
met kroepoek en atjar

bestelling

Gerechten worden geserveerd
met frietjes en sla
Pecan-carameltaart
met slagroom: € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50
Mail om te bestellen:
info@naastdeburen.nl

