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Hiske Alting & Pauline Res

Bel: 06 24 24 06 07 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Maertensplein 33  0346-213711
www.hairdesque.nl   Hairdesque

De Biltse Streekmarkt 
is weer van de partij

door Walter Eijndhoven

Na meer dan anderhalf jaar afwezigheid ging vrijdag 15 oktober de Biltse Streekmarkt weer 
van start. Tussen 15.00 en 19.00 uur waren bezoekers van harte welkom op een nieuwe 

locatie bij Kinderboerderij De Schaapskooi, achter het Lichtruim in Bilthoven.

De locatie van deze ‘eerste’ streek-
markt na corona was top op het ter-
rein van De Schaapskooi, tussen alle 
kippen, geiten, varkens, andere die-
ren en het Plukdoolhof. ‘Veel onder-

nemers en bezoekers waren ontevre-
den over de plek waar wij voorheen 
de Streekmarkt organiseerden’, ver-
telt Joanne Ronhaar van Biltsheer-
lijk. ‘Te ongezellig en te winderig. 
Ook de Streekmarkt tijdens de Kerst-
markt rond de Dorpskerk in De Bilt 
viel niet in goede aarde. Bezoekers 
van de Kerstmarkt riepen ‘Oh, daar 
staan ook nog wat kraampjes’. Voor 
Biltsheerlijk, als organisator van de 
Streekmarkt, was dat voldoende re-
den op zoek te gaan naar een nieuwe 
locatie. Uiteindelijk kwamen wij te-
recht bij De Schaapskooi’.

Milieuvriendelijk
Het terrein leent zich goed voor de 
organisatie van de Biltse Streek-
markt. Ruim en toch gezellig. Een 
veelzijdige groep ondernemers uit 

de regio verwelkomden de vele 
bezoekers met gezonde en mili-
euvriendelijke producten van ei-
gen land. Ook enkele non-food 
ondernemers kregen een plek op 
de markt. Biltsheerlijk vindt het 
hierbij belangrijk dat de producten 
duurzaam zijn met een transparant 
en goed verhaal. Christianne Hen-
nipman van biologische boederij 
De Bonte Parels uit Westbroek is 
heel blij met deze locatie. ‘Na-
tuurlijk speelt ook het goede weer 
een grote rol, maar deze plek is 
echt bijzonder geschikt voor een 
streekmarkt. Ik kwam hier van-

middag met diverse producten van 
onze boerderij, maar binnen twee 
uur was alles al uitverkocht. Geluk-
kig komt Rutger straks nog meer 
brengen, het loopt namelijk storm’.

Pompoen
Naast de vele kraampjes, konden 
bezoekers genieten van de swin-
gende muziek van Kebbek. Ron-
haar: ‘De markt is vooral een plek 
van ontmoeting en verbinding. 
Heel waardevol na het coronajaar. 
En muziek brengt ook verbinding 
tussen mensen. Wij hebben trou-
wens ook nog een prijs in het ver-
schiet voor de bezoeker die het 
gewicht raadt van de pompoen, 
bij de ingang van de markt. De 
pompoen weegt 7,25 kilo. Eén 
persoon zat er het dichtstbij met 
7,4 kilo en ontvangt een Bilts-
heerlijk-tas met walnoten.

Gezellige drukte op de eerste streekmarkt na corona.

Iedereen mocht het gewicht raden van deze pompoen. Uiteindelijk bleek 
deze 7,25 kilo te wegen.

Voedselbank wint 
Groene Lintje 

door Walter Eijndhoven

Tijdens de Biltse Streekmarkt op vrijdag 15 oktober, reikte Anke 
Hazeleger, de winnares van het lintje in 2020, het Groene Lintje uit 
aan Jolanda van Hulst, bestuursvoorzitter van de Voedselbank in 
De Bilt. De Voedselbank kreeg de meeste stemmen van inwoners uit 
gemeente De Bilt.

Inwoners van De Bilt konden tot en met donderdag 14 oktober hun 
stem uitbrengen via de website van GroenLinks De Bilt. Behalve de 
Voedselbank, konden inwoners ook stemmen op Duurzaam De Bilt, 
een organisatie die onder andere de Biltse Week van de Duurzaamheid 
organiseert, maar ook gastlessen verzorgt voor het onderwijs in De 
Bilt. De derde genomineerde was de Vereniging van Eigenaren van de 
Kruisbekflat. Het bestuur verduurzaamde de flat.

Vrijwilligers
De Voedselbank is blij met de prijs. Iedere week helpen vrijwilligers 
140 huishoudens om de week door te komen. Tijdens de uitreiking van 
het Groene Lintje roept Jolanda van Hulst op om je vooral aan te mel-
den als vrijwilliger bij de Voedselbank.
Volgens de website van GroenLinks is het Groene Lintje al jaren een 
vaste waarde aan het begin van de herfst. Hiermee zetten zij bedrijven 
of personen in het zonnetje die een bijdrage aan een sociaal en duur-
zaam De Bilt leveren.

De winnares van vorig jaar, Anke Hazeleger, reikt het Groene Lintje uit 
aan Jolanda van Hulst, bestuursvoorzitter van de Voedselbank De Bilt.
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advertentie advertentie

Het hele jaar door zijn er dagen
die ergens aandacht voor vragen
aan een dag van de klacht
is nog steeds niet gedacht
dat lijkt me een reden tot klagen

Guus Geebel Limerick

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

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

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/10 • 10.30u - Ds. Chienus Schokker

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

24/10 • 18.30u - Ds. A. Baas 

Woudkapel
24/10 • 10.30u - 

Ds. Jean-Jacques Suurmond
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

24/10 • 14.00u - 
de heer Wim Molenkamp 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
24/10 • 10.30u - Communieviering 

G. Weersink 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

24/10 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

24/10 • 10.00u - Ds. G. Bikker

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
24/10 • 10.00u - 

Mevr. Ds. Arrie van Veen

R.K. St. Michaelkerk
24/10 • 11.00u - Gebedsviering 

J. Vroom en W. Eurlings

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
24/10 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Jaap Bönker

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
24/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

24/10 • 10.00u - Ds. R.P. van Rooijen
24/10 • 18.30u - Ds. J. den Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
24/10 • 10.30u - Pastor Leo Fijen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/10 • 11.00u - 
Mevr. Ds. Koosje Vos-Butijn

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan                                                                                                                               
24/10 • 18.30u - Ds. C. van der Scheur

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/10 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/10 • 09.30u - 

Mevr. Ds. Koosje Vos-Butijn 

St. Maartenskerk  
Zaterdag 23/10 • 19.00u - Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/10 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
24/10 • 18.30u - Ds. C.M. van der Klis

PKN - Herv. Kerk
24/10 • 10.00u - Proponent A. Verstoep

24/10 • 18.30u - Ds. J. Bogerd 

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nlontwerp + print + druk + web

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

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).

De HEERE de God van Hemel en Aarde mochten we Dankzeggen
 

Ter gelegenheid van zijn 37ste verjaardag

ontving Martijn van Os
maar liefst 330 kaarten
 

Heel hartelijk dank hiervoor.
 

Fam. van Os, Martijn
 

Maartensdijk, oktober 2021

losgelaten ...

Anna Jongen - Furnée
van “Assisici”

23-8-1966         11-10-2021

Guus & Joris

Wij hebben vrijdag 15 oktober afscheid genomen 
van onze schitterende Anna.

Anna Paulownalaan 12, 3761 CW  Soest

Op zondagochtend, na het gebruikelijke potje Scrabble, 
is overleden onze (schoon)moeder en oma

Elisabeth Marthe Schuler
- Lily -

30 oktober 1926 17 oktober 2021  

voormalig echtgenote van Dick Baay

J.Ph. Baay en J.P. Baay-Schneider
L.M. Baay en L.A. de Groot
M.F.D. Baay en C.C. van Rheenen 

kleinkinderen en achterkleinkind

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Den Dolder
Pleineslaan 61, 3734 EM  Den Dolder

                      

c Bosch en Duin, 14 oktober 2021
5 Ederveen, 28 februari 1929

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid
dat hij zo lang in ons midden is geweest,

geven wij kennis van het overlijden van onze vader,  
schoonvader, opa en overgrootvader.

Frans van Wijde

Correspondentieadres: 
Anja Nauta
Valklaan 15
3738 GE Maartensdijk

Echtgenoot van Francien van Wijde - Meurs † 15 mei 2010
Zoon van Rijk van Wijde en Dirkje Bakkenes

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Anja en André Nauta                                                               
   Suzanne en Steven, Cato, Noud en Faas                   
   Inge en Joost

 Marijke en Rob Drieenhuizen                                             
   Roos                                                                                               
   Bas                                                                       
   Derk en Jeanine

Repair Cafe bij WVT 

Zaterdag 23 oktober is er een Repair Café bij WVT, Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Bij het Repair Café kun je kapotte spullen komen repareren 
met hulp van ervaren reparateurs. Zij helpen bij het repareren van kle-
ding, elektrische apparaten, computers, fietsen, houtwerk en speelgoed. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Inloop is van 
11.00 tot 14.00 uur. 

Word de ouder die je wilt zijn

De kalme, zachte en liefdevolle ouder zijn. Een veilige haven voor je 
kind, hoe bereik je dat. In deze zoomworkshop op 26 oktober van 20.00 
tot 21.30 georganiseerd door De Bilt Ouderslokaal wordt een praktisch 
5 stappenplan besproken waarmee ouders de kalmte hervinden, juist 
wanneer de emoties hoog oplopen. Aanmelden voor de zoomworkshop 
via debilt.ouderslokaal.nl.

De bijzondere wereld 
van mossen

KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt.

Woensdag 27 oktober gaat het over mossen; wanneer je om je heen 
kijkt zie je het overal, dat groene mos op de muur op de grond en op de 
bomen. Maar eigenlijk zijn het helemaal geen plantjes. Die dag wordt 
ingezoomd op de sprookjesachtige wereld van het mossenlandschap. 
De activiteit is geschikt voor de leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar en wordt 
van 14.30 tot 16.30 uur in Paviljoen Beerschoten, de Holle Bilt 6 in 
De Bilt gehouden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 23 oktober via 
kindernatuuractiviteiten@gmail.com
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advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

Natuurwaarden rode draad bij 
bespreking bestemmingsplan

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte behandelde op 14 oktober onder voorzitterschap van Henk 
Zandvliet het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening’. Het werd 

een langdurig debat waarbij veel wat op 7 oktober tijdens een beeldvormende 
informatiebijeenkomst al was besproken opnieuw aan de orde kwam. Het 

onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad op 28 oktober.

De behandeling van het onderwerp 
begint met een beeldvormend ge-
deelte waarin verhelderende vra-
gen gesteld kunnen worden aan de 
vier insprekers en politieke vragen 
aan wethouder Madeleine Bakker. 
Daarna volgt de oordeelsvormende 
fase. Op 19 december 2013 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost’ 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan 
is door de Raad van State en de pro-
vincie op enkele onderdelen vernie-
tigd. Tevens is een aantal onderwer-
pen achteraf bezien niet juist in het 
bestemmingsplan opgenomen. Die 
worden in dit plan verbeterd. 

Insprekers
Eerst krijgen insprekers het woord. 
Dat zijn achtereenvolgens Paul 
Sigtermans over een bospad bij Bos 
Park Bilthoven, Paul Bosch van 
Drakestein namens Stichting Na-
tuur en Landschap Lage Vuursche. 
Hij spreekt over de toenemende 
druk door recreatie op de natuur 
en de versnippering. Hij pleit voor 
borging van de natuurwaarden. 
Ingrid Bocxe spreekt namens een 
groep van zes bezorgde bewoners 
van De Ridderhof die vragen om 
waakzaam te zijn dat er een duide-
lijke borging komt van de natuur-
waarden. Patrick Greeven wil op-

genomen zien dat bij De Ridderhof 
de ecologische structuren hersteld 
en gehandhaafd worden. Ook bij 
Bos Park Bilthoven pleit hij voor 
borging van natuurwaarden.    

Algemeen
In de beeldvormende termijn van 
de commissieleden werden van 
de veertien onderwerpen van dit 
bestemmingsplan, voornamelijk 
vragen over de recreatieparken 
De Ridderhof en Bos Park Biltho-
ven gesteld. Wethouder Madeleine 
Bakker schetst eerst de gang van 
zaken rond de herziening in het 
algemeen en waarom het zo lang 
duurde. ‘Door de ingewikkeldheid, 
met daarnaast de beperkte capa-
citeit op de afdeling en de keuzes 
die gemaakt moeten worden zijn 
we pas nu zover om het met de 
commissie te bespreken. Dat we 
dit bestemmingsplan hebben opge-
steld heeft een juridische reden. Er 
ligt namelijk een uitspraak van de 
Raad van State en van de provincie. 
Omdat we toch moeten herstellen, 
nemen we ook ontwikkelingen mee 
die zich in de tussentijd hebben 
voorgedaan.’

De Ridderhof
‘De natuurwaarden zijn in onze be-
stemmingsregels beschermd, omdat 
die als regels zijn opgenomen in het 

plan.’ Over de voorgestelde opper-
vlakte van de woningen op De Rid-
derhof zegt de wethouder dat die 70 
vierkante meter betreft. ‘In het ver-
nietigde bestemmingsplan had de 
raad dit ook al had vastgesteld.’ Zij 
hoorde inspreker Bosch van Dra-
kestein zeggen dat hij tevreden was 
met wat er nu lag. ‘We hebben het 
nu over de planologische ruimte die 
gegeven wordt aan het gebied. Wij 
stellen voor dat er mogelijkheden 
zijn om te parkeren bij de wonin-
gen.’ Permanente bewoning is niet 
toegestaan. De Raad van State heeft 
gezegd dat verplichte sluiting niet 
mag. De eigenaar-exploitant is er 
verantwoordelijk voor dat er geen 
permanente bewoning is. Gebeurt 
dat wel dan spreekt de gemeente de 
vergunninghouder daarop aan. De 
Ridderhof ligt in Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), voorheen Eco-
logische Hoofdstructuur. Bos Park 
Bilthoven ligt daar met minder dan 
1% in.

Bos Park Bilthoven
‘We hebben een voormalig plan ge-
had waarop in Bos Park Bilthoven 
450 stacaravans en chalets waren 
toegestaan’, aldus de wethouder. 
‘Daarna is het bestemmingsplan 
gewijzigd en is het aantal gebracht 
op 306. Het verschil komt door een 
juridische procedure die Bos Park 
had aangespannen bij de Raad van 
State.’ In het verweerschrift van de 
gemeente is een passage opgeno-
men dat de inventarisatie is vastge-
legd in een rapportage van 13 au-

gustus 2013. Die vormde de basis 
van het bestemmingsplan en daarin 
stond: ‘Na de vaststelling van het 
bestemmingsplan is gebleken dat 
de inventarisatie ten aanzien van 
Bos Park Bilthoven geen getrouw 
beeld oplevert van de feitelijke si-
tuatie. Het juiste aantal verblijfsre-
creatieve voorzieningen, niet zijnde 
recreatiewoningen, is 450.’ 

Herzien
‘Dit betekent dat de gemeente 
voornemens was om via een her-
ziening het aantal toegestane ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen te 
corrigeren. Bos Park Bilthoven 
heeft het beroep toen ingetrokken. 
‘In 2014 zeggen we dus al dat er 
een verkeerde basis aan het be-
stemmingsplan ten grondslag heeft 
gelegen. Nu is het moment om dit 
te herzien. We gaan nu in ons voor-
stel niet terug naar de oorspronke-
lijke 450, maar naar 396 waarbij 
we bereid zijn om een differentiatie 
in de oppervlakte te maken en een 
kleine verhoging van de maximale 
oppervlakte toe te staan. Het aantal 
parkeerplaatsen bij Stal Den Eijck 
was eerst 30. De exploitant wilde 
graag 60 parkeerplaatsen hebben. 
Daarover is overleg geweest tus-
sen de provincie en de gemeente 
die daar beide mee akkoord gaan. 
Vragen over handhaving horen bij 
de burgemeester en die kan de wet-
houder niet beantwoorden. Er wor-
den moties en amendementen in de 
raad aangekondigd en de wethou-
der wacht die af.

Wethouder Madeleine Bakker is portefeuillehouder voor dit dossier.

De ingang van Bos Park Bilthoven.

De ingang van De Ridderhof op 8 februari 2012.

Raadslid moet 
vergadering verlaten

Wegens het herhaaldelijk schofferen van voorzitter Henk Zandvliet 
van de raadscommissie Openbare Ruimte op 14 oktober werd raadslid 
Peter Schlamilch verzocht de vergadering te verlaten. De meerderheid 
van de commissieleden stemde daarmee in. Schlamilch had het enkele 
malen over Noord-Koreaanse toestanden en zei: ‘Ik weet dat u een 
ouwe communist bent.’          [GG]
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 21 oktober t/m woensdag 27 oktober

Filet Americain 

Grillworst salade

Pittige kipsalade

Gebraden Rosbief 

Gegrilde kipfilet

Fricandeau

3 X 100 
GRAM

6.50

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

SHOARMA

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

1 KILO

8.98

VARKENSHAAS

500 GRAM

6.98KIPSHOARMA

KANT EN KLARE 
HACHEE OF RENDANG

500 GRAM

6.50

GEGRILDE 
KIPPENPOTEN

CHEESEBURGERS OF 
ANGUS BURGERS

5 VOOR

10.-

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

500 GRAM

6.50

4 VOOR

5.-

SPEKLAPJES 4+1
GRATIS

500 GRAM

8.98

3 BIEFSTUKJES

4 SCHNITZELS

6 HAMBURGERS

7.-

7.-

6.-

BOEREN BELEGEN
500 GRAM

7.50

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Hollandse
Rode snoeptomaatjes
500 gram                   € 2,49

Vers gesneden 
Roerbakgroente
Suprieur
400 gram                   € 2,99

Rendang Met nasi of bami
en sambalboontjes

€ 1,99
100 gram

Kipstoofschotel Panzano
Met groente en Roseval aardappels

€ 1,59
100 gram

Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,69
100 gram

Onze bekende
Slagroom-fruittaart 
Nu € 15,95
Brownie
Melk of puur
Nu € 5,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober.

Vitamines!!!
Blauwe bessen
Per bakje                  € 1,99

Er zijn weer natte noten, 
tamme kastanjes, diverse 

soorten pompoenen,de 
lekkerste gieserwildeman 

stoofperen en nog veel 
meer seizoensproducten.

Spelt-walnoot
Brood
Nu € 3,49

Maartensdijkertje
Nu € 3,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
Er is weer boerenkool 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten 

en culinaire hoofdgerechten.

Er is weer....
Verse erwtensoep!!

Notenafdeling:

Superfoodmix

Per bakje                          € 3,49

Gevulde griet
met puree en groente

€ 14,95
Per portie

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Pink lady
Handappels

€ 1,49
Heel kilo

25
10

26
10

27
10



Regionale 
energiestrategie regio 
Utrecht vastgesteld

De gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen 
van de waterschappen hebben de afgelopen weken besloten over de 
Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de energieregio Utrecht. 
De RES wordt nu aangeboden aan het Nationaal Programma RES 
voor een doorrekening en advies door het Planbureau voor de Leef-
omgeving. 

In de RES staat dat de regio Utrecht (U16) in 2030 de ambitie heeft 1,8 
TWh duurzame elektriciteit op te wekken om op een duurzame manier 
in de energievraag te voorzien. Dit is vergelijkbaar met het elektriciteits-
verbruik van 540.000 huishouders en een derde van het totale energiever-
bruik in de regio. Om 1,8 TWh op te wekken heb je een combinatie nodig 
van 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare 
grote daken vol met zonnepanelen. 

Gemeenteraden stemmen in
In de regio Utrecht hebben 15 van de 16 gemeenten ingestemd met de 
RES 1.0, soms met een motie of amendement, bijvoorbeeld de aanpas-
sing van een zoekgebied voor windmolens binnen de eigen gemeente-
grenzen of over extra aandacht voor communicatie en participatie bij 
het vervolg. 
Een overzicht hiervan is te zien op www.energieregioutrecht.nl/publi-
caties. Alleen de gemeenteraad van Montfoort heeft niet ingestemd met 
het voorstel van de RES 1.0. Zij heeft besloten om 50% van de eigen 
consumptie van 2040 in 2030 op te wekken. De komende weken ana-
lyseren de deelnemende overheden gezamenlijk welke implicaties de 
uitkomst van het totale besluitvormingsproces heeft op de uitvoering 
van de RES 1.0.

Meedenken
Nu de Regionale Energiestrategie is vastgesteld, werkt de regio samen 
met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder aan 
de RES. Gemeenten blijven in gesprek met inwoners over de plannen 
en de concretisering van zoekgebieden. Iedere twee jaar wordt de RES 
geactualiseerd en aangevuld met de initiatieven uit de regio. 

Ruimtegebrek
Netbeheerder Stedin voert het gesprek over de manier waarop en wan-
neer initiatieven kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Op 
12 oktober jl. heeft de landelijke netbeheerder TenneT aangekondigd 
problemen te voorzien bij het terugleveren van energie op het natio-
nale en regionale energienetwerk 
in de provincie Utrecht. Volgens 
Stedin heeft dit geen effect op 
klanten met wie Stedin al een 
overeenkomst heeft. De RES kan 
dus worden uitgevoerd, ook al 
zal het tempo en de volgorde van 
de uitvoering er wel anders uit 
komen te zien. 

Gemeenten, de provincie Utrecht, 
de vier waterschappen en netbe-
heerder Stedin zijn vanuit ieders 
verantwoordelijkheid bezig om 
de energietransitie te stimule-
ren met inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Zo 
blijft de regio U16 stappen zetten 
naar minder CO2 uitstoot in 2030 
en verder.           (Maxime Pieters)
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Een Pluim voor het Zwembad
door Henk van de Bunt

Sinds 2000 is in Nederland de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid; dit 
jaar van maandag 4 tot met vrijdag 8 oktober. Ieder(in), de koepelorganisatie en landelijk 

netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, is de initiatiefnemer. 

De werkgroep De Bilt voor 
Ieder(in) bestaat uit vrijwilligers 
die zich inzetten voor de collec-
tieve belangen van mensen met een 
beperking. Een inclusieve samenle-
ving biedt zoveel mogelijk mensen 
de kans te participeren. 

Pluim
Zaterdag 9 oktober werd een Pluim 
uitgereikt aan het ‘nieuwe’ zwem-
bad Brandenburg. Hoewel het 
zwembad al weer ruim 2 jaar in het 
algemeen naar tevredenheid functi-
oneert kon een beoordeling of het 
zwembad voldoende ‘ïnclusief’ 
was in verband met de beperkingen 
die corona met zich meebracht pas 

recent door deskundigen worden 
verricht. De werkgroep geeft de 
pluim aan het zwembad vanwege 
de bereidheid om aangewezen ver-
dere verbeteringen zo mogelijk uit 
te gaan voeren; zo zullen bv de bol-
len bij de ingang nog een afsteken-
de kleur krijgen zodat deze beter 
zichtbaar zijn voor slecht zienden 
en kleurenblinden. 

Geleide-lijnen
Ineke Stienstra is lid van de werk-
groep inclusie ‘De Bilt voor Ie-
dereen’. Zij vertelt: ‘Als verdere 
activiteiten heeft de werkgroep de 
komende maanden nog de nodige 
activiteiten op de agenda staan, zo-

als het uitdelen van zadelhoesjes 
aan fietsen en andere voorwerpen 
die op de geleide-lijnen voor blin-
den en slechtzienden zijn geplaatst. 
Ook zal aandacht worden gevraagd 
voor de zelfde geleide-lijnen waar 
ze dysfunctioneel zijn aangebracht 
en aanpassing vragen en voor het 
aanbrengen van zebrastrepen op de 
(snelfiets)paden waar ze door een 
misverstand tussen gemeente en 
regio niet waren aangebracht. Ook 
de omleidingsroute van de buslijn 
bij de werkzaamheden op de Hes-
senweg is te ver van normale route 
en er zijn onveilige en voor rolstoe-
len slecht toegankelijke halte op de 
Biltse Rading. 

De manager van SRO (de beheerder van het zwembad in Joint Venture met de gemeente) Annalies van Zoeren 
met enkele leden van de werkgroep na de uitreiking van de Pluim.

Jaarvergadering 
Wijkraad De Leijen 

Wijkraad De Leijen organiseert op maandag 1 november om 20.00 uur de jaarlijkse bewonersavond 
in Buro Lou Leijenseweg 38 Bilthoven. Vorig jaar kon deze bijeenkomst wegens Corona niet 

doorgaan. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekeken op de afgelopen twee jaar, 
worden de actuele projecten besproken en wordt vooruit geblikt in de toekomst. 

Er is een burgerinitiatief gestart om 
een eigen trefcentrum mogelijk te 
maken. Buro Lou ligt dicht bij De 
Leijen en men ziet deze vestiging 
graag als een belangrijk experiment 
voor een modern multifunctioneel 
trefcentrum. 

Toekomst
De wijkraad is een stichting en 
om het duidelijker te krijgen wie 
de wijkraad vertegenwoordigt en 
op basis van welk mandaat van de 
bewoners, willen De Wijkraad een 
voorstel bespreken om van de stich-
ting een vereniging te maken.
De wijkraad De Leijen werkt op 
basis van een overeenkomst samen 
met verschillende instellingen zoals 
de Gemeente. Voor de jaarvergade-
ring wordt beoordeeld in hoeverre 
die samenwerking naar wens ver-

loopt. De wijkraad is voorstander 
van meer delegatie van taken van 

de gemeente naar de Wijkraad op 
basis van een investeringsfonds. 

Enkele leden van de Wijkraad De Leijen.

Werner de Groot 
lijsttrekker CDA

Tijdens de algemene ledenverga-
dering van het CDA op 13 oktober 
jl. hebben de leden van de afdeling 
De Bilt Werner de Groot uit Maar-
tensdijk gekozen tot lijsttrekker. 
Werner de Groot zegt over zijn ver-
kiezingen: ‘Ik zal mij samen met de 
andere kandidaten met hart en ziel 
inzetten voor onze fantastische ge-
meente met zes prachtige kernen. 

Bloemen van wethouder Madelei-
ne Bakker voor Werner de Groot.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

Per 1 februari 2022 zoekt Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een 

Officemanager (voor circa 28 uur)

Kijk voor een uitgebreide functiebeschrijving op
www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl.

De eerste gespreksronde staat gepland op 8 en 9 november. 

Steeds meer bezoekers van ‘t Vaarderhoogt komen 
voor een boom. Een vaak genoemde reden is het 
milieu (de boom zet o.a. CO2 om in zuurstof), maar 
ook gewoon omdat een boom een prachtige, im-

posante uit straling heeft. Ook vogels zijn graag te gast 
in de boom. Daarnaast is het natuurlijk volop genieten 

in het bloeiseizoen en voor wie een fruitboom plaatst is er 
in het oogstseizoen volop eerlijk en gezond fruit.  
‘t Vaarderhoogt heeft een zeer gevarieerde keus in  

bomen. Nu in het najaar planten is het beste moment!!

Maak uw keus, dan komen wij uw boom (bomen)  
GRATIS* bij u thuisbezorgen | * in Soest en de regio. 

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
Zie ook webshop.vaarderhoogt.nl • Zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Wij komen 
uw boom  
GRATIS* bij u 
thuisbezorgen

SPECULAAS
BROKKEN

MUESLIBROOD

voor
€ 4,25

nu € 3,25

lekker gevuld met 
noten en rozijnen

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Bezorgers gezocht voor 
De Vierklank!

Diverse wijken in 
De Bilt en Bilthoven.

Meld je aan via 
info@vierklank.nl

Bij Kapper Hans wordt 
niet meer gesproken over 

corona, wel of niet inenten 
en complottheorieën.

Gewoon weer gezellig knippen 
met een kopje koffie.

Tel. 212455

Aanmelden via
de nieuwe website
De proefritten dag wordt georgani-
seerd op donderdag 28 oktober van 
16:00 tot 21:00 uur bij de laadpaal op 
de Lijsterlaan in Bilthoven. Op deze 
proefritten dag zijn mensen van BENG! 
en Samen Slim Rijden Zeist. Zij vertel-
len u over het concept, de kortingsac-
ties en abonnementen, maar je kunt 
vooral ook ervaren hoe het is om in een 
elektrische auto te rijden. Daarvoor 
kunt u zich het beste aanmelden via 
de nieuwe website van BENG! https://
bengdebilt.nl/elektrisch-rijden/

Wanneer u komt proefrijden, kom dan 
vooral op de fiets, zodat we de bewo-
ners van deze wijk niet teveel belasten 
met extra verkeer. 

DONDERDAG 28 OKTOBER

Uit een capaciteitsonderzoek is gebleken dat de laadpa-
len op de Lijsterlaan en Leyenseweg in Bilthoven energie 
over hebben. Bij deze laadpalen komt nu een elektrische 
deelauto te staan. BENG! is al even bezig om te onder-
zoeken hoe we elektrisch deelrijden in onze gemeente 
mogelijk kunnen maken, daarin kiest BENG! voor een 
samenwerking met Samen Slim Rijden Zeist. “Ik wilde dit 
mogelijk maken in mijn woonplaats Zeist en ben uiteinde-
lijk gewoon begonnen om mijn eigen elektrische auto te 
delen. Op dit moment rijden er alweer 8 auto’s in Zeist!” 
Aldus Arnout van Dijk, een pionier van het eerste uur voor 
elektrisch deelrijden, wat uitgroeide tot zijn onderneming 
Samen Slim Rijden Zeist.  

Powered by BENG!
BENG! maakt graag de weg vrij voor dit initiatief. We ver-
lagen bijvoorbeeld de instapkosten voor mensen met een 
smalle beurs. Verder hebben we een speciale ledenactie 
voor de eerste 16 snelle beslissers. Zij krijgen een een-
malige korting van € 25,00 bij hun deelauto abonnement. 
Deze korting is natuurlijk ook voor nieuwe leden van 
BENG! Word dus snel lid en profiteer mee!

“WOW, wat rijdt dat fantastisch, comfortabel en luxe! En fijn dat 
dat ook nog eens goedkoper én duurzaam is”. Aldus een nieuw lid 
na de proefritten dag in Zeist. BENG! wil het elektrisch deelrijden 
mogelijk maken in Gemeente De Bilt. Door een samenwerking met 
Samen Slim Rijden Zeist kunnen we nu twee deelauto’s plaatsen. 

Proefritten dag
Samen Slim Rijden De Bilt
BENG! en Samen Slim Rijden Zeist werken samen 
voor elektrisch deelrijden in gemeente De Bilt

advertorial
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Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

MERKEN O.A.: OLYMPIC  |  CAMP & CAMPS  |  QOSS  |  EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL  |  FUSHI  |  BIBA  |  FRANK 1967

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 

advertentie

Klussen kan ook met 
bouwkringloopmateriaal

door Guus Geebel

‘Ik vind het ontzettend leuk om hier te staan, want het is echt heel bijzonder wat hier gebeurt’, 
aldus wethouder Anne Brommersma van onder meer duurzaamheid. Zij opende op 12 oktober 

in Hubo bouwmarkt Bilthoven een schap met bouwkringloopspullen. 

‘Bij duurzaamheid denken mensen 
meestal aan energieopwekking, 
huizen isoleren of zonnepanelen op 
het dak. Dat is allemaal heel goed 
en daar zijn we al jaren mee bezig. 
De circulaire economie staat echter 
nog een beetje in de kinderschoe-
nen. Je kunt afval scheiden, maar 
het mooiste is als je producten die 
voor een bepaald doel gemaakt zijn 
en niet meer nodig zijn toch weer 
kunt hergebruiken. We weten dat 
van bouwmaterialen heel veel ver-
loren gaat.’ De wethouder geeft als 
voorbeeld een aannemer die een 
badkamer moet betegelen en wat 
extra tegels inkoopt. Spullen die 
overblijven verdwijnen meestal in 
een afvalcontainer, terwijl ze nieuw 
zijn. ‘Ook tweedehands materialen 
zijn vaak nog prima te gebruiken.’

Weggooien
Gijsbert Jansen van De Bouwkring-
loop uit Amersfoort kwam enige 
tijd geleden bij eigenaar Ivo Kle-
kamp van Hubo bouwmarkt Biltho-
ven om hem te interesseren om in 
zijn zaak bouwkringloopproducten 
aan te gaan bieden en te accepte-
ren. Vooral ook omdat er bij een 
bouwmarkt meer kennis van deze 

producten is dan bij een regulier 
kringloopcentrum. Klekamp stond 
er meteen welwillend tegenover. 
‘Gewoon puur om het feit dat er 
zoveel weggegooid wordt. Het is 
toch verschrikkelijk zonde. We pro-
duceren van alles nieuw en intussen 
gaan goede spullen bij duizenden 
de container in. Dat kan onze we-
reld niet meer hebben.’ 

Concept
In samenwerking met anderen 
werkt Gijsbert Jansen eraan deze 
vorm van kringloop op gang te krij-
gen. ‘In Amersfoort hebben we dit 
gedaan met het Kringloopcentrum. 
In een kringloopwinkel daar wilden 
ze de bouwspullen er wel bij doen 
en er werd een hele afdeling voor 
opgezet. Dat gaat heel erg goed. Er 
zijn inmiddels meer kringloopwin-
kels die het concept hanteren, maar 
er waren nog geen bouwmarkten 
die het erbij hadden.’ Voor de ge-
meente bleek een kringloopwinkel 
voor bouwmaterialen niet haalbaar. 
Er is toen gekeken of het op een 
kleinere schaal mogelijk was en 
dat is nu door Ivo Klekamp gere-
aliseerd. 

Uniek
De wethouder vindt het heel mooi 
dat er een ondernemer gevonden is 
die daar kansen voor zag. Brom-
mersma sprak hierover onlangs 
met collega-wethouders die meteen 
enthousiast waren en zeiden hier te 
komen kijken. ‘Ik hoop dat onze 
inwoners deze plek zullen weten te 
vinden en ik ben er heel trots op dat 
ik dit unieke project in de gemeente 
mag openen.’ Zij geeft de eer vooral 
aan Ivo Klekamp die daarvoor een 
applaus krijgt. Ivo Klekamp: ‘Het 
is natuurlijk een prachtig idee, maar 
het probleem is dat voor bouwma-
terialen een specifieke kennis no-
dig is. Als je het bij een standaard 
kringloopwinkel wilt proberen loop 
je het risico dat die mensen zeggen 
dat ze niet weten wat je ermee kunt 
doen of waarvoor het bestemd is. 
De verkoopmogelijkheden zijn dus 
veel minder. Wij kunnen dat wel.’ 

Kennis
‘Of er vraag naar is weet je pas op 
het moment dat je het gaat doen. Je 
moet dus wat proberen en neerzet-
ten.’ Klekamp hoopt dat de Hubo 
dit bij hun leden gaat promoten. 
‘Het gaat over 150 ondernemingen. 

Wethouder Anne Brommersma, Ivo Klekamp bij de opening van het 
bouwkringloopschap.

De Klussenbus komt weer langs 
voor karweitjes

door Walter Eijndhoven

De mensen van de Klussenbus staan weer klaar om karweitjes op te knappen voor 65+’ers, 
gehandicapten en mensen met een uitkering. In verband met corona stond de bus 

enige tijd stil, maar achter de coulissen stonden de vrijwilligers werkt gewerkt.

Afgelopen jaar veranderde één en 
ander. Hoewel Stichting Klein kar-
wei zelfstandig bleef, verhuisde 
het meldpunt voor klusjes naar het 
pand van Mens De Bilt. Vrijwilli-
gers van de Klussenbus doen aller-
lei klusjes in en om huis, voor een 
tarief van 12 euro per klus. Hugens: 
‘Voorheen stelden wij altijd 12 euro 
per klus, dat maximaal een uur 
mocht duren. Veel klanten denken 
dus dat een klusje van bijvoorbeeld 
een half uur 6 euro kost, maar dat 

is niet zo. Of de klus nu 10 minu-
ten duurt of een uur, de prijs blijft 
hetzelfde, 12 euro’; als er materiaal 
nodig is dan kan het bedrag iets ho-
ger uitvallen. Zorgt u dus dat u geld 
in huis hebt.’

Oproepbaar
‘Wij doen echt alleen klusjes die 
niet langer duren dan één uur’, legt 
Hugens uit. ‘Te denken valt aan op-
hangen en bevestigen van lampen, 
schilderijen, boekenplanken en der-

gelijke, kleine gaatjes in muren of 
plafonds dichten, lekkende kranen 
repareren, steunen bevestigen in de 
douche of op het toilet, cv ontluch-
ten of bijvullen, schappen maken, 
gootsteen/ afvoer ontstoppen, gor-
dijnrail vervangen/ bevestigen, wc-
bril vervangen of lampen verwisse-
len en nog veel meer. Zoals in geval 
van storing bij radio, tv, computer 
of telefoon. Laat ernaar kijken’.
Dankzij de Stichting kan de Klus-
senbus 65-plussers, gehandicapten 
en mensen met een uitkering uit 
de brand helpen. Met het geld dat 
aan klusjes wordt verdiend, wordt 
nieuw gereedschap als boren, 
schroefjes, spijkers en dergelijke 
aangeschaft. Ook het onderhoud 
van de bus valt hieronder.

Meldpunt
Als u een klus heeft, kunt u het 
meldpunt bellen op werkdagen 
tussen 9.30 en 12.30 uur, op het 
telefoonnummer 030-2287799, u 
kunt ook bellen naar het meldpunt 
in Maartensdijk op nummer 0346-
214161. Het meldpunt geeft uw 
aanvraag door aan de coördina-
tor van de Klussenbus. Hij belt zo 
spoedig mogelijk om een afspraak 
te maken op een dinsdag of een 
donderdag. Een vrijwilliger komt 
dan langs om de klus te klaren.

Anderen zullen dan ongetwijfeld 
volgen. Je voorkomt zo dat er heel 
veel verspild wordt. ‘Het artikel 
bestaat al, het is in goede staat en 
wij hebben de expertise wat je er-
mee kunt doen.’ Gijsbert Jansen 
vertelt dat veertig procent van het 
afval bouwmateriaal is. ‘Iedereen 
ziet dat, maar om echt oplossingen 
te maken is een ander verhaal.’ Hij 
ziet hergebruik bij andere bedrijfs-
takken ook al gebeuren, zoals twee-
dehands wasmachines of textiel. 
Jansen heeft alle lof voor Ivo Kle-
kamp die het hier als ondernemer 
oppakt. 

App
Er is een speciale app in het leven 
geroepen. De TEUN app. Daarop 

kun je een foto maken van gebruik-
te bouwmaterialen en doorsturen 
naar bijvoorbeeld Hubo Bilthoven. 
‘Wij kunnen dan aangeven wat de 
mogelijkheden er hier mee zijn. 
Wat er nu staat zijn materialen die 
anders weggegooid zouden wor-
den. De doelgroep bestaat voorna-
melijk uit particulieren, maar ook 
een aannemer kan hier wel eens 
iets bruikbaars vinden. Wij zijn 
een kluswinkel voor particulieren 
die zelf iets willen doen.’ Als wet-
houder Brommersma zegt dat zij 
het een geweldig initiatief vindt en 
constateert dat Ivo Klekamp er niet 
alleen handel in ziet, maar ook erg 
betrokken is, zegt Klekamp: ‘Ik ben 
nu een druppeltje en ik hoop dat het 
een emmer wordt.’

De klussenbus klaar voor een karwei.

Mantelzorgwaardering
Vanaf 10 november, de Dag van de Mantelzorg, krijgen man-
telzorgers in gemeente de Bilt de Mantelzorgwaardering 2021 
uitgereikt. De gemeente De Bilt heeft besloten de waardering 
opnieuw uit te reiken omdat mantelzorgers het tijdens de coron-
acrisis extra zwaar hebben gehad.

Mantelzorgers ontvangen deze waardering voor de belangrijke en 
onmisbare zorg en steun die zij geven aan hun naasten. De jaarlijkse 
mantelzorgwaardering wordt zeer op prijs gesteld en voelt als een 
erkenning. In 2021 bestaat deze waardering opnieuw uit bonnen ter 
waarde van 50 euro, te besteden bij aangesloten lokale winkeliers 
en ondernemers in onze gemeente. Alle aangemelde mantelzorgers 
ontvangen in november de bonnen thuisgestuurd. 

Mantelzorgwaardering?
U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering, wanneer de-
gene waaraan u zorg verleent in de gemeente De Bilt woont. Iedere 
mantelzorger kan de mantelzorgwaardering één keer per jaar ont-
vangen. Meerdere mantelzorgers (maximaal drie) rondom dezelfde 
persoon komen ieder afzonderlijk voor de waardering in aanmer-
king. 

Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op de website www.mensdebilt.
nl of telefonisch (030 7271556) aanvragen of e-mail (mantelzorg@
mensdebilt.nl) opvragen bij Steunpunt Mantelzorg De Bilt; dit kan 
tot en met 31 december 2021 en besteden kan tot en met 31 decem-
ber 2022 bij lokale winkeliers en ondernemers.
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Workshop Duurzaam ontspullen
Woensdagavond 13 oktober was er in de Centrumkerk in Bilthoven een workshop 

over ‘Duurzaam Ontspullen’. Machteld van den Berg (professional organizer) gaf de 
deelnemers in deze workshop praktische tips hoe te ‘ontspullen’. Duurzaam betekent 
in dit verband bewust omgaan met je spullen (wegdoen met een goede bestemming en 
minder kopen), je huis opgeruimd houden, maar ook meer rust en ruimte in je hoofd. 

Zij vertelde ook dat de Week van de Duurzaamheid 
in het teken staat van de 17 duurzame doelen van de 
VN. Het 3de doel betreft ‘Gezondheid en Welzijn 
voor iedereen’. Zij gaf de deelnemers de opdracht 
om 3 begrippen te noemen, waarbij gedacht werd aan 
‘ontspullen’. Genoemd werden rust, orde, overzicht, 
maar ook ruzie en duurzaamheid. De avond bestond 
uit het uitvoeren van praktische opdrachten, maar 
ook uit het geven van praktische adviezen hoe een 
en ander aan te pakken en vooral om van tevoren een 

plan te maken. Bijv. om zgn. bewaarcriteria vast te 
stellen. Wat doe je wel en wat niet weg? Maak ook 
een tijdsplanning. En vergeet niet waar je de opge-
ruimde spullen naar toe wilt brengen. Bijv. Emmaus, 
de Kringloopwinkel, de 2de hands boekenzaak, en 
Marktplaats. Defecte spullen kunnen door het Repair 
Café gratis gerepareerd worden. De deelnemers wa-
ren enthousiast met de praktische tips om wat meer 
orde en overzicht in hun leven te krijgen.
         (Frans Poot)

De deelnemers aan de workshop in gesprek met Machteld van den Berg.

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

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

KIP SHOARMA
Lekker met frites of onze broodje. Heerlijk met onze
huisgemaakte knoflooksaus! En mooi mager!
Kort en fel bakken in royale pan of wok 500 gram 6,25

DEENSE SCHNITSELS
Iets doorregen, lekker gepaneerd & gekruid. Om kort te
bakken in ruim boter; net even lekkerder...
Ruim boter; zachtjes braden; ca. 10- 12 min. 100 gram 1,25

KIP DRUMSTICKS
Uit onze poeliershoek: gekruid of naturel. Om zelf te
braden; met het velletjes er nog omheen; super lekker!
ca. 35 min. in de oven op 150°C 500 gram 3,75

KIP IN BRAADZAK
Met lekkere kruiden, grove groenten & kruidenboter; 
Helemaal klaar voor in de oven; paar gaatjes in de folie
± 90 minuten in de oven op 170°C 100 gram 0,95

BOEREN HERFSTGEHAKT
Met o.a. rundvlees, kruiden & verse grove groenten.
Om lekker burgers of ballen van te maken of door uw
ovenschotel heen; u mag het zeggen!! 500 gram 5,75

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

VAKANTIETIPS VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 oktober t/m zaterdag 23 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

SEA SALT MINUTE STEAK
Kort en fel bakken; totaal max 2 minuten.... 100 gram 2,25
SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Om lekker krokant te bakken. Mals & mager 500 gram 5,98

BLACK ANGUS RIBLAPJES
120 dagen graan gevoerd en 40 dagen gerijpt.... 
Smelt op de tong...zo heerlijk lekker!!!
Om zachtjes te stoven; ca 1½ tot 2 uur 500 gram 9,25

STIJVE RUG 
BIJ HET 
OPSTAAN?

Staat u altijd met een 
stijve rug op?
Na een nacht slapen. 
Na langdurig zitten.
Heeft u een zeurend 
gevoel en moet u echt 
in beweging komen 
voor tijdelijke 
verlichting? 

U bent niet de enige. 
Veel mensen kampen 
met sluimerende 
onderrug klachten.

Deze klachten beperken 
u in wat u zou willen 
doen. Als u er niks aan 
doet, komt u er mis-
schien nooit vanaf.
Vooral is u er al een tijd 
mee rondloopt, zal het 
niet vanzelf weggaan.
Onze combinatie van 
chiropractie en 
fysiotherapie is een zeer 
effectieve combinatie 
voor het behandelen 
van rugklachten. Vele 
duizenden mensen ging 
u tevreden voor. 

Benieuwd of wij ook iets voor 
u kunnen betekenen? Krijg 
direct vrijblijvend advies over 

uw klacht en behandeling. 
Boek uw gratis screening op 
www.resultcare.nl

LAGE RUGPIJN?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Akker 16   •   De Bilt   •   085 210 3706   •   info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS
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Algemene Inwoners 
enquête 2021

Tweejaarlijks gemeentelijk onderzoek van start 

Elke twee jaar laat de gemeente onafhankelijk onderzoek doen onder inwo-
ners naar de waardering van de voorzieningen, leefbaarheid en sociale kwali-
teit in hun buurt. Ook de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening 
komt in het onderzoek aan bod. 

Deze maand worden de uitnodigingen voor deelname aan De Algemene In-
woners enquête 2021 per post verspreid. De Algemene Inwoners enquête 
geeft inzicht in hoe bewoners aankijken tegen het leven in onze gemeente. De 
gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een blijvend leefbare 
en veilige woonomgeving te realiseren, samen met bewoners en organisaties. 

Deelname belangrijk
Alleen met een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de mening van in-
woners. Uw deelname is dus belangrijk. Deelnemers worden geselecteerd met 
een anonieme steekproef. 2600 bewoners uit verschillende kernen, ontvangen 
van het college van burgemeester en wethouders een uitnodiging per post 
om de vragenlijst op internet in te vullen. Wie liever een papieren vragenlijst 
gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Ook kunt u uw antwoorden 
telefonisch doorgeven. Bij een lage respons zullen de onderzoekers inwoners 
ook telefonisch benaderen. 

Waar staat je gemeente 
De Algemene Inwoners-enquête maakt onderdeel uit van waarstaatjegemeen-
te.nl, een gezamenlijk initiatief van gemeenten in Nederland. Doel is om de 
sociale veiligheid en leefbaarheid eenduidig te meten en met de resultaten 
beter beleid te kunnen maken. 
Naar verwachting zijn de resultaten eind 2021 beschikbaar op www.waar-
staatjegemeente.nl en www.debilt.nl.
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Geachte heer, mevrouw, 

De Noorder Apotheek in Maartensdijk gaat, na 
13 jaar, sluiten. Wij hebben al die tijd met veel plezier 
voor u klaar gestaan in Maartensdijk.

Om u in de toekomst een goede en uitgebreide ser-
vice te kunnen bieden, gaan wij onze krachten bun-
delen. Vanaf 15 november zullen wij u vanuit Biltho-
ven van medicatie voorzien.

Wij blijven natuurlijk uw medicijnen bezorgen en u 
bent altijd van harte welkom in Bilthoven of om tele-
fonisch contact met ons op te nemen.

Wij begrijpen dat dit een grote verandering zal zijn, 
maar hebben er alle vertrouwen in dat wij u op deze 
manier de beste zorg en service kunnen blijven bie-
den.

Met vriendelijke groet,
Team Noorder Apotheek

Rubenslaan 1-E2   |   3723 BM Bilthoven   |   030-2283491

advertentie

Petitie eindelijk aangeboden
door Henk van de Bunt

Na veel aandringen is het eindelijk op donderdag 14 oktober gelukt een petitie ‘Voorkom het 
partycentrum in park Ruigenhoek’ aan te mogen bieden. De woordvoerders van de petitie noemen 

de gang van zaken rondom het aanbieden in een periode waarin de geloofwaardigheid van de 
politiek in hoog tempo aan het afbrokkelen is weer een staaltje van onbehoorlijk bestuur. 

Voor het zomerreces van de Ge-
meente De Bilt werd het verzoek 
gedaan om de handtekeningen te 
mogen overhandigen. Dit was door 
drukte en het plotselinge vertrek van 
VVD-wethouder André Landwehr 
niet mogelijk. De gemeente zou 
contact opnemen voor een nieuwe 
afspraak; daar dit tot half september 
uitbleef namen de initiatiefnemers 
zelf weer contact op en na veel heen- 
en weer-overleg werd er dan nu ein-
delijk ruimte gevonden.

Vergunning
Er is een vergunning verleend voor 
het te verrijzen partycentrum ‘Chi 
Chi The Golf Venue’ in het Noorder-
park/park Ruigenhoek. Het betreft 
een golf- en businessbeleving met 
horeca voor vergaderingen, events, 
presentaties, bedrijfsuitjes, feesten 
en golftoernooien met een capaciteit 
tot 500 bezoekers per evenement en 

tot wel 2.328 reisbewegingen per 
dag. Omwonenden Mieke Bakkum 
en Louise Geurtsen verweerden zich 
tegen deze vergunningverlening: 
‘Laat een ding duidelijk zijn, de 
komst van een golfbaan en het thee-
huis wordt niet betwist, daar heeft 
men in berust. Maar grootschalige 
horeca zoals dat nu in de planning 
staat is niet afgesproken en zal ook 
met hand en tand bestreden worden. 
Dat is ook de reden van het protest. 
De bestemming van het park is rust 
en ontspanning in een natuurlijke 
omgeving, geen horeca Hotspot’.

Petitie
‘Wij zijn de petitie gestart nadat 
wij op de site van Nederland Golft 
de aankondiging zagen van ChiChi 
Utrecht. Hoewel niet met zoveel 
woorden was er duidelijk uit op te 
maken dat het hier ging om een Par-
tycentrum (quote: waar maar liefst 
bijeenkomsten kunnen worden ge-
organiseerd waarbij 500 personen 
bij aanwezig kunnen zijn). Dit werd 
vervolgens glashard ontkent en het 
artikel werd van de site verwijderd. 
Alle door ons benaderde betrokken 
partijen (de gemeentes De Bilt en 
Utrecht, de Provincie, het recreatie-
schap, Staatsbosbeheer, een com-
missie voor de waterlinie (Unesco)), 
die rechtstreeks of zijdelings bij 
deze zaak betrokken zijn ontkennen 

dat het hier om een Partycentrum 
zou gaan. En om één van de exploi-
tanten te citeren: ‘er komt een res-
taurant waar na het sporten de golfer 
een biefstukje kan eten’. Inmiddels 
is ons duidelijk dat het niet om een 
Partycentrum gaat maar om een 
Chichigolfvenue, het is maar welke 
naam je er aan geeft. Bottom line is 
het hetzelfde’.

Afgedaan
Naar eigen zeggen worden en wer-
den Louise en Mieke afgedaan als 
twee (nieuwe) bewoners, die niet 
betrokken waren bij afspraken die 
in het verleden gemaakt zijn, er dus 
niets van weten en eigenlijk niet 
moeten zeuren. ‘De twee ongeruste 
(nieuwe) bewoners zijn ruim 2750 
ondertekenaars. Dit terwijl Groene-
kan in totaliteit nog geen 2000 inwo-
ners heeft. Het is maar welke waarde 
je aan ongerustheid toedicht. Inmid-

dels zijn de krachten gebundeld, er 
is een Stichting in oprichting, om 
in gezamenlijkheid de kosten van 
de advocaat en de procedure te fi-
nancieren. Het draagvlak is dus iets 
groter dan twee nieuwe bewoners’.

Veranderingen
De dames sommen de veranderin-
gen op: ‘Het Theehuis is een Pan-
nenkoekenhuis. Geen traditioneel 
Pannenkoekenhuis maar een Ame-
rican Pancake in The Park (PIP). 
De bouw is een strandpaviljoen en 
geen in de omgeving geïntegreerd 
gebouw met groen dak. De golfbaan 
is 6 holes i.p.v. 9 holes en fanatieke 
golfers geven aan dat ze er niet voor 
hun bed uit komen. De golfbaan is 
ondersteunend aan de exploitatie 
van het clubhuis. Er zou kleinscha-
lige extensieve horeca komen ten 
behoeve van het clubhuis en de 
gebruikers van het park. Bijna de 
gehele inhoud van het clubhuis is 
horeca, de receptie, de shop aparte 
vergaderruimtes zijn verdwenen. De 
totale oppervlakte horeca zowel bin-
nen als buiten beslaat 2551m2. De 
grootste doelgroep zijn niet golfers, 
maar bedrijfsuitjes, vrienden- en fa-
miliebijeenkomsten, ontmoetingen 
met zakenrelaties. En nieuw is het 
bericht dat er een aanvraag ligt voor 
een vergunning voor een groot ter-
ras aan de Utrechtse zijde van het 

gebouw. Er komt mogelijk een brug 
vanaf de parkeerplaats naar het ter-
rein; hierdoor is het een afgesloten 
terrein en is de verordening van het 
park, niet betreden tussen zonsop-
gang en zonsondergang, niet gel-
dend. De afgesproken sluitingstijden 
hoeven met de huidige APV niet na-
geleefd te worden. Met de beoogde 
toestroom van gasten naar het club-
huis wordt de verkeers- en parkeer-
drukte een crime. Het zal zeker met 
de bedrijventerreinen, die al aan die 
zijde van de Koningin Wilhelmina-
weg zijn gevestigd voor gevaarlijke 
en onacceptabele situaties zorgen.

Update 
Woensdag 13 oktober zou er volgens 
de dames om 20.00 uur een hoorzit-
ting plaatsvinden tussen de gemeente 
De Bilt en hun advocaat naar aanlei-
ding van het bezwaarschrift tegen de 
bouw van een golfclubhuis in park 

Ruigenhoek: ‘Tot onze stomme ver-
bazing is deze hoorzitting 45 minuten 
voor aanvang door de gemeente ge-
annuleerd. Tegen onze advocaat werd 
gezegd dat de vertegenwoordiger van 
de gemeente niet was uitgenodigd. 
Zelf hebben we het sterke vermoe-
den, dat de inhoud van de pleitnota 
de feitelijke reden is voor de annu-
lering. Het wantrouwen jegens het 
college was al groot, maar nu zijn we 
er wel klaar mee. Ook mede gelet op 
de inhoud van het verweerschrift van 
het college, waarin het college zich 
indirect bijzonder laatdunkend uit 
over het intellect van ons reclaman-
ten. Kortom de degens zijn gekruist, 
we zijn vastbesloten tot de Raad van 
State door te gaan’. 
 
Reactie gemeente
Wethouder Madeleine Bakker - Smit 
nam namens het college de petitie 
in ontvangst: ‘Donderdagmiddag 
heb ik de petitie aangenomen van de 
werkgroep Park Ruigenhoek over de 
ontwikkeling van de horecafaciliteit 
in de geplande oefengolf in een deel 
van het Noorderpark Ruigenhoek. 
Het was goed om met de bewoners in 
gesprek te gaan en te horen waar hun 
zorgen zitten. Ik heb hen daarbij voor 
de duidelijkheid aangegeven dat het 
niet om een partycentrum gaat maar 
om een oefengolfcentrum met onder-
steunende horeca’. 

Groenekan is ongerust over de ontwikkelingen in het Noorderpark en biedt petitie aan.

Duurzaamheid in de kerk
door Henk van de Bunt

Ebbe Rost van Tonningen verzorgde donderdag 14 oktober een 
interactieve lezing in de Centrumkerk over christelijke 4 grond-
houdingen tot de natuur. Bekend in dit verband is het rentmeester-
schap, waarin de mens geen eigenaar van de aarde is, maar deze in 
bruikleen heeft als goede beheerder. Kernpunt van de lezing was 
wat mensen vooral zelf kunnen doen; de ondertitel van de lezing 
‘Minder ego en meer eco’ duidde daar al op. 

Rost van Tonningen studeerde internationale politieke economie en so-
ciologie: ‘Mijn eerste serieuze baan in 1970 was coördinator van 3 ker-
ken in Utrecht in een team van 5 predikanten. Ik leerde in die tijd veel uit 
het boek van de inmiddels overleden Utrechtse remonstrantse predikant 
Wim Overdiep: ‘Het gevecht om de vijand’. Ebbe verwees ook naar de 
hoogleraar milieuwetenschappen en theologie Jan Boersema, die tijdens 
een lezing in Bilthoven in maart 2019 aangaf, dat de milieucrisis deels 
geworteld is in de Christelijke leer en waarin hij pleitte voor een nieuwe 
interpretatie van onze relatie tot natuur. Boersema verrichtte ook onder-
zoek naar de relatie tussen duurzaamheid, natuur, cultuur, wereldbeelden 
en religie. 

GroeneKerkenactie
Rost van Tonningen stelde aan het einde van zijn lezing naast de vraag 
over ‘in hoeverre wil je bijdragen aan meer duurzaamheid’ ook een vraag 
over de bekendheid van de Groenenkerkenactie: een actie van Kerk in 
Actie en Tear om kerken te helpen stappen te zetten naar duurzaamheid. 
Het is een netwerk van en voor kerken, een platform om te laten zien hoe 
je als kerk vorm kunt geven aan duurzaamheid. Een Groene Kerk worden 
is niet moeilijk: je moet laten zien dat je een paar duurzame stappen gezet 
hebt en het voornemen hebt om elk jaar een volgende duurzame stap te 
zetten: ‘Het gaat om een belofte, het is geen keurmerk. Het gaat uit van 
de eigen situatie en karakter als kerk en gemeenschap. Het richt zich tot 
alle kerkgenootschappen, het richt zich op het goede wat u al doet en kunt 
gaan doen en elke stap in de goede richting is van belang’. 

De lezing mondde uit in het gezamenlijk zingen van enkele gospels, die 
de inleider met zijn accordeon begeleidde.
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Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

De dood als nieuw begin
door Walter Eijndhoven

Ook de uitvaartzorg houdt haar ogen en oren open voor 
nieuwe, duurzame oplossingen. Op alle onderdelen 
van een begrafenis of crematie valt winst te behalen. 
Dus waarom begraven in een ’normale’ kist, als dit ook 
milieuvriendelijker kan? De uitvaartzorg biedt inmid-
dels mogelijkheden, zoals een levende doodkist.

Wie op een begraafplaats rondloopt, ervaart meestal 
een serene rust. Maar vaak is de bezoeker van een be-
graafplaats zich niet bewust van de zwaar verontrei-
nigde grond waarin de overledenen zijn begraven. Het 
menselijk lichaam bevat schadelijke stoffen, die na een 
begrafenis de grond vervuilen.

Verduurzaming
Daar moest in tijden van verduurzaming toch iets 
op worden gevonden. Studenten van de TU Delft 
ontwikkelden een levende uitvaartkist, opgebouwd 
uit mycelium. ‘Onder de grond zijn onder andere 
paddenstoelen met elkaar verbonden via myce-
lium, lange draden. Mycelium kan giftige stoffen 
neutraliseren en levert voeding en is daarmee de 
grootste recycler van de natuur’, aldus de site van 
duurzaam De Bilt. Delftse studenten gingen aan de 
slag met dit gegeven. Een kist van mycelium kan 
giftige stoffen uit het lichaam van een overledene 
afbreken en afvalstoffen van het menselijk lichaam 
omzetten in voedingsstoffen en een gezondere bo-
dem. Inmiddels is deze kist op de markt.

Levenloos
Waarom een ‘levende doodskist’? In de folder van 
‘Welkom bij Loop’ staat: de kist is 100% natuur-
lijk. Het bestaat immers uit een levend organisme, 
gegroeid uit mycelium. De Living Cocoon, zoals 
de kist ook wel wordt genoemd, is bio-afbreekbaar, 
dat betekent dat hij herleeft als hij zich langdurig 
in de bodem bevindt. Na de herleving zal het my-
celium binnen 45 dagen één worden met de bodem 
en de aarde verrijken. Alle gifstoffen van de mens 
worden omgezet in voedingsstoffen die de natuur 
ten goede komen. Mooi dat de overledene opgaat 
in de natuur. En wie wil, na haar of zijn dood, een 
laatste rustplaats vinden op een bedje van mos?
Meer informatie over deze manier van begraven is 
te verkrijgen bij de afscheidswinkel van PCB Uit-
vaartzorg, www.pcbuitvaartzorg.nlWildine Oosterom-Van Saanen van PCB Uitvaartzorg 

is enthousiast over deze nieuwe, duurzame manier 
van begraven. 

Wanneer heeft de mens 
eindelijk genoeg

Ooit is voorspeld dat door onze technologische vooruitgang de producti-
viteit zo hoog zou worden dat we nooit meer zouden hoeven te werken. 
Maar dat punt bereiken we nooit, omdat we steeds meer willen en nieuwe 
behoeften krijgen. 

Die vicieuze cirkel probeert de gemeente-brede Werkgroep Circulaire Econo-
mie De Bilt te doorbreken, door mensen bewust te maken van het feit dat we 
de aarde moeten liefhebben, maar aan het uitputten zijn met onze verspillende 
levenswijze, en dat we bewuster met onze leefomgeving moeten omgaan; afge-
lopen zaterdag was er een Circulair Café in Buro Lou, het oude politiebureau in 
Bilthoven, waar kunstenaars, fietsenmakers en zelfs een bakker hun plek heb-
ben gevonden.

Kalf
Geen plastic tassen of flesjes gebruiken, afval gescheiden inleveren, min-
der vlees eten, op maat koken en inkopen, elektrische apparaten inleveren, 
tweedehands producten kopen: een liefdevollere houding kortom, om tot 
een wereld zonder afval te komen. Plato’s impliciete vraag naar wanneer 
de mens eindelijk genoeg heeft en hoe dat stadium te bereiken is, kon 
natuurlijk minder gemakkelijk beantwoord worden. Volgens sommigen is 
het verminderen van de plaats van de religie in onze samenleving de bron 
waaruit de hunkering naar materiele behoeften ontspringt, in onze cyni-
sche dans rond het Gouden Kalf.
Meer informatie over de werkgroep is te verkrijgen via werkgroepce@
gmail.com            (Peter Schlamilch)

Klaas van der Sterren (links), aanjager van de Werkgroep Circulaire Economie 
De Bilt betrekt zijn gehoor bij het onderwerp.

De eigenaars van dit perceel zoeken 
een toekomst voor hun kavel, nu zij zelf 
de bedrijfsactiviteiten willen afbouwen. 
Logischerwijs zijn de alternatieven beke-
ken en een haalbare optie is een zonne-
weide met, indien gewenst, ook enkele 
andere functies. 

We moeten namelijk iets met duurzame 
energie, daar zijn de meeste mensen 
inmiddels wel van overtuigd. Helaas 
hebben we in Nederland geen zeeën 
van ruimte hiervoor. Dit vraagt om zorg-
vuldigheid en maatwerk. De keuzes over 
hoe, wat en waar moeten samen met de 
lokale gemeenschap gemaakt worden. 
Dat is onze visie op de ontwikkeling van 
duurzame energie en dit initiatief. Als 
we kiezen voor zonneweide Voordaan, 
dan kan het hele dorp Groenekan in 
haar eigen energie voorzien. Daarmee 
dragen de Groenekanners zichtbaar en 
merkbaar bij aan een klimaat- en milieu-
vriendelijke toekomst van het dorp. 

Inwoners van Groenekan zijn deze 
avond uitgenodigd. Vanaf 19.30 staat 
de koffie en thee voor u klaar. Om 20.00 
uur starten we het programma. Graag 
vertellen wij u hier over onze ideeën, 
waar we staan in het proces en beant-
woorden uw vragen. Ook is er ruimte 

om uw eigen ideeën en wensen in te 
brengen. Wat zijn voor u de randvoor-
waarden voor een zonneweide in Groe-
nekan? Hopelijk kunnen we samen met 
u deze ‘groene kans’ benutten en kijken 
uit naar uw ideeën. 

Coöperatie BENG! als beweging van 
Biltse burgers en ondernemers heeft 
als doel lokaal bij te dragen aan de 
energietransitie met onder meer bespa-
ring, opwekking, opslag en verkoop van 
energie. Daarbij staan lokale gedragen-
heid en zeggenschap voorop, als ook 
gedeelde eigendom en benutting van 
de zelf opgewekte stroom. Vanuit die 
gedachte werkt BENG! samen met pro-
jectontwikkelaar BHM Solar die onze 
coöperatieve aanpak ondersteunt en in 
dit initiatief vorm wil geven.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze 
avond via de website: 
www.zonneweidevoordaan.nl 

Meer informatie over de initia-
tiefnemers en dit initiatief vindt u 
op de nieuwe website van BENG! 
www.bengdebilt.nl

UITNODIGING:

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor een nieuw energie initiatief in Groenekan. 
Lokale energiecoöperatie BENG! en BHM Solar onderzoeken of er kansen zijn voor het 
ontwikkelen van een zonneweide op grasland tussen de A27, Lindelaan en sportvelden 
Voordaan.

Inwonersavond
zonneweide Voordaan
Op maandag 25 oktober om 20.00 uur in de Groene Daan

advertorial
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Inloopavond woningbouw Westbroek 
Gemeente De Bilt en projectontwikkelaar Van Wijnen organiseren op maandag 
25 oktober a.s. een inloopavond over de geplande woningbouw aan de Kerkdijk 
in  Westbroek. Wij informeren je graag over de plannen en nodigen je van harte 
uit om tussen 19.00 uur - 21.00 uur binnen te lopen in het Dorpshuis in West-
broek.

Op duurzaam bezoek in
Hollandsche Rading
De app Ikwoon helpt je met het verduurzamen 
van je huis. Je vindt er beginnerstips én advies 
voor als je verder wilt gaan. Het begint altijd met 
de vraag: wat wil je graag verbeteren aan je 
huis? Die vraag stelden we in Hollandsche Ra-
ding aan een inwoner. Duurzaamheid begint bij 
een goed gesprek. Bekijk de video van het be-
zoek hier: debilt.nl/ikwoon. 

Speelplekken in Bilthoven

Doe mee aan de flitspeiling over wijkoverstij-
gende speelplekken in Bilthoven. Dat zijn 
plekken voor jong en oud, om te spelen, el-
kaar te ontmoeten en te sporten. De ge-
meente hoort graag wat je van de plannen 
vindt. Laat het weten via debilt.nl/flitspeiling. 

Sinterklaas in onze
gemeente 
Het duurt niet meer zo heel lang en dan komt 
Sinterklaas weer naar onze gemeente! We 
bereiden dat op dit moment voor met de  
organiserende comités. Op onze website  
www.debilt.nl/sinterklaas houden we je 
graag op de hoogte van de laatste stand van 
zaken over de komst van Sinterklaas. 

Tijdens de inloopavond op 25 oktober in het 
Dorpshuis, Pr. Christinastraat 2, zijn mede-
werkers van de gemeente De Bilt beschik-
baar voor een toelichting op de plannen en 
de beantwoording van uw vragen. Medewer-
kers van Van Wijnen zullen beelden presen-
teren van de geplande woningbouw. Deze 
beelden zijn mede tot stand gekomen met de 
inbreng van bewoners. 

Je bent van harte welkom om tussen 19.00 
uur en 21.00 uur binnen te lopen. De inloop-

avond zal volgens de dan geldende corona-
maatregelen worden georganiseerd. Ieder-
een vanaf 14 jaar zal bij binnenkomst om 
een Corona QR-code worden gevraagd om te 
scannen. Aanmelden voor deelname is niet 
nodig. 

Meer informatie over het project Ambachts-
gilden vind je op de gemeentelijke website   
www.debilt.nl/kerkdijkwestbroek  en de op 
de website van ontwikkelaar Van Wijnen 
www.ambachtsgildenwestbroek.nl. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl
Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur
Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur
Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een 
afspraak via afspraak.debilt.nl
Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.
Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

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

De Bilt:    •  Hessenweg-Zuid  (het wegvak vanaf kruising Blauwkapelseweg tot aan 
kruising Looydijk) wegens herinrichting dicht vanaf 13 september t/m 26 
november 2021.

 •  Prof. Dr. TMC Asserweg hinder i.v.m. vervangen asbestsanering tot eind 
december 2021. Rijweg blijft toegankelijk. 

 •  Asbestsanering: Momenteel bezig in het laatste gedeelte van de Einstein-
weg, daarna naar de Francois Mauriacweg t/m huisnummer 18, daarna de 
zijstraat Lester Pearsonweg. Dan de Francois Mauriacweg vanaf huisnum-
mer 1 t/m 31 en Nobellaan tot de Albert Einsteinweg. Deze werkzaamheden 
duren tot 22 november 2021.

Bilthoven:  •  Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden 
tot zomer 2021. Verkeer wordt omgeleid. 

 •  Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestem-
mingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer moge-
lijk. Meer informatie op de projectpagina: Vinkenplein.

 •  Hobbemalaan wegens rioleringswerkzaamheden dicht vanaf 23 augustus 
t/m eind december 2021. Start is vanaf de Frans Halslaan.

 •  Neptunuslaan wegens herinrichting winkelgebied dicht vanaf 23 augustus 
t/m eind december 2021. Fase 1 afsluiting: Vanaf Planetenbaan tot Ura-
nuslaan.

 •  Joos van Clevelaan van 31/8 t/m 31/12 afgesloten voor doorgaand verkeer.
 •  Berlagelaan (het wegvak vanaf kruising Leyenseweg tot en met kruising 

Kromhoutkwartier) wegens werkzaamheden eenrichtingsverkeer vanaf de 
Leyenseweg van oost naar west van 27 september tot 2 november. 3 no-
vember geheel afgesloten en 4-5 november staan er verkeersregelaars om 
het verkeer te begeleiden.

 •  Rembrandtlaan (het wegvak vanaf kruising Jan Steenlaan tot en met krui-
sing Massijslaan) wegens werkzaamheden 1 richtingsverkeer vanaf Jan 
Steenlaan naar Massijslaan van 20 september tot 26 november 2021. Van 8 
november t/m 11 november afgesloten ter hoogte van huisnummer 28. 
Vanaf de Jan Steenlaan is er dan weer 2 richtingsverkeer tot aan huisnum-
mer 28. De rest van de straat blijft eenrichtingsverkeer via de Rubenslaan. 
15 november van 6:00-19:00 is de Rembrandtlaan volledig afgesloten vanaf 
de P + R tot en met de Rogier van de Weydenlaan. Auto-vrachtverkeer is 
dan niet mogelijk.

 •  Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlo-
pend. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeuwen-
hoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor gemotoriseerd ver-
keer.

Groenekan:  •   Koningin Wilhelminaweg (het wegvak vanaf huisnummer 271 tot en met 
huisnummer 433) wegens werkzaamheden dicht van 4 oktober tot 
29 oktober 2021.

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

Inwonerenquête 2021
Elke twee jaar laat de gemeente onderzoek doen onder inwoners. Hoe waarderen zijn onze 
voorzieningen, de leefbaarheid van de omgeving en de dienstverlening van de gemeente? 
Door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden per steekproef 2600 inwoners van de ver-
schillende kernen per brief uitgenodigd om deel te nemen. In de brief lees je hoe je mee kunt 
doen. De resultaten worden eind dit jaar bekend gemaakt. 

Prikken zonder afspraak in De Bilt
Prikken zonder afspraak in De Bilt is vanaf nu 
op donderdag in plaats van zaterdag. Je kunt 
terecht van 9.30 – 13.00 uur en van 14.00-
16.00 uur op komende donderdagen m.u.v. 
donderdag 4 november in Het HF Witte Cen-
trum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Liever 
naar een andere locatie? Dat kan ook. Kijk op 
de website van GGD regio Utrecht: 
www.ggdru.nl/corona.

Derde prik niet zonder afspraak
Als je in aanmerking komt voor een ‘booster’-
prik (3e prik) krijg je hiervoor eerst een uitno-

digingsbrief. Voor deze 3e prik moet je een 
afspraak maken. 

Coronaklachten? Ga naar de testbus!
Met ingang van 4 oktober staat er wekelijks 
een testbus van de GGD om jezelf te laten tes-
ten bij coronaklachten. De testbus staat bij het 
NS-station in Bilthoven (Emmaplein 14) op 
maandag en vrijdag en van 13.15 – 15.45 uur. 
De testbus staat er in ieder geval tot 1 decem-
ber. Je kunt er terecht zonder en met afspraak, 
bel 030-630 54 00 of kijk op 
www.coronatest.nl.

Op onze website vind je een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en lan-
delijke informatie over de maatregelen rondom corona: www.debilt.nl/corona

Corona informatie
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Inwonerpanel over klimaatadaptie
door Henk van de Bunt

Een paar keer per jaar peilt de gemeente De Bilt de mening en ideeën van inwoners over actuele 
onderwerpen d.m.v. een digitale enquête onder het inwonerpanel; dit panel is een van de 

manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. 

Voor het inwonerpanel zijn in 2020 
steekproefsgewijs ong. 800 inwo-
ners van 18 jaar en ouder uitgeno-
digd; zij geven elke keer over een 
bepaald onderwerp hun mening aan 
de hand van vragen. Een onafhan-
kelijk onderzoeksbureau voert de 
onderzoeken via internet voor de 
gemeente uit en maakt van elke 
raadpleging een rapport. Over Kli-
maatverandering en de vraag wat 
men daar tegen doet in De Bilt ver-
scheen onlangs het rapport.

Klimaatverandering
Bijna alle inwoners (92%) vinden 
klimaatverandering een zeer of in 
enige mate een belangrijk thema. 
Iets meer dan de helft van de in-
woners heeft te maken gehad met 
hitte en/of met droogte als gevolg 

ervan. Iets minder dan een kwart 
(24%) van de inwoners heeft zelf 
niet te maken gehad met de gevol-
gen van klimaatverandering. Per 
saldo heeft dus 76% daar dus wel 
mee te maken gehad. De inwoners 
maken zich met name zorgen over 
de gevolgen van klimaatverande-
ring voor planten en dieren. 

Aanpak 
De geënquêteerde inwoners van 
De Bilt vinden het waterschap in 
de meeste mate verantwoordelijk 
voor de aanpak van klimaatadap-
tatie (80% heel belangrijke rol), 
maar ook de gemeente (74%) en de 
provincie (75%) worden genoemd. 
Een derde vindt dat de inwoners 
een heel belangrijke rol hebben in 
de aanpak van klimaatadaptatie in 

De Bilt. Als maatregelen die in-
woners zelf al nemen worden veel 
genoemd: zuinig zijn met water 
in huis (82% doet dit), zonwering 
(66% heeft dit), minder tegels in 
de tuin (65% heeft dit), bomen in 
de tuin (60% heeft dit) en minder 
vaak sproeien tijdens droge peri-
oden (55% doet dit). Over het al-
gemeen nemen inwoners beperkt 
extra maatregelen ten opzichte van 
wat ze nu reeds doen. 

Gemeente 
Driekwart van de geënquêteerde in-
woners vindt dat de gemeente zich 
meer tegen de negatieve gevolgen 
van klimaatverandering moet in-
zetten, met name voor het voor-
komen van de negatieve gevolgen 
van droogte en van wateroverlast. 

65% zegt minder tegels in de tuin te hebben en iets meer dan een derde 
van de inwoners vindt dat bij te nemen maatregelen de belasting extra 
mag stijgen.

Waardebon voor 
energiebesparing 

Samen met Winst uit je Woning organiseert gemeente De Bilt een 
waardebonactie voor energiebesparende producten. Daarmee wil 
de gemeente verduurzaming en energiebesparing makkelijker ma-
ken voor huurders. 

Bewoners van huurwoningen kunnen in de gemeente De Bilt een waar-
debon van 70 euro krijgen. Deze is in te wisselen voor producten die 
energie besparen en dus geld opleveren. Via de site van Winst uit je 
Woning kun je onder meer LED-lampen, radiatorfolie en waterbespa-
rende douchekoppen kopen. Zo bespaar je water en energie. Huurders 
via SSW in de gemeente De Bilt hebben een brief ontvangen over deze 
actie. Particuliere huurders kunnen contact opnemen met Winst uit je 
Woning om deel te nemen. 

Budget
Het budget voor de waardebonnen wordt uitgekeerd door het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de landelijke 
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. De gemeente kan met 
dit budget bewoners ondersteunen bij het reduceren van hun energiege-
bruik. De actie loopt tot 31 juli 2022 of tot het budget op is. 

Over deze actie 
Met deze actie wil gemeente De Bilt haar bewoners helpen hun energie-
rekening te verlagen en hun wooncomfort te verhogen. Daarnaast heeft 
de gemeente de ambitie om zoveel mogelijk bewoners op een laag-
drempelige manier te laten bijdragen aan een meer duurzame toekomst. 
Door het aanschaffen van energiebesparende producten vermindert ie-
dereen samen het energie- en aardgasverbruik. 

Hemelwaterproject Burgemeester 
Heemstrakwartier De Bilt

door Walter Eijndhoven

In het kader van duurzaamheid plaatsten buurtbewoners van de Burgemeester Heemstrakwartier in 
De Bilt op zaterdag 16 oktober een regenton bij één van de huizen in de straat. Na twee jaar 

werken knapte de buurt zienderogen op en toverden de bewoners overwoekerde 
bakken om tot gevarieerde tuintjes met elk een eigen karakter.

‘Vele handen maken licht werk’ 
is een bekend gezegde. Met deze 
spreuk in het achterhoofd trommel-
den initiatiefnemers Otto Oussoren 
en Ed Schreijers twee jaar geleden 
diverse buurtbewoners op om geza-
menlijk hun leefomgeving te verbe-
teren.
Na diverse problemen met aanne-
mer en gemeente De Bilt, vonden 
Oussoren en Schreijers het welle-
tjes en namen zij het heft in eigen 
handen. Met hulp van buurtbewo-
ners veranderden overwoekerde 
bloembakken tot prachtige bakken 
vol bloemen. ‘Wij zijn heel trots op 
onze bloembakken’, vertelt Ousso-
ren. ‘Behalve bloemen staan er ook 
pompoenen, aardbeien, vlinder-
struiken en komkommers’.

Uitnodiging
Eind van de zomer kregen wij een 
uitnodiging binnen van ‘Groen aan 

de Buurt’, een initiatief van onder 
andere Natuur en Milieu, Water-
schappen, Instituut voor Natuur-
educatie (IVN) en de Provincie 
Utrecht. Onze buurt wilde regen-
water gebruiken voor de tuinen en 
stuurde een duurzaam en groen pro-
jectvoorstel in. Daarmee wonnen 
wij een voucher van duizend euro. 
Als bonus ontvingen wij nog een 
groei- en bloeipakket voor volgend 
jaar. Daarmee verbeteren wij ook 
de leefomgeving van insecten, met 
name bijen en hommels. Ook nest-
kasten worden opgehangen voor de 
vogels’.
Voor het plaatsen van de regenton-
nen hadden Oussoren en Schrijers 
toestemming nodig van de bewo-
ners en de woningbouwvereniging 
SSW. Oussoren: ‘Dankzij hun me-
dewerking was de toestemming al 
snel geregeld. Alle materialen en 
planten en bloemen zijn inheems, 

zodat de besteding ook aan de voor-
waarden van het Servicepunt Groen 
aan de Buurt voldeed’.

Servicepunt
Het ‘Servicepunt Groen aan de 
Buurt’ helpt bewoners om hun 
buurt groener te maken. Zij helpt 
met praktische zaken zoals het vin-
den van geld of bij het maken van 
een uitvoeringsplan. Ook deelt zij 
kennis, tips en ervaringen, die zij 
al heeft opgedaan in pilotprojecten. 
Volgens de site van Groen aan de 
Buurt begint elk project met een 
goed idee. Daarna volgen nog vele 
stappen om tot een succesvolle uit-
voering te komen. Deze stappen 
(Idee, Draagvlak, Plan, Geld, Uit-
voering en Beheer) zijn te vinden 
op de website van Groen aan de 
Buurt: www.groenaandebuurt.nl

Iets meer dan een derde (36%) van 
de inwoners vindt dat hiervoor de 
belasting met 25 euro per jaar ex-
tra mag stijgen en van 28% mag dit 
met 15 euro per jaar extra stijgen. 
Over de vraag of de gemeente in-
woners en bedrijven mag verplich-
ten tot het nemen van maatregelen 
is men verdeeld: 43% vindt dat de 
gemeente dit wel mag doen, 42% 
vindt van niet. 

Houding 
Over het algemeen zijn inwoners 
het in (ruime) meerderheid eens 
met stellingen om bepaalde maat-
regelen te nemen. Het meest vaak 
zijn de inwoners het eens met de 
stelling dat het prima is dat er op 

sommige parkeerplaatsen tegels 
liggen waar gras doorheen groeit 
(95% eens of helemaal eens). Ook 
is 82% het (helemaal) eens met de 
stelling dat er maatregelen geno-
men moeten worden om ervoor te 
zorgen dat de oorspronkelijke plan-
ten en dieren niet verdwijnen door 
klimaatverandering. Het minst eens 
zijn de inwoners het met de stelling 
dat er meer binnensportaccommo-
daties moeten komen, zodat men 
minder afhankelijk is van de nega-
tieve gevolgen klimaatverandering 
voor het beoefenen van sport: 12% 
is het hier (helemaal) mee eens en 
47% is het (helemaal) oneens met 
deze stelling.

De tuintjes worden besproeid met water uit de regenton.

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

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist 
• printservice
• ontwerp en dtp
• reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• webside 

advertentie
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Voorlezen in Week van 
de Duurzaamheid 

Vrijdag 8 oktober was Dag van de Duurzaamheid op school. Voor deze dag heeft Annemarieke 
Holland van de Boswerf met haar collega’s van de Omgevingsdienst regio Utrecht alles uit de 

kast getrokken om een voorleesevenement te organiseren op basisscholen in de regio. 

Deze dag viel samen met de Kin-
derboekenweek. In zo’n 90 klassen 
in zes gemeenten De Bilt, De Ron-
de Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Woerden en Zeist is dit 
voorleesevenement georganiseerd. 
Er werd voorgelezen en gingen 
voorlezers in gesprek met de kin-
deren over ‘worden wat je wil ‘ en 
‘duurzaamheid’. 

In De Bilt zijn de voorlezers ge-
worven onder betrokken inwoners. 
Ook wethouder Madeleine Bakker 
heeft voorgelezen. In de gemeente 
meldden tien schoolklassen zich 
aan voor dit voorleesevenement, 
in acht klassen is voorgelezen. De 
klassen waarvoor geen voorlezer 
beschikbaar was, ontvingen een Do 
It Yourself-pakket met boeken en 
hand-out. Na het voorlezen werd 

nog even nagepraat. Op de vraag 
wat de kinderen wilden worden, va-
rieerde het van ‘iets met paarden’, 

juf tot chemicus. De leerlingen 
vonden het heel leuk dat er voorge-
lezen werd. 

Henne Haagsman van de ODRU leest voor op school De Kievit in 
Maartensdijk uit het boek: Tim, de kleine boswachter.

Opening KinderzwerfboekStation 
Op woensdag 6 oktober, op de startdag van de Kinderboekenweek, hebben 

kinderen uit De Bilt een KinderzwerfboekStation geopend. 

Kinderzwerfboeken zijn boeken 
met een herkenbare sticker die 
zwerven van kind naar kind. Zwerf-
boeken worden op allerlei plekken 
achtergelaten, zoals op scholen, 
in wachtkamers, winkels, treinen, 
KinderzwerfboekStations, enzo-
voorts. Hoe een boek ook zwerft, 
nooit mag het gelezen of ongele-
zen in een kast achterblijven. De 
afgelopen jaren zijn al een miljoen 
zwerfboeken op een spannende 
tocht gestuurd.

De Bilt
In De Bilt is er op woensdag 6 ok-
tober een KinderzwerfboekStation 
geopend op het Servicecentrum 
van Mens De Bilt aan de Molen-
kamp 60 in de Bilt. Deze middag 
is gestart met het voorlezen van 
het boek ‘Woeste Willem’. Daar-
na hebben de kinderen de Zwerf-
boekenkast geopend en een boek 
uitgekozen om mee naar huis te 
nemen. Iedereen is nu welkom 
om bij het Servicecentrum binnen 
te lopen en een kinderboek uit de 
Zwerfboekenkast te kiezen. 

Doe mee
Duik in je boekenkast en lever kin-
derboeken in bij het Kinderzwerf-
boekStation. Op deze manier kun-
nen ze verder zwerven. Inleveren 

en uitzoeken kan op werkdagen 
tussen 9.00 en 15.00 uur aan de 
Molenkamp 60 in De Bilt. Info bij 
Christine Thomas (06 13069608 of 
c.thomas@mensdebilt.nl).

Opening van het KinderzwerfboekStation met het voorlezen van Woeste 
Willem.

TZ D1 kampioen

De spelers van Tweemaal Zes 
D1 zijn zaterdag 2 oktober 
kampioen geworden door met 
9-4 hun wedstrijd te winnen. Het 
kampioenschap werd goed gevierd. 
(foto Linda van Utrecht)

Kampioenen bij 
Tweemaal Zes 

De C1 en F1 van Tweemaal Zes uit Maartensdijk zijn afgelopen 
zaterdag kampioen geworden. Met mooie overwinningen haalden ze 
het kampioenschap binnen. (Sterre Thijs)

Groepsmiddag 
scouting

Scouting Laurentiusgroep heeft een groepsmiddag georganiseerd 
voor alle jeugdleden en hun ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes; er waren allerlei activiteiten rondom het gebouw in 
het Houdringebos georganiseerd. 

Zo kon er (met een veiligheidstuigje aan) hoog in een boom geklom-
men worden, voor de kinderen die dat durfden. De middag werd afge-
sloten met een fotoserie van de zomerkampen. 

Scouting Laurentiusgroep organiseert elke zaterdagmiddag vanaf 14.00 
uur activiteiten voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar. Kijk op www.
laurentiusgroep.nl voor meer informatie. 

Bij Scouting Laurentiusgroep wordt er iedere zaterdagmiddag van alles 
georganiseerd.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Op ’t bankje
Als ik wat aarzelend langs het bankje loop omdat er al een man 
en een vrouw zitten zegt de vrouw tegen mij: ‘Kom er gezel-
lig bijzitten, het mag weer en we zijn allebei ingeënt hoor.’ Ze 
zullen in de zestig zijn en zij kijkt met een blik of ze de hele 
wereld aankan. Ze houdt van gezelligheid, zegt ze. ‘We zijn net 
gezellig wezen winkelen, nu nog even gezellig op het bankje 
zitten en straks gezellig een kopje koffie gaan drinken.’ Als ik 
toch maar ga zitten zwijgt ze, maar het duurt niet lang voordat 
ze weer gezellig verdergaat. ‘Ze zouden eigenlijk een tafeltje 
bij dit bankje moeten zetten. Dan zou ik een thermosfles mee-
nemen en hier gezellig koffiedrinken’, gaat ze verder. Haar 
man grijnst een beetje. Hij kent de gezellige ideeën van zijn 
vrouw zo langzamerhand wel. ‘Vind je ook niet, Herman’, zegt 
ze tegen haar man. Hij moet nu wel wat zeggen en na een korte 
aarzeling zegt hij spottend: ‘Ja hoor, en een kacheltje erbij, een 
gezellig sfeervol kaarsje en wat had je nog meer willen heb-
ben.’ Ze weet intussen wel dat ze van hem geen enthousiasme 
hoeft te verwachten, dus probeert ze nu mij voor haar karretje 
te spannen. ‘Dat zou toch heel gezellig zijn, vindt u niet?’ Ze 
kijkt me met een hoopvolle blik aan. Hoewel ik de reactie van 
de man heel goed kan begrijpen wil ik haar toch niet al te veel 
teleurstellen. Ik peins hoe ik een zodanig antwoord kan geven 
dat ze zonder gezichtsverlies haar gezellige plannetje kan op-
geven. Ik bedenk een tactiek waarbij ik eerst met haar meega 
en daarna het idee kan torpederen. Dus zeg ik met een serieuze 
blik: ‘Zo’n tafeltje lijkt me wel handig als ik hier mijn krant 
wil lezen, die kan ik dan mooi op die tafel uitspreiden.’ De 
vrouw begint enthousiast te knikken, want ze voelt kennelijk 
dat ze in mij een medestander vindt. Ze kijkt Herman aan met 
een blik van, zie je nou wel het geeft best nieuwe mogelijkhe-
den. Ze lijkt helemaal tevreden. ‘Maar’, zeg ik op een toon die 
duidelijk laat merken dat er nog meer komt: ‘Hoe moet het dan 
met al die mensen met een rollator die hier vaak komen zitten. 
Dan staat een tafeltje misschien wel in de weg.’ Nu is het de 

beurt aan de man om een glimlach op zijn gezicht te toveren 
en triomfantelijk zegt hij: ‘Ja, ik zie onze buurvrouw Corrie 
al worstelen. Die heeft van de zomer haar heup gebroken en 
loopt nu moeizaam met een rollator’, licht hij toe. De vrouw 
ziet haar gezellige plannetje in duigen vallen, maar neemt het 
sportief op. ‘Dan houden we het toch gewoon zoals het nu is. 
Het is zo eigenlijk ook wel gezellig.’ Om het nog gezelliger 
te maken haalt ze uit haar tas een doosje met bonbons. ‘Wilt 
u er een’, vraagt ze. Natuurlijk wil ik dat en even later is het 
stil als we alle drie een heerlijke bonbon in onze mond heb-
ben. ‘Toch zou het gezellig zijn als we er een kopje koffie bij 
zouden hebben’, begint ze weer, want haar idee wil ze toch niet 
zomaar opgeven. ‘Als jij nou eens met een rollator met een pla-
teautje gaat lopen, dan hebben we 
altijd een tafeltje bij de hand’, 
zegt Herman gekscherend. 
‘Dat zou je wel willen hè’, 
antwoordt ze. ‘Maar dat is 
eigenlijk ook wel een goed 
idee. Misschien heb jij wel 
eerder dan ik een rollator 
nodig.’ Voor ze met meer 
gezellige ideeën komt kan 
ik beter opstappen. Ik wens 
ze nog een gezellige dag.

Maerten

Te koop aangeboden
10 Time-Life boeken van 
steden o.a. Praag, Dublin 
en Londen samen €1,-. Tel. 
06-14040516

6 Boeken van Roald Dahl o.a. 
Topklasse, Gelijk oversteken 
en Over en sluiten samen €1,-. 
Tel. 06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur voor een dunne kaars 
€1.-. Tel. 06-14040516

Kunstschaatsen met wit leren 
schoenen maat 37 €25,-. Tel. 
06-24902295 

Bagagedrager voor aan het 
fietsstuur nieuw €15,-. Tel. 
06-24902295

Dubbelwandig alum rookaf-
voer 4+0,5m, 2 bochten 45o, 
6 klemmen+verloop, door-
snede 150mm €49,-. Tel. 030-
2201428

Van de Efteling, de Kaaslaaf 
met Kaasplankje & Kaasmes 
van 2001 z.g.a.n. €12,50. Tel. 
06-36101523

Van de Efteling, de Kaaslaaf 
met Uniekaas & Kaasschaaf 
& cocktailprikkers van 
2001 z.g.a.n. €12,50. Tel. 
06-36101523

Donker bruine lederen heren 
jas met gewatteerde voering 
z.g.a.n. mt XL, 80 cm lang 
€45,-. Tel. 030-2258916

Vuurkorf met onderplaat 
€15,- Tel. 035-6241475

Spatscherm Open Haard  
H.68cm Br. 80cm €15,- Tel. 
035-6241475

1 Luxaflex Grijs 25mm, 
Br.71cm H.131cm + bevesti-
gingsmateriaal €35,- Tel. 035-
6241475

Laptoptas nieuw, merk:tech 
air tan 1503,17", zwart, 
blauwe binnenzijde, nylon, 
schouderriem. € 10.00 tel: 
0644822861

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Activiteiten
Herfst Hobby Fair
Zaterdag 30 oktober van 
10.00 - 16.00 uur. Rode 
Kruisgebouw in Toutenburg, 
Kievitlaan 81a Maartensdijk. 

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. 
Ga dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 
en Wagnerlaan €5,10/week. 

Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke bij-
verdienste dichtbij?  Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

SCHOONMAKER (m/v) 
gezocht voor 3 tot 5 uur p/w. 
Werkdagen maandag, dinsdag 
of vrijdag, liefst in de ochtend. 
Ons gezin met 3 kinderen (2, 
4 en 11 jaar), 2 honden en 1 
kat kan uw hulp heel goed 
gebruiken! Tot december in 
Nieuwe Wetering, daarna in 
Westbroek. Tel. 06-46602471

Schoonma(a)k(st)er (met 
ervaring) gezocht voor ca 4 
uur per week in Westbroek. 
Tel 06-11336333

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting Bel vrijbl. 06-49377634

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie Raymond Altena 
06-21587684

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

Grote GARAGEVERKOOP 
zat. 23 oktober 10.00 tot 15.00 
uur; garage- en tuingereed-
schap, huishoudelijke artike-
len etc. Ruigenhoeksedijk 55 
te Groenekan.

Praten over lokale economie? 
WIJKKEUKEN op professio-
nele basis, autodelen via loka-
le garage, huis- en tuinonder-
houd collectief? 06-53893605

TENNISRACKET professio-
neel bespannen. Meer dan 5 
jaar bespanervaring. Breng, 
spoed en haalservice in 
Bilthoven. Vanaf € 15,- Petar 
06-43257389

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

Cursussen/ trainingen 
CHANSONS! Gezien? In de voetsporen van Matthijs 
en Rob….. Vindt u het leuk om wat meer van chansons te 
weten en te horen? Ik bespreek een aantal bekende en minder 
bekende chansonniers (m/v), de tijd waarin hun chansons zich 
afspelen, hun culturele achtergrond. Basiskennis van het Frans 
is gewenst. U kunt me bereiken op nummer 0651412055. Ik 
heb er zin in! Annemarie Evenhuis, Bilthoven, de Leijen.

Noot aan de 
Man zingt weer

Het in 2013 opgerichte vierstemmig a capella 
mannenkoor Noot aan de Man zingt weer, en is 
op zoek naar versterking van de gelederen. 

Geïnspireerd door muziek uit de jaren '60 en '70 is 
onder leiding van dirigent Ria Deurloo gewerkt aan 
een evenwichtige samenstelling van het koor. Er 
wordt een boeiend repertoire gezongen met eerste 
en tweede tenoren, baritons en bassen. Dit loopt uit-
een van Simon & Garfunkel tot The Beatles en van 
Crosby, Stills & Nash tot The Eagles. Inmiddels 
staat ook muziek uit '80 en '90 op het repertoire. 

Twee keer per maand wordt met elkaar `s avonds 
vanaf 20.00 uur gezongen in de Theaterzaal in de 
Van Dijckschool; optredens zijn er af en toe, soms 
met andere koren of korenfestival elders. Het koor 
is opzoek naar nieuwe koorleden; met name bij de 
tenoren, de baritons en de bassen. Info via Jan Ver-
meer, tel: 0651056836 of jan@vermeer.nu.

Noot aan de Man zoekt versterking.
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MATCHDAY

ZATERDAG 23 OKTOBER
15:30 UUR - DOS WESTBROEK

DOS 1 Tweemaal
Zes 1

advertentie

Nieuwe voorzitter Nova

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is Steven Bakker 
officieel gekozen als nieuwe voorzitter van Korfbalvereniging Nova. 
Hij neemt hiermee het stokje over van Pieter Keuning, die deze functie 
vijf jaar lang bekleedde.             (Renske van Kempen)

SVM doet 
zichzelf te kort 

Het Maartensdijkse SVM was nog zo goed aan de competitie be-
gonnen met een 4-0 zege op De Vecht. Daarna waren het nipte ver-
liespartijen: uit tegen Elinkwijk (2-1) en thuis tegen UVV (1-2). Op 
het prachtige sportcomplex van SV Hertha (Vinkeveen) moest het 
dan maar gebeuren; de Maartensdijkers waren er klaar voor. 

SVM startte met goed en snel combinatiespel. De gastheren werden 
vastgezet en het wachten was op de voorsprong voor de geelblauwen. 
Het eerste kwartier had dat al moeten en kunnen gebeuren, maar SV 
Hertha deelde zelf ook plaagstootjes uit. De 0-1 was fraai; uit een 
prachtige assist van Kai de Bruin scoorde goudhaantje Mike de Kok. 
SVM wilde voor de rust nog de 0-2 binnentikken, maar gaf door slordig 
verdedigen de voorsprong te gemakkelijk uit handen 1-1.  SVM hield 
de controle op de wedstrijd en Tom Jansen tikte keurig dankzij een as-
sist van Mike de Kok de 1-2 binnen. 

Na de rust een feller Hertha. Toch kwam SVM uit een snelle aanval 
uit het boekje op 1-3 door Diederick Hafkemeijer maar vanwege bui-
tenspel annuleerde de arbiter van dienst de goal. SVM bleef via snelle 
counters erg gevaarlijk, maar benutte de kansen onvoldoende en de 
thuisclub ging op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er in de 65e 
minuut door een overtreding in het strafschopgebied. Hertha benutte de 
strafschop (2-2).

Jammer dat SVM de laatste 20 minuten met 10 man verder moest, waar-
door de rollen omgekeerd werden. Hertha ging op jacht naar de voor-
sprong en met nog een 15 minuten te spelen kwam deze voorsprong er 
ook 3-2. SVM bracht Good Old Roy Wijman en Tycho Randon nog in 
het veld voor de moegestreden Tom Jansen en Stijn Orsel. SVM speel-
de alles of niets en kreeg kansen op de gelijkmaker. Maar in plaats van 
de verdiende 3-3 werd het 4-2. SVM kwam in de laatste minuten nog 
op 4-3 door Diederick Hafkemeijer.

Nova vist wederom achter het net
In voorgaande wedstrijden kon Nova 1 nog geen grip krijgen op de tegenstanders en daardoor staat 
Nova 1 nog puntloos onderaan. Na wat wisselingen in de vakken gingen de spelers in de uitwedstrijd 

in Hendrik Ido-Ambacht vol goede moed het veld op, maar vanaf het eerste moment liep de 
ploeg uit Bilthoven al achter de feiten aan en kon dit niet meer rechttrekken. 

Het grote verschil tussen beide 
teams lag vooral bij de lange aan-
vallen die DVS kon draaien. DVS 
nam veel verre schoten van de bui-

tenkant en wist met handige om-
draaiballetjes snel doelpunten te 
maken. Nova kon niet aansluiten 
en liet DVS in de wedstrijd komen 

door veel balverlies te lijden in de 
aanval. Hierdoor kon DVS de voor-
sprong uit blijven bouwen tot een 
11-4 ruststand.

De spelers van Nova kwamen vol 
energie uit de kleedkamer in een po-
ging het tij te keren. De doelpunten 
van DVS bleven even uit, dus was 
dit het moment waarin Nova aan een 
inhaalrace zou kunnen beginnen. De 
aanvallen van Nova werden langer 
en dynamischer, alleen bleef de sco-
re uit. Er kwamen goede kansen uit, 
maar het afrondingspercentage bleef 
achter. Hierdoor kon Nova het ver-
schil in score niet wegwerken. On-
dertussen wist DVS de korf weer te 
vinden waardoor zij geen moment in 
gevaar kwamen. De scheidsrechter 
floot de wedstrijd af met een eind-
stand van 20-10.           (Job Paauw)Een spelmoment uit DVS – Nova.

FC De Bilt wint van vv Almkerk 
Na de overwinning op SVL lonkte voor FC De Bilt zaterdag 16 oktober een plek in de subtop 

van de eerste klasse, maar dan moest wel vv Almkerk verslagen worden. Almkerk wist het 
vorige week koploper Huizen enorm lastig te maken en was zeker van plan 

een goed resultaat te behalen in De Bilt. 

In de eerste helft werd het al snel 
duidelijk dat FC De Bilt ook met 
de diverse aanpassingen een goede 
ploeg in het veld heeft gebracht. 
En zoals gezegd Almkerk streed 
voor een goed resultaat, dus het 
spel golfde leuk over en weer en 
het publiek werd redelijk vermaakt. 
Na ongeveer een half uur spelen 
kwam Sander van den Berg in het 
strafschopgebied aan de bal, hij 
draaide zich snel om en schoot de 
bal perfect in de hoek: 1-0. Enkele 
minuten later was daar weer een 
mooie voorzet van hem, nu kopte 
Floris Blom op het doel. De Alm-
kerker doelman wist de bal te stop-
pen, maar Pier Veldman was alert 
en tikte de bal alsnog in het doel: 
2-0. Vlak voor rust kwam Sander 
weer in scoringspositie en ook deze 
keer benutte hij de kans prima: 3-0. 

In de rust wisselde de Biltse trai-
ner enkele spelers. Almkerk begon 
in een soort alles-of-niets-poging 
om zich toch nog in de wedstrijd 
te knokken. Het was in de 75e mi-
nuut Steven van den Berg die heel 

beheerst de 4-0 voor zijn rekening 
nam. Rond de 80e wist Almkerk de 
eer te redden 4-1.The Man of the 
Match, Sander van den Berg maak-
te ook nog zijn derde na een mooie 
actie in de 90e minuut: 5-1. 

Man of the Match Sander van den Berg na een van zijn drie doelpunten. 
(foto Henk Willemsen)

Dos W klopt Dos K
Toch nog in een lekker zonnetje reisde de Korfbalfamilie van Dos Westbroek 

afgelopen zaterdag af naar Dos in Kampen. 

Op voorhand leek dit al een forma-
liteit, omdat Dos Kampen met een 
zeer slechte seizoenstart, zonder 
punten de ranglijst afsluit. De West-
broekers had dan ook geen kind aan 
het team van de kampenaren.

Supporters
Onder het oog van uitzinnig veel 
supporters werd de thuisclub aan alle 
kanten voorbij gelopen. Alleen door 
het zeer lage schotpercentage van de 
spelers en speelsters uit Westbroek, 

was het bij rust nog niet verder uit-
gelopen dan 4 -12. De wedstrijd 
kende nauwelijks enige spannende 
momenten en bleek inderdaad een 
formaliteit. Dos Westbroek was veel 
te sterk voor het Dos uit Kampen en 
nam met een eindstand van 10-27 de 
2 punten mee naar huis.

TZ
Door een gelijkspel van TZ uit 
Maartensdijk tegen KVA, voert Dos 
Westbroek nu de ranglijst aan met 
2 punten voorsprong op het team 
uit Maartensdijk. De a.s. zaterdag 
23 oktober te spelen wedstrijd Dos 
W - TZ Maartensdijk (15.30u) is de 
laatste veldwedstrijd van de eerste 
seizoenshelft.

DOS W scoort tegen DOS K.



Bont palet 
Zodra de zon schijnt bezoeken vliegende insecten de paarse wal van 
herfstasters in onze tuin. Tal van gonzende gasten brengen de bloemen-
zee in beweging. Wilde bijen, honingbijen, hommels, wespen, vliegen 
en vlinders verzamelen voedsel naar hartenlust. Er is voldoende ruimte 
voor diversiteit. Een bont schouwspel.

Grote blauwe ogen lijken me aan te kijken. Heldere ogen in een diep-
rode achtergrond. Sommige met een felle blik, andere wat bedeesd. De 
ronde tekening op de vleugels van de dagpauwogen is de perfecte imi-
tatie van een zoogdieroog. Zij geven daarmee nadrukkelijk aan dat er 
met hen rekening gehouden moet worden. Als in een dans draaien de 
vlinders rond op de bloemen. Hun voelsprieten tasten de gele bloemen-
hartjes zorgvuldig af en de lange tong zuigt de zoete nectar op.

Het was één van de laatste mooie dagen, een laatste kans om energie op 
te doen voor een lange winterslaap. Verscholen achter de zwarte keer-
zijde van hun vleugels, bivakkeren dagpauwogen in een hoekje van een 
schuur of zolder zolang de winter duurt. Pas in de lente zullen zij hun 
eitjes deponeren tussen de bladeren van de grote brandnetel, misschien 
bij u in de tuin. Hun rupsen groeien van enkel brandnetel om in de zo-
mer de rol van de ouders over te nemen.

Onze wintervoorraad groeit in de moestuin. Terwijl ik het onkruid tus-
sen de boerenkoolplanten verwijder 
loop ik te mijmeren. Ik zie hoe de 
planten groeien en de gulle gever 
overleven.               (Karien Scholten)

In haiku:
Vlinder, vlieg, bij, wesp
Drinken uit de bloemenzee
Gonzend bont palet
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-10
Do.

21-10
Vr.

22-10
Za.

23-10
Zo.

24-10

‘KLIEKJESDAGEN'

Diverse vlees-, 
vis- en vegetarische 

gerechten.

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
27-10
Do.

28-10
Vr.

29-10
Za.

30-10
Zo.

31-10

Klassieke hazen-
peper, aardappel en 

appelcompôte

Kabeljauw in 
parmaham met 

basilicum-vinaigrette

Kaassoufflé
met zoete aardappel

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week:
Cheesecake met slagroom

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Levend erfgoed
Lakenvelder runderen en landgoederen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Ze horen bij elkaar, zoals het strand bij de zee. Waarom dat is lees je 
in dit fictieve dagboekfragment van Cato Wellink uit 1838. 

C’s unie journee ensoleillee 
d’automne (het is een zonnige 
herfstdag, red.). Eerder dit jaar is in 
Amsterdam Artis opgericht met als 
doel ‘het bevorderen van de ken-
nis der natuurlijke historie’. Ik heb 
een grote voorliefde voor la nature 
in al haar facetten. Het blad begint 
langzaam te verkleuren aan de bo-
men. De boeren zijn druk bezig met 
de laatste oogst binnen te halen. Ik 
verheug me op mijn logeerpartij 
bij ma cousine sur le magnifïque 
domaine Oostbroek (mijn nicht op 
het prachtige landgoed Oostbroek, 
red.). 
Aan het einde van de slingerende 
oprijlaan stopt mijn rijtuig voor 
het statige hoofdhuis, dat uitkijkt 
op de weidse landerijen richting de 
Jacobssteeg en de Biltsche Grift. In 
de verte hoor ik een vlucht kolgan-
zen over trekken. Aan de voorzijde 
bij het huis staat het vee nog te gra-
zen. Er is nog voldoende voedsel 
voor hen in het kruidenrijke gras, al 
zal het niet meer zo lang duren voor 
de boer ze naar de potstal haalt. 
De stalmest zal dan in het voorjaar 
weer over de akkers worden ver-
spreid. 

De voordeur gaat open en met 
bijna ongekende vrolijkheid word 
ik warm onthaald. ‘Mon cheri, ma 
cousine Cateau est arrivée!’ (Mijn 
lief, mijn nicht Cato is gearriveerd, 
red.) Eigenlijk heet ik Cato, maar 
ik vind het fijn dat ook mijn nicht 
waarde hecht aan de Franse uit-
spraak. Mijn nicht en haar echtge-
noot leiden mij naar de salon, waar 
heerlijk geurende thee ons opwacht. 
Ik vertel hen hoe bevoorrecht ze 
zijn om op deze locatie te wonen, 
want ook aan de achterzijde is het 
verstrekkende uitzicht fantastisch. 
De gastheer belooft mij straks een 
wandeling op het landgoed te gaan 
maken. Daar kijk ik enorm naar uit. 

We hebben elkaar al lange tijd niet 
gesproken, dus het wordt uiteinde-
lijk pas na le déjeuner (lunch, red.) 
dat we naar buiten gaan. Al wande-
lend zien we nog een paar laatboei-
ende heesters. Onder de bomen laat 
zich een aantal fraaie paddenstoelen 
aanschouwen. De geur van herfst zit 
duidelijk in de lucht. Een eekhoorn 
schiet snel de boom in. J’adore de 
runderen aan de achterzijde van het 
landgoed, de lakenvelders. Ik her-
ken ze van de middeleeuwse schil-

derijen. Het verwondert me hoe het 
mensen gelukt is om de reusachtige 
oeros zo te domesticeren en te fok-
ken, dat zich een strak belijnd ‘wit 
laken’ over de middenhand afte-
kent. Mon cousin (mijn neef, red.) 
is duidelijk gecharmeerd van mijn 
loftuitingen. Hij vertelt dat de oeros 
zo’n acht keer zwaarder was dan 
een hedendaagse stier. Zijn keuze 
voor deze zogenaamde kasteel- of 
parkrunderen was vanwege hun ui-
terlijk. Smaak heeft hij well Maar 
ook omdat ze zowel melk als uitste-
kend vlees leveren. ‘Dat laatste kan 
wel zo wezen Matthieu Cornelis 
Ooster’, zeg ik lachend, ‘maar laat 
mij er maar gewoon naar kijken en 
genieten’. 

Als gevolg van de Rundveeveror-
dening van 1950 dreigde de geneti-
sche diversiteit van de (vaak streek-
gebonden) oude runderrassen bijna 
verloren te gaan. Want een aantal 
soorten produceert ‘onvoldoende’ 
melk of vlees voor de toen sterk 
toegenomen vraag. 
De lakenvelder is een zogenaamd 
tweedoelenras (melk- en vlees-
productie). Nog net op tijd werd 
de cultuurhistorische waarde van 

Lakenvelders op Oostbroek, runderen met cultuurhistorische waarde. 
(foto Jacqueline van Dam)

deze soort erkend, waardoor het 
kon worden behouden. Dit geldt 
trouwens ook voor de brandrode 
runderen op het nabijgelegen land-
goed Sandwijck. Daarnaast hebben 
deze runderen ook een ecologische 
waarde. Op de mest van de zeld-
zame rassen komen insecten af, die 
weer gegeten worden door vogels, 
reptielen en amfibieën. De koeien 
vertrappen stukken land; dankzij 

de ‘hoogteverschillen’ ontstaan 
hierdoor microklimaten in het land. 
Ook laten de lakenvelders sommige 
kruidplanten staan. Vele soorten in-
secten, zowel in als op de bodem, 
profiteren hiervan. Hier beleef je de 
natuur in optima forma.

Jacqueline van Dam, 
Boswachter Publiek Utrechts Land-
schap

Biodiversiteit op 
Landgoed Beukenburg

Zaterdag was er een informatieve rondleiding op het agrarisch bedrijf van Teus Spelt in 
Groenekan. De gronden zijn onderdeel van het Landgoed Beukenburg, dat in totaal 

200 ha groot is. Teus Spelt en Bert Specken (Waterschap) gaven een uitleg over 
het belang van de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Tijdens de wandeling vertelden zij 
hoe die biodiversiteiten zo goed 
mogelijk hersteld kunnen worden. 
Het grondwaterpeil is de laatste 
jaren gedaald, met verdroging tot 
gevolg. Klimaatfactoren spelen 
hierin een belangrijke rol. Maar de 
beheerders van de gronden kunnen 
zelf ook bijdragen aan een betere 
kwaliteit van zowel grond als wa-
ter, bijv. door ieder jaar de planten(-
resten) uit het stilstaand water te 
verwijderen.           (Frans Poot)

Bert Specken geeft uitleg over de waterkwaliteit van de sloot achter hem.

Teus Spelt licht toe hoe hij de gronden op een duurzame manier beheert.
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