Provincie wil 54 bomen kappen
Bewoners voelen zich overvallen
door Rob Klaassen
Zaterdag 9 januari viel er een brief van de Provincie Utrecht bij een groot aantal bewoners van
Hollandsche Rading op de mat. In die brief, afkomstig van het project- en programmamanagement
van de Provincie, wordt aangekondigd, dat vanaf donderdag 14 januari de ﬁrma BoomOntzorging
aan de slag gaat met ‘het kappen van 54 bomen langs de Kon. Wilhelminaweg/
Tolakkerweg in Maartensdijk en Hollandsche Rading’.
De brief kwam, blijkens de vele
reacties op sociale media, bij de
bewoners aan als een donderslag
bij heldere hemel. In de brief staat:
‘Zoals eerder gemeld maakt het
kappen van een aantal niet vitale
bomen deel uit van de werkzaamheden’. Tijdens de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden
van de N417 en de voorgenomen
maatregelen op 12 februari 2020
was gemeld, dat er bij de voorbereidende werkzaamheden in de
periode maart tot en met juni 2020

onvoldoende vitaal en daarmee onveilig naar de toekomst toe (bij hevige wind kunnen er takken uitbreken
of erger)’.
Samen voor Hollandsche Rading.
Informatie bij de secretaris van de
bewonersvereniging ‘Samen voor
Hollandsche Rading’ Kees Floor
bevestigt dat ook hij is overvallen
door deze brief van de Provincie
en door de snelheid waarmee men
deze werkzaamheden nu wil uitvoeren: ‘Juist nu er een positieve

en met mei (2020) circa 50 bomen
te kappen zijn we ook uitgegaan dat
er over die plannen nader overleg
zou volgen. Toen we niets hoorden
zijn we er ook van uitgegaan, dat
die plannen om te kappen inmiddels van de baan waren. Bij deze
nieuwe plannen ondernemen we
maandagochtend onmiddellijk actie
zowel naar de Provincie als ook naar
de gemeente. We vinden dat de gemeente hier ook een belangrijke taak
heeft namelijk om voor de belangen
van de bewoners in hun gemeente

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Reactie provincie
Voor publicatie hebben we dit
artikel aan de provincie voorgelegd met verzoek om een reactie.
Maandagmorgen ontvingen we
van Marlies Verhoef, Woordvoerder gedeputeerde Schaddelee, daar de volgende reactie
op:
‘De kap werkzaamheden van
komende donderdag en vrijdag
is stopgezet. We weten dat de
bomen voor de omgeving heel
belangrijk zijn en nemen daarom
nogmaals extra tijd voor meer
draagvlak. De omgeving (via
Fred Houtman) heeft ook een
bomendeskundige aangedragen.
We hebben afgesproken om onze
bomen-analyse samen met hem
te bespreken en te bekijken waar
eventuele knelpunten zijn.’

Deze bomen zijn gemerkt voor kap.

Wel of niet een zonnepark
bij rotonde Achterwetering
door Henk van de Bunt
‘Een zonnepark is een stuk land met zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Ongebruikte grond levert niets op
terwijl de kosten doorlopen. Met een zonnepark is een locatie wel
rendabel. Je verdient geld met zonne-energie en verlaagt tegelijk
de CO2-uitstoot’.
Bij het realiseren van een zonnepark komt veel kijken. Zo heb je te maken met wet- en regelgeving, subsidieaanvragen en technische en ﬁnanciële uitdagingen, terwijl de noodzaak tot verduurzaming overal wordt
gevoeld. Nederland moet in 2050 nagenoeg energie- en CO2-neutraal
zijn. Met een zonnepark geef je die klimaatambitie vorm.

Karakteristiek beeld bij het binnenrijden van Hollandsche Rading.
circa 50 bomen langs het traject
zouden worden gekapt: ‘Twee daarvan staan in de weg voor het goed
en veilig uitvoeren van het groot
onderhoud. De overige bomen zijn

ervaring is met de provincie om
het maaibeheer van de bermen om
ecologische redenen aan te passen’.
Kees vervolgt: ‘Wij wisten hier niet
van. Afspraak met de Provincie was
dat de hele operatie aan de N417
zou geschieden in nauwe samenwerking met de bewoners. Bovendien weten zelfs niet alle bewoners
hiervan, omdat niet alle bewoners
van Hollandsche Rading deze brief
van de Provincie zaterdag hebben
ontvangen”.
Hoe verder
Op de vraag hoe nu verder zegt
Kees: ‘Wij zijn van mening dat de
actie om deze week met kappen te
beginnen moet stoppen. Dit kan zo
niet zonder enige vorm van overleg
met de bewoners. Bij de eerdere
plannen om in de periode maart tot

op te komen. Verder willen wij ons
hierover ook zelf nader laten adviseren door een eigen deskundige. Wij
denken hierbij aan de internationaal
vermaarde boomspecialist Jørn Copijn uit Groenekan. De heer Copijn
heeft ons een paar jaar geleden ook
succesvol bijgestaan toen wij eerder
werden geconfronteerd met massale kapplannen van de Provincie.
Om hiervoor de tijd te hebben moeten eerst de plannen om aanstaande
donderdag al te beginnen van tafel,
zodat we in staat zijn om op een rustige manier met elkaar nader te overleggen. Dus uitstel, nader overleg en
inmiddels vragen wij om een second
opinion. Het is teleurstellend dat de
Provincie deze keer niet heeft gekozen voor constructief overleg met de
bewoners’.

Achterwetering
Commercieel projectontwikkelaar IX Zon uit Leiden (een team van specialisten, dat samen met landeigenaren, de natuur en de omgeving grondgebonden zonneparken ontwikkelt) heeft het plan om 10 hectare weiland
bij de rotonde Achterwetering in de Koningin Wilhelminaweg om te vormen tot zonneveld. September 2019 heeft de gemeente hier een ‘principe
uitspraak van geen bezwaar’ op afgegeven. Sinds die tijd probeert IX Zon
draagvlak en 50% lokaal eigendom bij de bevolking te zoeken.
advertentie
Lees verder op pagina 3
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Als laatste zijn we gaan vaccineren
want moesten ons goed prepareren
nu het toch is geﬂikt
wordt er volop geprikt
om het virus gauw uit te rangeren
Guus Geebel

Toestemming
De gemeenteraad van De Bilt wordt voorgesteld in de vergadering van
28 januari een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het realiseren van een
zonnepark met een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar aan
de Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. In de raadscommissievergadering van twee weken ‘daar voor’ is het voorstel ook geagendeerd.
Wethouder Anne Brommersma licht toe: “Het gaat om toestemming
van de gemeenteraad die nodig is voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Op dit plan is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing. Dat betekent dat er eerst een ontwerpbesluit wordt genomen. Deze wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor inspraak.
Daarna moet de gemeente nog een deﬁnitief besluit nemen”.

DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan

Limerick

alting uitvaarten
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Bil th ove n
P r. C entru m k erk
17/01 • 10.30u - Ds. Harold Oechies en
pastor Annelies v. d. Boogaard
Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbbilthoven.nl
P r. G em . Z u iderk ap el
17/01 • 09.30u - Ds. J. van Dijk
17/01 • 18.30u - Drs. P. Wijnberger
W ou dk ap el
Gesloten. Zie www.woudkapel.nl
E van gel is c h e G em eens c h ap ,
K op erw iek l aan 3
17/01 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove
R .K . K erk O nz e L ieve V rou w e
17/01 • 10.30u - Online Oecumenische
viering vanuit de Centrumkerk:
Voorgangers: pastor Annelies v.d.
Boogaard en ds. Harold Oechies
G er. K erk ( w ijk gem eente
d’ A m andel boom )
Tot en met 17 januari 2021 geen diensten
meer
De Bil t
P rotes tante W ijk gem eente Dorp s k erk
17/01 • 10.00u - W.P. Vermeulen
Alles alleen online
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G eboren

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

5 januari 2021

voor Maartensdijk en Omstreken

S ara

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis
of crematie voor alle gezindten
Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Dochter van Eelco en Jolien
Landwaart-Olieman
Valklaan 34
Maartensdijk

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

Z oom in bij
M am a L ok aal Bil th ove n

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Iedere woensdagochtend van 10.00
tot 11.00 uur kun je inzoomen
samen met je kind (tot 4 jaar) bij
Mama Lokaal Bilthoven. Er wordt
voorgelezen en liedjes gezongen.
Voor meer info en de zoomlink zie
de website: debilt.ouderslokaal.nl

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

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
Uw lokale
drukwerkspecialist

Altijd dichtbij!
Parel Promotie

o n t w e+r p
+ p r+i ndruk
t + d r+uweb
k
ontwerp
print

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.
(Psalm 121: vers 8)

Hers t. H erv . K erk G roenek an
( G roenek ans ew eg 6)
17/01 • 10.00u - Ds. J. den Boer
17/01 • 18.30u - Ds. L.D.A. Hartevelt
Hol l ands c h e R ading
P K N - K ap el
17/01 • 09.30 uur - Samendienst in en met
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl
L age V u u rs c h e
P K N - Herv . K erk
17/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
17/01 • 18.30u - Ds. W.H. Th. Moen
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.
M aartens dijk
Hers tel d Hervor m de k erk
17/01 • 10.00u +18.30u Ds. A. J. Speksnijder
P K N - O ntm oetings k erk
17/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema
Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl
S t. M aartens k erk
17/01 • 10.30u - Gebedsviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl
W es tbroek
N ed. G er. K erk
17/01 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
17/01 • 18.30u - Ds. P. van de Velde
P K N - Herv . K erk
17/01 • 10.00u - Ds. B. van den Bosch
17/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Berendina Honing - Heetebrij
~ Diny ~

is overleden.
* Laren, 3 februari 1931

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn
leven, hebben wij afscheid genomen van onze
(schoon)vader, in zijn werkzame leven hoofd tuindienst van
het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU).
Hij was een charismatisch man met veel belangstelling voor
andere mensen.

Jacobus ('Kobus') Berkelaar
weduwnaar van

Mien Berkelaar-van 't Land
5 De Bilt, 13 juni 1930

c Bilthoven, 2 januari 2021

Wim Berkelaar en Maria Voorburg

Het afscheid heeft vandaag plaatsgevonden.

† Hilversum, 9 januari 2021

Willem Honing en Margo van der Elzen
José en Gert van der Beek - Honing
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Tolakkerweg 10
3739 JN Hollandsche Rading
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 15 januari om 12.30 uur
op de Hersteld Hervormde Begraafplaats
aan de Dierenriem te Maartensdijk.
Vanwege het coronavirus en de daarbij behorende
beperkingen hebben wij er alle begrip voor als u Diny
op uw eigen wijze wilt herdenken.

Correspondentieadres: wimberkelaar116@gmail.com

“Het belangrijkste is de liefde,
want als je dat niet hebt is er ook geen schuilplaats.”

N ieu w s traatgem eente V .E .G . D e Bil t
17/01 • 10.00u - Spreker Jaap Engberts
G roenek an
Herv . h u is gem eente G roenek an
( G roenek ans ew eg 6)
17/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Onze dierbare en markante moeder

Sinds 8 mei 1998 weduwe van Bert Honing

P rotes tante W ijk gem eente
O os terl ic h tk erk
17/01 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
Alleen online
R .K . S t. M ic h ael k erk
17/01 • 10.30u - Eucharistieviering
Mgr. T. Hoogenboom
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen

13 januari 2021

(uitspraak Peter op vaderdag in 2019)

SUB FINEM
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
M. Vasalis

Op 86-jarige leeftijd is in ons bijzijn overleden
mijn lieve man, onze allerliefste vader en opa

Petrus Albert Klopstra
- musicus * Utrecht, 29 mei 1934

In de nacht van 26 op 27 december
is overleden onze lieve, bijzondere

Emmy Brinkman-Moerman
* Amsterdam,
13 februari 1941

† Bilthoven,
27 december 2020
Bert Brinkman
Arnoud († 2013)
Nique en Bart
Marc en Ruth
Riva, David
Thijs en Angelique
Jessie, Milan, Finn

Havikskruid 12
3738 TV Maartensdijk
brinkmanmoerman@hetnet.nl
Het afscheid van Emmy heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar alle mensen van De Biltse Hof voor
de liefdevolle zorg die Emmy daar gedurende drieënhalf jaar
heeft gekregen.

† De Bilt, 4 januari 2021
Carolien Klopstra - van Beusekom
Nel Peerdeman - Klopstra
Theo Peerdeman †
Pim Klopstra & Anna Bielecka
klein- en achterkleinkinderen

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden op
begraafplaats Den en Rust in De Bilt.
Correspondentieadres
Mevr. Klopstra - van Beusekom | Zorgvilla Steinenburgh
Utrechtseweg 370 | 3731 GE De Bilt

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 Vierklank
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Vervolg van pagina 1 reidingsprocedure volgen, stellen
wij de raad voor om een ontwerpDe vergunningsaanvraag is sinds het verklaring van geen bedenkingen
indienen al meerdere keren gewij- af te geven; daarna kunnen wij het
zigd op verzoek van de gemeente. ontwerp van de omgevingsvergunIX Zon wil het park begin 2023 ning vrijgeven voor inspraak’.
openen. Wethouder Anne Brom- Het raadsvoorstel vermeldt verder:
mersma vult aan: ‘In oktober 2019 ‘In het kader van participatie heeft
hebben wij een aanvraag omge- de aanvrager met de buurt overleg
vingsvergunning ontvangen voor over hun aanvraag gevoerd. Tehet realiseren van een zonnepark vens is een participatieplan opgenaast de Koningin Wilhelminaweg steld waarin is beschreven dat de
te Maartensdijk. De aanvraag is in opgewekte energie zoveel mogestrijd met het bestemmingsplan.
lijk toekomt aan de directe omgeving. Er is een aantal omwonenden
Op het perceel geldt het bestem- bereid gevonden een coöperatie op
mingsplan Buitengebied Maar- te richten en met hen (als toekomtensdijk 2012. Het perceel heeft stig bestuur) is een intentieoverdaarin andere bestemmingen. In eenkomst afgesloten. Er zal ook
het geval een activiteit in strijd is nog een overeenkomst worden
met het bestemmingsplan maar aangegaan om de financiële partiwel ruimtelijk inpasbaar, kunnen cipatie te borgen’.
wij de omgevingsvergunning verlenen mits de raad verklaart daar- Participatie
tegen geen bedenkingen te hebben. In het najaar van 2020 zijn er bijOmdat wij voor die vergunning- eenkomsten geweest om te invenverlening de uitgebreide voorbe- tariseren hoe de bevolking denkt

over zonnevelden en windmolens.
Daarover wordt een voorstel opgesteld dat wordt voorgelegd aan
de gemeenteraad. In het Mededelingenblad van de gemeente staat
daarover te lezen: ‘Wij verwachten
het voorstel uit te brengen voor uw
raadsbehandeling in maart 2021.
Het voorstel omvat ook de bijdrage van onze gemeente aan de
regionale opgave zoals vermeld
in de Ontwerp Regionale Energiestrategie’. Het college legt dus
in januari 2021 een plan voor realisatie van een zonneveld ter goedkeuring voor aan de raad en vraagt
diezelfde raad in maart 2021 de
informatie welke door de bevolking is gegeven over ditzelfde
punt te bespreken en daarna om te
zetten in beleid? Anne Brommersma hierover: ‘De gemeente kan
het nieuwe beleid niet afwachten.
Op de vergunningaanvraag van
IX Zon moet een formele beslissing worden genomen en daar
zitten behandeltermijnen aan. De
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De mist trekt op boven het mogelijk te realiseren zonnepark.
gemeente mag en kan de aanvraag
niet laten liggen totdat er nieuw
beleid is vastgesteld. Intussen is
het bestaande beleid uit 2017 dus
leidend’.

Beoogd effect
Volgens het College komt het plan
tegemoet aan de doelstellingen
voor duurzame energieopwekking.
Het beoogd vermogen bedraagt
8MWp waarmee 2200 huishoudens van stroom kunnen worden
voorzien. Uitstoot van ca. 3250
ton CO2 wordt hiermee jaarlijks
vermeden. Het plan draagt bij aan
de gemeentelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van opwekking
van duurzame energie.
Initiatiefnemer ontvangt een subsidie van het rijk. Voor het exploiteren van een zonnepark geldt dat
een zogeheten SDE-subsidie van
het rijk verstrekt wordt aan de
initiatiefnemer. Jaarlijks kunnen
projecten daarvoor worden aangemeld maar de budgetten nemen
wel af. Een van de voorwaarden
Ter hoogte van de brandweergarage in Maartensdijk met links de spoorlijn Hilversum-Utrecht en rechts de is dat de vergunning door het bevoegd gezag moet zijn verstrekt.
Koningin Wilhelminaweg ligt 10 hectare weiland dat wellicht omgetoverd wordt tot zonneveld.
Getracht wordt om deze subsidie
advertentie
voor de zomer van 2021 te halen,
vandaar het belang om het plan in
januari aan de raad voor te leggen.
Alternatief
Het College wijst erop dat, in het
geval de gemeenteraad besluit om
geen verklaring van geen bedenkingen af te geven, de procedure niet
wordt vervolgd en de gevraagde
omgevingsvergunning moet worden geweigerd wegens strijd met
het bestemmingsplan. Het College:
‘De afwijkingen van het bestemmingsplan zijn echter acceptabel
waardoor het afzien van medewerking aan de voorgestelde procedure niet in de rede ligt. Zodra de
gemeenteraad heeft besloten om
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven worden de
ontwerpbesluiten gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Tijdens
de inzagetermijn kan een ieder
zienswijzen indienen. De eventuele
zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de verklaring van geen
bedenkingen en de gevraagde omgevingsvergunning. Tegen het verlenen van de vergunning staat beroep open bij de rechtbank’.

‘Wij staan altijd voor u klaar.’
Nadia en Sanne van Tap DELA

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

Petitie
Op www.petities.nl (zoeksleutel
De Bilt) is al meer dan 600 keer
aangegeven, dat de ondertekenaars geen zonnepanelenpark op
de zichtlocatie in het Noorderpark willen. Daar valt te lezen:
‘Voor de energietransitie moeten

er keuzes gemaakt worden. Wij
zijn tegen aanleg van zonneparken
in gebieden met hoge natuur- en
cultuurwaarden en willen collectieve waarden als uitzicht, rust en
een fraai landschap niet opofferen
aan commerciële belangen. Men
schrijft o.a. Wij - inwoners van de
gemeente De Bilt - constateren,
dat wij voorstanders van de energietransitie zijn, dat we goed overwogen en maatschappelijk breed
gedragen keuzes willen maken,
dat wij ons cultuurlandschap en
natuurwaarden belangrijk vinden,
dat het huidige initiatief voor een
commercieel zonnepanelenpark
qua locatie, omvang en opzet ongewenst is en op veel bezwaren
stuit en dat er een groot aantal
alternatieve opties zijn om in cooperatieve samenwerking de energietransitie te gaan realiseren en
verzoeken het initiatief voor deze
zonneweide te staken en met ons
in overleg te gaan over de energietransitie’.
Anne Brommersma juicht de betrokkenheid bij de omgeving en
de energieopgave die uit de petitie
spreekt toe: ‘Voor de toekomst is de
gemeente zoals bekend bezig met
nieuw zonneveldenbeleid waaraan
nieuwe verzoeken moeten voldoen
en waar de gemeente de inwoners
bij betrekt. We hebben nu echter te
beslissen op de aanvraag zoals die
is ingediend op basis van het huidige beleid. Dat neemt niet weg dat
een landschapsplan deel zal uitmaken van de vergunning, waardoor
er niet slechts een kaal zonneveld
mag worden opgeleverd, maar dat
dit qua natuur goed wordt ingebed
met landschapselementen’.
advertentie

Dorps, groen en veilig!

HOOGBOUW
H.F. WITTE?
10 lagen zijn te hoog,
te massaal, en
omwonenden voelen
zich niet gehoord!

Houd onze
dorpen dorps!
Morgenavond
commissievergadering:
u mag inspreken!
Meer weten:

info@forzadebilt.nl

www

Alleen donderdag

Vanaf vrijdag zijn ze er weer!

De aller lekkerste
Tarocco uit Sicilië

Alle rauwkostsalades
en stamppotten

Ze hebben het hoogste
vitamine C- en kaliumgehalte van alle sinaasappels,
voornamelijk vanwege de
vruchtbare grond
rondom de etna….

€ 0,90

Per 100 gram

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
hebben we weer een
groot assortiment
met voorgerechten
en luxe
hoofdgerechten.
Vis, Vlees en
Vegetarisch

Kom proeven…!!!!
Van onze bakker

Desem
Boule blanche

€ 1,99

Nu

Rozijnen bollen

€ 1,99

5 voor

Vers van de traiteur

Hollandse

Prei

Nog één keer…

€ 1,49

Heel kilo

Gesneden

Ananas
Per bak

€ 1,99

Van onze patissier

Hertengoulash

€ 1,75

Kapucijnersschotel

€ 1,25

Snijbonen –
gehakt schotel

€ 1,25

Al ons kleine gebak nu

18
01

4 halen 3 betalen..!!
(ook de mille feuille)

Op=Op

Appel Crumble

Heerlijk met ons Vanille ijs
Nu

€ 3,95

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 januari.

100 gram

met rode kool en hachee

19
01

100 gram

100 gram

20
01

€ 1,25

Alle lasagnes

100 gram

€ 0,99

Gesneden

Bietjes

400 gram

€ 1,49

Heerlijke

Conference Handperen

OPENINGSTIJDEN

Heel kilo

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

0346 - 211330

Reclame geldig vanaf
donderdag 14 januari
t/m woensdag 20 januari

VOORDEEL HELE WEEK

DONDERDAG

Diverse vleeswaren

voor
maar

100
GRAM

Australische sucade

0.

99

Schouderkarbonade

(minimaal 10 soorten)

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

4 slavinken +
500 gram gehakt

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

Biefstuksleetje

tijden!
ste openings
Aangepa
Extra
donderdag
voordeel:

10.98

1
KILO

8.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

500
GRAM

5.50

SAMEN
VOOR

10.-

SALADE TRIO

2.99

Filet Americain
Kip-kerrie salade
Sellerie salade

100
GRAM

3 biefstukjes, 4 varkensschnitzels
of 6 tartaartjes

6.50

5.98

3 x 100
GRAM

4.98

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg. | 6.48
1 Kg. | 7.48
1 Kg. | 7.48

NOTEN

STOMPETOREN JONG BELEGEN

8.-

3 x 100
GRAM

WOENSDAG GEHAKTDAG

KAAS

SHOARMA PAKKET
SAMEN
VOOR

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt
Gebraden kipfilet

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

KIPDIJ

500 GRAM SHOARMA
6 BROODJES
1 BAKJE KNOFLOOKSAUS

500
GRAM

500
GRAM

VERS GEBRANDE HUISMIX

5.98

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

250
GRAM

Volg ons ook via

4.98
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Openbare digitale raadsavond
over woningbouw
door Guus Geebel
Donderdag 7 januari werd onder voorzitterschap van Krischan Hagedoorn (PvdA) de eerste
raadsavond van 2021 gehouden. Hagedoorn had de avond samen met Hanneke de Zwart (D66),
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) en de griffie georganiseerd en voorbereid.
Een raadsavond voor raadsleden en belangstellenden heeft een informerend
karakter, het politieke debat wordt in de gemeenteraad gevoerd.
Hanneke de Zwart gaat in op waar
we nu staan en hoe de situatie op
de woningmarkt is. De vraag in
de regio is voor 104.000 woningen. Om dit in te lopen zouden er
2500 sociale woningen per jaar
gebouwd moeten worden. In 2019
waren dat er slechts 500. ‘Dat er zo
weinig gebouwd wordt komt omdat er weinig locaties zijn en omdat de sociale woningcorporaties,
die de woningen zouden moeten
bouwen, drie maanden huur per
jaar aan verhuurdersheffing moeten afstaan aan het Rijk. Daardoor
hebben de corporaties aanzienlijk
minder financiële middelen voor
allerlei zaken. De consequentie
daarvan is ook dat mensen in sociale huurwoningen blijven wonen
en dat er een wachtlijst voor sociale huurwoningen is van meer dan
tien jaar.’
Locaties
‘Uit het woningonderzoek De Bilt
dat in juli verscheen van Companen, blijkt dat de woningbehoefte
lokaal is toegenomen tot 1130
woningen. In het collegeakkoord
is overeengekomen dat het woningbestand in alle zes kernen aanzienlijk moet uitbreiden en dat we
het liefst binnenstedelijk bouwen,
maar ook buiten de rode contouren’, aldus Hanneke de Zwart. ‘In
december 2018 stelde de raad de
uitgangspunten vast en in 2019 is
uitgebreid gediscussieerd over tien
woningbouwlocaties. Er is een
woondeal afgesloten met de U16,
de provincie en het Rijk met als
belangrijkste vraag, waar kunnen
we bouwen. In de Provinciale Omgevingsvisie wordt aangegeven
waar in de provincie gebouwd zou
kunnen worden. Daarin is ook aangegeven dat er vijftig woningen
buiten de rode contouren bij kleine
kernen gebouwd mogen worden.
Onlangs is het participatietraject
‘Samen werken aan wonen’ van
de gebiedsbijeenkomsten beëindigd. Daar lagen twee vragen waar
de bewoners antwoord op konden
geven. Waar kan er gebouwd worden en welke woonwensen zijn er
per gebied. Dit jaar wil het college

een nieuwe woonvisie presenteren
waar onder meer het woononderzoek en ‘Samen werken aan wonen’ onderdeel van zijn.’
Corporaties
Danny Visser, directeur-bestuurder
van Woonstichting SSW houdt een
presentatie over de onderzoeksresultaten uit de Regionale Corporatiemonitor 2020. De cijfers zijn over
2019. Over de woningvoorraad van
de Utrechtse woningcorporaties
zegt hij dat 2019 overal in de regio
een dieptepunt was op het gebied
van nieuwbouw. Alle corporaties
bij elkaar hebben dat jaar slechts
423 woningen opgeleverd op een
totale voorraad van zo’n 16.000
sociale huurwoningen. Per saldo is
de voorraad maar met 62 gegroeid
door sloop en verkoop. De voorraad is wel steeds duurzamer. In De
Bilt is de woningvoorraad niet gegroeid. ‘Onze woningen scoren qua
energieprestatie gemiddeld en zijn
relatief oud. Dat betekent een grote
opgave in het verduurzamen van de
woningen. De WOZ-waarde in De
Bilt is een van de hoogste in de regio. ‘In de hele regio zien we een
sterke toename van huurders met
hele lage inkomens en ook dat er
een concentratie is van kwetsbare
bewoners in bepaalde complexen
en wijken waar veel corporatiebezit
is. Visser geeft een aantal oorzaken
en gevolgen aan. Het aantal ingeschreven woningzoekenden in de
regio is met 4,1% gestegen, wat betekent dat er bijna 275.000 mensen
ingeschreven staan. Per kwartaal
zijn 20.000 mensen actief op zoek
naar een woning. In De Bilt reageren gemiddeld 118 mensen op een
vrijkomende woning. Van de toegewezen woningen gaat 40% naar
mensen uit de gemeente.
Woningbehoefte
Een presentatie over onderzoeksresultaten, ontwikkelingen en uitdagingen in de woningmarkt wordt
verzorgd door Bram Klouwen van
Companen Advies voor Woningmarkt en Leefomgeving. Hij vertelt
een en ander over de aanpak van het
onderzoek. De doelgroep van een

Aan de Veldlaan in Groenekan worden woningen gebouwd.

corporatie is bij wet vastgesteld en
daar is bij het onderzoek rekening
mee gehouden. De demografie is
een belangrijk onderdeel van ontwikkelingen op de woningmarkt.
Wat inkomensopbouw wijkt De Bilt
niet af van het regionale gemiddelde. Vermogensopbouw is wel groter
dan buiten De Bilt. Wat huishoudsamenstelling betreft wijkt De Bilt
meer af van het regionale gemiddelde. De groep 65-plussers is 34%
van alle huishoudens, in de regio is
dat 22%. Huishoudens worden gemiddeld kleiner, wat te maken heeft
met de vergrijzingsgolf. Op dit moment heeft de regio een woningtekort van 6%. Dat betekent voor De
Bilt dat je 670 woningen moet inlopen om aan een acceptabel tekort te
komen. Aan de hand van diagrammen geeft Bram Klouwen aan welk
effect de babyboomers en de pil in
het ziekenfondspakket op de bevolkingsopbouw heeft gehad en gaat
krijgen.

Krischan Hagedoorn zat de digitale raadsavond voor.

de opdracht in alle kernen nieuwe graafplaats na die als locatie is
woningbouwlocaties te zoeken. We toegevoegd aan de Schapenweide.
hebben in De Bilt al sinds jaar en We zoeken nog steeds naar nieuwe
dag het beleid dat we 30% sociaal locaties. Bij bouwen buiten de rode
bouwen. Dat zie je ook terug in de contouren stellen we dezelfde eisen
cijfers, maar vooral de laatste jaren als bij alle ontwikkelingen, maar
is de bouw daarvan achtergebleven. daar heeft de provincie ook beCentraal in de uitgangspuntennoti- voegdheden. Er is een omvangrijk
tie stond dat we wat meer voor de participatietraject dat moet leiden
eigen bewoners wilden gaan bou- tot één advies, maar het eindoorwen en de productie versnellen. We deel blijft aan de gemeenteraad in
stelden daarin meer eisen aan pro- juli. Wanneer een ontwikkelaar echt
jectontwikkelaars. De eis werd ge- niet aan de eisen kan voldoen moet
steld om in alle kernen nieuwe wo- geld gestort worden in het huisvesningbouwlocaties te gaan zoeken tingsfonds. We gaan nu werken aan
en op achterblijvende locaties meer nieuw woonbeleid waar nieuwe
te bouwen. Ook bouwen buiten de politieke keuzes gemaakt kunnen
rode contouren in Maartensdijk worden. Dat komt in september in
werd daarin opgenomen, omdat die de gemeenteraad.
Vestiging en vertrek
daar te knellend zijn. Ook de focus
Vestiging naar leeftijd is in een aan- op appartementen en de spreiding Prima score
tal gemeenten met een min of meer van de sociale woningbouw kreeg De avond wordt afgesloten met
vergelijkbare woningmarktpositie, aandacht.
een aantal stellingen die worden
behoorlijk vergelijkbaar. De Bilt
gepresenteerd door Bram Klouheeft wat meer koop- dan huurwo- Locaties
wen. Hij ging in op de vragen naar
ningen. Het aantal sociale huur- Smolenaers vertelt dat een eerste aanleiding van de stellingen. In een
woningen is redelijk vergelijkbaar. plan van een ontwikkelaar meestal slotwoord constateert Pim van de
Wel zijn de prijzen van de koop- niet aan de voorwaarden voldoet. Veerdonk dat kan worden terugwoningen hier aanzienlijk hoger. ‘Bij bouwplannen van voor 2019 gekeken op een goede avond waar
De vraag van de doelgroepen is bij moet je altijd dealen met in het 53 deelnemers op hebben ingelogd.
starters, sociale huur, midden huur verleden gemaakte afspraken. Bij Hij noemt dat een prima score. De
en goedkope koop. Voor sociale nieuwe locaties hoeft dat niet. De zoom-sessie is opgenomen en zal
huur komen ze in aanmerking op groenlocaties die het college als worden geplaatst in het openbare
bases van hun inkomen. De afge- bouwlocatie voorstelde zijn door raadsinformatiesysteem, te vinden
lopen jaren stegen de koopprijzen de raad weggestemd, op de be- op: debilt.raadsinformatie.nl
van huizen en huren in de vrije sector meer dan de inkomens. De rek
is eruit. Gezinnen willen doorstromen, die laten een rijwoning achter en willen naar een vrijstaande
woning. Bij de jonge senioren is
een beweging naar midden dure
koopwoningen. Ze verlaten hun
duurdere koopwoning, willen wat
geld overhouden en toegankelijk
gaan wonen. Bij de oudere seniorenwoningen zie je de behoefte aan
toegankelijke huurwoningen. De
belangrijkste conclusie voor de woningmarkt van De Bilt is de vraag
naar sociale huur en dure koop. De
twee kanten van de woningmarkt
zijn dus duidelijk aanwezig. Als je Onlangs gerealiseerde woningen in het project Melkweg.
zegt waar zit nu het tekort dan zit
dat toch bij de betaalbare sociale
advertentie
huurappartementen en bij de midden huurappartementen.
Juridisch advies in De Bilt
Uitgangspunten
Wethouder Dolf Smolenaers gaat
aan de hand van het Woononderzoek De Bilt 2020 in op de mogelijkheden en knelpunten. Hoe staan
we ervoor en waar gaan we naartoe,
twee jaar na de uitgangspuntennotitie. Die notitie kwam na een verkiezingsjaar en daarin was wonen een
belangrijk thema. Dat kwam met
name door het woningbehoefteonderzoek uit 2015. Het college kreeg

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

www.herbertkorbee.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo

Onze heerlijke, rijk gevulde

Krachtinstallaties

Lieve mensen let op!

WINTERKOEK

Lichtinstallaties

De 2e lockdown voor kappers wordt
verlengd en we blijven helaas nog
gesloten tot 9 februari.

is er weer!

Beveiliging
Telefooninstallaties

Wilt u ons een hart onder de
riem steken?

nu voor

€ 6,25

Computernetwerken

Koop dan een waardebon op
www.supportyoursalon.com
en gebruik dit later voor een
behandeling in onze salon!
Uw haarverzorging
of een color to go kunt u
telefonisch bestellen en
afhalen: dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-14.00 uur
O346-213711

van Woudenberg b.v.

U kunt uw producten ook
bestellen via onze webshop:
www.hairdesque.nl

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

een stoere donkere
meergranenbol

van € 3,10

nu €

Ik mis jullie!

In overleg bezorgen we ook thuis!

RUWE BOLSTER

2,25

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711
www.hairdesque.nl

Hairdesque

Blijf
gezond.

MENS is ook…
ELKAAR ZIEN VOOR
MANTELZORGERS.

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

groetjes,
Kapper Hans

Schuif vrijblijvend aan bij het vrolijke online koffie- of borrelmoment op
28 januari met livemuziek van Paul (gitaar) & Andrea (zang).
De keuze is aan u!
Log in van 10.15-11.00 uur voor een gezellig online koffie-moment
met muzikale omlijsting of van 17.15-18.00 uur voor een online meeting
met andere (werkende) mantelzorgers. Terwijl u uw eigen drankje verzorgt, zorgen wij voor verrassende livemuziek van Paul & Andrea en een
kort bezinningsmoment.
Inloggen kan met de link die u ontvangt na aanmelding. Voor aanmelden
en meer informatie: mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-7271556.
Bereikbaarheid MENS tijdens lockdown
Al onze panden zijn dicht voor groepsactiviteiten maar we zijn er nog
steeds voor u. We blijven goed bereikbaar per telefoon of mail. Voor
contactinformatie zie: www.mensdebilt.nl.

De online bedrijvengids!

Deskundig op uw erf, thuis in de regio
Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan
Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

Cornelle schildersbedrijf
Schilderen is een vak dat je vooral in de praktijk
leert. Met onze ervaring ‘voelen’ we wat een muur 20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd
nodig heeft en kunnen we met de grootste precisie
het mooiste werk maken. Wij werken.... [lees meer]

1

RIJWONINGEN

29-5-2017 14:26:58

www.vierklank.nl/bedrijven

BEZOEK DE DRIVETHRU presentatie

5

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

8 HALF-VRIJSTAANDE WONINGEN

5

Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading

jan.

Meer informatie over wonen in Hollands Groen?
Breng op zaterdag 23 januari tussen 11:00 en 14:00
uur per auto een bezoek aan de projectlocatie. Bij
ontvangst ontvangt u de brochure en prijslijst.
Na 23 januari zijn deze af te halen bij de makelaar.

!
PATIOWONINGEN

23

Let op: Tijdens de drive-thru kunt u over het
terrein van het project rijden. Het is niet
toegestaan om uw auto te verlaten.

Gasloze
woningen aan
een collectief
plantsoen

Nieuwbouw
18 luxe woningen in
Hol ndsche Rading

Verkoop en informatie:
Kappelle Onroerend Goed
(035) 6284444
hilversum@kappelle.nl
www.kappelle.nl

www.hollandsgroenwonen.nl

De Vierklank
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Dorpshuis Westbroek,
het hart van het dorp
Het zal je maar gebeuren, je zegt je baan op, begint voor jezelf en corona breekt uit. Sinds
1 augustus is Natasja van Barneveld beheerder van Het Dorpshuis in Westbroek.
Bij binnenkomst glimt de vloer
me tegemoet. Er is net gedweild.
Hygiëne is één van de maatregelen die Natasja heeft genomen om
het verenigingsleven toch zoveel
mogelijk door te laten gaan. Vlak
naast de deur staat een flacon met
desinfectiemiddel voor de handen
en een pamflet met gedragsregels
om besmetting te voorkomen. Het
dragen van handschoenen wordt
aangemoedigd.
Moeder
Natasja koesterde al heel lang
het verlangen om te werken in
het hart van Westbroek. Van haar
moeder, die jarenlang Corrie van
der Tol ter zijde stond bij feesten
en partijen, hoorde ze vroeger
verhalen over Het Dorpshuis. De

verenigingen die er samen kwa- klassen gymmen in de grote zaal,
men, muziek van De Vrienden- maar begrafenissen gingen altijd
voor. In de winter was er toneel. Ik
kring, toneel, bruiloften…
was blij dat we zondags gesloten
waren’. Corrie herinnert zich nog
Alle avonden bezet
Het Dorpshuis heeft altijd een wat aparte gebeurtenissen: ‘De
centrale plaats gehad in het dorp. stoelen waren oud en versleten.
Corrie van der Tol was er 10 jaar Tijdens feestelijkheden bewogen
lang beheerder, van 1991 tot 2001: mensen erop mee met de muziek
‘Maandag tot en met donderdag en dan brak er weer een poot. Dirk
waren gereserveerd door vereni- Nagel heeft er heel wat voor ons
gingen, zoals de zang, majorettes, gelast voordat er nieuwe stoelen
schaken, knutselclub, gymnastiek, kwamen. Disco draaien voor de
koersbal, korfbal en muziek. Velen jeugd, het scharrelen in de kleedbleven na afloop nog een tijdje ge- kamers, veel bier, gebroken glaszellig hangen aan de bar. Je leert je werk… Er zijn gelukkig nooit erndorpsgenoten goed kennen, weet stige ongelukken gebeurd’.
op het laatst wat iedereen graag
drinkt. Tussendoor werden er ver- Soep en slaatjes
gaderingen georganiseerd en twee ‘Toen ik hoorde dat Natasja de
maal per week kwamen school- nieuwe beheerder van Het Dorps-

Feest in het Dorpshuis ooit een wekelijkse gebeurtenis. (foto Corrie van der Tol 1992)

Sint Maartenskerk landelijk
De Maartensdijkers van de Sint Maartenskerk waren afgelopen zondagochtend voor even de
grootste geloofsgemeenschap van Nederland. Want de eucharistieviering met als
voorganger Mauricio Meneses was te zien in een rechtstreekse uitzending
op NPO2 en werd bekeken door maar liefst 108.000 kijkers.
Omdat veel kerken in Nederland
gesloten of slechts voor 30 mensen toegankelijk zijn, stemmen
veel christenen op zondagochtend
af op de landelijke televisie. Die
voorziet tijdens deze lockdown in
een grote behoefte aan zingeving
en geloof. En vooral de uit Colombia afkomstige en uitstekend Nederlands sprekende priester Mauricio Meneses veroverde de harten
van de kijkers met zijn inspirerende woorden tijdens de overweging
en ook in het geloofsgesprek. Dat
werd uitgezonden voor de viering
en kwam ook uit Maartensdijk.
Daar keken zelfs 120.000 mensen
naar. Mauricio Meneses vertelde
over de opdracht van de kerk om
in deze crisis naar buiten te trekken en er te zijn voor de zieken en
stervende mensen. Dat is de opdracht die voortvloeit uit de doop
van de Heer die afgelopen zondag
centraal stond. Daarmee werd de

kersttijd afgesloten in een sfeervolle kerk die een uur lang de
grootste parochie van Nederland
was. En tijdens dat uur namen di-

rigent/organist Peter Steijlen en
leden van het Maartenskoor de
liederen en het orgelspel voor
hun rekening.

Met een winterdorp brengt Natasja van Barneveld wat leven in haar
gesloten Dorpshuis.
huis zou worden, stond ik in mijn
droom weer in grote pannen soep
te roeren’. Corrie van der Tol vertelt dat zij in haar tijd alle catering
zelf deed. Ze herinnert het zich
alsof het gisteren was. ‘Op vrijdag
en zaterdag waren er feesten en
partijen, meestal ruim een jaar van
tevoren afgesproken. Ik begon op
maandag al met plannen maken,
tafelkleden strijken. Al dat eten.
Schatten, hoeveel ik moest hebben. Er waren bruiloften met wel
95 gasten voor de maaltijd. Iedereen wilde buffet. Er kwam zoveel
bij kijken. Zalm koken voor de
salades, drumsticks thuis grillen,
kipkerrie maken, 5 bossen wortels
schrappen, gebakjes halen. 100 Eieren van vrouw Vendrig met haar
40 kippen, koken, uithollen, vullen. De avond tevoren tafels en
stoelen klaar zetten, servetten vouwen, bestek, en maar tellen… Tijdens het feest kop en schotels afwassen, 120 stuks, want die had je
na het eten weer nodig. Weke handen… De afwasmachine stond vol
met borden. ’s Nachts om 01.30u
stonden we nóg pannen weg te
werken. Gelukkig had ik hulp van
een fijne groep vrouwen uit Westbroek. Hun mannen kwamen na
het feest helpen opruimen, stoelen
naar de kelder, tafels op het toneel.
Na de schoonmaak gingen we met
z’n allen zitten voor een borreltje.
Eén keer was het zó gezellig, toen
gingen we pas om 04.30u. naar
huis!’
Aanpassen
Natasja mijmert, naar aanleiding
van de verhalen van haar moeder,
over een inspirerend middelpunt in
de dorpsgemeenschap, activiteiten
om mensen te verbinden. Maar
toen zij dan eindelijk beheerder
werd en haar plannen uit kon werken, beperkte corona het aantal activiteiten. Vanaf september waren
grote feesten niet meer mogelijk,
bijeenkomsten met meer dan 20
personen werden verboden, maar
koersbal kon met 18 deelnemers
nog doorgaan. Bij de ingang werden registratieformulieren ingevuld, Natasja desinfecteerde tafels
en stoelen en zette ze 1,5 meter uit
elkaar, voor iedere deelnemer één.
Ook de ballen werden na ieder spel
schoon geveegd. Al met al een heel
gedoe, maar de deelnemers bleven
in beweging. Muzikanten van De
Vriendenkring konden komen oefenen, op ruime afstand, maar de
ouderen bleven thuis. Vergaderingen en bijeenkomsten konden,

ruim bemeten, doorgaan, maar een
toneeluitvoering zat er niet in.
Vindingrijk
De coronamaatregelen werden
nog strenger en ook Het Dorpshuis moest dicht. Vindingrijk gaf
Natasja vanuit haar functie de
afgelopen decembermaand toch
een feestelijk tintje. Sinterklaas
verbleef regelmatig in zijn kamer
in Het Dorpshuis en de schoolkinderen konden in groepjes komen
kijken en tekeningen inleveren.
De sinterklaascommissie zorgde
voor kadootjes. Filmopnames werden door RTVDeBilt online gezet
(Facebook). Samen met het bestuur van Het Dorpshuis maakte
Natasja op oudejaarsdag voor alle
70+-ers een pakketje met oliebollen en nieuwjaarswensen van de
ondernemers uit Westbroek. Met
het etaleren van een winterdorp
met lichtjes voor de ramen van de
foyerzaal straalde zij haar hoop op
de toekomst uit.
Koffie
Intussen heeft Natasja de foyerzaal
sfeervol ingericht. Dorpsgenoten
kunnen daar in de toekomst voor
een kopje koffie binnen lopen. De
statafels en buffetbarren die zij
kreeg van haar vorige werkgever
zijn geschilderd en aangekleed.
Kinderen uit de buurt weten haar
snoepenbar nu al te vinden. En
zodra het kan wil zij de vergaderruimtes boven aanpakken, want
Natasja kijkt verlangend uit naar
de tijd dat zij haar dorpsgenoten
kan ontvangen in haar Dorpshuis.
In ieder geval zet zij op 17 maart
de deuren wijd open voor de Tweede Kamerverkiezingen.
(Karien Scholten)
advertentie

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
BLACK ANGUS RIBLAPJES

Superkwaliteit; smaakvol doorregen en iets grof van
draad; 120 dagen graan gevoerd & volledig gerijpt!!
Ca. 1½ tot 2 uur sudderen.....
500 gram

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

Bomen zijn meer dan alleen een stam

belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp

met wortels, takken en blad. Naast de

van uw tuin. We maken daarin een ver-

natuurlijke waarde is er meestal ook

taalslag van al uw tuinwensen naar het

sprake van emotionele waarde. Of het

type tuin dat bij uw behoefte past. Of

nu gaat om boomonderhoud, -behoud,

u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-

snoei

houdsarm of een ware belevingstuin

zullen uw vragen met de grootste zorg

voor mens en dier, bij ons bent u aan het

behandelen en u helpen een juiste keus

juiste adres.

tussen groen en emoties te maken.

onze

boomexperts

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38 | 3738 JX Maartensdijk | 06 52 46 82 10
Dalweg 38 | 6865 CT Doorwerth | 06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Corona en het onderwijs
op de Bosbergschool
Een kind brengt ongeveer 7520 uur door op de basisschool. De keuze voor een school is dan
ook een belangrijke. De Bosbergschool is een school waar ieder kind zich veilig kan voelen
en maximale ontplooiingskansen heeft. In een fantastische, groene omgeving, met een
bevlogen team van medewerkers en een missie om ieder kind de kennis en vaardigheden
te geven die het nodig heeft tot bloei te komen in de maatschappij.
De Bosbergschool is een vernieuwende school. Wij maken bewust
keuzes voor middelen en methodes die de motivatie en efﬁciëntie
van het leren ten goede komen,
ook op het gebied van ICT.
Ontdekken
Ons onderwijs is gericht op talent
ontdekken, kweken en versterken.
Naast de reguliere lesstof werken
we een aantal middagen per week
volgens het International Primary
Curriculum (IPC). Voor leerlingen
die meer uitdaging nodig hebben,
bieden we een verrijkingsklas.
Onze school is een sociaal systeem in het klein, we werken en
leren samen. Daarom werken
wij met het concept vreedzame
school, waarbij kinderen leren
conﬂicten samen oplossen.
Onze school licht prachtig in een
groene omgeving, we spelen en
leren veel buiten. Natuuronderwijs staat elke week op het programma. Engels wordt aan alle
leerlingen vanaf groep 1 gegeven
en er is een continurooster.

riode van de lockdown; we geven
de noodopvang met een aantal
collega's vorm waarbij leerkrachten ook nog digitale lessen geven
aan kinderen die vanuit huis werken. In de noodopvang wordt hard
gewerkt maar we zorgen ook dat
er tijd is voor leuke activiteiten.
Kinderen uit de bovenbouw ondersteunen en helpen kinderen uit
de onderbouw. In het thuisonderwijs hebben leerlingen dagelijks
contact met leerkrachten, leerkrachten geven dagelijks digitale
instructie en zijn daarna gedurende de dag beschikbaar voor leer-

1,98

1,95

SLAGERSROOKWORST

Een goed tuin- en beplantingsplan is een

kap,

Uit onze wildhoek: mooie volle bouten, om lekker te
stoven, ook om uw eigen hazenpeper te maken.
Op = Op! Ca. 2½ tot 3 uur stoven
100 gram

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. varkenshaas,
kruidenolie & brie; helemaal oven klaar!!
Ca. 20 minuten in de oven op 170°C
100 gram

BOOMSPECIALISTEN

of

HAZENACHTERBOUTEN

FRANS VARKENSHAAS MANDJE

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

8,75

lingen om vragen te stellen. In de
kleutergroep maakt de leerkracht
ﬁlmpjes die dagelijks verstuurd
worden, via de ﬁlmpjes krijgen
kinderen opdrachten om samen
met hun ouders te doen.
We vinden het belangrijk om er
samen met ouders en leerlingen
in deze periode van lockdown het
beste van te maken. We merken
dat ouders hun uiterste best doen
om het thuisonderwijs zo goed
mogelijk vorm te geven, we zijn
dankbaar voor de betrokkenheid
van ouders.
(Edwin Nelemans)

Lekker bij al uw winterkost. Met goud bekroond recept!
Uit eigen rokerij... Grof of fijn? beide Glutenvrij!
Even kort wellen; ca. 10 tot 15 minuten
3 stuks

7,50

HERTENRUGFILET

Op maat afgesneden. Heerlijk mals en puur natuur!
Lekker met onze rode wijn-kaneel saus.....
Kort rosé bakken met zout en peper....
100 gram

4,75

TARTAAR BLACK PEPPER

Op veler verzoek: met o.a. gemalen biefstuk, zeezout,
peper, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas & tomaat.
Kort stevig krokant rosé bakken
100 gram

eek:
Winter tip van de w
AKT
RUNDERGEs H
het!
puur natuur. U proeft
Zonder kleurstof du

MA
KIPSHOAR
es en sla
n broodje of met frit
Lekker voor in ee

1,75

500 gram

4,45

500 gram

5,00

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 januari t/m zaterdag 16 januari.
Zetfouten voorbehouden.

Uw lokale drukwerkspecialist

Kwaliteit is standaard . g!
Meedenken doen we graa
Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Kon. Wilhelminaweg 461 • 3737 BE Groenekan
0346 211215 • info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Verjaardag op afstand

De 90ste verjaardag van mevrouw van Barneveld werd zaterdag 9 januari op
alternatieve wijze gevierd. Warm ingepakt in een busje achter haar woning
konden familie en vrienden haar op gepaste afstand feliciteren. Hoogtepunt
Corona
van het feest was de komst van achterkleinkinderen- de jongste van 5 maanden
Op de Bosberg merken we dat er
meer kinderen gebruik maken van Op de Bosbergschool ben je welkom; ook nu was het hek wel gesloten had ze nog niet eerder kunnen zien.
de noodopvang dan de eerste pe- maar niet op slot.
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Corona en het basisonderwijs
Scholen zijn fysiek gesloten van 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021.
Sommige leerlingen kunnen wel naar school. In dat geval gelden speciale regels voor
scholen en leerlingen. Wij vroegen zes basisscholen in vier (van de zes) kernen
naar hun bevindingen; o.a. School met de Bijbel in Maartensdijk:
Het is maandagmorgen 14 december. Ik vervang een zieke collega
(corona!) in groep 8. Om 12 uur
komt een andere collega haar zoon
ophalen en ze zegt tegen me: ‘Heb
je het al gehoord? De scholen gaan
weer dicht!’ Ik kijk haar ongelovig
aan. ‘Je bedoelt misschien de scholen voor voorgezet onderwijs enz.
We hebben toch een routekaart en
bij alle risiconiveaus staat geschreven dat zeker de basisscholen open
blijven? Maar nee, mijn collega
heeft gelijk. Op woensdag 16 december moeten we de deuren opnieuw sluiten.
We hebben dit schooljaar al zoveel
keer ‘nee’ moeten verkopen: een
oudermorgen waarbij de ouders een
uurtje meekijken en meedoen in de
groepen van hun kinderen? Nee!
Rapportbesprekingen op school?
Nee! Het moet telefonisch. Kerstfeestviering van onze kleuters met
hun (groot-)ouders? Nee! Enz. Op
dinsdag 15 december nemen we
nog wel ‘snel’ (juist ook voor ouders en verdere familie) kerstverzen op die we online zetten.
Overigens kregen we op school al
veel meer met corona te maken dan
tijdens de eerste golf. Het bleef toen
meer op afstand. Bij verkoudheid of
bij hoest gaan de collega’s nu voor

een test. Maar soms moet je meer
dan 48 uur wachten op een uitslag.
Op school moeten we dan vervanging regelen. Gelukkig zijn de eerste
uitslagen negatief. En dan (wat een
schrik) blijk ik zelf als eerste corona
te hebben. De GGD belt op dinsdag
6 okt. (zo’n datum vergeet je niet
snel) om dit door te geven.
In die eerste oktoberweek zijn er
nog meer collega’s die zich moeten laten testen. Even is er zelfs een
beetje paniek bij sommige ouders.
Moet de school niet dicht? Gelukkig komen de uitslagen binnen: bij
de geteste collega’s is er geen corona
vastgesteld. Alleen de directeur had
het toen! Nee, ik praat niet luchtigjes over dat coronavirus. Ik ben hard
ziek geweest, maar (laat ik Gods
goedheid daarin mogen noemen en
roemen…) ik genees en ondervind
geen gevolgen van moeheid enz.
Ook onze gezinnen krijgen te maken met het virus. De week na de
herfstvakantie hebben we veel lege
plekken, bijna 10% van de kinderen
‘zit thuis’ in quarantaine. We proberen ze wel zoveel mogelijk mee te
nemen in het onderwijs, maar het
blijft natuurlijk een noodoplossing.
En ja het blijft niet bij quarantaine,
want van onze leerlingen zijn er inmiddels verschillenden besmet ge-

weest met het virus…. En een opa
van 60 jaar sterft eraan enz. Ja we
horen heel wat coronaverhalen op
school! Ik heb veel bewondering
voor die quarantainegezinnen! Dat
thuis zitten (soms meer dan 10 dagen) valt echt niet mee… Hoe houden ze het vol?!
Het draaiboek van de strak georganiseerde entree voor het halen en
brengen van (t)huiswerk kon zo weer uit de kast worden gehaald.
De school gaat dicht, behalve voor
de noodopvang. Dus we moeten ken ze wel op het hart (via de mail) Ja, dat geeft ons houvast in deze onweer aan het werk. Als collega’s om de onderlinge afstand heel goed zekere tijden. Het loopt de God van
kiezen we voor een stevig huis- in acht te nemen!
de Bijbel niet uit de hand. En wat
werkpakket, waarin we per dag
dat inhoudt en hoe dat gaat? Dat
duidelijk aangeven wat de kinderen Hoelang het gaat duren? We weten zingen we: ‘God de HEER’ regeert!
aan leerstof hebben te doen. Het het nog niet. Ik loop nog even naar Psalm 99 vers 1… Ja zing ook maar
digitale gebeuren is hooguit onder- buiten. Ik kijk naar de naam van vers 2: ‘God, Die helpt in nood!’
steunend. De vorige periode heeft onze school: School met de Bijbel.
(Gert Meerkerk)
deze aanpak ons geen windeieren
gelegd! Dus van zo’n beproefde
aanpak moet je geen afscheid nemen….
Hoe halen de ouders dat huiswerkpakket op? Ze moeten daarvoor
wel de school binnenkomen en via
eenrichtingsverkeer een route lo- Op maandag 14 december werd ook ‘t Kompas in Westbroek verpen en via een andere uitgang de rast door de mededeling dat de basisscholen over moesten gaan op
school verlaten. Moet je daarvoor het thuisonderwijs. Ineens geen Kerst meer vieren met de kinderen
een mondkapje op? Volgens mij is op school én geen gezamenlijke afsluiting voor de kerstvakantie in
een school geen publieke binnen- de klassen. Dat voelt niet fijn.
ruimte…. En als ik zelf met bril en
mondkapje op probeer om het huiswerk te vinden van een leerling lukt
me dat slecht. Nee, we gaan ouders
niet verplichten om met mondkapje
op binnen te komen, maar we druk-

Corona en het
onderwijs op ‘Kompas

Corona en het onderwijs
op De Kievit
door Henk van de Bunt
‘Door de sluiting van de schooldeuren wordt er noodzakelijk weer overgeschakeld naar online
onderwijs. Op de basisschool van Wereldkidz De Kievit in Maartensdijk zijn wij voor de
Kerstvakantie gestart om ons online onderwijs goed voor te bereiden nadat we de Kerstviering
samen met de kinderen nog hebben kunnen vieren’, zegt directeur An Roozendaal.
leerwerk te richten. Er is een toename in kinderen, dat nu er gebruik
van maakt gedurende de lockdown:
‘Wij proberen als school samen
met de ouders tot goede praktische
oplossingen te komen. Het meest
belangrijk voor ons is dat wij ieder
Noodopvang
Op de school is er een noodopvang kind in zicht hebben, kunnen bieden
voor leerlingen waarvan een van wat ze op dit moment nodig hebben
de ouders een vitaal beroep uitoe- in aandacht en lesaanbod’.
fent, of een alleenstaande ouder is.
Maar ook is er noodopvang voor de Hart onder riem
kinderen die thuis met veel kleine Directeur Roozendaal leeft mee:
broertjes en zusjes zijn, waardoor ‘We willen alle ouders laten weten
het lastiger is om zich goed op het dat wij aan hen denken en dat we
samen onze kinderen zo goed als
mogelijk begeleiden. Als we verder
vooruit kijken zitten we met elkaar
nog wat langer in deze lockdown
wat betekent dat wij als school onze
kinderen waarschijnlijk later zullen
toetsen en de rapporten ook wat later
zullen volgen. Wij missen de kinderen, wij missen het live onderwijs,
maar we gaan dit met elkaar doorkomen. Wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn voor de cognitieve
en sociale ontwikkeling van de kinderen die nu basisonderwijs volgen
is afwachten. Door de school De
Kievit wordt er hard gewerkt om saOp de school is er noodopvang voor kinderen van ouders die een vitaal men met de ouders en de leerlingen
beroep uitoefenen.
zelf het maximale te doen’.
‘Wij zijn maandag 4 januari van start
gegaan met het online onderwijs.
Voor de vakantie hebben alle leerlingen een chrome-book mee naar
huis gekregen, een werkpakket met
spulletjes en een weektaak’. Iedere
leerling krijgt zo iedere dag instructie van een leerkracht en zij worden
online gevolgd in hun vorderingen
die ze maken. Ook zijn er momenten
op een dag speciaal ingericht voor
vragen (ook van ouders) en is er de
gelegenheid voor extra instructie
aan kinderen. An Roozendaal: ‘Voor
de allerjongsten in school hebben

wij iedere dag een challenge online
klaarstaan die kinderen in groep 1/2
samen met hun ouders die dag kunnen doen. Hier krijgen we grote en
positieve respons op’.

‘Lockdown-humor: om de sfeer er een beetje in te houden, zette deze
familie deze foto in scene voor in hun plakboek’.
Maar...
...gelukkig waren de ouders en verzorgers van ‘t Kompas gelijk meedenkend om de kinderen vanaf woensdag 16 december weer thuis op te
vangen!
...gelukkig konden de kinderen van ‘t Kompas hun spulletjes en eventuele laptop die week ophalen om snel aan de slag te kunnen!
...gelukkig is er een hardwerkend team op ‘t Kompas die het thuisonderwijs in rap tempo heeft vormgegeven!
...gelukkig kon de noodopvang op school snel gerealiseerd worden!
...gelukkig staan de ouders en leerkrachten naast elkaar om het thuisonderwijs zo goed mogelijk in te vullen!
...gelukkig ontmoeten de kinderen en leerkrachten elkaar in de Google
Meet!
...gelukkig worden er mooie lessen en filmpjes voor thuis gemaakt!
...gelukkig kunnen de kinderen het opgegeven werk nu allemaal thuis
maken!
...gelukkig helpen hun lieve ouders en de leerkrachten op afstand ze daarbij!
advertentie
...gelukkig is het ook nu weer allemaal gelukt om het thuisonderwijs samen op ‘t Kompas
vorm te geven!
‘t Kompas mag zich daarom gelukkig weten met zulke enthousiaste
kinderen, meedenkende ouders en
hardwerkende leerkrachten. Als
we geluk hebben, is het maar voor
een korte periode en zien we iedereen gelukkig snel weer op school.
Ondanks alle beperkingen en alles wat daar weer bij komt kijken,
kunnen wij toch oprecht zeggen:
‘Gelukkig nieuwjaar!’
(Marin van Duuren)

Gemak en ondersteuning
waar u zich prettig bij voelt
Gezelschap en begeleiding
Huishoudelijke hulp
Mantelzorgondersteuning
Tuin- en klushulp

UWassistent Midden-Nederland
Heleen Aalders · 06-41807676
middennederland@uwassistent.nl
uwassistent.nl
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Winterherfst

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.

Herfstachtig beeld op het winterse Landgoed Beukenburg. (foto Janny Smits).

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

Nootjes
Te koop aangeboden
Sfeervol KERSTDORP. Foto’s
en beschrijving op aanvraag. €
250,-. Th.vanderlugt@wxs.nl /
0653994663
Mooie antieke mahonie
SECRETAIRE afm. B76 x
H100xD45 cm. Koopje €65,00.
tel. 0616641083

Van scheepjes een compleet
borduurpakket. Van een schel- Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296.
lekoord boerderijen. €17,50. Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en
Tel. 0346-243758
levering van alle tuinplanten/bomen.
Puzzel van Marjolein Bastin.
Van een koe/stier 1000 stukjes Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc.
nog nieuw €12,50. Tel. 0346- Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland.
243758
Tel. 06- 50897262
Oud armstoeltje goud/groen
kleur. De stof is netjes kan Mooie VAKANTIEBUNGALOW WIFI
nog wel even mee. €35,-. Tel. Gezellig en goed verwarmd
Rust, Ruimte en natuur, fijne wandel omgeving.
0346-243758
Nog enkele weken vrij jan.feb.mrt.
Nicci French boeken, vier www.twentehuisjes.nl
stuks. Per deel €2,50, alle vier familie.meinders@yahoo.com
voor €8,-. Tel. 06-51024217
Denekamp 0541626578/0639609666.

Deze prachtige antieke
mahonie tweedeurs kleding HANGKAST met 1
lade De kast is nog geheel Personeel gevraagd
in de originele staat, afm. Fitte vutters en AOW-ers
H200xB108xD48cm. €240,00 gezocht als invalkrachten voor
Tel. 06-16641083
het huis-aan-huis verspreiden
Koperen ketel €3,-. Tel. van De Vierklank. Een gezond
en gezellig rondje buiten op
06-14040516
woensdag op een tijdstip dat ú
7 boeken van Anne en Serge
schikt. Ook meehelpen de best
Golon €2,-. Tel. 06-14040516
gelezen krant van De Bilt nóg
6 boeken van Antoon Coolen beter te verspreiden? Bel 0346
211992.
€2,-. Tel. 06-14040516
Computerbureau met royaal
werkblad en opbouw voor
extra apparatuur. Afm. B125 x
D85 x 160 H 145cm €45,-. Tel
06-16641083

Gezocht fitte vutter of aow'er
voor div. KLUSJES om het
huis o.a. tuin en verzorgen
dieren omg. Westbroek. Tel.
06-54243056

Leren dames laarzen zwart met
hoge hakken en beige laarzen
met platte hakken mt 39. €8,per paar. Tel. 06-16641083

Schoonma(a)k(st)er met ervaring gezocht voor 2 à 3 uur
per week in De Bilt. Mail naar
alteligne@outlook.com

Laptoptas 50x35x12cm. met Personeel aangeboden
ruimte voor benodigde accessoires incl. afneembare schou- TUINMAN heeft nog tijd.
derriem, als nieuw €9,-. Tel. Voor al uw snoeiwerk, fatsoeneren, voorjaarsbeurt, bestra06-16641083
ten enz. Alles is bespreekbaar.
250 rode metselstenen gratis Altijd vrijblijvende prijsopafhalen Groenekan. Tel. 030- gave. Tel. 06-50660689 www.
2201428
hoeree-tuinen.nl
Aspergepan (nieuw) €15,- Ervaren SCHILDER biedt zich
. Snijbonenmolen €5,- en aan voor al uw binnen schilderTheepot+warmhoudlichtje werk met een mooie winterkorwit aardewerk €10,-. Tel. ting bel voor meer informatie:
06-16613197
Raymond Altena 06-21587684
Klassieke, Engelse herenDiversen
colberts, maat 48/50. €45.
Oud ijzer- en metaalafval
Inlichtingen 030-6037667
COCK ROSE- Maartensdijk.
Eetkamertafel €49.50. lxbxh
Tel. 06-54967985
2.10-87-76 cm. Tel: 0308782113
• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

Corona-stress, neem DRUMLES!
In de coronaproof studio van Gijsbert Zwart in Groenekan.
Bel voor meer info 06-51403025 of kijk op de website www.
drumles-utrecht.nl

1
2
3
4
5
Groenekan
Maartensdijk
Westbroek
E-mail

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

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

Op ’t bankje
Na het bijna verplichte nummer van een stevige wandeling kom
weer bij het bankje uit. Het is niet echt koud, maar toch fris en
warme kleding is aan te raden. Op het bankje zit iemand doelloos
voor zich uit te staren. Door het mondkapje kan ik niet zien of het
een man of een vrouw is. De muts en het winterjack en skibroek
kunnen van allebei zijn. Het ‘goedendag’ dat ik hoorde klonk ook
niet overtuigend mannelijk of vrouwelijk. Maar wat doet het er
eigenlijk toe. De genderdiscussie heeft inmiddels geleid tot meer
genderneutraliteit. Treinpassagiers worden in plaats van met dames en heren aangesproken met beste reizigers. In Amsterdam
wordt beste mensen gebruikt en in Londen hello everyone. In Indonesië en Maleisië word je in het vliegtuig verwelkomt met para
penumpang yang terhormat, wat zeer geachte passagiers betekent.
Bij beroepsnamen zie je nu ook steeds minder aparte vrouwelijke
vormen. Een directeur is een directeur, man of vrouw. Rustig zittend op het bankje vind ik het wel leuk om daarover te filosoferen
en voorbeelden te bedenken. Zoals bij elke aanpassing in de taal
zijn er natuurlijk mensen die het allemaal maar onzin vinden. Die
vergeten dat genderneutraal aanspreken ook in lang bestaande tradities voorkomt. In een circus bijvoorbeeld begroet de directeur
de aanwezigen met hooggeëerd publiek. Dat klinkt prachtig en
iedereen voelt zich aangesproken. Onze burgemeester begon zijn
nieuwjaarstoespraak nog traditioneel met dames en heren, maar
geachte medeburgers lijkt me meer passen bij verbinding, die in
de toespraak duidelijk naar voren kwam. Inclusie heet dat tegenwoordig, wat inhoudt dat iedereen meedoet. Als de persoon naast
mij op een gegeven moment zegt: ‘Ik kom net van de tandarts en
mijn man zou me hier komen ophalen, maar hij denkt vast dat het
langer zou duren’, denk ik, o het is een vrouw. Maar dan bedenk
ik weer dat ik te traditioneel denk, want een man kan ook een man
hebben. Het blijkt toch een vrouw, want ze zegt dat ze als oma
haar kleinkinderen zo mist. Nu ze wat gezegd heeft wil ze nog
wel meer vertellen. Ze was oppas-oma voor twee van haar kleinkinderen, wat ze altijd met heel veel plezier deed. Nu dat door co-

rona voorlopig niet meer kan vindt ze dat erg jammer, want ze had
daardoor ook leuke contacten met andere oppassers. ‘Mijn man is
een gepensioneerde onderwijzer en was altijd bezig om Sam en
Edwin bij te spijkeren’, vertelt ze. ‘Hij deed het ook erg graag en
hij is heel handig met de computer. Onze zoon en schoondochter
werken nu allebei vanuit huis en dat zorgt met ook nog eens twee
kinderen die thuis online les krijgen voor behoorlijk wat stress. We
hopen allemaal dat er gauw wat meer mogelijkheden komen. Gelukkig kan mijn man de jongens online ook nog wat ondersteunen
en daar zijn hun leerkrachten heel blij mee.’ Om het gesprek over
een andere boeg te gooien vraag ik of de behandeling bij de tandarts meeviel. Ze lacht en zegt dat het inderdaad niets voorstelde.
‘Er zat een klein gaatje in een van de kiezen waar een vulling in
is gegaan. De tandarts vroeg of ik een verdoving wilde, maar dat
wilde ik niet. Gelukkig maar anders zat ik nu
met een scheve mond. Daar zouden
anderen door het mondkapje wel
niets van gezien hebben, maar ik
ben blij dat het zonder gegaan
is. Ik heb helemaal nies gevoeld
en het was heel gauw bekeken.
Mijn man heeft natuurlijk gedacht dat het veel langer zou
duren, anders was hij er al
geweest.’ Op dat moment stopt
zijn auto bij het bankje.
Maerten
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Ieder jaar, zo rond eind december, komt ook de (schaap-)herder weer in beeld; onlosmakelijk verbonden aan
het tafereel van de stal, de os en de ezel.
Alle reden om, in deze tijd van nostalgische verhalen en terugblikken eens te bladeren in De Vierklank van
28 januari 2004 en opnieuw te genieten van een artikel van Koos Kolenbrander over de laatste schaapherder
in deze regio. De reisroute van Boudewijn wordt met foto’s van nu in beeld gebracht.
[HvdB].

De laatste schaapherder
in deze regio
Een verzamelaar van oud-gereedschap kocht eind 2003 in Maartensdijk een langwerpig smeedijzeren
voorwerp waarvan het gebruik hem onbekend was. De verkoper dacht dat het een dissel was,
waarmee de timmerman vroeger hout bewerkte. In een naslagwerk ontdekte de verzamelaar
dat het een schopje van een schaapherder moest zijn. Een schaapherder gooit met zo’n
schepje een beetje aarde naar een afgedwaald schaap om hem weer bij de kudde te
voegen. Voorzover bekend dwaalde de laatste schaapherder begin vorige
eeuw met zijn kudde over de Maartensdijkse velden.
Na wat informeren en snuffelen
in oude familiealbums bleek dat
er in de winter van 1964 -1965
een schaapherder met zijn kudde
vanaf de Zuid-Hollandse eilanden langs de Vecht via Maarssen naar Westbroek is gelopen.
Vanuit Westbroek is hij naar
Maartensdijk gegaan. De schaapherder heette Boudewijn Culian. Hij kwam met zijn kudde
uit Dirksland, een dorpje op het

oude boer vond het prachtig en de kinderen in Westbroek was de
verleende Boudewijn en de scha- schaapherder een welkome afwispen onderdak op de boerderij.
seling. Soms zat hij op een baal stro
in het varkenshok en zong met de
Kinderliedjes
kinderen oude liedjes.
Na 14 dagen vertrok hij uit de
Bethunenpolder en ging richting Scharrel
Westbroek. Begin november kwam Ruim voor de kerst nam Boudehij bij de familie Hogenhout in de wijn afscheid van de fam. Hoboerderij Vredenrust aan de Kerk- genhout. Hij liep met de kudde
dijk 24 in Westbroek. De schapen via de Kerkdijk, dr. Welfferweg
gingen het land achter de boerderij en Achterweteringseweg richting

De Francientjeshoeve aan de Middenweg 22 in de Bethunenpolder te
Maarssen.
de nageboorte een lekkernij voor
Lotje. Bij de fam Hogenhout in
Westbroek had de hond gejongd.
Boudewijn droeg het jonge beestje
meestal in de binnenzak van zijn
grote zwarte jas.

Heide. Toen Mientje van der Heide
een tijdje in ziekenhuis Berg en
Bosch verbleef, leende Boudewijn
nette kleren bij buurman Kees van
Woudenberg om haar op te kunnen
zoeken.
Na zijn verblijf in Maartensdijk is
Ziekenbezoek
hij met zijn kudde richting Baarn
Boudewijn raakte bekend in de gegaan. Het laatste dat men over
omgeving van de Bantamlaan. Bij hem heeft vernomen, is dat hij in
kruidenier Vink haalde hij soms ta- Amsterdam is overleden.
bak op rekening van Ruth van der

Winter op Houdringe

Boudewijn verbleef lange tijd op boerderij De Nieuwe Bantam aan de Dorpsweg 224 in Maartensdijk.
Zuid-Hollandse eiland Goeree
Overflakkee. Onderweg liet hij de
schapen op braak liggende weilanden grazen waarop tracé’s voor
toekomstige snelwegen waren uitgezet. Na een verblijf in Maarssen
en Westbroek is hij met zijn schapen naar Maartensdijk getrokken.
In de herfst van 1964 klopte Boudewijn Culian met zijn kudde van
ongeveer 30 schapen aan bij Gerrit Hogenhout op de Francientjeshoeve aan de Middenweg 22 in de
Bethunenpolder te Maarssen. De

op. Boudewijn wilde niet in huis
komen. Hij was het liefst bij zijn
schapen. Hij sliep meestal in het
varkenshok. Voordat hij ging slapen
drapeerde Boudewijn een paar zakdoeken op het stro als hoofdkussen.
Boudewijn ging op een dag met de
nieuwe fiets van mevr. Hogenhout
door het land even bij zijn schapen
kijken. De schapen liepen helemaal
achter op het land tegen de Graaf
Floris de Vijfdeweg aan. Toen hij
terugkwam was de fiets van mevr.
Hogenhout goed ingereden. Voor

Maartensdijk. Halverwege de dr.
Welfferweg pauzeerde hij even
met de beesten op het scharrellaantje tussen het schildersbedrijf
van De Graaf en de oude burgemeesterswoning ter hoogte van de
dr. Welfferweg 74 en 78. Ruth van
der Heide trof hem even later met
de schapen op de Bantamlaan te
Maartensdijk. Boudewijn vertelde
dat hij vanuit Westbroek was komen lopen, maar de hondenriem
bij de fam. Hogenhout had laten
liggen. Die avond is Ruth de riem
nog met de auto in Westbroek gaan
halen.

Stal
Boudewijn verbleef ruim 10 weken op de boerderij De Nieuwe
Bantam aan de Dorpsweg 224 van
de fam. van der Heide. Ook bij van
der Heide wilde hij niet in huis komen. De schapen verbleven soms
‘s nachts in een varkenshok. Boudewijn sliep meestal in de paardenstal. Tijdens de kerstnacht wilde
hij volgens de traditie bij de schapen in de open lucht slapen. Het
was erg koud die nacht. Ruth van
der Heide heeft toen een oude bestelauto met stro bij de schapen gezet waarin Boudewijn kon slapen.
Zijn hond Lotje hielp hem met het
Begin november kwam hij bij de familie Hogenhout in de boerderij in het gareel houden van de kudde.
Wanneer een koe had gekalfd, was
Vredenrust aan de Kerkdijk 24 in Westbroek.

Het kleine beetje vorst levert een betoverend beeld op van Houdringe.
(foto Claire Blom)

Drie-eenheid

Deze 3 beuken vormen samen een drie-eenheid; in blad is het nauwelijks
te zien dat hier, op de Holle Bilt, 3 beuken staan. Maar zonder blad zie
je duidelijk de skeletten van drie bomen terug. De bomen zijn in elkaar
verstrengeld in een mooie drie-eenheid. [foto Frans Poot]
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21e Nationale Tuinvogeltelling
Vogelbescherming
door Walter Eijndhoven
In het weekend van vrijdag 29 januari tot en met zondag 31 januari organiseert Vogelbescherming
Nederland, samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland, voor de 21e keer haar Nationale
Tuinvogeltelling. Dankzij dit onderzoek komt de Vogelbescherming steeds meer te weten
over wintervogels in de tuin en kan zij deze beter beschermen.
Jaarlijks tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin. Vorig jaar
waren dat er zelfs meer dan 90.000.
Iedereen met een tuin(tje) of balkon
kan meedoen. Veel kennis over vogels is niet nodig en als een vogel
totaal onbekend is, dan staat op de
site van de Vogelbescherming een
overzicht met de 25 meest voorkomende vogelsoorten.
Tellers
Volgens de website van de Vogelbescherming is de Nationale Tuinvogeltelling het grootste citizen science project van Nederland. Dankzij
de vele tellers komt zij steeds meer
te weten welke vogelsoorten zich
waar bevinden en in welke hoeveelheden. Op deze manier ontstaat,
door de jaren heen, een steeds beter
beeld van de ontwikkelingen in de
(tuin)vogelstand in Nederland. En
iedere geïnteresseerde burger kan
daaraan meedoen.

ming.nl) is te lezen hoe de telling in
haar werk gaat. Tel op vrijdag 29 januari, zaterdag 30 januari of zondag
31 januari één keer een half uur de
vogels in uw tuin of balkon. Overvliegende vogels tellen niet mee.
Noteer in dat half uur alle vogels van
een soort in de tuin of balkon. Tel
deze waarnemingen niet bij elkaar
op, maar geef alleen het hoogste
aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien, om dubbeltellingen
te voorkomen. Aan het eind van de
telling kunnen de resultaten, via de
website, worden doorgegeven aan
de Vogelbescherming. Ook scholen,
kinderdagverblijven en kinderboerderijen kunnen meedoen. Voor hen
is gratis lesmateriaal beschikbaar.

Vogelsoorten
In twintig jaar tijd konden Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek Nederland een lijst samenstellen met de 25 meest voorkomende
vogelsoorten: boomklever, boomTelling
kruiper, ekster, gaai, groenling,
Op de website van de Vogelbe- grote bonte specht, halsbandparkiet,
scherming
(www.vogelbescher- heggenmus, houtduif, huismus,

kauw, kokmeeuw, koolmees, merel,
pimpelmees, ringmus, roodborst,
spreeuw, staartmees, stadsduif, turkse tortel, vink, winterkoning, zanglijster en zwarte kraai. Dankzij twintig jaar telwerk weten ornithologen
(vogeldeskundigen) inmiddels veel
meer over de diverse tuinvogelsoorten. De grote bonte specht werd in
voorgaande jaren alleen in strenge
winters geteld. De laatste jaren werden steeds meer spechten geteld tijdens de Tuinvogelstelling. Hieruit
concluderen ornithologen dat het
steeds beter gaat met de grote bonte
specht. Met de merel gaat het een
stuk minder goed. Vanaf 2018 komt
deze lijsterachtige niet meer voor in
de nationale top 3, waarschijnlijke
oorzaken zijn klimaatverandering
en het usutu-virus.
De Bilt
Vorig jaar deden in gemeente De
Bilt 537 waarnemers mee met de telling en telden zij totaal 8.586 (landelijk: 1.581.156) vogels. De top tien
verschilt niet veel van de landelijk
getelde soorten, op één uitzondering

Eerste spaarpaal provincie
Utrecht in De Bilt

De eerste spaarpaal in de provincie Utrecht is op maandag 4 januari aan het zuidelijke deel van
de Hessenweg in de gemeente De Bilt onthuld door gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit)
en wethouder Anne Brommersma (De Bilt), in bijzijn van Jasper Wentink
namens de bewoners van Hessenweg Zuid.
ten goede aan de buurt. Met ruim
2000 verkeersbewegingen per dag,
ook in coronatijd, kan dat bedrag
oplopen tot zo’n € 1.000,-. In het
geval van de Hessenweg in De Bilt
komt het eindbedrag in overleg met
de aanwonenden ten goede aan plantenbakken in de straat. Provincie
Utrecht financiert de spaarpaal, gemeente De Bilt betaalt het opgehaalSparen voor de buurt
Elke keer dat iemand de paal pas- de bedrag voor de plantenbakken.
seert binnen de toegestane snelheidslimiet van 30km per uur, komt Stimuleren verkeersveiligheid
er ongeveer 1 cent in de spaarpot. Met de introductie van de Utrechtse
Het totaalbedrag komt uiteindelijk spaarpaal willen Provincie en deelDe spaarpaal is een snelheidsmeter
die goed gedrag beloont met geld:
wie zich aan de snelheid houdt,
spaart mee voor een investering in
de buurt. De spaarpaal prikkelt mensen zo op een positieve manier om
niet harder dan de toegestane 30km
per uur te rijden.

nemende gemeenten de verkeersveiligheid stimuleren naar Brabants
voorbeeld. Daar werd de spaarpaal
namelijk in 2018 met succes geïntroduceerd. De Utrechtse spaarpaal
zal tot begin februari aan de Hessenweg blijven staan. Daarna verhuist
de spaarpaal naar een van de andere gemeenten die bij de provincie
Utrecht hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Arne Schaddelee: ‘De
wortel en de stok zijn allebei nodig
om de snelheid omlaag en het verkeer veilig te krijgen’.
[HvdB]

In de wintermaanden komen veel vogels op vers-gestrooid voer af.
na. De koolmees staat in gemeente
de Bilt op plaats één en de huismus
op nummer twee. Daarna volgen
pimpelmees, vink, merel, kauw,
houtduif, roodborst, ekster en heggenmus.
Informatie
Wie geïnteresseerd is in tuinvogels
tellen, kan zich opgeven via de
website van de Vogelbescherming
(www.vogelbescherming.nl).
Op

Inktzwammen
Als bij toverslag stonden er 4 geschubde inktzwammen tussen het
afgevallen blad van de beukenhaag.
Wit en kegelvormig met een bruine
kruin, groeiden ze vlak naast elkaar
in de berm, tot zelfs meer dan 30
cm hoog. Ze hadden haast, het was
laat in december. Ineens waren ze
rijp. De hoed krulde om en de sporen druppelden in zwarte inkt naar
beneden. Er vormde zich een zwart
plasje op de grond. Regenbuien
spoelen de sporen de bodem in.
Inkt, je zou er mee kunnen schrijven. Dat herinnert me aan de eerste schrijfoefeningen op school.
Schrijven met een kroontjespen,
de inktpot met schuifdeksel in de
lessenaar, indopen tot de opening,
het reservoir van de pen. Langzaam letters vormen, dun omhoog,
dik naar beneden. Schuine letters,
soepel trekkend aan de pen, in
schoonschrift. Schoon schrijven,
voor linkshandigen vreselijk lastig,
omdat de punt van de pen gemakkelijk bleef haken in het papier.
Dat spetterde, een inktvlek... de
inktlap of vloeipapier om de schade te beperken. Soms, als je goed
je best deed, mocht je de volgende
oefening schrijven met rode of
groene inkt.
Na een paar dagen zijn de zwammen vervloeid, ogenschijnlijk
verdwenen. Het inktzwarte plasje
draagt zorg voor de voortplanting
van het schimmelnetwerk in de
aardbodem.
(Karien Scholten)
In haiku
Over inkt zwammen
Schrijven met een kroontjespen
Daagt de schrijver uit

V.l.n.r. wethouder Anne Brommersma, gedeputeerde Arne Schaddelee (voor deze foto in tegengestelde richting
in de auto) en Jasper Wentink namens de bewoners van Hessenweg Zuid bij de spaarpaal.

de website staat ook informatie hoe
vogels te lokken naar de tuin (of balkon) en nog veel meer weetjes over
het telweekend. En mocht het tellen
bevallen: belangstellenden kunnen
zich ook opgeven bij de Stichting
Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON). Het hele jaar
door kunnen niet alleen vogelsoorten, maar ook vlinders, libellen,
zoogdieren, insecten, amfibieën en
reptielen worden doorgeven.

Een haiku is een korte, niet-rijmende, van oorsprong Japanse
dichtvorm. De basis van een
haiku is de zintuiglijke ervaring
van de dichter. Een haiku bestaat
uit drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.

advertentie
Groenekanseweg 168, Groenekan

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

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Woe.
13-1
Do.
14-1
Vr.
15-1
Za.
16-1
Zo.
17-1

Saté van kip met atjar,
kroepoek en friet
‘Boeuf stroganoff’,
aardappel en groenten
(€ 15,00)
Gebakken dorade,
limoensaus en friet
Chinese omelet met
groenteloempiaatjes
en friet

€ 11,50

Bezorgen
+ € 2,50
per
bestelling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.
Toetje van de week: Tiramisu
met amarena kersen en slagroom € 5,00
Flesje huiswijn: € 12,50
Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

