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Dansen op een oeverzwaluwwand
door Walter Eijndhoven

Het coronavirus heeft niet alleen veel impact op de economie en de gezondheidszorg, ook de natuur 
had de laatste maanden veel te verduren onder de toegenomen belangstelling van hele 

volksstammen. Een vogelexcursie met dertig geïnteresseerden mocht niet meer, maar 
alleen het bos ingaan, dat kon wel. Fijn voor de mens, voor de natuur een ramp.

‘Juist in de heilige tijd van veel 
vogelaars, het broedseizoen tussen 
15 maart en 15 augustus, trof het 
coronavirus de natuur hard; vertelt 
vogelliefhebber Wigle Braaksma 
uit De Bilt. ‘In groepjes het bos of 
het veld ingaan om vogels te in-
ventariseren mocht niet meer van 

hogerhand, dus ging iedereen maar 
alleen op pad. Met soms verstrek-
kende gevolgen voor de natuur’.

Al sinds 1991 komt Braaksma 
bij de Hooge Kampse Plas tus-
sen De Bilt en Groenekan, veelal 
alleen, maar ook regelmatig met 
meerdere belangstellenden of leidt 
hij een excursie vanuit de Vogel-
wacht Utrecht in dit mooie gebied. 
Braaksma: ‘Dat zoveel mensen de 

natuur introkken is bij mijn weten 
nooit gebeurd. Natuurlijk is het 
mooi dat zoveel mensen de natuur 
ontdekken, maar niet iedere bezoe-
ker houdt zich aan de regels. Broe-
dende vogels worden verstoord, 
reeën en ander wild opgejaagd en 
één keer danste een jongetje hier 

zelfs op de oeverzwaluwwand’. 
De oeverzwaluwwand ligt aan de 
zuidkant van de Hooge Kampse 
Plas en is aangelegd om oeverzwa-
luwen aan te trekken en te laten 
broeden.

Kolonie
‘De wand ligt er nu iets minder 
mooi bij. Het zand is veel te los, 
waardoor de nestgangen van de 
kolonie oeverzwaluwen kunnen 

instorten en jongen levend worden 
begraven. Dit jaar wordt de wand 
opnieuw afgestoken, zodat wij 
volgend jaar kunnen genieten van 
een grote kolonie oeverzwaluwen. 
Ook de cetti’s zanger hier verder-
op, had het zwaar te verduren door 
alle belangstelling’, legt Braaksma 

uit. De cetti’s zanger is een klei-
ne, bruine zangvogel. Het aantal 
neemt de laatste jaren toe, door 
onder andere het veranderende 
klimaat. Naast Zeeland en Zuid-
Holland wordt deze Zuid-Europe-
se soort op steeds meer plekken in 
Nederland gezien. ‘Terwijl het hier 
op en rond de Hooge Kampse Plas 
dringen was geblazen, was het in 
de grote stad juist rustig. Kraaien 
en diverse soorten meeuwen zoch-

ten vergeefs voedsel op verlaten 
markten en wisten niet wat hen 
overkwam’, vult Hanneke Lank-
hof, lid van de Vogelwacht Utrecht 
aan.

Sternen
Veel groepjes vogelaars zijn via di-
verse apps met elkaar verbonden. 
Als een bepaalde soort wordt waar-
genomen, wordt dit direct aan de 
overige groepsleden doorgegeven. 
Lankhof: ‘Deze coronatijd heeft 
niet alleen maar ellende voortge-
bracht. Ook al kun je momenteel 
niet mee met allerlei leuke vogel-
excursies, mensen zijn nu vaak te 
vinden in hun eigen buurt. Zij ko-
men erachter dat het daar ook goed 
toeven is. En dan zien zij zomaar 
de mooiste soorten. Een tijdje ge-
leden waren hier op de plas reuze-
sternen aanwezig, of je ziet drie 
soorten valken, de torenvalk, de 
boomvalk en de slechtvalk in één 
kijkerbeeld. Gisteren, vrijdag 19 
juni was hier aan de plas nog grote 
opwinding. Ik kreeg het bericht 
door dat een grote groep vale gie-
ren richting Bilthoven zeilde. Via 
diverse app-groepen, vanuit onder 

andere Zeist, stroomden de apps 
binnen. Via het RIVM, De Leyen 
en de Hoogekampse Plas kon je de 
groep vale gieren volgen. Oh, ik 
krijg net het bericht binnen dat een 
zwarte ooievaar boven de A-28 is 
waargenomen. Zo zie je maar, veel 
meer mensen zijn verplicht thuis, 
waardoor het aantal waargenomen 
vogelsoorten in de buurt ziender-
ogen stijgt’.

Positief
Ook Braaksma ziet positieve kan-
ten aan deze coronatijd. ‘Je gaat 
vaak naar buiten om vogels te kij-
ken. En dan kun je zomaar tegen 
een wildvreemde vogelaar aan lo-
pen en daarmee in gesprek gaan. 
Soms hoor je de meest interessante 
verhalen over een bepaald gebied 
of het klikt zo dat je een keer af-
spreekt om te gaan vogelen. Dan 
voel je toch de verbondenheid met 
elkaar’.
De officiële opening van de Hooge 
Kampse Plas zou in mei of juni 
plaatsvinden. Door corona kon dit 
helaas niet doorgaan. Een nadere 
datum volgt nog.

Wigle Braaksma spiedt naar vogels.

Veld vol met bloemen

Wat is er veel moois te beleven in de natuur. Alles heeft zijn volgorde: eerst bloeiend koolzaad, daarna de 
velden met margrieten en zover je kijken kunt klaprozen.          (Anneke Bolt)

Veel vogelaars weten de Hooge Kampse Plas inmiddels te vinden.

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Hoe pakken we 
het aan? 

Even overleggen!
Bel 0346 - 21 12 15 
Mail naar info@parelpromotie.nl
of kijk op www.parelpromotie.nl
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De redactie kiest er vooralsnog voor 
te volstaan met het vermelden van de 
(on-)mogelijkheden  m.b.t. het volgen 

van reguliere kerkdiensten in/vanuit de 
kerkgebouwen.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

De diensten zijn alleen via de 
kerkomroep mee te maken. 

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten kunnen worden gevolgd via 

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

Vrijz. gem. Woudkapel
M.i.v. 2 augustus gaan de deuren van 
De Woudkapel weer open. Zie verder 
https://woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er 
vooralsnog geen samenkomsten.

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

kerkomroep.nl.
 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Vanwege het Coronavirus zijn er 
voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

Voorlopig wordt qua vormgeving 
vastgehouden aan de online-diensten, 
welke worden uitgezonden via diverse 
media. Zie verder dorpskerkdebilt.nl.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

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

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

vieringen. 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
28 jun 10.00u: spreker Hans Somhorst 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

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

erediensten met een gemaximeerd aantal 
(30) bezoekers. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

Tot 1 juli zijn er niet vrij-toegankelijke 
erediensten op indeling/afspraak met 
maximaal 30 personen, welke worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
In verband met de Corona-crisis zijn er 
voorlopig ook na 1 juli geen onderweg-

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Zie de berichtgeving bij PKN 
Ontmoetingskerk Maartensdijk.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

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

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

PKN - Ontmoetingskerk
Nog in ieder geval gedurende de 

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

com/t2sk5y9. 

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

vieringen. 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

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

en technieker zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant 

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

kerktelefoon en internet.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

 Huub Audretsch
Hubertus Anton Hermann

Tot ons grote verdriet is overleden
mijn lieve Huub, onze lieve vader, schoonvader en opa

Marrie Audretsch ‑ de Bruin 

Arianne Audretsch (in liefdevolle herinnering)  
Arjen Buijs
Pijke 

Lucy Audretsch en Jits Hartsuijker

De begrafenisplechtigheid heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

5 Marburg an der Lahn, 10 april 1938

c De Bilt, 15 juni 2020

1e Brandenburgerweg 139
3721 MG Bilthoven

Wij gunnen hem zijn rust.

Mijn genade is u genoeg.
2 Korinthiërs 12:9

Op de tijd van de Heere is overleden 
onze liefhebbende en zorgzame man, vader en opa

Johannes Heijstek
~ Hans ~

* Almkerk, 1 juli 1945 † Bosch en Duin, 15 juni 2020

Jopie Heijstek - Ockers

Arie

Annemarie
    Julia, Daan

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
AdCura - Huiting Uitvaartzorg 
t.n.v. familie Heijstek
Dorpsweg 20, 3738 CE  Maartensdijk

Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, geven wij u  
kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame en altijd 
betrokken moeder, mijn schoonmoeder, onze oma en 
overgrootmoeder (oma Jaantje)

Jaantje Wilbrink – van der Heiden
weduwe sinds 6 maart 2011 van Peter Aalbertus Wilbrink

Maartensdijk Maartensdijk
18 oktober 1922 17 juni 2020

 Peter en Noldy
  Rogier en Mirella
  Elise, Robin
  Laure en Ton

 Tineke en Peter (in liefdevolle herinnering)

Dorpsweg 10
3738 CE Maartensdijk

De begrafenis heeft jongstleden dinsdag 23 juni 2020 plaatsgevonden 
op de Hersteld Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.

Groot is het gemis
Mooi zijn de herinneringen die blijven

Mijn lieve, lieve Fem en onze lieve moeder en oma is niet meer

Euphemia Augustina Maria
Plijnaar - Mittendorff

Fem
Utrecht, 16 januari 1950 Groenekan, 16 juni 2020

Bert Plijnaar
Phiel en Quirijn
   Gijs
Abbe en Ruby
   Raoul en Charlie

Correspondentieadres
Groenekanseweg 134
3737 AJ  Groenekan

Het afscheid van Fem vindt in besloten kring plaats. 

Het is mogelijk om herinneringen aan Fem met ons te delen:
condoleance.akeruitvaarten.nl naamcode: Fem

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 27 juni wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/
of het goed gebundelde papier 
voor 8.00 uur aan de weg te 
zetten. Heel prettig voor de pa-
pierophalers is als u  de hand-
greep van de kliko naar de straat 
wilt zetten.

U wilt iets 
‘effe’ kwijt

Dat kan! Deze rubriek staat open 
voor lezers van De Vierklank en 
kan ingezet worden om opmer-
kelijke zaken onder brede aan-
dacht te brengen. Er wordt niet 
gescholden, persoonlijke zaken 
zijn niet welkom en het is ook 
niet de bedoeling dat er oever-
loze discussies in de krant ont-
staan. Stukken dienen in Word 
per mail ingezonden te worden 
naar info@vierklank.nl en mo-
gen niet meer dan 250 woorden 
bevatten. De redactie behoudt 
zich - zonder opgave van reden 
- het recht voor om niet tot plaat-
sing over te gaan.

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

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

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

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

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar
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Diana had de ziekte van Huntington

Diana maakt ongecontroleerde 
bewegingen en ze is voor mij 
moeilijk verstaanbaar. Het is 
mensonterend, deze ziekte, die 
bovendien erfelijk is: als één van 
de ouders het heeft, heeft elk 
van de kinderen een risico van 
50% om de ziekte ook te krijgen. 
Diana’s vader had het en hij is 
inmiddels overleden.

Ik heb te doen met Diana. Het 
is een week voor haar 41e  - en 
laatste  - verjaardag. Ondanks 
de ziekte regisseert ze de 
onderwerpen van het gesprek. 
Haar uitvaartkist moet blauw 
zijn, evenals de kleding van de 
mannen bij haar uitvaart. Diana 
heeft ook nagedacht over de 
muziek die ze wil laten horen. 
Wat een krachtige vrouw!

Een paar dagen na die bewuste 
verjaardag overlijdt ze, temidden 
van haar naaste familie. Ze is nu 
verlost van de ziekte, die haar 
steeds meer in zijn greep kreeg. 
Als ik word gebeld zetten we het 
scenario, dat we samen hebben 
doorgesproken, in gang. Wij 
brengen haar lichaam  - op verzoek 
van Diana zelf  - naar het LUMC in 
Leiden, expertisecentrum voor 
de ziekte van Huntington, waar 

Ik stap een licht, modern appartement binnen. Patrick laat me binnen en stelt me voor aan zijn vrouw Diana 
en haar moeder Josje, die mij heeft uitgenodigd om samen de laatste wensen van Diana te bespreken. 
Diana heeft de ziekte van Huntington, een erfelijke ziekte die het dagelijks leven ernstig beïnvloedt en 
waarbij patiënten uiteindelijk volledig afhankelijk worden van de zorg van anderen. De ziekte kent hoe dan 
ook een fatale afloop. Diana heeft daarom gekozen voor euthanasie.

onderzoek van haar hersenen zal 
plaatsvinden. Dat draagt bij aan 
de kennis over de ziekte. Bij het 
vertrek staan buren en vrienden 
met ballonnen in een erehaag. Zo 
doen ze haar uitgeleide. 

Na de obductie brengen wij 
haar naar het uitvaartcentrum. 
Moeder Josje verzorgt en kleedt 
haar dochter, samen met haar 
partner, Diana’s stiefvader. Ik hoor 
Josje lieve woorden zeggen en 
zie haar het lichaam van Diana 
koesteren.

Samen met echtgenoot Patrick 
vullen we de details van de 
uitvaart aan. Hij verwacht dat veel 
mensen op de dag van de uitvaart 
hun medeleven willen betuigen. 
Om dat mogelijk te maken is er 
een online condoleanceregister, 
waar woorden, foto’s en video’s 
gedeeld kunnen worden. 

Op de dag van de uitvaart 
organiseren we een Farewell 
Drive: buiten het uitvaartcentrum 
staat de uitvaartkist op een baar, 
temidden van bloemen. Haar 
naaste familie zit bij haar en 
op een beeldscherm staat een 
foto van Diana. Tientallen auto’s 
met belangstellenden komen 

een laatste groet brengen door 
stapvoets langs de kist en de 
familie te rijden. De bloemenzee 
wordt alsmaar groter. Het verkeer 
in de buurt komt tot stilstand 
door de grote opkomst. Na 
afloop rijden we met de naaste 
familie en vrienden in stoet 
naar het crematorium voor de 
afscheidsbijeenkomst, die live via 
internet te volgen zal zijn.

Ik zal Diana niet vergeten. 
Een mooie, sterke vrouw die 
uiteindelijk is geveld door de 
ziekte van Huntington. Een ziekte 
waar ze zo krachtig mee omging. 
Geliefd door velen en in het 
bijzonder door haar Patrick en 
haar moeder Josje. Die zou ik het 
liefst vasthouden en knuffelen. 
Dat doe ik ook, in gedachten.

Koop Geersing
Register Uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

advertorial

Werkgroep ArtTraverse verder 
zonder Rita Maas 

door Guus Geebel

‘Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de tien jaar voorzitterschap van de werkgroep ArtTraverse. 
Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Ik verheug me ook wel weer op een heleboel nieuwe 

mogelijkheden’, zegt Rita Maas. Zij beëindigde op 1 juni het voorzitterschap van de 
werkgroep ArtTraverse en organiseerde in die tijd zo’n veertig exposities.

Rita Maas werd geboren in Meppel 
en groeide op in Rotterdam waar 
haar ouders toen zij anderhalf was 
naartoe verhuisden. Met tijdgeno-
ten van de lagere school heeft ze 
nog steeds reünies. Ze ging naar 
het gymnasium en deed daarna 
de lerarenopleiding aan wat nu de 
Hogeschool Rotterdam is. Ze deed 
tekenen en kunstnaaldwerk, een op-

leiding die op het onderwijs gericht 
was, maar Rita had de intentie om 
kunstenaar te worden. Toen ze op 
22-jarige leeftijd afgestudeerd was 
kreeg ze haar eerste baan in Lim-
burg. Daar ontmoette ze ook haar 
echtgenoot waarmee ze nu vijftig 
jaar getrouwd is. ‘Hij zat op de 
HTS in Heerlen en dat was voor 
mij reden om in Sittard les te gaan 

geven in creatieve vakken. Na twee 
jaar gingen we naar Rotterdam 
waar mijn man economie ging stu-
deren. Ik was toen zwanger en heb 
een half jaar niet gewerkt.’

Kunstenaar
‘Mijn man deed eerst een jaar 
avondstudie maar omdat het te 
lang zou gaan duren is hij overdag 
gaan studeren en ben ik in Gouda 
les gaan geven in het beroepson-
derwijs. Op mijn 29ste, ik had in-
middels twee kinderen, ging ik in 
Zwijndrecht aan het Walburg Col-
lege lesgeven. Op mijn 57ste ben 
ik daar gestopt. Het was een school 
voor havo atheneum waar ik in de 
onderbouw handvaardigheid gaf en 
in de bovenbouw textiele werkvor-
men.’ Rita Maas heeft als uitvoe-
rend kunstenaar geëxposeerd op 
de Floriade en in Ahoy. Zij heeft 
verschillende prijzen gewonnen. 
Rita maakte wandkleden voor on-
der meer de Kamer van Koophan-
del Rotterdam, Waterwinbedrijf De 
Biesbosch en voor particulieren. 
‘Toen het Walburg College naar 

een multifunctioneel gebouw met 
een bibliotheek en een theater ver-
huisde heb ik me bezig gehouden 
met de inrichting en aankleding er-
van. Bij open dagen werden in het 
theater werken die leerlingen in de 
les hadden gemaakt opgehangen.’   
 
Voorzitter
Rita Maas woont nu 27 jaar in Bilt-
hoven. Zij maakte kennis met de 
exposities die in het gemeentehuis 
werden gehouden door Elisabeth 
Varga die er exposeerde. ‘Elf jaar 
geleden werd ik benaderd door 
Dorja Egberts die vroeg of ik haar 
als voorzitter van de werkgroep 
ArtTraverse wilde opvolgen en 
dat deed ik in 2010. De werkgroep 
bestaat verder uit Evert Bouws, 
Katrien Kroes, Lilian Oldenhof en 
Ellen Spanjaard. Het is een echte 
vriendenclub met verschillende 
kwaliteiten. De werkgroep ArtTra-
verse is één van onderdelen van de 
Stichting Kunst en Cultuur (SKC) 
en organiseert vier keer per jaar 
exposities van september tot mei. 
Per 1 juni heeft Rita het voorzit-
terschap neergelegd. ‘De reden is 
dat ik vind dat je na tien jaar ook 
anderen de ruimte moet gunnen. 
Ik ben samen met de werkgroep 
en SKC-voorzitter EllenThier heel 
betrokken geweest bij het zoeken 
naar een opvolger.’ Rita heeft er het 
volste vertrouwen in dat de nieuwe 
voorzitter van de werkgroep Lucie 
Musterd prima in het team past. 

Veel werk
‘Als voorzitter organiseerde ik de 
vergaderingen van de werkgroep, 
stelde de agenda samen en onder-
hield het contact met de SKC. We 
vergaderden vier keer per jaar met 
een goede taakverdeling.’ Rita 
Maas had heel veel contact met de 
kunstenaars die kwamen expose-
ren. ‘Ik benaderde ze, sprak atelier-
bezoeken af en ging daar met en-
kele leden van de werkgroep heen. 
Ook nodigde ik de kunstenaar uit in 
het gemeentehuis om samen met de 
werkgroep de ruimte te bekijken. In 
een museum is dat vaak een vier-
kante ruimte waar je langs de wan-
den loopt, de traverse is een verhaal 
waar je doorheen wandelt. De kun-
stenaar is bij de inrichting de baas 
en heeft een plan, maar wij zijn wel 
kritisch en zeggen wanneer iets niet 
kan. Toen ik het overnam was de 
opening van een nieuwe expositie 
altijd op vrijdag om half vijf, niet 
zo’n geschikte tijd voor veel men-
sen. Vrij snel daarna hebben we dat 
verplaatst naar de zondag om drie 
uur. Gelukkig is de samenwerking 
met de gemeente ontzettend goed 

en de cultuurwethouders waren al-
tijd zeer betrokken. Bij de opening 
zijn altijd twee of drie bodes aan-
wezig die onder meer de drankjes 
verzorgen. De hapjes verzorgen 
we zelf. Verder regelen we in over-
leg met de kunstenaars dat een er 
goede, liefst bekende, opener is. 
Vaak is er ook muzikale onder-
steuning. Bij de opening leggen 
we De Kunstkrant op de stoelen, 
Daarin staan aankondigingen van 
exposities die in Nederland worden 
gehouden. De opkomst is over het 
algemeen groot, soms wel tegen de 
300 bezoekers, wat in deze corona-
tijd niet kan.’

Exposanten
‘We richten ons op goede kunste-
naars uit het hele land en dat kan 
ook in de buurt zijn, zoals Truus 
Werners en Marie-José Wessels die 
in Bilthoven wonen. Van Marie-
José staat in het Hogelandsepark in 
Utrecht het ‘Monument voor de Po-
lar Bears’. In de tien jaar heeft Rita 
zo’n veertig exposities ingericht. 
Het was heel gevarieerd. Ze noemt 
enthousiast een aantal kunstenaars 
van naam die hebben geëxposeerd. 
‘ArtTraverse is echt een begrip in 
Nederland, zeker bij kunstenaars. 
Als ze zeggen dat ze hier hebben 
geëxposeerd wekt dat vaak bewon-
dering. Ik heb nooit meegemaakt 
dat kunstenaars als ik ze benaderde 
zeiden ik ga er eens over nadenken. 
Iedereen wil en we hebben een lan-
ge lijst. Degenen die geëxposeerd 
hebben krijgen altijd een uitnodi-
ging en ook de kunstenaars nodigen 
mensen uit. Dat betekent dat er uit 
het hele land mensen komen.’

Coronacrisis
Rita Maas vindt het jammer dat 
haar opvolger Lucie Musterd net 
met de coronacrisis als voorzitter 
begint. Wanneer en op welke wijze 
er weer exposities georganiseerd 
kunnen worden is nu nog niet dui-
delijk. Het gemeentehuis is beperkt 
toegankelijk en voor de exposities 
van ArtTraverse betekent dit dat die 
niet bezocht kunnen worden. ‘We 
keken uit naar een tentoonstelling 
met werk van Ton Albers die in 
2017 overleed en Bert Grotjohann 
die het nagelaten werk van Ton Al-
bers beheert, maar zelf ook tekenin-
gen en glaswerk zou exposeren. De 
nadruk zou liggen op aquarellen, 
tekeningen en litho’s van Ton Al-
bers.’ Rita hoopt dat deze expositie 
later alsnog gehouden kan worden. 
‘Als vraagbaak sta ik altijd ter be-
schikking van Lucie Musterd en de 
vriendschap met de werkgroeple-
den blijft zeker bestaan.’

Rita Maas zette zich tien jaar intensief in voor de exposities in het 
gemeentehuis.

In de tuin van de familie Maas staan twee flamencodanseressen gemaakt 
van cortenstaal van Elisabeth Varga (ϯ 2011). Door haar maakte Rita 
Maas kennis met de exposities bij het gemeentehuis.
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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

Alle Lasagnes
€ 1,25
100 gram

Voorgekookte
Bistro-krieltjes

€ 1,39
400 gram

Hollandse 
Pluksla of Botersla

€ 1,39
Per zakAanbiedingen met een * geldig op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 juni.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Pitloze
Watermeloen
Heel of per part 
Per kilo € 0,99
Wilde 
Perziken 
500 gr € 1,99

Kersentijd…. 
Dan maken wij…..
Kersentaart

Nu € 15,95
Havermout-koekjes 
Per pak € 3,99

Desem Stokbrood
wit of bruin
2 voor  € 3,00
Desem
Volkoren 
Nu € 1,99

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Donderdag, vrijdag 
en zaterdag

Hebben we weer 
een super mooi 
assortiment met 

luxe voorgerechten 
en hoofdgerechten.

Houd Facebook 
en Instagram 
in de gaten..!!

DE LAATSTE WEEK…
ASPERGES van 

onze teler Mark de Wit
SCHERPE DAGPRIJZEN
En GRATIS geschild…!!!

Van onze eigen teler…
Hollandse KERSEN…

Hollandse AARDBEIEN…
en nog veel meer HOLLANDS

Alleen Ma Di Wo
01
07

30
06

29
06

Paella 
Rijk gevuld met vis

€ 1,75
100 gram

Heerlijk met warm weer… 
Koude Macaroni schotel

€ 1,25
100 gram

Vers van de traiteur

Groot assortiment 
koude schotels en salades!

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 juni
t/m woensdag 1 juli

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 6.50

Gebraden entrecote
Gebraden kiprollade
Gebraden gehakt

Filet Americain
Kip-walnoot salade
Bieslook-paté

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Kipsaté

Gemarineerde biefstuk

Duitse braadworst

Verse kipdrumsticks

5
VOOR 6.-

100
GRAM

Verse varkensworst

1
KILO 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

SAMEN
VOOR 10.-

SAMEN
VOOR 20.-

2.65

4 GEPANEERDE SCHNITZELS 
+ 500 GRAM GEHAKT

BBQ PAKKET
4 FILETLAPJES
4 HAMBURGERS
4 KIPDIJSATÉ 
4 BBQ WORSTJES

500
GRAM 6.50

VERS GEBRADEN 
CRANBERRY MIX

BOEREN AMBACHT 
KAAS

4.98250
GRAM

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS

4 + 1
GRATIS



Het bedrogen oog
‘Alleen God bestaat. De mens is gezichtsbedrog,’ zei Jean-Paul 
Sartre, de beroemde Franse schrijver, filosoof, Nobelprijswinnaar 
en uitvinder van het existentialisme, de filosofische en literaire stro-
ming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectivi-
teit vooropstelt en iedere persoon beschouwt als een uniek wezen, 
verantwoordelijk voor eigen daden en eigen lot binnen zijn absurde 
en zinloze bestaan. 

In de Kunstkelder van de Bilthovense Boekhandel is het dezer dagen 
nét even wat anders. De objecten op de schilderijen van de leerlingen 
van de Bilthovense beeldend kunstenaar Dioni ten Busschen zijn soms 
zo levensecht dat je ze bijna zou willen oppakken, maar ze zijn toch 
echt geschilderd op het platte vlak. Het thema van deze tentoonstelling 
is de klassieke techniek van de Trompe-l’oeil, dat letterlijk gezichtsbe-
drog betekent..

Al in de Griekse oudheid waren 
kunstschilders elkaar aan het 
overtroeven in het gezichtsbe-
drog: een bekend verhaal is dat 
van de kunstenaar Zeuxis, die 
druiven schilderde die zo realis-
tisch waren dat de vogels er op 
afvlogen, waarop tijdgenoot Par-
rhasius een linnen gordijn schil-
derde dat zo echt leek dat Zeuxis 
het opzij wilde schuiven. Een 
lust voor het oog dus, en het leert 
ons dat we goed moeten kijken 
naar wat we menen te zien: er 
schuilt soms meer achter iets of 
iemand dat we denken.
            (Peter Schlamilch)

De Bilt opnieuw 
Fair-trade Gemeente

De gemeente De Bilt mag zich ook 
in 2020 en 2021 ‘Fair-trade Ge-
meente’ blijven noemen. Opnieuw 
was er in de verschillende kernen 
van de gemeente genoeg aanbod 
aan fair-trade producten in win-
kels en in de horeca. En belangrijk: 
voldoende consumenten, bedrijven 
en organisaties die fair-trade pro-
ducten aanschaffen en gebruiken. 
Met name in de supermarkten zijn 
steeds meer producten verkrijgbaar 
met een fair-trade keurmerk. 

De landelijke jury beschouwt De 
Bilt als een inspirator voor veel 
andere gemeenten. Dat blijkt on-
der meer uit het verkrijgen van de 
eerste Fair-trade Clubtitel door FC 
De Bilt. De Agger Martini Groep 
in Maartensdijk is zelfs de eerste 
Fair-trade Scoutinggroep ter we-

reld. Daarnaast speelt de werkgroep 
Fair-trade De Bilt samen met ande-
re organisaties jaarlijks een belang-
rijke rol bij de organisatie van de 
Biltse Week van de Duurzaamheid.

Uitbreiding
De jury heeft ook veel waardering 
voor het door het lokale kernteam 
gepresenteerde plan voor de uit-
breiding van de bestaande activi-
teiten. Dat plan houdt onder meer 
in een toename van het aantal Fair-
trade scholen en kerken. Ook hoopt 
het kernteam andere sportclubs en 
scoutinggroepen enthousiast te krij-
gen om zich bij de Fair-trade cam-
pagne aan te sluiten. 

Forten
Nieuw is het plan om samen met 
andere gemeenten de forten van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie in het 
licht van de aanstaande erkenning 
als UNESCO Werelderfgoed, ertoe 
te bewegen om in hun horecavesti-
ging fair-trade producten op de me-
nukaart te plaatsen. De werkgroep 
roept diegenen die willen helpen 
dat plan te verwezenlijken, op om 
zich te melden via fair-tradede-
bilt@gmail.com.

Bijdrage duurzame ontwikkelings-
doelen
Nederland telt inmiddels 89 Fair-
trade Gemeenten en wereldwijd 
zijn het er ruim 2000. Daarmee le-
vert de campagne een forse bijdra-
ge aan niet minder dan 10 van de 
ook door Nederland onderschreven 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de Verenigde Naties.
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advertentie

Maartensdijk wil meewerken 
aan woningbouw

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wil de komende jaren, naast de lopende bouwprojecten, een versnelling in 
de woningbouw realiseren. De gemeente zoekt hiervoor locaties binnen de bebouwde kom en ook 
daarbuiten. 25 juni bespreekt de gemeenteraad hoe inwoners zo goed mogelijk bij deze zoektocht 

betrokken kunnen blijven. Daarnaast wil de raad een kennisteam van deskundige inwoners vormen.

De zoektocht naar nieuwe locaties 
is slechts een van de maatregelen 
om iets te doen aan de wooncrisis. 
Er zijn ook al andere maatregelen 
genomen: zo wordt van project-
ontwikkelaars geëist dat zij huizen 
bouwen die passen bij de Biltse 
woonwens en wordt ingezet op 
bouwen buiten de bebouwde kom. 
Over dit laatste is de gemeente 
in gesprek met de provincie. Ge-
meenteraad en college willen 845 
woningen bouwen tussen 2016 
en 2026 met een aanzienlijk deel 
midden-huur-woningen en 450 so-
ciale huurwoningen tussen 2016 en 
2030. Een deel van deze opgave is 
al gerealiseerd en lopende bouw-
projecten gaan gewoon door. 

Nieuwe start
Eind januari maakten inwoners, be-
wonersverenigingen, belangenor-
ganisaties en gemeente een nieuwe 
start met elkaar. Per dorp of wijk 
bespraken zij de mogelijkheden 
voor het vervolgproces en het be-
reiken van de woningbouwopgave. 
Hierop voortbouwend spraken 

raadsleden elkaar in de tweede helft 
van april over de inrichting van het 
verdere participatieproces en de op-
dracht aan het kennisteam. 

Maartensdijk Zuid
Het voorstel over het participa-
tieproces en het instellen van een 
kennisteam werd ter voorbereiding 
op de raadsvergadering op 25 juni 
besproken in de Raadscommis-
sie Openbare Ruimte op 11 juni. 
Door de beperkingen als gevolg 
van de coronamaatregelen was het 
nog niet mogelijk om in fysieke 
aanwezigheid inspraakreacties in 
de commissie te geven. Voorzitter 
Frank Mulder sprak namens bewo-
nersvereniging Maartensdijk-Zuid 
in: ‘Eind mei hebben wij een brief 
gestuurd waarin wij onze zorgen 
uitspreken over de inhoudelijke en 
procesmatige invulling van de wo-
ningbouwopgave van de gemeente 
De Bilt en waarin wij een expliciet 
verzoek doen onze bewonersver-
eniging actief te betrekken in het 
participatieproces bij de uitwer-
king ervan. U stelt de gemeente-

raad voor om uit te gaan van een 
participatieniveau van ‘meeden-
ken’. U beargumenteert dit voorstel 
door er op te wijzen dat niet alle 
aanwezigen tijdens de startbijeen-
komst in januari 2020 bereid waren 
om  meer te doen dan meedenken. 
Daarmee negeert de aanwezigen 
die het tegendeel aangaven, maar 
ook het signaal van ons dat wij een 
actieve rol (meewerken) ambiëren. 
Uw argumentatie om te kiezen voor 
het participatieniveau ‘meedenken’ 
is flinterdun. Wij dringen dan ook 
aan om voor het participatieproces 
voor de woningbouwopgave het 
participatieniveau `meewerken’ te 
kiezen. Daarnaast vragen wij een 
transparant en herleidbaar proces 
bij de uitwerking’.  

Verbonden
Maartensdijk Verbonden! is een 
groep betrokken Maartensdijkers 
welke voor wat betreft het partici-
peren bij het invullen van de ko-
mende woningbouwopgave voor de 
gemeente De Bilt in het algemeen 
en de opgave voor de kern Maar-

Maartensdijkers willen graag betrokken worden bij de plannen voor woningbouw.
Beeldend kunstenaar Dioni ten Busschen te midden van enkele werken 
van haar leerlingen.

tensdijk specifiek een samenstel-
ling kent vanuit meerdere wijken 
van het dorp en graag wil samen-
werken met de gemeente De BiIt. 
Jessica Creijghton sprak hiervoor 
in: ‘Vanuit de bevolking van Maar-
tensdijk is er een sterke behoefte 
aan een krachtige participatie 
rondom invulling van de woning-
bouwopgave. Voor Maartensdijk en 
zijn inwoners is alles wat rondom 
woningbouw speelt zo belangrijk, 
dat het participatieniveau ‘meeden-
ken’ alleen niet voldoende is. Wij 
zien graag dat bewoners vanaf mo-
ment één via het participatieniveau 
‘meewerken’ bij het uitwerken van 
de opgave betrokken worden. Wij 
vragen de gemeenteraad om Maar-
tensdijk Verbonden! als officiële 
gespreks- en participatiepartner bij 
het komende participatieproces te 
betrekken op het niveau van ‘mee-
werken’ en niet van ‘meedenken’. 

Meebepalen
Vanuit het Kernteam De Bilt 2050 
(een burgerteam, dat is opgericht 
naar aanleiding van het recente 
maatschappelijk debat over de aan-
wijzing van Bouwlocaties) sprak 
Jan Willem Wieltink: ‘Het parti-
cipatieniveau kan volgens de ge-
meente ook ‘meewerken’ worden 
als er bereidheid is verantwoorde-
lijkheid te nemen. Wij denken dat 
het gemeentebestuur moet kiezen 
voor échte samenwerking met be-

trokken partijen en dus voor het 
participatieniveau ‘meebepalen’. 
Dat is de beste manier om vertrou-
wen bij de inwoners te herstellen. 
Bij het punt inrichting van het Ken-
nisteam wordt enerzijds gelet op 
een goede expertise bij de speci-
fieke opgave en anderzijds op een 
goede vertegenwoordiging van de 
wijken/dorpen. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden. Fijn is 
dat het College het aanbod vanuit 
de hoorzittingen om specialisten 
te betrekken zo enthousiast heeft 
ontvangen. Graag horen we waar 
de deskundigen die bereid zijn mee 
te denken zich kunnen aanmelden’. 

Niveau
In deze vergadering van de Raads-
commissie ging onnodig veel van 
de tijd (bijna 2 uur) verloren aan 
het spreken over aantallen en soort 
van te bouwen woningen en vooral 
waar; uiteindelijk werd het getal 
van 200 nieuwe woningen in Maar-
tensdijk uitgesproken. Onduidelijk 
was en bleef het dan waar en wan-
neer. En het agendapunt (6) van 
deze vergadering ging alleen maar 
over de ‘niveau-vraag’; men geeft 
inwoners hierbij de gelegenheid 
wensen en ideeën aan te leveren. 
Mag men dan mee-weten, meeden-
ken, meewerken of meebepalen? 
Die vraag beantwoordt de gemeen-
teraad wellicht op 25 juni.
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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.

van € 3,99 per sixpack 

€ 2,50
ALLE SIXPACKS

Dorresteinweg 72b Soest 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Geldig van woensdag 
24 juni t/m dinsdag 30 juni. 

Van Afrikaan tot Salvia
Van Vlijtig Liesje tot Lobelia
Kom zelf kijken, er is zoveel keus
en onze kwaliteit, die is fameus
Zeg dus maar YES
In elk pack zitten er ZES
En ze gaan verdraaid hard
Want ze kosten 
NOG MINDER DAN driekwart
Dus kom snel voor de uwe
Maarrrrrrrrr …….
Houd wel 1,5 m afstand en NIET ‘duwe(n)’
Uit de nieuwe gedichtenbundel
van: P.C. Hooft(pijn)

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

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

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

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

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

MENS is ook…
VACATURE

Bestuurslid Bestuur MENS De Bilt
Het Bestuur van MENS De Bilt is een Toezichthou-
dend Bestuur. De Bestuursleden hebben verschil-
lende aandachtsvelden waarover zij de directeur 
adviseren, waaronder het financiële domein. 
Jaarlijks zijn er vijf vergaderingen. Daarnaast wor-
den er door de Bestuursleden diverse activiteiten 
ontplooit, zoals werkbezoeken, contacten met 
het personeel en de jaarlijkse Bestuursevaluatie.  
MENS De Bilt speelt een belangrijke rol in het so-
ciaal domein. Het Bestuur ondersteunt de direc-
teur als sparringpartner bij de strategische beslis-
singen die in dit kader genomen moeten worden. 

Wij komen graag in contact met een kandidaat 
Bestuurslid (portefeuille financiën), die de 
nodige financiële kennis heeft, maar ook bereid 
en in staat is het Bestuur als team te versterken. 
Kijk voor de volledige vacaturetekst op onze 
website www.mensdebilt.nl.

Mensen gezocht met 
passie voor afval 

Ben jij degene die zich ergert aan al het afval? En denkt dat het 
beter kan? Dit is je kans om in actie te komen. Duurzaam de Bilt 
brengt mensen rond dit thema bij elkaar en stimuleert ze met hun 

interesse voor circulaire economie een bijdrage te leveren 
aan een duurzaam De Bilt. 

Helaas loopt het met afval uit de 
hand. Oceanen vol plastic. En gebruik 
van fossiele bronnen zoals gas ver-
oorzaakt aardbevingen. In Nederland 
hebben we 2,9 keer de aarde nodig om 
aan de vraag naar grondstoffen te vol-
doen. Als we in actie komen dan kun-
nen we hier, ieder op zijn eigen wijze, 
iets aan doen. 

Doe je mee
Duurzaam De Bilt zoekt mensen die 
een verschil willen maken omdat ze 
zien en weten dat het rond afval be-
ter kan. De overheid wil in 2050 een 
circulaire economie hebben. Zij werkt 

daarvoor samen met het bedrijfsleven 
om de Nederlandse economie in 2050 
volledig te laten draaien op herbruik-
bare grondstoffen. Dit kan de over-
heid en het bedrijfsleven niet alleen. 
Ook inwoners kunnen hier een bijdra-
ge aan leveren. Die mensen die hier-
over na willen denken, ideeën hebben 
en resultaten willen neerzetten, die 
mensen zoekt Duurzaam De Bilt. Doe 
jij mee vanuit je eigen passie, kennis, 
vaardigheden en enthousiasme?

Met elkaar
Als zich een groep aanmeldt, dan or-
ganiseert Duurzaam De Bilt tijdens 

de Week van de Duurzaamheid ( 9-18 oktober 
2020) een kick off. Het is aan de groep om het 
plan verder te ontwikkelen en te gaan uitvoeren. 
De kick off is dus een springplank voor verdere 
activiteiten.

Duurzaam De Bilt
Een betere wereld begint bij jezelf, met elkaar 
en.... met wereldwijd effect. De Global Goals staan 
daarom centraal in de Week van De Duurzaam-
heid. Duurzaam De Bilt bestaat uit vijf koplopers: 
BENG!, Biltsheerlijk, Werkgroep Fairtrade, Samen 
voor De Bilt en de Wereldwinkel. De gemeente De 
Bilt ondersteunt deze week. Zie www.duurzaamde-
bilt.nl.  (Joanne Penning)

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

KIK 
accountants & belastingadviseurs 
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al 
sinds 1985. Ieder lid van ons team is 
gespecialiseerd in kennis op het ge-
bied van administratie/accountancy 
en/of belastingen ... [lees meer]

3 + 1 
GRATIS

Heerlijke 
REUZEN SPRITS 

WALDKORNPUNTJES

6 stuks 
van 4,95 
nu € 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Verder over de Baronbrug
door Henk van de Bunt

‘Wat een bemoedigend artikel in uw krant over het ijzeren bruggetje van landgoed Houdringe; 
zo reageerde Harry van de Kuil op het artikel over de restauratie  van de zgn. ‘Baronbrug’. 

En hij was niet de enige; ook Sicco Röder reageerde ‘met veel genoegen’. 

Met Harry en Els van de Kuil en 
Jan Brouwer gingen we daadwer-
kelijk terug naar begin vijftiger 
jaren van de vorige eeuw: ‘We heb-
ben er fijne herinneringen aan. Het 
was een hele andere tijd en heel stil 
in het bos. Je hoorde de vogels en 
in hoofdzaak de specht en de koe-
koek’. 

Harry vertelt verder: ‘In die tijd 
zagen we, dat een huisknecht in 
zwarte broek en rood-wit gestreept 
jasje de brug van de ketting haalde 
en over de Houdringsevaart draai-
de. Hij lag tegen de kant van het 
landgoed. De schuiten bij de loswal 
konden er dan prima langs. Er staan 
nog wat oude houten palen van, 
buiten het stenen draaihoofd’.

Dolk
‘Wij gingen met de kleuterschool 
(van juffrouw Dolk) eens per jaar 
naar het landgoed. We zaten dan 
in het weiland aan de Holle Bilt 
onder de grote eikenboom, die er 
nog staat. Wij liepen dan vanaf de 
school aan de Burgemeester de 
Withstraat, langs bakkerij Molen-
beek en o.a. slagerij Blonk, over de 
destijds nog aanwezige brug over 
de vaart, naar de Holle Bilt, toen 
nog Utrechtseweg geheten. Het in-
gangshek is er nog, maar het oor-
spronkelijke laantje, met aan beide 
zijden een meidoornhaag, is er niet 
meer. Zo gingen we door dat laantje 
met aan het einde een ingang naar 
links het weiland in. We kregen 
dan van de dienstmeisjes choco-

lademelk en iets lekkers. Als alles 
uitgedeeld was kwamen de Baro-
nes en de Baron van Boetzelaer er 
ook bij. Wij speelden en wandelden 
heel veel in het bos; we zochten 
makkejannen (echt Stichts dialect 
voor tamme kastanjes) bij de ten-
nisbaan of aten een Arabische knol 
(grote radijsachtige), die we uit het 
bouwland trokken’. 

Bruggetje 
‘Ik weet dus nog dat het baronbrug-
getje voor het laatst gerepareerd 
is door Klarenbeek, de Smit van 
de Hessenweg in De Bilt. Vroeger 
werd de vaart uitgebaggerd. Hij liep 
rond de buitenplaats. Ik heb daar 
op de vaart leren schaatsen. Het 
mooiste en breedste ijs was vanaf 
de Looydijk tot de ingangsbrug met 

klok-bel voor het huis en na de brug 
tot voorbij de tennisbaan. De vaart 
kwam vanaf de Biltse Grift; waar 
nu het fietspad is, vanaf de krui-
sing vanaf de Holle Bilt, stroomde 
hij rechtdoor langs de muur van de 
grote moestuin van Houdringe’.  

Noodlanding
Jan Brouwer woonde op de hoek 
van de Soestdijkseweg Zuid en de 
Holle Bilt. Ook hij weet nog, dat in 
tijdens de oorlog een vliegtuig met 
zijn linkervleugel, bij een noodlan-
dingspoging, de daar nu nog aan-
wezige rode beukenbomen aan de 
Holle Bilt raakte, linksom sloeg en 
in aantal woningen (15-21) aan de 
Soestdijkseweg terecht kwam.

In het weiland van Houdringe aan 
het einde van de Looydijk, stond 
precies in het verlengde daarvan 
ooit de ‘dikste’ boom van Neder-
land. In de Telegraaf van 27 juni 
1933 wordt deze eeuwenoude reus 
op het landgoed Houdringe in De 
Bilt omschreven: ‘In een aan het 
landgoed grenzende weide, waar 
de merries met haar dartele veu-
lentjes de vreugde van den zomer 
genieten, rijst een machtige Cana-
deesche populier omhoog, 48 meter 
lang met een vlucht (spanwijdte) 
van 35 meter. Dit is - de gegevens 
zijn betrouwbaar - werkelijk de 
aller dikste boom van ons land. 
Naar schatting, moet hij reeds den 
hoogen leeftijd van drie honderd 

jaar hebben bereikt. De boom werd 
door de aanwezige natuurvrienden 
gemeten. Nadat de duimstok langs 
het touw gelegd was, dat op borst-
hoogte den boom had omspannen. 
bleek dat de omvang van den Cana-
deeschen populier zeven meter is’. 

Meerstammig
Het planten van speciaal meerstam-
mig geselecteerde, van samenge-
stelde bomen en van bomen van 
zeer dicht opeen was een gebrui-
kelijke praktijk. Bijna alle 19de 
eeuwse parken kennen die bomen; 
bijna alle landschapsarchitecten 
hebben ze laten planten. Velen zijn 
verdwenen omdat er delen afbra-
ken of voor holle gevaarlijke boom 
werden versleten. Het planten van 
samengestelde bomen en boom-

De Vierstammige beuk bij de noordzijde van de baronbrug.

Die aan de zuidzijde van de baronbrug weet helemaal van wanten.

Jan Brouwer (links) en Harry van de Kuil langs de Holle Bilt; achtergrond 
Houdringe en rechts de drie rode beukenbomen.

boeketten is volgens experts nodig 
voor de instandhouding van groen 
erfgoed. Bij Houdringe staan op 
meerdere plaatsen rijtjes beuken en 
eiken, die telkens samen leken te 
zijn opgegroeid. Het is bekend van 
boswachters dat het soms heel nor-
maal was meerdere bomen in één 
plantgat te zetten. Bij de baronbrug 
aan weerzijden ervan vindt men 
twee boomgroepen als hakhout. 

Baronbrug
Met veel genoegen las Sicco Rö-
ling het artikel van 17 juni ‘over 
het bruggetje aan de Vissersteeg. 

Als geboren Bilthovenaar heb ik 
heel veel stappen liggen in het 
Houdringebos. Nooit heb ik op 
enig moment stilgestaan bij de 
geschiedenis van deze brug, nota 
bene een draaibrug. Veel ouderen 
hebben vaak moeite met het gemak 
waarmee afstand wordt gedaan van 
verwaarloosde, lokale monumen-
ten; dit was bijvoorbeeld het geval 
bij de sloop van de Melchiorbank. 
Het is daarom extra te prijzen, dat 
plotsklaps een op het eerste gezicht 
weinig opvallend bruggetje de 
volle aandacht krijgt. En… in oude 
glorie wordt gerestaureerd. Hulde.’

Harry van de Kuil ging met de kleuterschool (van juffrouw Dolk) eens 
per jaar naar het landgoed naar het weiland aan de Holle Bilt onder de 
grote eikenboom. 

Jan Brouwer woonde op de hoek van de Soestdijkseweg Zuid en de Holle 
Bilt. (foto Jan Brouwer). 

Ouderen d’Amandelboom 
weer naar buiten

Zaterdag 13 juni was het weer mogelijk voor bewoners van verpleeg- 
en verzorgingshuizen om buiten op het terras te luisteren naar muziek. 
Na bezoeken aan Weltevreden en de Bremhorst, waar de mensen van-
uit hun open raam konden luisteren naar muziek, kon Ebbe Rost van 
Tonningen op zijn accordeon deze keer wel in de tuin terecht tegen-
over een vol terras. Een verrassend duet werd opgevoerd op de klank 
van Ebbe’s walsen en tango’s door een kip, toen die luid kakelend een 
ei legde. [HvdB] 

De Coronatijd biedt weer wat meer vermaak in de buitenlucht.
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KIPFILET SATE VLEES
Voor op de barbecue, in de oven of lekker in de pan.
Gemarineerd met ketjap, kruiden, sambal en een 
vleugje knoflook erin, helemaal op smaak!! 100 gram 1,25

KIP DIJFILET
Heerlijk voor al uw kipgerechten. Wordt niet droog!
Mals & vol van smaak, lekker voor uw ovenschotel of
voor op een stokje op de BBQ?!! 100 gram 0,99

BOEREN GEHAKT
80% rundvlees & 20% varkensvlees; heerlijke mix!
Lekker gekruid & met groenten gevuld; helemaal 
panklaar dus bakken maar!! 500 gram 4,98

RUNDER ENTRECOTE BURGER
Met een volle vleessmaak... Een topper! Mals & mager
Lekker van de BBQ of uit de pan... en natuurlijk lekker
op een broodje met sla, tomaat, uiringen... 3 stuks 4,20

INDISCHE WOKREEPJES
Op veler verzoek: met o.a. malse kipfilet, Oosterse
kruidenolie & wok groenten; milde smaak; niet te 
scherp!! Alleen even kort roerbakken 100 gram 1,00

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Zomerse tips van deze week:

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 onze winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 juni t/m zaterdag 27 juni. 

Zetfouten voorbehouden.

KALFS KARBONADE
Met een beentje. Super op de barbecue of in de

oven

100 gram 2,75
PROCUREURLAPJES
Om langzaam te garen, aan een stuk of lapjes 100 gram 1,25

GORDONBLEU HAASJES
Met o.a. varkenshaas, ham, kaas & kruiden.
Heerlijke smaak combinatie en eenvoudig te bereiden!
ca. 20 minuten op 170 graden 100 gram 1,98

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. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Deelnemers aan het zonneproject Nieuw Toutenburg.

Lokaal opwekken is misschien een gekke 

term. Alle energie wordt toch ergens opge-

wekt, lokaal? Ja, maar hier betekent het: 

opwek in de eigen woonplaats of regio. 

Door particulieren en bedrijven op hun 

eigen dak. En ook door lokale energieco-

operaties. Van zulke coöperaties zijn er 

ruim 600 in ons land, en BENG! is er daar 

een van. Het zijn enthousiaste burgers die 

ongeduldig in actie komen om hun omge-

ving duurzamer te maken. Naast het bie-

den van informatie en advies, organiseren 

zij lokale opwek. Waarom? Om sneller meer 

groene energie beschikbaar te krijgen. Hoe? 

Een van de manieren zijn: zonnestroompro-

jecten die omwonenden samen financieren. 

Stroom uit De Bilt
BENG! organiseert zulke collectieve zon-

neprojecten in De Bilt en richtte voor het 

beheer de coöperatie Biltstroom op. Er zijn 

nu twee locaties in bedrijf: op de daken 

van Landwinkel De Hooierij en Zorgboer-

derij  Nieuw Toutenburg liggen 599 zonne-

panelen, dankzij vele inwoners die samen 

hierin investeerden. Zo zorgen zij voor een 

toename van groene energie. Energie dus 

die niet opraakt en ons milieu niet verder 

belast. 

Sneller meer groene energie
Deze Biltse projecten verkopen hun stroom 

aan om | nieuwe energie: een landelijke 

energieleverancier, gezamenlijk opgericht 

door 40 lokale energiecoöperaties waar-

onder BENG! De winst van om wordt 

rechtstreeks ingezet voor nog meer lokale 

energieprojecten. Iedereen kan klant wor-

den van om, voor supergroene lokaal opge-

wekte stroom en CO2-gecompenseerd gas 

tegen een aantrekkelijk tarief. En je steunt 

daarmee nieuwe initiatieven, voor meer 

duurzame stroom. Ook in De Bilt. 

Stap gemakkelijk over 
De Consumentenbond geeft om 

| nieuwe energie al jaren een 10 in haar 

onderzoek. Overstappen naar om kan 

via www.beng2030.nl  Kijk op de pagina 

Energie opwekken, groene energie via 

BENG! voor informatie, een offerte en 

gemakkelijk aanmelden. 

Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we overschakelen op groene energie. Lokaal opwekken 

van die energie zou beter zijn. Waarom eigenlijk?

Groene energie is beter, maar

hoezo lokaal opgewekt?

advertorial

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Dier van de maand: kater Wijsneus
Wijsneus heeft niet alleen kattenaids maar 
daarnaast ook nog een nierprobleem waardoor hij 
speciaal dieetvoer moet eten.

Dit is onze lieve Wijsneus, vermoedelijk zo genoemd 
omdat hij een zwart stipje op zijn neus heeft. In de 
wandelgangen wordt hij ook wel liefkozend ‘opa 
Wijsneus’ genoemd. Hij is vermoedelijk ca. 8 jaar 
oud.

Hij is als zwerver bij ons in het asiel beland en 
het is echt een ontzettend lieve, aanhankelijk 
kater die graag bij je op schoot komt liggen en 
dol is op alle aandacht die hij krijgt. Helaas is het 
niet allemaal rozengeur en maneschijn voor deze 
lieve man. Uit bloedonderzoek is gebleken dat hij 
kattenaids heeft. Kattenaids is besmettelijk voor 
andere katten maar niet voor mensen. Omdat het 

besmettelijk is voor andere katten zal Wijsneus 
daarom als binnenkat geplaatst moeten worden 
maar hij zal wel heel gelukkig worden van een 
balkon of dakterras. Hij vindt het heerlijk om ook de 
frisse buitenlucht te kunnen opsnuiven. Wie is er 
op zoek naar een lieve kater? Bel dan naar het asiel 
om een afspraak te maken om hem te bezoeken 
en wij vertellen u dan alles wat u wilt weten over 
kattenaids.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: kater
Leeftijd: 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Azul, de hond die de vorige maand 
asieldier van de maand was zit 
helaas nog steeds bij ons in het 
asiel. Er hebben zich nog geen 
nieuwe mensen voor hem gemeld.
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Binnen of buiten Larenstein
door Henk van de Bunt

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 18 mei 2017 in de Gemeenteraad van De Bilt diende 
Johan Slootweg (SGP) een motie in, om vanuit een positieve grondhouding mee te werken 

de gevraagde uitbreiding van Schoonderwoerd Vlees B.V. op Larenstein mogelijk 
te maken. De compensatie van het groen wil hij - zo verwoordt de motie - bij 

voorkeur buiten Larenstein zoeken. De motie werd aangenomen met 
alleen de stemmen van GroenLinks en de PvdA tegen. 

Een motie over dit zelfde onder-
werp van toenmalige eenmans-
fractie Schlamilch, waarin hij het 
college verzoekt alles in het werk 
te stellen, om dit bedrijf - binnen 
de randvoorwaarden op Laren-
stein - te behouden en de huidige 
natuurwaarden te beschermen, 
werd toen met alleen raadslid 
Schlamilch voor, verworpen. 

Voortzetting
Beide moties stonden donderdag 
18 juni centraal in de Raadscom-
missie Openbare Ruimte, tijdens 
de voortgezette behandeling van 
een mogelijke herziening van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark 
Larenstein met uiteindelijk doel 
het creëren van een juridisch en 
planologisch kader voor de uit-
breiding van het bedrijfsgebouw 
van Schoonderwoerd. Door tijd-
gebrek was men aan het afronden 
daarvan op donderdag 11 juni 
niet aan toe gekomen; meerdere 
insprekers hadden hun zegje nog 
kunnen zeggen, maar de raads-
commissieleden zelf waren nog 
niet aan het woord gekomen.

Boskavel
Schoonderwoerd vestigde inder-
tijd zijn bedrijf op een boskavel in 
de groene rand aan de westzijde 
van Larenstein en bezet één van 
de drie zgn. ‘boskamers’, des-
tijds ontstaan door afbraak van 
gebouwen van het leger. Bij op-
levering van het bedrijventerrein 
Larenstein beloofde de gemeente 
de aantasting van de groengordel 
te beperken tot deze drie kamers, 
ook vanuit de gedachte dat La-
renstein een groen bedrijvenpark 
moest worden. Schoonderwoerd 
wist dat, toen hij hier zijn bedrijf 
vestigde. De westelijke bosrand 
vormt een oude cultuurhistorische 
eikenbosrand, met talrijke oude 
eiken en vleermuizenwoonplaat-
sen. Niet voor niets was dit de 
grens van de Ecologische Hoofd-
structuur. De groenzone vormt 
een buffer tussen het bedrijventer-
rein Larenstein en het oostelijke 
landelijk gebied. 

Grondhouding
In juni 2016 besloot het toenmalige 
College geen positieve grondhou-
ding aan te willen nemen ten aan-
zien van de beoogde uitbreiding, te 
meer omdat het niet passend was in 
het bestemmingsplan. In de periode 
die volgde zijn verschillende alter-
natieven (verplaatsing, aankoop 2e 
kavel, overname bedrijf van derde 
reeds gevestigde partij, etc.) op La-
renstein onderzocht. In april 2017 
heeft de firma Schoonderwoerd 
wederom het initiatief genomen om 
de uitbreidingsplannen toe te lich-
ten aan de gemeenteraad, wat heeft 
geleid tot een Raadsmotie op 18 
mei 2017 om ‘vanuit een positieve 
grondhouding voortvarend mee te 
werken aan de beoogde uitbreiding’ 
en ‘de compensatie voor groen (dat 
verdwijnt ten gevolge van de uit-
breiding) bij voorkeur buiten La-
renstein te zoeken’.

Meer insprekers
Naast de insprekers op 11 juni had 
H. Logtenberg ook nog schrif-
telijk ‘ingesproken’ en ‘bezwaar 
gemaakt’ tegen de gevraagde her-
ziening van het bestemmingsplan 
Larenstein in Bilthoven: ‘Dit plan 
wordt aangepast voor de uitbrei-
ding van Schoonderwoerd Vlees 
met als argument het behoud van 
de werkgelegenheid voor De Bilt. 
Het enige echte argument is echter 
dat de gemeente De Bilt op alle wij-
zen probeert de financiën op orde te 
krijgen door o.a. grond te verkopen 
en zelfs extra verkoopbare kavels 
probeert te verkrijgen. Wat betreft 
de werkgelegenheid moet opge-
merkt worden dat bij het bedrijf 
slechts 12 medewerkers op de loon-
lijst staan, waarvan slechts een zeer 
beperkt gedeelte uit de gemeente 
komt’. De inspraakreactie van 
Kouwen- Visscher noemt dit ook: 
‘Er werken hier ongeveer 12 men-
sen, waarvan het overgrote deel he-
lemaal niet uit de gemeente komt. 
Er wordt op geen enkele wijze re-
kening gehouden met: toename van 
verkeersbewegingen naar en op het 
industrieterrein met daarbij toe-
name van ultra-fijnstof PM2,5, met 
meer transporten van grote vriescon-

tainers met bevroren vlees naast een 
toename van het energieverbruik in 
een gemeente, die aangeeft in 2030 
energie neutraal te willen zijn en een 
toename van de geluidsproductie 
door koelingen in het gebouw en op 
de koelwagens. Het onnodig kap-
pen van waardevolle bomen in een 
gemeente die zegt groen te willen 
zijn. Bij de aanleg van het huidige 
park is de omwonenden altijd voor-
gehouden dat er voldoende groen en 
de betreffende groenstrook ten aller 
tijde zal blijven bestaan’. 

Raadscommissie
In de Raadscommissievergadering 
van 18 juni werd duidelijk gewor-
steld met de uitleg en het stemge-
drag over de positieve grondhou-
dingsmotie van 18 mei 2017. Niet 
bij Johan Slootweg (SGP), die het 
allemaal veel te lang vond duren 
en niet bij tegenstemmers PvdA en 
GroenLinks (Annemarie ’t Hart: 
‘Wij zijn niet van gedachten ver-
anderd’), maar bijvoorbeeld wel bij 
Beter De Bilt (Jette Muijsson: ‘Wij 
stemmen tegen, omdat de uitwer-
king van de motie uit 2017, waar 
wij voor hebben gestemd, anders is 
dan dat wij hadden gedacht). Ook 
andere partijen gaven aan, dat er bij 
de uitwerking nog wel wat vragen 
zijn te beantwoorden en mogelijk in 
amendementsvorm in de gemeente-
raadsvergadering van 25 juni naar 
de eindstreep zullen worden ge-
bracht. Met name de vragen over 
de invulling van de groencompen-
satie in of buiten Larenstein bleven 
hangen, evenals de VVD-vraag 
over het in- of omruilen van een 
‘groene’ en een ‘rode’ kavel in het 
plan. Een meerderheid is van me-
ning, dat de gevraagde herziening 
van het bestemmingsplan ‘Bedrij-
venpark Larenstein met uiteindelijk 
doel het creëren van een juridisch 
en planologisch kader voor de uit-
breiding van het bedrijfsgebouw 
van Schoonderwoerd kan worden 
gerealiseerd. In welke vorm (bin-
nen of buiten Larenstein) en wel 
of niet (zo veel mogelijk) passend 
binnen de randvoorwaarden op La-
renstein zal in die raadsvergadering 
moeten blijken. 

De directeur-eigenaar van het tegenoverliggende bedrijf Auto Larenstein sprak schriftelijk in: ‘Het uitkijken 
op de groenstrook is ‘uniek en waardevol’ voor een bedrijfspand. Dit alles gaat verdwijnen met de mogelijke 
uitbreiding’. 

MSD ontvouwt 
veranderplannen 

in Ambachtstraat De Bilt
door Guus Geebel

Locatiemanager Arjen Vermolen gaf op 16 juni een toelichting op 
de plannen die het bedrijf MSD Animal Health Nederland heeft 
met de vestiging De Bilt. Bij deze locatie aan de Ambachtstraat in 
De Bilt zijn ruim 90 mensen werkzaam. De hoofdvestiging in Box-
meer heeft 1600 medewerkers. 

‘MSD Animal Health is een afdeling van het wereldwijde gezondheids-
bedrijf MSD. We maken geneesmiddelen en vaccins voor mensen en 
dieren. Op de vestiging in De Bilt maken we al sinds 1967 vaccins voor 
dieren. De plannen die we hebben zijn eigenlijk meer een verbetering 
dan een uitbreiding van de locatie’, aldus Vermolen. ‘Dat willen we 
om een efficiënter bedrijfsproces mogelijk te kunnen maken. Daarbij 
willen we tevens een aantal knelpunten wegnemen, zowel voor ons be-
drijf als voor de omgeving. Voor de buurt zijn dat de parkeerdruk en de 
geluidsoverlast die mensen ervaren. Daar willen we in ons verbeterplan 
heel veel aandacht aan geven. Wij spelen met andere bedrijven een rol 
in de parkeerdruk, maar vooral ook bij de geluidsoverlast. De binnen-
plaats werkt met de gebouwen eromheen een beetje als een klankkast 
en we hebben veel activiteiten met personeel die op de binnenplaats 
plaatsvinden.’ 

Plannen
Op een scherm laat Arjen Vermolen de bebouwing in de huidige situatie 
in de Ambachtstraat zien en de veranderingen. ‘Een aantal gebouwen 
verdwijnt waar een ander pand voor terugkomt. Dat wordt een gebouw 
met twee verdiepingen. Daardoor kunnen we een koppeling maken met 
ons bestaande pand. Activiteiten die nu op de binnenplaats plaatsvin-
den kunnen hierdoor voor 90 procent verdwijnen zodat de omgeving 
er geen last meer van heeft. Van een pand aan de overkant dat we sinds 
begin jaren negentig in gebruik hebben willen we een kantoorgebouw 
maken. Dat gebouw wordt ongeveer even groot als het gebouw dat er 
nu staat.’ 

Uitbreiding
‘De aankoop van een terrein aan de Ambachtstraat is erop gericht de 
parkeerdruk die men in de omgeving ervaart weg te nemen. Ons perso-
neelsbestand zal niet veel groeien maar we vinden het wel belangrijk dit 
knelpunt mee te nemen in onze plannen. Het terrein is dus niet bestemd 
voor de productie.’ 

Buurtsessies
‘Een andere maatregel die wij meegenomen hebben is om het nieuwe 
pand verder van de kavelgrens te plaatsen. Er komt een schuin dak met 
groene serumbeplanting op om het vriendelijker te laten ogen. We heb-
ben buurtsessies gehouden waar we met zo’n veertig mensen gesproken 
hebben, waarvan het merendeel positief was. We kregen ook adviezen, 
zo willen omwonenden niet dat er op de tweede verdieping ramen ko-
men zodat er niet in hun tuinen wordt gekeken. Dat is meegenomen 
in de plannen. Ook willen mensen inspraak hebben in de soort groene 
afscheiding. We blijven zoveel mogelijk de verbinding zoeken met de 
omgeving en hebben opmerkingen in de plannen meegenomen.’

Locatiemanager Arjen Vermolen van MSD Animal Health De Bilt.

Lopen rupsen massaal in processie
dan worden eiken vaak een obsessie
want pijnlijke jeuk
vindt niemand leuk
en het leidt soms tot een depressie

Guus Geebel Limerick

edirtorial
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 17 juni t/m di 14 juli 2020

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk

*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

AARDBEIEN OF KERSEN
2 bakken à 400 of 500 gram

 2 VOOR

5.–

HARING
Schaal 4 stuks

249

MSC-C-500
91

CALVÉ
Partysaus of fritessaus
2 verpakkingen à 320 of 430 ml
M.u.v. mayonaise

a3,06 - a4,10

 2 VOOR

2.–2.

BIEFSTUK
Schaal 3 stuks

a7,50

6.–

MAGNUM
Alle soorten
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

BLOEMFONTEIN 
OF TERRA PURA 
RESERVA WIJNEN
2 flessen à 750 ml
M.u.v. Terra Pura Single Vineyard

Geen 18, geen alcohol

a11,98

 2 VOOR

799

SPA TOUCH, 
SPA INTENSE 
OF SPA FINESSE
3 flessen Spa Touch à 0,5 of 1 liter of Spa 
Intense of Finesse à 1 of 1,5 liter

2+1
GRATIS*

Intense of Finesse à 1 of 1,5 liter

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appels tas à 1 kilo, blauwe bessen 
bakje à 125 gram, frambozen bakje à 125 gram
of druiven wit pitloos bak à 500 gram

 3 VOOR

499499
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BEKENDMAKINGEN
week 26 ¾  24 juni 2020

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

Plangebied
Het plangebied betreft een strook in het 
verlengde van de Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg,net ten noorden van het cultuur 
en vergadercentrum HF Witte en ten oosten 
van de rotonde in de Biltse Rading. Het be-
treft uitsluitend het gebied waar de nieuw 
te realiseren weg (in het kader van de door-
trekking van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg) 
de bestemming Maatschappelijk snijdt. 

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-

stemmingsplan is het aansluiten van de 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg (hierna Asserweg) 
op de rotonde in de Biltse Rading. Deze in-
greep is onderdeel van het verkeerscircula-
tieplan (VCP) De Bilt. Het VCP heeft als doel 
het tegengaan van het sluipverkeer ’s mor-
gens en ’s avonds tussen Utrecht en Zeist 
en het bijdragen aan de verbetering van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van het 
dorp.

De doortrekking van de Asserweg ligt gro-
tendeels binnen de bestemmingen Verkeer 
of Verkeer – Verblijfsgebied. Echter, een ge-
deelte van de nieuwe weg, net voor de aan-
sluiting op de rotonde in de Biltse Rading, 
ligt in de bestemming Maatschappelijk, 
waar geen verkeer- en ontsluitingswegen 
zijn toegestaan. Voorliggend ontwerpbe-
stemmingsplan voorziet in de bestemmings-
wijziging van Maatschappelijk naar Verkeer.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg met de daarbij behorende 
stukken ligt gedurende zes weken ter inza-
ge, van donderdag 25 juni tot en met 
woensdag 5 augustus. U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het pla-
nidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.19007BP0016-ON01. 

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

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

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staats-
courant en op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over de ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van gebiedsteam De Bilt/
Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 69.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Prof. Dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt 

Toestemming laden en lossen van 
vuurwerk
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij een 
toestemming voor het laden en lossen van 
vuurwerk hebben verleend aan:

GBV-Weco Vuurwerk B.V., Bobinestraat 
12, 3903 KG Veenendaal t.b.v. het laden en 
lossen van vuurwerk naar Profile René de 
Fietsspecialist, Hessenweg 131, 3731 JG De 
Bilt. Voor de periode van 1 november 2020 
tot en met 31 januari 2021.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (datum van 
publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor 
contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel.  
088 – 022 50 00 of per mail: info@odru.nl 
ter attentie van afdeling externe veiligheid / 
ontheffingen.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Besluit lozen buiten inrichtingen 
(Blni) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), bekend dat zij een beschikking tot 
het opleggen van maatwerkvoorschriften 
hebben afgegeven:

besluitdatum: 24 juni 2020
inrichting: De Haan Minerale Oliën B.V.
adres:   Utrechtseweg 360 in De Bilt
betreft:   het lozen van grondwater af-

komstig van een bodemsane-
ring in een vuilwaterriool

Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 

Het bezwaarschrift moet uiterlijk 5 augustus 
2020 bij de gemeente zijn ingediend. Dit 
kan digitaal alleen via de website: www.de-
bilt.nl. Het is niet mogelijk een bezwaar-
schrift per e-mail in te dienen. 

Indien er sprake is van een spoedeisend be-
lang kan om een voorlopige voorziening 
worden verzocht bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te 
Utrecht of digitaal via: 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Als u een toelichting wenst op het genomen 
besluit, kunt u hiervoor contact opnemen 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, tel. 
088 – 022 50 00.

Dat wil ik 'effe' kwijt…
Tweehonderd huizen bouwen in Maartensdijk. Zijn 
die huizen allemaal voor Maartensdijkers? Nou, ik 
denk het niet, maar met 20% binnen de rode lijn, 
zouden wij blij zijn. De gemeente De Bilt heeft 
het, net als eerder, weer financieel moeilijk. Toen 
wij als gemeente Maartensdijk met onze 'bruids-
schat' opgingen in de gemeente De Bilt waren wij 
de reddende engel. Het ziet er naar uit dat wij weer 
als de reddende engel extra moeten bijdragen aan 

dit financieel beleid. Dat om die reden de rode lijn, 
die er speciaal is om ons landelijk gebied en haar 
natuur te behouden en te beschermen, wordt over-
schreden is voor mij als Maartensdijker en velen 
met mij, onacceptabel. 
Als het eerste schaap over de dam is, volgen er 
meer.

H. Geel - Maartensdijk

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In De Vierklank van 10 juni 2 berichten, die ik moeilijk met elkaar kan rijmen. 
Op pagina 3: ‘Volgens wethouder Smolenaers is de woningnood in De Bilt 
schrikbarend hoog. Er moeten woningbouwlocaties worden gevonden en bij 
deze lastige opgave wil het College van B&W de inwoners nog intensiever 
betrekken’ en op pagina 1: ’Het College heeft een positieve grondhouding 
over de uitbreiding van Intervet MSD in de Ambachtstraat’. 

Wanneer er binnen de gemeente De Bilt nou één locatie geschikt zou zijn 
voor woningbouw, dan is het wel de Ambachtstraat, n.l. geheel omgeven door 
woonstraten. Bovendien was het al jaren geleden de bedoeling dat de nog 
aanwezige bedrijven en bedrijfjes in Het Oude Dorp zouden verhuizen naar 
Larenstein. Hoe komt het College er dan bij om welwillend te staan tegenover 
de uitbreiding van genoemd bedrijf? Is het College niet bij machte om zelf 
ook geschikte woningbouwlocaties te vinden en laat zij dat liever over aan de 
inwoners?

Het is alsof B&W er vooral zijn om bedrijven te faciliteren en alsof B&W deze 
handelwijze probeert te verdoezelen door de inwoners op te roepen te gaan 
zoeken naar woningbouwlocaties. Een bijzonder contraproductieve gang van 
zaken. De oproep van B&W aan de inwoners klinkt erg communicatief, maar 
is dat dus in de grond van de zaak juist helemaal niet.
Communicatie is trouwens al jarenlang een zeer zwak punt van de gemeente, 
n.l. steeds het sluitstuk van beslissingen (als het al te laat is) i.p.v. het start-
punt.

In de Vierklank van 6 mei ook weer 2 voorbeelden: het transformatorhuis aan 
de Vinkenlaan (voorpagina) en de houding t.a.v. het Groenekans Landschap 
(achterpagina). 
Het kan allemaal heel anders. En ik word hier keer op keer heel moedeloos 
van.

Annelies Woudstra

Kaartjes voor bewoners Leendert Mees
Onlangs werden alle bewoners van het Leendert 
Meeshuis verrast met een mooie persoonlijke hand-
geschreven kaart. Deze `hart onder de riem kaarten` 
werden geschreven door de medewerkers van de ge-
meente De Bilt.
Het was een fijn vooruitzicht voor bewoners dat 
ambtenaren van de gemeente De Bilt vier middagen 
zouden komen wandelen. Helaas trok corona ook 
door deze afspraak een dikke streep. Al snel ont-
stond een mooi alternatief; alle ambtenaren die zou-
den wandelen stuurden de bewoners nu een kaartje. 

Tastbaar
Zo kregen alle bewoners van het Leendert Mees per-
soonlijke post van een onbekende. En dat werd heel 
goed ontvangen. Heleen De Weger, medewerker 
Cultuur & Welzijn van Warande Leendert Meeshuis 
vertelt: ‘De kaartjes zijn door eenieder zeer gewaar-
deerd. Een tastbaar bewijs van meeleven blijkt veel te 
bewegen – onontbeerlijk in deze abnormale tijden’. 

Organisatie
Samen voor De Bilt bracht beide partijen bij elkaar. 
Zij organiseerde in eerste instantie de wandelingen 
en faciliteerde ook de kaartjes actie. Samen voor De 
Bilt stimuleert maatschappelijk betrokken onderne-
men in gemeente De Bilt en versterkt zo de lokale 
samenleving.

Wilt u een soortgelijke ac-
tie opzetten of heeft u een 
ander idee om mensen 
een hart onder de riem te 
steken in deze tijd? Neem 
dan contact op met Judith 
Boezewinkel van Samen 
voor De Bilt via: judith@
samenvoordebilt.nl of tel. 
06 11564957. Een persoonlijke bood-

schap van een onbe-
kende.
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.
 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

0.99 
 PER PAK 

NU

 1+1
GRATIS 

2.99 
 2 POTTEN 

TOT 

74%
KORTING

0.99 
 PER ZAK STUNT

 1+1
GRATIS 4.99 

3 STUKS

1.99 
 PER DOOS

1.99 
 2 PAKKEN 

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 PAKKEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 ZAKKEN

0.99

0.99

0.99

TOT

MEER DAN

66%
KORTING

16.79

1+1 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

4 POTTEN
4.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 KRATTEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 PAKKEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 ZAKKEN

0.99

0.995.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

4 STUKS

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

0.89
Per kilo 1.78

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3 PAKKEN

2.49

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3 STUKS
8.99

500 GRAM

6.99 

 Taksi 
2 pakken van 1.5 liter
Van /2.20 - /2.58
Voor 1.10 - 1.29

 Lipton thee 
 Alle pakken met 20 stuks 
Van /1.38 - /2.46

 Zalmfi let op huid 
Van /10.99

 Hak groenten 
 Alle potten van 630 - 720 gram 
Van /3.16 - /4.98

Chio XXL Flippies, Pom-Bär, 
Käseln, Partymix, Heartbreakers, 
Mixplosions of Los Mixos
 Alle zakken van 90 - 125 gram 
Van /1.08 - /1.34

 Johma salade 
 2 kuipjes van 175 gram 
Van /3.18 - /5.78
 Voor 1.59 - 2.89 

 Dr. Oetker Ristorante pizza 
 Alle soorten 
Van /6.15 - /10.47

 Ariel of Lenor 3 in 1 pods 
 Alle dozen met 11 pods
Van /5.16 - /5.89

 Chocomel of Fristi 
 Alle pakken van 1 liter 
Van /2.58 - /3.10

 Per kilo 
13.98 
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Aeres Mavo Bilthoven in coronatijd
door Walter Eijndhoven

Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei kwam eindelijk het verlossende woord vanuit 
het kabinet. De scholen kunnen weer volledig open. Het basisonderwijs vanaf maandag 

8 juni, mits het virus onder controle blijft en dinsdag 2 juni startte ook het 
voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk. Ook de Aeres Mavo in Bilthoven 

opende weer haar poorten voor haar leerlingen.

Het onderwijs moet voldoen aan 
allerlei eisen vanuit het kabinet en 
dat vraagt veel aanpassingen van 
de scholen. ‘De school is voor onze 
leerlingen weer open sinds maan-
dag 2 juni’, vertelt Jamila van de 
Aeres Mavo in Bilthoven. ‘Wij 
moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen, om het voor onze leerlin-
gen en het onderwijzend personeel 
zo veilig mogelijk te houden. Ieder 
leerjaar binnen onze school komt 
twee dagdelen per week op school. 
Onze leerlingen kiezen een vak uit 
dat zij graag willen volgen’.

Filmpje
Om niet teveel leerlingen bij een 
populair vak in te delen, stelt de 
school een limiet in op hoeveel leer-
lingen zich kunnen inschrijven per 
vak. Daarnaast heeft ieder leerjaar 
haar eigen ingang. Via een filmpje 
liet iedere mentor aan de leerlin-
gen zien, waar zij zich aan moeten 
houden en hoe zich te gedragen op 
school. Het filmpje staat ook op In-
stagram, zodat iedere leerling pre-
cies weet hoe zich te gedragen.
Jamila: ‘Wij willen het coronavirus 
graag buiten de deur houden, daar-
om is de school verdeeld in drie ge-
bieden. Op deze wijze houden wij 

de verschillende leerjaren zo veel 
mogelijk gescheiden van elkaar. 
Elk leerjaar heeft haar eigen gebied 
en mag alleen hier pauzeren. Van 
ieder leerjaar houden de leerlingen 
samen pauze. En natuurlijk geven 
wij door de hele school de ander-
halve meter afstand aan met behulp 
van tapes’.

Desinfecteren
Voordat de lessen beginnen moet 
iedere leerling zijn handen desin-
fecteren met een pompje en diverse 
schoonmaakmiddelen. Na de les 
zorgt de leerling ervoor dat zijn 
tafel schoon achterblijft, ook weer 
met desinfecterende zeep. Vervol-
gens desinfecteert hij ook nog eens 
de eigen handen met een desinfec-
terende gel. De school heeft ook 
haar lokalen zo ingedeeld, dat de 
anderhalve meter wordt gewaar-
borgd.
Veel jongeren hadden de afgelopen 
maanden minder sociaal contact 
met anderen. De Aeres Mavo geeft 
daarom speciale clinics aan haar 
leerlingen. ‘Om de sociale contac-
ten tussen onze leerlingen en ande-
ren weer op peil te brengen, geeft 
onze school speciale lessen en ac-
tiviteiten’, legt Jamila uit. ‘Niet al-

les lessen bieden wij nu fysiek aan 
op school. Ook online kunnen onze 
leerlingen lessen volgen. Via het 
rooster geeft de docent aan of een 
les online is of niet en op welk dag-
deel of dag een leerling naar school 
moet komen’.

Eindexamen
Het gros van de scholen deed niet 
mee aan het eindexamen van de 
betreffende opleiding. Ook de leer-
lingen van de eindexamenklassen 
op de Aeres Mavo hoefden dit jaar 
niet op te komen voor hun eind-
examen. Jamila: ‘Onze leerlingen 
hebben gedurende het jaar allemaal 
schoolexamens gedaan. Het gemid-
delde van deze cijfers telde mee 
als eindexamen. Aan de eindexa-
mens hoefden zij dit jaar niet mee 
te doen. Voor ons, als docent, was 
dat erg wennen. Wij stomen onze 
leerlingen klaar voor het Centraal 
Examen en plotseling komt dat te 
vervallen. Deze coronatijd is voor 
ons een aparte periode. Je mist het 
contact met de leerlingen, maar ook 
met de collega’s. In het begin was 
het vooral wennen, maar inmiddels 
weten wij hoe alles werkt. Wij pro-
beren er allemaal het beste van te 
maken en positief te blijven’.

Bij de Aeres Mavo proberen ze er het beste van te maken en positief te blijven. 

Coronaproof vossenjacht 
Ieder jaar aan het einde van het scoutingseizoen lopen er op zaterdagochtend een aantal 

vreemd geklede mensen door Maartensdijk. Ook op zaterdag 4 juli zal dit weer 
het geval zijn. Dan is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse vossenjacht 

van scouting Agger Martini Groep (AMG).

Niet alleen de leden van de AMG, 
maar alle kinderen van 7 tot en met 
14 jaar zijn uitgenodigd om mee 
te doen. Tijdens de vossenjacht 
zoeken de kinderen naar verklede 
mensen die op het Maertensplein 
en de straten daaromheen lopen. 

Heb je een vos gevonden, dan blijf 
je op 1,5 meter afstand en maak je 
een leuke foto waar jij en de vos op 
staan. Daarna kun je op zoek naar 
de volgende. Neem wel zelf een di-
gitale camera of smartphone mee. 
Alle kinderen uit Maartensdijk (en 

omgeving) die zin hebben om za-
terdag 4 juli op zoek te gaan naar 
‘vossen’, kunnen zich om 10.00 uur 
’s ochtends melden op het Maer-
tensplein. De vossenjacht duurt een 
uur en voor iedere deelnemer is er 
een leuk prijsje.

Bakpret 
Maartensdijk stopt

Bakpret Maartensdijk was vijf jaar lang een leerzame bakcursus 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar in Sojos Maartensdijk. Het initiatief 
werd ondersteund door Mens De Bilt. Het idee was van Brigitte van 
der Heijden, die de laatste jaren werd geholpen door Bianca Kerk-
hof . Omdat Bakpret stopt, blikken we terug met de beide dames. 

Brigitte: ‘Als ik terugkijk ben ik trots op wat we hebben neergezet met 
Bakpret. Maar vooral ben ik trots op de inzet en het enthousiasme van 
de kinderen. Extra speciaal vind ik het dat er maar liefst vier hulpbak-
kers zijn voortgekomen uit de deelnemers. Een prachtig resultaat.’ Er 
is vanaf het begin veel belangstelling geweest. Er was elk seizoen zelfs 
een wachtlijst. ‘Er was echt vraag vanuit Maartensdijk’, vult Bianca 
aan. 

Bakpret voor iedereen
Eén van de uitgangspunten was dat iedereen mee moest kunnen doen. 
Of je nou nog nooit een cup cake had gebakken of dat je al een junior 
masterchef was, bij Bakpret was iedereen welkom. Brigitte: ‘Bakken 
biedt ontspanning en rust in de drukke (online) wereld voor de kids. 
Daarbij zijn de kinderen zo blij en voldaan als ze als ze hun eigen cre-
aties mee kunnen nemen en thuis lekker kunnen opeten met de familie. 
Die blije koppies, daar deed ik het voor’. 

Mooie herinneringen
Bakpret was een leuke aanvulling op sporten, teken- of muziekles of 
andere activiteiten voor kinderen van de basisschool. Bianca: ‘Het 
leuke was ook dat de kinderen die op de basisschool rekenen, lezen en 
samenwerken leren, deze kennis bij de cursus in de praktijk konden 
brengen. Ze moesten immers het recept lezen, ingrediënten wegen en 
soms had je elkaar nodig voor het bakken…’. Bianca en Brigitte kij-
ken samen terug op vele mooie herinneringen op de vrijdagmiddagen 
in Sojos. De herinneringen aan bijna 100 kinderen die deelnamen aan 
bakpret neemt niemand hen af.           (Angelique Kalverda)

Brigitte (links) en Bianca kijken samen met veel plezier terug op Bakpret. 

Succesvolle Mauritshuys 
fietstocht krijgt vervolg

Op 6 september wordt de sponsorfietstocht ‘Fietsen voor het Mau-
ritshuys’ voor de tweede keer verreden. 

‘Enthousiaste deelnemers van de vorige toertocht meldden aan de fi-
nish dat wij de rit dit jaar weer moeten organiseren. Zij willen graag 
weer deelnemen aan deze tocht voor zo’n mooi doel!’, vertelt Raymond 
van der Meer van de Lions de Bilt – Bilthoven.

De opbrengst van het kleinschalige evenement, afgelopen toertocht 
€25.000,-, komt geheel ten goede aan de realisatie van het Mauritshuys. 
Het Mauritshuys wordt een plek waar door Academisch Hospice De-
meter in De Bilt gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan individuele 
ALS-patiënten. Het Mauritshuys gaat jaarlijks plaats bieden aan 20 tot 
30 patiënten en zal tevens bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek 
naar balanszorg in het ALS-traject en de landelijke uitrol daarvan. Fiet-
sen voor het Mauritshuys’ kent twee afstanden; 75km en 150km en is 
geschikt voor toerfietsers en racefietsers. Het is vooral geen wedstrijd. 
De inschrijving is vanaf nu geopend voor individuen, teams en dona-
teurs. Bezoek de website fietsenvoorhetmauritshuys.kentaa.com voor 
meer informatie.



2 Montblanc dakdragers met 
slot voor auto's met dakrails, 
in goede staat overcompleet. 
€50,-. Tel. 06-30360562

Voor in de tuin oud heksen-
keteltje. Is wel verroest maar 
kan geverfd worden. €10-. Tel. 
0346-243758

Borduur telpatroon van 
molens met kleurenlijst voor 
de liefhebber. €5,-. Tel. 0346-
243758

3D puzzel van de Mont-Saint-
Michel. 220 stukjes is com-
pleet. €7,50. Tel. 0346-243758

2 stuks metalen lijmtangen 
z.g.a.n. 40cm lang €35,-. Tel. 
06-29463305

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

Te koop gevraagd: 1 of 2 
GARAGEBOXEN. Tel. 
06-87942567

Activiteiten
Mooie VAKANTIE 
BUNGALOW 2-4pers.
Ruime tuin met fijn ter-
ras, Electr. Huurfietsen. 
Denekamp/Ootmarsum fijne 
fiets omgeving. Momenteel 
nog vrij: 24 juli- 7aug. Tel. 
063960666
www.twentehuisjes.nl
familie.meinders@yahoo.com

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

Personeel aangeboden

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

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

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

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

Nootjes
De Vierklank 14 24 juni 2020

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................
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Te koop aangeboden
MODELTREINEN en/of 
toebehoren voor mijn hobby. 
Loop of sloop. 030-2202965 
www.modeltreinbaan.nl

Steiger houten HOOG-
SLAPER met bureau en 
ladenkastje. antracietgrijs 
€125,00. Tel. 0626550998

Nw. haakboek Amigurumi-
knuffels €10,-. Nw. carl pons-
hulp nog in verpakking €8,-. 
Tel. 030-2202996

Farfisa keyboard instructie-
boek €2,-. Nieuwe zwarte 
book-cover Samsung galaxy 
tab 2 nog in verpakking €8,- 
Tel. 030-2202996

Crème kunststof blokfluit in 
hoes €4,-. Boek Berend Botje 
kinderliedjes 31x met tekst en 
muziek €8,-. Tel. 030-2202996

Gratis aangeboden: 
Smartphone Galaxy S5neo 
(sept 2016); geschikt voor bel-
len, appen, foto’s en eenvou-
dig internet. Vooral geschikt 
voor ouderen, zo nodig uitleg 
erbij. Tel 06 51075168

Een bureaustoel  z.g.a.n. €20,-. 
Tel 06-51241333

Te koop een Leifheit bood-
schappentas (shoppymobil) 
geheel inklapbaar i.z.g.s. €15,-
. Tel 0651241333

Bascule weegschaal €30,-. Tel. 
06-29925215

Mooie poster 50x60cm van 
Rembrandt, De verloren zoon. 
Bijbelverhaal €12,50. Tel. 
06-44334907 
Fototoestel Canon A1000IS 
met 10x optical zoom incl. 
accessoires €40,-. Tel. 
06-44334907 
Zwart leren orthopedische 
schoenen, met licht verhoogde 
hak mt 38,5 nooit gedragen. 
Nieuwprijs €190,- nu voor 
€30,-. Tel. 06-44334907

Electrische grasmaaier Alko 
900 met opvangzak en extra 
lang snoer. Mes breedte 30cm 
€20 ,- Tel: 06-14040516 

André Chouraqui; De tien 
geboden anno nu €1,-. Tel: 
06-14040516

Grote geïllustreerde Bosatlas, 
1983 €1,-. Tel: 06-14040516

Inbouw diepvrieskastje 3 
laden, lxbxh: 56x56x72cm 
goed funct. zonder opbouw-
deur €45,-. Tel. 06-50859323

Afdekhoes voor tuintafelset, 
ovaal 230 x 165cm  €6,00. tel. 
06-16641083

Metalen buitenlantaarn 
voor aan de muur. Afm.  L 
21,5x b21,5 x h36 cm  (was 
nw €50,00)  nu €15,00. tel 
06-16641083  

2 Tuintafelkleden van weer-
bestendig vinyl, oker/geel, 1 
rond 160 cm en 1 rechthoekig 
130 cm X 160 cm. nieuw per 
stuk €6,00  tel. 06-16641083

Gratis af te halen 220 volt 
radiatorkachel op wieltjes 
2000 watt. Tel. 0630471133 
(Westbroek)

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

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

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

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

Op ‘t bankje
Nu de basisschoolleerlingen weer allemaal naar school gaan 
is het ook weer wat levendiger op straat geworden. Voor mij 
is het verschil dat ik weer groepjes kinderen tegenkom tijdens 
mijn dagelijkse wandelingen. Ik heb de afgelopen jaren heel 
wat schoolkinderen op het bankje gehad die over verschillende 
onderwerpen een verhaal waard waren. Ik moet nu opeens den-
ken aan het jongetje dat voor me ging staat en brutaalweg vroeg 
waarom ik daar zat. Wat doe je hier, had hij met de handen in 
zijn zij, een hip rugzakje en een eigenwijs petje op gezegd. Ik 
zou het vroeger niet in mijn hoofd gehaald hebben om een ou-
dere te tutoyeren, laat staan te ondervragen. Hij overblufte me 
een beetje en het duurde even voor ik een antwoord bedacht 
had. Tegen een oudere zou ik gezegd hebben waar bemoei je je 
mee, maar ik dacht daar kom ik met dit kind vast niet mee weg. 
Ik zei uiteindelijk dat ik op zoek was naar verhalen. Dat maakte 
hem nieuwsgierig dus wilde hij daar meer van weten en hij be-
sloot bij me te komen zitten. Hij keek me aan met een blik van 
kom maar op met je verhalen. Hij stelde zich eerst netjes voor. 
Ik heet Koen en hoe heet jij, zei hij brutaal, want verlegen kon 
je hem niet noemen. Ik zei dat ik Maerten was en van de verha-
len die mensen mij vertelden stukjes voor de krant schreef. Dat 
vond hij interessant en hij wilde weten of ik over hem ook een 
verhaal ging schrijven. Hij vuurde meteen een hele serie vragen 
op me af. Ik moest erom lachen, waarop hij mij wat verwijtend 
aankeek, want voor het jongetje waren het allemaal serieuze 
vragen. Ik stelde hem gerust en zei dat ik hem niet uitlachte en 
dat als hij wat leuks te vertellen had zijn verhaal er ook in zou 
komen. Ik zag hem even nadenken en hij vroeg toen of het over 
school moest zijn of over de vakantie, maar opeens wist hij het. 
Hij zat op schaatsen en daar wilde hij wel wat over vertellen. 
Koen deed aan shorttrack en vond dat hij best goed was. Ik ken-
de die sport niet zo maar Koen legde me uit dat shorttrack hard 

schaatsen is op de ijshockeybaan met meer schaatsers tegelijk. 
Hij vertelde dat er heel veel actie is en dat je heel handig moet 
zijn. Ik moest maar eens op de Vechtsebanen in Utrecht komen 
kijken, want daar trainde hij. Over school was hij kort. Hij zat 
in groep 7 en het ging best goed allemaal. Hij computerde veel 
met zijn vriendje Alex die ook op shorttrack zat. Alex reed ook 
paard en Koen ging vaak mee naar de manege. Hij zei dat hij ook 
wel op paardrijden wilde maar dat zijn vader vond dat hij niet 
alles tegelijk moest willen. Opeens stapte hij op want hij had met 
Alex afgesproken om te gaan mountainbiken, want dat deed hij 
ook nog. Ik kwam tot de conclusie dat Koen geen last van ver-
veling zal hebben en het inmiddels al ver gebracht zal hebben. 
Al wandelend denk ik aan wat hij allemaal geworden kan zijn. 
Misschien wel journalist, want hij wist goede 
vragen te stellen. Allerlei beroepen 
die hij allemaal zou kunnen hebben 
schieten door mijn hoofd. Een 
goede opleiding heeft hij vast ge-
volgd en hij zal ook nog wel een 
of andere sport beoefenen. Ik ben 
er heel benieuwd naar maar dat 
ben ik natuurlijk naar heel veel 
andere mensen die hun verhalen 
vaak boeiend wisten te vertellen, 
want dat was iedere keer toch weer 
een verrassing.

Maerten

Autobrand
Maandagavond 15 mei moest de brandweer van 
Maartensdijk uitukken voor een autobrand op een 
parkeerplaats aan de Havikskruid. De brand ont-
stond in het motorcompartiment van een gepar-
keerde personenauto. Er ontstond een felle brand 
met heftige rookontwikkeling. 
De Brandweer was snel ter plaatse en kon na 10 
minuten het ‘brand meester’ geven. Het motor-
compartiment is geheel uitgebrand. De auto is to-
tal loss. Er stonden geen andere auto’s op de par-
keerplaats. Alleen enig gemeentegroen heeft van 
de brand te lijden gehad.                [KD] 

Brandweer in actie bij een felle motorbrand in 
Maartensdijk.



ning downloaden en krijgt daarbij 
ook nog eens 5 maal per jaar het 
jeugdtijdschrift van de landelijke 
organisatie van Sportvisserij Ne-
derland. Dat wijst ze mede de weg 
om te groeien in deze sport. Om 
te kunnen vissen is er schriftelijke 
toestemming vooraf nodig van de 

visrechthebbende. Vaak is dat een 
gemeente, een waterschap of een 
particulier. Iedereen boven de 14 
jaar die wil vissen heeft een VIS-
pas nodig. Hiermee kan in alle 
wateren in Nederland, waar hen-
gelsportverenigingen het visrecht 
hebben, worden gevist. Alle infor-
matie staat op www.sportvisserijne-
derland.nl”.

Knelpunt
Ton Sluijters: ‘Waar we in de ge-
meente De Bilt mee zitten is dat we 
een tekort aan viswater hebben. Ik 
moet helaas zeggen dat de mede-
werking voor het afgeven van vis-

rechten van de kant van de gemeen-
te De Bilt niet goed loopt. Door de 
toename van leden hebben we ook 
een toenemende behoefte aan water 
waar gevist mag worden. Tot nu 
toe vissen we vooral in de plassen 
achter Tuincentrum Overvecht en 
de vaart tussen Groenekan en West-

broek; wateren die vallen onder het 
waterschap. De gemeente De Bilt 
verleent helaas geen visrechten in 
haar wateren. Een reden hiervoor is 
ons nooit gegeven. We zijn nu druk 
bezig om visrechten te verkrijgen in 
de wetering achter de sportvelden 
in Maartensdijk bij de A27. Deze 
uitbreiding van mogelijkheden om 
te vissen is van groot belang voor 
met name onze jeugdleden in Maar-
tensdijk. Nog dagelijks neemt ons 
ledenbestand toe. Veel mensen wer-
ken nog steeds thuis en de verwach-
ting is dat de scholen eigenlijk pas 
in september weer serieus van start 
zullen gaan’. 

 De Vierklank 15 24 juni 2020

Ongekende groei sportvisserij
door Rob Klaassen

Terwijl het land vanwege corona in een lockdown verkeerde, maakte de sportvisserij een 
ongekende groei door. Een groei, die tot op de dag van vandaag nog steeds

doorgaat. Zowel landelijk als plaatselijk is de groei groot. 

Onno Terlouw is hoofd communi-
catie van het in Bilthoven gevestig-
de landelijk bureau van Sportvisse-
rij Nederland: ‘Het is bepaald niet 
zo, dat de stijging van het aantal 
sportvissers plotseling uit de lucht 
is komen vallen. Al jaren zien wij 
een jaarlijkse stijging van het aan-
tal leden met 1 tot 3%. De oorzaak 
hiervan is, dat sportvissen een sport 
is die goed past in de huidige trend 
van sportbeleving. Zo kun je deze 
sport altijd uitoefenen op een tijd 
die jou het beste uitkomt, je kunt 
het in je eentje of samen doen en 
bovendien kun je het zo kort of lang 
maken als waar je zelf zin in hebt. 
Bijkomende pluspunten zijn ook 
nog dat je het doorgaans in je direc-
te woonomgeving kunt beoefenen: 
we zijn nu eenmaal een waterrijk 
land. Ook kun je het net zo duur of 
goedkoop maken als je zelf wilt. 
En: de meeste Nederlanders hebben 
weleens op enig moment in hun le-
ven een hengeltje uitgegooid’. 

Corona
En toen ineens diende zich dit 
voorjaar de Coronacrisis zich aan. 
Onno: ‘Mensen moesten plotseling 
massaal thuisblijven. Teamsport 
kon niet meer worden beoefend. 
Samenkomsten waren verboden. 
Iedereen moest 1,5 meter van el-
kaar blijven. Het voorjaar diende 
zich aan en veel mensen wilden 
toch weleens naar buiten. Plotse-
ling waren veel mogelijkheden om 
een sport buiten de deur te kunnen 
beoefenen verdwenen. Wat valt er 
dan mooier te doen dan eens een 
hengeltje uit te gooien? Massaal 
werd dat ook gedaan. Het vissen 
werd door velen opgepakt. Het 
voorjaar is de tijd waar in de sport-
visserij de meeste leden toestro-
men. Dit voorjaar was ongekend 
en zijn we maar liefst met 50.000 
leden gegroeid. Een groei van ruim 
10%. Deze groei zal nog verder 
toenemen. De meeste aanwas vindt 
namelijk plaats in de maanden mei, 

juni, juli en augustus. Er zijn thans 
zo’n 550.000 mensen met een vis-
vergunning. Door de Coronacrisis 
zijn veel mensen (weer) aan het 
vissen zijn geslagen’.

Jeugd
‘Waar we vooral ontzettend blij 
mee zijn is dat zoveel jeugdleden 
zich hebben aangemeld. Doordat 
de scholen gesloten waren, liep ook 
de schooljeugd wat met de ziel on-
der de arm. Velen van hen zijn gaan 
vissen. Doordat betaalde visver-
gunningen pas verplicht zijn vanaf 
14 jaar, kan een groot deel van de 
jeugd met een gratis vergunning 
vissen. We zien een verdubbeling 
van jeugd, die is gaan vissen. Vissen 
is een sport van alle leeftijden. Uit 
onderzoek door Kantar (voorheen 
Nipo) blijkt maar liefst 1 miljoen 
Nederlanders vorig jaar tenminste 
1 keer te hebben gevist. Hierbij zijn 
ook zeevissers gerekend en ook 
mensen die als gast een keer samen 
met een ander zijn gaan vissen. Een 
groot aantal mensen vindt kennelijk 
de rust om te gaan vissen’. 

De Bilt
Ton Sluijters is voorzitter van de 
Hengelsportvereniging (HSV) 
De Bilt. Hij zegt dat er ook bij de 
HSV De Bilt sprake is van een be-
hoorlijke ledenaanwas. Zo heeft 
de vereniging naast de aanwas aan 
volwassenen dit jaar er tot nu al 15 
jeugdleden bij gekregen: ‘Als één 
ding duidelijk is, is dat sportvis-
sen voor jong en oud een enorme 
uitlaatklep is gebleken om deze co-
ronatijd door te komen. De jeugd 
tot 14 jaar kan via de site van HSV 
De Bilt een gratis jeugdvergun-

Onno Terlouw met een zojuist in de schemering gevangen Blankvoorn.

Ook meer jeugd vindt de weg naar de hengelsport.

De wetering achter de sportvelden langs de A27 in Maartensdijk. 
Hengelsportvereniging De Bilt is druk doende hierop visrecht te 
verkrijgen.

Pitchertraining 
Vrijdag 19 juni werd door burge-
meester Sjoerd Potters het officiële 
startschot van de trainingen gege-
ven. Helaas kon er geen publiek bij 
aanwezig zijn in verband met de 
Corona-restricties. De burgemees-
ter overhandigde Eva een prachtige 
bos bloemen en wenste haar heel 
veel succes met de start van haar 
pitching academy.

Bij de honk- en softbalvereniging 
Centrals verzorgt Eva Voortman 
met haar pitching academy in de 
zomerperiode pitchertrainingen. 

Nieuw reclamebord bij DOS

De Westbroekse kapsalon (van 
Marloes Uiterwaal) heeft onlangs 
haar reclamebord langs het DOS-
terrein vernieuwd. Marloes kreeg 
een fraaie bos bloemen aangeboden 
van de korbalvereniging. Tweemaal Zes zoekt 

midweek spelers
Voor komend seizoen zoekt korfbalvereniging Tweemaal Zes spelers 
(voornamelijk heren) die willen spelen in het midweek team. Het mid-
week team speelt wedstrijden op dinsdag- of woensdagavond. 
Spelen in de midweek is één avond in de week een wedstrijd en past 
veelal perfect bij iedereen die in beweging wil zijn en sociaal contact 
zoekt, maar minder tijd heeft in het weekend. Voor vragen of informa-
tie: tc@tweemaalzes.nl. 

Uitslag Wedvlucht 
 
De vogels van de leden van PV De Bilt keerden diit weekeinde terug 
van een wedstrijdvlucht van uit Soissons. De uitslag was: Ron Mil-
tenburg 1, 5, 6, 7 en 10, J. P.H. Stas Sr. 2, Edith Muller 3 en 4, Comb. 
Steenbeek en Zn. 8 en M.J.J. van Zelst 9



Wespennest
Af en toe zie je er één vliegen, geel met zwart gestreept en met een an-
gel, een wesp. Nog niet zo talrijk nu omdat ieder nest begint met alleen 
de koningin. In het voorjaar kiest zij zelf een nestplaats en verzorgt daar 
haar eerste jongen. Daarna blijft ze thuis om vooral eitjes te leggen, 
terwijl haar nakomelingen op jacht gaan. Wespen doden grote aantallen 
schadelijke insecten, zoals bladluizen, vliegen en rupsen, als voedsel 
voor de larven. Desondanks verwenst iedereen het wespennest in z’n 
omgeving. Het ingenieuze nest is gekauwd uit hout tot papier. (De pa-
pierindustrie heeft zich daar, al in de 18e eeuw, door laten inspireren.) 
In verschillende verdiepingen groeien larven in zeskantige cellen uit tot 
wesp. De zoete stof die zij uitscheiden geeft energie aan de werksters. 
Een samenleving in strakke discipline en efficiëntie. Maar in augustus 
zijn er geen zoete larven meer in het nest en komen wespen af op onze 
uitgebreide koffietafel in de achtertuin.
Bij het verwijderen van wespen-
nesten loop je een serieuze kans 
om te worden gestoken. En dat 
blijft nog lang jeuken... 
              (Karien Scholten)

In haiku:
Gele koningin
Vormt haar eigen volk en staat
Verwenst wespennest 
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advertentie

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Toetje van de week:
Tiramisu met slagroom

en Amaretto-room € 5,50

Komt u weer buurten
bij Naast de Buren?

We hebben jullie gemist.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
24-06
Do.

25-06
Vr.

26-06
Za.

27-06
Zo.

28-06

Lamscurry met 
Thaise rijst

Gebakken dorade 
met tomatensalsa

Mexicaanse wrap 
met guacamole

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op website.

Jonge boommarter valt uit nest
door Walter Eijndhoven

Na jaren van afwezigheid leven in de bossen rond Bilthoven weer voldoende boommarters. 
Een soort die, door haar schuwe leefwijze, weinig wordt gezien en daarom hoog op het lijstje 

staat van menig natuurliefhebber. Soms valt een jong uit het nest en vindt een toevallige 
voorbijganger zo’n diertje op z’n pad.

En dat gebeurde ditmaal ook op zon-
dagavond 14 juni. Een wandelaar 
vond het boommartertje op een pad, 
ergens in het bos ten noorden van 
Bilthoven. De wandelaar leverde het 
jong af bij Lex van Boetzelaer, be-
woner aan de Eikensteeg op Land-
goed Eyckenstein.

Buren
‘Mijn buren Aad en Yvonne hoor-
den toevallig dat een jonge boom-
marter was gevonden en deden di-
rect navraag bij de wandelaar op de 
camping in Lage Vuursche’, vertelt 
Van Boetzelaer. ‘Daar hoorden zij 
dat het boommartertje bij mij was 
afgeleverd’. Al snel stonden Aad en 
Yvonne bij hun buurman Van Boet-
zelaer aan het hek. Maar waar moet 
je met zo’n jonge boommarter naar-
toe? Na enig rondbellen kwamen zij 
uit bij de Boommarterwerkgroep en 
spoedde Margriet Hartman, lid van 
de werkgroep, zich naar Van Boet-
zelaer. ‘Met een lange ladder liepen 
leden van de Boommarterwerkgroep 
naar het nest en legden het jong te-
rug, in de hoop dat moeder boom-
marter zou terugkomen. ‘Tot 00.00 
uur ‘s nachts zijn zij hiermee bezig 
geweest’, vertelt Van Boetzelaer.

Zelden
Volgens Hartman bevinden zich 
waarschijnlijk twee nesten in het-
zelfde territorium, iets dat zeer zel-
den voorkomt. De twee moertjes 
(vrouwtjes) zijn bij haar bekend 
onder de namen Els (de jongste 
boommarter) en Riek (de oudste). 
Alle geïnventariseerde boommarters 
krijgen een naam. Twee moertjes in 
één territorium is wel heel opmerke-
lijk, volgens Hartman. En mogelijk 
heeft het oudste moertje Riek de 
jongste verjaagd en zijn de jongen 
alleen achtergebleven. Van Boetze-
laer: ‘Margriet Hartman vertelde mij 
dat jonge boommarters een heel eind 
kunnen lopen en zij het jong, een 
vrouwtje, al meerdere malen hebben 
teruggezet, in de hoop dat moeder 
boommarter nog ergens was. Helaas 

blijkt dat niet het geval’.
‘Van Hartman hoorde ik nu dat de 
gevonden jonge boommarter naar 
de boommarteropvang in Friesland 
gaat’, legt Van Boetzelaer uit. ‘In 
Nederland zijn maar heel weinig op-
vangcentra. In deze opvang leren zij 
van elkaar misschien nog wat jagen, 
maar de kans is vrij klein dat zij het 
overleven, als zij weer in de vrije na-
tuur worden uitgezet. Het liefst ziet 
Hartman dan ook dat wandelaars de 
jongen gewoon met rust laten. Dit 
hoort nu eenmaal bij de natuur’.

Marterachtigen
Volgens gegevens op de site van 
de Zoogdiervereniging behoort de 
boommarter tot de familie marter-
achtigen en is deze ongeveer even 
groot als een huiskat, maar staat la-
ger op de poten. Zijn neef de steen-
marter komt ook in Nederland voor. 
Beiden zijn voor leken moeilijk 
van elkaar te onderscheiden. Naast 
boom-en steenmarter komen in 
Nederland nog vijf marterachtigen 
voor: de wezel, hermelijn, bunzing, 
das en otter. De boommarter is een 
lang en slank roofdier, dat zich snel 
en behendig in de toppen van de bo-
men beweegt en zo zelfs eekhoorns 
kan vangen.
Boommarters komen in bijna heel 

Europa voor, bij voorkeur in bos-
sen. Ooit kwam dit snelle zoog-
dier in heel Nederland voor, maar 
tegenwoordig leven populaties 
vooral op de Veluwe, de Utrechtse 
Heuvelrug, en de Drents-Friese 
Wouden en worden boommarters 
gezien in onder andere de Gelderse 
Vallei, Langbroeker Wetering, het 
Utrechts-Noord-Hollands Plassen-
gebied, de Achterhoek, Gaasterland 
en de Flevopolders. De boommarter 
is in Nederland streng beschermd. 
De totale populatie wordt geschat 
op ongeveer 400 tot 500 volwassen 
exemplaren en staat daarom op de 
Rode Lijst van Bedreigde Zoogdie-
ren als kwetsbaar. Dankzij de jacht 
op het dier is de boommarter zeld-
zaam geworden.

Werkgroep
Wie interesse heeft in boommarters 
en meer te weten wil komen over het 
gedrag van hen kan zich aanmelden 
bij de Zoogdiervereniging en bij de 
Werkgroep Boommarter Nederland 
(WBN). Leden van de werkgroep 
verzamelen zoveel mogelijk kennis 
over deze martersoort, om hem daar-
mee effectief te kunnen beschermen 
en behouden voor de Nederlandse 
natuur. Voor meer informatie: www.
zoogdiervereniging.nl

De boommarter aan een beukenstam in het Beukenbos aan de Eikensteeg.

Eikenprocessierups nestelt 
zich op Dorpsweg

door Henk van de Bunt

De eikenprocessierupsen maken eind mei/ begin juni hun nesten. In deze periode hebben de 
rupsen ook de brandharen die voor overlast zorgen. 

In De Bilt worden de nesten weg-
gezogen. Gedurende de zomer-
maanden wordt met 2 of 3 ploegen 
gewerkt, afhankelijk van de plaag-
druk. Nesten met een hoge priorite-
ring worden als eerste verwijderd. 
Nesten worden hoog geprioriteerd 
als het gaat om een drukbezochte 
locatie of fietsroute of als er een 
school, kinderdagverblijf, zorgin-
stelling of sportveld in de buurt is.

Op een boom aan de fietszijde van 
de Dorpsweg in Maartensdijk heeft 
de rups zich genesteld.

Werken in het 
Van Boetzelaerpark

Op 27 juni wordt er weer gewerkt in het Van Boetzelaerpark van 9.30 
t/m 12.30 uur met een tussentijdse pauze. Er is veel werk te doen in 
het park, dus reden genoeg om u aan te melden. De ‘vrienden van’ 
hopen op een herhaling van de grote opkomst van de vorige keer.

Wel gelden net als de vorige keer bepaalde voorwaarden. Deze voor-
waarden zijn:
• Houd 1,5 m afstand;
• Blijf thuis als u ziek/verkouden bent;
• Neem uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zodat u ze 
herkent);
• Neem uw eigen mok mee voor koffie/thee;
• Meld u van tevoren aan als u deelneemt (is verplicht).
Er wordt gezorgd voor desinfecterende handgel en er wordt gewerkt in 
kleine groepjes van 2 tot 3 personen verspreid over het park. Op deze 
wijze kan er corona-proof gewerkt worden. 

Watertappunt in 
ere hersteld

Afgelopen maandag 22 juni is een hoveniersbedrijf begonnen met het 
herstel van het watertappunt in Hollandsche Rading, hoek Dennenlaan/
Vuursche Dreef. Het bedrijf hoopt dat dinsdagavond het herstel al zover 
is gevorderd dat de fietsers en wandelaars er weer kunnen plaatsnemen. 
De struiken en planten zullen pas dit najaar volgen. [RK]
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