
Plukochtend

In de boomgaard van het Van Boetzelaerpark in De Bilt was afgelopen 
weekend een zgn. plukochtend; eerst werd het fruit geplukt en daarna 
werden de pruimenbomen 
gesnoeid. (foto Frans Poot)
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Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!

Hiske Alting & Pauline Res

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

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Dag vol kleinschalige activiteiten
door Henk van de Bunt

Op 25 september bruist het weer in de kernen van de gemeente De Bilt. Door de coronacrisis is de 
samenleving in De Bilt al anderhalf jaar ‘op slot’. De hoogste tijd om weer voorzichtig ‘open’ te gaan 
en elkaar weer te ontmoeten, te bewegen en te sporten en het culturele leven weer te beleven en zelf 

mee aan de slag te gaan. Op die dag wordt hiervoor op meerdere locaties het startschot voor gegeven. 

Er is een aantrekkelijke ontmoe-
tingsprogramma samengesteld met 
dans, muziek, sport, creativiteit, 
kunst, koffieochtend, shopping en 
diverse workshops en informa-
tiepunten o.a. bijvoorbeeld over 
vrijwilligerswerk. Uiteraard is er 
volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en weer even met el-
kaar in contact te komen. De opzet 
is kleinschalig zodat dit alles bin-
nen de nog geldende coronamaat-
regelen valt. De ontmoetingsdag is 
één van de acties die volgen uit het 
Crisis- en herstelplan corona wel-
ke in juni door de gemeenteraad is 
aangenomen. 

Locaties
De activiteiten, optredens, work-
shops en ontmoetingsplekken zijn 
tussen 10.00 en 16.00 uur op meer-
dere locaties; in De Bilt (o.a. bij Re-
genboogschool, Hessenweg, Cruijff 
Court, Stichting Mens), Bilthoven 

(o.a. bij Julianaschool, Bilthovense 
boekhandel, WVT, Centrum kerk) en 
Maartensdijk (bij De Vierstee). Kijk 
voor het actuele programma en de lo-
caties op www.debiltgaatopen.nl. 

Opening bij het Lichtruim
De officiële opening van deze ont-
moetingsdag is om 10.00 uur bij 
het Lichtruim in Bilthoven met 
o.a. een bijdrage van het Brand-
weerorkest; aansluitend zal kin-
derburgemeester Carmen Braak 
in de bibliotheek een verhaal voor 
kinderen voorlezen. Het Brand-
weerorkest verzorgt aansluitend 
van 10.00 tot 11.00 uur een optre-
den in het Winkelcentrum Plane-
tenbaan. 
Op de Julianaschool in Biltho-
ven zijn er vanaf 10.00 uur Crea-
tive Workshops en een disco voor 
groep 8 en gaat de speeltuin open. 
In de Bilthovense Boekhandel zijn 
er diverse activiteiten op de stoep 

en in de kelder op het gebied van 
inspiratie opdoen, reisinformatie 
, kunst podium en muziek. In de 
Centrumkerk (Julianalaan 42) zijn 
er vanaf 12.30 uur allerlei muzi-
kale activiteiten en zijn er vanaf 
14.30 uur demonstraties portret-
tekenen. 
Bij WVT (Talinglaan 10) is er het 
Repair Café, een workshop Street-
dance en is er een infopunt van 
verenigingen.

Verhalen
Basisschool Wereldwijs verzorgt een 
workshop Circle Percussion – Beats 
on Barrels, de Historisch Kring ver-
zorgt de ‘Quiz Wie kent De Bilt’ in 
combi met muziek en is er een optre-
den van Ivo Scherpsseel Jazzsense 
Big band. Verdeeld over de dag is 
er een Dansworkshop, maken kin-
deren filmpjes op de telefoon, is er 
een verhalenverteller , een infopunt 
met informatie over verenigingen, 
een presentatie over niet aangeboren 
hersenletsel en een workshop oude 
muziek. Bij de Schaapskooi is er een 
Groei en bloei plantjesmarkt, zijn er 
regentonnen en is er een infokraam 
met o.a. duurzaam De Bilt, verkoop 
Reinaerde, kinderboerderij open, 
springkussens. 

Wie kent De Bilt
Op 25 september is er een unieke 
gelegenheid om mee te doen aan een 
‘pubquiz’ gemaakt door de Histori-
sche Kring D’Oude school. Aan de 
hand van een reeks vragen test men 
de kennis over de geschiedenis van 
De Bilt en Bilthoven. Er zijn zowel 
open als meerkeuze vragen. De vra-
gen zijn verdeeld in vijf categorieën 
zoals algemeen, straatnamen, be-
kende personen enzovoort. Iedereen 
strijdt individueel. Na een eerste ron-
de gaan er twee personen door naar 
de finale. Voor de winnaar is er het 
boek De Bilt Toen en Nu van Werry 
Crone of een ander boek uit de col-
lectie van de Historische Kring. Er 
is plaats voor 30 personen, dus wees 
er snel bij. Aanmelden kan via eve-
nementen@historischekringdebilt.nl 
vóór vrijdag 24 september 18.00 uur.

De Bilt
Op Regenboog(-basis-)school (Ae-
olusweg 8) is er een voorstelling 
jeugdensemble strijkorkest, een ver-
halenverteller, een Muziekworkshop 
en wordt er geknutseld met mais.
Op het Cruijff Court aan de Buys 
Ballotweg is er een sportprogramma 
in samenwerking met de buurtsport-
coach.
Stichting Mens De Bilt (Molenkamp 
60) verzorgt een koffieochtend en 

organiseert een ontmoeting met op-
treden van Paul en Andrea (gitaar en 
zang). De Dorpskerk-gemeenschap
verzorgt een koffieochtend voor de 
buurt, een Blokfluitconcert; er is een 
orgelbespeling en een trompet en er 
zijn Saxen en klarinetten. Op de Hes-
senweg zijn diverse activiteiten als 
poffertjeskraam, infopunt hulpdien-
sten, mobiele muziekact en versna-
peringen en Sportschool Allround 
Gym (Kapelweg 4a) verzorgt een 
Workshop ‘Maak kennis met kracht- 
en conditietraining en boksen’. 

Maartensdijk
In De Vierstee aan de Nagtegaallaan 
30 in Maartensdijk zijn diverse acti-
viteiten: er is een Open les 2MOVE, 
een Workshop zang, een koor-optre-
den (theaterzaal), een bijdrage van 
Kunst & Genoegen (sporthal) en er 
zijn diverse optredens jeugdensem-

ble. Er is een infopunt lokale vereni-
gingen en over het seniorweb.

Coronamaatregelen nog van kracht
De Bilt gaat open maar wel op een 
voorzichtige, kleinschalige en veilige 
manier. Aangezien de coronamaatre-
gelen nog gelden, moet er nog reke-
ning mee worden gehouden dat op 
diverse locaties een maximum aantal 
belangstellenden naar binnen kan of 
aanwezig kan zijn bij een bepaalde 
activiteit. 

Sponsorloop
Op deze ontmoetingsdag kan men 
ook meedoen met de sponsorloop 
Histories. De opbrengst van de spon-
sorloop gaat naar de Stichting Nabu-
ren. Meer informatie is te vinden op 
de website www.debiltgaatopen.nl. 
Actueel overzicht op www.debilt-
gaatopen.nl

Voorafje op de Pubquiz over De Bilt. Op deze foto staat het huis van de 
seinwachter dat is afgebroken in verband met de reconstructie van het 
stationsgebied. Waar is het huis herbouwd?

De Dorpskerk-gemeenschap verzorgt een koffieochtend voor de buurt.

In de Centrumkerk (Julianalaan 42) zijn er allerlei muzikale activiteiten. 
[foto Walter Eijndhoven]
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
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T:0346-211992. ook via  
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/09 • 10.30u - Oecumenische Viering 
in R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe met 

Ds. Gert Landman en pastor Astrid 
Veldhuis

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/09 • 09.30u - Ds. D.W.J. Kok
26/09 • 18.30u - Ds. G. van Wijk 

Woudkapel
26/09 • 10.30u - OntMoeten met 

Jan Siemons
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

26/09 • 14.00u - de heer Cees van Nes

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
26/09 • 10.30u - Oecumenische Viering 
met Ds. Gert Landman en pastor Astrid 

Veldhuis 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

26/09 • 10.15u - Ds. H. Hidding
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

26/09 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Vooraf aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

26/09 • 10.00u - Ds. W. van Laar en 
Ds. E.J.W. van Leersum 

R.K. St. Michaelkerk
26/09 • 10.00u - Communieviering 

W. Sarot
26/09 • 11.30u - Kleuterkerk met 

W. Sarot

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/09 • 10.00 uur - spreker 
dhr. Wouter van de Fliert

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
26/09 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

26/09 • 10.00u - Ds. H. Juffer
26/09 • 18.30u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer 

onderweg-diensten. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/09 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/09 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
26/09 • 18.30u - Ds. Joz. A. de Koeijer

Besloten karakter en digitaal via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/09 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A. J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
26/09 • 09.30u - Ds. P.J. Rebel 

St. Maartenskerk  
26/09 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor J. Wissink
Reserveren via vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/09 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
26/09 • 18.30u - Dhr. R. Koelewijn

PKN - Herv. Kerk
26/09 • 10.00u - Proponent C. Kroon
26/09 • 18.30u - Ds. C. van der Worp 

 

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist 

Altijd dichtbij!

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Westbroek
15 maart 1932

Westbroek
15 september 2021

Ik vertrouw op de Heere, ik zeg:
Gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in Uw hand

psalm 31: 15-16a

Dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis

van het overlijden van mijn
geliefde man, onze pa en opa

Egbert de Kruijff
Bart

Eef de Kruijff - Groenestijn

Kees en Jessica
Bart, Niels en Amber

Jan (in herinnering)

Jan en Lia
Jacolien, Gerbert, Eva

Egbert en Marga
Dennis, Eline, Tom

Wout en Rianne
Michel, Berry, Daniël

Martin en Heinie
Femke, Loes, Koen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 22 september.

Kooijdijk 32, 3615 AB  Westbroek

Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.

Je lijden zien en niet kunnen helpen,
dat was onze grootste smart

Lieve Ma, hand in hand zijn we gegaan tot aan de drempel,
moegestreden maar omringd door onze liefde, ben je moedig en 

rustig van ons heengegaan.

Verdrietig maar ook dankbaar, delen wij u mede, dat is overleden 
onze lieve moeder, trotse oma, omi en oude oma

Huberta Maria Theresia
Emelaar - Sturkenboom

Bep

 Werkhoven, 16 juli 1932  Bilthoven, 13 september 2021

echtgenote van Rudolf Johannes Emelaar,  20 mei 2018

Betty en Ton
   Bert en Willeke, Evelien en Lisa
   Lisette en Peter
   Fleur en Serge
Ruud en Ineke
   Mariëlle en Rick, Luca, Fenna
   Rick en Michelle, Max, Ivy
Annemieke en Hans
   Tom en Marleen, Ovi
   Irmi en Tom, Dante

Correspondentieadres:
Soestdijkseweg Zuid 265,
3721 AE Bilthoven

Wij hebben op maandag 20 september afscheid genomen van Bep.

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van de 3de etage 
van De Bremhorst voor de zeer liefdevolle verzorging van Bep.

Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 25 september zamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten. Inwoners van de nieuwbouw worden verzocht ook de container 
op de vertrouwde plek neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 25 september wordt door de muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen weer oud papier ingezameld. Wilt u zo vriendelijk zijn om de 
papiercontainers en/of het goed gebundeld papier voor 8.30 uur aan de 
weg te zetten. Heel prettig voor de papierophalers is als u  de handgreep 
van de kliko naar de straat wilt zetten.

Vrienden van het  
Van Boetzelaerpark

 
Zaterdag 25 september is weer 
de maandelijkse werkochtend; er 
is veel achterstallig onderhoud 
in het park, dus vele handen zijn 
welkom bij het bramen verwij-
deren, plantvlakken fatsoeneren 
et cetera. Naast nuttig, is het ook 
altijd heel gezellig. De werkoch-
tend is van 9.30 t/m 12.30 uur. 
Er is naast koffie ook een tussen-
tijdse pauze. 

Repair Café bij WVT 

Zaterdag 25 september is er van 
11.00 tot 14.00 uur een Repair 
Café bij WVT (Talinglaan 10) 
in Bilthoven. Bij het Repair 
Café kun je kapotte spullen 
komen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs. Zij helpen 
bij het repareren van kleding, 
elektrische apparaten, compu-
ters, fietsen, houtwerk en speel-
goed. De toegang is gratis, een 

vrijwillige bijdrage is welkom. 
Meer info op https://repaircafe-
bilthoven.wordpress.com/

Scouting Laurentiusgroep

Het scoutingseizoen is ook voor 
Scouting Laurentiusgroep weer 
begonnen: de oudste kinderen van 
elke speltak (leeftijdsgroep) zijn 
overgegaan naar een volgende spel-
tak. Zij zijn weer helemaal klaar 
voor het nieuwe seizoen. Wie het 
ook leuk lijkt om lekker in het bos 
te spelen en stoere activiteiten te 
ondernemen bij een leuke scouting-
groep kan een keer komen kijken 
bij de boslocaties; er zijn jongens- 
en meisjesgroepen vanaf 7-jarigen 
elke zaterdag om 14.00 uur. Zie de 
website www.laurentiusgroep.nl. 

Workshop Scheiden en Tieners

Ouders Lokaal De Bilt geeft een 
interactieve workshop schei-
den en tieners op woensdag 29 
september om 20.00 uur. Hoe 
begeleid ik mijn tiener tijdens 
en na de scheiding? Bij een 
scheiding staat de wereld op zijn 
kop. Alles wat zeker was wordt 
onzeker. Het levert vaak veel 
emoties, stress en ook conflicten 
op. En dat kinderen dat moeten 
meemaken maakt het ook extra 
lastig. Informatie en aanmelden 
via de website van ouderslokaal 
De Bilt.



Nieuwe lijsttrekker 
GroenLinks

Anne Marie ‘t Hart (39) is 18 september tijdens een feestelijke leden-
bijeenkomst bij Buro Lou in Bilthoven door de kandidatencommissie 
van GroenLinks De Bilt voorgedragen als lijsttrekker voor de aanko-
mende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
Anne Marie ’t Hart is sinds 2018 raadslid voor GroenLinks De Bilt, 
daarnaast is zij als juriste werkzaam als hoofd beleidszaken bij de 
landelijke branchevereniging voor cultuureducatie. 

Ook werd bekend gemaakt dat huidig fractievoorzitter Henk Zand-
vliet de komende periode zijn raadswerkzaamheden stopt vanwege 
verhuizing naar buiten de gemeente. Hij zal zich blijven inzetten voor 
GroenLinks.

Week tegen 
Eenzaamheid 

Mens De Bilt doet mee aan de landelijke campagne ‘Week tegen Een-
zaamheid’. Van 30 september tot en met 7 oktober zijn er diverse acti-
viteiten in de servicecentra; activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en verbindingen kunnen leggen, zoals bijv. een koffie-piano-
concert of een ontmoetingslunch. 

Er loopt tevens een maatjesproject dat mensen aan elkaar koppelt die 
iets voor elkaar willen betekenen of samen iets willen ondernemen. 
Wellicht zijn er andere ideeën om contacten te stimuleren. 

Er zijn programma’s in beide servicecentra: in zowel Servicecentrum 
Maartensdijk (Maertensplein 96) als Servicecentrum De Bilt op Mo-
lenkamp 60. In verband met Corona is vooraf aanmelden gewenst. Voor 
info over c.q. aanmelding voor activiteiten kunt u contact opnemen met 
Mens De Bilt Maartensdijk (tel. 0346 214161) en/of Mens De Bilt in 
De Bilt (tel. 030 7440595). 

In Servicecentrum Maartensdijk: 
Donderdag 30 september 14.00 uur Samen Breien
Vrijdag 1 oktober 10.00 uur Koersbal
Vrijdag 1 oktober 10.00 uur Engels (conversatie) 
Zaterdag 2 oktober 10.00 uur Koffie, thee drinken
Maandag 4 oktober 10.00 uur Koffie, thee drinken met dierendagtrak-
tatie
Dinsdag 5 oktober 10.00 uur Jet’s Shoeshop schoenenverkoop
Dinsdag 5 oktober 15.00 uur Quiz en Zo (geheugentraining)
Woensdag 6 oktober 10.00 uur Koffie, thee drinken

In Servicecentrum De Bilt
Donderdag 30 september 14.30 uur. Tekenen/Schilderen met Maartje
Vrijdag 1 oktober 10.00 uur Koffieconcert o.l.v. Kitty Donker
Vrijdag 1 oktober 14.00 uur Markt Samen Leuke Dingen Doen Buurtka-
mer Kometenlaan (inloop) Hiervoor is aanmelding niet nodig
Dinsdag 5 oktober 14.00 uur Spelletjes spelen in Servicecentrum De Bilt 
Woensdag 6 oktober 12.45 uur Samen Lunchen in Servicecentrum 
De Bilt
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Hart voor de 
lokale politiek? 
Word raadslid! 

Voor: bouwen voor 
lokale behoefte,

ons dorpse karakter, luis-
teren naar burgers, meer 

(verkeers)veiligheid

Tegen: windmolens, 
hoogbouw, meer verkeer 

en beton, meer
chemische industrie of 

fusie met Utrecht.

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

advertentie

Commissie behandelt 
bespreeknotitie Bilthoven-Noord

door Guus Geebel

De commissie Burger en Bestuur vergaderde op 14 september onder voorzitterschap van Jette 
Muijsson weer fysiek in de Mathildezaal. Zij begint de vergadering met de mededeling dat door 
het aantreden van een minderheidscollege de werkwijze verandert. ‘Er wordt meer tijd besteed 

aan beeldvorming en er is meer ruimte voor de raad en portefeuillehouders om elkaar op te 
zoeken voor draagvlak en meerderheden van besluiten.’

Over de behandeling van de Be-
spreeknotitie inzake bestemmings-
plan Bilthoven Noord 2013 zegt 
Muijsson: ‘Op 9 september is een 
beeldvormende vergadering met 
betrokkenen gehouden. Nu hou-
den insprekers hun verhaal en de 
commissie geeft beeldvorming en 
oordeelsvorming.’  Zij geeft aan 
op welke wijze de vergadering 
verloopt. Eerst krijgen zes inspre-
kers het woord. Dat zijn achtereen-
volgens mevrouw Pessers, Dirk de 
Broekert, Jan den Hollander, René 
van de Wolfshaar, Onno Blom en 
Luuk Jonker. 

Consequenties
Er ligt geen raadsvoorstel. De 
eerste termijn van de commissie 
begint met beeldvorming, dus het 
hoe en waarom. Eelco Dalmeijer 
(VVD) wil van de wethouder we-
ten waarom we niet zouden gaan 
voor een complete oplossing. Mi-
scha van der Heijden (SP) vraagt 
wat is gedaan om met de mensen 
in gesprek te komen. Peter Schla-
milch (Forza) denkt dat er een an-
dere manier van oplossen is waarin 
alle belangen tot hun recht kunnen 
komen en vraagt het college dit te 
onderzoeken. Hanneke de Zwart 

(D66) vraagt wat de consequenties 
zijn van de uitspraak van de Raad 
van State en hoe reëel de planscha-
declaims zijn. 

Vergunningen
Eveline van der Aa (GroenLinks) 
stelt een aantal vragen naar aanlei-
ding van de insprekers. Er zouden 
rechten zijn ontnomen in het nieu-
we bestemmingsplan. Zij vraagt 
naar de juridische consequenties. 
Arie Vonk Noordegraaf (SGP) 
dankt het college en de ambtenaren 
voor de opgestelde notitie. Hij ziet 
het bestemmingsplan en de plan-
schade als twee aparte procedures. 
Erik den Hertog (Bilts Belang) wil 
weten hoeveel vergunningen in het 
nieuwe bestemmingsplan zijn ge-
weigerd op grond van de nieuwe 
categorieën. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) dringt aan op meer inzicht 
over de kosten van een bestem-
mingsplan en daarnaast een plan-
schade risicoanalyse. Hij vraagt 
hoeveel directe planschadeclaims 
er na de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan op 22 mei 2014 
zijn ingediend, exclusief de claims 
die in augustus 2020 zijn ingediend. 

Anne Marie ‘t Hart wordt nieuwe 
lijsttrekker voor GroenLinks. 
(foto Amrita Panday)

Bilthoven-Noord met duidelijk herkenbare punten vanuit de lucht. (foto 
Nienke van Weele).

Lees verder op pagina 5
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 23 september t/m woensdag 29 september

Filet Americain 

Grillworst salade 

Mediterraanse Tonijn

Gebraden Rosbief 

Malse Beenham 

Gegrilde Kipfilet 

3 X 100 
GRAM

4.98

3 X 100 
GRAM

5.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

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

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

RIBEYE ROLLETJES

100 GRAM

0.99

RIBLAP OF HACHEE VLEES

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN 

500 GRAM

6.75

BOEREN BELEGEN
500 GRAM

7.50

1 KILO

12.-

SPEKLAPJES LIVAR 
NATUREL OF GEKRUID 

500 GRAM

8.25

1 KILO

12.50MALSE KIPROLLADE 

GEBRADEN
GEHAKTBAL IN JUS

500 GRAM

5.-
SAMEN VOOR

8.-GRILLWORST + LEVERWORST

3 BIEFSTUKJES

4 GEPANEERDE SCHNITZELS

6 TARTAARTJES

CARPACCIOROLLETJE 4+1
GRATIS

3+1
GRATIS

7.-

7.-

7.-

LET OP! PIGGY PUNTEN 
ZIJN IN TE LEVEREN T/M 

31 OKTOBER 2021

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Extra koopje
Hollandse 
Bloemkool
Nu                   €1,25
Zoete aardappels

500 gram                   €0,99

Pasta met kip 
en paddestoelen

€ 1,49
100 gram

Rendang
met nasi of bami

€ 1,99
100 gram

Varkenshaas 
met bonne femme

€ 1,75
100 gram

Abrikoos-caramel
Taart
Nu € 15,95

Speculaas – caramel 
bars
Per pak € 5,95

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23 vrijdag 24 en zaterdag 25 september.

Heerlijke zoete
Jubileum pruimen

Heel kilo                            € 2,99

Sappige
Mandarijnen

(zonder pitjes)
Heel kilo                            € 2,49

Desem
Toscaans donker
Nu € 2,99

Rozijnen bollen
Zak 5 stuks € 2,49

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
Er is weer hutspot 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

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

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Oosterse pompoensoep

½ liter                            € 3,95

Notenafdeling:

Stoere vrouwen mix

Per bakje nu                       €4,99

Kapucijner schotel € 1,39
100 gram

Gesneden
Andijvie (grof of fijn)

€ 1,29
400 gram

Goudreinetten appels € 1,99
Heel kilo

27
09

28
09

29
09

Nieuw…



Live music & Live art 
in de Kwinkelier

Op 25 september bruist het weer in de kernen van gemeente De 
Bilt. Reden voor de winkeliers in de Kwinkelier om er zaterdag 
25 september een extra feestelijke zaterdag van te maken middels 
enkele activiteiten, de deuren van de winkels wijd open te zetten 
en iedereen uit te nodigen de Kwinkelier (opnieuw) te ontdekken. 
De opzet van de activiteiten is 
kleinschalig  maar wel verras-
send en gezellig.

25 september is een mooie ge-
legenheid om de Kwinkelier 
(opnieuw) te ontdekken, de 
winkeliers te ontmoeten en te 
genieten van de activiteiten en 
gezelligheid.  De gehele dag 
kun je shoppen bij de leukste 
kraampjes en geniet je tussen 
12.00 en 16.00 uur van Live 
Muziek en een Live Art Show. 
Een professionele schminker 
tovert deze dag kindergezicht-
jes gratis om in sprookjesfi-
guren, dieren, superhelden of 
fantasierijke creaties. 
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advertentie

Wethouder
Portefeuillehouder Madeleine Bak-
ker hoort enkele insprekers zeggen 
dat het niet om het geld gaat maar 
om het aanpassen van het bestem-
mingsplan. Zij heeft ook insprekers 
horen oproepen om beroep aan te 
tekenen tegen de uitspraak van het 
planschadebesluit van B en W. De 
wethouder constateert dat er twee 
verschillende geluiden zijn. Zij 
sluit aan bij wat de SGP zei, dat het 
eigenlijk twee aparte procedures 
zijn die wel met elkaar verweven 
worden. Zij heeft ook gehoord dat 
als er niet overgegaan wordt tot de 
aanpassing van het bestemmings-
plan op de gewenste wijze, er wordt 
doorgegaan met de planschade-
claims. De wethouder legt de vraag 
die voorligt bij de commissie. 

Vragen
‘We hebben een bespreeknotitie ge-
maakt en er ligt geen concreet voor-
stel vanuit het college aan de raad’, 
aldus wethouder Bakker. Zij wil de 
raad in positie brengen om te door-
gronden welke zaken hier allemaal 
spelen en of en welke wijziging dan 
doorgevoerd kan worden. ‘Daar 
hebben wij advies in gegeven.’ Zij 
hoopt dat de raad met de vele vra-
gen die gesteld zijn een beeld kan 
vormen over de vraag hoe verder. 
Zij geeft aan dat er in het bestem-
mingsplan nog best veel mogelijk 
is. Over de risicoanalyse waar de 
PvdA naar vraagt zegt het college 

in de notitie, dat als er door een mo-
tie van de raad een herziening van 
het bestemmingsplan voornemens 
is, die risicoanalyse helemaal wordt 
uitgevraagd. De Raad van State 
heeft zich uitgesproken over het be-
stemmingsplan, de planschadepro-
cedure is een besluit van B en W, 
waar beroep voor open staat. ‘We 
hebben het over 155 individuele 
planschadeclaims.’

Oordeelsvorming
De tweede termijn bestond uit oor-
deelsvorming. Overwegingen, mo-
gelijkheden en alternatieven delen. 
De wethouder heeft gezegd geen 
toezeggingen te doen, dus om in 
actie te komen moet dat via een mo-
tie. Eelco Dalmeijer zal de motie 
Start nieuw bestemmingsplan voor 
Bilthoven Noord in 2021, die in 
juli voorlag ongewijzigd indienen. 
Deze motie roept het college op om 
in samenwerking met de Stichting 
Planschade Bilthoven Noord en Be-
wonersvereniging Bilthoven Noord 
te starten met de herziening van 
bestemmingsplan Bilthoven Noord 
in 2021 en vóór 1 januari 2022 als 
ontwerp ter inzage te leggen. 

Risicoanalyse
Arie Vonk Noordegraaf ziet het als 
een heel complex dossier waarin 
door verschillende partijen wordt 
gezegd het zit zo en andere partijen 
zeggen dat dit niet klopt. Het heeft 
de SGP gestoord dat de voorgaande 
wethouder niet met de mensen in 
gesprek ging omdat hij vond dat het 

goed is. Hij denkt dat die houding 
veel kwaad bloed heeft gezet. ‘Wij 
waarderen het zeer dat de huidige 
bestuurder wel het gesprek is aan-
gegaan.’ Krischan Hagedoorn wil 
zich voor alle moties die ingediend 
worden sterk maken dat in alle mo-
ties opgenomen wordt dat als eerste 
stap een planschade risicoanalyse 
wordt uitgevoerd. ‘Op het moment 
dat we die analyse hebben kunnen 
we ook zeggen het is kansloos of 
laten we doorgaan.’

Moties
Samenvattend zegt voorzitter Jette 
Muijsson: ‘De VVD gaat de motie 
‘Start nieuw bestemmingsplan voor 
Bilthoven Noord in 2021’ indienen 
die in juli voorlag. Er komt een mo-
tie van de SP om mogelijk het be-
stemmingsplan 2013 opnieuw in te 
voeren. Een motie van Forza over 
de groene doorzichten, apart of in 
een van de moties die ingediend 
worden. Een motie van D66 met 
GroenLinks om het advies van het 
college te volgen, Een motie van 
het CDA met een voorzet om tot 
een raadsbreed verhaal te komen. 
De PvdA wil dat er een planschade 
risicoanalyse wordt opgenomen. 
Hagedoorn wil de punten 1,2 en 
5 uit de bespreeknotitie opnemen 
met een strenge instructie erbij. Hij 
vindt het ook prima als dat in de 
motie van D66, GroenLinks en het 
CDA komt. Of de behandeling in 
de gemeenteraad op 30 september 
plaatsvindt hangt af van ingediende 
moties.

Vervolg van pagina 3

Inloopavond woningbouwplannen 
voormalig Hessingterrein

door Henk van de Bunt 

De gemeente De Bilt organiseert een inloopavond in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 
4 over het ontwerpbestemming- en het concept-beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe woonbuurt op 

het, voormalige, Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341. Momenteel liggen de plannen daaromtrent 
ter inzage. Belangstellenden kunnen deze op woensdag 6 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur inzien, 

waarbij geïnteresseerden ook vragen kunnen stellen.

Projectontwikkelaar Verwelius werkt 
al enige jaren in overleg met ge-
meente De Bilt en Provincie Utrecht 
aan de herontwikkeling van het Hes-
singterrein. Al in 2010 heeft de ge-
meenteraad een vergunning afgege-
ven voor de bouw van woningen op 
deze locatie. De grondeigenaar heeft 
in overleg met de gemeente en pro-
vincie een aangepast plan gemaakt. 
In 2018 zijn daarvoor de randvoor-
waarden door de gemeenteraad vast-
gesteld. Belanghebbenden zijn be-
trokken in werksessies en (digitale) 
infosessies. De resultaten hiervan 
zijn meegenomen bij de uitwerking 
tot het ontwerpbestemmingsplan en 
concept beeldkwaliteitsplan zoals die 
nu ter inzage liggen. 

Plannen
De huidige plannen bevatten meer 
type woningen zoals vrijstaande 
villa’s, twee-onder-één-kapwonin-
gen en rijwoningen en er komen 
ook huurwoningen in het middens-
egment. Ook staat in de plannen be-
schreven hoe de woonbuurt wordt 
ingepast in de groene omgeving, 
die deel uitmaakt van het van het 
Nationaal Natuur Netwerk en De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er 
is gezocht naar mogelijkheden om 
aanwezige ecologische, cultuurhis-
torische en landschappelijke kwali-
teiten in de omgeving te versterken. 
Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gege-
ven aan de wens van betrokkenen 
om een bredere ecologische verbin-

ding te realiseren, aansluitend op de 
faunapassage Griftenstein onder de 
Utrechtseweg. 

Inloopavond
De inloopavond zal volgens de dan 
geldende coronamaatregelen worden 
georganiseerd. Dit kan betekenen dat 
iedereen vanaf 14 jaar een coronatoe-
gangsbewijs en identiteitskaart moet 
overleggen. Digitaal deelnemen is 
ook mogelijk; wie daarvan gebruik 
wil maken kan een daarvoor bestemd 
aanmeldformulier in vullen op www.
debilt.nl/hessingterrein. 

Inzage
Iedereen heeft de mogelijkheid om 
tussen 2 september en 14 okto-
ber het ontwerpbestemmingsplan 
Utrechtseweg 341 en bijbehorende 
documenten, waaronder het beeld-
kwaliteitsplan te bekijken en hierop 
te reageren. De documenten zijn on-
line in te zien op www.ruimtelijke-
plannen.nl. De stukken liggen ook ter 
inzage in het gemeentehuis. U hoeft 
geen afspraak te maken voor inzage. 
Na 13 oktober worden de reacties op 
de plannen verwerkt in de definitieve 
plannen. Het ligt in de bedoeling dat 
de gemeenteraad in december van dit 
jaar hierover een besluit neemt. Meer 
info. www.debilt.nl/hessingterrein.

Krischan Hagedoorn wil dat er bij moties een planschade risicoanalyse 
wordt opgenomen.

Micha de Winter 
in de Hoofdrol

Op zondag 3 oktober vindt de tweede ‘In de Hoofdrol’ plaats (locatie 
wordt nog bekend gemaakt). Dit keer staat Micha de Winter centraal. 
Micha is misschien bekender van tv, dan hij in de Groenekanse lanen is. 
Hij is emeritus hoogleraar Pedagogiek en adviseert nog regelmatig. Niet 
als studeerkamergeleerde, hij stapt op betrokkenen af. Zo liet hij zich 
voor onderzoek opsluiten in de gevangenis of spreekt hij jongeren uit 
Kanaleneiland aan om hen te vragen wat zij Rutte zouden adviseren over 
jeugd in Coronabeleid. 

Van zichzelf zegt hij dat hij goed is in brandjes blussen of ze nou maat-
schappelijk zijn of dat de vlammen daadwerkelijk uitslaan. Elf jaar is hij 
actief lid geweest van de vrijwillige brandweer in Groenekan. Hij noemt 
zich niet-religieus Joods en verzorgt op de Concertzender een program-
ma over joodse muziek (volgende uitzending 20 september).
Nu na dertig jaar Groenekan verlaat hij zijn witte huis op de Vijverlaan. 
Bij zo’n verhuizing orden je je leven weer opnieuw. Hij is benieuwd of 
de improvisaties zijn verhalen ineen onverwacht daglicht zullen plaatsen.
 
Over In de hoofdrol
In de hoofdrol is een intieme theatermiddag waar men kennis kan maken 
met het levensverhaal van meer of minder bekende Groenekanners of 
Biltse inwoners. Er is een live interview met hoofdpersoon. Ter plekke 
spiegelen vier acteurs met toetsenist Peter Huber het waargebeurde ver-
haal door een improvisatie. Het publiek kan bijdragen met vragen aan de 
gast of wordt soms uitgenodigd een eigen ervaring te delen. Alle informa-
tie over deze voorstelling kan men op www.theaterinhetgroen.nl.
                   (Sanne van der Zee)

Voormalig Hessing-terrein gezien vanuit De Bilt. (foto Nienke van Weele)
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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.

Joke van Amerongen | Dorpsweg 91 Maartensdijk | Tel. 06-30405694 | info@jopieswonen.nl | www.jopieswonen.nl

Jopie’s 
wonen

Webshop: webshop.jopieswonen.nl | Geopend: Woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. | In de maanden oktober, november en december extra open op zaterdag van 11u-15u

Leuke (landelijke) woonwinkel met gerestylde 
meubeltjes, verf, woonaccessoires en cadeau’s.

Voor meer info kijk op de website:
www.jopieswonen.nl of  bel 06 30405694.

Gastenverblijf  in het voorhuis van onze boerderij
voor max. 6-personen.

	
	
	
	 															We zijn op zoek naar:		
VAKBEKWAAM HOVENIER  
                   En MEDEWERKER HOVENIER 
We vragen:  
• diploma MBO hoveniersopleiding of 

vergelijkbare werkervaring 
• rijbewijs B(E) 

We bieden je: 
• prettige werksfeer in een enthousiast team 
• salaris volgens cao   
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Stuur ons bij interesse een mail met CV en 
motivatiebrief naar vincent@nymphaea-tuinen.nl 
Of bel naar Vincent Hille: 06-11398747 
Hoveniersbedrijf Nymphaea, Westbroekse binnenweg 86B 
3612AK Tienhoven (Utr) www.nymphaea-tuinen.nl 

Vooral trompettisten maar natuurlijk ook andere blazers zijn welkom,
wij repeteren vrijdagavond in de Vierstee te Maartensdijk.

Heb je geen instrument wij hebben ze in bruikleen.
INFORMATIE via

info@keng-maartensdijk.nl

We mogen eindelijk weer muziek maken
Zin om met ons mee te doen?

We zijn op zoek naar nieuwe leden 
is dit iets voor jou.

Harmonie
Kunst en Genoegen

Maartensdijk

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

22 25 28

24 27 30 33
31

32
23 26 29

De laatste week van onze september-

actie duurt 12 DAGEN

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, 
vaarderhoogt.nl • zie ook: webshop.vaarderhoogt.nl

4e WEEK

Elke zondag open van 

12.00 tot 17.00 uur

ALLE 

TUINPLANTEN

KASSA
KORTING 25%

DE HELE MAAND SEPTEMBER

U weet het, soms doen we een 
beetje gek, laten we bijvoorbeeld 
een week 12 dagen duren. We 
hebben inderdaad allemaal een 
‘tic’, we zijn idolaat van al het 
levend groen dat bij ons uitge-
stald staat. Onvoorstelbaar 
veel, onvoorstelbaar 

mooi. We plakken stiekem nog drie extra 
dagen aan de laatste week van de actie. 
Zondag 33 september (3 oktober 

dus) is de allerlaatste 
dag. Het moet niet 
gekker worden!!!

Lunchlezingen 
in Bibliotheek

Er start een serie maandelijkse lunchlezingen met 
inspirerende sprekers van lokale organisaties  en 
bedrijven. Aan de hand van een boek spreken zij 
over wat de drijfveer is in hun werk. Op 8 okto-
ber om 12.30 uur spreekt Esselien de Leeuw, als 
directeur werkzaam bij de gemeente De Bilt. Zij 
spreekt over Endurance van Alfred Lansing; een 
boek over de barre zuidpoolreis van Shackleton. 
Bij het sollicitatiegesprek bij de gemeente werd 
Esselien gevraagd naar een boek, dat haar geïn-
spireerd had. Ze noemde toen Endurance: het aan-
grijpende en schokkende verhaal over 27 mannen 
in 1914 die een expeditie naar Antarctica overleef-
den. Met dit spannende verhaal zal zij haar dage-
lijkse werk toelichten.
De lezing is op 8 oktober in Bibliotheek Idea Bilt-
hoven, Planetenplein 2. Meer informatie en aan-
melden: www.ideacultuur.nl/agenda.

Themawandeling ‘Bomen in de herfst’

Op zondag 26 september is er bij Beerschoten een themawandeling 
‘Bomen in de Herfst’. Deze wandeling voor Het Utrechts Landschap 
georganiseerd door Christien Hidding. Vooraf aanmelden is nodig in ver-
band met het maximaal aantal deelnemers op de website van Het Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. De wandeling  begint om 14.00 uur en duurt 
anderhalf tot twee uur. Deelname is gratis. Start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, Holle Bilt 6 te De Bilt. 

 

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk 

en bijkomende 

werkzaamheden.

Snel als het moet! 

Bel of mail maar.
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

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

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

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

KIP PANNETJE
Gevuld oven klaar pannetje; met gemarineerde stukjes
kipfilet en lobbige kaas als topping; Lekker & makkelijk!!
Ca. 30 min. op 170°C in de oven... 100 gram 1,35

SUCADE LAPPEN
Van de Utrechtse Heuvelrug; fijn van draad en mooi 
mager; met dat heerlijke smaakvolle sucadezeentje...
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,65

ITALIAANSE LASAGNE
Laagje voor laagje opgebouwd; met bechamelsaus,
HOH gehakt, tomatensaus, als topping geraspte kaas
Ca. 25 tot 30 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,25

SEA SALT MINUTE STEAKS
Heerlijke malse magere dunne beefsteaks, gemarineerd
met onze sea salt black pepper marinade; verrukkelijk!
Kort en fel bakken; totaal max 3 minuten!! 100 gram 2,25

ZIGEUNER GEBRAAD
Malse rosbief met milde kruiden melange en omwikkeld
met gerookt ontbijtspek, super lekkere combinatie!!
Krokant aanbakken en dan ca. 20 min. 150°C 100 gram 2,65

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

LEKKER PNAKLAAR ADVIES:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 20 september t/m zaterdag 25 september.

Zetfouten voorbehouden.

BOOMSTAMMETJES
HOH gehakt met kaas & ham; rondom gepaneerd 100 gram 1,25
PEPER BURGERS
100% Rundvlees met rondom een randje peper 3 stuks 4,80

LAMS ACHTER SCHENKELS
Heerlijke stoere boutjes uit Nieuw Zeeland! Om lekker
langzaam te stoven, met een klein beentje erin!!
Ca. 2½ stoven en smullen maar... 100 gram 1,49

APPELTJESBROOD

APPELSLOF

Nu

€ 5,25

van € 9,95 

nu € 8,95

NIEUWE OOGST APPELS!!!NIEUWE OOGST APPELS!!!

8,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Gewijzigde bus-routes leiden 
tot irritaties

door Henk van de Bunt

De route van lijnbus 77 is tijdelijk gewijzigd. De gebrekkige communicatie hierover 
leidt tot irritatie bij inwoners en reizigersverenging Rover.

‘Het is vooral het gemis aan infor-
matie over de omleiding van de bus-
sen die normaal over de Hessenweg 
rijden, waar Rover ontevreden over 
is’, aldus Evert Bouws. De inwoner 
van Bilthoven is vertegenwoordi-
ger van Reizigersvereniging Ro-
ver; de stem van de reiziger in het 
openbaar vervoer. Bouws vervolgt: 
‘Ook het ROCOV-Utrecht (overleg 
over OV namens de reizigers) is 

hierover niet geïnformeerd, terwijl 
het een omleiding betreft tot eind 
november, bijna drie maanden. Een 
belangrijk deel van De Bilt heeft al 
die tijd geen rechtstreekse verbin-
ding per bus met Utrecht en Zeist’.

Gemeente
De gemeente De Bilt heeft, volgens 
Bouws, nagelaten om via de huis-
aan-huisbladen hierover melding te 

maken: ‘Men denkt daar blijkbaar 
dat ze dat kunnen overlaten aan de 
busmaatschappijen. Die doen dat 
echter uitsluitend via internet en de 
schermpjes in de bussen. De meeste 
mensen hoorden er pas over, toen 
de omleiding al was ingesteld. 
Zowel Qbuzz als Syntus-Utrecht 
hebben niet of nauwelijks geïn-
formeerd via hun websites. Qbuzz 
(lijn 77) heel summier, alleen vind-

baar voor mensen die de weg weten 
op de website https://www.u-ov.
info/, Syntus (lijn 58) aanvankelijk 
helemaal niet, maar na opmerkin-
gen van Rover wel redelijk vind-
baar’. Bouws zet ook vraagtekens 
bij de noodzaak van het mijden van 
de 1ste Brandenburgerweg. 

Drukte
‘Van Qbuzz hoorden we, dat ze 
de bewoners van de Alfred Nobel-
laan de drukte van de bussen niet 
wilden aandoen. Een feit is, dat lijn 
77 overdag om de 10 minuten rijdt, 
tijdens de spits nog iets frequenter. 
Het gevolg is echter, dat er nu een 
omleiding is via de Biltse Rading 
met noodhaltes op grote afstand 
van de Hessenweg. De noodhalte 
aan de Groenekanseweg is nog wel 
te belopen voor de omwonenden, 
maar de haltes bij de kruising Biltse 
Rading / Blauwkapelseweg richting 
Utrecht liggen wel heel erg ver van 

de Hessenweg, richting Utrecht al-
leen bereikbaar via de weg Welte-
vreden. Zeker een kwartier lopen. 
Er zijn wel fietsklemmen geplaatst’.

Lijn 58
Volgens Bouws volgt ook lijn 58 de 
omleidingsroute via de Biltse Ra-
ding. Lijn 58 rijdt vervolgens van 
de Biltse Rading via de Blauwka-
pelseweg naar de Bilthovenseweg 
richting Utrechtseweg naar Zeist, 
maar doet de haltes op de Blauwka-
pelseweg niet aan. Als gevolg van 
dit alles hebben de bewoners van 
Bilthoven nu geen busverbinding 
naar de Hessenweg en de bewo-
ners van De Bilt oostelijk van de 
Hessenweg alleen de bussen op de 
Utrechtseweg. Op de Soestdijkse-
weg (alleen maandag tot vrijdag 
overdag) dan ook nog lijn 31 van 
Bilthoven naar de Uithof en verder.
Van de gemeente De Bilt werd geen 
reactie ontvangen.

De halte op de 1ste Brandenburgerweg; de tekst op de plastic zak vermeldt 
‘Halte vervallen’ (lijn 77). Op het nog werkende schermpje vermeldt 
Syntus de tijdelijke omleiding van lijn 58.

De reden van de omleiding is de tijdelijke onbereikbaarheid van de Hessenweg in De Bilt.

Brunch voor 
Zonnebloemgasten

De Zonnebloem afdeling de Bilt Bilthoven kon op zondag 12 septem-
ber weer een brunch organiseren in het WVT gebouw voor 46 deelne-
mers. Tien vrijwilligers verzorgden het vervoer en hielpen tijdens de 
brunch die werd opgeluisterd met muziek en zang. 
De afdeling is op zoek naar vrijwilligers die gasten willen bezoeken 
of mee willen helpen bij uitstapjes. Ook chauffeurs zijn welkom. Aan-
melden kan via tel. 030 2080211 of via de mail: zonnebloem.debilt.
bilthoven@hotmail.com.           (Lout Bracke)

Een volle zaal in WVT voor een uitgebreide brunch.

We∞Match Loket begeleidt 
vluchtelingen naar werk

Dinsdag hadden Willeke Colenbrander, participatiecoach en afdelingscoördinator Cultuur & 
Samenleving van het KunstenHuis De Bilt, Lilian Zawedde, projectmedewerker Cultuur & 

Samenleving en Hinnejan Elswijk, voorzitter van het Steunfonds Vluchtelingen De Bilt, 
een gesprek over de voortgang van het project We∞Match Loket. 

Dit project, een initiatief van het 
Steunfonds en het KunstenHuis, 
startte in maart 2020 en zou zes 
maanden duren. Het doel was om 
statushouders in de gemeente van 
loopbaanadvies te voorzien en hen 
te helpen bij het vinden van een 
baan of stageplek. Door het suc-
ces ervan heeft men tot een door-
start besloten. Hiermee is er nu een 
duurzame oplossing voor een te-
rugkerend probleem - waar kunnen 
statushouders terecht met werk ge-
relateerde vragen - gevonden. Elke 
woensdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur wordt deze vraag nu in 
Het Lichtruim aan de orde gesteld.

Intake
Lilian, eerder als nieuwkomer zelf 
door het Steunfonds ondersteund 
in het volgen van opleidingen, is 
inmiddels werkzaam bij het Kun-
stenHuis als projectmedewerker. 
Zij doet de intake en ondersteunt 
de nieuwkomers in hun zoektocht 
naar werk of vrijwilligerswerk. Wil-
leke helpt Lilian en onderhoudt ook 
contacten met de organisaties en 
bedrijven in de gemeente. Ze vertelt 
dat de mensen worden aangemeld 
via het Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt, Mens De Bilt, de RSD (Regi-
onale Sociale Dienst) en via oud-
deelnemers van We∞Match. Ook 
wordt zij door ondernemers in de 

gemeente benaderd wanneer er po-
tentiële werkplekken zijn. Door een 
goede samenwerking met diverse 
partijen in de gemeente komen de 
meeste mensen echt een stap verder. 
Willeke geeft aan dat het bestaan 
van het Steunfonds hier een belang-
rijke bijdrage aan levert en echt een 
leemte vult, die in andere gemeentes 
ontbreekt. 

Steunfonds
Hinnejan: ‘Het Steunfonds onder-
steunt de statushouders financieel in 
het laten waarderen van hun diplo-
ma, het bekostigen van een (thuis-)
studie of draagt bij in de reiskos-
ten. Het Steunfonds Vluchtelingen 
maakt het We∞Match Loket finan-
cieel mede mogelijk omdat het zo 
concreet bijdraagt aan het verkrijgen 
van werk’. Hij vertelt ook dat iedere 
vorm van financiële steun met dona-
ties of schenkingen zeer noodzake-
lijk blijft. 

Maatschappij
Het enthousiasme van deze drie 
mensen om nieuwkomers in hun 
zoektocht naar een plaats in de maat-
schappij en werk te ondersteunen 
was hartverwarmend. Nieuwkomers 
met een werk- of studie-gerelateerde 
vraag, kunnen zich melden via we-
match@kunstenhuis.nl of bellen/
appen naar: 06 11168409. Wie wil 
bijdragen als vrijwillige jobcoach 
aan het We∞Match Loket kan zich 
daar ook (aan-)melden. 
             (Frans Poot)V.l.n.r. Lilian Zawedde, Willeke Colenbrander en Hinnejan Elswijk.

De gewoonte om drie keer te kussen
kan ook al weer gauw ondertussen
maar bij mondkapjesplicht
heb je geen vrij gezicht
dus het kan niet in treinen en bussen

Guus Geebel Limerick
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Lezing boosheid 

en verdriet 
In De Week van de Opvoeding (4 t/m 10 oktober) draait het om ontmoeting 
en uitwisseling van kennis - met, voor en door ouders, medeopvoeders en pro-
fessionals. Bibliotheek Idea Bilthoven en Ouders Lokaal De Bilt willen deze 
week ouders en medeopvoeders de mogelijkheid bieden om kennis op te doen 
over opvoeding of vragen te stellen over hun eigen ouderschap. 

Zij slaan de handen ineen en organiseren op donderdag 7 oktober een lezing 
over Liefdevol omgaan met boosheid en verdriet. Damiët van der Spek geeft 
deze lezing. Zij begeleidt ouder(s) in het opvoeden vanuit verbinding, plezier 
en vertrouwen. Tijdens en na de lezing is er ruimte om in gesprek te gaan met 
elkaar en met Damiët. 

De lezing ia in Bibliotheek Bilthoven (Planetenplein 2) op 7 oktober om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Info en/of aanmelden op ideacultuur.nl/bibliotheek 

Opening speeltuin

Zaterdag 18 september was er in een semi-besloten bijeenkomst de opening 
van Speeltuin Lindelaan in Bilthoven. Na een korte verwelkoming door 
de speeltuincommissie was er het offi ciële moment door wethouder Dolf 
Smolenaers en kinderburgemeester Carmen. [foto Henk van de Bunt]

Open Monumentendag 2021
Frans Poot fi etste op Open Monumentendag langs monumentale villa’s 

en deelt beeld en een stukje historie.

Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21, Bilthoven; 
Het huis in Amsterdamse School stijl is ontworpen 
door Frants Edvart Röntgen, zoon van de componist 
Julius Röntgen die hier in 1925 ging wonen. Het is 
altijd een ontmoetingsplaats van musici geweest, 
onder de hoede de stichting Gaudeamus voor 
moderne muziek. Het is een muziekhuis vol verhalen.

Villa Vredenburgh, Hercules Segherslaan 18, 
Bilthoven; Gerrit Rietveld ontwierp deze villa voor 
de eigenaar van bioscoop Vreeburg in Utrecht. Het 
oorspronkelijk ontwerp was moderner maar moest 
aangepast worden tot een meer rustieke versie met 
rieten dak.

Boerderij De IJzeren Mortier, Dorpsweg 119, 
Maartensdijk; De gevelsteen van deze boerderij uit 
1600 bepaalt de naam. Er waren gebeurtenissen 
rond de Afgescheidenen in de 19e eeuw, die hier 
kerkten.

Boerderij Oud Koddestein, Dorpsweg 61/63, 
Maartensdijk; Dit rijksmonument dateert al uit 
omstreeks 1565. Het is een fraaie langhuisboerderij.

Villa De Blauwhoef, Dr. Welfferweg 80, Westbroek; De 
Blauwhoef werd in 1888 gebouwd als dokterswoning 
daar waar eerder buitenplaats ‘Collel Weede’ stond. 
die we verder vervolgen.

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een 
inbouwapparaat in uw keuken defect is? Wie kunt 
u bellen voor reparatie of vervanging? Ruth en zijn 
medewerkers geven u daar  het antwoord op. Zij hebben 
een uitstekende servicedienst en zijn heel deskundig 
als het om vervanging gaat. In de winkel vindt u een 
grote collectie inbouwapparaten van diverse merken en 
prijzen, voldoende om u de meeste mogelijkheden te 
laten zien die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth 
houdt niet van opdringerigheid, maar wil onder het genot 
van een kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van 

wasmachines, koelkasten 
en vriezers de laatste 
jaren ontwikkeld tot een 
betrouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ‘Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 
oude apparatuur en extra 
service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet 

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe 
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis 
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als 
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de 
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskundige 
monteur dat graag tegen vooraf afgesproken kosten. 
Vervelende verrassingen daar houden onze klanten 
niet van, ontzorgen natuurlijk wel. 

Keukenrenovatie
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel 
plezier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt 
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de 
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op 
onze website. Mocht u na de levering een vraag of 
storing hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth 
en zijn medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service met 
persoonlijke aandacht!
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DE BILT GAAT OPENDE BILT GAAT OPENDE BILT GAAT OPEN
Op 25 september bruist het 

weer in de kernen van gemeen-

te De Bilt. Door de corona-

crisis was de samenleving in 

De Bilt al anderhalf jaar ‘op slot’. 

De hoogste tijd om weer voor-

zichtig ‘open’ te gaan en elkaar 

weer te ontmoeten, te bewegen, 

te sporten, het culturele leven 

weer te beleven en er zelf mee 

aan de slag te gaan. Op zater-

dag 25 september wordt hier-

voor op meerdere locaties het 

startschot voor gegeven. Jong 

en oud is van harte welkom!

Het is een ontmoetingsdag met 

dans, muziek, sport, creativiteit, 

kunst, ko�  e ochtend en diver-

se workshops. Uiteraard is er 

volop gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en weer even met 

elkaar in contact te komen. Dus 

weer genieten van het sociale, 

sportieve en culturele leven wat 

het leven in onze gemeente ook 

zo de moeite waard maakt. De 

opzet is kleinschalig zodat dit 

alles binnen de nog geldende 

coronamaatregelen valt.

Op meerdere locaties

We organiseren de activiteiten, 

optredens, workshops en ont-

moetingsplekken tussen 10.00 

en 16.00 uur op verschillende 

locaties in onze gemeente: in de 

kernen De Bilt, Bilthoven, Maar-

tensdijk en Westbroek en er 

komen nog dagelijks activiteiten 

bij. Op www.debiltgaatopen.nl 

leest u het actuele programma.

PROGRAMMA DE BILT

 Locatie Tijdstip Activiteit 
1 Oosterlichtkerk 10.00-11.30 uur Open dag
 1e Brandenburgerweg 34   Handje Helpen infopunt
  10.00-11.30 uur Schilderen met De Vrome Kwasten
  12:30 14:00 uur  Klarinetten en saxen Kon. Biltse Harmonie
2 Regenboogschool  12.00-16.00 uur  Jeugdensemble strijkorkest
 Aeolusweg 8 13.30 uur Verhalenverteller Melanie Plag
  12.00, 13.00 en 14.00 uur Muziekschool workshop harp
3 Cruij�  Court  12.00-16.00 uur Sportprogramma met Buurtsportcoach
 Buys Ballotweg 
4 Hessenweg 12.00-16.00 uur  Po� ertjeskraam, infopunt hulpdiensten, 

muziek
5 Stichting Mens De Bilt  10.00-16.00 uur Ko�  eochtend en ontmoeting, live muziek
 Molenkamp 60
6 Dorpskerk    Ko�  eochtend

Dorpstraat vo Steenstraat 70 10.00-11.00 uur Blokfl uitconcert
  11.00-12.00 uur Orgelbespeling en trompet
7 Allround Gym 12:30-16.00 uur Kracht- en conditietraining
 Kapelweg 4a

PROGRAMMA WESTBROEK

 Locatie Tijdstip Activiteit 
17 Het Dorpshuis Westbroek  10.00-15.00 uur Ko�  eochtend
 Pr. Christinastraat 2 11:00 en 12:00 uur  Optreden De Vriendenkring
  12:30-14:00 uur Infopunt lokale verenigingen

PROGRAMMA MAARTENSDIJK

 Locatie Tijdstip Activiteit 
16 De Vierstee  10.00-16.00 uur Infopunt lokale verenigingen

 Nachtegaallaan 30 10:00-13:00 uur Bibliotheek Seniorweb
  10.00-11.00 uur Open les 2MOVE
  11.00-11.45 uur Workshop zang
  11.45-13.00 uur Open les 2MOVE
  13.00-14.00 uur Optreden koor AZM 
   Kunst & Genoegen Jeugdensemble

PROGRAMMA BILTHOVEN

 Locatie Tijdstip  Activiteit 
8 Julianaschool  10.00-16.00 uur Creatieve workshop 4-8 en 8-10 jr.
 Julianalaan 52   Speeltuin open voor de buurt
    Uitleg Voedselbos m.m.v. IVN
 Let op: alleen kinderen 13.00-14.00 uur Geëmmer met Heiko
 in de school 14.00-16.00 uur Silent Disco voor groep 8 
9 Centrum Kerk  12.30-14.00 uur Zang en piano
 Julianalaan 42 14.30-16.00 uur Harpspel
  14.30-16.00 uur  KunstenHuis Beeldende Kunst 
    Demonstratie portret tekenen 
10 Bilthovense Boekwinkel 10.00-16.00 uur Diverse activiteiten op de stoep
 Julianalaan 1 13.00-14.00 uur Signeersessie Ivan Wol� ers.
  15:00-16:00 uur Anita & Friends - True Blue 
11 Buro Lou   Workshops Boogschieten,Bandenplakken, 
 Leyenseweg 38   Rappen, Rondleiding oude politiebureau
12 WVT  11.00-14.00 uur Repair café
 Talinglaan 10 11.00-12.00 uur Workshop Streetdance
  12.30-13.30 uur Infopunt verenigingen
13 Winkelcentrum Planetenbaan 10.00-11.00 uur Brandweer Orkest
14 Lichtruim 10:00 uur  Opening Ontmoetingsdag door wethouder
 Planetenplein 2   Smolenaers met Kinderburgemeester
14 Lichtruim Hal 11.00-16.00 uur Infopunt, Boekverkoop, Producten Reinaerde
 Planetenplein 2 10.15-11.00 uur Workshop Gijsbert Zwart - Circle Percussion
  11.00 uur  Historisch Kring Quiz in combi met:
  13.00-15.30 uur Ivo Scherpenseel Jazzsense
  16.00 uur  Big Band Het Lichtruim
14 Lichtruim Bibliotheek Idea 10.15-11:00 uur Voorlezen met de Kinderburgemeester
 Planetenplein 2 10:15-14:00 uur Digitale vaardigheden
  12.00-14.00 uur Computervragen SeniorWeb
  10:30 -11:30 uur  Ko�  emoment rond Dementie en presentatie 

Naburen
  10:00-16:00 uur Foto expositie Cathy Greenblatt
14 Lichtruim KunstenHuis 10:00-15:30 uur Muziekschool Workshop Oude Muziek
 Planetenplein 2   Dansschool EDC
  13.00-14.00 uur  Workshop Kinderdans 6-12 jr
  14.15-15.15 uur Workshop Afro Dance 12+
  11.00-16.00 uur Theaterhoek van Theaterschool Masquerade
    met snorren schmink en workshop
  14.00-16.00 uur KunstenHuis Workshop Beeldende Kunst
  15.30 uur  Presentatie oude muziek Sacha Mommertz
14 Lichtruim Buiten 10.00-16:00 uur Luisterend oor en informatie
 Planetenplein 2   Mantelzorg Contact Caravan
15 Schaapskooi 11.00-15.00 uur Groei en Bloei plantjesmarkt en
 Melkweg 1b   Kinderboerderij activiteiten

Een dag vol kleinschalige activiteiten
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 Planetenplein 2 10:15-14:00 uur Digitale vaardigheden
  12.00-14.00 uur Computervragen SeniorWeb
  10:30 -11:30 uur  Ko�  emoment rond Dementie en presentatie 

Naburen
  10:00-16:00 uur Foto expositie Cathy Greenblatt
14 Lichtruim KunstenHuis 10:00-15:30 uur Muziekschool Workshop Oude Muziek
 Planetenplein 2   Dansschool EDC
  13.00-14.00 uur  Workshop Kinderdans 6-12 jr
  14.15-15.15 uur Workshop Afro Dance 12+
  11.00-16.00 uur Theaterhoek van Theaterschool Masquerade
    met snorren schmink en workshop
  14.00-16.00 uur KunstenHuis Workshop Beeldende Kunst
  15.30 uur  Presentatie oude muziek Sacha Mommertz
14 Lichtruim Buiten 10.00-16:00 uur Luisterend oor en informatie
 Planetenplein 2   Mantelzorg Contact Caravan
15 Schaapskooi 11.00-15.00 uur Groei en Bloei plantjesmarkt en
 Melkweg 1b   Kinderboerderij activiteiten

Een dag vol kleinschalige activiteiten
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WWW.DEBILTGAATOPEN.NL

DE BILT 
GAAT OPEN

Open, maar wel veilig

Ook met de nieuwe coronamaatregelen houden we er 
rekening mee dat op diverse locaties een maximum 
aantal belangstellenden naar binnen kan of aanwezig kan 
zijn. Kom als het druk is, gerust op een iets later moment 
terug. Op diverse locaties kan gevraagd worden naar een 
coronatoegangsbewijs. Samen maken we er een 
gezellige maar ook veilige dag van.

Samenwerking

Met het crisis- en herstelplan corona hebben het 
KunstenHuis, RegioCultuurCentrum Idea, Mens De Bilt, 
diverse sportverenigingen, ondernemers en de gemeente 
de handen ineen geslagen om de samenleving weer een 
impuls te geven om elkaar te ontmoeten en weer actieve 
plannen te maken voor de toekomst.

Sponsorfi etsroute

Tijdens deze ontmoetingsdag is het ook mogelijk om de 
Sponsorfi etsroute ‘HiStories‘ te rijden, georganiseerd door 
het Weeshuis van de Kunst.  Op vijf historische plekken 
in De Bilt, Bilthoven en Groenekan vertellen dansers, 
zangers, theater- en verhalenmakers en muzikanten op fi lm 
verborgen verhalen uit de geschiedenis van De Bilt. Een 
deel van de opbrengsten gaat naar de stichting Naburen. 
Meer informatie is te vinden op de website
www.debiltgaatopen.nl.
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Gesteggel rond herontwikkeling 
Leyenseweg

door Henk van de Bunt

De vergadering van de raadscommissie Openbare Ruimte op donderdag 16 september vond 
weer fysiek plaats in de Mathildezaal en was thuis live te volgen via het raadsinformatiesysteem. 

De agenda vermeldde het colle-
gevoorstel in te stemmen met de 
‘Ruimtelijke randvoorwaarden voor 
herontwikkeling Leyenseweg 38’ 
als basis voor uitwerking in een ge-
wijzigd bestemmingsplan. Aalberts 
Ontwikkeling en DID Vastgoed-
ontwikkeling hebben in december 
2019 het voormalige en leegstaande 
politiebureau aan de Leyenseweg in 
Bilthoven gekocht. Aalberts & Did 
BV willen op het terrein woningen 
realiseren. De gemeente De Bilt is 
aangehaakt bij dit initiatief en wil 
het ernaast gelegen volkstuinencom-
plex bij betrekken. Het samenvoe-
gen van beide locaties biedt kansen 
om een integraal plan te maken met 
meer woningen en meer plankwali-
teit. De gemeente is zelf eigenaar en 
verhuurder van de volkstuinen.

Participatie
Het college in het voorstel: ‘Direct 
bij de aanvang van het traject in fe-
bruari 2020 is het college een par-
ticipatieproces met omwonenden 
gestart in de categorie ‘meedenken’. 
Op basis van de inbreng van de 
buurt is het plan aangepast met een 
groenere inrichting en een ‘jaren ‘30 
bouwstijl’, maar op onderdelen als 
de bouwhoogte en woningaantallen 
zijn verschillen van mening geble-
ven. In het opgestelde Participatie-
verslag schrijft projectleider Theo 
Dohle ‘Gedurende circa anderhalf 
jaar is intensief overleg gevoerd met 
een Adviesteam met vertegenwoor-
digers van omwonenden en een 
vertegenwoordiger van de wijkver-
eniging Vogelenzang. Concluderend 
kan worden gezegd dat vooral over 

het aantal woningen en de hoogte 
van een deel van de bebouwing ver-
schil van mening bestaat. Waar de 
ontwikkelaar aangeeft dat de haal-
baarheid van het plan afhangt van 
het aantal woningen en de verhou-
ding appartementen en eengezins-
woningen, geeft de gemeente aan 
dat er vanuit de woonvisie en de 
woningnood eigenlijk behoefte is 
aan meer woningen, in het bijzonder 
appartementen. In het participatie-
proces is men uitgekomen op de hui-
dige 68 woningen, deels eengezins-
woningen, deels appartementen op 
een (door verwerving van het per-
ceel van de brandweer) iets vergroot 
plangebied. Vanuit het Adviesteam 
is aanvankelijk gepleit voor vooral 
eengezinswoningen. Het Advies-
team pleit voor een planopzet waar-
bij alle bebouwing in twee lagen met 
een kap wordt uitgevoerd, wat tot 57 
wooneenheden zou moeten leiden. 
Het is aan de gemeenteraad om dit 
verschil in opvatting te wegen in 
haar besluitvorming’.

Beroep
Over die participatie, de hoogte en 
de aantallen draaide het ook in de 
vergadering van de raadscommis-
sie Openbare Ruimte jl. donderdag. 
Er waren niet minder dan 8 inspre-
kers, er was een aantal schorsingen 
en ook aan het einde van de verga-
dering had men elkaar (nog) niet 

Aalberts & Did BV willen op het terrein van het leegstaande politiebureau 
woningen realiseren.

gevonden. Esther Strijbos sprak 
als deelnemer van het participa-
tie traject in. In haar samenvatting 
verwoordde zij eigenlijk het me-
rendeel van de overige insprekers: 
‘Een klein groepje mensen heeft 
heel veel tijd gestopt in het partici-
patietraject met de overtuiging om 
tot een mooi gezamenlijk resultaat 
te komen. En dat was zeker gelukt 
als er echt geluisterd was en wan-
neer we ook echt serieus waren ge-
nomen. Zelf hebben we echt heel 
veel tijd gestopt in alternatieve 
voorstellen. Wij zijn nog steeds 
goed gemutst en vertrouwen op 
de gemeenteraad en dat u tot een 
besluit komt dat recht doet aan de 
wens om te bouwen, aan de wens 
voor sociale huur en aan de wens 
van de omwonenden. Wij vragen u 
om u uit te spreken voor het alter-
natief met 11 woningen minder met 
een gelijkwaardige bouwhoogte als 
de grondgebonden woningen Wij 
rekenen op uw steun. Kies voor het 
voorstel met draagvlak’.

Gemeenteraad
In latere contacten herhaalde zij dit: 
‘Ik wil benadrukken dat het partici-
patietraject gestopt is met het voor-
stellen van 68 woningen, het hogere 
alternatief was voor ons een verras-
sing dat deze in de stukken stond en 
hoe ons alternatief niet volledig en 
correct is opgeschreven. Waarom 
doet de gemeente aan participatie als 
het uiteindelijk een meerkeuze vraag 
wordt aan de raad? Wij zien nog 
steeds opties om tot een gedragen 
voorstel te komen. Dus wij doen een 
dringend beroep aan alle raadsleden 
om met ons in gesprek te gaan’.
Aan het einde van de discussie, 
waarin de raadscommissieleden de 
insprekers en de wethouder allerlei 
vragen konden stellen kon raads-
commissievoorzitter Henric de Jong 
Schouwenburg constateren dat het 
voorstel als ‘discussiestuk’ op de ko-
mende gemeenteraadsvergadering 
op 30 september tot besluitvorming 
kan leiden. Het is te verwachten dat 
daar nog amendementen bij zullen 
worden ingediend. 

Vanwege de 1,5 meter maatregel was er beperkt plaats voor publiek; ook 
tijdens een schorsing. 

Hoe de Prinsenlaan 
uit Bilthoven verdween

Aan de parallelweg langs de N234 vanuit Bilthoven in de richting Soest staat sinds enkele weken 
dit bord tussen de nummers 480 en 486 van de Soestdijkseweg. De straatnaam Prinschelaan 

wordt hier doorgehaald maar waarom is dat? 

In de huidige gemeente De Bilt 
komt de straatnaam Prinsenlaan al 
twee keer voor: in De Bilt in het 
Kloosterpark en in Maartensdijk 
tussen Dorpsweg en Nieuwe Wete-
ringseweg. Een derde Prinsenlaan 
in de gemeente gaat dus - ook als 
die wordt gespeld als ‘Prinschel-
aan’ - verwarring geven en daarom 
gaat deze straatnaam niet verder ge-
bruikt worden. Maar waar komt het 
idee voor deze derde Prinschelaan 
eigenlijk vandaan ? 
 
18e eeuw
Prinsenlaan was de naam van een 
weg die in de 18e eeuw vanuit De 
Bilt in de richting  Soestdijk liep. 
De naam zal ontleend zijn aan de 
bewoners van het landgoed Soest-
dijk, de Prinsen van Oranje. Het 
was een onverharde weg die over 
het land van verschillende particu-
liere grondbezitters verliep. Na de 
Prinsenlaan moesten echter nog 
wel wat zijwegen worden genomen 
om bij Soestdijk te komen. Begin 
19e eeuw was er behoefte aan een 
betere verbinding tussen De Bilt en 
Soestdijk en daarom werd in 1827 
door een aantal particuliere inves-
teerders de Soestdijksestraatweg 
aangelegd, een verharde, bestrate 

weg waarvoor tol werd geheven. 
De weg werd van zuid naar noord 
aangelegd over de Prinsenlaan tot 
het punt waar nu de Hobbemalaan 
aftakt. Vanaf dat punt boog de Prin-
senlaan iets naar het oosten af en 
werd de straatweg doorgetrokken in 
een nieuw tracé in een vrijwel rech-
te lijn naar het landgoed Pijnen-
burg. De Prinsenlaan werd daarmee 
als het ware opgeknipt: een deel 
opgenomen in de Soestdijksestraat-
weg en een deel achtergebleven als 
een weg die geen belangrijke ver-
bindingsfunctie meer heeft. Dit is 
goed te zien op een kaart uit 1852. 

Componisten
De Soestdijksestraatweg ten noor-
den van het spoor wordt nog tot in 
het begin van de twintigste eeuw 
Prinsenlaan genoemd, maar daar-
na wordt de naam Soestdijkseweg 
Noord officieel vastgelegd. Vanaf 
1917 kwamen ten noorden van 
de spoorlijn in hoog tempo villa-
wijken tot ontwikkeling. Bij het 
maken van een wegenplan in dit 
nog grotendeels onontgonnen ge-
bied werden bestaande wegen en 
paden daarin zoveel mogelijk op-
genomen. Zo kwam een deel van 
de Prinsenlaan dat niet in de Soest-
dijksestraatweg was opgegaan te-
recht in het lanenstelsel voor de 
wijk waar de straatnamen werden 
ontleend aan componisten zoals 
Bach, Beethoven, Mozart, Swee-
linck, Straus en Lassus. Dit deel 
van de Prinsenlaan kreeg Verhulst-
laan als naam, naar de componist 
Johannes Verhulst (1816 -1891). 
Daarmee werd als het ware op-
nieuw een stuk uit de Prinsenlaan 
geknipt.

Bomen
Het traject van de oude Prinsenlaan 
is nog steeds goed te herkennen aan 
de rijen oude bomen. Niet zo heel 

duidelijk meer in de Verhulstlaan 
maar overduidelijk in de bosweg die 
in het verlengde van de Verhulstlaan 
de Lassuslaan kruist en ongeveer 
250 meter achter het restaurant ‘Le 
Nord’ doorloopt tot in het Pleines-
bos. Daar is het restant van de oude 
Prinsenlaan nu nog goed herkenbaar 
als een fraaie laan met een dubbele 
rij beuken die meer dan tweehon-
derd jaar oud moeten zijn. Op Goog-
le Maps is op de satellietbeelden het 
verloop van de oude Prinsenlaan 
ook nog heel duidelijk herkenbaar.

De Prinschelaan 
Op het terrein van een voormalige 
houthandel aan de Soestdijkseweg is 
de afgelopen jaren een wijk ontwik-
keld voor zes villa’s. De gedachte 
is opgekomen deze wijk de naam 
te geven van de oude weg die daar-
achter langs heeft gelopen. In een 
poging onderscheid te maken met 
de twee andere Prinsenlanen in onze 
gemeente, werd gekozen voor de 

historisch gezien onjuiste schrijfwij-
ze ‘Prinschelaan’. Het heeft niet mo-
gen baten, kennelijk ontstond toch 
te veel verwarring en moet men nu 
alsnog genoegen nemen met Soest-
dijkseweg als straatnaam. Jammer is 
dat wel. In Bilthoven heeft ‘Prinsen-
laan’ echt lokaal historische wortels 
en je kunt zeggen dat de Verhulst-
laan nog de meeste aanspraak op die 
naam kan maken. De mogelijkheid 
daarvoor is echter ruim honderd jaar 
geleden al voorbijgegaan: de Prin-
senlaan is als straatnaam definitief 
verdwenen uit Bilthoven. 
                  (Evert Theunissen)

De oude Prinsenlaan in het Plei-
nesbos

De straatnaam Prinschelaan is hier 
doorgehaald. 

De Prinschelaan verdwijnt weer.
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Raadscommissie nog niet klaar 
met zonnepark

door Henk van de Bunt 

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt komt er geen zonnepark langs de 
Koningin Wilhelminaweg te Maartensdijk. Dat blijkt uit het voorstel van het college aan de 

gemeenteraad ter bespreking op 30 september a.s., waarin wordt voorgesteld te 
besluiten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Donderdag 16 september zou het 
voorstel eerst nog in de raadscom-
missie Ruimtelijke Ordening ter 
sprake komen. Vanwege de uitloop 
van eraan voorafgaande onderwer-
pen was er slechts ruimte voor 1 
inspreker over dit onderwerp; eige-
naar Robin Goes van IX Zon.

Het omstreden plan is in april 
jl.door een meerderheid van de 
gemeenteraad afgeschoten. De 
beoogde exploitant IX Zon dreigt 
nu naar de rechter te stappen om 
de vergunning voor het 10 hec-
tare grote veld met zonnepanelen 
alsnog af te dwingen. Het bedrijf 
zegt dat het twee jaar geleden een 
zogeheten anterieure overeenkomst 
heeft gesloten met het college van 
de gemeente De Bilt over het zon-
nepark en zegt daarbij voldaan te 
hebben aan alle voorwaarden: ‘En 
juist nu het erop aankomt, wordt de 
medewerking geweigerd’. 

Rechter
‘IX Zon zegt met vertrouwen een 
gang naar de rechter tegemoet te 
zien’, aldus eigenaar Robin Goes 
van IX Zon donderdagavond als 
inspreker tijdens de raadscommis-
sie openbare ruimte. Het zonnepark 
aan de Koningin Wilhelminaweg 
blijft dus onderwerp van gesprek. 
Eerder hadden ruim duizend inwo-
ners uit De Bilt en tal van natuur-
instanties aangegeven de komst van 
een groot zonnepark aan de poort 
van het Noorderpark niet te zien 
zitten. De twintig voetbalvelden 

zonnepanelen verstoren de flora en 
fauna en de biodiversiteit, aldus de 
critici. Bovendien voldeed IX Zon 
niet aan de belangrijkste randvoor-
waarde dat de lokale bevolking 
voor 50 procent profiteert van het 
mede-eigenaarschap. Eind april 
werd het plan daarom door de raad 
afgeschoten; deze maand stond het 
weer op de politieke agenda. Dit 
keer had het college de woorden 
van de meerderheid van de raad 
wel meegenomen in haar advies en 
adviseerde ze geen vergunning te 
verlenen.

Speld
IX Zon weerlegt e.e.a. ‘Deze ge-
meente heeft in 2017 al beleid 
vastgesteld om zonnevelden op 
deze plek te realiseren. In het ener-
gieplan van de RES 16 (samen-
werkende gemeenten in Utrecht 
red.) staat deze locatie zeer dui-
delijk aangegeven als geschikt’, 
aldus Goes van IX Zon. ‘Onafhan-
kelijke experts ontkennen dat het 
zonnepark een bedreiging is en het 
geluid dat hoorbaar is staat gelijk 
aan het vallen van een speld’. 
Dinsdag 21 september werd de 
raadscommissievergadering over 
dit onderwerp voortgezet. Alle 
partijen in de gemeenteraad werd 
in het voorbije weekeinde ge-
vraagd een voorschot te willen 
nemen op die voortzetting en de fi-
nale besluitvorming in de gemeen-
teraadsvergadering van donderdag 
30 september a.s. Twee-derde gaf 
gehoor aan het verzoek.

Ruimtelijk
Pim van de Veerdonk reageert na-
mens Beter De Bilt: ‘De gemeente-
raad van De Bilt wil geen zonneveld 
bij Maartensdijk. De initiatiefnemer 
wil dat ‘op ruimtelijke gronden’, 
want ‘dat zegt de wet’. Beter De 
Bilt maakt zich zorgen, dat hierdoor 
overal in Nederland zonnevelden en 
windmolens mogen worden neer-
gezet. ‘Op ruimtelijke gronden’ is 
te eng. Argumenten die inwoners 
belangrijk vinden zoals participatie, 
lokaal eigendom, energie voor om-
wonenden en aantasting leefgebied 
beschermde diersoorten tellen niet. 
De SGP blijft erbij, dat er sterke ar-
gumenten zijn tegen het zonnepark 
bij Maartensdijk. Raadscommis-
sielid en aanstaand lijsttrekker Arie 
Vonk Noordegraaf: ‘De voorliggen-
de zienswijzen zijn voor ons geen 
aanleiding het eerdere ontwerpbe-
sluit te herzien’. IX Zon heeft in een 
participatieverslag opgeschreven 
dat de stekker uit het project wordt 
getrokken als geen omgevingsver-
gunning wordt verleend. ‘De gang 
naar de rechter zou dan ook bijzon-
der zijn en maakt het bedrijf niet 
geloofwaardiger’, aldus Vonk Noor-
degraaf’. 

Ongepast
Raadscommissielid Martijn Laux-
termann antwoordt namens de 
PvdA: ‘Het is ongepast dat IX Zon 
met een procedure dreigt nog vóór 
het debat en de besluitvorming in de 
gemeenteraad. IX Zon wil afwijken 
van het bestemmingsplan; daar gaat 

Komt er toch nog een zonnepark ten oosten van het zonnefietspad?

toch echt de raad over. Ook IX Zon 
weet dat het daarbij gaat om een in-
tegrale ruimtelijke afweging. Maar 
daar heeft ze het niet over’.
Peter Schlamilch van Forza De Bilt 
is tegen zonnepanelen op landbouw-
grond of in de natuur: ‘Zonnepane-
len horen op daken, niet in de natuur. 
Het college heeft verzuimd een zon-
neveldenbeleid te maken; daarom 
is onze natuur in principe vogelvrij 
voor energiecowboys, die zonnevel-
den willen aanleggen’. Forza De Bilt 
wil het buitengebied beschermen te-
gen zonneparken en windmolens.

Frappant
Theo Aalbers is woordvoerder 
namens de ChristenUnie: ‘Voor 
het draagvlak is landelijk en in de 
Regionale Energiestrategie (RES) 
50% lokaal eigendom afgesproken 
voor de opwekking van duurzame 
energie. De wethouder heeft verge-
ten te definiëren wat lokaal is en lo-
kaal eigendom bindend vast te leg-
gen. Voor de ChristenUnie is lokaal 
de gemeente Bilt’. 
Erik den Hertog vertegenwoordigt 
Bilts Belang: ‘Een verklaring van 
geen bedenkingen is de bevoegd-
heid van de gemeenteraad en niet 
van Burgemeester en Wethouders. 
De raad is aan zet hierbij en de 
meerderheid van de raad wil deze 

ontwikkeling niet (nu is het een 
zonnepark maar wat straks, wan-
neer het over ongewenste wind-
turbines gaat). Het zal frappant 
en ongewenst zijn wanneer de ge-
meenteraad wordt teruggefloten 
door Raad van State’.  

Voorstanders
John van Brakel is voor D66 
woordvoerder op dit dossier: ‘D66 
vond en vindt de afwijzing een ge-
miste kans. Het is een geschikte 
locatie, die hebben we hard nodig. 
De Bilt moet een serieuze bijdrage 
leveren aan de klimaatdoelstellin-
gen. We willen de wereld goed aan 
onze kinderen doorgeven, dat gaat 
niet zonder dat iemand er wat van 
merkt. D66 ziet weinig verschil met 
de situatie in het voorjaar’.
Gert Kelfkens is commissielid voor 
GroenLinks: ‘GroenLinks betreurt 
dat het college de gemeenteraad 
voorstelt het zonneveld van Zonnig 
Maartensdijk BV niet mogelijk te 
maken. De urgentie van de klimaat-
verandering vraagt om snelle maat-
regelen. De beoogde locatie, een 
weiland ingesloten door weg- en 
spoorinfrastructuur, waar ook nog 
een hoogspanningslijn over heen 
loopt, vinden wij geschikt voor een 
zonneveld’.

Onderweg naar moeder
door Henk van de Bunt

Op dinsdag 21 september - Wereld Alzheimer Dag - begon Martijn Koning (51) aan een 
wandeling van ongeveer 2000 km vanuit zijn woonplaats Le Ségur (Tarn) in Zuid-Frankrijk 

naar Nederland. Hij hoopt begin november aan te komen in Bilthoven 
voor de 91e verjaardag van zijn moeder. 

Martijn: ‘Mijn lieve moeder heeft 
Alzheimer. Zij is de bron van mijn 
leven. Ik ga vanuit Zuid-Frankrijk 
via een bekende pelgrimsroute te-
ruglopen naar mijn moeder in Ne-
derland. Elke dag wandel ik de af-
stand van een marathon, 50 dagen 
achter elkaar. Graag sluit ik haar 
weer in mijn armen op haar verjaar-
dag. Na 2000 kilometer terug bij de 
bron’.

Lopend
Sinds 2015 wonen Martijn en zijn 
vrouw in Frankrijk. Door de co-
ronabeperkingen was het niet mo-
gelijk om de afgelopen twee jaar 
naar Nederland te reizen. Martijn: 
‘Ik zie er naar uit om mijn moeder 
weer te ontmoeten en bij haar te 
zijn. Ik ga in zeven weken lopend 
naar haar toe en ik heb besloten 
om mijn bijdrage te leveren in de 
strijd tegen de ziekte Alzheimer. In 
die (wandel-)periode wil ik geld in-
zamelen voor onderzoek naar deze 

ziekte. Mijn doel is om 10000 euro 
op te halen voor Alzheimer Neder-
land. Meer dan de helft is al bin-
nen (6000 euro). Met gemiddeld 
42 kilometer per dag loop ik via de 
lange-afstand-wandelpaden GR36 
en GR654 door Frankrijk, volg de 
Via Monastica in België richting ’s 
Hertogenbosch en vandaaruit door 
naar Bilthoven, waar ik voor 9 no-
vember hoop aan te komen. Via 
social media heb ik de helft van de 
overnachtingen geregeld, de andere 
helft is deels buiten onder de sterren 
overnachten en soms in een B&B’.

Volgen
Op Facebook en Instagram @
alzheimermarathonwalk plaatst 
Martijn dagelijkse updates van de 
avonturen onderweg; deze zijn ook 
te volgen via de actiepagina van 
Alzheimer Nederland. Halverwege 
zal hij ook via deze krant over zijn 
belevenissen verhalen. Zie ook in-
actievooralzheimer.nl

Martijn, nog in alle rust in Zuid 
Frankrijk. (foto Helen Arenz)

Er even tussenuit

Stichting Warm Hart (Maartensdijk) ging maandag 20 september voor 
een kleine week op vakantie met 29 gasten in de bosachtige omgeving 
van Lunteren. Het vertrek was maandagochtend vanaf Dijckstate. [foto 
Henk van de Bunt]

Open Monumentendag 2021
Frans Poot fietste op Open Mo-
numentendag langs monumen-
tale villa’s en deelt beeld en een 
stukje historie.

Villa met Dierenkoppen, Soest-
dijkseweg Noord 357, Bilthoven: 
Deze gepleisterde villa is in 1910 
als zomerverblijf gebouwd. De 
vele daklijsten eindigen alle met 
een fraai gesneden dierenkop. 
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Al enige jaren waart de eikenprocessierups rond in ons land.  In onze ge-
meente staan ruim 7000 eiken; ook wij ontkomen dus niet aan deze rups.

Wat is een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve van een 
nachtvlinder die haar eitjes legt in de top-
pen van eikenbomen waar ze overwinte-
ren. Eerst verblijven de jonge rupsjes 
hoog in de boom. Na een aantal vervellin-
gen komen groepjes rupsen samen en 
vormen grote nesten op de stammen van 
eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een 
dicht spinsel van draden, brandharen, ver-
vellingshuidjes en uitwerpselen. Vanuit 
hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in 
optocht (processie) op zoek naar voedsel.

Hoe bestrijden we de overlast?
We bestrijden de overlast van de eikenpro-
cessierups op een paar manieren: preven-
tief met nematoden, wegzuigen van nes-

ten en door het aantrekken van natuurlijke 
vijanden.
Bij het preventief bestrijden vernevelen 
we met een speciaal voertuig een natuur-
lijke vijand van de rups in de bomen: ne-
matoden. Dit zijn minuscuul kleine aaltjes. 
Deze wijze van bestrijding is onschadelijk 
voor mens, plant en dier. De nevel hecht 
zich direct aan de boom en waait minder 
snel weg. Een voordeel van deze methode 
is, dat deze kan worden toegepast voordat 
de rups brandharen ontwikkelt.
Niet alle eiken hoeven behandeld te wor-
den. Locaties met schaduw en lagere tem-
peraturen zijn bijvoorbeeld ongunstig voor 
de rups. 
De rupsen maken eind mei/begin juni hun 
nesten. In deze periode hebben de rupsen 

ook de brandharen die voor overlast zor-
gen. Een bestrijder waarmee de gemeente 
samenwerkt zuigt deze nesten weg. In de 
zomermaanden werken wij met 2 of 3 
ploegen, afhankelijk van de plaagdruk. 

Aantrekken natuurlijke vijanden
De gemeente zet in op het vergroten van 
de biodiversiteit en hierdoor ook het aan-
trekken van natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups, zoals mezen, gaas-
vliegen en andere insecten. Dit doet de 
gemeente door haar bermen ecologisch te 
beheren. Ook onderzoekt de gemeente 
welke gazons ecologisch beheerd kunnen 
worden.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt meehelpen door omstandigheden 
te scheppen voor natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups. Bijv. door nestkast-
jes op te hangen in de buurt van eikenbo-
men om meer vogels als koolmezen aan te 
trekken. Tip: hang een kastje niet in een 
eik met rupsen want dan kruipen de rup-
sen erin en zullen er geen vogels in neste-
len. Hoe meer koolmezen er zijn, hoe be-
ter. Ook andere vogels eten de rupsen. U 
kunt ook heesters, bomen en bloemen 
planten die insecten aantrekken. Bepaalde 
insecten, zoals de gaasvlieg, zijn natuur-
lijke vijanden van de eikenprocessierups. 
Bovendien wordt de biodiversiteit hiermee 
versterkt. Een groene tuin verkleint ook 
nog de kans op wateroverlast en heeft een 
verkoelend eff ect.

Ongedierte in gemeente De Bilt

Ingestuurde vragen:

Ik heb een eik in mijn tuin met processie-
rups. Kan de gemeente deze bestrijden?
De gemeente bestrijdt geen processierups op 
particulier terrein.  Het is wel mogelijk om 
contact op te nemen met de ingehuurde 
gemeentelijke bestrijder. Hier zijn afspraken 
over gemaakt. Zij kunnen met u maatwerk 
afspreken. 

Ik heb last van jeuk en ik vermoed dat 
het van de eikenprocessierups is maar er 
staan geen eiken in mijn omgeving.
Het kan zijn dat het elders is opgelopen waar 
geen bestrijding plaats vindt. Vaak wordt in 
natuurgebieden (o.a. bossen, landgoederen) 
geen processierupsen bestreden. 

Er staat een eik in mijn tuin maar zie 
geen nesten en toch heb ik last van jeuk. 
Processierupsen maken ook grondnesten. 
Wanneer het heet is en weinig schaduw maakt 
de rups een nest onder de grond. Wanneer er 
bv. in de tuin wordt gewerkt kunnen de 
brandharen opdwarrelen. 

Wat gebeurt er met de opgezogen proces-
sierupsen?
De rupsen worden opgezogen in een box met 
een speciale zak waar geen haren uit kunnen. 
Deze worden verzameld in gesloten vaten en 
aangeboden bij de afvalverbranding. 

Hoe kan ik melden wanneer ik een eik 
met nesten zie? 
De melding van, bij voorkeur, via onze website 
worden gedaan (www.debilt.nl/melding-open-
bare-ruimte). Bellen mag natuurlijk ook. 

Het groenbeheer in onze mooie gemeente kent vele kanten als het ecologisch 
maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden van ongedierte (als bijv. ratten en 
eikenprocessierups), het verwerken van klachten en meldingen en de 
wateroverlast als gevolg van fl inke regenbuien.
In september en oktober zullen we wekelijks toelichting geven over deze 
onderwerpen en vragen hierover beantwoorden. Het gaat om algemene vragen 
over de werkwijze. Heeft u een vraag? Stuurt u deze naar info@debilt.nl o.v.v. 
‘Vragen groenbeheer’. Als u een specifi eke vraag of melding heeft die alleen op 
uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te sturen naar 
Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte). 

Eikenprocessierups

Als gemeente proberen we door preventie  
en voorlichting ratten te voorkomen. Ook 
als inwoner kunt u daar aan bijdragen. 
Ondanks voorzorgsmaatregelen moeten er 
soms toch ratten worden bestreden. Hier-
voor werkt de gemeente samen met een 
bestrijdingsbedrijf.

Vermijden van voedsel buiten
Aanwezigheid van voedsel betekent direct 
een risico voor de aanwezigheid van rat-
ten. Om het voedselaanbod zo veel moge-
lijk te verminderen zijn in overlastgebie-
den de bovengrondse containers vervroegd 
vervangen voor ondergrondse containers. 
Bij een deel van de Hessenweg wordt nog 
vuil opgehaald d.m.v.. aangeboden zak-
ken. Ook hier is men bezig door het plaat-
sen van containers de overlast van ratten 
te verminderen.

Voerverbod
Doordat het voedsel niet alleen door vo-
gels wordt gegeten maar vooral ook door 

ratten is door de gemeente een voerver-
bod ingesteld in Bilthoven-West met het 
oog op voeren van de vogels. De boete 
bedraagt € 70. Het heeft geen zin om rat-
ten te bestrijden wanneer er nog steeds 
voedsel aanwezig is. 

Monitoring
In het overlastgebied is een monitorings-
systeem opgezet om de aanwezigheid van 
ratten in beeld te brengen. Er is een sy-
steem van kisten opgesteld waarin voer 
voor ratten is geplaatst en ratten worden 
gevangen. 

Wat kunt u zelf doen?
•  Laat geen voedsel in en om uw woning 

slingeren.
•  Voer geen brood aan vogels zoals duiven 

en eenden; daar komen ook ratten op af.
• Gooi geen eten of etensresten op straat.
•  Zet geen afval los naast de huisvuilcon-

tainer.
• Meld rattenoverlast bij de gemeente.

•  Dicht gaten en kieren in en om de wo-
ning om ongedierte buiten te houden. 
Dit is verantwoordelijkheid van de huis-
eigenaar/verhuurder.

•  Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, 
regenpijpen, ventilatieroosters en te-
gels.

Bent u huurder? Uw verhuurder is verant-
woordelijk voor een goed onderhoud van 
de woning. Meld rattenoverlast daarom 
ook aan uw huurorganisatie. Bij ratten op 
eigen terrein of huis is dat uw  eigen ver-
antwoordelijkheid. We verzoeken u wel 
een melding te doen voor de registratie.

Rattenbestrijding Ingestuurde vragen:

Welke rat komt het meeste voor?
De bruine rat komt verreweg het meeste voor. 
Onze regio gaat het vnl. om deze rat. 

Hoe snel planten ratten zich voort?
Ratten planten zich razendsnel voort. Bruine 
ratten kunnen wel 15 nesten per jaar werpen 
met 7-10 jongen die zich binnen 12 weken 
weer kunnen voorplanten.

Mag ik zelf ratten bestrijden?
Alleen een professionele plaagdierbestrijder 
mag nog rattengif gebruiken. Reden daarvoor is 
dat we willen voorkomen dat ratten immuun of 
resistent worden voor rattengif. Daarnaast 
willen we niet dat de gifstoff en zich in het 
milieu verspreiden en kinderen of andere dieren 
hiermee in aanraking komen. 

Kan ik de ziekte van Weil krijgen?
Iedereen die in contact komt met vochtige 
aarde en water waar ratten in zitten, kan deze 
ziekte krijgen. Mensen die werken met riool, 
grond of oppervlaktewater hebben grotere kans.

Hoe meld ik rattenoverlast?
Als inwoner kunt u een melding maken via onze 
website:
www.debilt.nl/meldingen-openbare-ruimte 

Niemand vindt het prettig om ratten rond te zien lopen in de directe omge-
ving. Ratten kunnen ziektes bij zich dragen, laten uitwerpselen achter en la-
ten overal urine lopen. Bestrijden en voorkomen is dus belangrijk. 
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Ondanks Asperger beste 
masterscriptie Universiteit Utrecht

door Walter Eijndhoven

Elk jaar maakt de Universiteit Utrecht de winnaars van de beste masterscriptie bekend. Dit jaar, 
tijdens de opening van het Academisch Jaar op maandag 6 september, viel Robin Verstraten 

uit Bilthoven in de prijzen. De weg naar deze bijzondere prijs ging hem 
niet gemakkelijk af, maar...waar een wil is, is een weg.

Stel, je hebt Asperger, een vorm 
van autisme en iedereen om je heen 
denkt dat het niets wordt met jou. 
Wat doe je dan? Het bijltje erbij 
neergooien? Of toch stug door-
gaan? Nou, dat laatste deed Robin. 
Hij ging door. En nu gaat hij op 
voor zijn PhD (hoogste academi-
sche graad).
‘Ik had al op jonge leeftijd door dat 
ik anders was dan anderen’, vertelt 
Robin. Vaak had ik ruzie op school 
en er waren nog meer aanwijzingen 
dat ik anders was. Aan het eind van 
de basisschool kreeg ik een lager 
schooladvies vanwege mijn autis-
me, maar ik wilde hoe dan ook naar 
de universiteit. En daarvoor heb je 
vwo nodig’. En dat lukte. Robin 
ging naar het vwo, slaagde hiervoor 
en ging naar de universiteit.

Studie
Net als op de middelbare school, 
stortte Robin (25) zich op zijn stu-
die en vier geleden behaalde hij 
zijn bachelor in wiskunde en een 

bachelor in natuur- en sterrenkun-
de. En nog steeds had Robin niet 
genoeg van zijn studie. Vorig jaar 
haalde hij ook twee masters, ééntje 
in Mathematical Sciences en ééntje 
in Theoretical Physics. Zijn master 
werd uitgeroepen tot beste in 2021.

Zelfhelend 
In het juryrapport van de Univer-
siteit Utrecht (www.uu.nl) staat: in 
zijn onderzoek, zoals beschreven 
in “The fractional Langevin equa-
tion”, ontdekte Robin Verstraten 
met nieuwe analytische technieken 
een nieuwe staat van materie: het 
Time Glass. Daarmee is het moge-
lijk ‘bruggen te bouwen’ tussen de 
velden van fractionele calculus, glas 
en niet-stationaire kwantumdyna-
mica. Robin: ‘Voor veel mensen zal 
dit als abracadabra klinken, maar 
laat ik een voorbeeld geven. Als je 
een ijsblokje op tafel legt, smelt het. 
De toestand van het water verandert 
van vast naar vloeibaar. En dat kan 
ook met glas. Als je je mobiel laat 

vallen, zit er mogelijk een kras in 
het glas. Met mijn onderzoek hoop 
ik een oplossing te vinden voor 
een soort zelfhelend laagje op glas. 
Deze kras verdwijnt doordat het glas 
vloeibaar wordt en daarna weer ver-
andert in de vaste stof. Hoewel mijn 
onderzoek puur theoretisch is, tonen 
veel bedrijven interesse in mijn on-
derzoek en willen deze graag finan-
cieren, maar alleen als zij ook het 
patent krijgen. Gelukkig kon de uni-
versiteit nog een potje vinden, zodat 
zij het onderzoek zelf financieren. 
Daar ben ik heel blij mee’.

Promotie
Het promotieonderzoek loopt al 
sinds vorig jaar november. ‘Eén 
van mijn begeleiders hielp mee 
met literatuuronderzoek naar time 
glass.’vertelt Robin. ‘De eerste 
twee maanden liep alles op rolle-
tjes. Werkelijk alles kon hij vin-
den. Zo kwamen wij erachter dat 
grote wetenschappers als Isaäc 
Newton en Leibniz in de 17e eeuw 

Robin Verstraten, winnaar van de beste masterscriptie. (foto Bas van 
Hattum)

Project WijZijnDeBilt.nl 
succesvol afgerond

In het project ‘WijzijnDeBilt.nl’ hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent 
ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar 

gesteld aan de lokale samenleving. 

Dit project is verbonden met het ge-
meentelijk Crisis- en Herstelplan Co-
rona, dat in juni door de gemeenteraad 
is vastgesteld. Door extra middelen 
voor ‘Maatschappelijke Diensttijd-
projecten’ (MDT) vanuit de rijks-
overheid, was het mogelijk om deze 
activiteiten te organiseren. Activi-
teiten die niet alleen leuk, maar ook 
leerzaam en nuttig voor de samen-
leving zijn. Naast de gemeentelijke 
inzet waren ook de MDT-organisatie 
Helping Heroes, Buro Lou, Mens De 
Bilt, Samen voor De Bilt, muzikale 
coaches, buurtsportcoaches, sociale 
partners, scholen, sportverenigingen 
en de scouting betrokken. 

Wethouder Madeleine Bakker nam 
een kijkje bij de muzikale work-
shops voor jongeren in het gebouw 
van Buro Lou in Bilthoven. Ze gaf 
aan onder de indruk te zijn van het 
enthousiasme van de jongeren en 

de muziekcoaches. En trots op de 
bereikte resultaten: ‘Knap dat er in 
zo korte tijd -in samenwerking met 
de scholen- zoveel jongeren bereikt 
zijn om aan deze activiteiten mee te 
doen’.

Soep 
In totaal hebben 137 enthousiaste 
jongeren zich tijdens de lockdown 
ingezet voor anderen. Door soep te 
koken voor daklozen, cupcakes te 
bakken voor eenzame ouderen en 
zorgmedewerkers en door zwerfaf-
val te helpen opruimen tijdens leuke 
sportactiviteiten. Ook hebben meer 
dan 25 jongeren een training Levens-
reddende Handelingen gevolgd om 
toe te kunnen passen in noodsituaties. 
Verder hebben ze volop aan hun ta-
lenten kunnen werken door muziek-
workshops en danstrainingen te vol-
gen. Ook hebben sommige jongeren 
nieuwe sporten ontdekt.

Het project heeft een grote indruk 
gemaakt op de jongeren en de in-
woners van De Bilt.
De jongeren zelf kijken zeer po-
sitief terug op de activiteiten. Zo 
viel te horen: ‘Het was een ver-
ademing om na alle coronamaa-
tregelen weer eens in een groep 
met  elkaar samen te mogen 
zijn’ en ‘Gek dat er zo dichtbij 
mensen zijn (daklozen) die op 
een totaal andere manier leven 
dan wij, die niet alleen geen huis 
hebben, want waar kook je dan, 
hoe kom je aan je maaltijden, als 
je kleding wilt wassen, hoe doe 
je dat. Ik had echt geen idee dat 
hun leven er zo uitzag’; maar ook 
‘Ik heb in muziek echt mijn passie 
ontdekt en wil daar dolgraag mijn 
beroep van maken’.

Samenleving 
Ook ‘Helping Heroes’ kijkt posi-
tief terug op het project. Project-
leider Michel Groenewegen: ‘Het 
is mooi om in De Bilt een samenle-
ving te zien waar mensen echt voor 
elkaar opkomen. Dat ook de jeugd 
daarin meedoet en vol enthousias-
me voor anderen en hun omgeving 
aan de slag zijn gegaan is bijzon-
der inspirerend om te zien. Met dit 
project hebben veel jongeren een 
blijvende positieve indruk gekre-
gen én gegeven in De Bilt’.

Meer informatie is te vinden op 
www.helping-heroes.nl en www.
launch-your-future.nl 

zich afzonderlijk bezighielden met 
dit onderwerp. Maar nu komt het 
echt grote werk. Er is niets meer te 
vinden over eerdere onderzoeken 
en moet ik mijn eigen weg zien te 
vinden’.
Robin heeft nog wel een bood-
schap aan jongeren met een au-
tisme en aan het middelbaar on-
derwijs. Robin: ‘Ook al heb je een 
autisme, laat je vooral niet afleiden 

door wat anderen zeggen. Probeer 
je doel te bereiken, net als ik. Het 
middelbaar onderwijs heeft veel 
te weinig oog voor leerlingen met 
een autisme. Zij moet meer aan-
dacht aan hen schenken op school. 
Het is echt een gemiste kans als zij 
niets doet met al die leerlingen met 
een autisme, want ook zij kunnen 
vaak meer dan men denkt’.

Wethouder Madeleine Bakker-Smit neemt een kijkje bij de muzikale 
workshops.

Scholieren in debat 
over duurzaamheid

De Biltse Duurzame Week start op vrijdag 8 oktober met een scholieren-
debat in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle vijf Biltse scholen voor 
voortgezet onderwijs komen met een afvaardiging en de leerlingen zullen 
debatteren over verschillende stellingen rond het thema duurzaamheid. 
Zo zijn er stellingen over energie, over (plastic) afval en over fairtrade. 

De raadsgriffie ondersteunt de organisatie van het debat: ‘We zien veel 
enthousiasme bij de scholen maar ook bij de raadsleden om mee te doen’, 
vertelt griffier Thecla van der Torre. ‘Het is een mooie manier voor jon-
geren om over standpunten na te denken, deze goed te formuleren en ze 
ook te kunnen verdedigen. Iets dat misschien wel meer dan ooit nodig is’. 
Burgemeester Sjoerd Potters opent de wedstrijd en de jury bestaat uit 
raadsleden. De teams kunnen punten verdienen op argumentatie, geloof-
waardigheid, humor en samenwerking. 

Twee jaar geleden vond het scholierendebat voor het eerst plaats, toen met 
drie deelnemende scholen. Vorig jaar kon het vanwege corona geen door-
gang vinden. Daarom is het des te mooier dat nu alle vijf scholen meestrij-
den. Zij krijgen alle stellingen van tevoren toegestuurd, zodat de leerlingen 
zich goed kunnen voorbereiden. Met welke stellingen ze aan de slag gaan 
blijft echter tot op het laatst een verrassing.            (Maaike Noorlander)

Het scholierendebat wordt in het gemeentehuis gehouden.



Nootjes
De Vierklank 18 22 september 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Op ’t bankje
Enigszins waggelend komt een vrouw met een rollator de kant 
van het bankje oplopen. Het is elf uur in de ochtend dus kan ik 
me niet voorstellen dat het door de drank komt. Ze komt met 
wat moeite en op gepaste afstand naast me zitten en begint 
meteen te vertellen dat ze de rollator net deze week heeft aan-
geschaft en er nog aan moet wennen. ‘Iedereen zei al een hele 
tijd, Alie koop toch een rollator. Vandaag of morgen val je en 
breek je je heup en dan ben je nog verder van huis. Het lopen 
ging steeds moeilijker, maar ik vond zelf dat het nog prima 
ging. Ik ben dan wel tachtig geweest, maar met zo’n ding voel 
ik me echt oud.’ Ze zwijgt even en pakt met een vies gezicht 
het handvat van haar hulpmiddel vast. ‘Ik kwam steeds min-
der buiten, terwijl ik toch gek op winkelen ben. Eerst heb ik 
een wandelstok aangeschaft, want dat vind ik niet zo erg als 
dit ding. Maar als je een tas in je ene hand hebt en een stok in 
de andere dan wordt het toch een beetje moeilijk. Pas toen de 
fysiotherapeut zei dat ik een rollator moest aanschaffen heb 
ik de stoute schoenen aangetrokken en dit ding gekocht. Mijn 
buurman heeft het eigenlijk doorgedrukt. Ik vertelde hem wat 
de fysiotherapeut gezegd had, maar dat ik alleen een lichte 
rollator wilde hebben die ik makkelijk op kan vouwen en in 
de auto kan doen, want ik rijd nog wel auto. Die buurman 
vond dat ik hem dan ook maar meteen moest gaan kopen en 
bood aan met mij naar een rollatorwinkel te gaan om er een uit 
te zoeken. Ja en toen kon ik er eigenlijk niet meer onderuit’, 
zegt ze lachend. Het is deze grijze geworden want ik vond wel 
dat het een beetje bij mijn kleding passen.’ Alie ziet er inder-
daad heel goed verzorgd uit en ik kan me dus voorstellen dat 
ze rekening houdt met hoe het bij haar kleding zal staan. Ze 
heeft nog steeds het handvat vast en rijdt zittend op de bank 
de rollator een beetje heen en weer. ‘En bevalt het karretje’, 
vraag ik nieuwsgierig. Ze begint een beetje geheimzinnig te 
glimlachen. ‘Eerlijk gezegd is het de eerste keer dat ik ermee 
buiten kom. Ik ben maar een beetje uit de buurt van mijn huis 

gegaan, anders krijg weer allemaal vragen. Goedbedoeld hoor, 
maar ik moet mezelf eerst nog een beetje overtuigen dat er niets 
geks aan is. Valse schaamte misschien. Ik moet wel bekennen 
dat het lopen een stuk gemakkelijker gaat. Om er mee naar de 
supermarkt te gaan is een volgende stap. Dan word ik ook lid 
van de rollatorbende die zo lekker de boel tussen de schappen 
kan blokkeren’, zegt ze lachend. ‘Daar heb ik me juist altijd zo 
aan geërgerd.’ Ik probeer haar moed in te spreken en zeg dat 
ik daar nooit last van heb en dat als er eens iemand tegen mij 
aanrijdt het mij ook niet stoort. ‘Met winkelwagens gebeurt dat 
ook vaak genoeg’, zeg ik dus maar. Ook zeg ik dat de kleur heel 
goed bij haar past. Het schijnt haar te bemoedigen. Ze kijkt 
er in elk geval heel tevreden bij. ‘Als ik u was zou ik nu ge-
woon naar de supermarkt gaan en me niets 
aantrekken van opmerkingen van 
bekenden. Over een paar weken 
is iedereen eraan gewend.’ 
Alie is wat stevig gebouwd 
en ze komt wat moeizaam 
overeind. Een beetje onzeker 
neemt ze plaats achter haar 
hulpmiddel maar ik zie haar 
daarna keurig rechtop haar 
weg vervolgen.

Maerten

Te koop aangeboden
Elektrische heggenschaar 
met lange steel tot ca 
3.50m. HL900C4 €10,-. Tel. 
06-12864396

2 meranti paneeldeurtjes wit 
afm. H75, B42, D4cm €25,- 
Tel. 030-2201428

Antieke houtenploeg als lamp 
+ ophangketting in goede staat 
€49,50. Tel. 030-2201428

Hometrainer zwart, weinig 
gebruikt, geheel verstel-
baar met afleesbaar display 
voor tijd, snelheid, dagtel-
ler, calorieteller €50,-. Tel. 
06-12062940

Rolwagen/trolley z.g.a.n. 
metaal, Inklapbaar, uit-
schuifbaar, 2 zwenkw. 2 
bokw. 150kg draaggewicht. 
Afm.40x70 alleen voor ver-
huizing gebruikt €20,-. Tel. 
06-12062940

Haakse slijper incl. bescherm-
ring, zwaar model. 178mm 
schijven. Incl. diverse schuur-
schijven; grotendeels nieuw. 
Vraagprijs €18,- Tel. 030-
2288994

Te koop electrolux koelbox 
30 liter op 24 volt , 220 volt 
en op gas en een 24 volt kof-
fiezetapparaat. Samen voor 
€35,-. Tel. 06-10367169.

Twee nieuwe badmatjes, 40 x 
60 cm, mooie moderne kleur,  
steenrood. Samen voor een 
spotprijsje  van €10.-. Tel. 
030-2258916

Te koop nieuwe zwarte LNB 
met een aansluiting voor 
schotelantenne. Alleen af te 
halen. Prijs fl. 5,00. Tel 0346-
214559

JVC mini component systeem 
DX50 radio/ dubbele cas-
sette- CD speler + boxen + 
ca. 40 muziekcassettes. €50,-. 
Tel. 035-5771587

10 nieuwe ordners inclusief 
alfabet inlegvellen in een 
koop.  €10,-. Tel 035-5771587

Antieke Bosatlas van de gehe-
le aarde, 1922 uitg. Wolters 
Groningen. €35,-. Tel. 035-
5771587

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

Verzamelaar  van 
BANKBILJETTEN zoekt 
nog wat aanvulling op zijn 
verzameling, alles is welkom. 
cbrekelmans@hetnet.nl

Tijdschrift Brocanten, com-
plete jaargang 2018 deel 1 t/m 
6 €18,-. Tel. 0346-243758

Telpatroon om te borduren 
van Hollandse molens met 
kleurenlabel. €5,-. Tel. 0346-
243758

Blauwe werkoverall mt 54, 
niet gedragen. €20,-. Tel. 
0346-243758

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezorgen op 
woensdag in de Aeolusweg, 
Cirrusweg, Dr.Letteplein, 
Nimbusweg, Stratusplein en 
Zephyrusweg (1+3) verdien-
sten: € 5,12 p/w. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

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

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

Personeel aangeboden
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

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

HOVENIER voor al uw 
Tuinwerkzaamheden
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting
Bel vrijbl. 06-49377634

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
training, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

3 Bananendozen met nieuwe 
stoffen. Samen voor €30,-. 
Afhalen in Maartensdijk. Tel. 
06-15962128

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

Vrijwilliger gezocht op landgoed Ewijckshoeve in Den Dolder 
wij zoeken een energieke en sterke vrouw of man om ons te 
helpen bij het onderhoud van het bos. In overleg 2 tot 4 och-
tenden per maand op basis van vrijwilligers-vergoeding. Heb 
je interesse, bel 06-53716359

Mantelzorg contact caravan

Om mensen die voor een naaste zorgen te informeren over 
wat Steunpunt Mantelzorg voor ze kan betekenen, gaan de 
mantelzorgconsulenten erop uit. Iedereen die vragen heeft 
over mantelzorg kan langskomen bij de Mantelzorg-contact-
caravan voor informatie, een goed gesprek en een kopje kof-
fie. De Mantelzorg-caravan staat op donderdag 23 september 
van 10.00 tot 13.00 uur op de Julianalaan bij de Centrumkerk 
en zaterdag 25 september van 10.00 tot 13.00 uur bij Het 
Lichtruim, Planetenplein.

Tuinbezichtiging

Ook in de Moeras- en Stinzenplantentuin in Westbroek was 
de structuur van de aanleg vervaagd door de zeer groeizame 
zomer. Maar door maaibeheer en vraat door slakken en insec-
ten is weer ruimte en voedsel vrijgekomen voor nieuwe groei 
en bloei. Nu vooral van cyclamen en herfsttijloos. De tuin 
is zaterdag 25 september vrij toegankelijk via Kerkdijk 132 
(tuiningang). Parkeren alleen aan de weilandkant. 

Starten met 
muziek bij 

KunstenHuis
Iedereen vanaf 1 jaar is van harte welkom bij 
KunstenHuis Muziekschool De Bilt om kennis te 
maken met muziek. De muziekschool biedt hier-
voor verschillende mogelijkheden in het pro-
gramma ‘Starten met muziek’. Op veler verzoek 
worden deze succesvolle kennismakingscursus-
sen nu ook op zaterdag aangeboden.

Het KunstenHuis heeft een programma ontwikkeld 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar: Première. 
Zij krijgen dan wekelijks, naast een instrumentale les, 
ook een groepsles met andere instrumenten. Ze leren 
op het gehoor spelen en werken aan een brede muzi-
kale ontwikkeling: samenspelen en zingen, voor el-
kaar spelen en notatie. Speciaal voor popmuzikanten 
tussen 9 en 13 jaar is er Poppremière waarbij hij of 
zij naast de individuele les ook meteen in een echte 
band gaat spelen! Deze cursussen worden gegeven in 
De Bilt en Maartensdijk. Kijk voor meer informatie 
en inschrijven op: www.kunstenhuis.nl
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Wederom zuur verlies voor Nova
Viko begon de wedstrijd tegen 
Nova scherp, waardoor zij direct 
3 goals wist te scoren. Voor Nova 
een teken om een tandje bij te zet-
ten. Dit lukte, want Nova scoorde 
7 goals achter elkaar. Tessa van der 
Laan en Mex de Vree toonden geen 
genade aan hun nabije buren en 
wisten maar liefst 5 van de 7 goals 
op hun naam te schrijven. Door het 
overtuigende spel leek Nova de 

overhand te hebben. Toch lukte het 
Viko net voor de rust te scoren en 
gingen de ploegen de rust in met de 
stand 4-7. 

Nova kon in de tweede helft de 
voorsprong grotendeels behouden. 
Toch zakte het scorend vermogen 
van Nova, waardoor de verdedi-
ging onder druk kwam te staan. Het 
lukte Viko om met gelijkspel het 

einde van de wedstrijd in te gaan. 
Wat leek te liggen aan het slimme 
en fysieke spel van deze ploeg. Zij 
wisten hiermee veel vrije ballen en 
strafworpen mee te krijgen. Met 
nog een paar minuten op de klok 
scoorde Viko het winnende doel-
punt. Eindstand: 15-14.  
           (Renske van Kempen)

Lang was Nova de betere ploeg, maar de eindstand geeft een ander beeld. (foto: Renske van Kempen)

Nieuw bord voor Coen

Cafetaria Coen heeft een nieuwe look. Nadat een aantal maanden 
geleden de cafetaria helemaal was vernieuwd, werd het ook tijd voor een 
nieuw reclamebord voor Coen en Linda van Dijk bij DOS Westbroek.

FC De Bilt bekert door 
Voorafgaande aan de competitie-
start werkt het amateurvoetbal be-
kerwedstrijden af; deze zijn meest-
al redelijke graadmeters om aan te 
geven hoe een elftal er voor staat. 

Het eerste elftal van FC De Bilt 
deed goede zaken en won twee keer 
en speelden een keer gelijk. Hier-
door werd het team eerste in hun 
poule en gaat het team door naar de 
knock-outfase van het bekertoer-
nooi. Aankomende zaterdag start de 

competitie. FC De Bilt 1 komt uit 
in de 1e klasse en begint uit tegen 
Breukelen. Op 2 oktober komt het 
gerenommeerde Huizen op bezoek, 
de wedstrijd begint om 14.00 uur.  
     
             (Martin van Veelen) 

Fairtrade netwerkontbijt 
voor sportclubs

Samen met FC De Bilt organiseert de werkgroep Fairtrade De Bilt vrij-
dag 15 oktober in de kantine van de voetbalvereniging een netwerk-
ontbijt, waarbij een groot deel van de ingrediënten wordt aangeboden 
door de Wereldwinkel. Uitgenodigd zijn de mensen die bij sportclubs 
en -accommodaties verantwoordelijk zijn voor het inkoopbeleid. 

Genietend van een ontbijt met ’eerlijke’ producten gaan de deelnemers 
met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij samen gestalte kunnen ge-
ven aan een duurzaam inkoopbeleid. Daarmee kunnen de clubs twee 
vliegen in één klap slaan. Gezamenlijke inkoop van de producten in de 
kantines maakt het immers mogelijk om bij de groothandel een lagere 
prijs te bedingen. Tegelijkertijd kan het zorgen voor een grotere vraag 
naar duurzaam en eerlijk geproduceerde artikelen.

FC De Bilt was enkele jaren geleden de eerste Nederlandse sportclub 
die het predicaat Fairtrade Club mocht voeren. Wat zijn tot nu toe de 
ervaringen met de inkoop van bijvoorbeeld eerlijke koffie en thee? En 
wat kunnen andere clubs daarvan leren? Zijn er misschien ook moge-
lijkheden om als sportverenigingen gezamenlijk te werken aan ener-
giebesparing en de opwekking van duurzame stroom? En welke rol is 
daarbij weggelegd voor de Biltse Sportfederatie?

Een tweede onderwerp dat tijdens 
het ontbijt aan de orde zal komen 
is de noodzaak van ‘sport en be-
wegen voor iedereen’.  Dat kan 
natuurlijk op individuele basis, 
maar ook in verenigingsverband,. 
Wat kunnen de clubs hierin bete-
kenen, ook voor doelgroepen zo-
als mensen met een beperking?
Over deze en andere vragen zul-
len de vertegenwoordigers van de 
diverse verenigingen met elkaar van gedachten wisselen. Deskundigen 
zijn aanwezig om te laten zien welke kansen hier liggen voor de Biltse 
sportclubs. Wellicht kan deze bijeenkomst bijdragen aan de (verdere) 
verduurzaming van de sportsector in deze gemeente.

De Biltse Week van de Duurzaamheid is van 8-16 oktober 2021. In-
woners en organisaties worden uitgenodigdt dan een duurzaamheids-
activiteit te organiseren die valt onder de 17 Global Goals. Op www.
duurzaamdebilt.nl vindt u alle activiteiten.         (Maaike Noorlander)

Antilopen kansloos tegen DOS 
Na een eerste mooie thuiszege werd er deze week door DOS afgereisd naar Leusden. Met wat 

blessureleed en vaderschapsvreugde moest de strijd worden aangegaan met de 
zwart/rode van Antilopen. Een bekend team in de overgangsklasse. 

Maar zo gemakkelijk als vorige 
week, zo stroef begon DOS aan 
deze wedstrijd. De eerste 10 minu-
ten lag het initiatief bij het team uit 
Leusden. DOS speelde zelf slordig 
en kreeg maar weinig vat op de 

sporadische aanvallen van Antilo-
pen, dat tot 4-4 toch makkelijk kon 
aanhaken. Een tactische speelsters-
wissel bracht wat meer rust bij het 
team uit Westbroek, dat vervolgens 
uitliep naar een 7-13 ruststand.

De tweede helft startte ook weer 
wat rommelig. Maar na een paar 
mooie afstandsschoten en door-
loopballen had DOS geen kind 
meer aan Antilopen en liep netjes 
uit naar een 11-23 eindstand.

In de eerste helft kopte Robin Notenboom raak, helaas ging deze keiharde kopbal net naast het doel. (foto Henk 
Willemsen)

MATCHDAY

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
15:30 UUR - DOS WESTBROEK

DOS 1 ASVD 1

advertentie



Jagen met de camera
De natuur in met een camera biedt vaak een fijn avontuur. De ontdek-
king van een mooie bloem, de verrassing van een schittering, het ver-
smelten met de omgeving. De wereld zien vanuit een andere optiek 
is als kijken onder een andere hoek, inzicht krijgen in een parallelle 
samenleving.

Leren kijken met andere ogen dus, zoals die van de libellen. Reus-
achtige ogen, rusteloos, waarmee zij voortdurend hun omgeving, bo-
ven en aan het water, overzien. Met hun grote ogen en de vier sterke 
vleugels kunnen zij snel en doeltreffend jagen. Af en toe even stil 
hangend in de lucht, maar de vleugels constant in beweging, zoeken 
zij hun territorium af op prooien als motjes, vliegjes of muggen. Met 
de sterke, harige poten naar voren gericht vangen zij de insecten in de 
vlucht. Na het vangen van een grote prooi zoekt de libel een plekje 
langs de waterkant om de maaltijd op z’n gemak te verorberen. Een 
goed moment voor een foto.

Dat overkwam ook een vriendin. Zij gaf me haar verhaal en de foto. 
Op pad in de omgeving van de waterzuivering in Soest trof zij verschil-
lende libellen aan. Eén opvallend grote, glanzend groene libel viel haar 
op. Rustend in de oeverbegroeiing, de sterke poten om een rietstengel, 
kreeg zij de grote ogen en de krachtige kaken goed in beeld. Zij schreef: 
“Het determineren van een libel 
is voor een amateur niet altijd 
eenvoudig. Ze fladderen maar 
een eind weg en stil zitten ho 
maar. Maar soms heb je geluk, 
dan gaat hij/zij aan een rietsten-
gel hangen boven een slootje. 
Geen idee wat voor een libel het 
was, maar ik kreeg hem op de 
kiek. Thuis aangekomen heb ik 
hem gestuurd naar waarneming.
nl. Daar konden zij verzekeren 
dat het voor 99.9% een metaal-
glanslibel is. Deze soort komt 
niet veel voor in de provincie 
Utrecht. Hoe blij wordt je dan als 
je iets bijzonders hebt waargeno-
men in de natuur”. 
              (Karien Scholten)

In haiku:

Langs de waterkant 
Jagen met de camera
Fraaie libellen
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Spinnentijd
Het is avond. Terwijl ik een boek 
lees zie ik vanuit mijn ooghoek een 
spin razendsnel over de vloer ren-
nen. Automatisch trek ik mijn benen 
op. Op hetzelfde moment realiseer 
ik mij dat ik helemaal niet bang ben 
voor spinnen, althans, de meeste. 
Dus voeten weer op de grond. Als 
ik de volgende ochtend wat gft afval 
in de kliko wil gooien zit ik ineens 
met mijn haren in een spinnenweb. 
Er is geen ontkomen meer aan: het 
is spinnentijd. De vrouwtjes zoeken 
de warmte van de huizen op en de 
mannetjes komen tevoorschijn om 
een partner te vinden.

Herfsthangmatspin
Wanneer je vroeg in de ochtend de 
nu nog prachtig bloeiende heide op-
gaat zie je allemaal spinnenwebben 
in de vorm van ‘hangmatjes’. Het is 
een prachtig gezicht en extra opval-
lend als er dauwdruppeltjes op zit-
ten. Het zijn de webben van de zo-
genaamde herfsthangmatspin. Het 
is maar een klein beestje, maar aan 
het aantal webben kun je zien, dat 
deze soort best wel veel voorkomt 
in de natuur, tuinen en plantsoenen. 
Ook als je goed naar de grond kijkt, 
vooral op plekken waar het wat rom-
melig is door bijvoorbeeld bladval 
en takjes, kun je daar op een zonnige 
dag een enorme bedrijvigheid van 
spinnen (en andere kleine beestjes) 
zien.

Prooi vangen
Heel kundig weten spinnen met hun 
spintepels een web te bouwen. In de 

spinklieren wordt spinsel gevormd 
dat via de spindoppen eruit wordt 
geperst en daarna verhard. Behen-
dig wordt het web geweven. En als 
er dan een prooi in het web terecht 
komt, voelt de spin dat door de tril-
lingen in de spinseldraden. De spin 
bijt de prooi met gifkaken, waarna 
deze verdoofd raakt. Het slachtoffer 
wordt vervolgens als een cadeautje 
zorgvuldig met spinseldraden inge-
pakt. Daarna produceert de spin ver-
teringssappen om de prooi op te los-
sen, zodat deze in de vorm van een 
papje kan worden opgeslurpt.

Spindraad
Wist je trouwens dat het spindraad 
meerdere functies heeft? Spinnen 
maken er cocons mee om de eieren 
te beschermen. Jonge spinnen ver-
plaatsen zich door op een hoog punt 
te gaan zitten en aan een spindraad 
te hangen. Al hangende vangen ze 
de wind en kunnen zich zo over gro-
te afstanden verplaatsen; een soort 
‘gone with the wind’. En dat is maar 
goed ook. Want als ze bij elkaar blij-
ven zitten zijn ze elkaars concurren-
ten voor het voedselaanbod. Als ze 
erg veel trek hebben eten ze elkaar 
zonder enige aarzeling op.

Slim
Spinnen zijn slimme beestjes. Als ze 
gaan klimmen zijn ze gezekerd met-
een spinseldraad. Veiligheid boven 
alles. Nogal wiedes, zul je denken, 
dat doen wij mensen ook tijdens het 
bergklimmen of boulderen. Zouden 
wij deze wijsheid hebben afgeke-

ken bij de spinnen? Er zijn trouwens 
heel veel soorten spinnen, alleen in 
Nederland al zo’n 700 soorten. Ze 
hebben allemaal weer verschillende 
specialiteiten, er zijn bijvoorbeeld 
soorten die springen of geen web 
maken.

Niet doden
Spinnen zijn heel waardevol in de 
natuur. Ze eten kleine beestjes en 
dragen zo bij om het aantal insecten 
onder controle te houden. De spin-
nen zelf zijn voedsel voor andere 
dieren, zoals vogels, wespen, hage-
dissen en zoogdieren.
Maar het kan natuurlijk gebeuren 
dat een spin op een bepaalde plaats 
ongewenst is. Je kunt ‘m dan ge-
makkelijk verwijderen. Als je het 
beestje niet wilt beetpakken, pak dan 
een glas of beker. Zet het over de 
spin en schuif er een stevig papiertje 
onder. Voilà, nu kun je spin buiten 
zetten. Wil je ‘m uit je slaapkamer-
raam gooien? Maak je geen zorgen, 
hij zal door zijn lichte gewicht, plat-
te lichaam en vele haren en stekels 
niet veel snelheid maken en zacht 
neerkomen.

Misvatting
Heb je, net als ik, altijd gedacht dat 
de achtpotige hooiwagen een spin 
is? Nou, niet dus. Het verschil zit ‘m 
in het lijf. Een spin heeft een voor- 
en achterlijf met een smalle taille. 
Dat van een hooiwagen bestaat maar 
uit één deel. Het langpotige gestalte 
heeft bovendien geen gifkaken en 
kan ook geen spindraden maken. 
Net als schorpioenen en mijten hoort 
de hooiwagen weliswaar tot de spin-
achtigen, maar niet tot de spinnen. 
Nu wil je vast ook weten hoeveel 
poten hij kan missen, want daar is 
ook altijd veel om te doen. Bijzon-
der is dat de hooiwagen bij gevaar 
actief één of meer poten kan losla-
ten. Regelrechte zelfamputatie dus. 
Op die plaats zal geen nieuwe poot 
meer groeien. Hij kan er tot drie tot 
vier missen.

(Jacqueline van Dam, Boswachter 
Publiek Utrechts Landschap)

Herfsthangmatspin in heide.(foto Jacqueline van Dam)

Hooiwagen. (foto Renk Ruiter)
(foto Thea Blankenstein)

QR- wandeling 
door Henk van de Bunt

Maandag 20 september opende 
wethouder Dolf Smolenaers van 
Cultuur ter hoogte van Dorpsstraat 
81 in De Bilt de eerste QR-wande-
ling van het Online Museum De 
Bilt. Aan de hand van 14 bordjes 
met QR-codes kan een wandeling 
worden gemaakt langs een aantal 
historische hoogtepunten in het 
oude gedeelte van de kern De Bilt. 
Een tweede in de serie is in voor-
bereiding en zal door Westbroek 
leiden. 

De wandeling door De Bilt begint 
bij de St. Michaelkerk (Kerklaan) 
en eindigt bij het Van Boetzelae-
rpark. Met behulp van de fotofunc-
tie van de mobiele telefoon wordt 
de verbinding gelegd tussen de QR-
code op het bordje en de betreffen-
de digitale post van het Online Mu-
seum. Men kan alle veertien posts 
bij elkaar zien via de zoekfunctie 
QR-wandeling op de website.  

Vooruitblik
Naast de Dorpskerk, op nummer 
70 gelegen aan de eeuwenoude 
Dorpsstraat - vanouds Steenstraat 
- werd vervolgens vooruitgeblikt 
op de activiteiten die het Online 
Museum, vanaf maart volgend jaar, 

organiseert over deze regio tijdens 
het Rampjaar 1672. Het is dan 350 
jaar geleden, dat Zonnekoning Lo-
dewijk IV van Frankrijk, over die-
zelfde Dorpsstraat, toen nog Steen-
straat, door De Bilt reed op weg 
naar de veroverde stad Utrecht. 

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-9
Do.
23-9
Vr.

24-9
Za.

25-9
Zo.

26-9

Saté van varkenshaas, 
atjar en kroepoek

Gamba's in knoflook 
gebakken met pasta

Salade met
kaas-jalapeños

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
29-9
Do.
30-9
Vr.

1-10
Za.

2-10
Zo.

3-10

Gebakken 
runderdiamanthaas 

met truffel-roomsaus

Visragout
met rijst en groenten

Quiche
met gedroogd fruit en 
blauwschimmelkaas

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Maandspecial september: 
Kalfsoester met cognac-roomsaus

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

Wethouder Dolf Smolenaers neemt alvast een voorschot op de QR-
wandeling. (foto Jan- Gerrit van Wijhe)
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