
Biltse invulling 
aan Regionale 

Energiestrategie U16
door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 30 juni 2020 in met de Ontwerp Regionale 
Energiestrategie U16, met daarin het concept bod om 1,8 terawattuur 
aan duurzame elektriciteit op te wekken. De Bilt maakt onderdeel uit 
van de U16, een regionaal samenwerkingsverband van 16 gemeenten, 
4 waterschappen en de provincie Utrecht. Uitgangspunt van de RES 
is dat alle partners in de U16 meedoen aan de realisatie door een bij-
drage te leveren. Wethouder Anne Brommersma licht plannen van de 
gemeente De Bilt toe.

Het college van B en W heeft inmiddels een voorstel naar de gemeenteraad 
gestuurd over hoeveel de gemeente De Bilt gaat opwekken en op welke 
manier. ‘In de U16 is vorig jaar afgesproken om voor 1 juli voorstellen 
voor 1,8 terawattuur te gaan leveren. Het afgelopen jaar zijn we met zijn 
allen heel druk geweest hoe we daartoe kunnen komen’, aldus wethouder 
Anne Brommersma. ‘Iedere gemeente moet daar iets van doen dus ook de 
gemeente De Bilt. We hebben het afgelopen jaar negen bijeenkomsten voor 
bewoners georganiseerd. We be-
gonnen vorig jaar januari en toen 
kwamen er op een bijeenkomst 
vier mensen af. 
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Herdenking Fort De Bilt
door Henk van de Bunt

Fort De Bilt aan de Utrechtse Biltstraat is tijdens de oorlogsjaren door de nazi’s gebruikt als 
executieplaats. Veroordeelde politieke gevangenen, maar ook slachtoffers van represailles 

of gevangengenomen verzetsstrijders waren er slachtoffer. Om dit blijvend in gedachte 
te houden is in 1949 de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt opgericht door 

de Utrechtse afdelingen van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig 
Verzet Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke 

Gevangenen (Expogé) in de Bezettingstijd.

Net als in 2020 vond de herdenking 
op Fort De Bilt op zaterdag 1 mei 
jl. plaats zonder publiek. Tijdens de 
herdenking waren er bijdragen van 
de heer Evert Wasch (kleinzoon 
van Evert Nool, die op 31 maart 
1945 op Fort de Bilt gefusilleerd 
werd) en de heer Jan van Kooten, 

scheidend directeur van het Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei. Voorzit-
ter Herman Steendam (fort de Bilt) 
richtte zich met name tot alle be-
langstellenden thuis die deze her-
denking door corona alleen kunnen 
meemaken via een video-verslag 
op website.

Vertegenwoordigers
De vertegenwoordigers van de 
burgerlijke autoriteiten waren eer-
der die dag al op het fort geweest: 
Commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht, de heer Hans 
Oosters, de locoburgemeester 
van Utrecht, mevrouw Lot van 
Hooijdonk en de burgemeester van 
De Bilt, de heer Sjoerd Potters; zij 
allen legden een bloemstuk. Ook de 
buren ‘van de overkant van het fort’ 
(de Koninklijke Marechaussee) 
herdachten eerder die middag de 
ruim 100 op dit fort gefusilleerde 
Nederlanders. Dat waren niet alleen 
Utrechters; de slachtoffers kwamen 
uit heel Nederland.

Mobach
Herman Steendam: ‘De Tweede 
Wereldoorlog is in ons collectief 
bewustzijn verankerd. Inmiddels 
hebben bijna alle Nederlanders de 
oorlog niet meegemaakt en ken-
nen ze de oorlog alleen uit de vele 
verhalen van hun grootouders en 
ouders, uit de vele boeken en uit de 

vele documentaires. Oorlogsgetui-
gen zijn er nauwelijks meer. Daar-
om zijn we heel blij met de komst 
vandaag van Marten Mobach (De 
Bilt), die op 5 mei 1945 ternauwer-
nood aan executie op dit fort ont-
snapte. De heer Mobach hoopt vol-
gende maand 102 jaar te worden’.

Vergelijkbaar
Woorden van Evert Wasch: ‘We le-
ven in een onzekere situatie, waarbij 
we een bedreiging van buiten erva-
ren. Omdat we veel tijd thuis moeten 
doorbrengen, worden we geconfron-
teerd met onszelf, in een positie van 
relatieve uitzichtloosheid. Waarbij 
de last daarvan voor de een zwaar-
der weegt dan voor de ander. We zijn 
onvrij om te doen en te laten wat we 
in een normale situatie kunnen. Maar 
doordat we teruggeworpen worden 
op onszelf maakt het ook ons bewust 
van zaken waaraan we anders voor-
bijgingen. En misschien is dat wel de 
overeenkomst met de situatie waarin 
mijn grootvader Evert Nool leefde. 
Dat we in de beperking van het da-
gelijks leven ons des temeer bewust 
worden van kernwaarden. Van wat 
het betekent om vrij te zijn en om in 
die vrijheid bedreigd en zelfs aan-
getast te worden. Je weegt dan af 
en maakt keuzes. Dat leidde er voor 
Evert Nool toe om hulp te bieden 
aan anderen, in de wetenschap dat hij 
daarbij zijn leven op het spel zette’. 

Burgemeester Sjoerd Potters en de heer Marten Mobach. (foto Douwe 
Tijsma)

De kransen zijn gelegd. (foto Douwe Tijsma)
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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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
09/05 • 10.30u - 

mevr. Ds. Marjolein Cevaal - Erbrink
13/05 • 09.30u - Ds. Harold Oechies

Aanmelden via kerkelijkbureau@
pgbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
09/05 • 09.30u - Ds. G.J. van Beusekom
09/05 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom

13/05 • 09.30u - Ds. J.J. Verhaar 

Woudkapel
09/05 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 

met Susanne Niesporek
13/05 • 20.00u - Meditatiebijeenkomst
Maximaal 30 personen; aanmelden via 

opgeven@woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
09/05 • 14.00u - de heer Jan Pindus  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
09/05 • 10.30u - Gebedsviering 

G.Weersink 
13/05 • 10.30u - Gebedsviering J. Noten

Vieringen zijn online, zonder 
kerkgangers. 

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

Momenteel zijn er geen kerkdiensten 
in d’Amandelboom; wanneer ze weer 

gehouden zullen worden zullen ze online 
te volgen zijn.

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
09/05 • 10.00u - Ds. M.J. Schuurman

13/05 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
Maximaal 30 personen; vooraf 

aanmelden verplicht.

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

09/05 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
13/05 • 10.00u - Geen dienst; zie de 

dienst in de Dorpskerk

R.K. St. Michaelkerk
09/05 • 10.00u - Gebedsviering 

J. Bosboom en W. Eurlings
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
09/05 • 10.00u - spreker van Open Doors

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
09/05 • 14.30u - Ds. J. Belder

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

09/05 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
09/05 • 18.30u - Dhr. J. de Boer

13/05 • 10.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

09/05 • 11.00u - mevr. Ds. A.C. Halsema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

09/05 • 10.00u - Ds. A.D. Goijert
09/05 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

13/05 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
Besloten karakter en digitaal via 

kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/05 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

13/05 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
09/05 • 09.30u - mevr. Ds. A.C. Halsema
Aanmelden verplicht: Dienst ook online 

te volgen via kerkdienstgemist.nl.

St. Maartenskerk
09/05 • 11.00u - Eucharistieviering 

Pastor Mauricio Meneses
13/05 • 10.30u - Gebedsviering L. Fijen
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

09/05 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee
09/05 • 18.30u - Dhr. J.W. de Besten

09/05 • 10.00u - Ds. P. Egberts

PKN - Herv. Kerk
09/05 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

09/05 • 18.30u - Ds. J. Hoek 
13/05 • 09.30u - Ds. M. van der Zwan

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).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Gedurende al een aantal jaren 
was er veel bezwaar tegen het 
plaatsen van een meterkast langs 
de Kerkdijk in Westbroek in een 
beschermd dorpsgezicht en met 
als achtergrond het kerkgebouw 
van de Protestantse gemeente 
(Rijksmonument). 
Nu is er vorig jaar iets veran-
derd; men heeft geluisterd en de 
kast is verplaatst naar de over-
kant (zuidzijde Kerkdijk ingang 
nieuwbouw) op een door ieder-
een geaccepteerde plek. 
Iedereen is blij? Op de foto is de 
situatie van nu weergegeven:
De (oude) kast staat er nog, een 
groot gat er naast en het wandel- 
en fietsroutebord zo goed als on-
bereikbaar.
           Pieter Wijnen (Westbroek)

Zondagochtend ontwaakte Westbroek en ontdekte men de creativiteit 
van iemand meteen opgeruimd karakter, die het wachten - vanuit het 
stenen tijdperk - wat lang vond duren.

Alleen de ooievaars genieten (nog).

Lotenverkoop Zonnebloem 

In verband met het coronavirus worden ook in 2021 Zonnebloemloten 
via internet verkocht. De afdeling Maartensdijk krijgt van ieder ver-
kocht lot 75% in geld uitgekeerd; voor de afdeling is de lotenverkoop 
een belangrijke bron van inkomsten. Bestellen kan via de website www.
zonnebloemrh.nl (kies voor de afdeling Maartensdijk, Lotenverkoop-
pagina). Wie liever een papieren lot wil kan contact opnemen met pen-
ningmeester Rut Verhoef (r.a.verhoef@ziggo.nl of tel. 06 10980549).

Ontzorgen op maat
UWassistent regelt versterking voor hen, die nét een beetje extra hulp 
nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen. Voor senioren, mensen 
met een (chronische) aandoening of een handicap. Ook als er tijdelijk 
ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld tijdens het revalideren na een ope-
ratie. 
,,We ontzorgen niet alleen onze cliënten maar ook de mantelzorgers! 
We bieden betrokken, praktische hulp bij al die zaken die het dagelijkse 
leven gemakkelijker en gezelliger maken. Van ’t huishouden tot bood-
schappen doen en koken. Omdat het samen beter gaat! 
Meer informatie? Kijk op www.uwassistent.nl of bel 06-41807676. 

Ingezonden mededeling

De overstelpende hoeveelheid kaarten, brieven, telefoongesprekken, 
bloemen en bezoeken, heeft ons diep geroerd. Wij zijn dankbaar voor 
dit medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Gerda Cornelia Veenstra-van Beuzekom
Henk Veenstra

Kinderen en kleinkinderen

Nieuwsbrief 
Online Museum

De maandelijkse nieuwsbrief van het Online Museum De Bilt is 
weer verschenen. Hierin centraal aandacht voor de Biltse cultuur 
in een digitale rondleiding op de website langs een groot aantal 
beelden en hun makers in de verschillende kernen.

Deze maand ook de laatste ontdekkingen over het Rampjaar 1672 in 
onze streken: de ‘zonnekoning’ Lodewijk XIV reed vanuit Zeist over 
de Steenstraat in De Bilt naar Utrecht. 
In de serie Lokale Misdaad is aandacht voor botersmokkel. 
In samenwerking met Regio TV De Bilt produceert het Online Museum 
maandelijks een aflevering in de reportageserie Levende Monumenten. 
Deze maand Hotel-restaurant De Biltsche Hoek, dat 65 jaar in handen 
is van de horecafamilie Van der Valk. Zoals gebruikelijk wordt de afle-
vering gepresenteerd in de nieuwsbrief. 

Wie net als ruim 1000 abonnees van de gratis nieuwsbrief niets mis-
sen willen van het maandelijkse nieuws op het gebied van cultuur en 
historie in gemeente De Bilt kan zich aanmelden via nieuwsbrief@on-
linemuseumdebilt.nl of inschrijven via de pop-up op de homepage van 
de website www.onlinemuseumdebilt.nl.   (Veroniek Clerx)
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Blijkbaar leefde het nog niet zo erg. 
Dit jaar hebben we nog drie bijeen-
komsten gehad waar ongeveer 150 
mensen waren. We weten dat er een 
klimaatakkoord is en dat ook Neder-
land iets moet doen aan duurzaam-
heid, maar het gaat nu over onze ei-
gen gemeente. Dat betekent iets voor 
de eigen woonomgeving en daar ma-
ken mensen zich zorgen over.’ Brom-
mersma constateert dat bewoners 
heel betrokken zijn en dat vindt zij 
mooi. ‘Mensen hebben zorgen, maar 
zeggen ook dat ze willen meedenken 
want ze vinden duurzaamheid be-
langrijk.’

Besparen
De gemeenteraad heeft twee jaar ge-
leden vastgesteld dat we in 2050 onze 
eigen energie willen opwekken. Dat 
is ongeveer 150 gigawattuur ener-
gie. ‘Het college heeft bedacht om in 
2030 een derde gerealiseerd te heb-
ben, in 2040 weer een derde om in 
2050 op nul uit te komen. Dan moe-
ten we ook veel gaan besparen, want 
we zullen steeds meer energie nodig 
hebben. Als we van het gas afgaan 
krijgen we warmtepompen en steeds 
meer mensen rijden elektrisch, dat 
kost allemaal energie. Om te zorgen 
dat we niet meer energie gaan gebrui-
ken dan het getal waar we nu op zit-
ten om in 2050 op nul uit te komen, 
moeten we besparen. We hebben nu 
gezegd: we gaan in eerste instantie 
kijken naar zon en dan kom je uit in 
open gebieden. We mogen niets doen 
in het Noorderparkgedeelte rond 
Westbroek, want dat heeft de pro-
vincie aangewezen als ganzenrustge-
bied.’

Zon op dak
‘Dan blijft vooral de strook ten oos-
ten van de A27 over waar je iets kunt 

met zon en in het voorstel dat het col-
lege nu gedaan heeft is dat ongeveer 
30 hectare zon, deels op grote daken 
want alleen grote daken tellen mee en 
deels op land te realiseren. 

Particuliere daken tellen niet mee 
maar daken met meer dan 60 pane-
len wel. We zeggen nu we gaan 30 
hectare zon realiseren voor 2030 
en we gaan met onze inwoners in 
gesprek over de randvoorwaarden. 
Hoe ver moet het bijvoorbeeld van 
woningen of een kern liggen, of 
wil je het juist dicht tegen kernen 
aan. Een ander thema is 50% lo-
kaal eigendom, dus over dat soort 
zaken gaan we het nog met onze 
inwoners hebben. Het participatie-
traject dat we een jaar geleden zijn 
gestart gaat gewoon nog doorlo-
pen. We hebben nog veel te doen 
met elkaar.’

Participatie
‘De raad is niet akkoord gegaan 
met het afgeven van een verklaring 
van geen bedenkingen in ons voor-
stel van IX Zon. Ik merk nu dat 
er inwoners zijn en ondernemers 
die zeggen dat ze het niet aan een 
commercieel bedrijf willen overla-
ten, maar het zelf willen doen. We 
willen kijken hoe we lokale initi-
atieven voorrang kunnen geven 
boven commerciële initiatieven’, 
vertelt Anne Brommersma. ‘Sa-
men met bewoners willen we gaan 
praten over hoe we het dan gaan 
doen. De inbreng van bewoners is 
in het raadsvoorstel dat de raadsle-
den hebben gekregen te herkennen. 
We hebben een participatieverslag 
gemaakt van alle bijeenkomsten 
die er geweest zijn. Dat is aan de 
raad gestuurd en het staat op onze 
website www.debilt.nl/zonen-
windenergie en is voor iedereen in 
te zien. De bijeenkomsten die we 

gehad hebben gingen heel erg over 
wat mensen belangrijk vinden. 
Daar is bijvoorbeeld uitgekomen 
dat mensen zeggen als het dan toch 
zon en wind moet zijn, doe het dan 
langs infrastructuur zoals snelwe-
gen. De meeste inwoners willen 
het liever niet heel dicht tegen de 
rand van de kernen, maar wat ver-
der weg zodat ze er geen zicht op 
hebben. Dat soort uitspraken zijn 
allemaal in het verslag opgeno-
men en deels overgenomen in het 
voorstel. We hebben een kansen-
kaart gemaakt waar in rood staat 
aangegeven waar het echt niet kan, 
in groen waar de minste belemme-
ringen zijn en in oranje waar je het 
onder voorwaarden zou kunnen 
doen. Die kaart is gemaakt op ba-
sis van de gesprekken die we met 
inwoners gehad hebben. Maar het 
is nog niet zo dat wij als college 
plekken aangewezen hebben’, al-
dus de wethouder.

Infrastructuur
‘We hebben alleen gezegd voor 
2030 willen we 30 hectare zon re-
aliseren. We gaan nu nog met onze 
bewoners in gesprek over de invul-
ling. Met die 30 hectare zon halen 
we niet de 50 gigawatt die we in 
2030 willen realiseren. Daarom 
hebben we gezegd dat we behalve 
die 30 hectare zon kijken of we 
in het gebied langs de A28, aan 
de andere kant van de gemeente, 
windenergie kunnen realiseren. 
Dat staat nog helemaal in de kin-
derschoenen, maar we gaan daar 
onderzoek naar doen. Daarmee 
zouden we dan de resterende 20 gi-
gawatt willen realiseren. We sprei-
den de opweklocaties daarmee ook 
wat over onze gemeente, want zon 
zal vooral in het open landschap 
rond Maartensdijk en Groenekan 
komen. Het sluit ook aan bij een 

Vervolg van pagina 1

‘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

motie die de raad heeft aangeno-
men om windenergie vooral langs 
infrastructuur te doen.’ 

Innovaties
‘De U16 gemeenten hebben alle-
maal een bod gedaan om aan de 
1,8 terawatt te komen. Ons bod 
daarin is 30 gigawatt of 0,03 tera-
watt. Veel mensen zeggen laten 
we nu eerst alle daken vol leggen 
en wind op zee, maar wind op zee 
gaat al gebeuren en daar is al re-
kening mee gehouden. Zon op dak 
wil het college ook het liefst en 
daar zetten we ook op in, maar we 
zijn afhankelijk of eigenaren dat 
willen en ook zijn veel daken niet 
geschikt. Als we 100% vol zouden 
leggen, dan zitten we nog maar 
op 40% van onze opwek, dus we 
moeten hoe dan ook iets op land. 
We hebben in Nederland afge-
sproken dat in onze regio die 1,8 
terawatt in 2030 gerealiseerd moet 
zijn. We kunnen niet wachten op 
nieuwe mooie innovaties. Het kli-
maat wacht ook niet.’

Windmolens
Anne Brommersma vindt het heel 
goed en begrijpelijk dat mensen 
zich grote zorgen maken over hun 

eigen omgeving. Daarom komen 
ze met petities en een manifest, 
maar tegelijkertijd zeggen ze al-
lemaal duurzaamheid heel be-
langrijk te vinden en mee willen 
denken. We moeten dus tot een op-
lossing komen waar we allemaal 
tevreden over kunnen zijn. Daar 
heb ik wel vertrouwen in. Ik denk 
dat het voorstel dat we nu naar raad 
gestuurd hebben daarbij kan hel-
pen. Dit is eerder een traject van 
decennia dan van een paar jaar.’ 
Mensen in Nederland zijn over het 
algemeen niet zo blij met windmo-
lens. Maar in Friesland en Drenthe 
hebben mensen in een paar kleine 
kernen een eigen windmolen neer-
gezet. Een windmolen levert veel 
meer op dan een zonneveld. Ze 
betalen daarmee voorzieningen als 
een sportvereniging, dorpshuis of 
bibliotheek. Een medewerker van 
de provincie zei over windmolens: 
Ons hoofd vindt het al goed, ons 
hart moet het nog mooi gaan vin-
den. Wij gaan als gemeente geen 
windmolen neerzetten. Dat wordt 
dan of door bewoners, wat ik heel 
erg mooi zal vinden, of een energie-
coöperatie. Het kan ook een bedrijf 
zijn waarbij in ieder geval 50% van 
de winst naar onze inwoners gaat.’ 

Anne Brommersma is erg onder de indruk van de betrokkenheid van 
inwoners. 

Chapeau-penning 
voor Jan Meeuwsen

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op 27 april 2021 een chapeau-
penning uit aan de heer Jan Meeuwsen te De Bilt.

Na meer dan 20 jaar bestuurder te zijn geweest van het Oranjecomité 
De Bilt-Bilthoven, heeft de heer Jan Meeuwsen vorig jaar besloten om 
zijn werkzaamheden als bestuurder ten aanzien van Koningsdag en Be-
vrijdingsdag, neer te leggen en over te dragen aan de huidige bestuur-
ders.
Voor al het vrijwilligerswerk dat de heer Jan Meeuwsen heeft gedaan 
voor de inwoners van de gemeente De Bilt, werd hij afgelopen Ko-
ningsdag persoonlijk door de burgemeester (én de kinderburgemeester) 
onderscheiden met de Chapeau-penning.

De penning en de bloemen zijn overhandigd; Jan Meeuwsen geniet van 
de uitgebrachte serenade. [foto Henk van de Bunt]
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Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 mei.

Alle lasagnes 
    

€ 1,25
100 gram

Extra malse 
Krop sla   

€ 0,99
Nu

Heerlijke sappige
Zoete pruimen € 1,49

500 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Denk aan moederdag..!!
Asperges de beste kwaliteit en 

gratis geschild….

Met heerlijke bijpassende 
aardappeltjes, ham en 

saus…!!!

De allerlekkerste 
Hollandse aardbeien

Scherpe dagprijzen..!!

10
05

11
05

12
05

Red curry  scampi 
met groenten en rijst   

€ 1,75
100 gram

Pasta met truffel
en paddenstoelen

€ 2,49
100 gram

Asperge schotel € 1,75
100 gram

Culinair genieten!!!
Ook de traiteur afdeling 

staat in het teken van 
MOEDERDAG..!!

En zeer groot assortiment 
met culinaire voorgerechten 

keuze uit +/- 10 soorten.
Maak een keuze uit het 

grote assortiment 
hoofdgerechten.

Volg ons op Facebook en 
Instagram voor 

meer informatie..!!

de mooiste creaties voor 
MOEDERDAG..!!

een schitterende Moederdag 
taart, chocolade hartjes, luxe 

bonbons en diverse luxe 
dessert glaasjes.

en nog veel meer…!!!

Maartensdijkertje
 

Nu € 3,99

Toscaans - donker

8 stuks € 2,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Landwaart culinair
Heeft alles in huis 

voor een vers, gezond 
en vooral lekker

Moederdagontbijt…..

Kom langs 
en laat u verrassen…!!

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 mei
t/m woensdag 12 mei

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.50

KAAS

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Malse honingham
Gegrilde kipfilet
Gebraden gehakt

Filet Americain
Sellerie salade
Ei-bieslook salade

Varkenshaas sleetje 100
GRAM 2.20

Cheeseburgers of 
Angus burgers

4
VOOR 10.-

Houthakkerssteak 4+ 1
GRATIS

500 gram gehakt + 
4 slavinken 

SAMEN
VOOR 10.-

Kiprollade 1
KILO 12.50

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes, 6 tartaartjes of
4 gepaneerde schnitzels

6.50

SHOARMA
1 KG

VOOR 8.98

VERS GEBRANDE 
CRANBERRYMIX

NOTEN

250
GRAM 5.503 + 1

GRATIS

GRILLWORST + 
LEVERWORST

RIB-EYE ROLLETJES

SAMEN
VOOR 8.-

VLEESWAREN TRIO

VANAF VRIJDAG 14 MEI HELPEN WIJ U, WEGENS DE VERBOUWING VAN DE WINKEL, GRAAG VERDER IN ONZE MARKTWAGEN
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advertentie

Nieuw in Westbroek
Waar bewoners vertrekken vinden nieuwe dorpsgenoten hun woonbestemming. Hun komst 

begint al gauw met een nieuw laagje verf en ander behang. Daarmee brengen de 
nieuwkomers hun eigen sfeer aan in huis. Met het optrekken van de verflucht 

biedt het huis nieuwe gezelligheid en warmte aan de kersverse bewoners.

Mike van der Pol zocht met zijn 
familie woonruimte op het platte-
land met veel mogelijkheden. Op 
veilige afstand van de stadsdrukte 
vonden zij hun droomhuis in de 
boerderij aan de Dr. Welfferweg, 
waar jarenlang verschillende ge-
neraties Lenssinck woonden. Een 
familiehuis dus en dat was precies 
wat Mike zocht voor zijn gezin, 
zijn ouders en het gezin van zijn 
zus. Het huis moest eerst geschikt 
gemaakt worden voor verschillen-
de generaties Van der Pol. 

Mantelzorg
In het dorp ging Mike op zoek naar 
bedrijven om de plannen te verwe-
zenlijken. Hij vond in Adviesburo 
Hennipman degene die hen aan de 
juiste vergunningen kon helpen voor 
het realiseren van een mantelzorg-
woning. De houten schuur achterop 
het terrein was precies geschikt. 
Montagebedrijf Lamcon tilde het 
dak van de schuur en liet er een pas-
sende woonunit in zakken. Gewel-
dig, alles compleet, kamer, slaap-
kamer, keuken en douche. In korte 
tijd was de woning klaar en konden 
vader en moeder Van der Pol vanuit 
Utrecht naar Westbroek verhuizen. 
Verschillende dorpsgenoten kwa-
men al om de hoek kijken, benieuwd 
wat zich hier afspeelde. 
Even voorstellen
De ouders van Mike groeiden bei-
den op in Zuilen, een sociale wijk 
waar veel familieleden woonden. 
Ook na hun trouwen bleven zij 
daar wonen en werden hun kinde-
ren daar geboren. Maar de laatste 
jaren veranderde de wijk. Ooms 
en tantes overleden en daar kwa-
men jonge gezinnen voor terug. 
Heel leuk, maar als oudsten van 
de straat verloren zij toch hun so-
ciale contacten. Zij besloten om 
een nieuwe draai aan hun leven 
te geven met de verhuizing naar 

de Dr. Welfferweg in Westbroek. 
Vader van der Pol was elektricien 
en heeft twee rechter handen. Dat 
komt nu goed van pas. 

Kompas
Drie weken geleden sloten Mike 
en Melanie zich bij hen aan in het 
voorhuis. Hun dochter Dyesslynn 
- bijna 5 jaar zegt ze trots - kreeg 
al een plek op de dorpsschool, Het 
Kompas. Zij voelde zich vanaf 
de eerste dag zeer welkom. Haar 
broertje Dyamairho ligt nog in de 
box, 5 maanden oud. Met de hon-
den Boris en Bono zijn zij al hele-
maal thuis in de nieuwe omgeving. 
Binnenkort komt de zus van Mike 
met man en kinderen in het ach-
terhuis wonen. Tot slot hoopt een 
tante zich nog aan te sluiten in een 
nog in te bouwen mantelzorgwo-
ning op het erf. Niet verbazend te 
horen dat Mike en Melanie allebei 
met hart en ziel in de zorg werken.

Paaseieren 
Vanuit de stad op de fiets naar een 
open dag op de boerderij, een ijsje 
bij Cafetaria Coen, zo leerde de fa-
milie Westbroek kennen. Wonen in 
Westbroek begon voor hen met Pa-
sen. Mike vertelt: ‘We zijn op deze 
prachtige locatie komen wonen 
met de familie. Wij hechten waarde 

Dyesslynn en Dyamairho hebben al 
snel het Westbroekse oranjegevoel 
te pakken.

Vleermuizen belemmeren 
sloopplannen

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt is eigenaar van diverse gebouwen waarvan de oorspronkelijke maatschappelijke 
functie is verdwenen. Het betreft voormalige scholen, peuterspeelzalen, sportzalen, buurtcentra 
en het oude zwembad Brandenburg. Voor deze locaties bereidt het college de herontwikkeling en/

of herbestemming voor. Om ongewenst gebruik - zoals kraak, inbraak, vandalisme - van deze 
gebouwen te voorkomen zijn deze in beheer gegeven bij een leegstandsbeheerder. 

Conform de uitgangspunten van 
2015 en het toen gehouden partici-
patietraject met omwonenden is het 
de bedoeling om de locatie Oude 
Zwembad Brandenburg te her-ont-
wikkelen voor woningbouw. Daar-
bij is het aantal woningen niet ge-
noemd, maar uitgegaan is van een 
15-tal woningen. Dat aantal is ook 
opgenomen in het gemeentelijke 
zachte plancapaciteit. 

Leegstand
Deze leegstandsbeheerder gaf de 
gebouwen vervolgens in bruikleen 
uit aan derden als tijdelijke huisves-
ting voor (kleinschalige) bedrijvig-
heid en culturele of maatschappe-
lijk activiteiten. Uitgangspunt van 
het leegstandsbeheer is dat sprake 
is van een tijdelijke situatie. Deze 
tijdelijke situatie duurt inmiddels 
voor een aantal van deze panden al 
lange tijd. Daarom wil het college 

zes van deze gebouwen op korte 
termijn laten slopen. Voordeel daar-
bij is besparing van kosten en door 
de sloop komen de locaties vrij voor 
herontwikkeling. Zulke herontwik-
kelingslocaties zijn daardoor beter 
verkoopbaar.

Vleermuizen
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
hebben op 12 april aan de gemeente 
De Bilt betreffende het perceel Oude 
Brandenburgerweg 67 te Bilthoven 
een ontheffing op grond van de Wet 
Natuurbescherming verleend over 
Soortenbescherming. Eerder al (be-
gin maart 2021) werd een dergelij-
ke ontheffing verleend aangaande 
de locaties Jasmijnstraat 6a en Aeo-
lusweg 14, beiden in De Bilt. Com-
municatieadviseur Lies Willlemsen 
licht toe: ‘De gemeente De Bilt wil 
het oude zwembadgebouw aan de 
Oude Brandenburgerweg slopen. In 
verband met de aanwezigheid van 
vleermuizen is ontheffing aange-
vraagd en verleend. Slopen is toe-
gestaan onder bepaalde voorwaar-
den. De gemeente moet eerst het 
gebouw zodanig ongeschikt maken 
dat de vleermuizen verdwijnen naar 
andere locaties. Daar zijn inmiddels 
vleermuiskasten opgehangen. De 

gemeente De Bilt is nu bezig om in 
samenspraak met omwonenden en 
andere belanghebbenden woning-
bouwplannen te ontwikkelen voor 
het oude zwembadterrein’.

Gaten
‘Het oude zwembadgebouw wordt 
ongeschikt gemaakt voor vleermui-
zen door gaten in de muren te ma-
ken, waardoor tocht in het gebouw 
ontstaat. Daarmee wordt bereikt dat 
de vleermuizen vertrekken naar an-
dere locaties. Daarom hangen aan 
de gevels van het nieuwe zwembad 
en het gebouw van WVT al enige 
tijd vleermuiskasten. Er zijn ge-
sprekken gevoerd met omwonen-
den en andere belanghebbenden, 
zoals WVT, Tennisvereniging, het 
zwembad en de sportschool over 
een aantal woningbouwmodellen. 
De volgende stap is dat we naar 
aanleiding van de ontvangen re-
acties kijken hoe we de modellen 
kunnen aanpassen. Daarna komt er 
een vervolgbijeenkomst. Ook laat 
de gemeente De Bilt een verkeers-
kundige een analyse opstellen’.

Zomerverblijf
De locaties Jasmijnstraat 6a en Ae-
olusweg 14 in De Bilt zijn twee van 
de zeven te slopen gemeentelijke 
herontwikkelingslocaties. Com-
municatieadviseur Dagmar de Jong 
licht verder toe: ‘Tijdens ecologisch 

onderzoek in 2020 werd zowel op 
de locaties Aeolusweg 14 als de 
Jasmijnstraat 6a een zomerver-
blijfplaats van de gewone dwerg-
vleermuis aangetroffen. Dit is een 
beschermde diersoort. Sloop van 
het gebouw is alleen mogelijk op 
basis van een ontheffing van het be-
voegd gezag, de provincie Utrecht. 
Deze ontheffing wordt alleen ver-
leend als er maatregelen worden 
getroffen om de gunstige staat van 
instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis duurzaam en vol-
doende gegarandeerd blijft. In juli 
2020 zijn in de directe omgeving 
van deellocatie Jasmijnstraat 6A in 
totaal zes tijdelijke vleermuiskasten 
opgehangen. De kasten hangen aan 
de gevels van Jasmijnstraat 6B en 
6C. Ook zijn in juli 2020 in de di-
recte omgeving van deellocatie Ae-
olusweg 14 in totaal acht tijdelijke 
vleermuiskasten opgehangen. Deze 
kasten hangen aan de IKC Regen-
boog en het woningbouwcomplex 
van SSW aan de Aeolusweg. Hier-
mee is aan de gewenningsperiode 
(tenminste 3 maanden in de periode 
april t/m oktober) voor de kasten 
voldaan. Op vrijdag 23 april 2021 
zijn beide zomerverblijfplaatsen 
ongeschikt gemaakt om te voorko-
men dat er toch een vleermuis zich 
in het gebouw vestigt voordat de 
sloop begint.’

Al in 2015 besloot de  gemeenteraad deze locatie te her-ontwikkelen voor 
woningbouw.  

Aeolusweg 14 in De Bilt is een te slopen gemeentelijke herontwikke-
lingslocatie.

In de directe omgeving van deellocatie Jasmijnstraat 6A zijn meerdere 
tijdelijke vleermuiskasten opgehangen.

aan tradities zo ook eieren zoeken. 
Traditiegetrouw gaan de kinderen 
bij opa en oma eieren zoeken. Dit 
jaar voor het eerst op de boerderij 
in Westbroek op de Dr. Welffer-
weg’. De paaseieren lagen nu in 
de nieuwe tuin van opa en oma. 
De kinderen zochten overal, in 
de struiken, op de paadjes, gekke 
hoekjes. Een leuke manier om het 
nieuwe terrein te ontdekken. Mike 
en zijn gezin houden van tradities 
en kijken ook uit naar de Oranje-
feesten in hun nieuwe dorp. Het 
lijkt ze leuk daaraan een bijdrage 
te leveren. Allemaal kijken ze uit 
naar de komende zomer waarin zij 
hopen hun nieuwe buren te kunnen 
ontvangen.           (Karien Scholten)
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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.

VOOR MEER ACTIES BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

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

EGO ACCUMAAIER
LM1701E inclusief 2,5 
ah accu en standaard 
oplader

NU VOOR

€ 499,-

EGO GRASTRIMMER
ST1300E-S zonder 
accu en lader

NU VOOR

€ 149,-

*Acties zijn geldig t/m 22 mei 2021.VOLOP
ACTIES!

Het is weer voorjaar… tijd voor uw gazononderhoud. Huur daarom 
vandaag nog een verticuteermachine. Ook voor onderhoud, reparatie 
en verkoop van al uw tuingereedschap bent u bij ons aan het juiste 
adres.

EGO GRASTRIMMER
ST1300E-S Met een 
2,5 ah accu en stan-
daard lader

€ 332,-

€ 269,-

ZONDAG 9 MEI
MOEDERDAG!

Voor het ontbijt hebben wij 
de LEKKERSTE
BROODJES EN 
CROISSANTJES.

En bij de koffie natuurlijk 
weer onze bekende 
AARDBEIENSLOF!!!AARDBEIENSLOF!!!

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

NU IN DE ACTIE!
Husqvarna robotmaaier

Leverbaar vanaf

€ 899,-
inclusief installatie

Servicebedrijf
van Ginkel

Tolakkerweg 193
3738 JM  Maartensdijk

Voor meer informatie: 

Tel: 06 14 16 30 61

of mail:

servicebedrijfvanginkel@ziggo.nl

Ben ji j een ervaren leerkracht?
Vind je het fi jn om samen creatief bezig te zi jn?
Vind je het belangri jk dat kinderen samen leren en met
plezier?
Wil je actief deelnemen in een team met ambit ie, gedeelde
verantwoordel i jkheid, trots en individueel init iat ief en lef?
Ben je ook een fi jne leerkracht voor ouders en leerl ingen
met een NT2 achtergrond?
Stuur dan je CV en motivatie voor 1 juni naar
info@bredeschoolsoest.nl

Een kleine buurtschool met kleine klassen
Enthousiaste leerlingen met 16 verschillende nationaliteiten
Een positieve sfeer
Veel ruimte voor jouw creatieve ideeën
We werken bij groep 1/2 met: Kleuterplein, Bosos, PBS
We werken bij groep 7 met: Alles-in-1, WIG,PBS, IEP

Wij bieden jou:

leerkrachten

O B S K U N S T M A G N E E T D E E G E L A N T I E R

T E S O E S T Z O E K T

G R O E P 1 / 2 : 0 , 5 - 0 , 7 W T F

G R O E P 7 : 0 , 4 - 0 , 7 W T F

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De avondklok is nu afgelopen
en in winkels is weer wat kopen
dus gaan net als een kat
ook weer dieven op pad
houd ramen en deuren niet open 

Guus Geebel

Limerick

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Maak tijdig uw afspraak!
Ivm covidmaatregelen is het drukker 

dan u gewend bent bij ons.

Moederdag cadeautip

Gratis een leuke strandtas 
bij aanschaf van 3 Keune 
producten

Ook met producten uit 
onze biologische lijn
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Gezamenlijk energieproject kan 
verschil maken

door Henk van de Bunt

De kranten staan de laatste tijd vol stukken met bezwaren tegen zonneparken en windmolens. 
Veelal is het alleen maar ‘nee’; menigeen vindt dat het alternatief te weinig in beeld komt. 

Wim Mastop zou graag zien dat er gefocust wordt op wat we wél kunnen en denkt 
dat je ver kuntkomen als gangbare middelen goed benutten worden.

Mastop vertelt enthousiast van een 
actie van BENG! (Biltse Energie 
Neutrale Gemeenschap) om dit sa-
men met de bewoners van 99 huizen 
aan de Planetenbaan, Kometenlaan, 
Halleylaan en Tempellaan gezamen-
lijk aan te pakken. Van alle energie 
die in huis gebruikt wordt is warmte 
de grootste post. Dat kan in de meeste 
gevallen fors omlaag. Mastop: ‘Als 
het energiebedrijf iedere maand meldt 
dat het gasverbruik van mijn jaren 
‘60 hoekhuis lager is dan dat van een 
gemiddelde flatwoning dan is duide-
lijk dat er nog een wereld te winnen 
is. Want zoveel bijzon-ders heb ik er 
niet voor gedaan: isoleren van dak, 
spouwmuur en vloer, HR++glas en 
voor de noordgevel 3-voudig glas 
toen de kozijnen aan vervanging toe 
waren. Ook het aanpassen van de in-
stellingen van de ketel aan de lagere 
warmtebehoefte bleek nuttig’. 

Halveren
Mastop, die zich bij Beng! heeft 
aangemeld voor een bewoners-
werkgroep, vervolgt: ‘Als we daar 
vol op in zetten kunnen we het gas-
verbruik en dus de CO2 productie 
al meer dan halve-ren. Dat is ook 
handig wanneer we onze huizen 
zonder gas willen verwarmen: sim-
pele sys-temen, lagere kosten bij 
aanschaf en gebruik. Wat betreft 
warm water en elektriciteit valt 
er vaak ook flink te besparen. Dat 
begint met weten waar en hoeveel 
er verbruikt wordt en is mede af-
hankelijk van je manier van leven 
en hoe belangrijk je het vindt dat 
er minder molens en zonnevelden 
nodig zijn’. 

Nul
‘Wanneer zo het energieverbruik 
sterk is verminderd moet de rest 
nog ergens opgewekt wor-den. De 
daken van onze huizen worden 
vaak als alternatief gezien voor 
windmolens en zon-nevelden. Daar 
zouden we een eind mee komen 
maar dan moeten we het wel anders 
doen dan nu. Zelfs bij nieuwbouw 
wordt vaak maar een fractie van het 
dakoppervlak gebruikt voor zonne-
panelen en heel soms ook collecto-
ren voor een zonneboiler. Allemaal 
voor eigen gebruik en voor ‘nul-op-
de-meter’. Dat houdt in dat je in de 
loop van het jaar evenveel opwekt 
als je verbruikt: zomers teveel en in 
de winter te weinig. Zo blijf je af-
hankelijk van windmolens en gas-
centrales die vooral ‘s winters de 
boel in balans moeten brengen’.

Centrale
Met de individuele aanpak benutten 
we maar een fractie van het potentieel 
van onze daken denkt Mastop: ‘Het 
zou de Biltse energiecentrale kun-
nen worden. Alle daken die enigszins 
ge-schikt zijn volledig belegd met 
een goed doordachte combinatie van 
zonnecellen, zonnecollec-toren en 
dakvensters: elektriciteit, warmte en 
daglicht. Dat is goed te combineren 
met renova-tie van die daken: pan-
nen, dakkapel en gemetselde schoor-
stenen eraf, sandwichplaten met 
royale isolatie erop en direct daarop 
de panelen. Isolatie aan de buitenkant 
geeft bovendien veel minder gedoe 
binnen en zo kun je ook koudebrug-
gen en tochtkieren aanpakken’. 

Bodem
Maar hoe krijg je de betrokken be-
woners en eigenaren zover dat ze 
mee doen? En van wie is de stroom 
en warmte die je opwekt? Mastop: 
‘De meest voor de hand liggende 
oplossing is samen het Bilts Ener-
giebedrijf te vormen. Die huurt je 
dak, investeert in de panelen en 
levert je de warmte en elektriciteit 
die je nodig hebt. Om opwekking 
en verbruik op elkaar af te stem-
men is opslag nodig. Warmte kun 
je opslaan in de bodem. Voor elek-
triciteit zou je zelfs nog een stapje 
verder kunnen gaan als dat Bilts 
Energiebedrijf ook voor de balans 
op het net gaat zor-gen door in tij-
den van overschot elektriciteit om 
te zetten in bijvoorbeeld waterstof. 
Dan krijgt De Bilt na zo’n 60 jaar 
weer een gasbedrijf. Over korte 
perioden is het benutten van de 

geza-menlijke accucapaciteit van 
het wagenpark ook een optie voor 
de balancering. Spannend en uitda-
gend’. 

Samen 
Huizen klaar maken voor de toe-
komst die snel nadert; voor wie niet 
technisch is, is dat een hele klus. 
Volgens Mastop kost het in je een-
tje heel veel tijd en ook geld; ‘en 
zeker wanneer het gaat om isolatie 
van het dak en de energiewinning is 
een gezamenlijke aanpak eigenlijk 
de eni-ge mogelijkheid. Wij buren 
hebben elkaar nodig. Lees de brief 
over de wijkgerichte aanpak van 
BENG! nog eens en meld je aan 
dan kunnen we aan de slag’. 

Energiewinning en -besparing verdient een gezamenlijke stap richting de toekomst.

Jannie wordt uitgezwaaid
Na meer dan 30 jaar in dienst te 
zijn geweest nam mevrouw Jannie 
Houtzager afscheid van serviceflat 
Biltstein (De Bilt) als medewerk-
ster Huishoudelijke dienst: ‘Een 
vrouw van onschatbare waarde 
voor de flatbewoners’, aldus het 
flatbestuur. 
Door de coronabeperkingen was er 
geen bijeenkomst; dus na bloemen 
en cadeaus bij de deur zwaaiden 
heel veel bewoners Jannie uit en toe 
van achter of uit hun galerijramen. 
[foto Henk van de Bunt]  

De Domtoren in Lego
door Rob Klaassen

Ben Brekelmans (51) uit Bilthoven heeft de afgelopen maanden z’n 
avonden besteed aan het gedetailleerd op schaal nabouwen van de 
Domtoren (Utrecht) met Lego-stenen. Zijn Domtoren is 1,65 meter 
hoog. Vrijdagavond 30 april kwamen een aantal gidsen van de Domto-
ren zijn kunststuk bekijken. Het is de bedoeling dat bij de VVV-Utrecht 
deze Lego-Domtoren de komende tijd kan worden bewonderd.

Ben: ‘Ik ben eigenlijk met Lego begonnen als kind vanaf een jaar of vijf. 
Vanaf het eerste moment dat ik met Lego in aanraking kwam, werd ik 
erdoor gegrepen. Ik heb me mijn hele leven met Lego beziggehouden. 
Naarmate ik ouder werd, werden de objecten steeds groter, ingewikkelder 
en ingenieuzer. Tot januari van dit jaar heb ik altijd freestyle gewerkt: 
vaak waren dat rots- en berglandschappen met daarin bijvoorbeeld ruï-
nes, kerkers en watervallen’.

Domtoren.
Ben - timmerman van beroep -, kwam op het idee om de Domtoren na te 
bouwen, toen hij een kartonnen model van de Domtoren in handen kreeg. 
Dit model had echter maar een lengte van 40 cm. Na enige tijd met dit 
model te hebben geëxperimenteerd, kwam hij tot de conclusie dat dit for-
maat veel te klein was voor een groot object als de Domtoren. Hij is toen 
opnieuw begonnen met het bouwen om uiteindelijk met een Domtoren 
van een hoogte van 1,65 m. uit te komen; een Domtoren, geheel gedetail-
leerd uitgewerkt, gemaakt van Lego-stenen op een schaal 1:70.

Januari
‘Ik ben aflopen januari met het bouwen van de Domtoren begonnen. Voor 
het werken met Lego heb ik een aparte kamer met daarin kratten en stel-
lingen, waarin alle Lego-stenen gesorteerd zitten. Ik werk er nooit langer 
dan 1 of 2 uur achter elkaar aan. Ik mag van mezelf niet langer, want 
anders zou ik er na drie dagen schoon genoeg van hebben. De Domtoren 
heb ik nagebouwd aan de hand van foto’s en video’s, die ik van internet 
heb gehaald. Er was namelijk geen model voorhanden. Alle details heb 
ik in m’n model verwerkt, zoals kleuren van de stenen, waterspuwers, 
omlopen e.d. Ook moest ik alle maten en verhoudingen steeds goed in de 
gaten houden, zodat de onderlinge verhoudingen goed bleven kloppen. 
Afgelopen week was de toren af. Ik schat dat ik er zo’n 30.000 Lego-
stenen in heb verwerkt. Ik heb er naar schatting zo’n 250 tot 300 uur tijd 
in gestoken’. 

Hoe verder.
‘De komende tijd verhuur ik de 
Domtoren aan de VVV, die ‘m 
ten toon gaat stellen. Je kunt deze 
Domtoren goed vervoeren. Hij kan 
in vier stukken uit elkaar worden 
genomen en daarna weer in elkaar 
worden gezet. Wellicht kan ik ‘m 
daarna eventueel nog aan andere 
belangstellenden verhuren. De 
huuropbrengsten gebruik ik om er 
weer nieuwe Lego-stenen van te 
kopen. Ik heb nu nog geen idee wat 
ik hierna zal gaan bouwen’.
Ben volgt ook geïnteresseerd het 
nieuwe programma ‘Lego Mas-
ters’. Hij is van mening dat ze daar 
zo’n Domtoren niet zouden kunnen 
maken, omdat ze daarvoor gewoon 
te weinig tijd hebben. Maar aan de 
andere kant is Ben ook van mening 
dat wat zij daar maken hij weer niet 
voor elkaar zou kunnen krijgen.

Ongeveer 30000 lego-stenen 
leiden in ongeveer 250 uur tot dit 
bouwwerk.

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
oppenmeertuinen@gmail.com  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie
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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

BIEFSTUK PANNETJES
Ovenpannetjes gevuld met malse gemarineerde reepjes
biefstuk, met champignons, helemaal ovenklaar!
Ca. 10 tot 12 min. 180°C; voorverwarmde oven100 gram 1,95

SCHOUDER FILET ROLLADE
Klassieker: wordt niet droog! Authentiek gekruid en 
licht gezouten, super lekker smaakvol genieten.
Ca. 75 tot 90 min. op 150°C in de oven 500 gram 4,99

TARTAAR BLACK PEPPER
Verse biefstuk tartaar met zontomaatjes, kaassnippers,
zeezout en zwarte peper, pijnboompitjes...
Stevig aanbakken, mag rood tot rosé blijven 100 gram 1,85

MOEDERDAG STEAK
Malse biefstuk gevuld met lobbige roomkaas, rondom
gemarineerd; helemaal panklaar gereed!
Krokant aanbakken tot de kaas warm is... 100 gram 1,95

VERSE LAMSHAASJES
Super malse smaakvolle haasjes; heuse delicatesse!!!
Kort rosé bakken, alleen zout & peper toevoegen; ook
lekker lauwwarm aan reepjes op uw salade 100 gram 3,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Lekkere mei aanbiedingen:

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 3 mei t/m zaterdag 8 mei.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER BRAAD LAPPEN
Mals & mager; ca. 75 min. braden... 500 gram 7,95
CHORIZO GRILL WORSTJES
Naar Spaans recept, net even iets pittiger 3 stuks 2,25

T BONE STEAK
De hele stoere T! Met een stuk entrecote & ossenhaas!
Kan in de pan, op de BBQ; alleen zout & peper erop..
Stevig aanbakken en rosé afgaren; kern 47°C 100 gram 3,25

Moeder staat er gekleurd op deze week

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883, vaarderhoogt.nl
Oók zondags open 
12.00 tot 17.00 uur 

Kleurrijk gevulde hangpotten
Vól met variaties éénjarigen

Van € 17,99 voor......€ 11,99

Rijk én bovendien lang bloeiende 

Mandavilles, 3 kleuren

Van € 18,99 voor........€ 12,99

Kleurrijk gevulde hangpotten
Vól met variaties éénjarigen

Van € 17,99 voor......€ 

Rijk én bovendien lang bloeiende 

Mandavilles, 3 kleuren

Van € 18,99 voor........€ 

Daar kun je mee thuiskomen a.s. 
zondag, Moederdag. 

Volop keus en kleur in 
hangpotten en Manda-
villes ... daar krijgt ze 

een kleurtje van, reken 
daar maar op. En als moeder 

méér wil, dan laten wij de 
aanbieding speciaal daarvoor

geldig t/m dinsdag 11 mei!!

I.v.m. Coronavirus wordt momenteel uitsluitend op afspraak gewerkt.

0
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK - WWW.DKMIDDEN.NL - 0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Puck, de hond die de vorige keer asieldier 
van de maand was, zit helaas nog bij ons 
in het asiel.

Deze keer broer en zus Donder en Vrouwtje. Ze zijn al 16 jaar en moeten 
samen geplaatst worden omdat ze al hun hele leven samen zijn. Gezien 
hun leeftijd is het niet gemakkelijk om nieuwe baasjes voor ze te vinden. 
Beiden zijn nog in goede gezondheid en ze hoeven geen dieetvoer  
krijgen. 

Als je denkt dat je twee bejaarde katten in huis haalt dan is dat wat 
leeftijd betreft inderdaad zo (16 jaar), maar ze doen beiden alsof ze 
nog jong zijn. Donder springt vanaf de grond bij je op de schouder en 
zijn grootste hobby is het om dan heerlijk door het huis meegedragen 
te worden en alles vanaf hoogte te kunnen bekijken. Ook ligt hij het 
liefste zo hoog mogelijk op een krabpaal en als je dan naar hem 
toe gaat springt hij zo in je nek om weer lekker aandacht te krijgen. 
Vrouwtje wil ook heel erg graag geknuffeld worden maar zij doet 
dat liever gewoon op de schoot. Kortom, een heerlijk stel samen. Ze 
zijn echt onafscheidelijk maar dat is begrijpelijk als je al je hele leven 
samen hebt opgetrokken en allerlei avonturen hebt beleefd.

Hoewel ze al een dagje ouder 
zijn, zijn het geen typetjes 
om achter de geraniums 
hun dagen te slijten. Ze 
willen nog graag naar 
buiten om een frisse 
neus te halen en lekker 
hun dagelijkse ommetje 
te kunnen maken. Wij zijn 
voor dit ongelooflijke lieve 
stel, dat geen vlieg kwaad 
doet, op zoek naar een rustig 
huishouden waar ze hopelijk nog heel 
lang samen gelukkig oud mogen worden. Ze zijn niet zo kieskeurig, 
zij vinden iedereen lief. Alleen moet er dus wel een tuin aanwezig zijn. 
Wij hopen dat er snel mensen bij ze komen kijken ook al zullen wij ze 
ONTZETTEND gaan missen!

Dier van de maand: Donder en Vrouwtje

Adverteren in De Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

of mail naar info@vierklank.nl

Voedertijd

Ook op een mooie lentedag is het ook op kinderboerderij De Schaapskooi altijd weer rond de klok van 
vijven ‘voedertijd’. (foto Janny Smits).
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Roelof zoekt een mede-coördinator 
voor het magazijn 

Roelof, coördinator van het magazijn, is druk bezig op de Molenkamp, waar Voedselbank De 
Bilt is gevestigd. Een enorme wagen van het distributiecentrum in Arnhem is net langs 

geweest en heeft 5 pallets met voedsel neergezet. Het magazijnteam is druk in 
de weer, samen met extra hulptroepen. Er is werk aan de winkel.

Het boeiende aan het werk is vol-
gens Roelof de veelzijdigheid, het 
samenwerken: ‘Je bent niet alleen 
met het team aan het werk in het 
magazijn, je bent breed in de orga-
nisatie actief, je moet overleggen 
met mensen in andere functies, net-
werken, logistiek bezig zijn, voor-
raden beheren. Het is gezellig, je 
hebt lol met elkaar, bent met zinvol 
werk bezig. Het voelt als een vrien-
denclub’.

Taak
Roelof groeide in zijn brede taak: 
‘Ik kom uit een burn-out en heb 
langzaam meer taken gekregen, al-
tijd in overleg. Soms ook even een 
stapje terug. Ik heb een kans gekre-
gen om aan mijn herstel te werken, 
weer zelfvertrouwen te krijgen en 
op die manier richting betaald werk 
te gaan. Ik ben aan het solliciteren 
en verwacht binnenkort een be-
taalde baan te hebben. Maar ik blijf 
sowieso hier werken, ik wil dit niet 
kwijt. Een mede-coördinator hoeft 
ook niet gelijk alles te kunnen, 

maar wel kunnen samenwerken 
En het moet een mensenmens zijn. 
Iemand die het grotere geheel ziet 
en snapt dat in een vrijwilligersor-
ganisatie de mensen voor hun lol 
komen werken. Je kunt niet, zoals 
in het bedrijfsleven, veranderin-
gen opleggen of doordrukken. Het 
moet in overleg met het team. De 
teamleden zijn altijd bereid mee te 
denken’. 

Beschikbaar
Het is volgens Roelof belangrijk 
dat een mede-coördinator op di-
verse dagen beschikbaar is. Niet 
dat iemand fulltime aanwezig 
moet zijn, maar wel flexibel in-
zetbaar, dat brengt dit werk met 
zich mee. Soms maar kort, andere 
dagen voor langer. Leeftijd speelt 
geen rol; het kan een ideale plek 
zijn voor mensen die vastgelopen 
zijn en na een langere periode 
weer aan het werk willen. Zoals 
dat bij mij was. Maar net zo goed 
kan een actieve, gepensioneerde 
man of vrouw aan de slag. Ieder-

een die belangstelling heeft kan 
contact opnemen. Ook om eerst te 
overleggen.
Voor meer informatie, vragen of 
overleg, bel Roelof: 06 51084466 
of meld je aan bij André: contact@
voedselbankdebilt.nl.

Roelof zoekt een maatje. [foto Henk 
van de Bunt]

Moederdag Gift Days 
bij de Trots Gift Store 

De Trots Gift Store aan de Hessenweg in De Bilt is weer geopend en dat 
wordt gevierd met de mooie “Moederdag Gift Days”. Op donderdag 
tot en met zaterdag voor Moederdag zullen veel producten een flinke 
korting krijgen om de liefste te verrassen. Deze kunnen wel oplopen 
tot wel 70%. Natuurlijk kunt u ook een Trots Cadeaubon geven, op tijd 
inleveren is geen probleem want de winkel zal tot einde januari 2022 
blijven op de Hessenweg in De Bilt. ‘Wie hier niet kan slagen voor een 
mooie verrassing, kan het natuurlijk altijd nog proberen bij één van de 
andere gepassioneerde ondernemers in De Bilt.’ Aldus Rogier Engels, 
initiatiefnemer en organisator van de Trotsmarkten in Baarn bij Kas-
teel Groeneveld. ‘Het is nog even afwachten wanneer we weer mogen 
buitenspelen, tot die tijd zijn er een flink aantal ondernemers te vinden 
in deze breed gesorteerde Gift Store.’ De winkel is deze week geopend 
van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

Primera-deur is weer open
Ook bij Primera Maartensdijk mo-
gen klanten weer de winkel in zon-
der dat daarvoor een afspraak nodig 
is. Wel geldt er een maximaal aan-
tal klanten zodat winkelen veilig 
blijft. Eigenaresse Alie Kuipers is 
enthousiast en kijkt er naar uit om 
iedereen weer in de winkel te ont-
moeten: ‘Voor moederdag zijn er 
ruimschoots mogelijkheden om 
wat leuks te shoppen, iedereen is 
van harte welkom’.

De loper ligt uit bij Primera. 
[foto Henk van de Bunt}

Ingezonden mededeling

Terras open
Vanaf 28-4-2021 heeft het HF Witte voor het eerst in 50 jaar een terras  
gemaakt, en wel op het gras voor de ingang. Op het gras is een Ibiza/
festival uitstraling geprobeerd uit te beelden . Even heerlijk een drankje 
of een klein hapje is nu mogelijk. Mocht de temperatuur aangenaam 
zijn en er zit geen regen in de lucht kan u bij ons een tafel reserveren op 
info@hfwitte.nl, aan de deur mag u natuurlijk ook reserveren.

Op het gras voor het HF Witte Centrum is een terras ingericht.

Ingezonden mededeling

Jumbo Maartensdijk 
nu ook met Hema-

producten
In een aantal Jumbo supermarkten in Nederland is nu een klein as-
sortiment met Hema spullen te koop; ook bij Jumbo Maartensdijk van 
Jelle Farenhorst. Het is de bedoeling dat het assortiment in anderhalf 
jaar tijd in alle 670 Jumbo-supermarkten in Nederland en België wordt 
verkocht. Vanaf de zomer zijn de Hema-artikelen ook verkrijgbaar op 
jumbo.com. De introductie van het Hema-schap is de eerste stap in de 
samenwerking tussen de bedrijven. 

Het speciaal ingerichte Hema schap bestaat o.a. uit servetten, kaarsjes, 
punaises, borden en meer handige spullen en huishoudelijke producten. 
[foto Henk van de Bunt]

Weekmarkt weer bijna compleet

Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit (Economische Zaken) 
vrijdagochtend de zogenaamde ‘niet-essentiële’ marktkramen weer welkom geheten op de markt. De 
marktkraamhouders waren duidelijk blij en opgelucht weer op de markt te mogen staan én verrast door het 
bloemetje van de gemeente.
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BEKENDMAKINGEN
week 18 ¾  5 mei 2021

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt bekend 
dat zij op 20 januari 2021 het besluit hogere 
waarden voor het bestemmingsplan ‘De 
Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening’ 
hebben vastgesteld. Het vastgestelde be-
sluit hogere waarden en de bijbehorende 
stukken liggen van donderdag 6 mei 2021 
tot en met donderdag 17 juni 2021 ter in-
zage.

Doel besluit hogere waarde
Het winkelcentrum De Kwinkelier in Biltho-
ven wordt herontwikkeld. Het recent aange-
paste stedenbouwkundig plan past echter 
op enkele punten niet binnen het geldende 
bestemmingsplan ‘De Kwinkelier Bilthoven’. 
Daarnaast biedt het geldende bestem-
mingsplan op enkele punten bouwmogelijk-
heden die niet gerealiseerd zullen worden. 
Dit is aanleiding voor het opstellen van een 

tweede herziening van het geldende be-
stemmingsplan.

Omdat binnen het bestemmingsplan ‘De 
Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening’ 
geprojecteerde geluidsgevoelige bestem-
mingen worden gewijzigd, moet het plan 
aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor 
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit 
dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau 
op de gevels van appartementen binnen 
fase 5 van het plangebied, vanwege het 
wegverkeer op de Sperwerlaan, hoger is 
dan de wettelijke voorkeurswaarde die ge-
noemd is in de Wet geluidhinder. De Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid om, on-
der voorwaarden, ontheffing te verlenen 
van deze voorkeurswaarde en hogere waar-
den toe te staan op de gevels van de ap-
partementen. Het college van burgemees-

ter en wethouders heeft voor het plan 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en 
het besluit hogere waarden overeenkomstig 
het ontwerpbesluit vastgesteld.

Inzien stukken
Het besluit hogere waarden en de bijbeho-
rende stukken kunt u binnen de genoemde 
termijn inzien bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven.

Instellen beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen 
bij het college hebben ingediend en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij het college kenbaar te 
maken, kunnen binnen de beroepstermijn, 
deze is gelijk aan de genoemde termijn, 
schriftelijk beroep instellen tegen het vast-

gestelde besluit hogere waarden. Beroep 
kunt u instellen bij:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019, 2500 EA te ‘s Gravenhage, 
onder duidelijke vermelding van uw naam 
en adres alsmede het kenmerk van het be-
treffende besluit hogere waarden. Voor het 
instellen van beroep zijn griffierechten ver-
schuldigd. U kunt deze griffierechten vinden 
op www.raadvanstate.nl

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt in werking een dag na af-
loop van de beroepstermijn.  

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 
088 - 022 50 00.

Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven, 
tweede herziening

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 25 maart 2021 het bestemmingsplan ’De 
Kwinkelier Bilthoven, tweede herziening’ 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied betreft het winkelcentrum 
De Kwinkelier te Bilthoven.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het initiatief van de eige-
naar van De Kwinkelier om het winkelcen-
trum te herontwikkelen. De eigenaar heeft 
hiervoor een nieuw stedenbouwkundigplan 
opgesteld. Dit stedenbouwkundige plan 

past niet op alle onderdelen in het huidige 
bestemmingsplan. Daarnaast biedt het be-
stemmingsplan op enkele punten bouwmo-
gelijkheden die niet gerealiseerd worden.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
vier zienswijzen ingediend, deze zijn behan-
deld in de nota zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen wijzigingen naar 
aanleiding van de zienswijzen, ambtelijke 
aanpassingen en een wijziging naar aanlei-
ding van een de door de raad aangenomen 
amendement. De betreffende punten zijn in 
het gewijzigde bestemmingsplan verwerkt. 
 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 6 mei 2021 tot en 
met woensdag 16 juni 2021 ter inzage. U 
kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer (pla-
nid) is: NL.IMRO.0310.18006BP0009-VG01. 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld van vrijdag 7 mei 
2021 tot en met donderdag 17 juni 2021 bij 
de:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
Janneke Lamberts van de gemeente De Bilt 
via telefoonnummer (030) 2289411.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven,
tweede herziening

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad 
op 22 april 2021 het bestemmingsplan on-
gewijzigd heeft vastgesteld:

•  Bestemmingsplan ’Tuinstraat 3 te De Bilt’.

Plangebied
Het plangebied betreft uitsluitend het per-
ceel van Tuinstraat 3 zelf, kadastraal bekend 
als BIL01 D 8561. Dit perceel bevind zich 
net ten noorden van de Burgemeester de 
Withstraat in het zuidelijke deel van de kern 
de Bilt.

Aanleiding
Op het perceel van Tuinstraat 3 te De Bilt 
was voorheen kinderdagverblijf Vriendjes 
gevestigd. Onder andere vanwege klachten 
uit de buurt (met betrekking tot verkeer – 
en parkeeroverlast) is in juni 2018 door het 
college het besluit genomen om de onder-
handelingen te starten met kinderdagverblijf 

Vriendjes. Deze onderhandelingen hadden 
als doel de verkoop van het pand aan de 
prof. Dr. Asserweg 2 (voormalig ’t Hoekie) 
aan kinderdagverblijf Vriendjes, zodat zij 
onder andere het pand aan de Tuinstraat 3 
zouden verlaten. De onderhandelingen heb-
ben geleid tot overeenstemming, met als 
gevolg dat kinderdagverblijf Vriendjes op 
een andere locatie dan Tuinstraat 3 geconti-
nueerd wordt.

In het kader van deze verhuizing zijn af-
spraken vastgelegd met KDV Vriendjes, 
welke ook de gronden van het perceel Tuin-
straat 3 te De Bilt in eigendom heeft. On-
derdeel van deze afspraken is het wijzigen 
van de bestemming van het perceel Tuin-
straat 3 te De Bilt van ‘Maatschappelijk’ 
naar ‘Wonen’. De bestemmingswijziging, 
waarmee de maatschappelijke (verkeer-
aantrekkende) functie wordt uitgesloten, is 
bedoeld om te voorkomen dat ter plaatse in 
de toekomst opnieuw problemen rondom 
verkeer en parkeren ontstaan. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet in de bestem-

mingswijziging van Maatschappelijk naar 
Wonen.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een 
zienswijzen ingediend, deze wordt behan-
deld in de nota zienswijzen.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 6 mei 2021 tot en 
met woensdag 16 juni 2021 ter inzage. U 
kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20001BP0015-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het ongewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld van vrijdag 

7 mei 2021 tot en met donderdag 17 juni 
2021 bij de:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het vastgestelde bestemmingsplan en 
de procedure kunt u contact opnemen met 
de heer J. Theeuwen van de gemeente De 
Bilt via j.theeuwen@debilt.nl of telefoon-
nummer (030) 2289469.

Terinzagelegging ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Tuinstraat 3 te De Bilt
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Tulpen op Koningsdag
De tulp staat van oudsher symbool 
voor het leven en de vruchtbaar-
heid: vroeger sierden ze de hoofd-
deksels (‘tulipan’) van de Perzen, 
waar ook de oorsprong van het 
hedendaagse woord tulband ligt. In 
de Gouden Eeuw werd de tulp het 
symbool voor financiële welvaart, 
omdat de bloem alleen voor de elite 
betaalbaar was. Voor de huidige 
Nederlanders heeft de tulp bijna 
dezelfde betekenis als de roos: de 
rode staat symbool voor ware lief-
de, maar er zijn ook kleuren voor 
reinheid en vergeving (wit), zacht-
heid en tederheid (roze) en voor 
vrolijkheid (geel).

Gaf je in de zeventiende eeuw een 
tulp weg, dan gaf je diegene rijk-
dom: voor de prijs van één tulpen-
bol schafte je toen een heel grach-
tenpand aan in Amsterdam. Tulpen 
worden inmiddels als oer-Hollands 
beschouwd, het internationale sym-
bool voor Nederland: er worden er 
jaarlijks zo’n 1,7 miljard van geëx-
porteerd. Een prachtig idee van het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 

dus, om alle bewoners van ver-
schillende verzorgingshuizen in de 
gemeente te trakteren op een bosje 
tulpen en een concertje van zanger 
Robin van der Hoeven en DJ Mi-
chel Godefroy, die de bewoners in 
dit stralende lenteweer in het zon-

netje kwamen zetten. Van liederen 
over de Utrechtse Dom tot ‘Sex 
Bomb’ van Tom Jones, alles kwam 
voorbij. De bewoners genoten 
zichtbaar, en bedankten het Oranje-
comité voor de prachtige tulpen. 
(Peter Schlamilch)

Berber Holwerda en Petra Drent van verzorgingshuis De Bremhorst in 
Bilthoven nemen dankbaar de tulpen van Frans van Beek, voorzitter van 
het Oranjecomité, in ontvangst.

Toch een kinderfeestje 
op Koningsdag

In Maartensdijk was geen officieel Koningsdagprogramma door de coronacrisis. Een aantal 
ouders in de Kruidenwijk in Maartensdijk heeft de handen ineen geslagen en hebben 

voor hun kinderen op de voor deze gelegenheid mooi versierde speelweide in 
de wijk alternatieve Koningsdagspelletjes georganiseerd. 

Onder een stralend blauwe lucht 
hebben ruim 25 kinderen zich 
kunnen uitleven in de bekende 
koningsdagspelletjes als koek-
happen, zaklopen, blik- en fris-
bee gooien en een pionnencircuit. 
Ook konden de kinderen zich laten 
schminken. Voor de ouders stond 
er een spijkerblok klaar om hun 
krachten te meten. 

Voetbal
Ook voor drank, snoep, snacks en 
hapjes was gezorgd evenals feest-
muziek. Ondanks alle vrolijkheid 
werden de coronaregels niet ver-
geten en werd zo veel mogelijk af-
stand gehouden. Alleen bij een af-
sluitend partijtje voetbal, waaraan 
jong en oud, man en vrouw, deelna-
men lukte dat wat minder. Maar het 
bleef nog lang gezellig.        [KD] Een geslaagde middag voor jong en oud.

Wilhelmus in Dijckstate
De bewonerscommissie Dijckstate 
(Maartensdijk) probeert op alle 
gebeurtenissen in te spelen. In het 
atrium van Dijckstate konden alle 
bewoners op Koningsdag coronap-
roef genieten voor hun appartement 
van gespeeld door 3 leden van mu-
ziekvereniging Kunst en Genoe-
gen. Vervolgens deelden leden van 
de bewonerscommissie Dijckstate 
aan de bewoners oranje tompouces 
uit. Op deze manier werd het een 
dag met een ‘oranje’ randje.
     (Coby Merkens)

Kunst en Genoegen brengt het 
Wilhelmus ten gehore in Dijckstate.

Feestje op Koningsdag

Omdat er ook dit jaar geen openbare feesten waren, bouwden de 
bewoners van de Steenen Camer in Bilthoven op Koningsdag hun eigen 
feest en vierden zo, met veel plezier en toch coronaproof, hun eigen 
Koningsdag. [Frans Poot]

Koningsnacht 

Na Koningsdag 2021 in het van Boetzelaerpark in De Bilt; de avondklok 
(22.00u) bestond nog, de straatverlichting deed het niet, dus iedereen 
lag op tijd in bed. (foto Henk de Kroon)

Koningsdag in 
Westbroek

Ondanks de beperkingen zat de sfeer er toch goed in tijdens Koningsdag 
in Westbroek. (foto Anneke Bolt)

Uitslag Wedvlucht  
PV De Bilt verzorgde voor 286 duiven (van 15 deelnemers) een wed-
strijdvlucht vanuit Etroeungt (Frankrijk). De eerste 10 prijswinnende 
vogels zijn van Anton Spanjer (1, 9 en 10), van E+K van Oostenbrugge 
(2, 3, 5, 6 en 7), van Ron Miltenburg (4) en Peter van Bunnik (8).
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Voedselbank De Bilt bestaat 10 jaar
‘Het heeft mij energie gegeven’ 

In 2010 moest er in de gemeente De Bilt een uitgiftepunt komen van Voedselbank Zeist, omdat 
steeds meer gezinnen in De Bilt voedselhulp nodig hadden. Afspraak was dat wanneer dit aantal 

groeide tot 25 gezinnen, het uitgiftepunt in De Bilt een zelfstandige Voedselbank zou moeten 
worden; reden om in 2011 de Stichting Voedselbank de Bilt op te richten.

Dus bestaat de Biltse Voedselbank 
in 2021 alweer 10 jaar. Afnemers 
komen en gaan weer zelfstandig 
verder na tijdelijke voedselhulp. 
Toch is er een voortdurende groei te 
zien. Momenteel biedt Voedselbank 
De Bilt aan 143 afnemers (huishou-
dens) - 385 personen - voedselhulp. 

Lustrum
Geen feest, maar stilstaan bij dit lus-
trum is zeker op zijn plaats. Want 
met een groeiende groep onbetaalde 
mensen wordt dus al 10 jaar voed-
selhulp gegeven aan dorpsgenoten 
die deze tijdelijke steun hard nodig 
hebben. Dit gebeurt met veel hulp 
vanuit de Biltse samenleving. In de 
komende zomer wordt hier meer 
aandacht aan besteed. In aanloop 
naar de zomer vertellen een paar 
vrijwilligers hun verhaal. Dit keer: 
Yvonne; ‘We waren in het begin een 
stel ‘enthousiaste honden’. 

Koelen
Het gesprek vindt plaats in augustus 
2020 in de Voedselbank aan de Mo-
lenkamp in De Bilt. Yvonne is een 
paar maanden geleden, na 10 jaar, 
gestopt met haar werk bij de Voed-
selbank. We lopen rond, zien dat er 
niet veel veranderd is, behalve de 
nieuwe koel- en vriesinstallaties in 
het magazijn, die kort na haar ver-
trek aangeschaft konden worden. 
Ze vindt ze fantastisch. Yvonne wil 
graag meewerken, maar wil ook wat 
afstand tussen privé en werkzaam-
heden. We spreken daarom af om 
haar achternaam niet te noemen en 
geen foto te plaatsen bij dit portret.

Twente 
Yvonne is in 1958 geboren in Twen-
te, als jongste in een groot gezin. Dat 
ze voor de zorg zou gaan kiezen leek 
logisch, ze was als kind spelend al 
aan het zorgen. Ze was 17 jaar en 
7 maanden toen ze uit Twente ver-
trok om in Hilversum de opleiding 
verpleegkundige te gaan volgen. In 

1979 kwam ze in de geestelijke ge-
zondheidszorg te werken in de regio 
Utrecht. 

Waarom De Bilt?
Fietsend door de omgeving leek 
haar De Bilt een leuke woonplaats. 
Op prettige afstand van het werk, 
maar wel te fietsen. Ze woont hier 
nu al jaren met haar gezin. Doordat 
ze parttime werkt, heeft ze altijd tijd 
gehad voor andere bezigheden. Zo 
was ze op de basisschool van haar 
dochter actief in de moestuin en bi-
bliotheek. Haar dochter ging naar de 
middelbare school en had aangege-
ven dat het leuk was haar moeder 
in de buurt te hebben gehad op de 
basisschool, maar dat dat op de mid-
delbare school niet meer hoefde. 
Daarnaast viel de zorg voor haar 
schoonouders weg. Er was ruimte 
gekomen voor iets nieuws.

Voedselbank 
In 2010 las ze in een Biltse krant een 
advertentie waarin vrijwilligers wer-
den gezocht voor een Voedselbank. 
Ze was nieuwsgierig: wat is de Voed-
selbank precies? Bovendien was ze al 
bewust bezig met het tegengaan van 
voedselverspilling. Het werk daar 
gaf haar energie. ‘We waren in het 
begin een stel ‘enthousiaste honden’. 
Ze pakten alles aan, klusten in de 
Voedselbank om het gezellig te ma-
ken, ook haar man en dochter klusten 
soms mee. 
Altijd en overal werd informatie ge-
geven over de Voedselbank. Ze ging 
bijvoorbeeld samen met coördinator 
Carin regelmatig mee-eten in Buurt-
huis ‘t Hoekie, waar mensen maan-
delijks aan konden schuiven voor een 
maaltijd. Maar ook op andere plaat-
sen praatte ze over de Voedselbank, 
om er bekendheid aan te geven. 
Op de vraag ‘Waardoor komt het 
dat mensen voedselhulp nodig heb-
ben?’ komt een ervaringsantwoord: 
‘Bijvoorbeeld door financiële pro-
blemen door ontslag, scheiding of 

ziekte. Toen de huizenmarkt instortte 
in 2008 stonden veel huizen ‘onder 
water’; dat betekent dat de hypo-
theek hoger was dan de waarde van 
het huis. Als het huis verkocht moest 
worden, bleven mensen met een rest-
schuld zitten’. 

Maatschappij
We praten over karakters, over 
draaglast en draagkracht en pech of 
geluk hebben in het leven. Sommi-
ge mensen kunnen de maatschap-
pij niet goed bijbenen, of hebben 
minder begeleiding gekregen door 
bezuinigingen. Ook in de zorg ziet 
Yvonne verschillen: ’Wanneer je 
het levensverhaal van een persoon 
leest, zie je soms dat het vanaf de 
geboorte al moeilijk gaat. Van alle 
mensen die hulp krijgen, is er een 
kleine minderheid die zich de zorg 
of hulp laat aanleunen’.  

Tijdelijk
Voedselhulp is tijdelijk, de meeste 
afnemers hebben een overbrug-
gingsperiode voedselhulp nodig 
en kunnen daarna weer zelfstandig 
verder. In de situatie van schuld-
hulpverlening blijven mensen drie 
jaar afnemer, dat is de duur van de 
schuldhulpverlening. Daarna zijn 
ze uit de schulden en gaan ze weer 
zelfstandig verder. Hoe kijkt Yvon-
ne überhaupt tegen het feit aan, dat 
de Voedselbanken er zijn? ‘Goed 
dat ze er zijn. Er is overdaad aan 
voedsel en dat kan gebruikt wor-
den voor voedselhulp. Tegelijker-
tijd moeten we alert blijven dat we 
mensen niet afhankelijk maken’. 
Yvonne; hoe ga je om met vooroor-
delen? ‘Door uitleg te geven. Er is 
wel eens onbegrip. Mensen zeggen 
‘ja maar ze rijdt in een auto’. Dat 
kan. Die auto kan nodig zijn voor 
werk of in verband met gezond-
heid’. En tenslotte: ‘Hoe kijk je te-
rug op je voedselbankjaren’?
Yvonne: ‘Leuk. Het was goed. Het 
heeft me energie gegeven’.  

De voedselvoorraad in het magazijn van de voedselbank. [foto Henk van 
de Bunt]

Dit feuilleton speelt zich af in de denkbeeldige plaats Heuvellust. Alle 
personen hebben fictieve namen. Daar is bewust voor gekozen opdat nie-
mand gekwetst wordt en de goedmoedigheid van de ingebouwde grappen 
bewaard blijft. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig 
en zal het lokale karakter in dit spannende en grappige verhaal ongetwij-
feld ontdekken. Deel gemist? Kijk op www.vierklank.nl.

Moord op Dudok
door Julia van de Laan

Deel 14 Anton Schatjager 

Wat vooraf ging: Na een lezing over het belang van architect Dudok 
voor Heuvellust is boekhandelaar Wieke van Beek verdwenen. Kees-
Jan van der Meer, hoofdredacteur van de Heuvelkoerier, gaat samen 
met boekverkoopster Maaike op onderzoek uit. Maaike vindt de tas van 
Wieke op het dak. Tipgever Simon Spinhoven beweert dat de boekhan-
delaar ontvoerd is naar Friesland. De politie krijgt een melding over 
een mogelijke vondst in de rivier bij Vikingstad. Het lijkt loos alarm en 
Kees-Jan gaat naar de boekhandel, waar Maaike het Boekenbal noemt. 

 ‘Wat zei Wieke over het Boekenbal?’ vroeg Kees-Jan.
‘Volgens Wieke waren er meer uitgevers en boekhandelaren dan schrij-
vers,’ zei Maaike. ‘Ze vertelde dat ze een heleboel collega’s was tegen-
gekomen. Maar die bekende schrijver was er ook, je weet wel, Anton 
Schatjager. Ik geloof dat ze een tijdje met hem gesproken heeft. Ja, dat 
vertelde ze de volgende dag. Ze was nogal onder de indruk.’
‘Anton Schatjager? Is dat die vrouwenverslinder?’ Zijn interesse was 
plotseling gewekt. 
‘Ja, hij is nu met die jonge schrijfster, Selma en nog wat, je weet wel. 
Als het nog aan is tenminste.’
Hij wist het niet, maar hij had heel wat verhalen over Schatjager gele-
zen. Een bruut en een vrouwenversierder. Zou Wieke soms..? ‘Je zei 
dat ze nogal onder de indruk was. Zou ze soms als een blok voor hem 
gevallen zijn?’
‘Wieke?’ Maaike overwoog de mogelijkheid, maar leek er niet in te 
geloven. ‘Wieke is al jaren getrouwd. Gelukkig getrouwd.’
Hij kauwde op die laatste woorden. ‘Getrouwd en gelukkig gaat niet 
altijd samen,’ zei hij en nam een slok koffie.
Maaike keek verrast op. ‘Spreek je uit ervaring?’
‘Dat zeg ik niet, maar het zou toch kunnen... een vrouw van haar leef-
tijd, al jaren met dezelfde man. En dan zo’n beroemde schrijver, met 
een zeker charisma. Misschien is ze domweg verliefd geworden. Mis-
schien is ze er met hem vandoor, wie weet.’
Maaike liet zijn woorden even inwerken. ‘Wieke met Anton Schatja-
ger?’
Hij dacht dat het onderwerp voor haar was afgedaan, maar Maaike 
scheen te puzzelen met ontbrekende puzzelstukjes. ‘Het is een theo-
rie,’ zei ze tenslotte. ‘Misschien heb je gelijk. Ze heeft al zijn boeken 
gelezen. En ze is een groot fan van hem. Maar of ze dan haar man in 
de steek laat? En er uitgerekend op de avond van de lezing over Dudok 
vandoor gaat? De kans lijkt me uiterst klein.’
‘Maar niet onmogelijk,’ vulde hij aan.
‘Nee, niet onmogelijk. Hoe komen we daar nu achter?’ 
‘Misschien kunnen we hem schaduwen,’ opperde Kees-Jan in een on-
bezonnen moment, waarin hij zichzelf al in een heldenrol zag. Wie weet 
lag hier de primeur waarop hij al zijn leven lang wachtte. Hij zag de 
kop al voor zich: ‘Boekhandelaarster ontvoerd door Anton Schatjager!’
‘Hem schaduwen? Volgens mij woont hij in Amsterdam. Hoe wilde je 
dat doen? Ik moet hier in de boekhandel staan en jij hebt je werk voor 
de krant. Nee, dan kunnen we beter de politie tippen.’ 
‘Ben je helemaal bedonderd!’ riep Kees-Jan. ‘Dan kan ik het verhaal 
net zo goed meteen op internet zetten. Nee, we houden het stil. Als het 
iets is, wil ik de primeur!’ 

(Wordt vervolgd)

Expositie in Gezondheidscentrum
door Henk van de Bunt

In het gezondheidscentrum aan de 
Henrica van Erpweg 2 in De Bilt 
hangen 30 schilderijen van Bert 
Deun.

Bert Deun uit De Bilt spreekt altijd 
over zijn ‘tweede leven met schil-
deren’: ‘Ik kreeg pas op latere leef-
tijd de inspiratie om te schilderen. 
De wens was er wel, maar tijdge-
brek en faalangst eisten hun tol. Na 
mijn 65ste vond ik dat ik de gok 
maar eens moest wagen. Ik schreef 
me in voor een cursus schilderen 
aan de Gironde in Frankrijk: een 
boeiende ervaring met veel ups en 
downs, maar zoals onze leermees-
ter ons voorhield: Doorzetten! Het 
mengen en maken van kleuren was 
voor mij geen probleem. Ook met 
de vormgeving hield ik me be-
roepsmatig al veel bezig. Nu, na 15 

jaar, ben ik nog steeds op zoek naar 
nieuwe uitdagingen en een eigen 
stijl. Mijn werk loopt van abstract 
naar figuratief en het werk van de 

Amerikaanse Georgia O’keeffe 
heeft me vaak geïnspireerd vanwe-
ge haar lijnenspel en vormgeving’.

Bert Deun exposeert in het Gezondheidscentrum De Bilt met 30 
schilderijen.



 De Vierklank 13 5 mei 2021

Goedenavond dames en heren, 
jongens en meisjes,

Het is 4 mei 2021... 
Het is stil bij ons monument in De 
Bilt. 
Stiller dan anders.
Opnieuw sta ik hier alleen.
Door Corona is het wéér onmoge-
lijk om sámen alle vrouwen, man-
nen en kinderen te herdenken die 
sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen of vermoord. 
In oorlogssituaties en vredesope-
raties -ín ons Koninkrijk en daar-
buiten.

Door Corona is het wéér onmoge-
lijk om morgen sámen vrijheid te 
vieren.
De vrijheid waarvoor zoveel men-
sen hun leven gaven, ook inwoners 
uit onze gemeente.
De vrijheid die wij zo vanzelfspre-
kend waren gaan vinden.
Zó vanzelfsprekend, dat sommi-
gen zich afvroegen of het nog wel 
nodig was – die jaarlijkse herden-
king.
Zó vanzelfsprekend, dat sommigen 
zich niet goed meer konden voor-
stellen dat vrijheid er ooit níet 
meer zou zijn.

Tot vorig jaar.

Juist in het jaar waarin we 75 jaar 
vrijheid sinds de Tweede Wereld-
oorlog uitbundig wilden vieren, 
moesten we een stukje vrijheid in-
leveren.
We konden helemaal níets meer 
uitbundig vieren.
Dat viel ons zwaar.
En dat valt ons nog steeds zwaar. 

Want vrijheid zit diep verankerd in 
onze Nederlandse identiteit, zoals 
filosoof Daan Roovers schrijft in 
haar mooie artikel over het Fun-
dament van Vrijheid.
Ze beschrijft daarin de verwonde-
ring van een ándere Nederlands 
filosoof: Spinoza.
Hij was met zijn ouders naar de 
Republiek der Nederlanden ge-
vlucht en vroeg zich af: hoe kán 
het, dat al die mensen met hun 
verschillende en uitgesproken me-
ningen zo vreedzaam met elkaar 
leven?

Hij concludeerde dat onze vrijheid 
van denken en spreken gepaard 
gaat met de principiële gelijkheid 
van alle burgers. 
Dát is het fundament onder onze 
vrije samenleving. 
We kunnen denken en zeggen wat 
we willen, maar nóóit ten koste 
van de vrijheid van de ander. 
Dan is er immers geen sprake 
meer van echte vrijheid. 
Want wie garandeert dan, dat er 
morgen niet iemand komt die van-
uit zijn vrijheid onze vrijheid be-
perkt? 
Vrijheid is dus meer dan de af-
wezigheid van een bezetter of de 
ruimte om je leven in te richten 
zoals je wilt.
Vrijheid is een gezamenlijke in-
spanning.
En vanuit die gezamenlijke vrij-
heid kunnen we onze persoonlijke 
vrijheid invullen.

Misschien waren we dát besef na 
75 jaar vrijheid een beetje kwijt.
Dát besef heeft de pandemie weer 
scherper op ons netvlies gezet.
Want we merkten al snel, dat er 
alléén een mate van vrijheid voor 
ieder van ons was, als we ons al-
lemáál aan de coronamaatregelen 
hielden.
En andersom: wie maling aan de 
maatregelen had, beperkte de vrij-
heid van een ander. 

We hebben dit jaar misschien ook 
meer dan ooit ervaren dat vrijheid 
als gezamenlijke inspanning om 
persoonlijke offers vraagt.
In de Tweede Wereldoorlog kwa-
men mensen in verzet tegen de 
nazi’s en de Japanse bezetter.
Ze lieten mensen onderduiken in 
hun huis, brachten illegale kranten 
rond, werkten samen met de geal-
lieerden, spioneerden en saboteer-
den.
Mensen in onze gemeente zetten 
hun leven op het spel.
Niet om er zélf beter van te worden, 
maar om vrijheid voor iederéén te 
bevechten.

Ook van ons werden dit jaar per-
soonlijke offers gevraagd. 
Ze laten zich moeilijk vergelijken met 
de offers die mensen in de oorlog en 
tijdens vredesmissies brachten.

Evengoed hebben we het er moei-
lijk mee. 
Ondernemers sloten hun bedrijven 
om bij te dragen aan de gezond-
heid van iedereen. 
Mensen in de zorg bleven anderen 
helpen, met gevaar voor eigen ge-
zondheid.
Ieder van ons maakte keuzes die 
we liever niet hadden gemaakt.
Maar we weten: dit gaat voorbij.
Er zijn inmiddels vaccins die ons 
gaan helpen om onze vrijheden te-
rug te krijgen.

Midden in de Tweede Wereldoor-
log was het voor inwoners maar 
de vraag óf en wanneer er weer 
licht aan het einde van de tunnel 
zou zijn.
Wij weten hoe lang zij op het einde 
van de bezetting moesten wachten.
Zij hadden geen idee.
Waar haalden zíj de moed van-
daan?
Hoe kón het, dat zij vooruit bléven 
kijken en bléven hopen? 
Keken zij op hun beurt terug naar 
de eerste Wereldoorlog en de 
Spaanse Griep daarna, die allebei 
miljoenen slachtoffers hadden ge-
eist?
Dachten zij: net zoals voor hen 
komt er voor ons ook weer licht na 
deze duisternis?
Was dát de strohalm waar zij zich 
aan vasthielden?
En waar haalden zij ná de oorlog 
de veerkracht vandaan om weer te 
gaan bouwen:
aan nieuwe huizen  en aan een 
sterke samenleving? 

Dáár denk ik vanavond aan.
Alleen - bij ons monument.
Stilstaan bij onze vrijheid, is stil-
staan bij alle mannen, vrouwen en 
kinderen die hun leven dáárvoor 
hebben gegeven en bij het leed dat 
onze inwoners is aangedaan. 
Stilstaan bij onze vrijheid, is stil-
staan bij al degenen die bléven ge-
loven in vrijheid voor ons allemaal.
De vrijheid die een gezamenlijke 
inspanning is.
Die nooit vanzelfsprekend is. 
Dat besef hebben we nu nog méér 
dan voorheen.

Dank u wel. 

Doordat de 4 mei herdenking bij het monument niet met publiek heeft kunnen plaatsvinden 
treft u hier de toespraak van Burgemeester Sjoerd Potters aan, uitgesproken op 

RTV De Bilt op dinsdag 4 mei, even na 20.00 uur. 

1-meiviering in De Bilt 
Ook dit jaar was het gewoon weer 1 mei, ‘de dag van de arbeid’. 
Deze dag heeft zijn naam te danken aan de demonstraties die op 1 
mei 1890 gehouden werden voor betere werkomstandigheden.

In eerste instantie begon het als een protest voor de invoering van een 
achturige werkdag. Hiervoor werd geprotesteerd bij de Tweede Inter-
nationale in Parijs, een congres voor socialistische partijen. Toen de 
werkomstandigheden na tientallen jaren verbeterd waren, veranderde 
de dag in een feestdag en werd het feest steeds uitbundiger gevierd.

Traditiegetrouw reikt op die dag PvdA De Bilt jubileumspelden uit aan le-
den die 25, 50 of zelfs 65 jaar of langer lid zijn. Dit jaar waren dat Paul van 
Tongeren en Ank Kraan, die beiden 50 jaar lid zijn. Ook Erik van Esterik 
en Carry van de Kappelle ontvingen een speld voor hun 25-jarig jubileum. 
Geheel coronaproof reikten bestuur en fractie de spelden aan ze uit, verge-
zeld van rode rozen.

Ank Kraan (Maartensdijk) is 50 jaar lid. 

Tekeningen over 
Vrijheid 

In 2020 kon de viering van 75 Jaar Vrijheid in de gemeente De Bilt 
door de uitbraak van het coronavirus maar zeer beperkt doorgaan. 
Een tentoonstelling in de bibliotheek in Bilthoven is toen nog wel 
georganiseerd. 

Daar werd toen de eerste reeks kindertekeningen over het onderwerp 
‘Wat betekent vrijheid voor jou?’ geëxposeerd. De beide jumelagestich-
tingen Razem (met Polen) en De Bilt-Coesfeld (met Duitsland) hadden 
ervoor gezorgd dat ook kinderen uit deze landen tekeningen instuurden.

Vervolg
Dit initiatief wordt dit jaar vervolgd met tekeningen van scholieren uit 
Maartensdijk, waar leerlingen uit de hoogste klassen van de Martin 
Luther Kingschool en Wereldkidz Kievit tekeningen over hun bele-
ving van ‘Vrijheid’ maakten. De totaal 40 tekeningen hangen vanaf 1 
mei voor de ramen van de beide scholen en wanneer dit weer mogelijk 
is zullen ze daarna tentoongesteld worden in De Vierstee Nagtegaal-
laan 30 in Maartensdijk. Beide scholen hingen de tekeningen vrijdag 
voor de ramen van de school, zodat ze de hele meivakantie zichtbaar 
zijn voor ouders/belangstellenden.            (Kees Floor)

Kinderen laten zien wat vrijheid voor hen betekent.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie wil met mij puzzels van 
1.000 stukjes ruilen. Geen 
Van Haasteren. Tel 030-
2291073

Luister, zing en speel je 
mee? KINDERCLUB 
de Regenboog wordt a.s. 
zaterdag  8 mei gehouden 
bij Zorgboederij Nieuw 
Toutenburg in Maartensdijk. 
Geef je op via bijbelclubdere-
genboog@gmail.com

Fietsen/ brommers
Herenfiets Gazelle Primeur 
frame 61 inch, 3 versn. Vr. 
prijs €35,-. Tel 06-16801334

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

Gevraagd ervaren TUIN/
KLUSJESMAN Star Lodge 
Hotels. Contract voor 64-96 
uur per maand (mogelijk 
meer). Uren zijn flexibel 
en in overleg in te vullen. 
Hoofdtaken: maaien met 
zitmaaier en bosmaaier, 
onkruidbeheersing, algemene 
terreinverzorging en kleine 
onderhoudswerkzaamheden 
zoals basis Electra en schilder 
onderhoud in en rond hotels. 
Bij interesse of bij vragen 
graag contact opnemen met: 
Abbe Plijnaar, aplijnaar@
starlodge.nl, Mob: 06 
24267170, Tel: 030 8000474

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

Jonge vrouw zoekt werk als 
huishoudelijke HULP, erva-
ring en referenties beschik-
baar. Tel. 06-86299986 

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

Pijnlijke voeten? Medisch
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven. €130,00 
p/m Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

Droge OPSLAG te huur 230 
m2 in Westbroek. Interesse 
bel 0615031638

Straks weer aan het werk? 
Bij Timetoplay-debilt is uw 
HOND welkom in huise-
lijke opvang en geniet van 
een speelse opvoeding. Kijk 
op www.timetoplay-debilt.
nl of bel met Gabriella 
06-19001860 voor meer 
informatie.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
Israël van Roman Frister 1972 
€1,-. Tel: 06-14040516

Betoverend Israël van Moshe 
Pearlman en Yaacov Yannai 
€1,-. Tel: 06-14040516

Israël achter de schermen van 
Salomon Bouman €1,-. Tel: 
06-14040516

Gratis af te halen ovale groene 
tuintafel blad is niet zo mooi 
maar wel heel. Tel. 0346-
282656

Mooie fleece deken voor paard 
kleur licht blauw/donkerblauw 
€25,-. Tel. 0346-282656

2 Dressuur sjabrakjes wit en 
D groen €7,50 per stuk. Tel. 
0346-282656 

Buggy, in goede staat, gratis 
af te halen. Strijkplank, vrij 
nieuw overtrek voor flesje 
rode wijn. Tel. 030-2658090

Eenpersoonsbed 80x190cm, 
met onderschuifbed compleet 
met matrassen en dekbedden. 
Tel. 035-5771587

Panasonic Lumix DMC-TZ6 
camera met hoesje, draagband 
en uitgebreid instructieboekje. 
€ 50,- Tel. 06-16613197

Sinaasappelpers elektrisch 
€5,-. Sinaasappelpers hand 
gratis. Legpuzzels 1000st. €3,- 
per stuk. Tel. 030-2658090

2 kunststof lokeenden m/v en 
2 stenen duiven € 7,50 per 
stuk. Tel. 0346-212436

Snel breiset is makkelijk te 
gebruiken voor bijv. een sjaal 
€8,-. Tel. 0346-243758

Babypop, 50 cm,  met ouder-
wetse kleding aan. €10,-. Tel. 
0346-243758

Boek de plantentuin van 
Nederland en Vlaanderen. 
Leuke afbeeldingen. €6,50. 
Tel. 0346-243758

Gratis af te halen: Grote hoe-
veelheid betontegels 40x60; 
klinkers 5x20 en keien 10x10 
cm. Veldlaan 28, Groenekan. 
Tel 06 26092240

Doos met kinderboekjes (lees-
voorlees, ook voorbeginners) 
€15,-. Tel. 035-6241475

Vintage Barbie-Cindy (met 
kleding) €10,- per stuk. Tel. 
035-6241475

Verzilverd bestek 6dl. €35,- 
(inclusief opscheplepels). Tel. 
035-6241475

Boeken Ludlum, Konsalik, 
John Grisham, Fred Forsyth 
boeken Є1,50 p.st. Tel. 
06-49641185

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimers motor-
fietsen/brommers/crossers/
auto's. Alle merken in elke 
staat. Ook in onderdelen of 
partijen. 0681694890 ruud_
vanlent@hotmail.com

Activiteiten
LASERGAMESET in 
Maartensdijk
huren vanaf 25 euro
www.fun-gun.nl

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

Op ’t bankje
‘Zo, ik ben even het huis uit gevlucht’, zegt een jonge vrouw 
die bij me op de andere hoek het bankje is komen zitten. Ik 
kijk haar vragend en een beetje bezorgd aan, want vluchten 
doe je niet zomaar. Dan denk je aan huiselijk geweld of iets 
dergelijks, maar dat blijkt het gelukkig niet te zijn. ‘Ik heb een 
paar dagen mijn ouders te logeren en omdat ik alleen ben vindt 
vooral mijn moeder dat ze mij weer moet bemoederen. Alles 
moet een grote beurt krijgen, want daar heb ik als werkende 
vrouw geen tijd voor, denkt ze, maar ik houd alles best goed 
bij. Ze zijn door de coronamaatregelen al heel lang niet meer 
bij me geweest en ik ook niet bij hen, maar ze zijn nu allebei 
twee keer gevaccineerd dus vonden ze dat ze wel weer langs 
konden komen. Anders bleven ze een week en dan kreeg mijn 
moeder meteen een schoonmaakwoede. Ik had gedacht dat ze 
zich nu wel wat zou inhouden, maar nee hoor, ze moest en zou 
weer aan de poets.’ De vrouw vertelt dat haar ouders in Brabant 
wonen en bijna zestig jaar getrouwd zijn. ‘Mijn vader is het de 
poetsmanie wel gewend. Hij leest rustig de krant als ze bezig 
is, maar ik werk in deze coronatijd vaak thuis en dan stoort 
het wel een beetje als ze bezig is. Daarom heb ik met haar af-
gesproken dat ze alleen schoonmaakt als ik naar kantoor ben. 
Vanmorgen belden ze me dat ik vandaag ook thuis kon werken, 
maar ma was al druk in de weer en kon niet zomaar stoppen. 
Toen ze net met de stofzuiger aan de gang ging werd het me te 
veel en zei ik dat ik er even uitging en daarom zit ik nu hier.’ 
De vrouw slaakt een diepe zucht. Het lijkt dat ze door mij het 
verhaal te vertellen wat oplucht en zienderogen zie ik haar wat 
ontspannen. Ik kan me haar ergernis wel een beetje voorstellen, 
maar aan de andere kant is het ook fijn zo’n bezorgde moeder 
te hebben. ‘Maar ik vind het hier op het bankje toch wel een 
beetje koud. Ik ga maar even naar een vriendin in de buurt om 
een kopje koffie te drinken’, zegt ze even later en stapt op. Ik 
denk aan mijn eigen moeder die dat zorgzame ook had. Nog 

geen vijf minuten later komt er een man naast me zitten. Met 
een zachte g vertelt hij dat hij bij zijn dochter logeert, maar 
dat zijn vrouw zo nodig alles moet gaan schoonmaken en hij 
daarom maar even het huis ontvlucht is. Ik moet glimlachen 
en de man kijkt me vreemd aan, want voor hem valt er niets 
te lachen. Hij is dus de vader van de vrouw die hier net zat. Ik 
vertel hem maar niet dat ik net met zijn dochter heb zitten pra-
ten. ‘We kwamen hier voor corona wel vaker want je kunt hier 
fijn fietsen. Maar daar is het voor haar nu te koud voor dus gaat 
ze haar energie op het huis botvieren. Over Francien maakt ze 
zich altijd een beetje zorgen omdat ze alleen is. Die is nu ook 
het huis ontvlucht want het werd haar duidelijk te veel.’ Weer 
moet ik glimlachen, omdat de man niet 
weet dat ik het verhaal al van 
zijn dochter gehoord heb. ‘Als 
mijn vrouw straks uitgeraasd 
is moet ze even liggen en dan 
maken Francien en ik een 
flesje wijn open. Dan zijn 
we de ergernis weer gauw 
vergeten’, zegt de man met 
een tevreden glimlach en 
hij stapt weer op.

Maerten

Joop 
Plantengaplein

Maandag 26 mei heeft TC Voordaan-lid Joop 
Plantenga een Koninklijke onderscheiding in ont-
vangst mogen nemen. Naar aanleiding van deze 
Koninklijke waardering is het terras op de ten-
nisclub omgedoopt tot het Joop Plantengaplein. 

Joop bekleedt al 35 jaar een bestuursfunctie bij de 
club en is ‘voert’ de ledenadministratie. Hij levert 
nog elk jaar persoonlijk de facturen handgeschre-
ven bij alle leden thuis en verzorgt nog wekelijks 
met andere leden het onderhoud van het tennis-
park. Joop is inmiddels de 80 jaar gepasseerd maar 
dat maakt zijn inzet er niet minder om.   
       (Machteld van Wijck)

Het terras bij TC Voordaan heet inmiddels het 
Joop Plantengaplein.
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Op bezoek bij Huize Het Oosten 
Het was een zonovergoten dag en de oranje kleding maakte het nog feestelijker: het bezoek van 

kinderen van de Julianaschool aan bewoners van Huize het Oosten op maandag 26 april 
mede om raamspelletjes met de bewoners te doen. Ze maakten mooie tekeningen en 

zongen met elkaar. Het bezoek viel in zeer goede aarde.

De Julianaschool vierde die dag de 
Koningsspelen. Als onderdeel van 
deze feestelijke dag wandelden de 
meiden van groep 5 `s ochtends naar 
Huize het Oosten. Voor het raam van 
twee woonkamers gingen ze staan 
en kleurden de ramen vol met mooie 
tekeningen en lieve berichtjes. Daar-
naast zongen ze het speciaal voor de 
school gemaakt `Julianaschoollied`.

Huize Het Oosten
De bewoners konden wel wat aflei-
ding gebruiken. Ze hebben een moei-

lijke tijd achter de rug ten gevolge 
van Corona en de daarbij behorende 
maatregelen en richtlijnen. Anouk 
Voogt, zorgbuddy bij Huize Het Oos-
ten, vertelt: ‘We zijn blij dat de kin-
deren er zijn. Hun vrolijke bezoek, 
samen met het mooie weer, brengt 
nieuwe energie bij de bewoners’. 
Anouk is één van de zorgbuddies van 
Huize het Oosten, die tijdelijke on-
dersteuning bieden aan personeel in 
de zorg. En dat is nodig, want perso-
neel in de zorg heeft haar handen vol 
in deze coronatijd. Dankzij de zorg-

buddies kunnen ze leuke extraatjes 
voor de bewoners organiseren. 

Samen
Samen voor De Bilt bracht jong en 
oud samen. Als stichting organi-
seert ze ontmoetingen in gemeente 
De Bilt, om de lokale omgeving te 
versterken. Wie ook iets wil beteke-
nen voor een ander kan contact op-
nemen met Judith Boezewinkel van 
Samen voor De Bilt via: judith@
samenvoordebilt.nl 

Kinderen van de Julianaschool versieren de ramen van Huize het Oosten.

Hoogste zonnebloem van 
Maartensdijk in 2021

Het team Natuurlijk! Maartensdijk organiseerde in 2020 voor de 
eerste keer een zonnebloemenwedstrijd. Op ruim 80 adressen in 
Maartensdijk werd gestreden om de titel ‘kweker van de hoogste 
zonnebloem van Maartensdijk’. De hoogste zonnebloem groeide 
ruim 4 meter naar de zon. 

Een geslaagde actie in 2020 die Natuurlijk! Maartensdijk in 2021 graag 
herhaalt. Wordt het hoogterecord gebroken? Meedoen kan door vanaf 
donderdag 6 mei een zonnebloempit bij zorgboerderij Nieuw Touten-
burg (Dorpsweg 85) in Maartensdijk te halen. Zaai de pit op een mooie 
zonnige plek in de tuin. Komt er een plantje boven de grond? Verzorg 
hem goed dan maak je kans op één van de mooie prijzen.

Je hoeft je dit jaar nu nog niet aan te melden voor de wedstrijd. In De 
Vierklank en op Facebook wordt na de zomer een oproep gedaan om je 
bloem aan te melden. Je geeft dan de lengte van je zonnebloem door. 
Een professionele jury komt jouw bloem nameten. Als je tussendoor 
foto’s instuurt van de groei dan worden deze op Facebbok geplaatst. 
Stuur ze per mail naar natuurlijkmaartensdijk@outlook.com 

Geslaagde violenactie 
Patioschool De kleine Prins 

Ieder jaar verkopen de leerlingen van Patioschool De kleine Prins 
in De Bilt viooltjes voor het goede doel: dit jaar ALS robot Luka & 
The Lights. Met alle leerlingen is in totaal € 2.000,- opgehaald voor 
dit lokale goede doel.

Bijna vier jaar geleden is bij Anjo Snijders, woonachtig met zijn gezin 
in Bilthoven, de terminale spierziekte ALS vastgesteld. Een enorme 
klap voor hem, maar ook voor zijn gezin en zijn omgeving. Hiermee 
startte een heftige periode in hun leven. Samen met zijn vrouw Sascha 
moesten ze hun kinderen (destijds 2 jaar en 7 jaar) vertellen wat ALS is. 
Hoe leg je op een simpele manier uit aan jonge kinderen dat papa ziek 
is en wat dit dan inhoudt? Een lastige vraag. Anjo en Sascha zetten zich 
nu in om lesmateriaal te ontwikkelen, startend met een animatie over 
het robotje Luka & The Lights. 

Met de opbrengst van de violenactie steunt de school de ontwikkeling van 
nieuw (internationaal) lesmateriaal en wordt bijgedragen aan het realiseren 
van een droom. Kijk voor meer informatie op www.alsrobotluka.nl. 
                    (Apong Boogaard)

De opbrengst van de violenactie is bestemd voor de ontwikkeling van 
de ALS robot.

Opbrengst voor de Bij
Charlotte van Opstal (12 jaar) 
heeft op Koningsdag en jl. za-
terdag met medewerking van de 
Bilthovense Boekhandel (Juliana-
laan 1) zelfgemaakte lenteboom-
pjes verkocht. Van ieder boompje, 
dat ze voor 5 euro verkocht, gaat 
de helft naar de Bee Foundation 
(Sonne Copijn) omdat Charlotte 
erg begaan is met het lot van de 
bijtjes in onze eigen Biltse leefom-
geving. In een mum van tijd waren 
de bomen uitverkocht en dat be-
tekent dat ze 87,50 euro voor de 
bijen heeft opgehaald.
           (Martijn van Opstal)

Schaatsclub IJBM stelt 
zomertraining open voor niet leden

De schaatsers van IJBM blijven ook in de zomer in beweging. Dat is een voorwaarde om 
in oktober weer fit op de schaats te staan. De zomertrainingen zijn voor een deel gericht op 

schaatsen. Maar een belangrijk onderdeel van de trainingen is gericht op de algemene conditie. 

De nadruk van de trainingen ligt 
niet op hardlopen. Door de trai-
ningen onder professionele bege-
leiding verbetert je uithoudings-
vermogen, kracht, core-stabiliteit, 
evenwicht, etc. De deelname is 
gratis. Op maandagavond is er 
bostraining in twee groepen: een 
jongerengroep van 12-16 jaar en 
een ouderengroep van 17-70 jaar. 
Het vertrek is om 19.00u bij het 
clubhuis van IJBM aan het Biltse 

Meertje. Voor beide trainings-
groepen volstaat een paar sport-
schoenen en een bidon met water.

De skeelertraining is gericht op 
de jeugd; deze is op vrijdagavond 
in twee groepen. Om 18.00 uur 
kinderen van 7 – 12 jaar en om 
19.00 uur 13 – 18 jaar. De trai-
ningen zijn op de skeelerbaan in 
het Noorderveld (achter de forel-
vijver de Ruigenhoek, Sint An-

toniedijk 120, Utrecht). Voor het 
skeeleren heb je skeelers of skates 
(aantal wielen maakt niet uit), een 
helm en knie- en polsbescherming 
nodig. 
Iedereen die deze zomer struc-
tureel wil bewegen wordt uitge-
nodigd op de trainingen langs te 
komen om zonder verplichtingen 
en zonder kosten kennis te maken 
met bewegen in de buitenlucht. 
Meer informatie www.ijbm.nl

Skeeleren in Noorderveld.



Boomschuim
In de stromende regen liep ik door het elzenbos. Onophoudelijk roffel-
den dikke regendruppels op het scherm van de grote paraplu boven m’n 
hoofd. Vogels lieten zich niet horen of zien. Het hemelwater spoelde 
bomen en planten glanzend schoon. De flinke regenbui vormde een 
welkom waterreservoir voor de komende zomer.
Vreemd verrast was ik bij het zien van dikke klodders schuim onder-
aan een aantal bomen in het bos. Een schuimkraag die voortdurend 
van bovenaf werd aangevuld. Ik liep om één van de bomen heen om 
de oorsprong te achterhalen. Vanuit de boomschors zag ik bellen te-
voorschijn borrelen, alsof de boom bellen blies. In een stroom liep het 
schuim langzaam langs de bast naar beneden. Spectaculair om te zien. 
Met mijn vinger raakte ik de bellen aan, proefde ervan. Het smaakte 
naar zeepsop.
Bij navraag vernam ik dat dit wonderlijke fenomeen ‘boomschuim’ 
heet. Een bijzonder verschijnsel dat alleen optreedt tijdens hevige re-
genbuien. Water stroomt langs de stam naar beneden en neemt daar-
bij allerlei stoffen mee. Eiwitten uit mossen en algen vormen schuim 
met het snelstromende water. Opgeklopt algeneiwit, vergelijkbaar met 
schuimvlokken in de branding op zee.
Ook sappen uit de schors, saponinen, spelen een rol bij het ontstaan 
van boomschuim. Saponinen zijn zeepachtige stoffen waarmee bo-
men en planten zich verweren tegen insecten, bacteriën en schimmels. 
Als saponinen in aanraking komen met water en zuurstof vormt zich 
schuim. Net als bij zeep of waspoeder. Saponinen uit planten werden 
vanwege de schaarste in de Tweede Wereldoorlog wel gebruikt als zeep.
                      (Karien Scholten)

In haiku:

Stromende regen
Zet bomen in een schuimbad
Noem het natuur schoon
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advertentie

Woe.
5-5

Do.
6-5

Vr.
7-5

Za.
8-5

Zo.
9-5

Hollandse asperges 
met krieltjes,
ei, peterselie

en boterjus met: 
Beenham

of
Gerookte zalm 

of
Groenteburger

(€ 17,50)

Saté van kip met atjar, 
kroepoek en friet

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: 
Tiramisu met slagroom € 5,00

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag tussen 17.00 - 19.00 uur. 

Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Bestellen via: naastdeburen.ccvshop.nl
Mailen ook nog mogelijk.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Terras open!
Kijk voor openingstijden op website.

Spechten in de lente
De verschillende spechten bereiden zich voor in de lente voor het broedseizoen. De meest 

voorkomende soorten spechten in onze omgeving zijn de grote bonte specht, 
de zwarte specht en de groene specht.

De grote bonte specht is de meest 
algemene specht van Nederland. 
Zowel mannetje als vrouwtje rof-
felt op takken met een korte snelle 
roffel om zijn territorium af te ba-
kenen en een partner te lokken. 
Grote bonte spechten hakken in bo-
men een nestholte uit met een rond 
gat. Ze hebben een voorkeur voor 
zachte houtsoorten, zoals berken of 
dode beuken. De grote bonte specht 
komt in de bossen van onze omge-
ving overal voor.

Zwart
De zwarte specht komt minder 
vaak voor in onze omgeving. Hij 
maakt elk jaar een nieuw nest met 
een ovaal gat in oude beuken of hij 
gebruikt ook wel bestaande nes-
ten. De roffel van de zwarte specht 
is zwaarder dan die van de grote 
bonte specht en klinkt net als een 
mitrailleur. De zwarte specht broedt 
in onze omgeving in o.a. Beuken-
burg, Beerschoten, Eyckenstein en 
de Ridderoordse bossen.

Groen
De groene specht is erg schuw en 
voelt zich meer thuis in open loof-
bossen. Hij broedt meestal in een 
zelf uitgehakt hol in oude loof-
bomen. De lachende roep van de 
groene specht is een opvallend ken-
merk. Hij roffelt niet vaak. Hij is 
in onze omgeving waargenomen in 
o.a. de Leijense bossen en in Beer-
schoten.

Boomklever
Een opmerkelijke kleine bosvogel 
is de boomklever (geen specht). Hij 
is in de lente overal erg luidruchtig 
aanwezig met schelle fluittonen en 
trillers. Ze nestelen vaak in oude 
holen van spechten en komen over-
al in onze bossen voor.
(Eugene Jansen)

Twee grote bonte spechten hebben 
elkaar gevonden en zijn aan het 
baltsen (Ridderoordse bossen, 
april 2021).

Een zwarte specht maakt een 
nieuw ovaal nest; hij gooit hier 
de houtsnippers uit het nest 
(Ridderoordse bossen, april 2021).

Een groene specht kijkt in Beerschoten uit naar een partner (april 2021).

Een boomklever in de Leijense 
bossen (maart 2021).

Voedingsbron 
voor de wilde bij

Geen bollenvelden rondom Maartensdijk, maar gele velden met 
paardenbloemen. Reactie van beheerder van het weiland Jacob 
Beeker: ‘De paardenbloem is in het voorjaar een erg belangrijke 
voedingsbron voor de wilde bij; dus dit soort velden hebben een 
hoge biodiversiteitwaarde. En het ziet er schitterend uit natuurlijk; 
binnenkort weer bruine stieren in de gele weilanden’. (foto Connie de 
Graaf-van Ewijk)

Muziektheaterfestival 
HiStories van start

Met de fietsband opgepompt en de mobiel goed opgeladen zijn inmiddels de eerste HiStories-
fietsers op pad gegaan. De culturele fietstocht van 17 kilometer door deze gemeente brengt 

via een videotour de geschiedenis van vijf historische locaties tot leven. 

Ontdek bijvoorbeeld ‘Het Ver-
loren Kerkhof’ waar in de bos-
sen van Bilthoven een dans-ode 
wordt gebracht aan de ‘Anders-
denkenden’. Locatie ‘t Eiland in 

Groenekan vertelt het bijzondere 
en aangrijpende verhaal van ver-
zetsheldin Jacoba van Tongeren, 
uit de vergetelheid gehaald door 
haar neef Paul van Tongeren uit 

Bilthoven. Andere locaties zijn 
De Hoeve, molen Geesina en de 
Immanuelkerk.

De bijbehorende scenes kunnen 
ter plekke bekeken worden op de 
mobiele telefoon. Theatraal en fil-
misch verteld door BO!NK thea-
terschool, theatermakers Bart van 
Gerwen, Welmoed de Graaf, Nelly 
van der Geest en spelers, Diederik 
Vollenga, operazangeres Hélene 
Kalisvaart, DJ Aloes, Tango La 
Zapada, meesterverteller Bastiaan 
de Zwitser, de productieklas van 
het KunstenHuis Theaterschool 
Masquerade, troubadour Robbert 
Recourt en entre-act theatermaker 
Tessa van Gent.
De culturele fietstocht is nog tot 1 
september te fietsen. De videotour 
is te reserveren via www.hetwees-
huisvandekunst.nl.
     (Petra Bergstra)Op ‘Het Verloren Kerkhof’ wordt de video bekeken.


	VK-M_05-05-21_01fc
	VK-M_05-05-21_02fc
	VK-M_05-05-21_03fc
	VK-M_05-05-21_04fc
	VK-M_05-05-21_05fc
	VK-M_05-05-21_06fc
	VK-M_05-05-21_07fc
	VK-M_05-05-21_08fc
	VK-M_05-05-21_09fc
	VK-M_05-05-21_10fc
	VK-M_05-05-21_11fc
	VK-M_05-05-21_12fc
	VK-M_05-05-21_13fc
	VK-M_05-05-21_14fc
	VK-M_05-05-21_15fc
	VK-M_05-05-21_16fc

