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B en W krijgen steun 
van raad voor begroting 2021

door Guus Geebel

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad donderdag 5 november de Programmabegroting 2021 
vast met 19 stemmen voor en 8 tegen. Van de negen in stemming gebrachte amendementen werd 

er één met ruime meerderheid aangenomen. Het amendement werd ingediend door 
Krischan Hagedoorn (PvdA) en ondersteund door negen andere fracties. 

Het houdt in dat niet wordt bezuinigd op armoedebeleid in 2021.

De indieners van het amendement 
vinden het uit oogpunt van onder-
linge solidariteit wenselijk is dat 
cliënten met een inkomen tot 130% 
van het bijstandsinkomen gebruik 
kunnen blijven maken van Wmo 
voorzieningen, zonder hiervoor een 
eigen bijdrage te moeten betalen. Er 
werden zeven moties in stemming 
gebracht, waarvan er één werd aan-
genomen. Ondersteund door tien 
fracties besluit de raad zich aan te 
sluiten bij het Actiecomité ‘Raden 

in verzet’ en de griffie te verzoeken 
dit namens de raad kenbaar te ma-
ken bij de griffie van de gemeente 
Zoetermeer waar dit initiatief be-
gon. Het is een protest tegen het 
Rijk dat allerlei maatregelen bij ge-
meenten over de schutting gooit en 
daarbij te weinig financiële midde-
len overhevelt. De gemeente kampt 
daardoor met ernstige financiële 
tekorten. De raadsleden nemen hun 
verantwoordelijkheid en zeggen 
duidelijk ‘genoeg is genoeg’ tegen 

het Rijk. Het actiecomité telt inmid-
dels bijna 70 gemeenteraden. Een 
motie ingediend door Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) die de raad 
oproept uit te spreken geen enkele 
fusie na te streven en dit streven 
ook onwenselijk te vinden, werd 
Johan Slootweg (SGP) te gortig. 
Slootweg noemt deze motie buiten 
de orde omdat het totaal niet op de 
agenda staat. Daarom besluit de 
SGP-fractie niet deel te nemen aan 
deze stemming. Ook tegenstemmen 
zou de suggestie kunnen oproepen 
dat je er wel over wil praten en dat 
gaat ons te ver. Hij zet zijn scherm 
op zwart en wordt gevolgd door de 
meeste andere raadsleden. De mo-
tie kon daardoor niet in stemming 
worden gebracht.

Beschouwingen
Aan het begin van de begrotings-
behandeling gedenkt burgemeester 
Sjoerd Potters met een minuut stilte 
de slachtoffers van de terreuraan
slag in Wenen door een aanhanger 

van IS. ‘Als Europa zullen we meer 
dan ooit vastberaden en verenigd 
moeten zijn om onze manier van 
leven te beschermen en te strijden 
tegen deze vormen van barbarij.’ 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) bijt het spits af bij de algeme-
ne beschouwingen. Beter De Bilt 
heeft samen met Bilts Belang een 
alternatieve begroting uitgewerkt. 
Van de Veerdonk stelt dat het colle-
ge voor de gemakkelijke weg kiest 
en de rekening bij burgers legt. De 

beide fracties kiezen voor andere 
oplossingen. ‘Het sociaal domein 
is een moeras in handen van deze 
wethouders, we lopen achter de fei-
ten aan. Het zou niet moeten gaan 
over geld maar over mensen en de 
natuur, over keihard werkende ver-
pleegkundigen en patiënten op de 
ic’s.’ Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) heeft een prangende vraag 
over planschadeclaims in Bilthoven 
Noord. Hij wil weten of het college 
hier financieel rekening mee heeft 
gehouden. De VVD-fractie vraagt 
zich af of het kapbeleid niet op de 
helling moet. Wat duurzaamheid 
betreft constateert de fractie dat 
het aardgasvrij maken van de wijk 
Brandenburg stagneert en de aange-
vraagde Rijkssubsidie niet is toege-
kend. De Jong Schouwenburg pleit 
voor onderzoek naar kernenergie. 

Duurzaamheid
Peter Schlamilch ziet dat dorps, 
groen en veilig, waar Forza voor 
staat, in gevaar komt. ‘Het college 

voelt de tijdgeest niet aan.’ Bilts 
broddelwerk noemt hij De Biltse 
Aanpak. Voor het sociaal domein en 
de duurzaamheidsaanpak heeft hij 
geen goed woord over. Henk Zand-
vliet (GroenLinks) zegt dat hij af en 
toe het gevoel krijgt dat duurzaam-
heid gezien wordt als een Groen-
Links hobby en hijzelf als een soort 
van gekke Henkie. ‘En dat terwijl 
op ons allen de verantwoordelijk-
heid rust om te doen wat nodig is 
om de aarde leefbaar te houden 
voor onze kinderen en kleinkinde-
ren.’ Zandvliet benadrukt dat wer-
ken aan een duurzame gemeente 
niet per se een kwestie van geld is. 
Krischan Hagedoorn (PvdA) pleit 
ervoor om respectvol met elkaar 
te debatteren en te handelen. ‘Als 
waardige stuurlieden in de storm 
die om ons heen raast.’ Hagedoorn 
maakt zich ernstige zorgen over 
de groep kwetsbare mensen. Hij is 
blij met de positieve grondhouding 
over de basisbaan. ‘De maatregel 
om de huishoudelijke hulp bij te 
stellen naar maximaal 2 uur per 
week lijkt redelijk, maar dit wordt 
veroorzaakt door inwoners die hun 
schoonmaak nu zeer goedkoop bij 
de gemeente regelen, terwijl ze het 
zelf prima kunnen betalen.’ 

Duidelijk
Donja Hoevers (D66) is blij met 
de vaststelling van De Biltse Aan-

pak. ‘De daarin geformuleerde 
uitgangspunten vormen de basis 
voor de ontwikkeling van het soci-
aal domein in deze gemeente.’ Ze 
stelt dat inwoners behoefte hebben 
aan een duidelijke visie van de ge-
meente op de toekomst waarbinnen 
geparticipeerd kan worden op het 
gebied van duurzaamheid en leef-
baarheid. Johan Slootweg (SGP) 
vindt dat de begroting een solide 
beeld ademt, maar het beeld is niet 
rooskleurig. ‘Maar daar bent u dui-
delijk eerlijk over.’ Dat een op de 
tien jongeren te maken heeft met 
jeugdhulp noemt hij heel erg veel. 
Hij ziet dat de samenleving indivi-
dualistisch is geworden. ‘Maar wij 
is meer dan ik en als je dat in de 
samenleving invloed laat krijgen 
kan dat veel oplossen.’ Werner de 
Groot (CDA) vraagt aandacht voor 
de mantelzorgers. Ook vrijwilligers 
blijft het CDA koesteren. ‘De par-
tij is er voor alle inwoners, lokaal 
en dichtbij.’ Erik den Hertog (Bilts 
Belang): ‘Politiek is niet alleen de 
kunst om te doen wat mogelijk is, 
er zijn ook manieren om mogelijk 
te maken wat nodig is. 
Vanuit die gedachte hebben Bilts 
Belang en Beter De Bilt de alter-
natieve begroting opgesteld.’ Theo 
Aalbers (ChristenUnie) vindt dat de 
relatie tussen gemeente en burgers 
verbeterd moet worden. 

Duurzaamheid stond tijdens de beschouwingen volop in de belangstelling. De Slimme Bandenpomp geeft de 
gebruiker inzicht in de besparing en stimuleert gedragsverandering in het regelmatig oppompen van de banden.

Johan Slootweg zorgde voor een unicum in de raad door met nagenoeg 
alle raadsleden niet deel te nemen aan een stemming over een motie van 
Forza De Bilt.

Lees verder op pagina 3
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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

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 noveme-
ber oud papier op in Maartens-
dijk. De papierwagens gaan 
zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw 
papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg 
te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 november 
haalt Stichting Warm Hart 
weer oud papier op in Groe-
nekan, inclusief Nieuwe We-
teringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achter-
weteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/11 • 10.30u - Ds. Harold Oechies
Aanmelden voor donderdag via 

kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/11 • 09.30u - Proponent 

A.M. van Mourik
15/11 • 18.30u - Prof. dr. J. Hoek

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/11 • 10.30u - Gastpredikant 

Roos Ritmeester
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/11 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
15/11 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorganger Janine Noten 
Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/11 • 10.15u - Ds. H.J. Boiten
Niet vrij toegankelijk

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
15/11 • 10.00u - Ds. K.F.W. Borsje 

15/11 • 17.00u - Ds. N. de Boo
Maximaal 30 personen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

15/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
15/11 • 09.00u - Gebedsviering 

Parochianen 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
15/11• 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
15/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

15/11 • 10.00u - Ds. G. de Greef
15/11 • 18.30u - Ds. C.M. Visser  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/11 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema, 
Avondmaalsviering

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/11 • 10.00u - Ds. C. v. d. Scheur, 
voorbereiding Heilig Avondmaal 
15/11 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer

Maximaal 30 personen. Online via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/11 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder, 
voorbereiding Heilig Avondmaal 

15/11 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
15/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema, 

Avondmaalsviering
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
15/11 • 10.30u - Open huis, 

Gebedsviering Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/11 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
15/11 • 18.30u - Ds. F. Gerkema

PKN - Herv. Kerk
15/11 • 10.00u - Ds. A. Stijf

15/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

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).

Met droe�eid hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van

Cees de Jong
Oud conciërge van Het Nieuwe Lyceum.

Het Nieuwe Lyceum herinnert zich de grote betrokkenheid en 
inzet van Cees. Zijn Moulin Rouge was legendarisch. 

Onze oprechte deelneming gaat uit naar Liesbeth, 
de kinderen en kleinkinderen.

Namens de directie en alle medewerkers 
van Het Nieuwe Lyceum

Geboren

2 november 2020

Julia
Dochter van  

Gerbert en Josefien  
Copier-van Vulpen 

Merellaan 2 
Maartensdijk

SeniorWeb start 
digitale nieuwsbrief 

SeniorWeb Idea blijft nog steeds actief, vooral per mail en per telefoon 
(085 8222777). Blijf dus niet lopen met een digitale vraag maar stel 
hem aan een van de SeniorWeb-vrijwilligers. 
Inmiddels is er ook een Nieuwsbrief. Zolang de coronaperiode duurt 
verschijnt deze met leuke tips en handige weetjes voor de computer, 
telefoon of tablet. Zelf een verzoek doen voor een onderwerp kan ook. 
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen stuur dan een bericht naar seniorwe-
bidea@gmail.com. 

Seniorenweb publiceert handige tips en weetjes in de nieuwsbrief.

Nieuwe wijkvereniging
Afgelopen maand heeft een groep betrokken bewoners een wijkvereni-
ging opgericht in Centrum II (de driehoek Sperwerlaan-Boslaan-Bos-
uillaan). Aanleiding voor het oprichten van de vereniging is de wens de 
vier speeltuinen in de wijk te kunnen verbeteren, zodat buiten spelen en 
ontmoeten weer meer gestimuleerd wordt. Zeker in coronatijd wordt 
duidelijk hoe belangrijk de directe eigen omgeving is. In de periode 
daarna hoopt men ook onderwerpen als infrastructuur en veiligheid op 
te pakken en het groen in de wijk aantrekkelijker te maken.
De wijk is heel divers - laagbouw, flats, koopwoningen, sociale huur, 
jonge gezinnen, ouderen en ook mensen van verschillende afkomst -. In 
een in de wijk verspreide flyer worden bewoners opgeroepen om zich 
in te schrijven op website www.centrum2.nl. Het is de bedoeling een 
bewonersbijeenkomst op zaterdag 21 november te organiseren; afhan-
kelijk van het aantal aanmeldingen wordt die bijeenkomst corona-proof 
ingericht (bijvoorbeeld online).

Corona sneltesten in 
Westbroek

 
Vanaf heden kunt u in Medisch Centrum Westbroek (Kerkdijk 36a) een 
afspraak maken voor een COVID-19 sneltest.
De uitslag is binnen 15 minuten bekend. 

Bent u patiënt van deze praktijk, dan zijn de kosten € 30,-. Bent u geen 
patiënt, dan zijn de kosten € 70,-

Tevens ontvangt u, indien gewenst, een verklaring hiervoor. Maak een 
afspraak via 0346-281201. 
U kunt elke werkdag tussen 08.00 – 17.00 uur terecht.
 
Dr. G.H.C. Mientjes, huisarts - epidemioloog

Kookboekenweek  
inspiratiesessie 

Van 6 t/m 15 november 2020 is 
het Kookboekenweek. Deel je 
favoriete recept uit een kookboek 
met anderen en inspireer elkaar 
op vrijdag 13 november van 
14.00 tot 15.00 uur veilig vanuit 
huis. Ga met elkaar in gesprek 
over passie voor koken en eten. 
Meedoen? Stuur een mail naar 
ageltink@ideacultuur.nl.
 

SKC Filmhuis 

SKC Filmhuis vertoont  op 18 
november om 20.00 uur Beau-
tiful  boy (1918) in het Licht-
ruim. Hoewel de 18 jarige Nic 
Sheff alles mee lijkt te hebben 
in het leven kiest hij toch voor 
de drugs. Iets wat vader David 
maar moeilijk kan begrijpen. 
Gebaseerd op ware gebeurtenis-
sen. Zie voor informatie www.
skc-debilt.nl.

Met vakantie of lekker uit eten
moeten we maar even vergeten
voor wanneer het weer kan
bestaat nu nog geen plan 
maar we zouden het graag willen weten

Guus Geebel Limerick
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

‘Wij zijn in de raad te weinig bezig met verbreding van draagvlak. De sa-
menwerking in de raad laat veel te wensen over. Er is te veel haantjesge-
drag, anders kan ik het niet verklaren waarom moties en amendementen 
meervoudig worden ingediend.’ 

Mantelzorg
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) begint haar bijdrage met een kort 
gedicht aan de hand waarvan zij haar beschouwing vormgeeft.
Het is niet wat je doet, het is hoe je het doet
Het is niet wat je ziet, het is hoe je het bekijkt
Het is niet hoe het leven is, het is hoe jij het leeft
Over de eerste regel zegt zij: ‘Hoe doen we het met elkaar goed voor onze 
inwoners en hoe gaan wij als gemeentebestuur met elkaar om.’ De tweede 
regel vindt Connie Brouwer passen bij de staat van ons sociaal domein. 
’Onze mantelzorgers verdienen de mantelzorgwaardering, dankzij hen spa-
ren we als gemeente veel meer uit dan de mantelzorgwaardering waard is.’ 
De derde regel gaat over de manier waarop het gemeentebestuur inwoners 
tegemoetkomt om hun leven goed in te kunnen vullen. 

Reacties
Het college beantwoordt de gestelde vragen en gaat in op de ingediende 
amendementen en moties. Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën en 
Wonen constateert dat de gemeentelijke zorgkosten blijven stijgen. Hij 
geeft twee oorzaken aan. Te weinig geld en te weinig beleidsruimte. ‘We 
hebben de stap gezet naar een beheersbaar tekort. Als er opnieuw taken 
zonder middelen op ons afkomen is de grens bereikt. We zijn er nog niet 
maar we zijn wel op de goede weg.’ Wethouder Anne Brommersma kreeg 
de meeste vragen en opmerkingen over het sociaal domein. Menno Boer 
(SP) vindt dat iedereen die de Regionale Energie Strategie (RES) afwijst 
zich moet realiseren dat we dan een aanwijzing van het Rijk krijgen om 
aan onze verplichtingen te voldoen. ‘Ik denk dat het beter is om het zelf in 
goede banen te leiden, zonder kernenergie.’ Als reactie op de bijdrage in 
tweede termijn van Forza zegt wethouder Smolenaers: ‘Forza schept met 
dorps, groen en veilig een prachtig plaatje van een soort paradijselijk groen 
dorp. Maar stilstand is toch echt achteruitgang. Alles laagbouw en alles 
groen betekent oplopende wachtlijsten, onbereikbare woningen in koop en 
huur en niets voor de beroepen waar we nu juist zo van afhankelijk zijn.’ 

Vervolg van pagina 1

Connie Brouwer (Fractie Brouwer) hield een opmerkelijke algemene 
beschouwing. 

Burgemeester neemt afscheid
Burgemeester Heinz Öhmann van jumelagegemeente Coesfeld heeft vrijdag 30 oktober afscheid 

genomen van zijn gemeente. Na ruim zeventien jaar gaat de 64-jarige aan het einde van de 
verkiezingsperiode op eigen verzoek met pensioen. 

In zijn afscheidstoespraak bena-
drukte hij: ‘Ik heb het burgemees-
tersambt altijd met plezier vervuld’. 
Het ontwikkelingsdoel van zijn 
ambtsperiode was Coesfeld te pro-
fileren als moderne, aantrekkelijke 
en leefbare stad in de topgroep van 
vergelijkbare steden in het Münster-
land’.

Lockdown
Het afscheid was vanwege de re-
gionale ‘lockdown light’ met een 
bescheiden aangepaste ceremonie 
vormgegeven. In korte toespraken 
werd de positieve rol van Öhmann 
geduid in de ontwikkeling van de 
stad Coesfeld in de afgelopen ze-
ventien jaar en werden zijn projec-

ten aangestipt door diverse betrok-
ken bestuurders. Heinz Öhmann 
ontving een facsimile-exemplaar uit 
een middeleeuws statutenboek van 
de gemeenteraad van Coesfeld van 
zijn twee vorige locoburgemeesters 
als bedankje en als aandenken.

De Bilt
Van het gemeentebestuur van De 
Bilt ontving Öhmann een hartelijke 
afscheidsgroet en van het Biltse ju-
melagebestuur een boeket oranje 
bloemen. De oud-burgemeester zal 
in de toekomst niet op zijn lau-
weren gaan rusten, maar onder 
meer leiding gaan geven aan de 
Coesfeldse kant van de stedenband 
met De Bilt.            (Ger Tielen)

Online Museum De Bilt 
presenteert E-book

Maandag 2 november bood een vertegenwoordiging van het Online Museum De Bilt het E-book 
‘Spionnen in het veen’, aan de Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters aan. 

‘Spionnen in het veen: over de 
grenzen van Gooi en Sticht’, be-
handelt het verhaal van Peter Ael-
manszoon, een 16e eeuwse secreta-
ris van de stad Naarden. Samen met 
stadsbode Meyns Keeck zamelde 
hij informatie in over de dorpen in 
de grensstreek tussen Holland en 
Utrecht en over de eigendomsver-
houdingen ter plaatse. Aelmans-
zoon en zijn collega werkten in op-
dracht van Karel V, want het gewest 
Holland werd in die jaren door deze 
Habsburgse Keizer bestuurd. Het 
verhaal biedt een boeiende inkijk in 

het regionale bestaan van die jaren. 
Het E-book bevat een hertaling van 
het originele spionageverslag uit de 
16e eeuw en een hedendaagse toe-
lichting op de inhoud. 

Turf 
Hoewel het verslag schrijft over de 
vaststelling van de grenzen tussen 
Holland en Utrecht, ging het de 
beide spionnen veeleer om het ei-
gendom van de rijke veengronden 
aan de Utrechtse kant. Veen is de 
grondstof van turf, in die dagen een 
belangrijke brandstof. Toen de he-

ren het dorp Maartensdijk aandeden 
op zoek naar een grenssteen in de 
rivier, zetten ze de sluis open. Daar-
bij liepen ze bijna tegen de lamp. 
In hun verslag aan hun Hollandse 
bestuurders voerden de spionnen 
argumenten aan dat de grens met 
Holland zelfs bij de tegenwoordige 
Utrechtseweg zou moeten liggen. 

Dit E-book is het vierde exemplaar 
in de serie digitale boeken, die het 
Online Museum De Bilt gratis via 
zijn website publiceert.
     (Veroniek Clerx)

De aanbieding in het Provinciehuis vond plaats in een beperkt gezelschap 
waaronder de auteurs Dick Berents en Anne Doedens.

Burgemeester Heinz Öhmann: 
‘Heb mijn ambt altijd graag en met 
plezier vervuld’. 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 november
t/m woensdag 18 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gebraden rosbief
Fricandeau
Boeren achterham

Bretonse kipsalade
Pulled pork salade 
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Malse rib-eye

Runder cordonblue

Gegrilde kippenpoten

Oerhammetjes

500
GRAM 17.98Bavette rollade

Heerlijk gevuld

Overheerlijke 

100
GRAM 4.25

4
VOOR 5.-

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES 

500
GRAM 7.98

1
KILO 10.99

500
GRAM 7.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

ITALIAANSE BIEFSTUK 
ROLLETJES 3 + 1

GRATIS BOEREN BELEGEN 

500
GRAM 6.75

500
GRAM 6.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN HEERLIJKE HUISMIX 

GEZOUTEN EN ONGEZOUTEN

250
GRAM 4.98

Rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 + 1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl
www.landwaartculinair.nl

Alle lasagnes € 1,25
100 gram

Heerlijke sappige

Comice handperen 
€ 1,49

Heel kilo

Gesneden 

Spitskool
€ 0,99

400 gramAanbiedingen met een * geldig op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 november.

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Per 100 gram € 0,90

Heerlijke sappige
Clementines
Mandarijnen
Heel kilo € 2,99
Mini paprika’s   
Sweet bite
Geel en oranje
500 gram € 1,49

Hollandse
Bloemkool
Nu € 0,99

Gesneden   
Snijbonen
400 gram € 1,99

16
11

17
11

18
11

in verse tomatensaus met 
diverse groenten, 
bu�elmozzarella en spaghetti

€ 9,95
Per portie

Japanse kip
met noedels, groente of rijst

€ 1,39
100 gram

Zuurkool schotel  
met gehakt - worst - jachtsaus

€ 1,49
100 gram

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot 
assortiment met 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten.

Abrikoos – 
Caramel taart
Nu € 15,95
Gevulde speculaas 
Met 100% roomboter - 
amandelspijs
Nu € 6,95 

Desem rustiek
meergranen bol
Nu € 2,99
Oud - Amsterdammertje
Zo lekker 
met spek en kaas…!!
Nu € 3,95

Raviolimix en 
Superfoodmix
2 grote bakken € 7,50

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Notenafdeling

We maken er een lekker 
WILD weekend van .....
Groot assortiment wildgerechten 
o.a. Fazant-Haas-Eend-Hert etc..
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Juridisch advies in De Bilt

www.herbertkorbee.nl

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

Ervaren, praktisch, ondersteunend.
Kijk voor de mogelijkheden op

advertentie

Inwonerpanel over Woningbouw
door Henk van de Bunt

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

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

Voor het inwonerpanel zijn in 
2020 steekproefsgewijs inwoners 
van 18 jaar en ouder uitgenodigd. 
Er doen ongeveer 800 inwoners 
mee. Zij geven elke keer over een 
ander onderwerp hun mening aan 
de hand van vragen. Soms gaat 
een vragenlijst over meer onder-
werpen.

Woningbouw
Het onderzoeksbureau heeft in 
opdracht van de gemeente on-
derzoek gedaan naar het thema 
‘wonen’. De gemeente heeft de 
ambitie uitgesproken om meer 
woningen, waaronder ook sociale 
huurwoningen te realiseren; bij de 
inwoners is hun mening gepeild 
over dit onderwerp. De rapportage 
bevat de resultaten van dit onder-
zoek dat in september en oktober 
2020 is uitgevoerd onder de leden 
van het Inwonerspanel. De peiling 
laat zien, dat de meeste inwoners 
het bouwen van woningen een be-
langrijke opgave vinden naast de 
zorg om de groene leefomgeving. 

Huizen of groen
Elke inwoner kon één keer de vra-
genlijst invullen. Er was een res-
ponspercentage van 76%. De vra-

genlijst was in nauw overleg met 
de gemeente opgesteld. Het ko-
mende half jaar kunnen inwoners 
en belangenorganisaties meepra-
ten over locaties en woonwensen.
Van de inwoners vindt 81% het 
realiseren van woningen in de 
gemeente een belangrijke opgave 
in de komende jaren. Iets minder 

dan een vijfde (19%) vindt dit niet 
belangrijk. De belangrijkste rede-
nen waarom inwoners het een be-
langrijke opgave vinden, is omdat 
er veel mensen op zoek zijn naar 
een woonruimte (67%), dat het 
belangrijk is dat jongeren in de 
gemeente kunnen (blijven) wonen 
(66%) en dat er voor elk inko-

Vijf jonge starters uit Westbroek gaan aan de Holsblokkenweg vijf 
woningen bouwen. Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik hebben lang naar 
iets anders gezocht en niets kunnen vinden. De vijf kennen elkaar vanaf de 
lagere school en sport. Allemaal wonen ze al hun hele leven in Westbroek, 
dat schept een band. Een aantal werkt in Westbroek.

De Hof van Bilthoven (links) ligt ‘dichtbij een dorpscentrum met winkels 
en horeca’ (rechts).

Verlatenheid in Boetzelaerpark
Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer, heer van Asperen en Dubbeldam heette hij voluit, de 

Biltse idealist en eigenaar van het landgoed Sandwijck, het Rijksmonument uit 1770 dat in 1963 werd 
verkocht aan de Gemeente Utrecht, die het vervolgens doorverkocht aan de Universiteit. Het idee om 
op dit landgoed een Hortus Botanicus te maken verstofte, en na jarenlange leegstand werd de villa in 
1980 gekraakt. In 1989 werden de krakers gelegaliseerd en werd de villa gekocht en gerestaureerd.

Baron van Boetzelaer van Dub-
beldam (1873-1956) was theoloog, 
en als oud-zendingsconsul in Ne-
derlands-Indië een kenner van ‘de 
Oost’, en tevens koloniaal-woord-
voerder van de CHU in de Tweede 
Kamer. Hij had oog voor de belan-
gen van de inlandse bevolking en 
was na de oorlog aanhanger van de 
doorbraakgedachte: die streefde de 
vorming van één progressieve par-
tij na, die progressieven met een 

katholieke, protestantse, sociaalde-
mocratische of liberale achtergrond 
moest verenigen. Uiteindelijk be-
spoedigde ze slechts de deconfes-
sionalisering van Nederland. 

In 1930 besloot Van Boetzelaer 
door de firma Copijn uit Groenekan 
een ‘wandelpark’ te laten aanleggen 
in zijn ‘overtuin’, die destijds van 
de Utrechtseweg tot aan de Groe-
nekanseweg reikte. Idealist als Van 

Boetzelaer was, liet hij in het kader 
van de werkverruiming door tien-
tallen werklozen een slingervijver 
graven, bomen en struiken plan-
ten en wandelpaden aanleggen. Zo 
kreeg De Bilt de beschikking over 
een echt stadspark met een grote 
vijver, een muziektent en flaneer-
gelegenheid, waar men ook in de 
herfst heerlijke momenten in verla-
tenheid kan doorbrengen.
                 (Peter Schlamilch)

men en elk huishouden een huis 
beschikbaar is (63%). De groep 
inwoners die het realiseren van 
woningen een belangrijke opgave 
van de gemeente vinden, mist met 
name betaalbare koop- en huur-
woningen: resp. 62 en 47%.
De groep inwoners, die de woon-
opgave niet belangrijk vindt, vindt 
dit met name omdat ze het behoud 
van ruimte en groen belangrij-
ker vinden dan de behoefte aan 
woningen (87%). 47% van deze 
groep geeft als argument: ‘Onze 
gemeente wordt steeds drukker. 
Met meer woningen wordt dat al-
leen maar erger’ en 43% noemt 
als argument: ‘Ik wil graag dat 
mijn woonomgeving blijft zoals 
deze nu is’. 

Kansen
Inwoners is gevraagd naar kansen 
voor (nieuw of meer) woningbouw 
in de gemeente. De meerderheid 
van de inwoners (87%) geeft aan 
dat het herinrichten van locaties 
met andere bestemmingen (bijv. 
bedrijfslocaties) en het makkelij-
ker maken van het splitsen van 
grote kavels (45%) kansen zijn 
voor (nieuwe of meer) woning-
bouw in de gemeente. 27% noemt 
bouwen in het agrarisch buitenge-
bied, 14% noemt ‘hoger’ bouwen 
een optie en 10% wil (desnoods) 
op sommige plekken groen ver-
vangen door woningen.
Ruim de helft van de inwoners 
(58%) ziet het verminderen van 
groen als een belangrijke zorg bij 
het bouwen van (meer of nieuwe) 
woningen, maar ook het vermin-
deren van de kwaliteit van het 
landschap en natuur wordt door 
een relatief groot deel genoemd 
(42%).

Woonomgeving
Er is vervolgens inwoners gevraagd 
naar welke twee aspecten hun voor-
keur uitgaat wat betreft de woon-
omgeving. Bijna twee derde (65%) 

noemt een groene buurt. Een veilige 
buurt wordt door 49% genoemd. 
20% geeft aan ‘dichtbij een dorps-
centrum met winkels en horeca in de 
buurt’. Ook is gevraagd naar de twee 
belangrijkste aspecten wat betreft 
andere bewoners in de omgeving. 
Inwoners geven aan het belangrijk te 
vinden dat mensen in de wijk elkaar 
de ruimte geeft (62%) en dat men-
sen in de wijk elkaar (leert) kennen 
(61%).
Bijna de helft van de inwoners 
(48%) is niet van plan om te verhui-
zen in de komende 5 jaar als er een 
woonruimte beschikbaar is die beter 
bij hen past. 40% van de inwoners 
geeft aan dat zij (zeker of misschien) 
wel zou verhuizen als er woonruim-
te beschikbaar komt die beter bij hen 
past. Bijna de helft van deze groep 
inwoners geeft dan de voorkeur aan 
een grondgebonden woning met een 
grote tuin (meer dan 25 m2).

Samen 
Onder de vlag ‘Samen werken aan 
wonen’ organiseert de gemeente in 
de komende maanden digitale ge-
sprekken om met zoveel mogelijk 
inwoners de kansen en mogelijkhe-
den voor wonen te verkennen. Ruim 
een kwart (29%) geeft aan actief te 
willen deelnemen aan deze gesprek-
ken en 30% geeft aan niet mee te 
willen doen. Het overige deel (41%) 
weet het (nog) niet. Inwoners die 
actief mee willen doen, geven de 
voorkeur aan het bijwonen van een 
bewonersbijeenkomst in hun wijk of 
kern (53%) en voor het online aan-
leveren van ideeën of het reageren 
op ideeën van anderen (53%). Eén 
derde (35%) wil via de gemeente-
pagina in de lokale krant geïnfor-
meerd worden over de (aanstaande) 
gesprekken over wonen in de wijken 
of dorpen. Meer informatie over dit 
participatieproces is vanaf 11 no-
vember te vinden via www.debilt.
nl/woningbouw. Voor het volledige 
rapport zie op www.debilt.nl/inwo-
nerpanel.

Romantische kronkelpaden in een herfstachtig Van Boetzelaerpark
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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.

Check onze website en reserveer een tijdstip:
Online Open dag vr.  13 november  16 – 20.30 uur ook voor tl-leerweg
 za.  14 november  10 – 13.30 uur  ook voor tl-leerweg
Meeloopmiddag  wo.  25 november 14 – 16.00 uur ook voor tl-leerweg
(wel op school)

Kom online 
kennismaken! 

Dierenriem 2, Maartensdijk

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Extra: 
de Paardenklas, 
de Outdoorklas en 
de Food & Cookingklas

Vanaf januari 2021 wordt ons school gebouw 
grondig verbouwd. Daarom zijn jullie nu al in 
november welkom om de sfeer te proeven! 

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

Eerlijk vlees knalt niet per kilo!
• Blonde d’ Aquitaine.
• Topkwaliteit rundvlees!

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

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

0

3 4 6 7 2 5 9 9
8

D
ie

renarts 

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.

De hond Rebel die vorige keer 
asieldier van de maand was 
heeft inmiddels zijn nieuwe 
baasje gevonden en is dus niet 
meer bij ons in het asiel.

Hierbij weer een nieuw asieldier van de maand. We hebben op dit 
moment maar heel weinig dieren in het asiel en er zit niet echt een 
kneusje bij. Daarom hebben we gekozen voor Marja, een poes van 
8 jaar met schildklierproblemen waardoor ze 2x daags een pilletje 
moet krijgen.
Marja is een cypers/witte poes die geschat is op ca. 8 jaar. Ook 
Marja is als zwerver bij ons binnengebracht. We weten dus niets 
over haar verleden en kunnen jullie alleen maar vertellen wat onze 
ervaringen met haar zijn bij ons in het asiel. Nou, deze ervaringen 
zijn alleen maar positief! Marja is een lieve poes die geniet van lekker 
aandacht krijgen. Zodra we de deur van haar kenneltje openzetten 
rent ze steevast het verblijf uit om de aangrenzende ruimte te gaan 
bekijken. Al snel komt ze dan weer naar je toegerend. Omdat Marja 
nogal druk was en wat magertjes hebben we haar laten testen 
op schildklierproblemen. Haar schildklier bleek inderdaad wat 
vergroot en daarom moet ze nu 2x daags een pilletje krijgen om de 
schildklier wat tot rust te brengen. Gelukkig is Marja dol op eten en 
heeft ze helemaal niet in de gaten dat wij daar 2x daags een pilletje 
in verstoppen. In een mum van tijd is haar bakje, met pil en al, leeg. 
Wie vindt het geen bezwaar om Marja pilletjes te moeten geven? 
Laat het ons dan even weten dan kunnen we een afspraak maken 
om bij haar op bezoek te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat je dan 
meteen verkocht bent.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: poes
Leeftijd: ca. 8 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan in een �at: Nee
Kan in een tuin: Ja

Dier van de maand: poes Marja

MENS is ook…

NIEUW: Digitaal Spreekuur Mantelzorg
Elke dinsdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur bent u van harte welkom 
op ons digitale spreekuur via uw computer of telefoon. Hier kunt u als 
mantelzorger uw vragen stellen over alles rondom regelingen, vergoe-
dingen en aanvragen van zorgvoorzieningen. Maar u kunt hier ook te-
recht als u even een luisterend oor nodig hebt. Wij geven u advies en 
informatie op maat.

Een adviesgesprek met een mantelzorgconsulent, zoals u dat van ons ge-
wend bent, alleen dan online. Mocht u nog niet zoveel ervaring hebben 
met online: geen probleem! Ook hierin denken en helpen wij graag mee.

Kijk op www.mensdebilt.nl hoe u zich kunt aanmelden. 
Voor vragen kunt ook mailen met mantelzorg@mensdebilt.nl 
of bellen 030-7271556.

SPECULAASPOFFERS

SINT KOMT WEER 
IN HET LAND!!!

Wij hebben 
weer onze 
heerlijke 
SPECULAASPOPPEN.

4 stuks 
gevuld met 
amandelspijs
nu 
€ 4,50

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



Expositie

Herfst in woord 
en beeld

Uit verveling

De klok is teruggezet
De herfst is begonnen
Een uur langer in bed

Wie heeft dit ooit verzonnen?

Om vier uur moeten de lampen aan,
Wat is de zomer toch snel gegaan

Aan thuisblijven zijn ouderen wel gewend
Voor jongeren is dit geheel onbekend

Handen wassen, mondkapje op, afstand bewaren
In de hoop het virus uiteindelijk te bedaren.
We blijven hopen op dat wondermedicijn
Dat moet gaan helpen op lange termijn.

(Claire Rostron)
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Dag van de Mantelzorg anders 
Op 10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorg. Het was in 2020 niet mogelijk een 

activiteit of evenement voor mantelzorgers te organiseren vanwege de maatregelen rond corona. 
Wel werd stilgestaan bij het belangrijke werk dat mantelzorgers doen voor hun naasten.

Steunpunt Mantelzorg had voor alle 
mantelzorgers een aantal verrassin-
gen. Zo konden mantelzorgers een 
gebakje ophalen bij bakkerij Krij-
ger, werden zij verwend met een 
goodiebag en kon er thuis genoten 
worden van de bijzondere en prijs-
winnende film ‘Wei’ over dementie 
of een gratis massage winnen. Alle 
aangemelde mantelzorgers ontvin-
gen ook de Mantelzorgwaardering-
bonnen ter waarde van 50 euro.

Burgemeester 
In een speciaal opgenomen filmpje 
sprak burgemeester Sjoerd Pot-
ters zijn diepe waardering uit voor 
mantelzorgers: ‘10 november is 
het de Dag van de Mantelzorg. Een 
speciale dag om u in het zonnetje 
te zetten. En we hadden dit jaar een 
mooi programma voor u bedacht 
om onze waardering naar u uit te 
spreken. Helaas kan dat vanwege 
de coronacrisis niet doorgaan.
In deze tijd staan we stil bij heel 
veel mensen, die kwetsbaar zijn 
en die ook alleen zijn, en echt op 
u rusten als het gaat om de zorg en 
mantelzorg die jullie geven. En ik 
spreek ook uit eigen ervaring. Mijn 
moeder is afgelopen tijd heel ziek 
geweest en ook zij moet af en toe 
op mij steunen als het gaat om de 
zorg. En ik snap hoe moeilijk dat is 
in deze lastige tijden.
Ik heb de afgelopen tijd ook heel 
veel mensen thuis gebeld en ge-
vraagd hoe het met ze gaat. En dan 
komt die angst en die onzekerheid, 
maar ook wel de eenzaamheid heel 
nadrukkelijk naar voren. Want de 
doelgroep heeft het moeilijk. Ze 
zijn extra eenzaam, ze zijn ook ex-
tra gespannen. Ze zijn soms bang 
om besmet te raken. Afgelopen half 
jaar zijn er misschien zelfs men-
sen geweest die bijna geen bezoek 

hebben gehad. De impact op u en 
uw naasten is dan ook groot. En 
daarom ben ik juist extra trots op 
u. Juist in deze moeilijke omstan-
digheden doet u als mantelzorger 
uw uiterste best om zorg te leveren. 
Voor onze samenleving, voor onze 
inwoners. Dat wordt ontzettend 
gewaardeerd. We hebben voor 10 
november wel een mooi alterna-
tief programma rond de Dag van 
de Mantelzorg. Met leuke verras-
singen van Steunpunt Mantelzorg 
voor u en uw omgeving. Ik hoop 
u snel weer te zien onder betere 
omstandigheden, waarbij we el-
kaar de hand kunnen schudden en 
misschien even een knuffel kunnen 
geven, om mijn diepe waardering 
voor u toch te kunnen laten blijken. 
Ik hoop u volgend jaar weer te zien, 
in betere omstandigheden’. 
Het filmpje van de burgemeester is 
te zien op de website van Mens De 
Bilt. 

Waardering
De Gemeente De Bilt waardeert de 
inzet van mantelzorgers en biedt 
daarom de Mantelzorgwaardering 
aan. In 2020 bestaat deze waarde-
ring opnieuw uit bonnen ter waarde 
van 50 euro, te besteden bij aan-
gesloten lokale winkeliers in onze 
gemeente. Alle aangemelde man-
telzorgers krijgen na de Dag van 
de Mantelzorg in november deze 
bonnen thuisgestuurd. Jonge man-
telzorgers ontvangen een cadeau-
bon van 25 euro. Op de website van 
Mens De Bilt is de lijst van deel-
nemende winkeliers raadpleegbaar. 

Aanmelding
Bent u mantelzorger? Of kent u ie-
mand, die de waardering verdient? 
Meld u dan aan voor de Mantel-
zorgwaardering 2020 op www.
mensdebilt.nl of bel 030 7271556 
van het Steunpunt Mantelzorg.  
     [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters: ‘Ik hoop u snel weer te zien onder betere 
omstandigheden’. [foto Guus Geebel].

Inzamelingsactie Lions van DE-
punten en vreemd geld 

In de maand december zamelen Lionsclub Bilthoven 2000 en Lionsclub Utrecht Kromme Rijn 
Douwe Egberts koffiepunten in voor Voedselbank De Bilt. De waardepunten worden door 

Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie die worden gedoneerd aan de Voedselbank. 

Bij Voedselbank De Bilt komen 
mensen, die tijdelijk niet zelf hun 
voedsel kunnen betalen. Met voed-
selhulp kunnen zij toch een paar 
dagen per week goed eten en is er 
ruimte om problemen aan te pak-
ken. Voor velen is koffie belangrijk, 
maar koffie is duur. Via voedsel-
pakketten kan er daarom maar heel 
af en toe een pak koffie meegeven 
worden, terwijl veel mensen er dol 
op zijn. 

Wilde Ganzen
Naast de inzameling van DE waar-
depunten wordt er ook oud en 
vreemd geld ten behoeve van oog-
operaties in derdewereldlanden in-
gezameld. Iedereen die nog ergens 
vreemd en oud geld heeft liggen, 
kan dit inleveren. Het komt goed 
terecht. De Lions zorgen er via hun 
netwerk voor dat met de opbrengst 
blindheid kan worden voorkomen. 
Elke 10 euro wordt door Wilde 

Ganzen met 50% verhoogd tot 15 
euro, dat is de gemiddelde prijs van 
een staaroperatie in derdewereld-
landen. Er wordt gewerkt volgens 
het Robin Hood principe, waarbij 
de rijkere mensen meer betalen en 
met dat surplus wordt de operatie 
van de arme mensen ondersteund.

Tot eind december kunnen DE 
punten (liefst gebundeld en geteld) 
en ook vreemd en oud geld gede-
poneerd worden in de verzamel-
boxen die te vinden zijn bij Albert 
Heijn (Kwinkelier in Bilthoven), 
Plus Supermarkt (Donsvlinder in 
Bilthoven), Spar Mons, (Bilder-
dijklaan in Bilthoven), Slagerij van 
Loo (Hessenweg De Bilt) en Jumbo 
Jelle Farenhorst (Maertensplein in 
Maartensdijk).    [HvdB]

Vorig jaar leverde deze actie lande-
lijk zo’n 134.000 pakken koffie op.

Herfst op de Bosuillaan (foto 
Sonja Spijkers)

Bij PCB Uitvaartwinkel Bilthoven is de expositie ‘Weidsheid en rust, 
ook in ons land’ van Aline Adriani te bezichtigen tot eind november 

2020. De toegang is gratis. 
De openingsdagen van de 
uitvaartwinkel aan het Uilenpad 
zijn dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
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GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

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

MAGRET DE CANETTE
Vers uit Frankrijk; Aanbakken op het bekende laagje vet
Heerlijk met onze cranberry compote
Aanbakken op de vetkant; mag rosé blijven... 100 gram 2,75

CASSLERRIB
Uit eigen worstmakerlj; huis gepekeld en huis gerookt. 
Heerlijk op de zuurkool en met onze cumberlandsaus...
Op de zuurkool mee koken en kort bakken 100 gram 1,95

INDISCHE KIP WOK REEPIES
Mild gemarineerd en van kipfilet gesneden, vol gevuld
met Oosterse groente, dus heerlijk compleet!!
Kort roerbakken in de wok en smullen maar... 100 gram 1,10

KALKOEN STOOFLAPJES
Verrassend lekkere stooflapjes; licht doorregen en grof
van structuur, ook lekker voor eigengemaakte ragout...
Ca. 1½ stoven in de pan of oven op 150°C 100 gram 1,15

BIEFSTUK SLEETJE
Super slee! Met gemarineerde biefstuk, champignons.
courgette, champignonsaus; helemaal oven klaar!
Ca. 8 min. op 180°C in voorverwarmde oven 100 gram 2,25

De beste kwaliteit 
van de op één na

beste slager!

HERFST TOPPERS!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 9 november t/m zaterdag 14 november.

Zetfouten voorbehouden.

BIEFSTUK SCHNITZELS
Malse magere gemarineerde dun gesneden biefstuk 100 gram 1,75
ANGUS VERSE WORST
100% Black Angus rundvlees, allergeenvrij gekruid! 100 gram 1,75

HAZEN ACHTERBOUTEN
Volle malse bouten, heerlijk voor uw eigen hazenpeper.
Puur natuur, met een klein botje erin...
Om lekker te stoven; ca. 2½ tot 3 uur 100 gram 2,35

Samen doen we 
het fantastisch

We blijven het 
zeggen ...

Tot 
gauw 

Dorresteinweg 72b 
Soest

Tel 035 - 6012883
vaarderhoogt.nl

Ook zondag open
10.00 - 17.00 uur

Samen hebben we het prima voor 
elkaar; wij hebben onze kerstshow 

verspreid over een enorme oppervlak-
te, u komt in grote getale en lekker 

verspreid over de week. Het kan niet 
beter. Hoedje af voor u en mondkapje 

op voor u en door u. Samen doen 
we het 

fantastisch!!

Onze buitenterreinen staan boordevol 
met levend groen: planten, heesters 

en bomen. En waarom? Nou, we 
kunnen u vertellen dat juist het najaar 

ideaal is om nieuwe aanplant in uw 
tuin te zetten. Geholpen door het open 

weer, de milde temperaturen en de 
zachte, relatief warme 

grond slaat uw 
nieuwe aanplant 

makkelijk aan. Nu 
al mooi en in de 

komende lente 
snel en rijk tot 

volle was-
dom. DOEN!

Er zijn deze week 
weer twee nieuwe 

demonstratie
video’s op onze 
website gezet. 
Kijk snel en ga 

thuis aan de slag.

Klankbord 

Wel of niet in de rij
Vorige week dacht ik vaker dan ooit na over een rij; een rij 

wachtenden, bedoel ik. Bijvoorbeeld op het Maertensplein bij 
de slager, de groente- en fruitspecialist 

en die week dan ook bij de huisarts. 

In de rij staan is zeker niet van 
alle tijden, maar wel van deze co-
ronatijden; ik zag een foto in een 
Limburgs blad met als titel ‘Shop-
pen op zaterdag in coronatijd. In 
Venlo betekende dat: een lange rij 
bij de Zwei Brüder en mensen die 
friet eten op straat omdat de res-
taurantjes dicht zijn’ en een nog 
veel sprekender foto, genomen 

in de Haagse Herenstraat met een 
ellenlange schare voor de coffee-
shops daar, direct na de aankondi-
ging, dat alle horeca weken dicht 
moest om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. De tekst 
bij deze foto was cryptisch: ‘Cof-
feeshops mogen weer open voor 
afhalen’. 

Een coffeeshop of koffi eshop is 
in Nederland een openlijk ver-
kooppunt van cannabis (wiet). De 
verkoop van koffi e is een bijzaak. 
Alcohol mag er sinds 2007 niet 
meer worden verkocht. Naast de 
functie van winkel heeft een cof-
feeshop ook de functie van ont-
moetings- en ontspanningsruimte 
en gebruiksruimte voor cannabis.

Den Haag kwam nogmaals in beeld: 
Net als de horeca en de cultuursector 
is ook de sportwereld druk aan het lob-
byen in Den Haag. Via grofweg twee 
sporen wordt geprobeerd de velden en 
sporthallen weer voorzichtig te openen 
en daarnaast de fi nanciële schade van 
de coronacrisis te beperken. Gerard 
Dielessen, (NOC*NSF): ‘Iedereen 
komt op voor zijn eigen belang; je wilt 
niet vooraan in de rij staan. De zorg 
mag niet in de knel komen omdat wij 
zo graag willen sporten. Maar je moet 
ook niet achteraan staan’. 

Hubert Bruls is burgemeester van Nij-
megen en voorzitter van Veiligheids-
regio Gelderland-Zuid, een streek met 
560.000 inwoners. Hij zegt in De Gel-
derlander: ‘Belangrijk blijft ook om de 
coronaregels te volgen. Denk na. Ga 
dus niet met zijn allen in de rij staan 
voor de Ikea, des te eerder zijn we van 
het virus af. We verlangen allemaal 
naar ons oude leven. Ik ook’. 

In de Volkskrant van 12 oktober 
schrijft Michael Persson: ‘Al drie we-
ken voor de Amerikaanse verkiezin-
gen stond er al een rij voor de deur 
van het provinciehuis van Dauphin 
County in Pennsylvania. De mensen 
in de rij hebben een grote envelop 
in de hand, of in twee handen, soms 
stevig aan de borst gedrukt alsof het 

een baby is en ze schuifelen zwijgend 
en langzaam naar voren, als om een 
hostie in ontvangst te nemen. Stem-
men per post mag ook rechtstreeks. In 
plaats van de stem op de bus te gooien 
mogen kiezers in de Verenigde Staten 
ze ook persoonlijk afl everen bij stem-
bureaus. Vooral Democraten doen dat. 
Uren staan ze in de rij, als de dood dat 
hun stem anders door de acties van 
Trump niet zal mee tellen. Het ritu-
eel van de democratie: meer dan ooit 
moet je het serieus nemen om erin te 
kunnen blijven geloven’.

Bij zowel de Venlose als de Haagse 
prent viel het erg op, dat al die in de 
rij staande en wachtende frieteters en 
wietafhalers zich geen zier aantrok-
ken van de ander-halve-meter-regel 
en ook blijkbaar nog nooit hadden ge-
hoord van het mondkapjesadvies. Ook 
in Dauphin County was de boodschap 
belangrijker dan de afstand.

Dat laatste is wel het geval bij de rij 
op het Maertensplein bij de slager, de 
groente- en fruitspecialist en was die 
week ook zeker het geval bij de huis-
artsenrij. Soms was die zo lang dat er 
tot zelfs voorbij Primera - telkens op 
ander-halve-meter - gewacht werd. En 
iedereen in de rij hield zich er aan. 

Henk van de Bunt
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Boodschappen doen op de Julianalaan 
voordat de Kwinkelier bestond

Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 
centrum wordt verwacht in mei 2021. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de 

volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan 
is in de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschap-
pen ver voordat de Kwinkelier 
werd geopend en de groenteboer 
en de slager nog waren gevestigd 
naast de kruidenier? Het Online 
Museum - in de persoon van redac-
teur Veroniek Clerx - zoekt de weg 
terug en werkt aan een rondlei-
ding. Deze keer aandacht voor sla-
gerij Kortleve, aan de Julianalaan 
die zich rond en na de oorlogsjaren 
in de vorige eeuw ontwikkelde tot 
een middenstandskwartier.

Bombardement
Hij werd midden in de oorlog ge-
boren en had zijn leven te danken 
aan een tante die hem als eenjarige 
behoedde voor de gevolgen van 
een bombardement. Dirk Kort-
leve jr. (1943) is de enige zoon 
van een slagersechtpaar met vier 
kinderen. Een middenstandsgezin 
zoals er veel waren in Bilthoven 
rond en na de oorlogsjaren. De 
Julianalaan ontwikkelde zich tot 
een middenstandskwartier. Beste 
vrienden Lex de Beer en Aak Top 
woonden er ook. Kortleve spreekt 
met respect over zijn vader die hij 
beschrijft als een sympathieke, 
rustige en beheerste man.

Paaskoe
‘Mijn vader was van 1910 en een 
boerenzoon uit het Zuid-Hollandse 
Groot-Ammers. Hij kwam uit een 
Nederlands-Hervormd gezin met 
16 kinderen. Hij had graag vee-
arts willen worden, maar daar wa-
ren thuis de middelen niet voor. 
In plaats daarvan bezocht hij de 
slagersvakschool (Slavakto) in 
Utrecht en kwam als slagersknecht 
te werken in Maartensdijk, bij de 
slagerij Rouwendaal aan de Dorps-

weg. Voor mij is het verhaal van 
de ‘Paaskoe’ onvergetelijk. Die 
koe ging hij aan de vooravond van 
Pasen levend presenteren op de 
Dorpsweg. Mijn vader bezorgde 
vlees bij het Hotel-restaurant De 
Lage Vuursche. Daar ontmoette 
hij de hulp in de huishouding en de 
kelnerin van het restaurant. Zij zou 
mijn moeder worden. In 1935 zijn 
ze getrouwd en begonnen ze de sla-
gerswinkel aan Julianalaan 38a. De 
zaak zou bijna 40 jaar bestaan. In 
1973 sloot mijn vader voorgoed de 
deuren. Er was geen opvolger. Zijn 
beste jaren had hij beleefd tussen 
1955 en 1965. In de tijd daarna zou 
de opmars van het grootwinkelbe-
drijf zich steeds meer laten voelen. 

Dat hij het nog acht jaar heeft uitge-
houden was in hoofdzaak eraan te 
wijten dat hij de zaak niet kwijt kon. 
Tegenwoordig is bakkerij Krijger in 
het winkelpand gevestigd’.

Veemarkt
‘In de eerste jaren als zelfstandige 
slachtte mijn vader nog thuis in een 
schuurtje achter de winkel. Later be-
stelde hij het vlees bij het Utrechtse 
abattoir. Een hem bekende vee-
handelaar uit Westbroek zocht het 

geschikte vee voor hem uit, onder 
meer op de veemarkt in Utrecht. 
Het uitbenen en de verdere vlees-
verwerking gebeurde in Bilthoven. 
Mijn vader was bekend om zijn le-
verworst. Op de winkelruit stond 
geschreven: Electrisch gesneden 
vleeschwaren.
In die jaren waren er minstens vijf-
tien slagerswinkels in Bilthoven en 
De Bilt. Je had Van der Woerd aan 
de Vinkenlaan en later kwamen 
Straathof aan de Julianalaan en Punt 
aan het Emmaplein, waar nu de fiet-
senmaker zit. Boogaard en Hesp aan 
de Bilderdijklaan en ook nog één 
aan de Nachtegaallaan. Daar zit nu 
een drankenhandel. In De Bilt herin-
ner ik me slagerswinkels aan de Am-
bachtsstraat, Hessenweg en de Oude 
en Eerste Brandenburgerweg.

Eigen kerk
Zoals gebruikelijk in die jaren was 
ook de Bilthovense middenstand 
verzuild; de familie Van der Woerd 
aan de Vinkenlaan was Gerefor-
meerd. Die kerkte in de Centrum-
kerk. Wijzelf bezochten als Neder-
lands Hervormden de Zuiderkapel 
en de Rooms-Katholieke slager Hesp 
ging op zondag naar de Onze Lieve 
Vrouw aan de Gregoriuslaan. Uit 
die drie geloofsstromingen was ook 
de klandizie samengesteld. Mid-
denstandsgezinnen hielpen elkaar 
de oorlog door. De tweelingzus van 
mijn moeder, tante Ger, had een 
bakkerij aan de Dolderseweg. Een 
broer van mijn vader was bakker in 

Bunnik. Toen mijn ouders hun hu-
welijksfeest vierden werd de inkoop 
van het gebak nadrukkelijk over de 
familie verdeeld. Collega en goede 
vriend Aak Top Sr. werd zeker niet 
overgeslagen want zijn vrouw, onze 
tante Cocks, was de vriendin van 
mijn moeder.

Vrienden 
Mijn beste vrienden waren Lex de 
Beer, wiens vader een herenmode-

zaak had op de plek waar nu Duetz 
is gevestigd en Aak Top, de zoon 
van de banketbakker. We gingen al-
tijd met een van beide gezinnen op 
stap. Een dagje naar de Hoge Velu-
we met de familie De Beer of op 
vakantie naar Katwijk aan Zee met 
de familie Top. Voor ons waren de 
naoorlogse jaren een warme en ge-
lukkige tijd, ondanks de moeilijke 
periode van de oorlog die onze ou-
ders hadden doorgemaakt. [HvdB]

Het pand met de uitgeklapte luifel links is Julianalaan 38a in Bilthoven. 
(uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)

Kortleve Sr. bezocht de slagersvakschool in Utrecht en kwam als slagersknecht te werken in Maartensdijk, bij 
de slagerij Rouwendaal aan de Dorpsweg 170 die in 1953 ophield te bestaan (uit de digitale verzameling van 
Rienk Miedema)

’s Woensdagsmiddags gingen v.l.n.r. pa Kortleve, Dirk Kortleve en Lex de 
Beer naar Emmeloord (foto Lex de Beer)

Lex de Beer (links) en Dirk Kortleve keerden terug naar het Uilenpad in 
Bilthoven. [foto Henk van de Bunt]

Woningbouwontwikkeling 
Utrechtseweg 341 De Bilt 

Nieuwe ontwikkelingen op het voormalige Hessingterrein 
aan de Utrechtseweg 341 in De Bilt. 

Sinds 2016 werkt Verwelius in overleg met gemeente De Bilt aan de 
ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan aan de Utrechtseweg als 
alternatief voor het reeds vergunde plan Park Bloeyendael. Het nieuwe 
bestemmingsplan wordt verder uitgewerkt op basis van de in novem-
ber 2018 door de Raad vastgestelde ‘Ruimtelijke randvoorwaarden’. 
Met een zorgvuldige afweging van natuurbescherming, cultuurhistorie, 
leefbaarheid en economische haalbaarheid is er een Landschappelijk 
stedenbouwkundig ontwerp en ontwerpbestemmingsplan in concept 
uitgewerkt. De ontwikkelaar is op deze plek voornemens 130 woningen 
te realiseren met een substantieel aandeel middeldure huurwoningen. 
Het project heeft de naam ’De Grift’ gekregen. 
Op donderdag 19 november a.s. wordt er een online informatieavond 
georganiseerd, waarbij een integrale toelichting wordt gegeven op 
welke wijze deze ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ inclusief de moties 
en amendementen (vastgesteld door de gemeenteraad op 29 november 
2018) zijn uitgewerkt. Ook wordt er verduidelijkt wat de gemaakte af-
wegingen en nodige keuzes zijn om tot een haalbaar resultaat te komen. 
Tevens wordt er tijdens de avond een doorkijk gemaakt naar de archi-
tectuur van de nieuwe wijk en de diverse woonsferen. 
De informatiebijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
project. Wegens de huidige coronamaatregelen wordt de informatie-
bijeenkomst online gehouden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
worden er meerdere sessies gedurende de avond gepland. Inschrijven 
kan via www.aandegrift.nl.

editorial
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 1 december 2020

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 
producten. Alle combinaties mogelijk.

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs 

*
Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

KIES & MIX FRUIT
Kanzi verpakt zak 1 kilo, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
frambozen bak 125 gram of 
rode druiven bak 500 gram

 3 VOOR

499

Kanzi verpakt zak 1 kilo, 
blauwe bessen bak 125 gram, 
frambozen bak 125 gram of 
rode druiven bak 500 gram

 3 VOOR
99

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

2e
HALVE
PRIJS*2HALVE
PRIJS

JUMBO STAMPPOTGROENTE 
OF AARDAPPELEN
M.u.v. kruimige aardappelen à 200 gram 
en kruimige aardappelen à 800 gram

2 verpakkingen boerenkool, andijvie, 
andijvie fijn, hutspot, zuurkool, koolraap, 
stamppot met spruit en prei, pompoen 
hutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

HALVEHALVE
PRIJS*

hutspot, stamppotaardappelen of 
kruimige aardappelen à 150-1000 gram

DIVERSE SOORTEN 
VLEES OF VEGA
Varkenssaucijzen, slavinken, kipkrokant- 
of boerengehaktschnitzels, grillburgers, 
vegetarisch kruimgehakt, vegetarische 
kipkrokantschnitzel of Javaanse schijven
Schaal 175-200 gram

a1,89 - a2,62

150

kipkrokantschnitzel of Javaanse schijven
Schaal 175-200 gram

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

ALPACA WIJNEN
Land van herkomst: Chili
6 flessen à 750 ml

6 HALEN
3 BETALEN*

Land van herkomst: Chili

JUMBO SPEKREEPJES 
OF -BLOKJES
2 verpakkingen à 250 gram

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE
PRIJS*

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

250
a2,76 - a3,64

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299
a3,69 - a4,19

2999999
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5 jaar De Kroeg gevierd 
met een Kleintje Kroeg

door Marijke Drieenhuizen

Drieënveertig dozen met lekkers om te snoepen, bubbels om te drinken, een CD met feestmuziek en 
slingers zijn afgelopen vrijdag rondgebracht bij zorginstellingen en huisadressen waar mensen met 
een verstandelijke beperking wonen die normaal gesproken eenmaal per maand naar de Kroeg 

komen. Want als alles normaal was geweest zou het eerste lustrum van de Kroeg groots
 gevierd zijn. Nu kon in ieders eigen bubbel een Kleintje Kroeg georganiseerd worden. 

In 2015 kwamen meerdere sporen 
ongeveer gelijktijdig bij elkaar bij 
Mens De Bilt. De vraag was hoe 
regelen we één avond per maand 
gezelligheid voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Zo 
werd, met medewerkers van zorg-
organisatie Abrona, Reinaerde, 

Thomashuis Maartensdijk, Zide-
ris en enthousiaste vrijwilligers, 
de Kroeg geboren. De Kroeg is 
dé plek waar mensen eenmaal per 
maand in een beschermde omge-
ving een avondje uit hun dak kun-
nen gaan. En dat doen ze. Zeker 
35 tot 45 mensen maken maan-

delijks plezier met elkaar en alle-
maal kijken ze er naar uit. 

Ontmoeten
Tijdens de Kroegavonden kun-
nen de bezoekers contacten leggen 
met anderen op hun eigen manier 
en in hun eigen tempo en genieten 

De bewoners van het Thomashuis in Maartensdijk slaan geen Kroeg over. Maar ook thuis werd een kleintje 
Kroeg groots gevierd.

De saaie bruine dozen zijn mooi versierd door mensen die dagbesteding 
volgen in het Lichtruim. De meeste daarvan zijn ook kroegbezoekers en 
samen met Marc, Luuk en Wesley werden de dozen voor transport naar 
de auto gebracht.

van het samenzijn, de muziek, het 
knutselen of van het samen een 
spelletje spelen. Er zijn al veel 
hoogtepunten te noemen: het live 
optreden van Jurjen Kers, een op-
treden van de Swing Jazz Band, 
van dj Manuel, Duo Barosa, de 
Boogie Express, Tim en Tom en 
dj Arie. Maar even zo leuk waren 
de live optredens van bezoekers 
zoals, die van Adrie, Wesley of Ja-
nice met haar mooie stem. Of de 
polonaise, ingezet door Robbert. 
Er zijn mensen die hun eigen haak- 
of borduurwerk meenemen. En als 
iemand er alleen maar bij wil zit-
ten en wil kijken en daarvan geniet 
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Basisschool De Rietakker 
gaat bewegend leren

door Kees Diepeveen
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kunnen aanbieden op het school-
plein. Lijnen, vakken en patronen 
zijn aangebracht om uitdaging en 
structuur te bieden voor de lesstof 

die hetzelfde blijft maar dan met 
beweging erbij. Zo slaan we twee 
vliegen in één klap. Kinderen zijn 
gemotiveerd en betrokken’. 

Enthousiast
De projectgroep wil bewegend leren 
mogelijk maken voor de hele school. 
Daarom is het volgens Anouk mooi 
dat het hele team betrokken is: ‘Col-
lega leerkrachten zijn enthousiast 
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wijze rekenen kunnen leren. 



12

SAMEN WERKEN AAN WONEN
week 46 ¾  11 november 2020

Kunt u op uw oude dag in onze gemeente blijven wonen? Als je later op jezelf 
gaat wonen of een gezinnetje wilt stichten, is er dan een huis voor je? Laten 
we eerlijk zijn: als we er geen huizen bij bouwen, zal dat erg moeilijk worden. 
Daarom is het nodig om de komende tien jaar nieuwe woningbouwlocaties te 
vinden. De grote vragen zijn: waar ziet u mogelijkheden? En welke wensen 
heeft u voor uw dorp of wijk? Vragen die we graag door ú willen laten 
beantwoorden. Onze aanpak heet ‘Samen werken aan wonen’. Doet u mee?

Onze uitdaging
De gemeenteraad heeft de ambitie om de 
komende 10 jaar  woningen te bouwen. Die 
zijn hard nodig om onder andere starters, 
ouderen en alleenstaanden in onze 
gemeente een passende woning te bieden. 
Wij hebben vooral meer appartementen en 
betaalbare woningen voor jonge mensen 
nodig. Een deel hiervan bestaat uit sociale 
woningbouw en middenhuurwoningen, 
want daar is behoefte aan. En die behoefte 
zal de komende jaren alleen maar nijpender 
worden.

Meer dan aantallen
Maar het is niet alleen een kwestie van 
locaties en mogelijkheden om te bouwen 
vinden en die bij elkaar op te tellen. Want 
waaraan heeft uw dorp of wijk behoefte? 
Extra woningen betekent verandering. 
Misschien in karakter, privacy, winkels en 
andere voorzieningen, verkeer en parkeren, 
levendigheid of de groene omgeving. Dát 
maakt, dat we u hard nodig hebben om tot 
de best mogelijke invulling van onze 

woningbouwopgave te komen.

Adviesmakers gezocht
We nodigen u daarom van harte uit om met 
elkaar te werken aan een goed onderbouwd 
advies aan de gemeenteraad. Een advies op 
basis van de wensen, kansen en (on)
mogelijkheden in uw dorp of wijk. Een 
werkwijze en advies vóór en door inwoners. 
Hoe ziet u wonen in de toekomst voor u? 
Wat zijn de grootste problemen? En vooral: 
hoe lossen we dat samen op en komen we 
tot een gezamelijk antwoord op de vraag 
naar woningen? Hoe gaat dat in zijn werk? 
U hoort er meer over tijdens de 
gebiedsbijeenkomst. Lees verder om te 
weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Ook aan georganiseerde bewoners- en 
belangenorganisaties, die niet aan een dorp 
of wijk gebonden zijn, vragen we om hun 
advies voor de hele gemeente uit te 
brengen. Zo proberen we iedereen ‘aan 
tafel’ te krijgen.

Verder na de gebiedsbijeenkomst
Na de gebiedsbijeenkomst heeft u tot half 
februari de tijd om per dorp of wijk met 
elkaar, onder begeleiding van de 
gebiedsmakelaars, tot een of meer adviezen 
te komen. Dat geldt ook voor de 
belangenorganisaties. Daarna zullen wij 
alle adviezen ordenen. We denken daar half 
maart mee klaar te zijn. Vervolgens 
bundelen we deze in het gemeentebrede 
advies aan de raad. Naar verwachting kan 
de gemeenteraad het advies behandelen in 
haar vergadering van juni. Het advies 

gebruiken we ook als bouwsteen voor ons 
nieuwe woonbeleid en de omgevingsvisie.

Gemeenteraad kijkt mee
We zorgen ervoor dat de raadsleden het 
werk goed kunnen volgen: we informeren 
ze vooraf over onze aanpak, ze kunnen 
meeluisteren bij de presentaties van de 
adviezen en hierover vragen stellen en we 
presenteren de voorlopige resultaten. Zo 
kunnen zij in juni goed geïnformeerd een 
besluit nemen.

Naast het op deze pagina beschreven participatietraject starten wij bij deze de werving 
voor een kennisteam van experts dat op vrijwillige basis het gemeentebestuur de 
komende jaren wil adviseren. Hiertoe nodigen wij inwoners uit, die bijzondere kennis 
hebben op een terrein dat direct te maken heeft met wonen in de gemeente De Bilt. 
Denk bijvoorbeeld aan expertise op het gebied van volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling 
of duurzaamheid. Herkent u zich hierin, dan nodigen we u van harte uit om u aan te 
melden. Dat kan door een mail te sturen naar samenwerkenaanwonen@debilt.nl. 

Oproep kennisteam

Drie sporen
De gemeente zit intussen niet stil. Naast het samen met inwoners zoeken naar nieuwe 
woningbouwlocaties, zet de gemeente in op drie sporen om het nijpende woningtekort 
aan te pakken:
-  We stellen sinds vorig jaar eisen aan projectontwikkelaars om een bijdrage te leveren 

aan onze ambitie om sociale en middenhuurwoningen te bouwen. 
- Die ambitie houden we ook hoog bij het ontwikkelen van gemeentelijke locaties. 
-  Verder zijn we in gesprek met de provincie Utrecht over het bouwen buiten de 

bebouwde kom bij Maartensdijk.

Gebiedsbijeenkomsten

We beginnen onze zoek-
tocht met een digitale 
bijeenkomst per dorp of 
wijk. We hebben onze 
gemeente daartoe opge-
deeld in 9 gebieden.

In deze bijeenkomst geeft 
de gebiedsmakelaar u 
tekst en uitleg over de 
woningbouwopgave en 
wat we met elkaar gaan 
doen.
Wij nodigen u vooral uit 
om uzelf te organiseren 
en aan de slag te gaan. U 
leest verderop hoe u zich 
daarvoor kunt aanmelden. 
Deze gebiedsbijeenkom-
sten houden we op de 
volgende avonden vanaf 
19.30 uur:

Bilthoven: Centrum en Overbosch maandag 23 november
Bilthoven-Noord dinsdag 24 november
Bilthoven: Brandenburg e.o. maandag 30 november
Bilthoven: de Leijen dinsdag 1 december
De Bilt woensdag 25 november
Groenekan dinsdag 1 december
Hollandsche Rading maandag 23 november
Maartensdijk maandag 30 november
Westbroek woensdag 25 november

Aanmelden gebiedsbijeenkomst
U kunt zich tot uiterlijk aanmelden door een bericht te sturen naar 
samenwerkenaanwonen@debilt.nl. Vermeld in de onderwerpregel van uw mail: 
aanmelding gebiedsbijeenkomst en in uw bericht in welk dorp of welke wijk u woont en 
uw volledige naam. In onze ontvangstbevestiging ontvangt u de link naar de 
gebiedsbijeenkomst. We gebruiken hiervoor het programma Zoom. Bij veel aanmeldingen 
organiseren we een extra gebiedsbijeenkomst op een andere datum. U kunt zich ook 
telefonisch aanmelden bij de gebiedsmakelaar. Kijk hiervoor bij ‘Meer informatie’.

Inwonerpanel
Veel inwoners dachten al eerder mee over het woningbouwvraagstuk. In september 
beantwoordden ruim 700 deelnemers aan het inwonerpanel vragen over wonen in 
onze gemeente. De samenvatting van hun antwoorden en het hele rapport vindt u op  
www.debilt.nl/inwonerpanel.

Nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven van de voortgang in de andere dorpen en wijken en de 
verdere totstandkoming van het eindadvies, dan kunt u zich abonneren op de 
nieuwsbrief Samen werken aan wonen. Dat kan via de pagina www.debilt.nl/
woningbouw.

U vindt meer informatie op 
www.debilt.nl/woningbouw. 
Uw gebiedsmakelaar beant-

woordt graag uw vragen 
persoonlijk.

Kijk op de dorpspagina op 
onderaan www.debilt.nl wie 
de gebiedsmakelaar voor uw 

wijk of dorp is of vraag er 
naar via 030 - 228 94 11.

Meer informatie

Wat eraan voorafging
Een eerder woningbouwplan werd 
ingetrokken. Dit was in januari 2020 de 
aanleiding tot gesprek tussen inwoners en 
gemeente over locaties, woonwensen en 
een nieuw participatieproces.

Hier kunt u alles over teruglezen op
www.debilt.nl/woningbouw.
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15 verhalenboekjes (pockets) 
overal vandaan €2,-. Tel. 
06-14040516

Stevige box Bopita. Afm. 
98x95, hoogte 90 cm. Met 
lade en extra bodemplaat. In 
prima staat, alleen gebruikt 
voor kleinkinderen. Prijs 
€25,-. Tel. 030-2292431

Francien kattenpuzzel 1000 
stukjes. €12,50. Tel. 0346-
243758

Marjolein Bastin puzzel stier/
koe, 1000 stukjes. € 12,50. 
Tel. 0346-243758

Beeldjes van gips om te schil-
deren. Leuk voor kinderen 
€10,-. Tel. 0346-243758

Mooie kinderstoel grenen-
hout, eetblad afschroefbaar, 
hoogte zitting verstelbaar, 
€17,50. Tel. 06-30693144

Bruin, kort dames lerenjack, 
gedragen, mt 44 €30,- Tel. 
06-53441095

Honden pilotenjack voor 
hond schofthoogte 40 cm, 
€7,50, hondenfohn, € 7,50. 
Tel. 06-53441095

Voor de liefhebber 80 mooie 
sierpillendoosjes uit diverse 
landen plus rekje, €49,95. Tel. 
06-53441095

Honeywell mobiele aircooler 
met 25ltr tank voor water en 
ijsblokjes. Prijs €50,-. Tel.06-
82342339

Krat vol met kinderboekjes en 
kinderspeelgoed voor €19,-. 
Dit is beslist een spotprijsje. 
Tel. 06-16641083 

6 dozen met familiespe-
len, waaronder de nieuw-
ste spellen uit “Ik hou van 
Holland”. nieuw €15,00  Tel. 
06-16641083 

7 bekende kinderboekjes 
€4,50. Tel. 06-16641083 

Activiteiten

Nootjes
De Vierklank 14 11 november 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

  

Te koop aangeboden 
12 stuks VERZILVERDE 
artikelen zoals kandelaars, 
vazen, suikerpot e.a. €75,-. 
Tel 030-2290561

HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

Spel script o gram van Jumbo 
€5,-. Nw hobbyboeken 
Ondori o.a. knuffeldieren van 
vilt en lappenpoppen van stof 
€5,- p.s. Tel. 030-2202996

Nieuw haakboek Amigurumi-
knuffels €10,-. Carl ponshulp 
nog in verpakking 25cm lang 
€5,-. Tel. 030-2202996

Grote zak met nieuw inpak- 
en cadeaupapier €5,-. 
Kinderboek met 31 liedjes en 
tekst van Berend-Botje €5,-. 
Tel. 030-2202996

Lastrafo en lasmasker util 
50 20/380 volt €49,50. Tel. 
0346-211738

Electrische voetenbad met 
massage als nieuw €10,-. Tel. 
030-2290561

12 gezelschapsspellen e.a. 
€25,-. Tel. 030-2290561

Rolgordijn beige met beves-
tiging breed 117cmx175cm 
lang nieuw €7,50 Tel. 030-
2290561

Vogelkooi wit als nieuw €10,-
. Tel. 030-2290561

3 bijna nieuwe pannen van 
Herman de Blijker, 2 koeken-
pannen en een grote braad-
pan. Wegens wisselen van 
kookplaat. €40,-. Tel. 030-
6331609

8 boeken van Ernst Wiechert 
.o.a.Het simpele leven en 
de witte buffel .€2,-. Tel. 
06-14040516

Een venetiaans geheim .Een 
triller van Ian Caldwell en 
Dustin Thomassen .€1,50. 
Tel. 06-14040516

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

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

Tuinvreugde is de natuurlijke hovenier.
Wij adviseren, ontwerpen, leggen aan en onderhouden, samen 
met u, of geheel in ons beheer. Kijk op www.tuinvreugde.nl 
of bel Marcel: 06 21290891 voor een gratis kennismaking.

Wij hebben heel veel mooie en betaalbare woonaccessoires 
en cadeautjes. Ook voor o.a. krijtverf en toebehoren kunt u 
bij ons terecht. Volg ons op FB voor meer info en de laatste 
nieuwtjes. Onze openingstijden zijn woensdag -en vrijdag-
middag van 13u-17u, en vanaf a.s. zaterdag tot eind dit jaar 
ook elke zaterdag van 11u-16u. Graag tot ziens bij Jopie’s 
Wonen, Dorpsweg 91 in Maartensdijk.

Luister, zing en knut-
sel je ook weer online 
mee met kinderclub De 
Regenboog op zaterdag 
14 november?  YouTu-
be kanaal: Kinderclub 
de Regenboog.

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

Wij van Vulpen Facilitaire 
uit Loosdrecht zoeken een 
SCHOONMAKER(STER) 
voor 3 halve dagen. 
Werktijden ongeveer vanaf 
06.00 uur tot 11.00 uur op 
diverse locaties in Het Gooi. 
Rijbewijs verplicht! U kunt 
bellen met 035-5827277

Ik zoek een huishoudelijke 
HULP voor 1 a 2 uur per 
week. Ik woon in De Bilt. 
Tel. 0620971660

Stal Ruigenhoek in 
Groenekan is op zoek naar 
medewerk(st)er voor de 
zaterdagochtend en vakan-
ties. Vind jij het leuk om 
PAARDEN te verzorgen? 
Ben je sportief? Ben je mini-
maal 15 jaar? Ben je bijna 
altijd beschikbaar? Neem dan 
snel contact op 06-20415198

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-

ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

De Groene Tuinman wiedt en 
schoffelt, snoeit en zaagt, plant 
en voert groenafval af en geeft 
advies voor €30,00 per uur, 
afval €30 per volle Volvo, over-
leg en pauze in tuin op 1,5m.   
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl, www.groene-
tuinman.nl.

Ervaren jonge vrouw biedt zich 
aan als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Referentie mogelijk tel 
0612316999

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

Wie heeft er een 
PAARDRIJBAK in Groenekan 
waar ik 2x per maand een uurtje 
in mag rijden? Uiteraard tegen 
vergoeding. Tel. 06-21526956

Te huur OPSLAGRUIMTE 
± 90m2 geïsoleerde schaaps-
kooi op grens B'hoven/M'dijk 
€490,- p/m Tel. 06-19216193 

Op ‘t bankje
Het bankje blijft een aantrekkingskracht op mij uitoefenen, 
want hoewel ik dit keer niet van plan was erheen te gaan ben 
ik er opeens toch weer. Er zit niemand en dat is wel te begrij-
pen want het wordt al wat killer. Er is vandaag al een bui ge-
vallen dus zie je veel mensen een jas met capuchon dragen. 
Ikzelf trouwens ook. Langslopende mensen zullen wel den-
ken die is een beetje lijp. Maar zoals meestal komt er toch 
nog iemand mijn richting op. Het is een wat oudere vrouw 
met een kleurig mondkapje op. Op afstand vraagt ze me of 
ik verstand van een mobiele telefoon heb. Volmondig ja durf 
ik niet te zeggen, maar ik weet de mijne goed te bedienen, 
dus zeg ik maar dat ik er een beetje van weet. ‘Ik moet mijn 
dochter bellen, maar ik hoor niets. Ik bied aan ernaar te kij-
ken en vraag of ze de telefoon op het bankje wil leggen. Ze 
begrijpt dat ik afstand wil houden dus legt ze haar telefoon 
op de andere kant van waar ik zit neer en gaat een eindje 
verderop staan. Ik pak hem op en kijk er vanaf mijn eigen 
kant naar. Ik zie al gauw dat het volume op nul staat en dat 
waarschijnlijk dat de reden is. Ik zet het op volume op vol en 
al heel gauw daarna gaat haar telefoon. Ik leg die gauw weer 
aan de andere kant neer en gebaar dat ze op kan nemen. En 
ja hoor. Ik hoor haar zeggen dat een aardige meneer het pro-
bleem met de telefoon opgelost heeft. Ik wil verder eigenlijk 
niet horen wat ze zegt, maar ik begrijp dat haar dochter deze 
kant op wilde komen maar geen verbinding met haar moeder 

kreeg. Ik hoor haar zeggen waar ze nu is en begrijp daaruit dat 
ze hier zal worden opgehaald. Als het gesprek is afgelopen 
kijkt de vrouw mij opgelucht aan ‘Nog heel erg bedankt voor 
het oplossen van mijn probleem’, zegt ze met een vriendelijke 
lach. Ik vertel wat het probleem was en leg uit wat ze moet 
doen als het nog een keer gebeurt. ‘Dat vergeet ik nooit meer’, 
zegt ze. Ze vertelt dat haar dochter met haar boodschappen 
wilde gaan doen. ‘Ze woont in een dorp en komt graag deze 
kant op. Ik ben niet zo handig met die telefoon. Tim, de zoon 
van mijn dochter, heeft me geleerd hoe ik met een tablet om 
moet gaan en dat deed hij best goed. Ik denk dat als hij in het 
onderwijs gaat werken vast een uitstekende leraar zou zijn. 
Jammer genoeg zie ik hem door het coronavirus niet meer zo 
vaak.’ De vrouw is weduwe en kan zich heel goed alleen red-
den maar ze mist wel een maatje, zegt ze. Haar dochter heeft 
na een scheiding op een datingsite een nieuwe man gevonden 
en dat schijnt heel goed te gaan. ‘Ze heeft echt een lot uit de 
loterij, zegt ze zelf. Daarom wil ze mij ook aan het daten zet-
ten. Maar ik zie dat helemaal niet zitten en al helemaal niet 
op zo’n televisieprogramma als First Dates. 
Het lijkt me vreselijk als je daar geze-
ten hebt en de volgende dag in de su-
permarkt komt’, zegt ze lachend. ‘Ze 
weten dan allemaal dat je op zoek 
bent. Nee, ik heb het eigenlijk best 
naar mijn zin. Alleen in deze corona-
tijd loopt alles anders. Ik ging altijd 
graag naar de schouwburg of naar 
een concert, maar dat kan al een tijdje 
niet meer.’ Dan stopt er een 
auto bij het bankje. ‘Daar is 
ze’, en weg is ze.

Maerten
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www.parelpromotie.nl

100% coronaproof 
geboortekaartjes bestellen? 

Kijk dan op onze website 
naar de uitgebreide collectie 
familiedrukwerk en mail ons.  

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 
T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Leerlingen na training 
gedreven in debat

door Guus Geebel

Onder leiding van Aart van Harten, trainer bij onder meer het Catharijne Convent in Utrecht, 
hielden leerlingen van groep 8 van juf Judith Haak in de Julianaschool een debatwedstrijd. 

Een week eerder hadden de deelnemers al geoefend. Zij kregen drie stellingen 
voorgelegd waarover drie groepen met elkaar in debat gingen. De ene 

groep als voorstander van de stelling de andere tegen. 

Voormalig wethouder Arie-Jan 
Ditewig, kinderburgemeester 
Carmen Braak en Denise Go-Feij 
vormden de jury. Ditewig geeft de 
leerlingen vooraf nog de tip mee 
om een seconde na te denken voor 
je iets zegt en luid en duidelijk te 
spreken. De eerste stelling wordt 
op een scherm ingeleid door een 
meisje van Syrische afkomst en 
luidt: Als je vlucht voor armoede 
moet je ook in Nederland kun-
nen verblijven. De voorstanders 
van de stelling vinden dat vluch-
telingen met kinderen die alleen 

Nederlands spreken en hier al 
lang wonen hier moeten kunnen 
blijven. Tegenstanders leggen 
de nadruk op overbevolking die 
daardoor kan ontstaan waardoor 
een tekort aan woningen komt en 
er geen grond overblijft voor de 
voedselvoorziening. Daarna re-
ageren de leerlingen op elkaars 
argumenten. Dat er geen ruimte 
meer zou zijn kan wil een voor-
stander oplossen door in te pol-
deren. De slotopmerking van de 
voorstanders was dat je in een 
land waar niets is en je geen geld 
hebt onmogelijk opnieuw kan 
beginnen. ‘Daarom zijn wij voor 

de stelling als je vlucht voor ar-
moede moet je ook in Nederland 
kunnen blijven. Een tegenstander 
legt de nadruk op het verdwijnen 
van natuur en dieren als er te veel 
mensen en huizen komen.

Stellingen
De volgende stelling waarover 
gedebatteerd werd luidt: Dure 
merkkleding moet verboden 
worden op school. De voorstan-
ders vinden dat dit voor kinderen 
waarvan de ouders dit niet kunnen 
betalen vaak moeilijk is. Zij wor-

den eerder gepest en daarom moet 
het dragen van dure merkkleding 
verboden worden. Tegenstanders 
van een verbod vinden dat ieder-
een moet kunnen dragen wat zij 
of hij wil. Ze moeten er niet over 
opscheppen. De laatste stelling is: 
TikTok moet verboden worden. 
Aart van Harten vertelt dat Tik-
Tok  een Chinese sociale media-
app is waarmee leuke korte mu-
ziekvideo’s gemaakt en gedeeld 
kunnen worden, maar waarmee 
ze ook alles over je te weten kun-
nen komen. Voorstanders van het 
verbod vinden dat de Chinezen 
ermee kunnen manipuleren en ze 

bij je gegevens, wachtwoorden en 
foto’s kunnen komen. Een ander 
stelt dat er andere platforms zijn 
waar ze niet bij kunnen. De tegen-
standers van een verbod denken 
dat TikTok veel mensen opvro-
lijkt in moeilijke tijden en dat het 
een leuke vrijetijdsbesteding is, 
en dat je zelf van alles kan doen 
om manipulatie te voorkomen. 

Beoordeling
Jurylid Arie-Jan Ditewig vond 
het opmerkelijk dat de leerlingen 
bij een digitaal eigentijds onder-

werp er allemaal vol voor gingen. 
‘Jullie gingen daar uitstekend 
mee om. Dat was bij de andere 
onderwerpen minder. Het viel op 
dat bijna iedereen bij het TikTok 
onderwerp meteen in de houding 
stond en zeer geargumenteerd 
was.’ Jurylid Denise Go-Feij 
komt tenslotte met de uitslag. Het 
onderdeel presentatie is gewon-
nen door de groepen van de B 
groepen bij alle drie de stellingen. 
Het onderdeel teamwork werd ge-
wonnen door de A groepen. Het 
onderdeel argumentatie ging nipt 
naar de A groepen die daarmee de 
debatwedstrijd wonnen.

De jury van de debatwedstrijd Denise Go-Feij, kinderburgemeester Carmen Braak en Arie-Jan Ditewig.

Aart van Harten leidt de debatwedstrijd onder toezicht oog van juf Judith Haak.

Corona krijgt 
tennis niet klein

door Kees Diepeveen

Op de persconferentie van het kabinet van 13 oktober jl. zijn extra 
maatregelen aangekondigd om een snelle verspreiding van het co-
ronavirus te stoppen. Ook de sportverenigingen hebben hier mee te 
maken. Een rondje langs de tennisverenigingen Helios in Bilthoven, 
Tautenburg in Maartensdijk en Het Kraaienveld in Westbroek geeft 
een beeld hoe de verenigingen zich hebben aangepast aan de nieuwe 
regels.

Ondanks dat naast de sportkantines en terrassen nu ook kleedkamers en 
douches gesloten zijn is de animo van jeugd en senioren om te tennis-
sen en tennislessen te volgen onder de huidige omstandigheden onver-
minderd groot bij alle drie de verenigingen. Doordat alle competities en 
toernooien stil liggen is het vrij spelen toegenomen, soms door dezelfde 
teams om in training te blijven. Bij Helios zijn er ook regelmatig kleine 
interne wedstrijdjes waarvoor iedereen zich via het baanreserveringsys-
teem moet inschrijven waarbij dit systeem tevens de aanwezigheidsre-
gistratie voor Corona is. Natuurlijk houden alle verenigingen zich aan de 
heersende veiligheidsvoorschriften. Overal is desinfectiemateriaal aan-
wezig. De verenigingen merken ook dat leden bij klachten ook meteen 
thuisblijven en niet op de club komen. Zolang het weer het toelaat gaan 
ook de wintertrainingen door. 

Dubbelspel
De trainingen voor de jeugd verlopen prima is het bericht van alle drie 
de verenigingen. De trainers doen hun uiterste best om leuke trainingen 
te maken waarbij de afstandsregels zo veel mogelijk gelden. Door de 
huidige situatie lijkt de jeugd extra gemotiveerd om te komen tennissen. 
Voorzitter Leendert van Bree van Helios geeft aan:’ Het heeft wat tijd ge-
kost voordat het 1,5 meter afstand houden bij het dubbelspel goed werd 
nageleefd. De spelers die op één helft van de baan staan, houden zich 
over het algemeen goed aan deze regel. De tennisbond suggereert dat je 
dan af en toe wel eens een bal moet laten gaan. Maar ja, competitief als 
we zijn, dat gaat ook wel eens mis, dat moet ik eerlijk toegeven’. Voor-
zitter van de jeugdcommissie van Tautenburg Linda de Groot:’ Het gaat 
bij ons prima. Het belang van hardop communiceren met je tennispartner 
over de tactiek en positie deed men al tijdens het spelen maar is nu nog 
belangrijker. Maar dat zit er nu wel in bij onze speelsters en spelers’. Teu-
ni Brocker secretaris van het Kraaienveld: ‘onze leden zijn er inmiddels 
ook aan gewend en doen echt hun best om zich aan de regels te houden’. 

Zomer Challenge
Tautenburg organiseert voor de jeugd regelmatig events, waarbij wed-
strijden een onderdeel kunnen zijn. Op dit moment staat er echter niets op 
stapel. Bij Helios worden er periodiek interne wedstrijdjes gespeeld, zei 
het toch wat minder dan vóór de Coronaperiode. Wel komen ouders soms 
met de kinderen mee om samen vrij te spelen. Dit geldt evenzeer voor 
het Kraaienveld. Teuni: wij houden het ook bij trainen en onderling vrij 
spelen’. In de zomerperiode hebben meer mensen de weg gevonden naar 
de tennisbanen van Helios en Tautenburg. Linda de Groot en Leendert 
van Bree geven beiden aan dat het drukker is geworden op de banen. Lin-
da: ‘Wij hebben een actie uitgezet voor senioren in de zomermaanden. 
een aantrekkelijk zomerlidmaatschap inclusief deelname alle events en 
toernooien. Dit heeft goed gewerkt en heeft tot een aantal nieuwe leden 
geleid en dus meer drukte op de baan’. Leendert geeft aan dat dit ook bij 
Helios zijn vruchten heeft afgeworpen:’ Wij hebben behoorlijk wat extra 
leden gekregen door de zogenaamde Zomer Challenge, een kortdurend 
lidmaatschap, juist aantrekkelijk voor diegenen die op een andere wijze 
niet konden sporten. En diverse Zomer Challenge leden zijn daarna ook 
gewoon lid geworden’. Teuni: ’Bij het Kraaienveld hebben geen extra 
activiteiten plaatsgevonden gedurende de vakantieperiode en is het le-
dental stabiel gebleven’. 
De tennisverenigingen hopen dat de daling van het aantal besmettingen 
zal doorzetten en dit ertoe leid dat er minder strenge veiligheidsmaatre-
gelen nodig zijn die de tennisverenigingen evenals andere sportvereni-
gingen weer wat meer bewegingsruimte geven. 

Voor de jongste jeugd heeft Tautenburg op vrijdag 30 oktober een 
halloween-event georganiseerd. 20 Kinderen hebben verkleed op het 
tennispark spellen gedaan, getennist en gezocht naar een griezelschat...
in de buitenlucht... met 1,5 m afstand. 



Pareltjes
Een vroege ochtend buiten, waar de mist condenseert in dauw-
druppels op de planten. Dankzij het zonlicht, dat langzaam door de 
wolken breekt, schitteren de fijne waterdruppels als parels op het 
gras. Wie knielt ziet het wonder van de reflectie. De druppels weer-
spiegelen de omgeving ondersteboven, in de fotografie ‘het glazen 
bol effect’ genoemd. Een betoverend beeld en een verrassende blik 
in een extra dimensie, puur natuur.

Het belooft een mooie dag te worden. Zo’n dag die mensen naar bui-
ten lokt, op de fiets, wandelend of met de scootmobiel. Zij koesteren de 
warmte uit de corona van de zon, op advies van de rijksoverheid in groep-
jes van twee. De zon, zo’n 150 
miljoen kilometer bij ons van-
daan, biedt energie en vitamine 
D om virussen mee te verdrijven. 
Zonne-energie is wat we deze da-
gen nodig hebben. Een kostbare 
schittering.         (Karien Scholten)

In haiku: 

Dauw in pareltjes
Weerspiegelt pure natuur
Siert het vroege gras
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advertentie

Ouderenzorg
Er komt een tijd dat kinderen hun ouders gaan verzorgen. Zo ga ik iedere week naar mijn 

moeder en dan kletsen we wat, ik doe wat klusjes in de tuin en soms drinken we gezellig een 
biertje. En gelukkig heb ik best veel broers en een zus, dus mijn moeder wordt goed verzorgd.

Bij bomen gaat het net iets anders. 
Oude bomen verzorgen over het al-
gemeen tot aan hun dood de klein-
tjes. Van beuken is bijvoorbeeld be-
kend dat de grote bomen die vrijwel 
al het zonlicht wegnemen, voeding 
via de wortels doorspelen aan hun 
kroost. Als de ouder uiteindelijk 
doodgaat en instort komt er licht op 
de bodem en kunnen de kleintjes 
beginnen aan hun opmars. Tiental-
len jaren zorgt de ouderboom na het 
moment van sterven nog voor de 
kleintjes. De ouderboom verrot en 
vergaat langzaam. Beetje bij beetje 
wordt de ouderboom omgezet in 
humus dat weer wordt opgenomen 
in de grond als de ideale voedings-
bodem voor de nakomelingen.

Maar doet er dan helemaal nie-
mand iets voor de oudjes onder de 
bomen? Ja, gelukkig wel. Meer en 
meer, komt het uit Engeland over-
gewaaide, veterane boombeheer in 
zwang. Tot voor kort had Neder-
land maar heel weinig oude vetera-
ne bomen. Meestal worden, in ons 
overijverige kikkerlandje, de half-
was bomen gekapt. En als ze dan 
tegenwoordig toch ouder worden 
komt de uit Amerika overgewaaide 
veiligheids- en claimcultuur om de 
hoek. Een onveilige boom moet 
weg of anderszins ‘onschadelijk’ 
gemaakt worden. Maar een hand-
jevol boomverzorgers en natuur-
beschermers ziet in dat juist oude 
veterane bomen belangrijk zijn. Er 
zijn bepaalde paddenstoelen, in-

secten en ander leven dat volledig 
afhankelijk is van veterane bomen. 
Daarnaast zijn deze oude knakkers 
vaak broed- en schuilplaatsen voor 
vogels en vleermuizen.

Op Houdringe staan aardig wat van 
die bejaarden. Voornamelijk eiken. 
Nu is bekend dat eiken er hónder-
den jaren over kunnen doen om te 
sterven. Een ultra lange oude-dag 
zal ik maar zeggen. In het verlengde 
van de Visserssteeg even ten noor-
den van de Magnifieke Eik staat 
in een houtwal een ogenschijnlijk 
dode boom. Zelfs onze boomcon-
troleur dacht dat de boom al dood 
was en adviseerde om de boom te 
vellen in verband met gevaar voor 
het publiek. Na mijn cursus over 

Veteraan-boombeheer weet ik be-
ter. De eik heeft zich in twee delen 
gesplitst. In vakjargon heet dit het 
opdelen in functionele eenheden. 
Het kan zelfs in drie of meer func-
tionele eenheden. In dit geval heeft 
de eik nu twee functionele eenhe-
den, met een dood deel. En meer 
naar de weide het nog levende deel. 
Juist door zich kleiner te maken, in 
dit geval te delen, rekt hij zijn oude 
dag. En daarom blijft deze eik mooi 
staan. Ook krijgt hij deze winter 
wat extra voeding. 
Ik zeg, een stevig staaltje ouderen-
zorg.

Joris Hellevoort
Boswachter Utrechts Landschap

Veterane eik op Houdringe met links het dode deel en rechts het levende. 
(foto Joris Hellevoort)

Oude Biltsche Meertje 
ligt er weer prachtig bij

 
Al enkele jaren wordt door een groep vrijwilligers het onderhoud 
gedaan van het oude Biltsche Meertje, gelegen direct naast de The-
resiaschool in Bilthoven. Dit jaar heeft dat door de Coronacrisis 
niet kunnen gebeuren.

De Stichting Vrienden van het oude Biltsche Meertje heeft besloten 
het geplande onderhoud zowel in het voor- als najaar niet door te laten 
gaan omdat het niet verantwoord was om een (grote) groep vrijwilli-
gers bij elkaar te brengen, ook al was dat in de open lucht. De Stichting, 
die zich vooral tot doel stelt om deze mooie plek te beheren, behouden 
en beschermen, heeft er met de hulp van de gemeente de Bilt  toch voor 
kunnen zorgen dat het oude Biltsche Meertje er weer prachtig bij ligt. 

Ontmoetingsplek
Het oude Biltsche Meertje is een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Kinderen uit de buurt, van de naast gelegen Theresiaschool en Bui-
tenschoolse opvang maken er graag gebruik van om lekker te spelen 
en kennis te maken met de natuur. Ook voor volwassenen is het een 
heerlijke plek om even te ontspannen of te wandelen. Vooral de ‘oud 
Bilthovenaren’ hebben mooie herinneringen aan deze plek waar ooit de 
ijsbaan was en waar mensen vanuit de wijde omtrek naar toe kwamen 
om even ‘pootje te baden’. Ook zijn er dagelijks vrolijk spelende hon-
den te zien en speciaal daarvoor is enige tijd terug een ‘hondentoilet’ 
geplaatst. Ook daar wordt veel gebruik van gemaakt. Zie voor info op 
www.vriendenoudebiltschemeertje.nl.               (Ad van Gameren)

Het oude Biltsche Meertje ligt er weer prachtig bij. (foto Maarten 
van Haaff)

Paddenstoelen op boomresten
Geïnspireerd door het artikel over paddenstoelen in De Vierklank van 

vorige week maakte Eugène Jansen nog een aantal foto’s.

De geweizwam.

De laatste resten van een boomstam worden massaal opgeruimd.

Kleverig koraalzwammetje.
Mail om te bestellen:
info@naastdeburen.nl

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
11-11

Do.
12-11

Vr.
13-11

Za.
14-11

Zo.
15-11

Kipsaté met atjar, 
frietjes en kroepoek

“Albondigas” 
Spaanse gehaktbal-
letjes met gekruide 

aardappel en groenten

Gebakken roodbaars 
met saffraansaus en 

frietjes

Groentekroket met 
gekruide aardappel 

en boontjes

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Spekkoek  
met kokoscrème en vruchtjes € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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