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Uniek zonneﬁetspad in
Maartensdijk in gebruik genomen

27e jaargang

21 juli 2021

• si s 19
nd

29

door Kees Diepeveen
Na een voorbereiding van een maand is woensdag 14 juli het 330 meter lange zonneﬁetspad
langs de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk in gebruik genomen. Voor zover
bekend is dit het langste zonneﬁetspad ter wereld. Het gaat om een pilotproject
van de provincie dat tenminste 5 jaar zal duren.
Het zonneﬁetspad bestaat een
kunststof, licht-doorlatende toplaag van ongeveer 0,5 cm dik.
Deze is vuilafstotend en stroef
dankzij de doorzichtige coating
waardoor ﬁetsers niet bang hoeven
te zijn dat ze op glibberige zonnepanelen moeten rijden. Onder de
toplaag zitten zonnecellen tussen
glasplaten, die ze beschermen tegen mechanische belasting, strooizout en weersinvloeden. Het ﬁets-

Pilotproject
De openingshandeling werd verricht door basisscholieren van groep
7 van de School met de Bijbel uit
Maartensdijk, die samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van
de Provincie Utrecht en wethouder
Madeleine Bakker van de gemeente
De Bilt het ﬁetspad ‘open’ ﬁetsten.
De belangstelling van de pers was
groot, omdat het zonneﬁets-pad
een wereldprimeur is. In dit pilot-

en het landschap niet wordt aangetast. Daarom zijn dit soort innovaties
hard nodig om ons doel te halen en
de duurzame mobiliteit in onze provincie te stimuleren en ook de wegeninfrastructuur te verduurzamen.
Dit zonneﬁetspad in Maartensdijk
past daar perfect in. Het kan zeker
40 huishoudens van stroom voorzien maar ook fungeren voor straatverlichting’.
Wethouder Madeleine Bakker is

Op de meterkast is af te lezen hoeveel energie er is opgewekt en aan het
netwerk wordt afgegeven.
de opening’. Ook Michiel, Reinder,
Ruben en Bart vinden het leuk en
bijzonder om aan de opening mee te
werken: ‘Heel bijzonder om als een
van de eerste gemeenten in Nederland zo’n zonneﬁetspad te hebben
waarmee energie wordt opgewekt.
Het is een betere manier dan zonnepanelen of grote windmolens in het
weiland’. ‘Het weiland moet groen
blijven’ aldus de jongens.

een elektrakast geplaatst met daarop een meterkast. Hierop kunnen
de gebruikers van het zonneﬁetspad zien wat de actuele opbrengst
per Kilowattuur is, de totale opbrengst per Megawattuur maar ook
de C02 besparing. Kortom hoeveel
duurzame energie het ﬁetspad levert en hoeveel er naar het netwerk
gaat en wat er aan C02 wordt bespaard. De Provincie Utrecht voert
het project uit in samenwerking
met aannemer Structon Civiel en
Kast
In het midden aan de oostelijke zij- producent SolaRoad.
kant van het 330 lange ﬁetspad is

Raad debatteert over
werkafspraken tot
verkiezingen
De leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel uit Maartensdijk rijden als eersten over het nieuwe
zonneﬁetspad.
pad is comfortabel, voldoet aan
alle veiligheidseisen en is vorstbestendig. Toekomstbestendig is
het zonneﬁetspad ook, want de
wegdekmodules zijn ﬂexibel aan
te passen met nieuwe en doorontwikkelde generaties zonnecellen.

project wordt dubbel gebruik wordt
gemaakt van de ruimte: zowel voor
ﬁetsen als voor het opwekken van
duurzame energie aan het netwerk.
Een dergelijk ﬁetspad past in het
beleid van de provincie Utrecht om
haar weginfrastructuur te verduurzamen en minder fossiele brandstoffen
te gebruiken. Bovendien kan het op
ruimere schaal worden toegepast
wanneer het project succesvol verloopt. De Provincie Utrecht heeft
voor dit traject gekozen omdat het
kon worden gecombineerd met
groot onderhoud van het ﬁetspad.
Energieopwekking
Gedeputeerde Arne Schaddelee onderstreept het belang van deze pilot:
‘De provincie Utrecht wil in 2040
energieneutraal zijn. Het opwekken
van duurzame energie met zonnepanelen in wegen lijkt kansrijk te zijn.
Hierbij wordt de wegverharding
dubbel gebruikt waardoor er geen
natuur- of landbouwgrond nodig is

trots te kunnen samenwerken in
deze pilot met de provincie om
duurzame energieopwekking te integreren in de infrastructuur: ‘Ik roep
onze scholieren en inwoners op zoveel mogelijk gebruik te maken van
dit unieke zonneﬁetspad. Dit is niet
alleen goed voor de opwekking van
duurzame energie, maar ook voor
onze gezondheid en vitaliteit’.
Milieu
Leerkracht Harry Prosman van de
School met de Bijbel uit Maartensdijk kreeg een telefoontje van de
Provincie met het verzoek of zijn
klas wilde meewerken aan de opening van het zonneﬁetspad: ‘Ik was
direct enthousiast, temeer omdat ik
het in de klas met de leerlingen heb
over onderwerpen als: windmolens,
zonnepanelen, natuur en milieu omdat dit in ons dorp actuele onderwerpen zijn. Met de leerlingen vind ik
dit een heel waardevol project en
daarom werken we graag mee aan

advertentie

door Guus Geebel
De gemeenteraad debatteerde op 8 en 13 juli over de politieke consequenties die zijn ontstaan door het vertrek van VVD-wethouder
André Landwehr. Een motie ingediend door Johan Slootweg werd
aangenomen. Een motie van Forza De Bilt om een aantal overwegingen tot de verkiezingen als uitgangspunt te hanteren werd door alle
andere fracties verworpen.
De motie Slootweg vraagt het college de periode van het zomerreces in samenwerking met een vertegenwoordiging uit de raad en de grifﬁe te benutten voor het zorgvuldig formuleren van een aantal werkafspraken voor raad
en college en deze begin september, voorafgaand aan het nieuwe vergaderseizoen van de raad, in een werksessie te presenteren aan de raad.
Het werd een langdurig debat waarin de fracties aangaven hoe zij in de
nieuwe situatie met drie wethouders verder willen.
Afspraken
Er lag een brief voor waarin het college op basis van gesprekken met nagenoeg elke fractie constateert dat er breed draagvlak is om als raad met
het college te komen tot werkbare afspraken en een hanteerbare agenda.
In diverse gesprekken is gesproken over stabiliteit, ontspanning, vertrouwen en een constructieve grondhouding. De gevoerde gesprekken geven
het college vertrouwen om deze raadsperiode samen met de raad af te
ronden. Een werkvorm zoals gehanteerd bij het crisis- en herstelplan en
het position paper wordt daarbij als waardevol ervaren.
Steun
Erik den Hertog (Bilts Belang) steunt en heeft vertrouwen in de drie overgebleven wethouders om dat te doen wat nodig is voor het algemeen
belang voor De Bilt in de ontstane situatie.
advertentie

Lees verder op pagina 3
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Westbroek
Ned. Ger. Kerk
25/07 • 10.00u - Dhr. W. M. Dijke
25/07 • 18.30u - Ds. J. H. Biewinga
01/08 • 10.00u - Ds. P. Egberts
01/08 • 18.30u – Dhr. J. Grootendorst
Bilthoven
Pr. Centrumkerk
25/07 • 10.30u - Ds. René van den Beld
27/07 • 10.30u - Zomerviering
29/07 • 10.30u - Zomerviering
01/08 • 10.30u Ds. Marjolein Cevaal - Erbrink
22/07 • 10.30u - Zomerviering
Pr. Gem. Zuiderkapel
25/07 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
25/07 • 18.30u - Prop. L. Solleveld
01/08 • 09.30u Ds. G.J. van Beusekom
01/08 • 18.30u - Prop. J. van Vliet
Woudkapel
25/07 • 10.30u - Gastpredikant
Maya Walburg
01/08 • 10.30u - Gastpredikant
Maja Nieuwenhuis
Maximaal 30 personen; aanmelden via
opgeven@woudkapel.nl
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
25/07 • 14.00u - de heer Jan Blokker
01/08 • 14.00u - de heer
Peter Kerkhove
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
25/07 • 10.30u - Gebedsviering Pastor
Gerard Weersink
01/08 • 10.30u - Eucharistieviering
Pastor Frans Zwart
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
25/07 • 10.15u - Ds. H.J. Room
01/08 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn
(nog even) besloten bijeenkomsten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
25/07 • 10.00u - Ds. H. E. Dankers
01/08 • 10.00u - Ds. G. de Fijter
Vooraf aanmelden verplicht.
Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
25/07 • 10.00u + 01/08 • 10.00u Ds. E.J.W. van Leersum
R.K. St. Michaelkerk
25/07 • 10.00u - Eucharistieviering
F. Zwarts
01/08 • 10.00u - Gebedsviering
I. Elsevier en W. Eurlings
Reserveren via www.marthamaria.nl/
vieringen
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
25/07 • 10.00u en 01/08 • 10.00 uur geen kerkdienst
Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
25/07 • 15.30u - Drs. J.P. de Man
01/09 • 15.30u - Ds. N.A. Donselaar
Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
25/07 • 10.00u - Preeklezen
25/07 • 18.30u - Ds. B.A. Zuiddam
01/08 • 10.00u - Ds. L .Groenenberg
01/08 • 18.30u - Preeklezen

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging
voor Maartensdijk en Omstreken

PKN - Herv. Kerk
25/07 • 10.00u - Ds. J.A.A. Geerts
25/07 • 18.30u - Proponent J. de Wind
01/08 • 10.00u Ds. T.W. van Bennekom
01/08 • 18.30u - Ds. J.H. de Vree

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren
Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten
Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Altijd dichtbij!
Parel Promotie

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Ontdek Fort Ruigenhoek
Ga mee met de gids van Staatsbosbeheer en ontdek Fort op de
Ruigenhoekse Dijk. De gids vertelt van alles over het fort en hoe
de soldaten er vroeger leefden.
Maar ook over de bomen en
planten en hoe die een rol speelden bij de verdediging van het
fort. Starttijd is 13.30 uur, duur
ca. 1,5 uur. Boek je ticket online
via: https://www.staatsbosbeheer.
nl/activiteiten/groene-hart-vechtstreek/ontdek-fort-ruigenhoek.
De excursie is ook te boeken
voor groepen.
Inschrijven voor
Westbroek-Open
Er komt een nieuwe versie van
11 t/m 19 september 2021 van
Westbroek-Open, mits er in september weer volop getennist kan
worden; de inschrijving is inmiddels geopend via toernooi.nl
Zomerprogramma
Mens De Bilt
Vorige week is het Zomerprogramma van Mens De Bilt
gestart. Van een workshop Netwerken, Buurtbabbels, Yoga,
Stippen, Sportdagen, Tekenen in
het Van Boetzelaerpark, Samen
Sparen, een Verliesatelier, Mahjong spelen tot een Stiltewandeling in het Noorderpark en een
excursie in de Westbroekse Zodden; er is veel mogelijk. De activiteiten zijn voor alle kernen en
leeftijden; veelal gratis en in een

Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

enkele geval wordt er een kleine
bijdrage gevraagd. Het complete
aanbod is te vinden op www.
mensdebilt.nl, of haal een flyer
bij één van de Servicecentra in
De Bilt of Maartensdijk.
Gigong in Houdringe
Vrij en goed kunnen ademen is
een rijkdom. Qigong for Health
helpt je beter te ademen en
gezond te blijven. Deze zomer
heeft Emile Weesie weer een
serie gratis lessen. Data: 23 juli,
en 13 en 27 augustus van 10.00
tot 11.00 uur (verzamelen is om
9.45 uur bij de fietsenrekken vlak
bij de Baronbrug aan de Visserssteeg – ingang via rotonde Soestdijkseweg – Groenekanseweg).
Contact: emile@yininyang.nl tel.
06 22918560.
Zomeronderhoud in
Van Boetzelaerpark
Dit jaar de Vrienden van het
Van Boetzelaerpark ook in de
maanden juli en augustus door
met de werkochtenden. Dankzij
vrijwilligers staat de ingang van
het van Boetzelaerpark aan de
Blauwkapelseweg er prachtig bij.
Maar er is nog veel meer te doen:
er is veel achterstallig onderhoud
in het park en er zijn vele handen
welkom. De werkochtenden zijn
op 31 juli en 28 augustus van
9.30 tot 12.30 uur. Naast een
start met koffie is er ook een tussentijdse pauze. De vrienden zien
er naar uit en hopen op een grote
opkomst.

Feestje voor bewoners
In de afgelopen weken waren er twee feestjes voor de bewoners van
170 woningen aan de Kometenlaan en de Planetenbaan in Bilthoven.
Daarmee werd gevierd dat twee grote verduurzamingsprojecten klaar
zijn. Onder muzikale begeleiding van een draaiorgel, kon er gratis gesnackt worden en ontvingen bewoners biologische maaltijdpakketten.
De verduurzaming van de Zuidpoolflat aan de Kometenlaan (90 woningen) en de Zonnepleinflat aan de Planetenbaan, (80 woningen) duurde
ruim een half jaar. De bewoners hebben al die tijd te maken gehad met
werkzaamheden in en om hun woning. Juist in een tijd waarin veel
mensen thuis moest werken. De opleverfeestjes waren dan ook een
blijk van waardering voor het geduld en vertrouwen dat de bewoners
hebben gehad.
Energieverbruik
Door energiebesparende maatregelen maken de woningen een sprong:
de Kometenlaan gaat van gemiddeld energielabel F naar gemiddeld label A. De Planetenbaan van gemiddeld energielabel D naar gemiddeld
label B. Daarbij zijn de flatgebouwen en de woningen gasloos gemaakt.
Waar nodig kregen huurders een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet.
Buurtkamer Kometenlaan
Bij het opleverfeestje aan de Kometenlaan werd de sleutel van de verbouwde Buurtkamer symbolisch weer overgedragen aan de vrijwilligers. Zij gaan de komende maanden met Mens De Bilt en bewoners
aan de slag om de ruimten weer in te richten en een nieuw programma
te maken voor ontmoeten en verbinden in de buurt. In de hoop dat de
Buurtkamer in september weer open mag.

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf begin oktober 2021 zijn er weer
onderweg-diensten.
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
25/07 • 09.30u - Samendienst in
Ontmoetingskerk Maartensdijk
01/08 • 09.30u - Samendienst in
Ontmoetingskerk Maartensdijk
Dienstenweer vrij toegankelijk.
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
25/07 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
25/07 • 18.30u - Ds. A.A.W. Boon
01/08 • 10.00u - Ds. K. Groenendijk
01/08 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel
Besloten karakter en digitaal via
kerkomroep.nl.
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
25/07 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder
01/08 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder
PKN - Ontmoetingskerk
25/07 • 09.30u - Ds. R. Alkema
01/08 • 09.30u Mevr. ds. K. Vos-Buteijn
St. Maartenskerk
25/07 • 10.00u - Eucharistieviering
Pastor Jozef Wissink
01/08 • 10.00u - Gebedsviering
A. Sonderman
Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Vakantie, tijd voor mooie plannen
of om gewoon thuis te ontspannen
velen zijn dan wel weg
je vindt nog altijd bij pech
lieden die een hulpdienst bemannen

Bewoners van de Kometenlaan vieren het einde van de renovatie.
(foto Janny Smits)

Limerick

Guus Geebel

Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

Wat kost een waardige begrafenis met
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook
hoog in het vaandel.

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.
Bekijk alle tarieven op: kvanasselt.nl/kosten/

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

of bel Kees van Asselt:

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

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) .
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RTV De Bilt zoekt buurtreporters
en redacteuren
door Henk van de Bunt
Regio TV De Bilt is een ambitieuze club van mensen die willen laten zien wat er allemaal
gebeurt in gemeente De Bilt. Met meer dan 20 vrijwilligers worden daarover televisie- en
radio programma’s gemaakt. Daarnaast informeert RTV De Bilt de inwoners over de
het nieuws en de gebeurtenissen in de 6 kernen niet alleen via ons radio- en
televisiekanaal maar ook via ze website(s) en onze social media kanalen.
In verband met uitbreiding en aanvulling van de programma’s is de
organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om het team
te versterken. Concreet wordt gezocht naar redacteuren die nieuws
verzamelen, buurtreporters en
mensen die ervaring hebben met
het maken van filmpjes en het
monteren ervan.
Ogen en Oren
Fredie Blankestijn vertelt: ‘Als
redacteur houd je je bezig met het
nieuws uit onze regio. Je vertaalt
het nieuws naar artikelen voor
onze website en voor ons televisiekanaal. De inspanning die we

Niek Visscher

van je vragen is een paar uur per
week. Een goede beheersing van
de Nederlandse taal is hierbij wel
een vereiste.
Een buurtreporter is onderdeel van
een klein team. Dit team bestaat
uit twee of drie personen dat verslag doet uit hun eigen woonkern.
Door middel van een mobiele telefoon of later met professionele
camera’s maken zij zelf filmpjes
of interviews uit hun woonkern en
een paar maal per maand een korte
videoreportage mee. Buurtreporters zijn ‘de ogen en de oren van
de buurt’ en schrijven en vertellen
over het weer, het nieuws’.
Iedereen
‘Iedereen kan buurtreporter worden voor Regio TV De Bilt: De
filmpjes worden uitgezonden op de
lokale zender te zien o.a. via Ziggo
43 en KPN 1480. We zetten deze
filmpjes ook in op onze andere kanalen zoals facebook en YouTube.
Een buurtreporter maakt met regelmaat filmpjes; dat kan gaan over
aankondigingen van evenementen,
een nieuwtje, een opmerkelijk feit,
een leuke foto...Noem maar op.
Als het maar lokaal is. Alles wat
een buurtreporter aanlevert word
door de eindredacteur van Regio
TV De Bilt geplaatst.

21 juli 2021
helpt 50+ers met hun carrière. Beiden besteden naast hun werk tijd om
het nieuws uit Hollandsche Rading
onder de aandacht te brengen. Bij
grotere kernen kunnen er wellicht
meerdere buurtreporters zijn; in
Bilthoven liggen wijken als Noord
en Centrum wel ver uit elkaar. Afhankelijk van de belangstelling kun
je misschien nog wel meer ‘verfijnen’. Ook de (vrije-)tijdsfactor is
van invloed op de beschikbaarheid.
Laten we daarom eerst maar even de
belangstelling vastleggen. Dat kan
via fredieblankestijn@gmail.com’.

Kernen
Een buurt is een gebied binnen
een bebouwde kom van een dorp Judith Schoorlemmer
dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.
Vervolg van pagina 1
Wijken zijn onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm ‘Een pessimist ziet moeilijkheden bij elke gelegenheid, een optimist en
van bodemgebruik of bebouwing dat ben ik, ziet kansen in elke moeilijkheid. Ook kansen om het anders
overheerst, zoals bijvoorbeeld in- te doen. Als je altijd doet wat je altijd deed, krijg je altijd terug wat je
dustriegebied, woongebied met altijd kreeg.’ Hij raadt aan te kijken bij andere gemeentes. Wethouder
hoogbouw of laagbouw. Een wijk Dolf Smolenaers zegt dat het college blij is met de duidelijke boodbestaat veelal uit één of meerdere schap van de raad dat we het met elkaar moeten gaan doen. ‘Ook met
buurten. RTV De Bilt ‘overspant’ de brede steun voor de overgebleven collegeleden om door te gaan. Als
de gehele gemeente De Bilt; dus college hechten wij aan de waarde van continuïteit.’
alle zes kernen inclusief buurten
en wijken. Buurtreporters komen Gedrag
dan ook bij voorkeur ‘verspreid’ In de tweede termijn zegt Werner de Groot (CDA) erop te vertrouwen
over alle zes kernen. Groot voor- dat in het zomerreces samenwerking tussen college, raad en griffie
deel hierbij is het kennen van de goede werkafspraken oplevert. Donja Hoevers (D66) heeft waardering
buurt. Fredie Blankestijn: ‘Wan- voor de opzet van de motie van Johan Slootweg en het initiatief. De
neer je echt het oog en het oor van fractie wil een positieve bijdrage aan het proces leveren. Jette Muijsson
de buurt wilt zijn, dan woon je er (Beter De Bilt) komt met een stelling die zij toepasselijk vindt: ‘Wij bebij voorkeur. Je kent mogelijk de oordelen ons eigen gedrag op basis van intenties, maar anderen beoorbuurman op de hoek en omgekeerd delen we alleen maar op gedrag.’ Theo Aalbers (ChristenUnie) omarmt
is het handig, wanneer de buurt dat het college kiest voor de ware democratie door te zoeken naar een
weet bij wie in de buurt ze kunnen meerderheid, niet op basis van vooraf gemaakte afspraken, maar door
aankloppen.
de dialoog met alle partijen op zoek naar een meerderheid.’
Hollandsche Rading
‘Zo hebben we in Hollandsche
Rading al een team gevormd, bestaande uit 2 betrokken inwoners;
Niek Visscher en Judith Schoorlemmer, beiden ondernemers. Niek
runt een dagbesteding voor (licht)
dementerende ouderen en Judith

advertentie

Kansen
Johan Slootweg (SGP) diende de motie in omdat hij al heel lang meeloopt en naar een andere manier van debatteren in de raad streeft. Hij
ziet nu kansen om dit te bereiken. Henk Zandvliet (GroenLinks) benadrukt het belang van de griffie bij het formuleren van werkafspraken en
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) noemt de motie tegen de grondwet.
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt de motie niet nodig en stemt daarom
tegen. Hij wil alle mogelijkheden openhouden en ziet in de motie beperkingen. Hagedoorn pleit wel voor een nieuwe bestuurscultuur. De
PvdA trekt samen op met ChristenUnie, SP en Fractie Brouwer in het
Lokaal Sociaal Verbond.
College
‘Het college ziet de motie als een uitgestoken hand voor de start van
het proces om het formuleren van werkafspraken samen op te pakken’,
aldus wethouder Smolenaers. ‘Ik heb veel goede intenties in het debat
gezien, maar ook escalerende woorden. Wij voelen ons niet comfortabel als hier het proces stopt.’ De wethouder heeft ook fracties gezien die
over hun schaduw heenstappen. De motie Slootweg kreeg 15 stemmen
voor en 11 tegen. Tegenstemmers waren de VVD die alle voorstellen op
hun merites zal beoordelen, Forza De Bilt, ‘het is tegen de grondwet’ en
PvdA, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer, ‘de motie is overbodig’.

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

Het college van B en W dat tot de verkiezingen de gemeente De Bilt
zal besturen.
advertentie

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

GRATIS BEZORGSERVICE
Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

www

Alleen donderdag
Alle stamppotten en
rauwkost salades

€ 0,90

100 gram

Heel kilo

500 gram

€ 1,49

Nu

Notenafdeling:

€ 2,99

Desem stokbrood

Nieuw...

Cashew pedis

om zelf af te bakken

€3,99

Pak 2 stuks

€ 0,99

Per part

Volop de aller lekkerste
kersen van onze vaste teler..!!

Van onze patissier

Van onze bakker
Desem
Toscaans donker

€ 3.95

Heerlijke pitloze
watermeloenen

Denk aan de vitamine!!

Wilde perziken

Vrijdag en zaterdag
Kervel soep

Per bak

€ 1,49

Zoet en sappig

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

½ liter

Eindelijk zomer..!!

Hollandse
Trostomaten

€ 2,79

Vers van de traiteur

Pasta bresaola

Met olijf – tomaat - rucola

€ 15,95

Heerlijke
Friandises

100 gram

€ 14,95

Gebakken zeebaars

Per portie

Kip tikka masala

€ 1,59

Met basmati rijst
26
07

Cassis-Pecan taart
Nu

€ 1,75

100 gram

27
07

28
07

€ 1,25

Kapucijnersschotel

100 gram

€ 0,89

Extra malse

€ 6,99

Doos 6 stuks

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 22 vrijdag 23 en zaterdag 24 juli.

Krop sla

Nu

Gesneden

€ 1,99

Extra sweet ananas

OPENINGSTIJDEN

Volle bak

Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

DONDERDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

DAGSPECIAL:

SAMEN
VOOR

BBQ PAKKET

20.-

4 HAMBURGERS, 4 WORSTJES,
4 KIPDIJ SATE, 4 FILETLAPJES

WEEKVOORDEEL
KIPFILET
GEMARINEERD OF NATUREL

VARKENSHAAS
MEDAILLON SPIESEN
KIPSHOARMA

MAANDAG & DINSDAG

VRIJDAG & ZATERDAG

4+1
GRATIS

WOENSDAG
WOENSDAG GEHAKTDAG

500 GRAM

6.50

KIPSCHNITZELS
VARKENSSCHNITZELS
KALFSCHNITZELS
RUNDERSCHNITZELS

2 VOOR

DEENSE BROODJES

8.

-

4+1
GRATIS

Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

1 Kg | 7.50
1 Kg | 8.50
1 Kg | 8.50

ONZE SPECIALITEITEN

500 GRAM

5.98

IVM DE ZOMERVAKANTIE
ZIJN WIJ VAN 6 T/M 25
AUGUSTUS GESLOTEN.
VANAF 26 AUGUSTUS ZIJN
WIJ WEER GEOPEND!
Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

VLEESWAREN TRIO
Kiprollade
Kalfsrollade
Spekrollade

KAAS
3 X 100
GRAM

6.98
SALADE TRIO

Filet Americain
Beenhamsalade
Grillworst salade

BOEREN AMBACHT
GEVULDE BRIE

500 GRAM

7.50

100 GRAM

1.75

WORSTJES TRIO
3 X 100
GRAM

4.98

2 livar worstjes
2 duitse braadworstjes
2 berner worstjes

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 22 juli t/m woensdag 28 juli

SAMEN
VOOR

8.-
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Over de grens van De Bilt
en Maartensdijk
door Henk van de Bunt
‘Wie per auto de bebouwde kom van Maartensdijk binnenrijdt, passeert een blauw bord
met daarop de tekst: ‘Maartensdijk, gem. De Bilt’. Het omgekeerde: ‘De Bilt, gem.
Maartensdijk’ klinkt aanzienlijk minder vertrouwd in de oren. Toch komt je
laatstgenoemde combinatie in stukken uit de vorige eeuw af en toe tegen.
Het betreft een Maartensdijks
buurtschap dat in de loop der jaren werd aangeduid met namen
als Steenstraat, Biltstraat, Biltkant,
Biltschestraatweg, Steinenburg en
dus ook De Bilt’. Kees Floor vervolgt zijn verhaal in De Biltse Grift
van juni 2017: ‘Tot 1954 strekte
het grondgebied van de gemeente
Maartensdijk zich uit van de grens
met Noord-Holland in het noorden tot voorbij de Steenstraat van
Utrecht naar De Bilt (de huidige
Utrechtseweg/Biltsestraatweg) in
het zuiden. Het gedeelte van deze
weg tussen Fort De Bilt en de Werken bij Griftenstein lag daardoor
op Maartensdijks grondgebied.
Hetzelfde gold voor de aangelegde
zijwegen Steinenburglaan en Veldzichtstraat’.

sinds 2001 in De Bilt is opgegaan.
Achterwetering, Nieuwe Wetering,
Groenekan en Hollandsche Rading
zijn eerder als buurtschappen van
het gerecht Oostveen opgegaan in
Maartensdijk. Een aantal kernen is
opgegaan in de gemeente Utrecht,
zoals Blauwkapel, de Gagel en
Tuindorp. De kern Steinenburg is
in 1954 al bij de gemeente De Bilt
gekomen’. Deze grenswijziging
in 1954 maakte abrupt een einde
aan de toepasbaarheid van de formuleringen Maartensdijk, (post de
Bilt) en De Bilt, gem. Maartensdijk. Het gedeelte van buurtschap
Steinenburg ten oosten van de A27
kwam bij de gemeente De Bilt; bewoners die gewend waren De Bilt
als woonplaats op te geven, konden daar gewoon mee doorgaan.
Het gebied tussen Fort De Bilt en
Adresseringen
de A27 viel voortaan onder de geVolgens Kees Floor waren de adres- meente Utrecht; de bewoners daar
seringen, die gebruikt werden niet zouden De Bilt niet langer als hun
eensluidend: ‘Zo vinden we in de woonplaats opgeven.
telefoongids van 1940 de vermelding A. Diekema, Steinenburglaan
1 te Maartensdijk (Post de Bilt).
Diezelfde Diekema kreeg in datzelfde jaar een vergunning voor het
planten van bomen en het bouwen
van een kippenhok achter zijn huis
op de Steinenburglaan 1, De Bildt.
Er blijft ook in de telefoonboeken
ruimte voor De Bilt. Zo bevat het
telefoonboek van 1950 een vermelding van F. van ‘t Hooft, arts, Steinenburg 22, De Bilt.
Grenswijzigingen
Historisch gezien was het aantal
kernen van de gemeente Maartensdijk nog veel groter. De Historische
Vereniging Maartensdijk vermeldt
hierover op haar website: ‘In totaal
zijn in de geschiedenis elf kernen
te onderscheiden: Achterwetering,
Achttienhoven, Blauwkapel, de
Gagel, Groenekan, Hollandsche
Rading, Maartensdijk, Nieuwe Wetering, Steinenburg, Tuindorp en
Westbroek. Een aantal kernen is
door herindelingen meerdere keren
opgegaan in grotere gemeenten,
zoals Achttienhoven, dat eerst opging in Westbroek en in 1956 met
Westbroek in Maartensdijk, dat

hij tot 1944 vervulde. In dat jaar
kreeg die gemeente een NSB’er
(A.G. Jongsma) als waarnemend
burgemeester en na de bevrijding
zou Tjalma tot 1947 nog weer
kort functioneren als burgemeester van Maartensdijk. Anton Gerrit
Jongsma was lid van de NSB. Op
11 juli 1942 werd hij benoemd tot
burgemeester van Krommenie. Op
hem werd op 27 september 1943
getracht een aanslag te plegen. Hij
was persoonlijk betrokken bij de
arrestaties van onderduikers. Vanaf
oktober 1944 was hij waarnemend
burgemeester van Maartensdijk. Na
de bevrijding werd hij ten gevolge
van het Zuiveringsbesluit ontslagen
als burgemeester. Jongsma werd in
1948 door het Amsterdamse Bijzondere Gerechtshof veroordeeld
tot een gevangenisstraf van vijftien
jaar en na beroep werd hij door de
Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf (met aftrek).

Het complex Steinenburg, dat als adres Utrechtseweg 378-392 heeft,
bestaat uit een aaneengesloten rij van acht woningen van twee en drie
bouwlagen. Op de kaart staat De Bilt, maar dat is ten onrechte, omdat
Steinenburg toen nog niet op Bilts grondgebied lag. (foto Utrechts archief)

De Steinenburglaan is één van de kleine straatjes (doodlopend) langs de
Utrechtseweg in De Bilt.
zou van zijn ontslag nog wel nader
bericht ontvangen. In den gemeenteraad is ten sterkste tegen deze
wijze van ontslaan geprotesteerd.
Met 13-1 stem werd een motie
Swaan aangenomen, om zoowel tot
den minister van Binnenlandschen
Zaken als tot den Commissaris der

Koningin een protestschrijven te
richten tegen de wijze waarop de
heer Udo werd ontslagen’.
In 1948 werd Tjalma opgevolgd
door mr. Hans Heinrich Schuller,
die tot zijn pensionering in 1973
aan zou blijven.

De riksja rijdt weer
Sinds 2017 rijdt in De Bilt een riksja voor mensen die wel weer eens
de wind in de haren willen voelen maar niet zelf meer kunnen fietsen. Vooral bewoners van verzorgingshuizen hebben daar gebruik
van gemaakt maar ook met zelfstandig wonende ouderen rijden de
vrijwilligers graag rond.
Na een jaar, waarin er vanwege Corona nauwelijks kon worden gereden, zijn nu de eerste fietsritjes gemaakt met de bewoners van de
Bremhorst. Zij genoten zichtbaar van de verrassende mogelijkheid op
de fiets buiten te zijn, de omgeving te verkennen. Dat zorgde voor veel
lachende gezichten onderweg.
Het riksja-project is een activiteit van de stichting Riksja De Bilt en
inmiddels is de fondsenwerving in gang gezet voor de aanschaf van een
nieuwe tweede riksja waardoor er vanaf eind augustus nog meer ouderen of mensen met een beperking mee kunnen voor een gratis ritje. Het
idee van de riksja-ritjes komt uit Denemarken en het werd vervolgens
door de Fietsersbond ook in ons land geïntroduceerd onder het motto
‘Fietsen Alle Jaren’.
Heeft u interesse in een ritje met de riksja of kent u iemand die dat graag
zou willen, aarzel niet en neem contact op met stichting Riksja De Bilt.
Dat kan zowel via email (riksjadebilt@xs4all.nl) als telefonisch (06
34184509). Ook voor nieuwe vrijwilligers is plaats, zeker als straks de
nieuwe fiets geleverd is.

Burgemeesters
De Steinenburglaan komt ook voor
in het verhaal over de Maartensdijkse burgemeesters van voor die
annexatie c.q. uitruil van delen
van de toen bestaande gemeenten
De Bilt, Maartensdijk en Utrecht
in 1954. Roelof Tjalma werd in
1936 benoemd tot burgemeester
van Maartensdijk; een functie, die

Steijnenburglaan
Meteen na de oorlog werd hij vervangen door D. Udo, die hiervoor
raadslid van de gemeente Maartensdijk was geweest. In archiefstukken
(bron Utrechts Archief) leest Jan
Maasen van de Historische Vereniging Maartensdijk, dat Udo op de
Steijnenburgerlaan (thans De Bilt)
woonde; dus aan de eis tot wonen
in de gemeente werd toen voldaan.
De beëindiging van zijn kortstondige burgemeesterscarrière verliep
nogal tumultueus. Anne Doedens
ontdekt in het Handelsblad van 2
oktober 1946: ‘De waarnemend
burgemeester van Maartensdijk - de
heer Udo - is zondagmorgen telefonisch ontslagen, daar de gestaakte
burgemeester Tjalsma weer in zijn
functie is hersteld. Een en ander
heeft in de gemeente Maartensdijk
nogal beroering gewekt, daar men
zich met de wijze van ontslaan niet
kan vereenigen. De heer Udo werd
n.l. opgebeld door den waarnemenden Commissaris der Koningin in
Foto Koch (Hilversum) maakte deze foto in 1936 met de Maartensdijkse Utrecht, die hem meedeelde, dat de
Brandweer t.g.v. de installatie van de heer Roelof Tjalma als burgemeester heer Tjalsma met ingang van 1 October weer in functie zou komen; hij
van Maartensdijk. (uit de verzameling van Koos Kolenbrander)

Zowel bestuurder als passagier zijn blij met de Riksja.
advertentie
Bijou & Me | Bijouterie - Juwelier - Horlogerie
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -

ook via WhatsApp

VERKOOP VAN:

• horloges

• sieraden (bijoux, zilver en goud)

• mode accessoires

veel sieraden van NL ontwerpers

• gedenksieraden

MERKEN O.A.: OLYMPIC | CAMP & CAMPS | QOSS | EUFRASIA
SEE YOU MEMORIAL | FUSHI | BIBA | FRANK 1967

Ideaal voor onderweg,
op vakantie of om te proberen:

Louis Widmer
Mini gezichtscrèmes 10 ml.
Je kunt deze Louis Widmer mini’s alleen kopen in de winkel!

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
OVENVERSE
GEVULDE KOEKEN

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties
Beveiliging

NU
VERKRIJGBAAR
VANAF

5.50

Telefooninstallaties

Per stuk

Computernetwerken

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

€ 1,25

FOCACCIA MET
TOMAAT EN
OLIJVEN
Nu

€ 3,50

Maertensplein 20 Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT
Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

winkels

Lokale bedrijven vindt u op
www.vierklank.nl/bedrijven

Parel Promotie
ontwerp+print+druk

Uw lokale
drukwerkspecialist

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Altijd in voor
drukwerk en
bijkomende
werkzaamheden .
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Landwaart Culinair
Voor de beste salades, groente, fruit en traiteur
moet je bij Landwaart Culinair zijn! Wij vertellen
u graag meer over onze culinaire prestaties en
de mogelijkheden voor catering.... [lees meer]

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

U vindt ons in de online bedrijvengids

LINNERIEANNELIES.NL

Parrel Promotie
Pa
Promotie
ontwerp+print+druk

Ook voor

LANGE
■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE
■ RADIATORBETIMMERINGEN

OOG

■ (INLOOP-) KASTEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN

posters
of
banieren

• A0 (84 x 118 cm)
of 100 x ... cm
• glans of mat laminaat
mogelijk

Boordevol
creativiteit

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan
wasmachines, drogers, koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.
Vink Witgoed levert en plaatst óók deze
fantastische Quooker kranen!
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één

kraan! Verrassend! toch?

vertrouwd en prettig dichtbij

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl
(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

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

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.
WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3 ■ 3615 AE Westbroek ■ Tel. 0346-281459 ■ vinkwitgoed.nl
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Van het Emmaplein naar
de Julianalaan
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe
centrum wordt binnen korte tijd verwacht. 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 boodschappen, 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 redacteur Veroniek Clerx - zoekt de weg terug
en werkt aan een rondleiding. Deze
keer aandacht voor het Emmaplein
en de Julianalaan, dat zich na de
oorlogsjaren in de vorige eeuw met
de Vinkenlaan ontwikkelde tot een
middenstandskwartier.
Visgerei
In 1975 kwamen Jan en Mia Nieberg met hun beide kinderen naar
Bilthoven. Ze namen op het adres
Emmaplein 3-7 het warenhuis van
de firma Dijkman over. Jan (’38)
en Mia (’42) waren als piepjonge
Amsterdammers in Weesp een
bloemenwinkel gestart. Jan was
bloemist van origine en Mia had de
kweekschool voor de detailhandel
gevolgd. Naast bloemen en planten
verkochten ze er visgerei, dierbenodigdheden en tuingereedschap.
Omdat Weesp geen vervolgopleiding voor de kinderen bood, begonnen ze uit te zien naar een andere
winkellocatie. Een vertegenwoordiger van de handelsonderneming
Heybroek zette hen op het spoor
naar Bilthoven.

21 juli 2021

Ontmoetingen bij WVT
‘Het eerste clubgebouw van Wijkvereniging Tuindorp (WVT) verscheen in 1959. De WVT was al in 1923 gestart als buurtvereniging
van de Bilthovense wijk Tuindorp. In de loop der jaren is de WVT uitgegroeid tot een activiteiten- en dienstencentrum waar de hele Biltse
en Bilthovense gemeenschap gebruik van kan maken. In 1973 werd de
naam veranderd in Vereniging voor Samenlevingsopbouw - Wijkvereniging Tuindorp’.
Aldus Rienk Miedema en Ellen Drees in hun fotoboekje ‘Een rondje De
Bilt - Bilthoven in de jaren 50-60 en 70. De allereerste Kindervakantieweek vond plaats in 1969 en heette toen nog Kinder Kermis Vakantieweek. Jaar na jaar een groot succes.

Emmaplein 3-7 in de jaren ’70. Het bovenhuis van nummer 3 was bewoond
door de familie Jonker. Boven nummer 7 was de familie Dijkman blijven
wonen (Foto privécollectie familie Nieberg).

Grasmaaijer
Het gezin vestigde zich in 1976 als
een van de eersten aan de nieuwgebouwde Rogier van der Weijdenlaan. Hun zoon en dochter konden
direct beginnen op de Van Dijckschool. Zoon ging in de buurt op
voetbal, bij FAK (Flinke Aanpak
Kameraden). De club lag vlak achter Inventum. Dochter zocht het
liever in paarden. Zij meldde zich
bij manege de Paddock. Jan: ‘Als
de kinderen ’s middags uit school
kwamen dan gingen wij ook naar
huis om te eten. Aanvankelijk
konden we de uitstalling gewoon
op straat laten staan. Maar op een
Boottocht
gegeven moment werd er een grasDe firma Dijkman (Elektra, Radio, maaier gestolen tijdens onze afweSanitair, Huishoudelijke Artikelen zigheid. Vanaf dat moment bleef er
en IJzerwaren) zocht opvolgers. altijd één van ons in de winkel.
Dat werden Jan en Mia Nieberg,
die het assortiment aanpasten. Hema en Blokker
Huishoudelijk en IJzerwaren wer- Begin jaren ’80 kwam er concurden aangevuld met een sleutel- rentie van Hema en Blokker. Dat
makerij, rookwaren, gloeilampen, waren landelijke ketens in huishoutuingereedschap en grasmaaiers. delijke artikelen. De zaken gingen
Net als Dijkman vóór hen werden achteruit, ook al omdat de firma
de Niebergs verkoopvertegenwoor- Heybroek stopte met de financiediger van
handelsonderneming ring van de zaak. Jan en Mia gaHeybroek, die was gevestigd aan ven de winkel aan de Emmaplein
de andere kant van het spoor. Hun op, om naar de Julianalaan 8 te
sigarettenautomaat stond bij café- verhuizen, de rechterzijde van het
restaurant De Schouw, de buren voormalige pension Ravenhorst.
links, in de zaak. Mia: ‘De gloei- De familie Klapwijk - Ravenhorst
lampen kwamen van Philips en wij was daar juist gestopt met de speelhadden uitstekende verkoopcijfers. goedwinkel. De Niebergs werden
Zo goed dat we samen met andere zodoende de buren van kruidenier
topverkopers in het land een busreis IJff, die in het rechterdeel zijn winnaar Londen kregen aangeboden, kel had. Heel rouwig waren ze niet
met alles erop en eraan: een hotel, om de verandering, want hun nieueen show en een boottocht op de we verkooplocatie midden in het
Theems’.
centrum, vonden ze veel gezelliger.
Het Emmaplein, aan de andere kant

van de weg, was ver weg geweest
voor de klanten, nog afgezien van
de voortdurende verstoring door de
spoorbomen.
Jan en Mia stortten zich in het
verenigingsleven. Naast de winkeliersvereniging waren ze trouwe
aanhangers van het plaatselijke carnaval. ‘In die tijd had je behalve de
Weergodden ook de Club van 111.
Onze zoon was lid van het jeugdcarnaval. Als winkeliers maakten
we praalwagens voor de optocht en
die van ons heeft vaker de eerste
prijs gewonnen’, vertelt Mia terwijl ze trots de foto’s laat zien van
hun ‘aangeklede’ rode stationwagen met aanhanger.

Jan Nieberg en zijn vrouw Mia Uriot zetten zich ook ruim twintig jaar
in voor Woonspraak (de belangenbehartiger van alle huurders van
SSW). [foto Henk van de Bunt]

Inbraak
Mia: ‘Aan de Julianalaan hadden
we ook weer rookwaren en een
messenkast. Die trokken nogal de
belangstelling. Soms was die aandacht niet zo aangenaam; er is verschillende keren bij ons ingebroken. Op een goed moment werden
de beveiligingseisen en de verzekeringskosten voor ons niet meer
te dragen. Jan: ‘In 2000 zijn we
gestopt vanwege mijn gezondheid.
We zijn 25 jaar winkeliers geweest
in Bilthoven, met niks begonnen
en met niks geëindigd. Maar we
hebben wel veel gelachen en als
ik nu door dorp loop word ik nog
Gekneld tussen Gert IJff en Top betrokken zij de rechterzijde van het vaak door de mensen herkend’.
voormalig pension Ravenhorst (Foto privécollectie familie Nieberg).

Afscheid
Bij het afscheid van de Beheerder Welzijnsvereniging Guido tref ik Dores Lignac aan de koffie; ‘Mijn zoon was er bij 52 jaar geleden’. Dores
is daar na al die tijd nog enthousiast over. Het werd zo leuk geleid. Het
betekende voor haar een levenslange verbinding met de WVT waar ze
op allerlei manieren creatief en administratief bij betrokken is. In de
jaren ‘90 gaf ze muziekcursussen, met raakvlakken op het gebied van
cultuur en literatuur. Tussen 2013 en 2016 verzorgde ze een groot deel
van de administratie en de telefonische contacten.
Opnieuw
De muziekcursussen heeft ze opnieuw opgepakt. De combinatie muziek - beeld en geluid valt bij veel volwassenen in de smaak. Inmiddels
maakt Dores deel uit van het bestuur dat graag gebruik maakt van haar
jarenlange ervaring. Ze is ervan overtuigd dat WVT het honderdjarige
jubileum in 2023 op zijn slofjes gaat halen ondanks de coronaperikelen:
‘Ik doe dit werk niet voor de waardering maar omdat het nodig is en
gedaan moet worden. Doordat wij er zijn, komen heel veel mensen uit
hun schulp’.
Baarn
Annie Hoolwerf en haar man Ben van Os wonen in Baarn. Ze zijn beide
enthousiaste keramisten. Zij ontdekten de WVT tijdens een aflevering
van ‘Kunst uit eigen Provincie’, ook al zo’n traditiegetrouw product. Zij
stelden er hun keramiek tentoon en bij het opruimen na afloop staken ze
meteen een handje toe. Sindsdien is Annie actief in de ondersteuning:
van de catering, bij de streetdance, het klaverjassen, de rommelmarkt,
boekenmarkt enzovoort. Haar man Ben is van de techniek en een vaste
kracht bij het Repair Café. De coronatijd was een gemis voor heel veel
mensen, weet Annie, maar ze is er weer bij. Het is zo’n leuke groep
mensen en ik vind het zo belangrijk om dingen te doen waar een ander
(Veroniek Clerx)
beter van kan worden. 				

Annie Hoolwerf en Dores Lignac (r) steken regelmatig de handen uit
de mouwen bij WVT.
advertentie

Kleintje
op komst?
Bestel bij ons
de geboortekaartjes!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15,
info@parelpromotie.nl
tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager

Zoekt nieuwe medewerkers
Samen met alle collega’s, doen wij ons uiterste best
om iedere klant naar alle tevredenheid te helpen.

Wij willen ons team graag aanvullen met:
Medewerker verslijn (brood, vleeswaren, slagerij, kaas)
20 tot 32 uur per week, flexibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag
bereiden, vullen en bestellen van producten
helpen van klanten
Wij bieden een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden en
een uitstekende collegiale sfeer. Bij interesse ontvangen wij graag een brief met c.v., deze
mag u persoonlijk in de winkel afgeven of mailen naar MAM@jumbo.com.
Ook zijn wij op zoek naar mensen die naast hun opleiding een aantal uren willen
werken in de avonduren of op zaterdag, voor de afdelingen:
Brood / vleeswaren
Beschikbaar in de avonduren door de week tussen
17 en 21 uur en/of flexibel inzetbaar op zaterdag
Minimaal 16 jaar

PRIMERIB LAPPEN

Malse, licht gemarmerde primerib lappen; super zacht
en zeer smaakvol, super op de BBQ!!
Kort en fel rosé bakken, ca 2 tot 3 min.
100 gram

2,65

SATÉVLEES

Van de bovenbil gesneden, mals, mager & gemarineerd
met ketjap, sambal, kruiden, knoflook. Ook lekker te
combineren voor uw eigen shaslick...
500 gram

4,99

ITALIAANS ZOMER ROLLETJE

Heerlijke combinatie; dunne biefstukschnitzel ingerold
met rucola, rozemarijn, mosterd, pijnboompitjes...
Aanbakken en zachtjes afbraden; ca. 3-5 min. 100 gram

1,95

KIP ROLLADE

De heerlijke één-persoons gekruide rollade van ca 150
gram per stuk; gemaakt van kipdijfilet; panklaar!!
Ca. 25 min. braden; in de oven op 150°C
100 gram

1,25

LASAGNE

Laagje voor laagje gemaakt; met o.a. HOH gehakt,
tomaten, bechamelsaus, oregano en geraspte kaas.
Ca. 30 tot 35 min. op 150°C in de oven
100`gram

1,10

KIP SLEETJE

Kassamedewerker
Beschikbaar in de avonduren door de week tussen
17 en 21 uur en/of flexibel inzetbaar op zaterdag
Minimaal 16 jaar

Oosters gemarineerde stukjes kipfilet op een bedje van
Oosterse groente, met kruiden, cashew noten.....
Ca. 25 min. in de oven op 150°C
100 gram

DKW en zuivel
12 tot 32 uur per week
Vullen van de vakken overdag/avond
Minimaal 15 jaar
Ben je geïnteresseerd?
Kom dan bij ons langs en vraag bij de servicebalie om een sollicitatieformulier.
Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen
voor een gesprek.

TOPPERS
LEKKERE ZOMER
HAKT
BOEREN GE
te
ve knapperige groen
gro
t
me
kt
ha
Gekruid ge
ONBLEU'S
KIPGEHAKT CORD
; gepaneerd

t ham en kaas
Kipgehakt gevuld me

1,65

500 gram

4,99

2 stuks

3,50

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

Maertensplein 16
3738 GK Maartensdijk
Tel. 0346-211711

Kijk voor nog meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 19 juli t/m zaterdag 24 juli.
Zetfouten voorbehouden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
We kunnen er niet omheen: er is haast geboden! We hebben het te lang niet
serieus genomen en voor ons uit geschoven. Terwijl het toch zo’n 40 jaar
geleden al duidelijk was dat er iets moest veranderen. Het energieverbruik
moest omlaag. Ook al omdat de kosten snel opliepen.

STAPEL
KORTING

collectie
eren- en baby
h
,
se
m
a
d
e
d
op

1 ARTIKEL = 30% KORTING*
2 ARTIKELEN = 40% KORTING*
3 ARTIKELEN (of meer)= 50% KORTING*
* M.U.V. Basis artikelen, hoogzomer- en nieuwe collectie.
Niet geldig i.c.m. reeds afgeprijsde artikelen.

Begin jaren ‘80 organiseerden WVT en FNV-De Bilt samen met de toenmalige energiebedrijven PUEM (elektra) en GZO (gas) een energiemarkt
met informatie en advies over energiebesparing. We kregen daarbij medewerking van de landelijke stichting ‘Energie Anders’ en ‘Stop de Woonlastenstijging’.
Vijftien jaar later werd op initiatief van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt in het kader van een project rond energie hier en in Gakpe
(Benin) campagne gevoerd voor het isoleren van woningen onder de titel:
Energieke Koppeling.
Weer 15 jaar later is BENG! opgericht. Die heeft inmiddels ook aardig aan
de weg getimmerd zodat je zou verwachten dat het iedereen nu weet dat isoleren noodzakelijk is. Maar helaas: wanneer BENG! in Brandenburg zuidwest de eigenaren van 99 woningen aanspreekt reageren daar 4 van positief.
Wie je spreekt heeft de brief niet gezien, is te druk of vindt zich te oud. De
laatsten zouden zich mogen afvragen hoe dat was toen ze zoveel jonger
waren bij de eerdere acties.
Als de respons bij zo’n gerichte actie op 99 woningen al zo laag is kun je je
afvragen hoe dat zal zijn bij de pakweg 10 duizend andere koopwoningen
in de gemeente.
2030 komt snel, geen 15 jaar meer maar 8 jaar. Hoe zullen onze kinderen
en kleinkinderen over ons oordelen als ze opgezadeld worden met klimaatproblemen?
Wim Mastop

De Vierklank

9

Generaties van Weelden
op het Emmaplein
Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe
centrum wordt binnen korte tijd verwacht. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan
de volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan
en het Emmaplein zijn de laatste jaren op de schop gegaan.
Waar deed Bilthoven boodschappen, 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 Gerrit Bloothooft - zoekt de weg terug
en werkt aan een rondleiding. Deze
keer aandacht voor het Emmaplein,
dat zich na de oorlogsjaren in de
vorige eeuw met de Vinkenlaan
ontwikkelde tot een middenstandskwartier.
Van Weelden
Al meer dan 65 jaar is er een plek
op het Emmaplein waar je een
fiets kunt kopen of laten repareren. Twee generaties Van Weelden
stonden garant voor de goede en
klantvriendelijke service, zoals je
in een dorp verwacht. Het begon
allemaal in 1955 met een werkplaats op Emmaplein 7a, het achter-terrein van de Spoorwegen tussen het Emmaplein en het spoor.
Daarna volgde de huur van het karakteristieke pand Emmaplein 3-7.
Sinds 1997 vinden we Cees van
Weelden op Emmaplein 4. Daarnaast is er een servicecentrum aan
Rembrandtlaan 2a.

21 juli 2021

Dierenweide Maartensdijk
volop in beweging
In de voorbije tijd is er op de Dierenweide in Maartensdijk door
Henk van Oostrum van de Twaalf Gaarden hard gewerkt om een
mooi en functioneel nieuw konijnenverblijf te realiseren; vorige
week werd het nieuwe verblijf officieel aan de vrijwilligers van
Stichting Dierenweide Maartensdijk opgeleverd.
Voordat het verblijf gerealiseerd kon worden is, in samenwerking met
Loonbedrijf Arjan van Ginkel, de ondergrond van het nieuwe verblijf
door middel van Stelconplaten opnieuw aangelegd. Dit was nodig om
het verblijf een stevige en droge ondergrond te garanderen.

Tweewielercentrum Cees van Weelden op Emmaplein 3-7 in 1990 (foto
Jan van der Heiden Historische Kring d’Oude School)
Weelden zou de oude loods slopen
en er kwam een nieuwe werkplaats
van schuimbetonblokken. Hij wilde
er nog wel eens een lied aanheffen
want zijn liefde voor het zingen
ging niet verloren. Op hetzelfde terrein stond een aantal gebouwen van
Garage De Witte
Tweewielercentrum
In 1968 kwam Cees jr. op 15-jarige leeftijd in het bedrijf van zijn
vader, dat toen was gespecialiseerd
in fietsen en tuinmachines. In 1970

opslagruimte en bandenloods voor
de fietsenzaak. In 1997 kocht Cees
het pand van Slager Pijpers, voorheen Weijnands, op Emmaplein 4.
Er werd ingrijpend verbouwd, de
binnenplaats werd overdekt en de
vloer overal op gelijke hoogte gebracht. Het resultaat was een bedrijfsruimte van 75 m2 tot 260 m2
en de naam werd Profile Van Weelden ‘De Fietsspecialist’. Op Emmaplein 7a bleven de werkplaats en
het magazijn gehandhaafd, vooral
voor tuin- en parkmachines. Op
de eerste verdieping kwamen twee
appartementen voor verhuur. Daar
zou Cees van Weelden zelf gaan
wonen.

Tweede pand
In 2011 werden de loodsen op het
terrein Emmaplein 7a gesloopt en
Van Weelden huurde de distributieloods van het oude postkantoor
voor verkoop en onderhoud van
tuinmachines, grasmaaiers en tweedehandsfietsen. In 2013 betrok hij
een tweede pand aan RembrandtAl meer dan 65 jaar is Van Weelden op het Emmaplein gevestigd. [Fotolaan 2. Daar zouden de tuinmachines plaats maken voor e-bikes. Op
Henk van de Bunt]
adres Emmaplein 4 betekende de
Generaties
werd gestopt met bromfietsen. In spoortunnelbouw tussen 2012 en
Cees van Weelden jr. is de laatste 1981 huurde Van Weelden de win- 2015 een flinke omzetdaling; het
van drie generaties motor- en rij- kel op Emmaplein 3-7 erbij. Toen waren moeilijke jaren. Maar dat is
wielhandelaren en reparateurs. De het autobedrijf Peugot Nefkens in allemaal voorbij en de Profile Fietssmid Gerard van Weelden begon er- 1986 de ruimte op Emmaplein 7a specialist Cees van Weelden zal er
mee in 1920 op de Jutfaseweg 101 niet meer nodig had, huurde Cees nog lang gevestigd blijven.
in Utrecht. Vier zonen werden fiet- jr. de achterste garageboxen als
senmaker. De jongste, Cees (19172002), had ambities om zanger te
worden. Als tenor volgde hij het
conservatorium. Maar de financiële
onzekerheid van dat beroep deed
hem besluiten om toch voor het
fietsen-vak te kiezen. Hij verhuisde
naar Bilthoven en kreeg een portierfunctie bij het toenmalige Rijksinstituut voor de Volksgezondheid,
dat zich in 1953 in Bilthoven had
gevestigd.
Omstreeks 1955 kon hij met behulp
van RIV-directeur Jan Spaander, de
motor- en rijwielzaak overnemen
van Jan Zwaneveld op Emmaplein
7a. Op dit terrein van de Spoorwegen, tussen voorheen de firma
Dijkman op Emmaplein 5-7 en
bontzaak Gasparjan op Emmaplein Luchtfoto van het Emmaplein, in de jaren zeventig. Aan de westzijde
9, stond een plaatstalen loods, die v.l.n.r. café De Bonte Koe, Dijkman en Niehof, op het binnenterrein
in de oorlog diverse granaatinsla- de fietsenwinkel en werkplaats van Van Weelden, met garageboxen
gen te verduren had gekregen. De en autoherstelwerkplaats van De Witte, Bontwinkel Gasparjan, en
provisorische afdichting ervan was uitgaanscentrum De Schouw met er achter de kegelbaan. (Bron: foto in
later nog goed te zien. Cees van bezit van Cees van Weelden)

Verduurzaming
Met de realisatie van het nieuwe konijnenverblijf zijn gelijktijdig ook
een aantal verduurzamingsmaatregelen op en rond de weide getroffen.
Zo zijn er nestkasten voor vogels en vleermuizen opgehangen. In de
komende weken zal er nog een flink aantal vlinder- en insectenkasten,
vleermuizenkasten en andere nestkasten worden bijgeplaatst.
Tevens zijn er - dankzij kwekerij Van Vliet - rond de weide vele tientallen nieuwe struiken en planten gepland. Er is vooral gekeken naar struiken en planten die insecten en vlinders aantrekken. Zo hoopt Stichting
Dierenweide Maartensdijk te kunnen bijdragen aan de verduurzaming
van de dierenweide en omliggende groene long.
Duiventil
Stichting Dierenweide Maartensdijk zou naast al deze verbeteringen
graag ook de duiventil op de weide willen renoveren. Wie als vrijwilliger hierbij wil helpen kan een e-mail sturen naar info@dierenweide.nl.
De dierenweide heeft inmiddels een officiële ANBI-status en de website dierenweidemaartensdijk.nl is vernieuwd.

Stichting Dierenweide Maartensdijk is blij met het nieuwe konijnenverblijf. [foto Henk van de Bunt]

Vakantietasjes voor
de Voedselbank
Vlak voor de zomervakantie hebben de protestantse kerken uit De Bilt
(Dorpskerk en Oosterlichtkerk), uit Bilthoven (Wijkgemeente De Ark
en Centrumkerk) en Den Dolder (Maria Christina-kerk) 110 gevulde
vakantietasjes afgeleverd bij de Biltse Voedselbank.
Het doel van deze actie is om de kinderen (in de leeftijden van 5 t/m 15
jaar) van de cliënten van de Voedselbank, die vaak niet zoveel vakantie
en vakantiespullen hebben, een leuke verrassing te bezorgen met boeken, speelgoed en wat al niet meer. (Aad van der Meer)

Vertegenwoordigers van de deelnemende kerken leveren de tasjes af bij
de Voedselbank. (foto Jeroen Jumelet)
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Gezocht:
Een flexibele en betrokken collega
die betekenisvol werk wil verrichten!
Word jij onze nieuwe collega die aan de slag gaat als Medewerker uitvaartcentrum &
vervoer? Een flexibele baan voor 24 uur per week, waarbij je wordt ingezet op
verschillende locaties in de regio Bilthoven/Amersfoort.
Wat ga je doen?
Werken bij DELA betekent gevarieerd en betekenisvol werk. Als medewerker uitvaartcentrum &
vervoer ben je inzetbaar op het uitvaartcentrum én de rouwambulance. In het uitvaartcentrum
verzorg je overledenen, ontvang je gasten en verzorg je afscheidsdiensten. Tijdens het werken op
de rouwambulance vervoer je overledenen binnen de regio Bilthoven en Amersfoort. Ook geef je
voorlichting en begeleiding aan nabestaanden voor en tijdens een thuisopbaring.

Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen?
•
•
•
•

Snel schakelen
Gastvrij en gastgericht
Probleemoplossend werken
Oog voor detail

Voor deze functie is flexibiliteit in beschikbaarheid een belangrijke factor. Je bent bereid te werken van
maandag t/m zaterdag tussen 08.30 en 22.30 uur én op zon- en feestdagen. Jouw contracturen worden
verspreid over gemiddeld vijf dagen per week in wisselende roosters en diensten.

Interesse?
Via bovenstaande QR-code vind je meer informatie over ons bedrijf en de vacature.
Je kunt ook via die weg solliciteren. Voor vragen kun je appen of bellen met Whitney
Moonen (recruiter) via 06 12 73 01 02.

week 29 ¾ 21 juli 2021

GEMEENTENIEUWS
Geen aanvraag reisdocumenten op
29 juli (na 11.30 uur) en 30 juli
In verband met technische werkzaamheden
kunt u op donderdag 29 juli na 11.30 uur en
op vrijdag 30 juli geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Ook spoedaanvragen zijn
niet mogelijk.
Vanaf 2 augustus is er een nieuw model van
de Nederlandse identiteitskaart. Het nieuwe

model bevat twee vingerafdrukken van de
kaarthouder en het BSN-nummer staat in een
QR-code.
Kosten ID kaart vanaf 2 augustus
Normaal Spoed
ID kaart vanaf 18 jaar € 67,55
€ 118,45
ID kaart t/m 17 jaar
€ 36,45
€ 87,35

Vaccinatie zonder afspraak
Op zaterdagen kunt u ook in De Bilt een coronavaccinatie halen. Vanaf zaterdag 24 juli
start GGD regio Utrecht met vaccinatie zonder afspraak in de middaguren. In het H.F.
Wittecentrum in De Bilt wordt op zaterdagen
in de ochtend op afspraak gevaccineerd. In
de middag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur kan

iedereen ook zonder afspraak binnenlopen
voor een vaccinatie. Er wordt gewerkt volgens het op=op principe. Neemt u wel een
identiteitsbewijs mee! Belangrijk: de vrije
inloop geldt alleen voor personen die nog
geen vaccinatie hebben gehad. Een tweede
prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk.

Herdenking Japanse capitulatie
Zondag 15 augustus vindt om 13.00 uur (éénmalig) de herdenkingsplechtigheid van de Japanse capitulatie plaats bij het oorlogsmonument naast Jagtlust.
Publiek is welkom vanaf 12.30 uur.
heer R.C. Döderlein de Win. Aansluitend zullen burgemeester Potters en de heer
J.J. Grondhuis de aanwezigen toespreken.

We herdenken de slachtoffers, die zijn gevallen onder de Japanse terreur in Zuid-Oost
Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de
daaropvolgende Bersiap-periode. De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 markeerde het einde van de oorlog in voormalig
Nederlands Indië maar heeft op velen tot heden nog diepe sporen nagelaten.
Het harmonieorkest van Kunst en Genoegen
zal aanwezig zijn om de plechtigheid muzikaal te omlijsten.
De opening wordt dit jaar verzorgd door de

Het signaal taptoe zal gebracht worden door
mevrouw
Esmee
Aarsman
waarna
1 minuut stilte in acht wordt genomen. De
aanwezigen zingen twee coupletten van het
Wilhelmus, terwijl de vlag in top wordt gehesen.
Namens de provincie Utrecht zal de commissaris van de Koning, de heer J.H. Oosters een
krans leggen. Burgemeester S.C.C.M. Potters
zal namens het college van B & W van gemeente De Bilt de tweede krans leggen. De
derde krans wordt gelegd door de heer
J.J. Grondhuis namens alle aanwezigen. Het
slotwoord wordt verzorgd door mevrouw
S.C. de Groot.
In verband met de nog geldende coronamaatregelen is er dit jaar nog geen défilé en
ook geen koffie/thee moment.

Corona
Op onze website vindt u een handig en actueel overzicht met alle gemeentelijke en landelijke informatie over de maatregelen rondom het coronavirus: www.debilt.nl/corona.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest actuele, volledige
overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.
De Bilt:

• Prof. Dr. F. Zernikeweg hinder i.v.m. vervangen (gres) huisaansluitingen
van 21 juni 2021 t/m 23 juli 2021. De rijweg blijft toegankelijk.

Bilthoven:

• Verkeersmaatregelen Vinkenplein en omgeving vanwege werkzaamheden
tot zomer 2021. Verkeer wordt omgeleid.
• Vinkenlaan is gereed, in nieuwe situatie alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer via de Nachtegaallaan, geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Zie voor meer informatie: www.debilt.nl/vinkenplein
• Anthonie van Leeuwenhoeklaan: Vanaf heden voor onbepaalde tijd doodlopend. Toegankelijk vanaf Soestdijkseweg Zuid naar Antonie van Leeuwenhoeklaan. Vanaf 1e Brandenburgerweg gesloten voor gemotoriseerd
verkeer.

Maartensdijk: • De rioleringen in wijk Molenkamp worden tot en met juli 2021 vervangen.
- Werkzaamheden Bovenkruier 62 tot en met 74 vanaf week 2 2021.
- Werkzaamheden vanaf kruispunt Melkweg/Bovenkruier tot en met kruispunt Molenwiek/Bovenkruier vanaf week 2 2021.
Meer informatie op de projectpagina: www.debilt.nl/rioleringmaartensdijk
Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan het groen, openbare verlichting en aan de wegen
kunnen het gehele jaar door worden gedaan en zullen weinig tot geen overlast veroorzaken.

Brief van burgemeester
Beste inwoners,

Samen hebben we gehoopt dat we nu zo langzamerhand in het
staartje van de coronacrisis zouden zitten. En een mooie onbezorgde zomer tegemoet zouden gaan maar het aantal besmettingen met de Deltavariant van het coronavirus slaat genadeloos om zich heen en zet ons weer een flinke stap terug. Ook in
onze gemeente!
Juist nu we de versoepelingen met z’n allen omarmden, moeten
we weer terug naar een situatie met een aantal beperkingen. Dat valt niet mee, dat begrijp
ik heel goed, maar is wel hard nodig om het aantal besmettingen weer een halt toe te
roepen.
Mijn boodschap aan u allen is daarom om de basismaatregelen te blijven volgen. Was uw
handen, houd 1,5 meter afstand en bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen. Bent u
positief getest, houdt u dan aan de quarantaineregels. Juist het naleven van deze basismaatregelen kan het verschil maken. Ook nu. Ik reken op uw medewerking hierin!
Natuurlijk wil ik ook het belang van het vaccineren nog een keer benadrukken. Heeft u een
oproep gehad, laat u dan vaccineren. Alleen samen zorgen we voor een hoge vaccinatiegraad en houden we het coronavirus onder controle. Twijfelt u nog, laat u dan goed
informeren via www.coronavaccinatie.nl. Samen kunnen we het tij keren en alsnog van
een mooie zomer genieten.
Heeft u plannen om op vakantie te gaan? Kijk dan vooraf op de website www.wijsopreis.nl
en laat u goed informeren wat de situatie op uw bestemming van u vraagt. De status in de
verschillende vakantielanden wijzigt regelmatig dus belangrijk dat u de updates hierover
op de voet volgt.
Rest mij u een fijne en ontspannen zomer en vakantie toe te wensen en blijf vooral
gezond!
Hartelijke groet,
Sjoerd Potters,
burgemeester

Koel de zomer in met woningisolatie
Warmte binnen én buiten je huis houden
De zomervakantie is weer (bijna) begonnen!
Deze warme dagen met hoge temperaturen
zorgen ook voor hittestress. Een goede manier om dan het hoofd koel te houden is het
isoleren van uw woning. Isoleren zorgt er namelijk niet alleen voor dat warmte in de winter
in uw woning blijft, het zorgt er ook voor dat
de warmte in hete zomerdagen juist buiten
blijft. Let er wel op dat u de zon óók buiten uw
woning houdt als deze op de ramen staat,
door bijvoorbeeld de gordijnen te sluiten.
Soorten isolatie
Er zijn verschillende manieren om uw huis te
isoleren. Spouwmuurisolatie is een goede optie als een spouw aanwezig is. De spouwmuren van woningen gebouwd voor 1980 zijn
vaak niet geïsoleerd, en ook voor woningen
gebouwd tijdens de jaren ’80 en ’90 is de
spouwmuur (extra) isoleren een eenvoudige
maatregel. Denk ook aan dakisolatie wat zorgt
voor een koelere slaapverdieping en veel
stookkosten bespaart in de winter. U kunt isoleren aan de binnen- en aan de buitenkant
van het dak. Ook vloerisolatie is een goede
optie: geen warme voeten meer in de zomer
en minder vocht in huis.
Geld besparen
Acht op de tien woningen in De Bilt hebben
energielabel C of lager. Deze woningen kunnen nog beter worden geïsoleerd voor de toekomst. Dit betekent dat hier een enorme kans
ligt! Het isoleren van uw woning heeft meerdere voordelen: u heeft minder last van kou
en tocht, uw energiekosten dalen, uw woning
wordt meer waard én u krijgt een lagere CO2uitstoot!
Maak nu een plan voor het verduurzamen van
uw woning met Ikwoon wat u kunt vinden op
ons online energieloket:
www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt. Weet u waar
u het beste kunt beginnen met verduurzamen? Vraag dan voor 15 augustus offertes
aan voor de inkoopkoopactie, ook deze staat
op ons energieloket
www.jouwhuisslimmer.nl/de-bilt.

Gemeente De Bilt
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
www.debilt.nl • info@debilt.nl

Openingstijden informatiebalie
Ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur
Openingstijden informatienummer 030-22 89 411
Ma t/m vr 8.30 tot 13.00 uur
Burgerzaken
Uitsluitend op afspraak. Maak eenvoudig een
afspraak via afspraak.debilt.nl
Milieustraat
Weltevreden 22 ▪ 3731 AL De Bilt ▪ debilt.nl/afval
Openingstijden: ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za
9.00 tot 16.00 uur.
Melding openbare ruimte
U kunt zelf een melding doen via debilt.nl/melden
Melding gevaarlijke situaties buiten
kantoortijden: (06) 558 76 775

GRAND SUD WIJNEN
Land van oorsprong: Frankrijk
2 flessen à 1 liter
a9,98

2 VOOR

7

99

JUMBO HOLLANDSE BLAUWE
BESSEN OF AARDBEIEN
2 bakken blauwe bessen à 300 gram
of aardbeien à 400 gram

4 verpakkingen

2 VOOR

8

99

2 VOOR

5,-

Geen 18, geen alcohol

KIES & MIX FRUIT

Kanzi verpakt 1 kilo, rode of witte druiven 500 gram,
frambozen 125 gram of Cantaloupe meloen per stuk

3 VOOR

2+2
GRATIS*

4

RUNDERGEHAKT OF
BIOLOGISCH GEHAKT

ZALMFILET ZONDER
HUID OF KABELJAUW

2 schalen rundergehakt à 500 gram
of biologisch gehakt à 300 gram

Schaal 400-500 gram

a5,98 - a7,38

2 VOOR

5,-

2 flessen à 750 ml
M.u.v. Riserva varianten
a11,98

Geen 18, geen alcohol

PAMPERS LUIERS,
LUIERBROEKJES OF
BILLENDOEKJES

MEZZACORONA WIJNEN

99

HERTOG OF CORNETTO
2 verpakkingen à 200-1080 ml
M.u.v. Hertog slagroomijs, slagroomijs
light en romige vanille

5

2

e
HALVE

a9,00

99

MSC-C-51

PRIJS*

4
96

ASC-C-00007

Geldig t/m di 24 augustus 2021

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
* 2+2 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle compinaties
mogelijk
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties
mogelijk.

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Nieuwe kinderburgemeester
Voor de tweede keer in de geschiedenis van de gemeente De Bilt wordt een kinderburgemeester
benoemd. Uit diverse aanmeldingen en een selectieprocedure is Feline Lauret uit de
kern De Bilt uitverkoren om het ambt van kinderburgemeester voor het
schooljaar 2021/2022 te bekleden. Feline zal zich met name inzetten
voor het door haar aangedragen thema duurzaamheid.
Vier meisjes en een jongen uit onze
gemeente hebben interesse getoond
voor de functie van kinderburgemeester. De selectiecommissie met
daarin twee raadsleden, een buurtsportcoach van Mens De Bilt, een
gemeentelijk communicatieadviseur en een medewerker kabinetszaken heeft alle sollicitatievlogs
bekeken. Zij hebben uiteindelijk
drie kandidaten gekozen die samen
met hun ouders naar Jagtlust zijn
gekomen voor een sollicitatiegesprek. Deze drie kinderen sprongen
er net bovenuit en wisten de selectiecommissie te overtuigen met hun
ingezonden filmpje door een goede
presentatie, een duidelijke motivatie en een concreet thema (of thema’s) waar ze zich voor in willen
zetten als kinderburgemeester.

en had al een plan uitgedacht hoe
ze haar thema onder de aandacht
wilde brengen. Ze kijkt goed naar
wat haalbaar is en is gedreven om
het thema ‘Duurzaamheid’ op een
praktische manier op te pakken en
andere kinderen hierbij te betrekken en te enthousiasmeren. Burgemeester Potters heeft afgelopen
week ook kennisgemaakt met Feline, de voorgedragen kandidaat
kinderburgemeester: ‘Ik ben verheugd om straks weer een enthousiaste jeugdige inwoner van onze
gemeente mee te mogen nemen
tijdens speciale gelegenheden. Tijdens ons kennismakingsgesprek
kwam Feline over als een meisje
die staat voor haar zaak. Dat kan ik
enorm waarderen en ik kijk uit naar
onze samenwerking’.

de kinderen uit alle dorpen van de
gemeente De Bilt. Daarnaast zal
hij/zij met de burgemeester mee
gaan naar officiële gelegenheden
zoals Koningsdag, Mathildedag, de
intocht van Sinterklaas en de herdenking op 4 mei. De kinderburgemeester zal ook aan de slag gaan
(met ondersteuning van de gemeente) met een zelfgekozen thema dat
leeft onder de jeugd. Het ambt is
voor een heel schooljaar.

Afscheid
In 2019 werd Carmen Braak als 1e
kinderburgemeester geïnstalleerd.
Door de coronacrisis waren veel officiële gelegenheden vervallen en is
het kinderburgemeesterschap met
een jaar verlengd. Op donderdag 30
september zal tijdens de gemeenteraadsvergadering afscheid worden
Alle kernen
genomen van Carmen. Tijdens deDuurzaamheid
Feline Lauret (13 jaar) uit De Bilt De kinderburgemeester is aller- zelfde vergadering zal dan ook haar
overtuigde door haar presentatie eerst een vertegenwoordiger van opvolgster worden geïnstalleerd.

Feestelijke uitreiking
verkeersdiploma’s
Leerlingen van groep 7a en 7b
van de Julianaschool in Bilthoven kregen donderdag 15 juni hun
verkeersdiploma uitgereikt. Enny
Doornenbal-Boogaard was naar
de school gekomen om het voor
de meeste kinderen eerste diploma uit te reiken. Zij stopte per 1

juni als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling
De Bilt, waarvan zij sinds 2009
voorzitter was.
Kinderen van alle basisscholen
krijgen al vanaf groep 1 verkeerslessen, die door de eigen juf of
meester gegeven worden. Het

Op donderdag 30 september zal Feline Lauret worden geïnstalleerd.

Kindervakantieweek met
vereende krachten van start
Nog maar zeven weken geleden werd een begin gemaakt met de organisatie van de Kindervakantieweek WVT 2021. Eerder werden al in
januari de eerste stappen gezet maar in die jaren was er geen corona.
Verleden jaar vond het evenement, dat al sinds 1969 onafgebroken 50
keer georganiseerd is, helemaal geen doorgang. Ook dit jaar zou er
geen vakantieweek georganiseerd worden, maar na de versoepelingen
van eind mei dit jaar is besloten alsnog de 51ste editie van 19 t/m 21
juli te organiseren. Dit jaar kon WVT terecht op het ruime sportveld
achter De Werkplaats.

verkeersexamen in de gemeente
wordt afgenomen door VVN De
Bilt, die ook de route uitzet. Enny
Doornenbal vertelt dat in de loop
der jaren veel verbeteringen bij
het uitzetten van de route zijn
aangebracht. 		
[GG]

Grote drukte bij de start van de Kindervakantieweek (foto Veroniek
Clerx)
Hanneke Robberegt is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
van WVT. Gedurende de gehele coronaperiode heeft ze ervoor gezorgd dat WVT telefonisch bereikbaar bleef. Nu staat ze samen met
Manon Veltman (leerkracht van De Werkplaats) en technicus Niels
van Vogelpoel aan de basis van de Kindervakantieweek 2021.

Trots tonen de kinderen van groep 7a hun behaalde diploma.

Leerlingen van groep 7b hebben ook hun diploma behaald.

Instemming
De gemeente stond achter het initiatief en heeft alle medewerking verleend. Daarnaast stemden verschillende fondsen en instanties stemden
in, zoals het Van Ewijckfonds, Stichting Mens en zijn Natuur, Stichting
Leergeld, Sportcentrum Kees en De Werkplaats Kindergemeenschap.
Met als gevolg dat er maar liefst 407 kinderen zich konden inschrijven
voor de drie dagen, die de KVW dit jaar duurt. Het gebruikelijke dagje
uit kan niet doorgaan. Wel staan er 70 vrijwilligers paraat voor het pannenkoeken bakken, knutselen, buitenspel, watergevechten, wandelen in
[HvdB]
het bos en natuurlijk de catering. 			

Rienk Miedema vond deze foto in de WVT-archieven; de eerste
Kindervakantieweek in 1969.
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bedrag op je bankrekening
bijgeschreven. Bezorg bijv.
in de: Kamperfoeliestraat,
Meidoornpad, Tuinstraat, de
Te koop aangeboden Witte Swaen. €6,- per week.
Liever een andere wijk? Laat
Slijpmachine nat/droog bijna het weten. Meld je aan via
nieuw €25,-. Tel. 06-48571456 info@vierklank.nl of bel
Nigel Calder: De grillige 0346-211992
zon, Sleutel tot het heelal en VA K A N T I E W E R K E R S
Rusteloze aarde. Totaal €2,-. gezocht. Leuke verdienTel. 06-14040516
ste, werk in de gemeente.

Nootjes

Roald Dahl: Gelijk overstek.., Interesse? Neem contact met
Topklass.., Over en sluit, Kiss ons op. Gilde Personeel, tel.
kiss. €1,-. Tel. 06-14040516 030-6338672 of info@gildepersoneel.nl
Roald Dahl; Solo, Het wonderb. verh. v. Hen dr.Meier, De GROENMEDEWERKERS
boekhandelaar en de chirurg. gezocht. Leuke verdienste, werk in de gemeente.
€1,-. Tel. 06-14040516
Interesse? Neem contact met
Droogmolen met hoes en
ons op. Gilde Personeel, tel.
grondakker, Brabantia. €20,-.
030-6338672 of info@gildeMaartensdijk € 0346-212492
personeel.nl
Gipsen beeldjes om te schildeGroene vingers en zin in
ren, leuk voor in de vakantie.
bijbaan op zaterdag in
€10,-. Tel. 0346-243758
Hollandsche Rading? Bel
Ouderwetse poppenwagen 06-27035243
met harde kunststof bak en
kap, met babypop. €50,-. Tel. Personeel aangeboden
0346-243758
TUINMAN heeft nog tijd.
Goed uitziende comby 3-wiel Voor al uw snoeiwerk, fatkinder-/wandelwagen. Alles soeneren, voorjaarsbeurt,
zit erbij. €50,-. Tel. 0346- bestraten enz. Alles is
bespreekbaar. Altijd vrij243758
blijvende prijsopgave. Tel.
2 kozijnen h73 x b 93 cm, 06-50660689 www.hoereenieuw, €30,-. 2 Cilindersloten tuinen.nl
€6.-. Tel. 06-25194081
HOVENIERSBEDRIJF
V-tech 3 in 1 racer, in zeer Soestdijk
goede staat., €7,50. Tel. Veel kortingen op groen en
06-48782494
alle vuilafvoer. Tevens ook,
Boek Superjuffie van Janneke hoge drukreiniging, schutting
Schotels, ongelezen, €7,50, plaatsen, gras leggen, bestratingen, grond en graafwerk,
Tel. 06-48782494
goten reinigen enz. Alles in
Cars 2 DVD, in goede staat, en om de tuin is mogelijk.
€5,-, Tel. 06-48782494
Bel vrijblijvend: 0649377634

Te koop gevraagd

MEUBELSTOFFEERDERIJ
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Gevraagd
oldtimer
MOTORFIETSEN.
Brommers
opknappers.
Alle merken in elke staat
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com
Zelfstandig
werkend
SCHILDER zoekt binnen- en
Fietsen/ brommers buitenwerk, goed werk nette
Damesfiets Gazelle Tour de prijs. Tel. 06-21909500
France Met derailleur 6 versn. Pijnlijke voeten? (Medisch)
en LED verlichting
PEDICURE aan huis. Bel
Weinig gebruikt €40,-. Tel. voor een afspraak. MP Ingrid
06-40240151
Kaptijn 06-29574696
Personeel gevraagd Tevens behandeling in de
Koperwiek weer mogelijk.
Voor de ZOMERVAKANTIE
Zeer ervaren betrouwbare
zoeken we tijdelijke bezoren goede schilder biedt zich
gers voor diverse wijken in
aan zowel voor binnen- als
De Bilt en Bilthoven. Bezorg
buitenschilderwerk. Tel.
De Vierklank bij jou in de
06-20605881
buurt en verdien zo wat centen, terwijl de zon heerlijk
Diversen
schijnt! We brengen de kranten op woensdagochtend Oud ijzer- en metaalafval
naar je huis. Vraag een lijst COCK ROSE- Maartensdijk.
met openstaande wijken op Tel. 06-54967985
via info@vierklank.nl of bel Boerderij `FORTZICHT`. De
0346-211992
locatie voor een vergadering,
Blijf fit in Coronatijd! Pak training, familiebijeenkomst,
wekelijks een ommetje om of cursus! Voordorpsedijk
De Vierklank te bezorgen, 35, Groenekan. Tel. 030haal een FRISSE NEUS en 2710913, westeneng@boerkrijg maandelijks een leuk derijfortzicht.nl
• Nieuws
• Agenda
• Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws
• Agenda
• Informatie

taal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen.
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating,
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Adverteren met een Nootje

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

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

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.)
❏	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.)

Cursussen/ trainingen

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

Dansen? Dance Motion Factory
Vanaf 1 september starten we
Aanmelden? Stuur een mailtje
dancemotionfactory@gmail.com
See you soon. Bo Sturkop

❏	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.)

Buitenbios
Vrijdag 9 juli was de NS parkeerplaats aan de
Rembrandtlaan omgetoverd in een Drive-in bioscoop. Rotaryclub De Bilt-Bilthoven had op de
parkeerplaats een groot bioscoopscherm geplaatst,
waarop gedurende de middag en avond drie films
werden vertoond.
Het afgezette deel van de parkeerplaats stond tijdens alle voorstellingen vol met auto’s, waarbij de
bezoekers onder het genot van een (non-alcoholisch) drankje en een picknickpakket een bijzondere filmervaring beleefden. Leden van de Rotaryclub kwamen de bestellingen bij de auto opnemen
en bezorgen. De opbrengst van de avond wordt
gedoneerd aan de Bee Foundation van Sonne Copijn uit Groenekan. Door het aanleggen van bijenoases wordt een concrete bijdrage geleverd aan het
verhogen van de bio-diversiteit.

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
Maartensdijk
E-mail

De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................

Amerikaans tafereel in klein formaat bij de buitenbios in Bilthoven.

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

Op ’t bankje
De vrouw die naast me op het bankje is komen zitten kijkt wat
verdrietig om zich heen en schuift af en toe nerveus heen en
weer. Haar zenuwachtige gedoe maakt mij ook wat onrustig.
Ik vraag me af wat er is maar dat kan natuurlijk van alles zijn.
Ze kijkt ook steeds op haar horloge, daarom kijk ik een beetje
raar op als ze me vraagt hoe laat het is. Tien voor elf’, zeg ik.
‘Dan loopt mijn horloge toch gelijk’, zegt ze met een zucht.
‘Ja, ik ben een beetje van slag. Mijn man is met de hond naar
de dierenarts om hem in te laten slapen. Het arme beest was
zo vreselijk ziek en kermde van de pijn.’ Tranen springen in
haar ogen en haar nerveuze gedrag wordt me nu ook duidelijk. ‘Ik wilde niet mee naar de dierenarts, maar ik kan nu ook
niet thuiszitten. Mijn man is inmiddels al meer dan een uur
weg. Hij vond het ook heel moeilijk en het leek wel of het
beest voelde wat er ging gebeuren. Gelukkig is de buurman
meegegaan. Max was bijna 16 jaar. We hebben hem gekregen
toen hij zes weken was en hij hoorde echt bij het gezin. Het
zal straks niet meevallen om het aan de kinderen te vertellen.
We hebben wel gezegd dat we naar de dierenarts gingen maar
dat het was om Max in te laten slapen hebben we niet gezegd.
Vooral voor mijn dochtertje zal het een klap zijn. Die was
altijd met de hond in de weer. Van kinds af aan al. Ze is 12
dus weet ze niet beter dan dat Max bij ons hoort. We hebben
ook een kat. Die zal Max ook wel missen als hij merkt dat
de hond er niet meer is. Ze zeggen wel eens leven als kat en
hond, maar die twee waren echt maatjes van elkaar.’ Ik leef
erg met de vrouw mee, maar meer dan een luisterend oor kan
ik niet bieden. Erover praten is het beste wat je kunt doen heb
ik eens gelezen dus probeer ik hondenpraatjes te bedenken.
‘Had Max ook veel hondenvriendjes in de buurt’, vraag ik.
‘Ja, een heleboel, dus onze hondenvrienden zullen het ook erg
vinden. Je kent elkaar allemaal en leeft mee als er wat met een
hond gebeurt. Ze wisten wel dat hij ziek was, maar dit ver-

wacht je niet zo gauw. Ik weet ook niet of we weer een nieuwe
hond nemen. We moeten eerst maar het verlies van Max verwerken.’ Verdrietig kijkt weer ze voor zich uit en af en toe op
haar horloge. ‘Mijn man zou bellen als het zover was, maar
het lijkt een eeuwigheid te duren.’ Ze pakt haar telefoon om
te kijken of daar wat op te zien is, maar er is geen bericht.
‘Heeft u ook huisdieren’, vraagt ze me. Als ik ontkennend
antwoord lijkt ze me medelijdend aan te kijken. Zo van, hoe
kun je nu zonder huisdier leven. Ze houdt het intussen niet
meer uit en begint weer onrustig te schuiven. De spanning is
te snijden en als dan eindelijk haar telefoon gaat klinkt het
als een sirene. Er zijn weinig woorden nodig om duidelijk te
maken dat Max is ingeslapen. ‘Ik kom zo
naar huis’, hoor ik haar zeggen.
Na het gesprek barst de vrouw
in snikken uit. Ik krijg bijna
de neiging een arm om haar
heen te slaan. ‘Zal ik u even
naar huis brengen’, bied ik
aan. ‘Graag’, zegt ze met
een snik. Zwijgend breng
ik de vrouw tot haar woning, waar haar man al op
haar wacht.
Maerten
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Gaat Wilhelminaschool als
cultureel erfgoed verloren
door Henk van de Bunt
Sinds 2016 staat het voormalige gebouw van de Werkschuit in de voormalige Prinses
Wilhelminaschool in Bilthoven (1953) op de nominatie om gesloopt te worden en ruimte
te maken voor nieuwe woningen aan de Beatrixlaan aldaar. In de planning 2021 is hiervoor
de periode oktober – december opgenomen. Veroniek Clerx van het onlinemuseum De Bilt
vraagt zich een aantal dingen rond de culturele waarde van de vroegere school af.
Lies Haan Beerends vertelt in de
Biltse Grift (blad van de Historische Vereniging De Bilt) in 2010
over de Beatrixlaan in De Bilt: ‘De
Beatrixlaan kreeg op 26 maart 1956
haar naam. Aan de Beatrixlaan ligt
de Prinses Wilhelminaschool, die
later De Bieshaar werd genoemd.
Gemeente
In het huidige bestemmingsplan
De Werkschuit vermeldt de gemeente De Bilt;’ De Werkschuit
is rond 1960 gebouwd en betrof
oorspronkelijk de Prinses Wilhelminaschool, later De Bieshaar, gevestigd tot 1995. Na 1995 maakte
De Werkschuit onderdeel uit van
de Stichting het Kunstenhuis de
Bilt/Zeist. In de Werkschuit werden kunstgerichte lessen gegeven
op het gebied van beeldende kunst,
dans, theater, schrijven en digitale
werkvormen. Bij elkaar betrof het
circa 1500 cursisten. De organisatie
is verhuisd naar het nieuwe Cultureel en Educatief Centrum (CEC)
aan de Melkweg’.

Wederopbouw
Veroniek Clerx: ‘Hoog tijd om de
historie te beschrijven van dit item
uit de wederopbouwperiode ’50 en
’60, dat elders in Nederland inmiddels de status van ‘gemeentelijk monument’ of zelfs ‘cultureel erfgoed’
heeft bereikt. Gemeente De Bilt veronderstelt, dat het gebouw uit 1960
stamt; dit is onjuist, want het schoolgebouw is uit 1953. De vraag doet
zich daarbij voor of dit gebouw deel
uitmaakt van de collectie van circa
50 ElPé-Panagro-scholen, zoals die
in de jaren ’50 overal in Nederland
werden gebouwd. Feit is dat het
daarmee grote stijlovereenkomsten
vertoont’.
De Bieshaar
Het schoolgebouw staat pal naast de
wederopbouwwijk De Bieshaar; een
wijk welke volgens kunsthistorica
Korine Hazelzet kan worden beschouwd als een stedenbouwkundig
juweeltje van weder-opbouw-architectuur en schuin tegenover de huidige Oosterlichtkerk uit 1962, eveneens opgetrokken volgens de toen

Alleen een fraai afdak boven de ingang herinnert nog aan de
Werkschuitperiode.

geldende hypermoderne architectuur. Dat alles samen heeft de buurt
tussen de Groenekanseweg, Beatrixlaan en de Eerste Brandenburgerweg
gemaakt tot een eenheid volgens de
stijl van de wederopbouwjaren ’50
en 60′. Overigens toont het schoolgebouw grote overeenkomsten met
andere scholen in Nederland die zijn
ontwikkeld volgens de zogeheten
Elpé-betonsysteembouw.
Gemeentelijk monument
Veroniek vervolgt: ‘ElPé-Panagro
was een ontwerp van de Panagro
NV uit Warmond (1939 - 2005). De
architect was Dirk Lucas Landman
uit Leiden. Het schoolgebouw De
Sleutelbloem, door hem ontworpen,
geldt in de stad Leiden als een gemeentelijk monument. In mei 2013
schreven B. en W. van Leiden: ‘Op
grond van een advies van de Monumentenselectiecommissie heeft
het college van burgemeester en
wethouders het schoolgebouw van
basisschool De Sleutelbloem, aan de
Boshuizerkade 119, aangewezen als
beschermd gemeentelijk monument.
Het schoolgebouw werd in 1956 gebouwd en is ontworpen door architect D.L. Landman. Deze gangloze,
licht- en luchtschool, uit de Wederopbouwperiode, ligt op de grens
van een wederopbouwbuurt, die
volgens dezelfde kenmerkende stijl
is vormgegeven. De school is een afspiegeling van de opvattingen over
de ruimtelijke voorwaarden die aan
een schoolgebouw werden gesteld
in de jaren vijftig in Leiden, waarbij
de nadruk ligt op gezondheid, licht
en lucht (…) Het pand zal worden
ingeschreven in het gemeentelijke
monumentenregister’.

Voetbalmeiden zoeken versterking
Na een lange periode waarin het door
corona niet mogelijk was om echte
competitiewedstrijden te spelen, is
het team MO19-2 er helemaal klaar
voor om na de zomer weer te knallen.

Op dit moment zijn er twaalf
speelsters, dus een paar enthousiaste meiden erbij om het gezellige team te versterken zou zeer
welkom zijn. Ben je 17 of 18 jaar

en lijkt het je wat om je na de zomer aan te sluiten en eens mee te
trainen, stuur dan een mailtje naar
meidenfcdebilt@gmail.com
			
(Bram Hahn)

Foto uit 1959 met als beschrijving ‘Zicht op de voormalige
Wilhelminaschool gelegen in de Beatrixlaan’. (Foto uit Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen)
Prinses Wilhelmina
In 1953 gaf de vereniging De School
met den Bijbel in De Bilt opdracht
aan bouwmeester W.M. de Jong
voor de bouw van de Prinses Wilhelmina School, die drie klassen zou
bevatten. Aangenomen kan worden
dat voor ‘prinses’ is gekozen, omdat
de voormalige vorstin sinds 1948
geen koningin meer was. De Provinciale Utrechtse Welstandscommissie stond tot 1959 toe, dat lokalen
werden aangebouwd. Na 32 jaar, in
1985, kreeg de school een nieuwe
naam: De Bieshaar en werd daarmee vernoemd naar de aanpalende
woonwijk; een goed voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur. In 1995
verloor het gebouw zijn onderwijsfunctie en bood vanaf dat moment
onderdak aan Cultureel centrum De
Werkschuit. Nadat de kunsteducatie
in 2013 was verhuisd naar het Kunstenhuis Het Lichtruim, waren er
nog enige tijd kleinschalige ondernemingen gevestigd.

ElPé-systeembouw
De allereerste Elpé-school van
Nederland was de RK St. Jozefschool in Emmeloord uit 1952.
Dit gebouw werd in 2013 grondig
gerenoveerd. Donna Plugge, gemeentearchivaris van de gemeente Noordoostpolder vertelt: ‘Hier
in Emmeloord werd in 1953 de
openbare Prinses Beatrixschool
in dezelfde standaard opgeleverd. In de wederopbouwjaren
werden in heel Nederland ongeveer 53 schoolgebouwen in dit
type gebouwd. In onze provincie
Flevoland maakt de ElPé-school
nu deel uit van het Cultureel Erfgoed. Ook de Prinses Beatrixschool is bewaard gebleven en
als dependance opgegaan in een
groter schoolverband. Het heeft
verschillende verbouwingen en
vergrotingen ondergaan en een
nieuwe voorgevel gekregen’.

Een archieffoto uit 2016. [foto Henk van de Bunt]

Jonge SVM-talenten
sluiten voetbalseizoen af
Op de overgang van het seizoen
sloten de jonge voetballers af met
een voetbalwedstrijd tegen hun
ouders. Meedoen was tijdens dit
sportieve duel belangrijker dan
winnen. Na de zomervakantie
treedt het team aan als JO-8.1.
		
(Majorie Overvoorde)
Dolle napret aan tafel.

Uitslag Wedvluchten
13 leden van PV De Bilt namen met 248 duiven deel aan een wedstrijdvlucht vanuit Duffel. De uitslag was: E en K van Oostenbrugge (1, 2, 3
en 10), Ali Pazhouh (4 en 5), Noraly Snel (6), Michel van Putten (7 en
8) en Peter van Bunnik (9).

Dit zijn de meiden van FC De Bilt MO19-2.

Acht leden lieten 30 duiven verschepen naar Chateauroux . De duiven
van M.J.J. van Zelst finishten als 1, 2 en 3, die van Michel van Putten
werd 4de en die van Ron Miltenburg arriveerden als 5, 6, 7 en 8.
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Lintje voor de pluimvoetbij
door Henk van de Bunt
Al enkele jaren huist er in de zandkuil ten noorden van de Vuurse Dreef te Hollandsche Rading
in de zomermaanden een unieke grote kolonie pluimvoetbijen. Verstoring van hun
broedgebied resulteerde in een opmerkelijke actie.
In Nederland zijn ruim 350 soorten
bijen bekend. Solitaire bijen leven
als individu in een kolonie. IVNlid Rob Timmer uit Hollandsche
Rading vertelt: ‘De pluimvoetbij is
een grote bij van ongeveer 15 mm.
Ze leeft onder meer in allerlei droge
en warme omgevingen zoals duinen en heidegebieden. De vrouwtjes graven gangen in de grond tot
wel 1 meter diep. Deze gang bestaat
uit meerdere zijgangen en worden
gegraven met hun pootjes waarbij
de grote behaarde achterpoten als
zandschuivers worden gebruikt. In
elke zijgang wordt een eitje gelegd.

De bijen verzamelen vervolgens
stuifmeel en brengen dit aan de
gangen toe. Ze halen het stuifmeel
uit gele composieten, zoals bijvoorbeeld Streepzaad of Jacobskruiskruid’.
Zandgrond
Volgens Timmer kan één bij meerdere gangen maken: ‘De uitgang
ziet er uit als een klein vulkaantje.
De bijen hebben de voorkeur voor
zandgrond die warm is. Dus vaak
op de zuidzijde van een heuvel of
duin. Zo ook dus in Hollandsche
Rading in de zandkuil ten noorden

van de Vuurse Dreef. Nu wil het
geval dat zeker de laatste anderhalf
jaar (corona-tijd) de zandkuil druk
wordt bezocht door mensen bij wie
de muren op hen af waren gekomen
door de loc down. Begrijpelijk dat
ze naar de bossen trokken, maar het
gevolg was veel vervuiling en verstoring. Veel buiten de paden enz. en
de plaats waar de bijen zaten werd
daarbij ook ernstig verstoord. Ook
mountainbikers en ruiters gingen
dwars door de kolonie heen. Dit is
bij het Gooisch Natuur Reservaat
(GNR) gemeld met de vraag of er
maatregelen konden worden genomen om de verstoring te stoppen.
In eerste instantie werd hierop niet
gereageerd tot dat...’
Filmpje
Rob’s vrouw Marga maakte een
filmpje van een pluimvoetbij terwijl
deze aan het graven was. Met haar
pluimvoetpootjes groef ze achteruitlopend in het zand en maakte zo haar
broedgang. Het filmpje werd – met
een herhaald verzoek tot maatregelen – naar GNR getuurd. Binnen drie
dagen stond er om de plaats waar de
bijen zaten een keurige afzetting van
paaltjes met lint. Niet dat rood/witte
maar een bruin/groen/wit lint van
het Gooisch Natuurreservaat.

Het afgezette gebied.

Natuurlijk! Maartensdijk
verkoopt regentonnen
Of het nu regenwater is van een fikse onweersbui of regenwater dat van een mals
zomerbuitje komt: regenwater kun je prima voor de tuin of bijvoorbeeld
schoonmaakklusjes buitenshuis gebruiken.
De eenvoudigste manier om regenwater op te vangen, is het plaatsen
van een regenton die gekoppeld is
aan de regenpijp; daardoor kan al
snel vele honderden liters kostbaar
leidingwater bespaard worden. Het
plaatsen van een regenton is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Om zo veel mogelijk inwoners
van de gemeente De Bilt de gelegenheid te geven om een regenton
te plaatsten start Team Natuurlijk!
Maartensdijk tot 29 augustus een
regentonnen-verkoop-actie.

Volgens teamlid Maud van der Pas
zijn er genoeg redenen om een regenton eens flink in het zonnetje
te zetten; ‘Het is al meerdere jaren
voorgekomen dat er tijdens lange
warme periodes de drinkwatervoorziening en het grondwaterpeil
het ‘stevig voor zijn kiezen’ kreeg
. Via deze regentonnen actie hebben mensen de mogelijkheid om in
plaats van leidingwater regenwater
uit hun eigen regenton te gebruiken’. De grote bijdrage aan de verduurzaming die het massaal plaatsen van regentonnen geeft is voor
Team Natuurlijk! Maartensdijk de

redenen geweest om deze actie ook
in de gemeente De Bilt te gaan starten. Maud: ‘Het zou geweldig zijn
als dankzij onze actie er ook in onze
gemeente zoveel nieuwe regentonnen in gebruik genomen kunnen
gaan worden. Als Team Natuurlijk!
Maartensdijk doen we deze actie
niet commercieel, wij zijn allemaal
vrijwilligers die graag een bijdrage
willen leveren aan de verdere verduurzaming van onze gemeente’.

Sponsoren
De actie ‘Heb jij je tonnetje al rond?’
wordt mede mogelijk gemaakt
door het Maartensdijkse bedrijf De
Wiltfang, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Maud: ‘Voor een hele
scherpe prijs bieden we twee soorten regentonnen en toebehoren aan
die via onze website www.natuurlijkmaartensdijk.nl besteld en afgerekend kunnen worden. Alle bestellingen komen in een grote levering
rechtstreeks van de leverancier. De
regentonnen worden later bij Wouter en Marjolein van Oostrum van
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg afgeleverd, waarna de bestelde tonnen
en toebehoren daar ook afgehaald
kunnen worden’. Meer informatie,
prijzen en actievoorwaarden en het
bestelformulier zijn tot en met 29
Maud van der Pas staat achter de actie ‘Neem een regenton’. [foto Henk augustus te vinden op de website navan de Bunt]
tuurlijkmaartensdijk.nl.

Een pluimvoetbij. (foto Maarten Jacobs)
Pluim
Deze week bezochten Marga en
Rob opnieuw de kuil: ‘Tot onze
grote vreugde bleek dat bijna driekwart van de kuil was bezet door de
pluimvoetbij. Duizenden gangetjes
waren zichtbaar. Een fantastisch
resultaat dus. Jammer genoeg waren er echter wel nog steeds sporen
te zien van paarden. Er zijn speciale ruiterpaden voor hen aangelegd

maar daar hebben sommige ruiters
lak aan. De boswachter, die voor
de rest erg enthousiast was met de
veranderingen, gaf aan hiertegen
te gaan optreden. Ook wordt overwogen om op een wat permanente
wijze de locatie in te richten ter
bescherming van de bijenkolonie.
Kortom; een lintje voor de bij en
een pluim voor het Gooisch Natuurreservaat’.

Ridder in de tuin
Hoog geplaatst ligt de tuin aan zijn
voeten. Ridder Guillaume maakt
deel uit van een bijzonder kunstwerk, de Stinzentuin in Westbroek.
(Guillaume heet Willem in het Nederlands, net als de eigenaar van
deze tuin) De stenen ridder herinnert aan de tijd dat kruisridders afreisden naar verre oorden om hun
geloof te verdedigen. Zij die terug
kwamen namen soms exotische
planten mee als souvenir, waarmee
zij de grond rond hun stenen woontoren (stins) opfleurden. Zo werden
bijvoorbeeld sneeuwklokje, krokus, vogelmelk en winterakoniet
geïntroduceerd, die in de loop van
de tijd verwilderden tot in de wijde
omgeving. Deze stinzenplanten
bloeien vroeg in het voorjaar, als de
bomen nog kaal zijn en het zonlicht
tot op de grond komt.
De tuin als kunstwerk spreekt een
eigen taal. De schepper (letterlijk
en figuurlijk) in de tuin maakt composities in licht en schaduw, in
kleur en vorm, in hoogte en laagte. Uitgaande van de bodem geeft
hij planten en bomen gelegenheid
om te groeien, zich te ontplooien.
Een kunstuiting in vier dimensies,
uniek in de wereld van de kunst.
Als een ridder op veldtocht
vormde Willem verschillende
landschapstypen in zijn tuin.
In de loop van de tijd ontstond
daar een edel samenspel tussen bodemschimmels, mieren
en planten. Een samenwerking
in onderlinge harmonie die alle
betrokkenen toegang biedt tot
vocht en voedsel. Vanuit meedenken met de natuur ontstond er
natuurlijke schoonheid.		
		
(Karien Scholten)
In haiku:
Ridder in de tuin
Vormt levende materie
Vanuit de bodem

advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
21-7
Do.
22-7
Vr.
23-7
Za.
24-7
Zo.
25-7
Woe.
28-7
Do.
29-7
Vr.
30-7
Za.
31-7
Zo.
1-8

Runderdiamanthaas
met truffel-roomsaus
Gebakken roodbaars
met bieslooksaus
Groentequiche met
Provençaalse saus

Kipsaté
met kroepoek en atjar
Gebakken zeewolf
met mosterd-dillesaus
Bietensalade
met champignonratatouille

Wo / vr
€ 12,50
Za / zo
€ 14,00

Wo / vr
€ 12,50
Za / zo
€ 14,00

Maandspecial juli/augustus:
Verse Zeeuwse mosselen € 19,50 p.p.
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

