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Hessenweg coronaproof met 
fietsnieten en looprichtingen

Samen met de winkeliers is gemeente De Bilt op 5 oktober gestart met tijdelijke aanpassingen in de 
openbare ruimte waardoor winkelend publiek zich veiliger kan verplaatsen over de trottoirs 

langs de Hessenweg. Dat is nodig omdat het op sommige plaatsen en momenten niet 
mogelijk is om elkaar veilig op anderhalve meter afstand te passeren. 

Afgelopen maanden ontving de 
gemeente meerdere meldingen dat 
het vaak niet mogelijk is om elkaar 
op gepaste afstand te passeren met 
het oog op het coronavirus. Waar 
eerder werd besloten af te zien van 
eenrichtingslooproutes aan weerzij-
den, is er nu in overleg met de win-
keliersvereniging voor gekozen om 
aan beide zijden van de Hessenweg 
tweerichtingslooproutes te creëren 
tussen de Looydijk en het Dr. Let-
teplein.

Aanpassingen 
Om deze tijdelijke maatregelen 
te realiseren worden de huidige 
fietsenrekken vervangen door zo-
genaamde ‘fietsnieten’; fietsbeu-
gels in de vorm van nietjes. Deze 

worden parallel met de rijrichting 
geplaatst, in tegenstelling tot de 
huidige overdwars geplaatste fiet-
senrekken. Aan weerszijden van 
de fietsnieten worden looprichtin-
gen gemarkeerd. Ook worden voor 
deze maatregel alle plantenbakken 
verwijderd. 

Hanhaving
De winkeliers is op het hart ge-
drukt zich strikt te houden aan de 
regel om winkelwaar tot maximaal 
1 meter vanaf de gevel uit te stal-
len. Daarnaast geldt de dringende 
oproep aan alle gebruikers van de 
Hessenweg om (ongebruikte) fiet-
sen niet langdurig in de fietsnieten 
te parkeren en auto’s niet langer 
binnen de blauwe zone te parkeren 

dan is toegestaan en noodzakelijk 
is. Er zal de komende periode ex-
tra worden gecontroleerd op deze 
punten en daar waar noodzakelijk 
worden gehandhaafd.

De tijdelijke oplossing voor de Hes-
senweg is tot stand gekomen na een 
schouw op 15 september door ge-
meente en ondernemersvereniging. 
Daarbij is gekeken naar het gebruik 
en de inrichting van de trottoirs en 
andere mogelijk knelpunten. De 
werkzaamheden voor de tijdelijke 
situatie zijn maandag 5 oktober ge-
start. Een einddatum voor de tijde-
lijke oplossing is nog niet bekend 
en hangt uiteraard af van hoe lang 
de maatregelen nodig zullen zijn.

Er wordt deze week gewerkt op de Hessenweg om meer ruimte voor voetgangers te creëren.

Voortgang onderhoud 
N417

door Henk van de Bunt

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) 
tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in deze periode 
een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. 

Het wegvak is vanaf het kombord Hollandsche Rading tot aan het 
kruispunt Vuurse Dreef/ Graaf Floris V weg afgesloten:
van 09-10 vanaf 20.00 uur t/m 12-10 om 05.30 uur (weekend) 
en van 12-10 t/m 15-10 tussen 20.00 en 05.30 uur  en 16-10 vanaf 20.00 
uur t/m 19-10 05.30 uur (weekend).
De omleiding voor doorgaand verkeer staat middels bebording aan-
gegeven. Het fietspad is in twee richtingen toegankelijk voor fietsers. 
Bij de werkzaamheden aan de rijbaan en het herstraten van de inritten 
blijven de woningen aan N417 bereikbaar via het fietspad. Op door-
deweekse dagen is de N417 overdag geopend voor het verkeer. Her-
straten van de inritten met een halve rijbaanafzetting is van 12-10 t/m 
30-10 tussen 09.00 en 15.30 uur.

Het fietspad is afgesloten: van 12-10 t/m 23-10 tussen 07.00 en 17.00 
uur. De bereikbaarheid voor fietsers wordt aangegeven middels bebor-
ding. Woningen blijven via de hoofdrijbaan bereikbaar

Groot onderhoud aan de N417 vordert gestaag.

De weg naar Hollandsche Rading is weer open

Lees er alles over
op pagina 9 t/m 16

Een sfeerfoto van enkele vliegenzwammen met nog wat laatste bloeiende 
hei, gemaakt in de Stulp in Lage 
Vuursche. (fot0 Eugène Jansen)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/10 • 09.30u - Ds. M.K. de Wilde
11/10 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/10 • 10.30u – Bezinningsbijeenkomst 

mer Onur Sahin

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/10 • 10.00u - spreker Theo van Duin

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
11/10 • 10.30u - voorganger  

René Grotenhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

11/10 • 10.00u - Ds. T. Jacobs  
11/10 • 19.00u - Ds. W.P. Vermeulen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

11/10 • 10.00u - Mevr. ds. M. Kool
De dienst is vooraf opgenomen (in 
de Michaëlkerk) en wordt online 

uitgezonden

R.K. St. Michaelkerk
11/10 • 11.00u - Eucharistieviering M. 

Meneses
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
11/10• 10.00u - spreker niet bekend

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/10 • 10.00u - Ds. A. Meuleman
11/10 • 18.30u - Ds. G.J. Blankers 

  
Onderwegkerk Blauwkapel

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/10 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer  
11/10 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/10 • 10.00u + 18.30u - Ds.  
A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
11/10 • 09.30u - Mevr. Ds. G. Morsink

St. Maartenskerk
11/10 • 10.30u - Gebedsviering Lectoren

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/10 • 10.00u - Ds. P. van Veldhuizen 
11/10 • 18.30u - Ds. R. Koelewijn 

PKN - Herv. Kerk
11/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

11/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

 
Leger des Heils  

zoekt collectanten 

Het Leger des Heils is op zoek 
naar collectanten in De Bilt 
voor de jaarlijkse collecteweek 
van 23 tot en met 28 november. 
Alleen met de hulp van vrijwil-
ligers is het voor de organisatie 
mogelijk op buurtniveau acti-
viteiten te blijven organiseren 
om sociale uitsluiting en een-
zaamheid te bestrijden. Meld je 
aan via www.legerdesheils.nl/
collecte
 

‘Doe het zelf’ collecte 

Elk jaar verzorgt de Vrijwil-
lige Brandweer Groenekan de 
collecte voor de Nederlandse 
Brandwonden Stichting in de 
kern van Groenekan. Vanwege 
de (verscherpte) coronamaatre-
gelen kiezen zij voor een andere 
invulling. In de week van 4 t/m 
10 oktober (deze week dus) 
wordt huis aan huis een kaartje 
door de bus gedaan met het 
vriendelijke verzoek om een 
eenmalige gift. De tekst op het 
kaartje wijst verder de weg. 

Luiers voor Lesbos

Momenteel is er een ernstig 
tekort aan luiers voor de kin-
deren van vluchtelingen op 
Lesbos. Door heel Nederland 
heen is er een inzamelingsac-

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 10 oktober haalt 
Stichting Warm Hart weer 
oud papier op in Groene-
kan, inclusief Nieuwe Wete-
ringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achter-
weteringseweg. U wordt ver-
zocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 10 oktober 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zater-
dagmorgen om 9.00 uur rijden. 
U wordt verzocht uw papierkli-
ko of het goed gebundelde pa-
pier tijdig aan de weg te zetten.

tie gestart. Iedereen die zich 
betrokken of bewogen voelt bij 
de vluchtelingen op Lesbos, 
kan meedoen. Het meedoen 
is heel eenvoudig! Koop één 
of meerdere pakken luiers of 
babydoekjes en lever deze in 
bij een inzamelingspunt in de 
buurt. Dit kan tot eind oktober. 
Daarna worden de luiers en 
babydoekjes naar de opslaglo-
catie van Christian Refugee 
Relief in Nieuw-Lekkerland 
gebracht. Vanaf daar worden 
ze naar Lesbos getransporteerd, 
waar ze onder de vluchtelingen 
worden uitgedeeld. Zie www.
luiersvoorlesbos.nl voor meer 
informatie. Inzamelpunt in 
Groenekan: Kon. Wilhelmina-
weg 393.

Praat Lokaal Autisme

Op donderdag 8 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur is er weer 
een Praat Lokaal Autisme in 
het Lichtruim in Bilthoven. Een 
plek voor vaders en moeders 
of andere betrokken opvoeders 
van kinderen met (een vermoe-
den van) autisme. Verhalen en 
ervaringen delen rondom de 
dynamiek en uitdagingen van 
het opvoeden van kinderen met 
ASS.
 

Lift je leven

Nieuwsgierig naar een duur-
zame leefstijl? Doe dan mee 
met de Lift je Leven workshop 
op 9 oktober om 10.00 uur bij 
Mens De Bilt in de Week van de 
Duurzaamheid. In de workshop 
maak je vrijblijvend kennis met 
het Lift je leven actieprogram-
ma dat later in oktober start. 
Het programma heeft drie pij-
lers: Goed met Geld, Goed met 

Groen en Goed met je Gezond-
heid. Locatie is MENS De Bilt, 
aanmelden: liftjelevendebilt@
gmail.com of 06 40221683.
 

Verkoping bij Molenwinkel 
Westbroek

D.V. zaterdag 10 oktober vindt 
er een leuke verkoping plaats 
bij de molenwinkel in West-
broek. Naast de molen- en 
kringloop artikelen zijn er ook 
nieuwe spullen te koop zoals; 
sieraden, sjaals, tassen, vazen 
en nog veel meer.

Je kind in de Brugklas

Karin Loogman is online huis-
werkbegeleider; zij heeft veel 
ervaring in haar werk met ouders 
en kinderen in het middelbaar 
onderwijs. Zij ziet ook dat ouders 
vaak problemen hebben met het 
loslaten van hun kinderen in het 
begin van de pubertijd. Waar 
lopen zij tegen aan? 
Op maandag 12 oktober is er 
het Lichtruim een interactie-
ve avond over deze vragen. 
Aanmelden hiervoor kan via de 
website: debilt.ouderslokaal.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen 
en een eerlijk tarief
 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

Meer informatie of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?
Ga naar      www.kvanasselt.nl of bel naar 06 - 15 45 11 30.

aandacht voor persoonlijke wensen 

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

 boekje aanvragen? boekje aanvragen?
06 - 15 45 11 30.

Voorheen 

kvanasselt.nlBekijk onze tarieven op 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).

Alzheimer Café  
De Bilt - online

Dinsdag 13 oktober zou er weer 
een Alzheimer Café in De Bilt 
zijn met als thema deze avond 
‘Geestelijke zorg thuis’ met spre-
ker Barbara Tibben. Deze avond 
vindt vanwege de nieuwe corona-
golf uitsluitend online-plaats. Het 
interview met Barbara Tibben 
is opgenomen; geïnteresseerden 
kan een ‘link’ worden gestuurd 
na een verzoek daartoe via Alida 
Melkert, zeist@alzheimer-neder-
land.nl. N.a.v. het filmpje kan 
men vragen stellen en mailen 
naar hetzelfde e-mailadres.

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

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Maertensplein 98a
3738 GR  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 12 14
Fax 0346 - 21 41 51

Denk na!
Voordat u naar de praktijk komt

Bel eerst!
Voor overleg of een afspraak

Blijf thuis!
Als u Corona gerelateerde klachten heeft

Samen krijgen we Corona onder controle
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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

GRATIS BEZORGSERVICE

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

Expositie 75 jaar vrijheid 
door Henk van de Bunt

De Historische Kring ‘De Oude School’ heeft in goed overleg met de Centrumkerk in Bilthoven 
alsnog de expositie ‘75 jaar bevrijding’ opgesteld op resp. de zaterdagen 

10, 17 en 24 oktober, telkens van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Ellen Drees vertelt iets over de ten-
toonstelling: ‘Het verhaal over De 
Bilt tijdens de oorlogsjaren wordt 
aan de hand van zes thema’s ver-
teld: vanaf de oorlogsdreiging in 
1939/1940 tot en met de bevrij-
ding in 1945. Daarbij is gebruik 
gemaakt van beeld- en archiefma-
teriaal uit de eigen collectie van de 
Historische Kring en uit het Regi-
onaal Historisch Centrum Vecht en 
Venen, waar ook het archief van 
De Bilt en Maartensdijk is. Foto’s, 
documenten, dagboekfragmenten 
en brieven geven een inkijkje in het 
persoonlijke leven van Biltse in-
woners, die de oorlog aan den lijve 
hebben ondervonden’.  

Boek
Voor de bezoekers van de tentoon-
stelling ligt een gratis exemplaar 
van het boek ‘Bevrijding en Vrij-
heid. Geef de verzetshelden een 
gezicht en de vrijheid een stem’ 
klaar (zolang de voorraad strekt). 
Samenstellers van het boekje zijn 
Leo van Vlodorp en Loes Meijer-
Ott (vormgeving). Op 7 mei ver-
scheen dit boek: gratis voor alle 
leden van de Historische Kring en 
een aantal exemplaren ging naar de 
bovenbouw van de basisscholen en 
de eerste klassen van het voortgezet 
onderwijs in deze gemeente. In het 
eerste gedeelte van dat boek staan 
korte schetsen van de verzetshelden 
die genoemd staan op het herden-
kingsmonument dat voor gemeen-
tehuis Jagtlust staat. Daarnaast 
krijgen nog enkele andere niet ge-

noemde verzetsstrijders, zoals de 
gebroeders Brinkhof, Flip de Leeuw 
en Ferdi van der Ham eveneens een 
gezicht. In het tweede gedeelte van 
het boek schrijven diverse auteurs 
over de beleving van vrijheid. Ook 
het feit dat het in Nederlands-Indië 
nog lang zou duren voordat daar de 
rust weerkeerde wordt belicht’.

Struikelstenen
Ook ‘Struikelstenen De Bilt’ is met 
informatie aanwezig op de tentoon-
stelling; het project struikelstenen 
(Stolpersteine) is een initiatief van 
de Duitse kunstenaar Gunter Dem-
nig. Hij brengt gedenktekens aan 

vóór de huizen van mensen die 
door de nazi’s werden verdreven, 
gedeporteerd en vermoord zijn om 
wie zij waren. In de gemeente De 
Bilt zijn ongeveer 130 Joodse in-
woners slachtoffer geworden van 
deze genocide. ‘Struikelstenen 
De Bilt’ hoopt op 16 november de 
eerste 14 struikelstenen te plaatsen 
voor de laatste adressen die mede-
burgers vrijwillig kozen in deze ge-
meente. Meer informatie op www.
struikelstenendebilt.nl. Voor de ten-
toonstelling dient u zich vanwege 
de coronamaatregelen aan te mel-
den via tijdslot secretaris@histori-
schekringdebilt.nl.

V.l.n.r. Piet Stammes (Centrumkerk), Ellen Drees, Donald Noorhoff en 
Marcel Jansen (allen Historische Kring).

Coronalintje voor 
burgemeester 

door Henk van de Bunt

Woensdag 30 september ontving burgemeester Sjoerd Potters als 
blijk van waardering voor zijn enorme inzet, en die van het coron-
acrisisteam, sinds het uitbreken van de pandemie. Het lintje werd 
hem uitgereikt door Jacomijn Baart, voorzitter van GroenLinks 
afdeling De Bilt.

GroenLinks De Bilt reikt ieder jaar het Groene Lintje uit aan een per-
soon of organisatie die een bijzondere bijdrage levert aan een sociaal en 
duurzaam De Bilt. Dit jaar is er een extra lintje voor een buitengewone 
inspanning in verband met het Coronavirus.

Team
De burgemeester ontvangt het Coronalintje, omdat hij sinds het begin 
van de Coronacrisis bijna dag en nacht in de weer is. Dit doet hij naast 
zijn gewone taken, zoals het leiden van college- en raadsvergaderingen 
die er ook niet eenvoudiger op zijn geworden. Vanaf maart is burge-
meester Potters er samen met de medewerkers van het crisisteam dag in 
dag uit mee bezig: overleg met collega’s in de Veiligheidsregio, overleg 
met de boa’s die moeten toezien op de handhaving van de maatregelen, 
knopen doorhakken over welke evenementen moeten worden afgelast 
of alleen kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden en zo ja, 
welke dan. Maar het gaat ook om bezoeken aan en telefoongesprekken 
met de nabestaanden van mensen die dodelijk door de ziekte zijn ge-
troffen. GroenLinks vindt dat ook deze kant van het burgemeesterschap 
wel eens belicht mag worden en dat burgemeester Potters en zijn team 
hiervoor een groot compliment verdienen.

Stemmen
Voor het jaarlijkse Groene Lintje kan nog tot en met 11 oktober ge-
stemd worden op de drie genomineerden: Westbroeks Energie initiatief 
(WEI), Kunstmarkt De Bilt en Plog it Up De Bilt via debilt.groenlinks.
nl. De uitreiking van dit lintje vindt plaats op vrijdag 16 oktober om 18 
uur op de Biltse Streekmarkt.

Burgemeester Potters ontvangt het coronalintje.

Zestig jaar getrouwd 
Aardige brieven van het Ko-
ningshuis en de Provincie; een 
briefje en een bloemetje van de 
burgemeester. Zelf zijn ze in 
deze coronatijd voorzichtig met 
sociale contacten en de (achter-)
kleinkinderen zijn voorzichtig 
met opa en oma. Geen spetterend 
feest met muziek voor familie en 
vrienden. Maar wel een dinertje 
met de kinderen op anderhalve 
meter aan tafels van vier op rui-
me afstand van elkaar. En buren 
die het huis versieren.
        (Jan Maasen)

Arie en Alie van der Tol uit 
Westbroek zijn 60 jaar getrouwd.



4

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 oktober
t/m woensdag 14 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.50

Gegrilde rosbief
Bourgondische rollade
Runderrollade

Pulled pork salade
Filet Americain
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Verse kiprollade

Mooie riblappen

4 slavinken + 
pond gehakt 

Gegrilde 
kippenpoten 

PER 
KILO 12.50

4 
VOOR 5.-

500 
GRAM 5.98

4 + 1
GRATIS

GEVULDE 
BIEFSTUKJES 

BOEREN BELEGEN 
500 

GRAM 6.50

BOEREN TRUFFEL 
KAAS 

2.99100 
GRAM 

Runderschnitzels 
Kipschnitzels
Gepaneerde schnitzels  

3 + 1
GRATIS!

1 
KILO 11.99

KLEINE 
VARKENSHAASJES

SAMEN 
VOOR 10.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober.

Italiaanse 
gehaktschotel

€ 1,49
100 gram

Gesneden

Boerenkool  extra fijn
€ 1,39

250 gram

Heerlijke 
Conference handperen

€ 0,99
500 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Per 100 gram € 0,90

Herfst….
Er zijn weer heerlijke
Stoofschotels en 
stoofpeertjes.

Mooie herfst taarten, 
speculaasjes en 
boerenkost marsepein
en nog veel meer lekkers.
(check facebook en instagram)

Hollandse
Broccoli 
500 gram € 0,89

Gewassen  
Spinazie
Zak 300 gram € 0,99

12
10

13
10

14
10

Kip piri-piri 
Met gele groenterijst

€ 1,49
100 gram

Hertengoulash  
met rode kool en puree

€ 1,75
100 gram

Rijk gevulde  
Erwtensoep  

Nu ter introductie…. 
€ 10,-

2 voor

Herfst….
Cantharellen, 

King oyster,
Shi-take, 

oesterzwammen 
en nog veel 

meer soorten 
paddenstoelen…

Culinair genieten..!!

Peer – Caramel 
taart 

Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Bananenbrood
Nu € 4,95 
(Ook glutenvrij beschikbaar € 5,95)

Oud-Amsterdammertje
Kaasbol met spek en kaas

Nu € 3,49
Desem 
Tijger - wit
Nu € 1,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

NIEUW
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Sluitende begroting, 
maar voor hoelang nog

door Guus Geebel

‘Door de inspanningen van de afgelopen twee jaar gaan we financieel de goede kant op, maar 
dat is geen antwoord op het structurele probleem van de zorgkosten’, aldus wethouder 

Dolf Smolenaers van Financiën. Het Rijk heeft taken bij ons neergelegd zonder de 
financiële middelen daarbij te geven. Als dat niet gedaan wordt zien wij het 

niet meer zitten. Het sociaal domein blijft een probleem.’

’We willen het zorgbudget ver-
hogen om de taken de komende 
jaren in te kunnen vullen, maar 
daar staat tegenover dat het soci-
aal domein een aantal maatregelen 
neemt binnen de door de gemeen-
teraad gewenste Biltse aanpak. We 
willen meer geld investeren in de 
zorg maar daar staat wel wat te-
genover. Voor de eenmalige injec-
tie die daarvoor nodig is hebben 
we een aantal maatregelen voor-
gesteld. Daar zit een aantal maat-
regelen bij dat betrekking heeft op 
de organisatie als het afschaffen 
van de kantine in het gemeente-
huis, het heroverwegen van huis-
vesting, organisatiemaatregelen en 
maatregelen op technisch niveau 
die de organisatie en de inwoners 
het minst raken. Apart een aantal 
sociaal-domein-maatregelen en 
een lastenverhoging voor de inwo-
ners in de vorm van een OZB stij-
ging. Dat zijn de maatregelen om 
het voor elkaar te krijgen’. 

Over de schutting 
‘Al met al blijft het een uitdaging 
die zorgt voor een sluitende be-
groting. Maar als je bezuiniging 
op bezuiniging stapelt wordt het 
steeds moeilijker. Daarom zeggen 
we nu het is een keer genoeg ge-
weest. Het betekent dat we binnen 
de taak die het college van de raad 

heeft gekregen geen mogelijkhe-
den zien om het nog een keer te 
doen. Er zijn gemeenten die dat 
punt al bereikt hebben. Als het 
Rijk met nieuwe onvoorziene ont-
wikkelingen komt die bij ons over 
de schutting worden gegooid dan 
zijn de mogelijkheden er niet meer. 
Het voordeel is dat het nu nog niet 
hoeft. We hebben een meer dan 
sluitende jaarbegroting en ver-
wachten met wat we neerleggen 
het de komende jaren te kunnen 
redden. Dat wordt anders als het 
Rijk weer met nieuwe maatregelen 
komt die wij moeten bekostigen.’

Compensatie
‘Het gaat hier om structurele maat-
regelen. De kosten die corona te-
weegbrengt hebben alleen invloed 
op de lopende begroting. ‘Wat 
corona wel veroorzaakt is dat de 
werkloosheid gaat toenemen’, al-
dus wethouder Anne Brommers-
ma. ‘Dat zien we nu nog niet erg in 
onze cijfers van bijstandsgerech-
tigden omdat nog een beroep op 
een werkloosheidsuitkering wordt 
gedaan. We investeren twee mil-
joen extra in het sociaal domein. 
In het hele land stijgen de kosten 
in het sociaal domein en het Rijk 
geeft geen compensatie. Wat ook 
speelt is het abonnementstarief. 
We hebben de meeste 75-plussers 

van de provincie die over het al-
gemeen redelijk welgesteld zijn. 
Die betaalden een eigen bijdrage 
naar draagkracht voor zorg, maar 
dat mag niet meer. We geven een 
miljoen euro extra aan de Wmo 
uit, dat komt voor een groot deel 
door het abonnementstarief. Het 
Rijk maakt beleid zonder financi-
ele compensatie.’

Kwetsbaar
‘We hebben afgesproken dat we 
voor het beheersbare tekort uit-
gaan van de reële kosten van 2019, 
die we jaarlijks indexeren. Dat is 
het plafond van het sociaal do-
mein. Daar moeten we het dus mee 
doen. Dat gaat een stevige klus 
worden maar daar gaan we wel 
voor. Als uitgangspunt hebben we 
dat de meest kwetsbare mensen de 
zorg moeten houden. Hulp bij het 
huishouden krijgt ongeveer twee 
uur per week minder en de mantel-
zorgwaardering wordt afgeschaft.’ 
Anne Brommersma vindt dat heel 
jammer, want mantelzorgers doen 
heel veel en hebben het door de 
coronapandemie nog zwaarder. 
Het beleid dat mensen tot 130% 
van het minimumloon geen eigen 
bijdrage voor de zorg hoeven te 
leveren wordt versoberd tot 110%. 
De meest kwetsbaren beschermen 
we maar wie daar net boven zit 

De wethouders Dolf Smolenaers en Anne Brommersma presenteerden de 
begroting 2021.

moeten een eigen bijdrage gaan 
betalen. Er zitten echt pijnlijke 
maatregelen in’. Wethouder Brom-
mersma stelt dat het geld dat naar 
het sociaal domein wordt overge-
heveld wel degelijk ten koste van 
het groenonderhoud en wegenon-
derhoud gaat. ‘Inwoners merken 
dat er door de extra kosten voor 
het sociaal domein voor andere 
dingen minder geld is. Als er nog 
een keer moet worden bezuinigd 
zijn de mogelijkheden uitgeput’.  

Keuzes
Wethouder Brommersma noemt 
het omhooggaan van de afval-
stoffenheffing een lastig verhaal. 
‘Ondanks dat de inwoners ontzet-
tend goed afval scheiden, is er een 
verhoging van 31 euro. In de stad 
Utrecht is dat 45 euro. Zij had ge-
hoopt dat de mindere hoeveelheid 
restafval een positief effect gehad 
zou hebben op de afvalstoffenhef-

fing, maar een aanbesteding viel 
ongunstiger uit. Vorig jaar had 
De Bilt in de provincie de laag-
ste lastenontwikkeling. Binnen de 
beperkte ruimte maakt het college 
keuzes. Bezuinigen op maatrege-
len die de meest kwetsbaren be-
treffen vindt Brommersma altijd 
moeilijk. ‘De bezuiniging op man-
telzorg’, noemt zij pijnlijk.

Raadsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de 
Programmabegroting 2021 in een 
extra lange vergadering op 5 no-
vember. Met de vaststelling be-
paalt de raad hoe de middelen defi-
nitief worden verdeeld. Daarmee is 
de begroting kaderstellend voor de 
uitvoering van het beleid in 2021 
en de jaren daarna. De vergadering 
begint op 5 november om 16.00 
uur en is rechtstreeks te volgen via 
https://debilt.raadsinformatie.nl. 

Accumachines bieden steeds 
meer voordelen

door Henk van de Bunt

Wie aan het werk is in de tuin zal tegenwoordig al snel denken aan accu-tuingereedschap. Dit 
komt omdat deze milieuvriendelijke tools steeds populairder worden vanwege 

het gebruiksgemak. Accu-aangedreven apparaten zijn de toekomst, 
daar zijn ze van overtuigd bij LMB Van Ginkel . 

Er zijn meerdere voordelen te be-
halen aan het gebruik van accu-
aangedreven tuingereedschap. In 
de eerste plaats is een accu-motor 
natuurlijk veel stiller; een ander 
voordeel is dat de accu vaak ge-

bruikt kan worden voor meer-
dere machines. Misschien wel 
de belangrijkste reden is dat de 
CO2-uitstoot nul is. Tuinmachi-
nes worden in ieder geval alsmaar 
veiliger, efficiënter én gebruiks-

vriendelijker. Sinds de introductie 
van batterij-aangedreven machi-
nes, de zogenaamde accumachi-
nes, gaat die evolutie razendsnel. 
Iedereen kan tegenwoordig in de 
tuin werken, zonder moe te wor-

Jan van Ginkel en Jaap Dokter (r) tussen een deel van het assortiment van LMB van Ginkel.

den en zonder de buren te storen. 
Ze zijn stil, licht, krachtig en een-
voudig te bedienen. De omgeving 
wil dat graag; denk maar aan 
scholen of rusthuizen die groen-
onderhoud nodig hebben. Dat zijn 
plaatsen waar je zo weinig moge-
lijk geluidshinder wil veroorza-
ken. 

Milieu
Duurzaamheid is een permanent 
punt van aandacht: het begint al 
bij het kritisch blijven naar de in 
te zetten bedrijfsmiddelen en de 
mate van milieubelasting die het 
bedrijfsmiddel geeft. Sinds 1975 
repareert LMB van Ginkel uit 
Maartensdijk landbouwmachines. 
Enkele jaren later zijn ze begon-
nen met de verkoop van allerlei 
landbouwmachines en tractoren. 
Inmiddels is er ook een groot 
aantal tuin & park machines en 
apparaten. Onlangs is het assor-
timent uitgebreid met EGO; de 
enige fabrikant van snoerloze bui-
tengereedschappen, die door een 
accu gevoed worden en hetzelfde 
vermogen leveren als benzine en 
tegelijkertijd de gebruiksduur, het 
gewicht, de afmetingen en de kos-
ten optimaliseert. 

Jubileum
Bij het bedrijf aan de Dorpsweg 
jubileert rond deze tijd Jaap Dok-
ter. Jaap kwam in 1980 bij het 
bedrijf in dienst, nadat hij al eer-
der eens uit belangstelling er wat 

hand- en spandiensten had gele-
verd. Op die manier kon hij gelijk 
poolshoogte nemen of het bedrijf 
in zijn woonplaats een carrière-
switch waard was: ‘Ik had daar-
voor een paar andere werkgevers 
gehad; prima, maar ik had natuur-
lijk volop de gelegenheid gehad 
om te ontdekken wat er hier al-
lemaal mogelijk was’. De oprich-
ter van het bedrijf Jan van Ginkel 
voegt er aan toe: ‘Al die jaren is 
Jaap mijn rechterhand geweest en 
ik ben er van overtuigd, dat ook 
nu ik mij er uit terug getrokken 
heb, hij dat voor mijn opvolgers 
ook nog steeds is. Gedegen vak-
kennis is nog steeds onmisbaar’. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Lente bij ‘t Vaarderhoogt?

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
Ook zondags open van 12.00 tot 17.00 uur

Nee, maakt u zich geen zorgen, het is ons niet in onze bol 
geslagen. Ondanks dat we het gigadruk hebben met de bouw 

van de (unieke) kerstshow kunnen we het wel bolwerken.
Onze aanbieding is dus zo gek nog niet: Bollen in talloze soor-

ten. Nu poten is volop genieten in de 
komende lente. Helemaal in de trend van ‘t 

Vaarderhoogt (zie de website) zijn de Bio-bollen, 
gekweekt op biologische, duurzame wijze.

Kom naar ‘t Vaarderhoogt en kies uw 
favoriete bollen met een korting 
die er  niet om liegt:

ALLE BLOEMBOLLEN

KASSA-
KORTING 25%

Geldig t/m dinsdag 13 okt. a.s.

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN REPARATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES!
VOOR MEER NAJAARSACTIES, VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

STIHL KANTENMAAIERS
ƒ
ELEKTRISCHE
KANTENMAAIER
FSE 52

BENZINE 
KANTENMAAIER
FS 38

BENZINE
KANTENMAAIER
FS 55 R

€ 99* € 199 € 289

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

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

Op de flanken voor: Wim en Lida van de Bunt (facilitaire dienst)
Achter: Ron van der Meijden en Anita Homan fysiotherapeut/
eigenaren van de nieuwe Maatschap
Voor: Jonne Rigter en Charisa Schouten fysiotherapeuten

Dit is het nieuwe team van

Melkweg 29  •  3738 XD Maartensdijk  •  0346 211 913
fysiomaartensdijk.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Bouwman’s loonbedrijf BV 
Voert verschillende werkzaamheden uit met be-
trekking tot infra en grondwerk en is al tientallen 
jaren gespecialiseerd in het.......  [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De 
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]

Steun lokale bedrijven!  Kijk op ...

De Vierklank verschijnt wekelijks in de 
zes kernen van de gemeente De Bilt 

en op www.vierklank.nl 
Ook gebruikmaken van dit bereik?
0346 211992 of info@vierklank.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve mensen opgelet!
Wij dragen mondkapjes, zou u dit ook willen 
doen als u onze salon bezoekt.
In verband met extra hygiëne vragen we u om een 
tas mee te nemen om uw jas in op te bergen.

Over 11 weken is het alweer kerst, 
als u nu uw afspraken goed verdeeld 

bent u met kerst ook weer netjes.

Gesorteerde 
HARDE BROODJES

SLAGROOMSCHNITT

3+1
GRATIS

van € 9,95
nu 
€ 7,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Fysiotherapeut Rob Karstens 
stopt ermee

door Henk van de Bunt

De praktijk fysiotherapie aan de Melkweg 29 in Maartensdijk werd in juli 2004 omgezet in de 
Maatschap Fysiotherapie Karstens & van der Meijden. Voor de patiënten veranderde er 
toen niets: Rob Karstens en Ron van der Meijden bleven op dezelfde gedreven manier 

zorg verlenen in hetzelfde pand. Nu Rob Karstens de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt wordt er binnen de maatschap wel wat veranderd. 

Rob Karstens schetst een beeld van 
hoe hij als fysiotherapeut in Maar-
tensdijk is begonnen in het school-
gebouw (voormalige kleuterschool) 
aan de prins Bernhardlaan. In 1990 
heeft hij het pand aan de Melkweg 
gekocht waar een tandartsenprak-
tijk was gevestigd. In 1993 kwam 
Ron van der Meijden parttime bij 
hem werken. Daarvoor werkte Ron 
in het verpleeghuis de Biltse Hof in 
voorheen Berg en Bosch. Hij werd 
echter steeds meer geconfronteerd 
met het afromen van directe zorg 
aan bewoners. Door de toegenomen 
bureaucratie moest iedere minuut 
zorg verantwoord worden waar-
door te veel tijd werd besteed aan 
de administratie. Voor Ron reden 
om over te stappen naar de praktijk 
van Rob Karstens. De jarenlange 
samenwerking beviel beide fysio-
therapeuten goed en omdat de fy-
siotherapeut in de nabije toekomst 
veel veranderingen te wachten zou 
staan, werd besloten de praktijk om 
te zetten in een Maatschap.

Bewegen
Begin 2013 werd het Beweegcen-
trum bij Fysiotherapie en Beweeg-
centrum Karstens & van der Me-
ijden verder ‘uitgerold’. Ook bij 
zijn afscheid vertelt Karstens gepas-
sioneerd over wat de fysiotherapeut 
doet, hoe een behandeling in z’n 
werk gaat en hoe de kwaliteit ervan 
gewaarborgd wordt. Karstens: ‘De 
fysiotherapie is en blijft onze eer-
ste insteek. In de eigen bewegings-
ruimte kunnen we ook oefen- en 
bewegingstherapie optimaal aan-
reiken met het oog op revalidatie’. 
Karstens geeft aan dat er door of na 
zijn vertrek geen wezenlijke ver-
anderingen gaan plaatsvinden: ‘Bij 
deze praktijk kunnen mensen zo-
wel medisch als niet-medisch trai-
nen. Wij onderscheiden ons daarin, 
omdat we op een kleinschalige ma-
nier hier aan bewegen doen. Onze 
groepen zijn nooit groter zijn dan 
5 à 6 personen en altijd onder be-
geleiding van een fysiotherapeut’. 
Rob’s opvolger fysiotherapeut Ani-
ta Homan (werkt inmiddels alweer 
10 jaar in de praktijk) licht toe: ‘Het 
moet wel iets te maken hebben met 
gezondheidszorg. Iemand die hier 
wil komen om alleen maar ‘aan de 
apparaten te trekken’ verwijzen wij 
liever naar fitness’.

Fysiotherapie
Volgens Karstens is de fysiothera-
peut zich steeds meer gaan richten 
om mensen te mobiliseren en actief 
hun klachten aan te pakken zonder 
dat zij afhankelijk worden van de 
fysiotherapeut. Naast het behande-
len van klachten zijn Karstens en 
van der Meijden zich meer gaan 
richten op de preventieve begelei-
ding. Bijvoorbeeld door het geven 
van informatie en organiseren van 
‘bewegingsactiviteiten’. Rob gaf 
jaren bij de soos gymnastiek, waar-

bij gezelligheid een grote rol speelt. 
Ook gaf hij bij Vitras cursussen om 
te leren masseren. Ook de gymnas-
tiek- en beweeglessen - nu door fy-
siotherapeut Jonne Rigter in de cur-
susruimte van het Servicecentrum 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk gegeven - zijn door hem 
geïnitieerd. ‘Vooral voor ouderen 
is het volgen van de lessen erg be-
langrijk’, aldus Karstens. ‘Het heeft 
al een gunstig effect op de gezond-
heid wanneer 45 minuten per week 
aan gezondheidsaspecten wordt ge-
werkt. Bovendien is het elkaar ont-
moeten ook een belangrijk aspect’. 
Dat is goed voor de sociale binding 
onderling. In de sport noemen we 
dat de derde helft’. De gymnastiek 
en beweeglessen zijn goed voor 
het bewaken en bevorderen van de 
mobiliteit, voor coördinatie en sa-
menwerken, voor het uithoudings-
vermogen, voor spierkracht en le-
nigheid maar ook voor verbetering 
van het evenwicht en valpreventie’ 
zegt Rob Karstens. 

Reizen
Karstens treedt dus uit de Maat-
schap, waar Anita Homan zijn plaats 
inneemt. Zijn fysiotherapielicentie 
loopt vooralsnog door tot ruim in 
2024. Hij kan dus desgewenst altijd 
nog even invallen. Karstens: ‘Ik 
zeg niet dat dit nooit zal zijn, maar 
ik wil ook wel graag wat meer van 
de vrijheid gaan genieten. Wij heb-
ben een bus-camper, aangeschaft 
en hopen daardoor volop van onze 
hobby’s (natuur, reizen, wandelen) 
te kunnen gaan genieten. Ook ben 
ik op bestuurlijk niveau nog betrok-
ken bij het schrijven over en het on-
derzoeken van de geschiedenis van 
de fysiotherapie. Van een zoon van 
een notaris kun je natuurlijk zoiets 
ook wel verwachten’. 

V.l.n.r. Ron van der Meijden, Rob Karstens en Anita Homan.

Rob Karstens aan het werk in zijn 
eerste eigen praktijk.

Yoga & Dans als 
Levenskunst

Voor veel mensen lijkt de beoefening van Yoga & Dans ver weg van 
het leven van alledag. Yoga? Voor mij veel te filosofisch. Dans, dat 
is niets voor mij. De combinatie van yoga en dans? Veel te moeilijk.

Maar Yoga & Dans staat dichter bij de dagelijkse praktijk dan je denkt. 
Vrijdag 25 september jongstleden hebben Magda Samson en Ilse An-
thonijsz in samenwerking met Ike Bekking in De Bilthovense Boek-
handel hun boek ‘Yoga & Dans als Levenskunst gepresenteerd. De zaal 
was gevuld met een gemêleerd publiek, uiteenlopend van dansers tot 
zakenmensen, al dan niet bekend met yoga.

Het publiek werd door de twee Bilthovense auteurs op enthousiasme-
rende wijze meegenomen in het ontstaan van het boek. Het persoonlijk 
verhaal van beide auteurs en de anekdotes uit het dagelijkse leven wa-
ren voor vele herkenbaar. Yoga & Dans is een uitgebalanceerde me-
thode ontwikkeld door Magda Samson. Geïllustreerd door voorbeelden 
werd duidelijk dat Yoga & Dans handvatten biedt. Het geeft inzicht in 
situaties en in patronen in gedrag.

Het boek is in vele opzichten bijzonder. Het is wetenschappelijk en 
filosofisch onderbouwd, zeer toegankelijk geschreven en vormgegeven 
door Leentje van Wirdum met prachtige illustraties van Sophie Pluim. 

Magda Samson en Ilse Anthonijsz weten hun enthousiasme over het 
boek uitstekend te brengen.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail 
naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Yoga. De boeken worden 
onder de inzenders verloot, iedereen krijgt bericht.

Vaste Parkeerplaats verdwenen
Mevr. Thea Laumans uit Bilthoven 
komt geregeld naar het Maertens-
plein in Maartensdijk voor de dage-
lijkse boodschappen. Zij keek vorige 
week wel even verbaasd op, toen zij 
zag dat ‘haar vaste P-plaats voor ge-
handicapten’ was verdwenen. ‘Naast 
het Maertensplein zijn nu meer on-
dergrondse afvalcontainers geplaatst; 
ook op de plek waar ik altijd stond. 
Het blauwe bord staat er nog. Welke 
‘slaper’ is hier nu weer verantwoor-
delijk voor?’ 
Overigens was zij niet de enige, die 
dat opmerkte; ‘Zo ben je wel snel 
door je toch al te weinige parkeer-
plaatsen heen; naast die container 
kun je ook nog tweemaal niet parke-
ren, terwijl er niemand overdag ge-
bruik maakt van die twee oplaadmo-
gelijkheden voor elektrische auto’s’ 
aldus een aantal bewoners van de 
flats boven de oostelijk gelegen win-
kelrij aan het Maertensplein. [HvdB] 

Met de komst van een nieuwe afvalcontainer is een gehandicaptenpar-
keerplaats plots verdwenen.

Bijou & Me |  Bijouterie - Juwelier - Horlogerie 
Hessenweg 118, 3731 JM De Bilt
030 220 14 52 -  ook via WhatsApp

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

SERVICE:
•  reparatie gouden en zilveren sieraden
•  horlogebatterijen vervangen

•  horlogereparaties 
•  klokkenreparaties 
•  gaatjes schieten 
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bij aankoop van een paar Mizuno 
schoenen heBBen wij voor iedereen een leuk presentje klaar liggen.

www.Beterlopenwinkel.nl 
www.BeterlopenweBwinkel.nl

Mizuno sportschoenen 
voorlichtingsdag
houd je van bewegen, wandelen of 
fitness, maar wordt je snel moe of krijg 
je last van je enkels of knieën? Kom dan 
naar de Mizuno voorlichtingsdag op 
vrijdag 9 oktober bij de George in der 
Maur Beterlopenwinkel in Groenekan. 
Onze beweegspecialisten staan klaar om 
voor jouw gangbeeld de juiste schoen te 
adviseren.

Op deze dag is er ook een vertegen-
woordiger van het merk Mizuno  aanwezig. 
En maken we een voetscan om jouw 
voetstand goed in kaart te brengen. 
De lichtgewicht Mizuno schoenen onder-
steunen het lopen door middel van een 
Wave plaat, die geeft torsie stijfheid aan de 
schoen, de verschillende versies hebben 
een ander afwikkelpunt. Het zorgt ervoor 
dat je ook met (kleine) voetklachten een 
duurloop of wandeling kan maken. Het 
stevige contrefort en de hieldrop van 1,5 cm 
staan er borg voor dat de enkel niet naar 
binnen knikt.

Beweeg je fit in het najaar van 2020 en 
begin met een goed advies bij de George 
in der Maur Beterlopenwinkel in Groenekan 
van 9.30 - 17.00 uur.

We zien je graag op vrijdag 9 oktober 
tussen 9.30 en 17.00 uur.

Beweeg je Fit
IN HET NAJAAR 2020/2021

Wij helpen u
via preventie-

schermen, 
veilig via 

voorschriften 
rivm!

George In der Maur Beterlopenwinkel

Koningin Wilheminaweg 497

Groenekan Utrecht

030 - 2040612

Openingstijden

Ma. t/m za. 

08.30 - 17.00 uur

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

VARKENS VERSE WORST
Lekker authentiek gekruid; en glutenvrij! Een heerlijk 
door iedereen geliefd worstje, voor groot en klein!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca 12 - 15 min. 100 gram 0,85

T-BONE STEAK
Voor de kenners. Iets bijzonders met o.a. entrecote,
ossenhaas & het bekende "T-bot", super mals!!
Krokant aanbakken en rosé nagaren... 100 gram 2,98

MAGERE SPEENVARKENSPEKLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Om krokant te bakken.
Lekker als lapje, voor saté, door een ovengerecht,
of aan een stuk langzaam gegaard.... 100 gram 1,15

SCHWEINE HAKS
Naar Duits recept. Gepekeld, langzaam gegaard &
krokant gegrild. Met het been er nog in; super lekker!!
Alleen even opwarmen en smullen maar!! per stuk 5,50

RUNDER SUKADELAPJES
Om ouderwets te sudderen. Van de Utrechtse 
Heuvelrug ; lekker lokaal, fijn van draad & lekker mager.
Krokant aanbakken en ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,60

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 5 oktober t/m zaterdag 10 oktober. 

Zetfouten voorbehouden.

BOEREN GEHAKT
Gekruid HOH gehakt met grove groente erin 500 gram 4,99
MINI LAMSBOUTJES
Kort & fel bakken. Lekker gemarineerd & gekruid 100 gram 2,85

AMERIKAANSE HAMBURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden & een randje
gekibbelde uitjes, op een broodje of bij de maaltijd??
Kort en fel rosé bakken; ca. 3 min. totaal 3 stuks 4,20

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

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Azul, de hond die vorige keer asieldier van de maand 
was, zit helaas nog steeds bij ons in het asiel te 
wachten op een nieuwe eigenaar.

Dier van de maand:
hond Rebel

Hallo, wat leuk dat je meer over mij te weten wil komen! Ik ben Rebel, een 
groot watje maar toch ook heel stoer. Mijn baasjes en ik hadden het heel 
gezellig met elkaar, maar ik heb wel het gevoel dat ik ze moet beschermen 
tegenover andere mensen. Daardoor kan ik aan de lijn uitvallen naar 
mensen toe. Met andere honden ga ik heel goed om en met puppy’s ben ik 
heel voorzichtig. Ik kan ook samenwonen met een vriendje, liefst een wat 
groter hondje, want met de puppy kon ik niet heel uitgebreid spelen.
Een parkje met een slootje is helemaal het einde. Ik kan lekker in het water 
ravotten. Stukjes wandelen vind ik hartstikke gezellig, auto’s kan ik nog wel 
wat spannend vinden. Mijn vorige baasje trainde met mij om niet op auto’s 
te reageren, en ik wen er snel aan. Het is wel belangrijk dat deze training 
voorgezet wordt. Mee in de auto gaan is trouwens totaal geen probleem, 
leuk een nieuwe bestemming!
Na het wandelen lig ik erg graag lekker met je op de bank. Ik zoek soms 
ook mijn eigen mand op maar ik vind je altijd wel weer terug hoor! Voor 
een koekje doe ik graag een kunstje, ik kan ook op twee achterpoten zitten, 
net een circushond. Ook kan ik netjes mee langs de fiets, het liefst doe ik dit 

dan wel op een moment of in een gebied waar wat minder auto’s zijn. Zo 
kan ik mijn energie lekker kwijt en heb ik minder prikkels uit de omgeving.
Katten vind ik heel interessant en gezellig, als ze wegrennen wil ik er wel 
achteraan. Maar als je kat honden gewend is, denk ik dat ik daar misschien 
wel samen mee zou kunnen wonen.
Andere dieren vind ik heel spannend en de konijntjes in het weiland ga 
ik ook graag achteraan, dus het is verstandig als ik lekker aan de lijn blijf. 
Dat kan ik overigens heel goed! Ik blijf netjes naast lopen. Het liefste wil ik 
gewoon even kennis met je maken, dan kan je zelf zien hoe leuk ik ben! Als 
ik je beter ken geef ik graag kusjes op je neus, af en toe met hele voorzichtige 
liefdesbeetjes. Heb jij een grote bank voor mij klaar staan?

Rasgroep: Molossers
Ras: Kruising Bull Mastiff
Geslacht: Reu
Leeftijd: 16-09-14
Kan met honden: Ja
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja
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Maak kennis met 

duurzaamheid

Uitbeelding Global Goals
Op zaterdag 10 oktober zal de achter-ruimte van de 
Wereldwinkel (de Fairtrade en duurzame cadeauwinkel 
aan de Hessenweg in De Bilt) geopend worden door Anne 
Brommersma (wethouder duurzaamheid van de gemeente 
De Bilt). 

Die ruimte komt in open verbinding te staan met de verkoopruimte, maar 
is helemaal geschikt gemaakt als herkenningspunt van duurzaamheid. 
Hier worden de duurzame ontwikkelingsdoelen - de Global Goals – uitge-
beeld, die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgesteld. Daarmee 
kan de Wereldwinkel nog duidelijker maken hoe Fairtrade een bijdrage 
levert aan die duurzame doelen. Gehoopt wordt de uitdagingen waar de 
wereldsamenleving voor staat, in hun samenhang, voor jong en oud, via 
de nieuwe ruimte en de presentaties daarin duidelijk te kunnen maken. 

PUBLIEK
Helaas is het door corona niet mogelijk om deze opening voor publiek 
en vertegenwoordigers van de media erbij te organiseren. Er is daarom 
gekozen voor een bijeenkomst waarbij de organisatie zich beperkt tot, 
naast de leden van het wereldwinkelbestuur, een beperkt aantal geno-
digden. De mediavertegenwoordigers worden in de gelegenheid gesteld 
tijdens een preview mediamoment in de nieuwe ruimte op Hessenweg 
168 in De Bilt de te openen ruimte te bekijken en daarover op een later 
moment te publiceren [HvdB]. 

Simpel starten met verduurzaming P. 10

Provincie Utrecht helpt bedrijven P. 13

Wandelend zwerfafval rapen P. 14

Bezoek aan de Schaapskooi P. 16

Julianabosje leert kinderen 
duurzaam om te gaan met de natuur
door Guus Geebel

Op 11 december vorig jaar werd in bijzijn van kinderburgemeester Carmen het voedselbosje op 
het schoolterrein van de Julianaschool in Bilthoven o�  cieel in gebruik genomen. Het bosje kreeg 
bij deze opening de naam Julianabosje. Het blijkt inmiddels een groot succes waar leerlingen erg 
enthousiast over zijn. 

Op donderdag 1 oktober was een 
bijzondere dag voor de school omdat 
de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven en 
Rotaryclub Bilthoven Zandzegge 
cheques kwamen brengen voor het 
Julianabosje. Dat gebeurde in de 
ruimte die uitkijkt op het bosje en 
waar vanuit het ook te bereiken is. 
Het werd een feestelijke ambiance 
waar muziekgastdocenten voor de 
muzikale omlijsting zorgden. Zij 
geven elke donderdag op de Julia-
naschool muzieklessen. De aanwe-
zige leerlingen die een lied zongen 
op de melodie van Zing, vecht, huil, 
bid, lach, werk en bewonder van 
Ramses Sha� y werden door deze 
docenten begeleid. Het concept voor 
een voedselbosje op het schoolplein 
komt voort uit de groeiende vraag 
naar voedselbossen. IVN Natuuredu-
catie legt in Nederland 200 van zulke 
minibosjes aan. Het Julianabosje is 
er een van. Het is een buitenlokaal 
in de vorm van een amfi theater waar 
de kinderen natuurlessen krijgen. De 
theateropstelling bestaat uit tegels 
die lagen op de plek waar nu door IVN 
planten, struiken en bomen geplant 
zijn. IVN Natuureducatie is een lande-
lijke non-profi t organisatie die zich 
inzet voor een groen, gezond en duur-
zaam Nederland. 

LEERKRACHTEN ENTHOUSIAST
Juf Linda Kuijt vertelt wat tot nu toe 
allemaal is gedaan. ‘Nadat het bosje 
is aangelegd zijn we aan de gang 
gegaan en zijn de kinderen gaan snuf-
felen. Er zat een heel team van leer-
krachten omheen die heel nieuws-
gierig werden. De laatste dag van 
de zomervakantie is Vivian van Deel 
van IVN bij ons op school geweest. 
Zij weet alles over het voedselbosje 
en hee�t ons er helemaal in meege-
nomen. Vivian vertelde hoe we crea-
tief in het voedselbosje kunnen zijn, 
hoeveel plantjes er staan en welke 
soorten. Ze leerde ons er ook op een 
andere manier naar kijken. Daar zijn 
allerlei ideeën uit voortgekomen over 
hoe we dat in het onderwijs kunnen 
inpassen.’ 

BEHEER 
Mirjam van der Laan gee�t natuur-
lessen op scholen en is echt van 
de praktijk. Zij wil daar samen met 
Klaas wat over vertellen. ‘Ik ben elke 
dag wel in het bos te vinden. Ik gaf 
ook hier natuurles en ging met de 
kinderen naar het bos. Toen kwam het 
voedselbosje en Ella vroeg of ik dat 
samen met de kinderen wilde gaan 
beheren. Ik ben hier nu elke week, 
aan de ene kant voor het beheren en 

aan de andere kant om natuurlessen 
te geven. Vooral beheren want het 
is een jong bosje dat vooral in het 
begin veel aandacht nodig hee�t. Als 
het helemaal af is kunnen we hier de 
natuurlessen gaan geven. Klaas is er 
vanaf het begin bij betrokken geweest 
en hee�t zich erover ontfermd. Hij is 
heel actief en weet veel. Het is super 
om hem erbij te hebben.’ Klaas vertelt 
wat Mirjam en de andere kinderen 
allemaal doen. 

VERZORGING
‘We zijn begonnen te kijken waar 
en wat er allemaal stond en gingen 
elke dag de planten verzorgen en 
water geven.’ Met plantjes uit het 
bosje hee�t Klaas al thee gemaakt 
en ook al vier verschillende soorten 
bessen geoogst die gedeeld zijn met 
de kinderen. ‘In de klas maken we 
thee van kruiden die hier groeien.’ 
Ze hebben een mooie set kaarten 
met a�beeldingen van planten en 
struiken die hier groeien gekregen 
gemaakt door Vivian van Deel. Op 
de achterkant staan bijzonderheden 
over de plant en wat je ermee kunt 
doen. Zo zijn we elke dag goed bezig. 
‘Er staat hier ook een peperboom 
met rode besjes. Toen ik er een in 
mijn mond nam spuugde ik die weer 
snel uit, zo heet was het. Het wordt 
de kiespijnboom genoemd omdat de 
besjes je mond verdoven. Dat staat 
op de achterkant van de kaart met dit 
boompje’, vertelt Mirjam.

DUURZAAM
Ad van Zijl van Rotaryclub De Bilt-
Bilthoven zegt onder de indruk te zijn 
van het enthousiasme over het Julia-
nabosje, het resultaat van denkwerk 
dat we vorig jaar opgestart hebben. 
‘Vorig jaar was ik voorzitter van de 
Rotaryclub en als voorzitter mag je 
een bepaald doel kiezen. Ik heb toen 
gekeken of er lokaal een bijzonder 
doel is dat wij kunnen ondersteunen. 
Via via kwam ik bij Ella terecht en toen 
hebben we gesprekken gehad hoe we 
dat het beste konden doen en uitein-
delijk kwam ze met dit voorstel. Het 

is duurzaam, kinderen leren er het 
nodige van natuureducatie en iedere 
volgende generatie hee�t er weer wat 
aan. De buitenruimte en de binnen-
ruimte zijn goed verbonden wat een 
groot voordeel is. Het is kleinschalig, 
het is leuk en de mensen zijn alle-
maal erg enthousiast. Daarom vind 
ik het heel bijzonder dat ik vandaag 
namens onze club aan Ella en de 
teamgenoten een cheque mag over-
handigen van zesduizend zevenhon-
derd euro ter ondersteuning van het 
Julianabosje.’ 

LEERMIDDELEN
Denise Go-Feij is lid en initiatiefnemer 

van Rotaryclub Zandzegge Bilthoven. 
‘Wij hadden eigenlijk alles al bedacht 
wat we dit jaar zouden gaan uitgeven 
aan goede doelen, maar tussendoor 
kwam ook nog dit project voorbij. 
Ondanks dat evenementen voor 
fondsenwerving werden afgezegd 
door de coronapandemie hadden we 
wat geld over voor dit doel.’ 

Zij overhandigt een cheque van 1.825 
euro. Denise was bij de a�kick van het 
schooljaar op de Julianaschool waar 
Vivian van IVN een verhaal had over 
het inzetten van leermiddelen. Zij 
denkt dat de bijdrage een onderdeel 
van het lesmateriaal wordt.

v.l.n.r. Nadine ten Kate, Ad van Zijl, Mirjam van der Laan, Linda Kuijt en Denise 
Go-Feij bij het bosje.

Klaas verzorgt het voedselbosje en Mirjam van der Laan vertelt over het 
beheer en de natuurlessen die zij gee�t.
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EEN SIMPEL STAPPENPLAN VOOR DE VERDUURZAMING VAN JE HUIS
Starten met de verduurzaming van je huis is eenvoudiger dan je denkt. Op 
de website www.jouwhuisslimmer.nl krijg je direct advies op maat. Jouw Huis 
Slimmer biedt informatie over onder meer dakisolatie, zonnepanelen en 
warmtepompen. Ook vind je er informatie over subsidies en financierings-
vormen om voordelig aan de slag te kunnen en initiatieven in jouw buurt. 
Jouw Huis Slimmer is een onafhankelijke energieplatform van gemeente De 
Bilt en 14 andere gemeenten in provincie Utrecht. 

PRAKTISCHE TIPS EN HULP VAN ENERGIE COÖPERATIE BENG!
Aan de slag met isoleren, stroomverbruik verminderen of zelf energie 
opwekken? Bij BENG! kan je terecht voor uitgebreide informatie over onder 
meer zonnepanelen, warmtepompen en financieringsmogelijkheden. BENG! 
biedt particulieren een warmtescan van hun huis aan en organiseert regel-
matig informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Kijk op 
www.beng2030.nl voor meer informatie. 

SPORTIEVE SCHOONMAAKACTIE
Een verloren snoeppapiertje of een weggewaaid plastic zakje. De gemeente houdt de open-
bare ruimte zo netjes mogelijk, maar we kunnen niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Wil je actief 
betrokken zijn bij een schonere woonplaats? Plog it up De Bilt organiseert maandelijks sportieve 
activiteiten om in groepsverband zwerfafval op te ruimen. Doe je mee? Kijk op https://sportie-
finhetgroen.nl/plog-it-up-de-bilt/ voor alle activiteiten. Plog it up De Bilt is een initiatief van 
Sportief in het Groen en wordt ondersteunt door Gemeente De Bilt.  

VERPAKKINGSVRIJ BOODSCHAPPEN DOEN, LET OP DE STICKER.
Veel single-use verpakkingen worden maar 5 minuten gebruikt. Door je eigen verpakking mee te brengen naar de 
winkel, voorkom je dagelijks veel afval. Bij winkels en marktkramen met de Zero-Waste sticker is iedereen welkom om 
inkopen te doen met eigen verpakkingen. 
•  Breng je eigen broodzak mee naar de bakker
•  Vul een lege pot met losse thee
•  Neem je eigen netje mee voor groente, fruit of aardappelen
•  Laat je eigen beker vullen met koffie of thee
•  Nieuw aangeschafte kleding mag direct in je eigen tas
•  Ga je met je bee’s wrap naar de kaashandel
De Zero-Waste sticker is gratis op te halen bij de balie in het gemeentehuis voor winkeliers die mee willen doen. Kijk 
voor meer informatie over afval voorkomen op www.debilt.nl/afval  

VERWIJDER ASBEST VAN HET SCHUURDAK
Schuurdaken van voor 1994 kunnen asbest bevatten. Weer en wind zorgen ervoor dat asbestvezels vrijkomen uit 
deze daken, die minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende vezels komen in de lucht en grond terecht. Het 
vervangen van een oud schuurdak is dus een verstandig idee. 
Kijk voor meer informatie over asbest verwijderen op https://www.debilt.nl/vergunningen-en-belastingen/verbouwen-
en-slopen/slopen-en-asbest-verwijderen

WEBINAR ASBEST VAN HET DAK
Op maandag 12 oktober van 20:00 – 21:30 uur organiseert het Informatieteam Asbestdaken een online webinar over 
het (laten) vervangen van een asbestdak. Je krijgt praktische informatie om zelf aan de slag te gaan en we vertellen 
hoe de gemeente kan ondersteunen. 
Wil je deelnemen? Stuur dan een e-mail naar informatieteamasbestdaken@odru.nl. Vermeld hierbij naam, e-mail-
adres en eventuele vragen die je in het webinar graag beantwoord wilt zien. Een week voor het webinar ontvangt 
je per e-mail de digitale link om deel te kunnen nemen. Kijk voor meer informatie op: www.debilt.nl/duurzamewe-
binars

Biltse Week van de Duurzaamheid
9 tot 18 oktober 

TIJDENS DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID KAN JE DEELNEMEN AAN
ALLERLEI LEERZAME, LEUK EN VOORAL DUURZAME ACTIVITEITEN. DOE JE MEE? 

Meer informatie 
& Nieuwsbrief Duurzaamheid

Wil je op de hoogte blijven van gemeentenieuws over het onderwerp 
duurzaamheid? Meld je dan aan voor de digitale Nieuwsbrief Duurzaam-
heid via www.debilt.nl/duurzaamheid. De nieuwsbrief verschijnt 2-4 keer 
per jaar. Op onze website lees je ook meer over duurzame activiteiten van 
de gemeente. 

Simpel starten met verduurzaming
Een duurzamer huis, schoner rijden of minder afval veroorzaken? Met een paar kleine stappen 
maak je al een groot verschil. En vaak is dat ook nog goed voor je portemonnee. We hebben een 
paar praktische tips op een rijtje gezet. Zo kan je vandaag nog de eerste stap zetten. 

De tuin vergroenen

Door klimaatveranderingen krijgen we te maken met meer hoosbuien 
en aanhoudende droogte. Te veel bestrating in tuinen zorgt dan voor 
problemen. Start vandaag nog met 
de vergroening van je tuin. Dat is 
goed voor mens en dier. Je vergroot 
zo het leefgebied van vogels en 
insecten. En een groene, klimaat-
adaptieve tuin draagt bij aan een 
betere luchtkwaliteit en minder 
omgevingsgeluid.

START VANDAAG NOG MET:  
•  het opvangen van regenwater om de tuin te verzorgen in tijden van 

droogte
•  het verwijderen van tegels en aanplanten van groen
•  moestuinieren voor vergroening én voor voedsel uit eigen tuin
•  te kiezen voor gemakkelijk te onderhouden planten
•  het aantrekkelijk maken van de tuin voor dieren
•  het vergroenen van je dak(terras)
Operatie Steenbreek helpt Biltse inwoners die hun tuin willen vergroenen 
en zo bijdragen aan een klimaatbestendige, gezonde en groene leefom-
geving. 
Kijk voor meer informatie, tips en voorbeelden op www.operatiesteen-
breek.nl.

WEBINAR KLIMAATADAPTIEVE TUIN
Op dinsdag 13 oktober van 20.00 uur – 21.30 uur organiseert Operatie 
Steenbreek een webinar Klimaatadaptieve tuin. Wil je deelnemen? 
Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@debilt.nl, je ontvangt per 
e-mail de digitale link om deel te nemen.

De Slimme Bandenpomp staat voor je klaar!

Met een goede bandenspanning bespaar je al gauw 70kg CO2 per jaar én 
80 euro. 60% van de auto’s rijdt rond met een te lage bandenspanning. 
In de Bilt hebben we daar een eenvoudige oplossing voor: de Slimme 
Bandenpomp. Je vindt de pomp op de parkeerplaats bij zwembad Bran-
denburg, aan de Leijenseweg in Bilthoven. Het is helemaal gratis en de 
pomp is eenvoudig te bedienen. Bij gebruik van de pomp geeft deze 
direct aan hoeveel je bespaart. 

ACTIE BAND OP SPANNING
Inwoners van de gemeente kunnen op 16 oktober, tussen 10.00 uur en 
17.30 uur gratis hun autobanden op spanning laten brengen. Er staan 
medewerkers van Band op Spanning klaar om je hierbij te helpen, op 
de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Maartensdijk, aan het Maer-
tensplein.

KOM NAAR DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID
Herken je dat supermarkten steeds vaker laten zien hoe duurzaam ze zijn? Merk je ook dat het op het jour-
naal geregeld over duurzaamheid gaat? En hoor je ook mensen zich zorgen maken over klimaatverandering? 
Misschien denk je wel eens: ‘Ik zou ook een steentje willen bijdragen’.

DAAROM IS ER DE BILTSE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID.
De Week van de Duurzaamheid zit ook dit jaar vol prachtige activiteiten. Kijk maar in de agenda op deze pagina. 
Er is ondanks Corona toch nog genoeg te doen en te beleven. Laat je online of op locaties inspireren en meld 
je aan voor de activiteiten. Wie weet organiseer jij volgend jaar wel een activiteit en maak je zo een verschil. 
Waarom niet? 
Initiatiefnemers van de Biltse Week van de Duurzaamheid zijn Beng!, Biltsheerlijk, Samen voor De BIlt, Wereld-
winkel en Werkgroep Fairtrade De Bilt. De Gemeente De Bilt geeft subsidie.
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Opening Global Goals ruimte 
De Wereldwinkel, die in oktober 2019 verhuisde naar die 
iconische plek in het pand van de voormalige boekhandel 
Bouwman krijgt een nieuwe impuls. Op zaterdag 10 oktober 
a.s. wordt door Anne Brommersma, de Biltse wethouder  
voor duurzaamheid, de nieuwe Global Goals ruimte geopend. 

Bezoekers krijgen hier een goed 
beeld van de 17 global goals. 
Hiermee wil de fairtrade en duur-
zame cadeauwinkel ook laten zien, 
dat zij met haar assortiment helpt 
om een groot aantal van deze 
doelen te bereiken. 

Deze nieuwe Global Goals ruimte 
is bedoeld voor duurzame Biltse 
initiatieven. Direct na de (besloten) 
opening, is de ruimte bijvoorbeeld 
gereserveerd door BENG! Zij openen hier op zaterdag 10 oktober van 
11.00 tot 16.00 uur hun vervolgens maandelijkse energieloket.  

De Global Goals ruimte krijgt een mooie aansprekende naam die we nog 
even voor ons houden tot 10 oktober. Kom eens langs, laat u verrassen 
en inspireren.  

Activiteit Locatie Begin Einde

Workshop: Goed met Geld, Goed met Groen, en Goed met Gezondheid Mens De Bilt vr 9 oktober 10:00 vr 9 oktober 11:30

Mooie wandelroute Beerschoten, Houdringe en Panbos Startpunt Paviljoen Beerschoten vr 9 oktober 13:30 zo 11 oktober 16:30

Workshop: Een klavertje vier voor jezelf Oude Peuterschooltje De Bilt vr 9 oktober 19:30 vr 9 oktober 22:00

Plannen voor water in je buurt? Vraag subsidie aan! Online za 10 oktober zo 18 oktober 

Personal challenge: 1 week eten van Biltse bodem Online za 10 oktober za 17 oktober

Opening Global Goals ruimte Wereldwinkel De Bilt Besloten bijeenkomst

Biltsheerlijk Fietsen www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes za 10 oktober 10:00 za 10 oktober 17:00

Bloemrijke entrees voor Westbroek Korssesteeg Westbroek za 10 oktober 10:30 za 10 oktober 13:00

Repaircafé Bilthoven WVT Bilthoven za 10 oktober 11:00 za 10 oktober 14:30

Opening BENG! Energieloket Global Goals ruimte De Bilt za 10 oktober 11:00 za 10 oktober 16:00

Actie: Betaalbare woningen en niet in de natuur De Bilt (terrein Hessing) za 10 oktober 11:00 za 10 oktober 12:00

Workshop: Geweldloze Communicatie WVT Bilthoven za 10 oktober 14:00 za 10 oktober 15:00

Wandelend zwerfafval rapen rondom de Bibliotheek Bibliotheek Idea Bilthoven ma 12 oktober 15:00 ma 12 oktober 17:00

Workshop: Duurzaam Gezond Het Biltse Meertje zo 11 oktober 10:30 zo 11 oktober 12:30

Workshop: Schoenen pimpen Buro LOU Bilthoven zo 11 oktober 12:00 zo 11 oktober 17:00

Afval of een tweede leven? Kom langs en geef je oude leren stoffen een tweede leven! Kunst in De Bilt zo 11 oktober 13:00 zo 11 oktober 17:00

FILM: Documentaire ‘Dansen met gehoornde Dames’ - Terug naar de Bedoeling De Beweegruimte De Bilt zo 11 oktober 16:30 zo 11 oktober 17:30

Rondleiding langs zonnepanelenproject voor medewerkers op Utrecht Science Park Bilthoven Utrecht Science Park Bilthoven Besloten bijeenkomst

Plak deze sticker als je welkom bent met je eigen verpakking Af te halen bij het gemeentehuis ma 12 oktober 10:00 vr 16 oktober 16:00

Webinar: Verwijder asbest van het schuurdak Online ma 12 oktober 20:00 ma 12 oktober 21:30

Workshop: Een klavertje vier voor jezelf Oude Peuterschooltje De Bilt di 13 oktober 09:30 di 13 oktober 12:00

Winkelpresentatie: Een groen leven, een groen afscheid PCB Uitvaartwinkel Bilthoven di 13 oktober 10:00 di 13 oktober 17:00

Informatieavond over Zonnepanelen WVT Bilthoven di 13 oktober 19:00 di 13 oktober 21:00

Voorlichtingsavond zonnepanelen Zorgboerderij Nieuw Toutenburg Maartensdijk di 13 oktober 19:30 di 13 oktober 21:00

Inspiratiesessie klimaattuin Online di 13 oktober 20:00 di 13 oktober 21:00

Winkelpresentatie: Een groen leven, een groen afscheid PCB Uitvaartwinkel Bilthoven wo 14 oktober 10:00 wo 14 oktober 17:00

Workshop: Goed met Geld, Goed met Groen, en Goed met Gezondheid Mens De Bilt wo 14 oktober 14:00 wo 14 oktober 15:30

Speurtocht door de Schaapskooi voor kinderen Startpunt: Bibliotheek Idea Bilthoven wo 14 oktober 14:00 wo 14 oktober 16:00

Bezoek aan de schaapskooi voor alle leeftijden Startpunt: Bibliotheek Idea Bilthoven do 15 oktober 9:30 do 15 oktober 11:30

Klimaatlezing Centrumkerk Bilthoven do 15 oktober 20:00 do 15 oktober 22:00

Winkelpresentatie: Een groen leven, een groen afscheid PCB Uitvaartwinkel Bilthoven vr 16 oktober 10:00 vr 16 oktober 17:00

De Slimme bandenpomp staat voor je klaar Parkeerplaats winkelcentrum Maartensdijk vr 16 oktober 10:00 vr 16 oktober 17:30

Heerlijke Herfstwandeling Startpunt Paviljoen Beerschoten vr 16 oktober 13:30 zo 18 oktober 16:30

Biltse Streekmarkt Kinderboerderij De Schaapskooi vr 16 oktober 15:00 vr 16 oktober 19:00

Biltsheerlijk Fietsen www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes za 17 oktober 10:00 za 17 oktober 17:00

Toekomsttuin winterklaar maken en tuinieren met kinderen Toekomst tuin Bilthoven za 17 oktober 14:00 za 17 oktober 16:00

Mindfulness Workshop Het Biltse Meertje zo 18 oktober 10:30 zo 18 oktober 12:00

Voor een up-to-date overzicht en om je aan te melden, kijk op: www.duurzaamdebilt.nl/agenda

Bij de inrichting van de activiteiten is rekening gehouden met geldende corona-maatregelen. Wij verzorgen samen een corona-proof programma.

17 Global Sustainable Development Goals
Duurzaamheid heeft niet alleen met klimaat en milieu te maken. Het gaat 
ook over: geen armoede, geen honger en onderwijs voor iedereen. Veel 
van deze thema’s zie je in de activiteiten terug komen.

Verduurzamen doe je samen,
met je buren kom je verder
Nadenken over het verduurzamen van je huis, dat kun je samen doen. Want ook in jouw straat of 
wijk zijn er meer mensen die zonnepanelen of isolatie overwegen. Je hoeft het wiel niet in je eentje 
uit te vinden. 

Praatje over de heg? Heb het eens 
over zonnepanelen of isoleren en 
misschien kun je samen wat doen. 
Kom ook naar de voorlichtings-
avonden. Op 13 oktober leggen  we 
u alles uit over zonnepanelen op uw 
eigen dak. Geef deze informatie weer 
door aan uw buren.

Wil je een bijeenkomst voor jouw 
straat of wijk organiseren over duur-

zamer wonen? BENG! steunt deze 
initiatieven. Neem een voorbeeld 
aan de bewonersbijeenkomst van de 
Waterweg. Na een mooie presentatie, 
veel vragen en antwoorden, bleef het 
burencontact en volgden verschil-
lende acties. Nu ligt er een gezamen-
lijke order voor groene sedumdaken.    

Gebaseerd op onze ervaringen stelde 
BENG! een praktisch stappenplan 

voor u op, voor iedereen beschik-
baar op de website www.beng2030.nl  
Laat je inspireren!
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Een multi functioneel bedrijvenpark
Om te huren bij Leyensehof worden diverse ruimten
en mogelijkheden geboden:

Leyensehof  is dubbelgroen
Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie

in de vorm van groene stroom en auto oplaadpunten.

Voor actueel aanbod en prijzen:

www.leyensehof.nl

Leyensehof
Kantoor

Kantoorruimte beschikbaar van 
50m2 tot 1000m2

Flexibele bedrijfs- en werkruimte,  
verhuur vergaderruimte per 

dagdeel

Hier bevinden zich
werkplaatsen, studio’s en

praktijkruimten

Leyensehof
Flex

Leyensehof
Bedrijfsruimte

Ruime parkeergelegenheid

OV - 5 min. van station

030-2290684

Zonneproject Nieuw Toutenburg in Maartens-

dijk, gerealiseerd door BENG! en Biltstroom.

BENG! biedt onafhankelijke infor-

matie en advies over duurzaam 

wonen. Maar daarnaast ontwikkelt 

BENG! zonnestroomprojecten in onze 

gemeente. Die stroom gaat naar om | 

nieuwe energie, de leverancier die 

BENG! samen met 40 andere energie-

coöperaties oprichtte. De consumen-

tenbond noemt om | nieuwe energie 

al jaren als een van de allergroenste 

leveranciers. 

Door via BENG! klant te worden van 

om | nieuwe energie krijgt u super-

groene, lokaal opgewekte stroom en 

CO2-gecompenseerd gas. Bovendien 

krijgt BENG! per klant een bijdrage 

om meer opwekprojecten in onze 

gemeente te kunnen realiseren. Zo is 

de cirkel rond voor een snellere ener-

gietransitie in De Bilt.

Vraag gemakkelijk

een prijsopgave 

Ga naar www.beng2030.

nl - Energie opwekken/groene 

energie via BENG! voor infor-

matie en een offerte.

BENG! is de lokale energie-

coöperatie van en voor

inwoners van De Bilt.

Kijk op www.beng2030.nl voor 

informatie over projecten, 

activiteiten en meer.

De Bilt duurzamer maken door te wisselen van energieleverancier? Hoe kan dat? 

Geen eenvoudig verhaal, maar wel belangrijk. Het zit zo.

Stap over naar echt 
groene energie
en steun daarmee Biltse projecten

Fairtrade: juist nu!
Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden worden extra hard getroffen door 
COVID-19. Neem bijvoorbeeld de koffieboeren in Afrika en Latijns Amerika. 
Door de strenge maatregelen is er een groot tekort aan koffieplukkers, die nu 
vaak de plantages niet kunnen bereiken. Er wordt nu een veel groter beroep 
gedaan op eigen familieleden. De schaduwzijde daarvan is een toename van 
kinderarbeid, helemaal nu ook scholen gesloten zijn.

De corona-crisis heeft ook gevolgen voor de vraag 
naar koffie. De verkopen aan de horeca zijn sterk terug 
gelopen en er wordt veel minder koffie op het werk 
gedronken. Veel bedrijven voorzien hun medewerkers 
van fairtrade koffie, maar hoe eerlijk is jouw koffie 
thuis? 
De Bilt draagt sinds 2011 de titel ‘Fairtrade Gemeente’ 
en daarin kun jij ook een rol vervullen. Door fairtrade 
producten te kopen draag je direct bij aan maar liefst 
10 van de 17 Global Goals. Een goede reden om hier 
juist in deze duurzame week nog eens extra op te letten 
bij de boodschappen!

Biltse Streekmarkt op 16 oktober
Op de Biltse Streekmarkt vind je vooral lokaal geproduceerd, gezond, 
milieuvriendelijk èn lekker eten. Maar naast deze verser dan verse 
voedselproducten als groente, fruit, kaas, bonbons, vlees en brood tref je 
ook non-food producten aan zoals overblijvende bijenplanten, prachtige 
snijbloemen en cadeauartikelen zoals geurende honingzeep. 

Kom je ook naar onze kleine, gezel-
lige markt boordevol (h)eerlijke 
producten? Op vrijdagmiddag 16 
oktober is het weer zover: lokale 
producenten stallen hier hun 
mooiste waren uit en vertellen je 
graag in geuren en kleuren over de 
achtergronden hiervan. Geniet van 
de sfeer, de live muziek en eet één 
van de heerlijke duurzame hapjes 
die geserveerd worden op de markt. 
De kinderen worden trouwens niet 
vergeten en er wordt voor hen iets 
leuks georganiseerd. 

Door Corona wordt dit de allereerste markt van dit jaar en het marktteam staat dan ook te 
trappelen om de markt weer feestelijk tot leven te brengen, natuurlijk binnen de corona-
richtlijnen. 

Wanneer? 16 oktober van 15:00 tot 19:00 uur. 
Waar? Melkweg 1B, Bij kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven (achter het Lichtruim). 
Meer informatie: www.biltsestreekmarkt.nl

Gezonde mensen maken 
een gezonde samenleving!
Op zondag 11 oktober geeft Judith Verbeek de buiten workshop ‘Duurzaam 
Gezond’ en wordt de documentaire ‘Dansen met gehoornde Dames’ in de 
Beweegruimte gedraaid.

WORKSHOP DUURZAAM GEZOND – VERGROOT JOUW GEZONDHEID!
In de natuur zijn heeft een helende werking op mensen: het werkt stressverlichtend, bloed-
drukverlagend en immuunsysteemversterkend. In verschillende oefeningen maak je verbin-
ding en contact met de natuur via jouw zintuigen. Je ervaart hoe je dit kunt inzetten om jouw 
weerbaarheid en gezondheid direct een boost te geven. Ook gaan we aan de slag met het 
nieuwe holistische concept van Positieve Gezondheid.

DOCUMENTAIRE ‘DANSEN MET GEHOORNDE DAMES’ – TERUG NAAR DE BEDOELING
Boer Jan-Dirk en zijn vrouw besluiten resoluut om te stoppen met antibioticum en vaccineren 
van hun koeien. Ze willen terug naar de basisprincipes van de natuur. Ze hebben veel moed 
en energie nodig om zich buiten de gebaande paden van het systeem te begeven, de passie 
houdt ze overeind. Nu zijn ze een voorbeeldbedrijf in Nederland voor hoe biodiversiteit en 
beweegruimte gezondheid opleveren.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de Beweegruimte Agenda: https://debeweeg-
ruimte.nl/agenda/
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De maatregelen maken deel uit van 
de pijlers ‘Zon op dak’ en ‘Besparen 
bij bedrijven’ van het programma 
Energietransitie. Daarmee wil de 
provincie zowel duurzame energie-
opwekking als het nemen van ener-
giebesparende maatregelen stimu-
leren. Verantwoordelijk gedeputeerde 
Huib van Essen: ‘Dit hee�t naast een 
positief e� ect op het milieu, ook een 
positief e� ect op de uitstraling van 
het bedrijf en meestal ook een posi-

tief fi nancieel e� ect. Daarom wil de 
provincie Utrecht bedrijven stimu-
leren om verdere stappen te zetten 
richting verduurzamen’. 

QUICKSCAN 
Karin Alberts is woordvoerder van 
gedeputeerde Huib van Essen (Ruim-
telijke Ontwikkeling, Omgevings-
visie, Energietransitie en Klimaat). Zij 
antwoordt op de vraag: ‘Wat doet de 
provincie voor bedrijven, om hen te 
helpen bij verduurzamen?’: ‘Wanneer 
bedrijven geïnteresseerd zijn in zon 
op het dak: de Provincie biedt 150 
gratis quickscans aan voor bedrijven 
met een dak groter dan 100 m2. 
Bedrijven krijgen zo snel inzicht in de 
technische en fi nanciële potentie van 
het dak en kunnen op basis van die 
informatie besluiten of ze stappen 
gaan zetten om zonnepanelen op het 
dak te plaatsen. 

VERDUURZAMEN
Wanneer bedrijven in samenwer-
kingsverband willen verduurzamen 
(lees: energie besparen en/of zon op 
dak realiseren) kunnen zij aanspraak 
maken op Subsidie voor een collectieve 
verduurzamingsaanpak. De subsidie 

is bedoeld voor bedrijven die in geza-
menlijkheid bijvoorbeeld consultan-
cydiensten willen inschakelen gericht 
op kennisoverdracht, ondersteuning 
en adviseren van de bedrijven om 
energie te besparen of zonnepanelen 
op bedrijfsdaken te realiseren’. 

GOEDKOPER
Een verduurzamingsaanpak waarbij 
ondernemers samen stappen zetten 
om energie te besparen of duurzaam 
op te wekken, hee�t verschillende 
voordelen voor bedrijven. Zij kunnen 
gezamenlijk en dus goedkoper 
expertise inkopen om hen te onder-
steunen, maar ook bij het uitvoeren 
van de maatregelen kunnen inkoop-
voordelen behaald worden. Ook 
de overige ondersteuning zoals 
aanvragen van landelijke subsi-
dies kan op deze manier goedkoper 
geregeld worden. Dit kan interessant 
zijn voor bedrijventerreinen maar 
ook voor andere samenwerkende 
bedrijven. De Provincie kan 50% van 
de kosten dekken tot een maximum 
subsidiebijdrage van € 50.000,-. 

GOEDKOPER
Tenslotte zijn er nog en paar andere 

maatregelen waarmee bedrijven 
ondersteund kunnen worden bij het 
verduurzamen. Denk daarbij aan 
het verhuren of beschikbaar stellen 
van een bedrijfsdak aan een lokale 
energiecoöperatie zodat deze er 
zonnepanelen op kan plaatsen. Een 
andere mogelijkheid is om samen te 
werken met een energiecoöperatie in 
de buurt. Daarbij investeren deelne-
mers van de energiecoöperatie in de 
zonnepanelen op het bedrijfsdak en 
wordt stroom voor de lokale gemeen-
schap geproduceerd. 

DE BILT 
‘Zijn er al bedrijven in de Bilt die hier 
gebruik van maken? Zijn de rege-
lingen ook open voor bedrijven?’ 

‘Nee, die zijn er nog niet helaas. De 
subsidieregeling is pas per 1 oktober 
live en de quickscan-regeling is pas 
sinds een paar weken open. Er is een 
aantal aanvragen gedaan, maar niet 
door een bedrijf in De Bilt’. 

Wethouder Duurzaamheid Anne 
Brommersma: ‘Ik ben erg blij dat de 
provincie deze regelingen in het leven 
hee�t geroepen. Dat brengt ons weer 
een stap dichter bij een duurzame 
gemeente.’ Wethouder Economie 
Madeleine Bakker-Smit: ‘Uiteraard 
brengen wij de regelingen graag 
onder de aandacht bij Biltse onder-
nemers en de ondernemersvereni-
gingen. Sterker nog, daar zijn wij al 
mee bezig.’

Provincie Utrecht helpt bedrijven 
verduurzamen
door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht gaat ondernemers ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. 
Utrecht wil in 2040 een energie-neutrale provincie zijn en bedrijven kunnen een belangrijke rol 
spelen in het versnellen van de energietransitie. Daarom helpt de provincie bedrijven met advies 
en subsidie bij de aanleg van zonnepanelen op daken en andere duurzame maatregelen. 

Zonnepark Achterwetering is het eerste 
grote grondgebonden zonne-energie-
initiatief in de gemeente De Bilt. 

Het projectgebied is 10 hectare groot en 
daarvan wordt 6,8 hectare benut voor 
zonnepanelen. Dit levert zonnestroom op 
voor ca. 2200 huishoudens. De overige 3,2 
hectare wordt besteed aan verrijking van 
de natuur. 

Projectontwikkelaar IX Zon realiseert haar 
projecten met Nederlandse financiering, 
het liefst lokaal.

Lokaal eigendom
Ons doel is dat het zonnepark voor 50% 
lokaal eigendom wordt. 
Bij voorkeur gebeurt dit middels een lokale 
energiecoöperatie. De opbrengst blijft 
dan binnen de gemeenschap en lokaal is 
ook echt lokaal: binnen de voormalige 
gemeente Maartensdijk. 
Iedereen kan meedoen en daarmee een 
mooi rendement verdienen!

Informatiebijeenkomst
Wij organiseren op 13, 14 en 15 oktober 
informatiebijeenkomsten over een lokale 
energiecoöperatie. 

Het doel van zo’n bijeenkomst is om u te 
informeren over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan een energiecoöperatie 
van Maartensdijk, als lid of als bestuurder. 

U kunt zich aanmelden voor één van de 
avonden door een e-mail te sturen naar 
robin.goes@ixzon.nl of te bellen met 
06-11256279. 

Het aantal deelnemers per fysieke 
bijeenkomst is beperkt. 
Deelnemers via Zoom krijgen na 
aanmelding instructies per e-mail 
toegezonden.
Aanmelden kan tot 14 oktober.

Woensdag 14 oktober 
van 19.00 tot 21.00
Dorsphuis Westbroek

Dinsdag 13 oktober 
van 19.00 tot 21.00
Digitaal via Zoom

Het doel van zo’n bijeenkomst is om u te 
informeren over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan een energiecoöperatie 

Informatiebijeenkomst 
Energiecoöperatie

Kijk voor meer informatie over het initiatief op:   www.ixzon.nl/achterwetering

Donderdag 15 oktober Donderdag 15 oktober 
van 19.00 tot 21.00van 19.00 tot 21.00
Dorpsweg 147 MaartensdijkDorpsweg 147 Maartensdijk

Provincie Utrecht ondersteunt ondernemers die zonnepanelen op hun dak 
willen plaatsen. (foto Krijn Ratsma van Energieke Regio)

Zie voor meer informatie:
www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken.

Wethouder Duurzaamheid 
Anne Brommersma:

 ‘Ik ben erg blij 
dat de provincie 
deze regelingen 

in het leven hee�t 
geroepen. Dat 

brengt ons weer 
een stap dichter 
bij een duurzame 

gemeente.’
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Wandelend zwerfafval rapen 
Plog it Up de Bilt organiseert samen met Bibliotheek Idea Bilthoven op 
maandag 12 oktober van 15.00 tot 17.00 uur tijdens de Duurzame Week een 
clinic plandelen voor jong en oud. 

Er wordt gestart in de Bilthovense Bibliotheek waar initiatiefneemster Anke Hazeleger van 
Plog it Up De Bilt in het kort vertelt over haar initiatief en informatie geeft over zwerfafval. 
Daarna gaat men gezamenlijk aan de slag in de omgeving van de Bibliotheek. Na afloop is er 
voor alle plandelaars een borrel met een drankje en wat lekkers in de Bibliotheek. 

Alle opruimmaterialen zijn aanwezig. Mocht je al materialen in gebruik hebben van Plog it Up 
dan mag je die meenemen. De activiteit is voor iedereen toegankelijk. Kinderen vanaf 4 jaar 
zijn ook welkom om mee te doen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Vanwege het 
beperkt aantal plekken graag van tevoren aanmelden op via ideacultuur.nl. Op de dag zelf 
komen mag, maar vol = vol. 

Wil je graag in jouw eigen buurt aan de slag met afval rapen wanneer het jou uitkomt? Leen 
dan het Plogpakket via Plog it up de Bilt via sportiefinhetgroen.nl en kijk voor meer informatie 
op de Facebookpagina van Plog it Up de Bilt. 

Met haar fiets met gele fietstassen raapt José Peek afval in Hollandsche Rading.

SP De Bilt spant zich in voor duurzaam verantwoorde
woningbouw op Verwelius terrein De Bilt
Er is een faunapassage onder de Utrechtseweg die twee  
belangrijke natuurgebieden in Utrecht verbindt: het Noor-
derparkgebied tot Hilversum en het Kromme Rijngebied tot 
Wijk bij Duurstede. De verbinding is een flessenhals en juist 
hier wil Verwelius een villawijk neerzetten die de hals nog 
smaller maakt. 

Actie met deskundigen en betrokkenen:
Zaterdag 10 oktober, 11.00 uur;
Utrechtseweg 341, De Bilt (Hessingterrein)

Laat zien wat je wilt
en doe mee met de

Maak kennis met de standpunten
op www.sp.nl

en word vriend of lid.

 

 

Groen en Biodiversiteit in eigen tuin en in openbare ruimte 

 

Waarde van groen en biodiversiteit in buurt 
 Mooi en rustgevend 
 Volksgezondheid en lichaamsbeweging 
 Opvang hemelwater, minder naar riool 
 Bijenoases: nodig voor voedselvoorziening 
 Minder CO2 en klimaatverandering 
 Minder luchtvervuiling 

Jammer! Eeuwenoud eikenbos Larenstein 
kappen? Voor uitbreiding van overslagbedrijf!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking> breed draagvlak  
 
 

Bedreigingen groen en biodiversiteit 
 Snelle achteruitgang biodiversiteit 
 Bouw ten koste van groen 
 Prioriteit economie boven bos en groen 
 Te weinig kennis over waarde groen 

 Dus samenwerking stimuleren:  gemeente, 
burgers, landbouw, Groei en Bloei, natuurorg. 

 

 

Representatie van de mening van burgers 
Burgerpeiling 2019: Slechts 18 % van de burgers 

voelt zich door de Gemeenteraad 
vertegenwoordigd. Dus burgers worden 

uitgenodigd zelf voor hun belang op te komen! 
Onderzoek naar mening burgers, juli 2020: 

Over rol gemeente in groenadoptie en 
duurzaamheid. Prioriteiten: 

1. Biodiversiteit. 2. Verminderen 
energiegebruik 3. Klimaatadaptie 

Kans: Woningbouw op de Schapenweide: 
Unieke mogelijkheid groene woningbouw 

 
 
 
 

 
Meer biodiversiteit? 

Doe mee!  
Geef je op voor de nieuwsbrief 

platform biodiversiteit.  
E mail: 

ebbe@ebberostvantonningen.nl 
  

 

Groenadoptie:.Foto mw Westerhout in De Leijen 
Vele groenliefhebbers adopteren openbaar groen 

Voorbeeld Groenekan. Verdiepte ligging 
speelveld voor hemelwateropvang.  

Goed voor bomen en planten 
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Repair Café bij WVT 
Op zaterdag 10 oktober is er weer een Repair Café bij WVT (Talinglaan 10) 
in Bilthoven, waarbij de coronarichtlijnen van het RIVM zullen gelden. Dit 
betekent o.a. het verzoek om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten en om 
1,5 meter afstand te houden van de vrijwilligers en de andere bezoekers. Het 
is niet nodig om vooraf aan te melden. 

Bij het Repair Café worden kapotte spullen gerepareerd met hulp van en door ervaren repa-
rateurs. Zij helpen bij het repareren van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen, 
houtwerk en speelgoed. Zo wprdt samen de afvalberg kleiner gemaakt tijdens een gezellige 
zaterdagmiddag. 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Het Repair Café vindt plaats in goed 
geventileerde ruimten. Inloop van 11.00 tot 14.00. Meer informatie: https://repaircafebilt-
hoven.wordpress.com/

Interactieve Lezing 
Geweldloze Communicatie 
Zaterdag 10 oktober geven Sofie Bakker en Roel Simons een lezing over Geweld-
loze Communicatie. Sofie en Roel werken ruim 10 jaar samen aan duurzaamheid 
in De Bilt en passen deze vorm van communiceren hierbij actief toe. 

Geweldloze Communicatie kan helpen een meer duurzame, verbonden en vreedzame samen-
leving tot stand te brengen. Het laat zien hoe je jezelf heel eerlijk kunt uiten zonder oordelen 
en verwijten en ook hoe je de woorden van de ander empathisch kunt horen, wat er ook wordt 
gezegd. Zo ontstaat er een gesprek waarin je elkaar echt hoort. Het kan een middel zijn om 
elkaar in deze tijd van polarisatie door verschillende meningen toch te vinden. Geweldloze 
Communicatie helpt je ook om compassievol naar jezelf te luisteren, zodat je constructiever 
met jezelf in gesprek kunt zijn.
De lezing is bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven van 14.00 tot 15.00 uur op zaterdag 10 
oktober. Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkt aantal deelnemers en derhalve is 
aanmelden nodig via sofie@inverbinding.net

Minder steen
en meer groen in de tuin
Een tuin waarin je de natuur kunt zien, voelen, horen, ruiken én proeven. Dat is een 
Levende Tuin. Met veel groen en duurzame materialen. In zo’n oase is het heerlijk 
toeven, voor mens én dier. Bovendien biedt een levende tuin tal van voordelen. Zo 
geeft het energie en voert het regenwater af. 

De Levende Tuin is een initiatief van branchevereniging VHG en andere landelijke organisaties. 
Samen met erkende hoveniers zetten zij zich in voor meer biodiversiteit en duurzaamheid in 
de Nederlandse tuin. Ronald Versluis, bedrijfsleider van Hendriksen Hoveniers, onderstreept het 
belang van De Levende Tuin. ‘Een tuin die grotendeels is bestraat, biedt nauwelijks ruimte aan 
planten en dieren. Het wordt er ook erg heet in de zomer. Ook het regenwater stroomt direct de 
tuin uit’.

STAPTEGELS
Ronald vertelt enthousiast verder: ‘Met de pijlers van De Levende Tuin passen we meer variaties 
toe in onze tuinontwerpen. Vooral veel beplanting in alle soorten en maten, struiken en liefst ook 
een boom. Een prima leefomgeving voor mens en dier. Natuurlijk komt in deze tuin ook bestrating 
voor, maar beperkter en bewust toegepast. Een pad met staptegels waartussen voldoende ruimte 
is voor begroeiing. Of afgewisseld met grind, zodat het regenwater voldoende weg kan lopen. 
Een klant denkt vaak dat een tuin met meer groen om veel onderhoud vraagt. Door de levende 
materialen slim toe te passen in onze tuinontwerpen willen we laten zien dat het ook anders kan.’

In een Levende Tuin wordt bestrating beperkt toegepast.
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TUINADVIES TUINONDERHOUD TUINAANLEG

Wilt u van uw tuin een groene oase maken? Hendriksen Hoveniers helpt u 

graag met advies, aanleg en onderhoud. 

Wij zijn Hendriksen Hoveniers, een hoveniersbedrijf uit Hollandsche Rading, 

waarbij natuurlijke processen altijd centraal staan. Wij werken met natuurlijke 

materialen en stimuleren hiermee het bodemleven en de biodiversiteit. 

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 035 577 17 57 of 06 11 84 71 01

Boerderijwinkel Nieuw Toutenburg
Dorpsweg 85, 3738 CB Maartensdijk

Open:  ma, di, do, vr, za
 9.00 - 17.30 uur

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Geniet van
eerlijke, verse lokale producten
bij boerderijwinkel Nieuw Toutenburg!

•  Verse groenten uit eigen tuin
•  Limousin rundvlees van onze koeien
•  Groot aanbod van heerlijke producten uit de buurt

Om 9.30 uur is er in de bibliotheek een 
inleiding door Joanne Ronhaar van 
BiltsHeerlijk over het ontstaan en het 
doel van het duurzame plukdoolhof. 

Het Plukdoolhof op Kinderboerderij 
De Schaapskooi in Bilthoven is het 
eerste doolhof van eetbare gewassen 
in Nederland. Er komen diverse 
educatieve activiteiten, natuurbele-
ving en een duurzame voedselteelt 
samen met de cliënten van Reinaerde. 
Daarna volgt een bezoek aan de 
Schaapskooi waar iedereen in 
groepjes aan de hand van een quiz het plukdoolhof en de kinderboerderij verkent. Er is volop 
gelegenheid tot vragen stellen en de natuur te beleven. De ochtend wordt afgesloten met ko�  e/
thee en appeltaart van appels uit de boomgaard.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Vanwege het beperkt aantal plekken graag van 
tevoren aanmelden. Op de dag zelf komen mag, maar vol is vol. De activiteit is toegankelijk voor 
volwassenen. De start is om 9.30 uur in Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2, Bilthoven; 
daarna gaat men naar de Schaapskooi Melkweg 1B, te Bilthoven. Aanmelden bij de balie van de 
Bibliotheek of via ideacultuur.nl 

Bezoek aan de Schaapskooi 
In de Week van de Duurzaamheid organiseert Bibliotheek Idea op donderdag 
15  oktober een gezellige en informatieve ochtend in samenwerking met Rei
naerde en Biltsheerlijk.

Van appels uit het Plukdoolhof wordt lekkere appeltaart 
gemaakt.

De ochtend
wordt afgesloten 

met ko�  e/thee en 
appeltaart van appels 

uit de boomgaard.

Workshop Goed met Geld, 
Groen en Gezondheid
Ben jij nieuwsgierig naar een duurzame leefstijl waarmee je ook nog eens 
geld bespaart? Maak dan kennis met het actieprogramma Li�t je Leven. In 
deze workshop proef je iets van onze werkwijze en ga je gegarandeerd met 
een aantal duurzame, slimme tips naar huis. Goed met geld, goed met groen 
en goed met gezondheid is ons motto. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen 
is beperkt, dus meld je snel aan.

De workshop wordt gegeven 
door Annie Naber en Marieke van 
Nimwegen van Stichting Li�t. Deze 
stichting stelt mensen in staat hun 
leefstijl duurzaam te veranderen. 
Juist deze tijd waarin we leven, 
daagt ons uit. Om anders te kijken 
naar de wereld om ons heen. Om 
bewuster om te gaan met geld en 
om zorg en aandacht te geven aan 
onszelf en aan onze gezondheid. 

Het actieprogramma telt 12 bijeen-
komsten van 2,5 uur en op dins-
dagmiddag 20 oktober en donder-
dagmiddag 5 november starten er 
twee nieuwe groepen. Deze work-
shop is een vrijblijvende kennis-
making. Iedereen is welkom, na 
aanmelding.

Datum: vrijdag 9 oktober 10 – 11.30 uur of woensdag 14 oktober 14 – 15.30 uur
Locatie: Servicecentrum Mens De Bilt
Aanmelden: li�tjelevendebilt@gmail.com
Maximaal aantal deelnemers (ivm corona): 8
Meer informatie: 06 40221683

Marieke van Nimwegen (links) en Annie Naber 
bereiden de workshop voor bij Theetuin Kansrijk.
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advertentie

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven 
gaat helemaal voor ‘agile’

door Walter Eijndhoven

In de week van maandag 21 september organiseerde Agile Amsterdam een congres over 
leerlingen en hun zelfontplooiing. Om na hun schooltijd kans te maken op een leuke baan, 
moeten leerlingen voldoen aan allerlei eigentijdse vaardigheden. Met een mooi woord, 

zij moeten ‘agile’ zijn. En laat Het Nieuwe Lyceum nu net voorloper hierin zijn.

Leerlingen op Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) nemen tijdens de lessen 
steeds meer het heft in eigen han-
den en laten initiatief zien tijdens 
schoollessen. Hoe start ik een pro-
ject? Wie krijg ik mee voor dat ene 
project? Wat heb ik daarvoor nodig? 
Hoe kom ik aan de benodigde infor-
matie? En hoe spreek ik iemand aan 
op zijn verantwoordelijkheden? Al-
lemaal vragen om een opdracht tot 
een goed eind te brengen. Dat lukt 
alleen als je agile bent.

Agile
Het ‘Agile Amsterdam Congres’ be-
sloot Hellen Dil, Maaike Hennekam 
en Conny Jasperse, drie docenten 
van HNL, uit te nodigen, om andere 
scholen in het land te inspireren ook 
voor ‘agile’ te gaan. De drie docen-
tes weten inmiddels als geen ander 
wat agile zijn betekent. ‘Als school 
zijn wij al heel ver op dit gebied’, 
vertelt Dil. ‘Daarom vonden wij het 
ook erg leuk om inspirator te mogen 
zijn tijdens dit evenement’. ‘In haar 
openingspraatje maakte gastspreker 
Claire duidelijk wat agile-zijn in-
houdt. Iets waar wij als HNL al mee 
bezig zijn’, vult Hennekam haar col-
lega aan. ‘Het onderwijs in Neder-
land heeft een ander verhaal nodig, 
een ander waarom. Daarna volgde 
de opdracht ‘Formuleer een goed 
eindproduct waaraan de leerlingen 
moeten voldoen’’.

Projecten
Het Nieuwe Lyceum heeft inmiddels 
al vele projecten op haar naam staan. 
Jasperse: In de Week van de Duur-
zaamheid in oktober vorig jaar de-
den wij de aftrap van het driedaagse 
HNL-Fashion Project, waarbij eer-
ste- en tweedejaarsleerlingen actief 
aan de slag gingen met de vraag: 
hoe duurzaam is mijn kleding? Doel 
van dit project was leerlingen zich 
te laten ontwikkelen tot duurzame 
kledingconsumenten en een inspi-

ratiebron te zijn voor anderen’, Dil 
vult aan: ‘Bij de aftrap ging het erom 
dat elke leerling wist hoe duurzaam 
hun meegebrachte kleding is. Welke 
grondstoffen zijn gebruikt? Hoe is 
de kleding getransporteerd? En on-
der welke arbeidsomstandigheden? 
Vragen die nodig zijn om het agile 
doel te bereiken’.

Projecten
HNL heeft nog vele andere pro-
jecten. Het Albatrosproject startte 
met een film over stervende jonge 
albatrossen, ergens op een eiland, 
3.000 kilometer verwijderd van het 
dichtstbijzijnde vasteland. De vo-
gels stikten in het plastic van onze 
wegwerpmaatschappij. Hennekam: 
‘Het project was uiteindelijk zo suc-
cesvol dat wij werden uitgenodigd 
voor een festival in Portugal. Ons 
project eindigde op de tweede plaats. 
Vier scholen wilden graag met ons 
samenwerken. Uiteindelijk zijn wij 
een samenwerking aangegaan met 
een school uit Keminmaa, een Fins 
dorpje aan de Botnische Golf’.

Droog
Nog een opdracht was ‘Hoe hou-
den wij de voeten droog’, in deze 
tijd van klimaatverandering. Met 
dit project hoopten leerlingen van 
havo3 en vwo3 hun school en de 
gemeente in de toekomst rainproof 

te krijgen en Biltse burgers te in-
formeren waarmee zij bezig zijn 
op school. Voor deze succesvolle 
projecten zijn diverse vaardigheden 
vereist, waaronder samenwerken in 
multidisciplinaire teams. Samen-
werking in een team met collega’s 
met een verschillende achtergrond is 
heel belangrijk’, legt Hennekam uit. 
‘Op school doen wij veel aan duur-
zaamheid. Met mijn achtergrond 
(studie Franse taal) werk ik samen 
met een docente aardrijkskunde en 
een biologe. Door samen te werken 
in een project leren wij van elkaar’.

Scrum
Jasperse: ‘Tijdens een project wer-
ken onze leerlingen samen. Scrum, 
een methode om Agile wendbaar 
te maken, promoot het zelfsturende 
team. De leerlingen regelen on-
derling wie wat wanneer oplevert. 
Iedereen is verantwoordelijk voor 
zijn eigen taak binnen het team. Zo 
komen zij al doende erachter dat ze 
van elkaar afhankelijk zijn om een 
taak te volbrengen en moeten zij el-
kaar aanspreken op tijdig en juist af-
ronden van een bepaalde actie’. Dil: 
Wij leren onze leerlingen elkaar te 
helpen met opdrachten. Als dat goed 
gaat, kan de docent zijn controle los-
laten. Alleen de eindcontrole staat 
vast. Uiteindelijk wordt de docent 
een facilitator’.

Op het terras begon het hele project; v.l.n.r. Hellen Dil, Maaike Hennekam 
en Conny Jasperse. 

Dorpsspel op de Hessenweg
Zaterdag 26 september hebben de jongens- en meisjeswelpen (7 tot 10 
jaar) van scouting Laurentiusgroep een dorpsspel gedaan op de Hessen-
weg. Aan beide kanten van de Hessenweg waren puzzelstukjes verstopt 
die samen een puzzel vormden met een route naar de schat. De welpen 
hebben alle puzzelstukjes, en de schat gevonden. Ook voor de kinderen 
die langs kwamen was er een leuke activiteit: zo lang mogelijk aan een 
spijkerbroek hangen en marshmallows roosteren boven een waxinelicht-
je.
Elke zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur organiseert de Laurentiusgroep 
een leuke activiteit voor meiden en jongens vanaf 7 jaar, in of om het 
clubgebouw in het Houdringebos. Er is een aparte groep voor jongens 
en meisjes. Nieuwe leden zijn welkom. Kijk op www.laurentiusgroep.nl

Welpen van de Laurentiusgroep puzzelen de weg naar de schat.

Koop luiers (bij voorkeur luiermaat 
3-4-5) of babydoekjes

Lever deze in bij het inzamelpunt

Geen tijd om luiers te kopen? Zie 
voor doneren www.stichtingcrr.nl 

Inzamelactie

www.luiersvoorlesbos.nl

voor doneren www.stichtingcrr.nl 

Inzamelactie
Luiers & babydoekjes
De gemiddelde beschikbaarheid 
in een vluchtelingenkamp is 5-10 
luiers per kind per week, dat is 
schrijnend! Doe mee met onze 
inzamelingsactie! Kijk voor meer 
informatie op:

Basisscholen op 
ontdekkingstocht

De Kinderboekenweek is in volle gang. Het thema dit jaar is ‘En toen: 
ontdek werelden van vroeger in de boeken van nu’. 

Als onderdeel van het Biltse cultuurprogramma voor het basisonder-
wijs komen alle groepen 5 en combigroepen 5/6 naar de Bibliotheek. 
De leerlingen gaan terug in de tijd naar de prehistorie, het Romeinse 
Rijk en de Tweede Wereldoorlog. Er wordt gekeken welke boeken dit 
jaar een prijs hebben gewonnen bij de Griffels of Penselen en wie vol-
gens de Kinderjury de leukste boeken hebben geschreven. 

Speurtocht
Dan gaan de leerlingen enthousiast aan de slag met een speurtocht door 
de bibliotheek om de code van de kluis te kraken. Waar staan de ge-
schiedenisboeken? Hoe vind je een schrijver in de kast? Hoe werkt de 
catalogus en wat kun je allemaal in de bibliotheek beleven? Elke op-
geloste vraag levert de leerlingen een letter op, die ze kunnen omzet-
ten naar een codecijfer. Met deze gevonden codes kan de leerkracht de 
kluis openen en vinden ze de schat. Al doende hebben de leerlingen, 
naast een reisje in de tijd, ook hun weg leren vinden in de bibliotheek. 
                   (Frankie van Sluijs) 

De leerlingen van groep 5/6 van de basisschool De Werkplaats ging op 
maandag 28 september naar de Bilthovense Bibliotheek.

Op de thee bij drogisterij
Van donderdag 8 t/m zaterdag 10 oktober kan er Alka-thee gedronken worden 

bij DA Drogisterij Van Rossum aan het Maertensplein in Maartensdijk. 
Agaath, Jolanda, Anita en Jannie informeren er graag over.

Voeding, stress, medicijnen en over-
matige spierbelasting produceren 
na verbranding zure afvalstoffen. 
Het lichaam moet deze kwijt om de 
zuurgraad van het bloed op een con-

stant niveau te houden. Voorbeelden 
van zure afvalstoffen zijn urinezu-
ren, melkzuren, vetzuren, azijnzuren 
en looizuren. De hoeveelheid afval-
zuren die dagelijks in het bloed vrij-

komt is te groot om via de normale 
uitscheidingsorganen ons lichaam te 
verlaten. Het lichaam slaat de scha-
delijke zuurresten op in o.a. de weef-
sels en gewrichten.

Oorzaken
Met name dierlijke eiwitten, suikers, 
bepaalde vetten, alcohol, koffie en 
frisdranken laten veel rest zuren 
achter. Ook overmatige spierbelas-
ting, roken en medicijngebruik spe-
len een rol. Om verzuring tegen te 
gaan gaat men ontzuren; het proces 
waarbij de stroom zure afvalstoffen 
en opgebouwde zuurresten worden 
verwijderd. Met een kopje kruiden-
thee wordt de afvoer van zure afval-
stoffen ondersteund.

Drogisterij van Rossum heeft een uitgebreid thee assortiment op de plank. 
[foto Henk van de Bunt]
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Er is hard gewerkt om het pand en 
de inrichting op tijd klaar te krij-
gen. Oud-inwoner van Groenekan 
Kees van Asselt, die alweer een aan-
tal jaar als begrafenisondernemer 
werkzaam is, opent op 9 oktober 
om 11.00 uur de deuren. Het pand 
is verder de gehele dag geopend 
tot 20.00 uur. Op zaterdag 10 
oktober wordt de opening ver-
volgd en is van 11.00 tot 16.00 
uur te bezoeken. Op beide dagen 
kan het pand bezichtigt worden en 
is Kees van Asselt aanwezig om ken-
nis te maken evenals echtgenote 
Anouk die ook meewerkt in het 
bedrijf. 

GRAFMONUMENTEN

Het uitzoeken van grafmonumen-
ten, grafkisten is onderdeel van de 
bedrijfsvoering aan de Dorpsweg. 
In het pand staan verschillende 
soorten grafmonumenten. Er is een 
afgescheiden ruimte waar grafkisten 
staan opgesteld. Rouwdrukwerk kan 
ook worden uitgezocht en besteld. 
In het pand aan de Dorpsweg vin-
den geen opbaringen en condole-
ances plaats. Deze vinden in overleg 
met Kees van Asselt en nabestaan-
den in de directe omgeving plaats

MIDDEN-NEDERLAND

Kees van Asselt: ‘Vanuit onze chris-
telijke identiteit doen wij alleen 
begrafenissen. Dat doen we ook 

voor mensen die niet kerkelijk zijn, 
omdat het onze plicht is onze naaste 
te helpen waar nodig. Wij verzorgen 
de gehele begrafenis zelf. Er wordt 
niets uitbesteed. Ook de rouwauto 
met chau� eur hoort daarbij. Bij de 
laatste verzorging proberen we 
altijd de familie te betrekken. Als 
het kan gaat mijn vrouw vaak mee 
met de laatste verzorging, mocht zij 
niet kunnen helpen kan ik terugval-
len op mijn broer en een oud-me-
dewerkster van onderneming de 
Bruijn. 

Voor diverse families in gemeente 
De Bilt en omstreken hebben we 
al verschillende begrafenissen ver-
zorgt. Wij vinden het � jn dat, ook al 
zijn we een nieuw gezicht de fami-
lies toch het vertrouwen geven in 
onze onderneming. Het mooie is 
dat je families in een moeilijke peri-
ode bij kan staan en hen kan ontzor-
gen door de dingen te regelen zoals 
zij dat willen. Ik vind het prettig om 
te kunnen zeggen dat iedereen heel 
erg tevreden is over onze dienstver-
lening. Zowel over de verzorging 
als het � nanciële plaatje (zie hier-
naast een aantal mooie recensies). 
Ons werkgebied betreft Midden-
Nederland. Wij zijn gedurende 24 
uur bereikbaar. Voor informa-
tie zijn de openingstijden van 
ons nieuwe pand aan de Dorps-
weg 76/78 in Maartensdijk van 
woensdag 14.00 uur tot 17.00 
uur en zaterdag van 11.00 uur 
tot 14.00 uur’. Als u onverdeelde 
aandacht wilt voor het bespreken 

of informatie omtrent een begrafe-
nis kunt u een geheel vrijblijvende 
afspraak maken.

LAATSTE WENSEN VASTLEGGEN

‘Van tevoren nadenken over een 
begrafenis is verstandig’ aldus Kees 
van Asselt. ‘Het  biedt de nabestaan-
den handvatten in een emotionele 
verdrietige periode. Zo kunnen zij 
nalezen wat de persoonlijke wensen 
zijn en kan er een hoop zorgen weg-
genomen worden. Tegenwoordig 
regelen mensen hun hele leven en 
wordt er soms zelfs een testament 
opgesteld, maar vaak willen ze aan 
de begrafenis niet denken. Om het 
nadenken daarover wat te verge-
makkelijken bieden wij daarom het 
‘Laatste wensenboekje’ aan. Deze 
kan via de site of telefonisch gratis 
aangevraagd worden, en is in ons 
pand in Maartensdijk te verkrijgen. 
Zo hebben wij ook een speciaal 
boekje voor kinderen gemaakt voor 
ongeveer de leeftijd van 4 tot 10 jaar. 
Aan de hand van foto’s en tekst kun-
nen kinderen ervaren en worden ze 
een beetje voorbereid op wat er in 
het hele proces gebeurt. Zo staan 
er in het boekje bijvoorbeeld foto’s 
van een kist, van de koeling en een 
rouwauto. Deze zijn voor mensen 
die onze diensten afnemen gratis te 
verkrijgen.

Recensies
Onlangs is mijn moeder overleden. We hebben haar uitvaart laten verzorgen door begrafenis 
ondernemer Kees van Asselt. Het was voor ons een totaal onbekend persoon. Kees en zijn vrouw 
waren heel warm en betrokken en hebben alles tot in de puntjes geregeld. Het afscheid is voor 
ons heel waardevol geweest. Ondanks het verdriet hebben wij de begrafenis als een “mooi” 
moment ervaren.
Kees van Asselt is een man die het uitvaart werk met toewijding liefde en zorgvuldigheid doet. 
Rustig respectvol en meedenkend. Ook in de periode na de begrafenis heeft hij ons met zorg en 
toewijding bij gestaan. Kees heeft vooraf een prijs indicatie afgegeven. Hij is al zijn afspraken 
nagekomen ,en ook in financieel opzicht geen verrassingen. Conclusie: een prima begrafenis 
ondernemer.
- N.N. UIT WESTBROEK

Vanaf het eerste telefoontje (we belde naar de Bruijn, een collega die jij overnam) was het con-
tact zoals het hoort te zijn: respectvol en netjes. De overledene had alles in detail beschreven 
hoe (rondom) de uitvaart het e.e.a. uitgevoerd moest worden. Deze wensen zijn, zover mogelijk, 
door jou vakkundig uitgevoerd. Het ontzorgen met daarbij het inlevingsvermogen voor de situatie 
staan ons nóg op het netvlies. 
Ook de financiële afhandeling is naar tevredenheid afgehandeld; ook hier had de overledene 
reeds gedetailleerde informatie over opgevraagd. Helaas konden we wegens het intreden van de 
Covid-19 periode niet gezamenlijk afsluiten maar ook daar zullen we binnenkort een hernieuwde 
poging toe ondernemen. Hartelijk dank voor je professionaliteit en het persoonlijke contact.
- EEN ROUWENDE FAMILIE UIT MOERKAPELLE

Wat we vooral waarderen is de persoonlijke benadering van Kees van Asselt. Hij leeft mee en voelt 
aan wat de wensen zijn. Het verzorgen van een stijlvolle begrafenis is bij Van Asselt begrafenis-
verzorging in goede handen. 
- VRIENDEN VAN DE HEER M. KOK UIT MAARTENSDIJK

Kees van Asselt was onze uitvaartleider en hij heeft voor een perfecte begeleiding gezorgd. Tot in 
details  heeft hij alles met ons doorgesproken. Ook onze eigen inbreng of wens was mogelijk. We 
konden hem altijd bellen en hij kwam dagelijks even langs en nam de tijd voor ons. Kees en zijn 
team doen het uitvaartwerk met toewijding, liefde en zorgvuldigheid.
- FAM. DE BRUIJN UIT IJSSELSTEIN

Wij hebben een hele fijne ervaring met begrafenisondernemer Kees van Asselt. Hij was er altijd 
voor ons, en dacht overal goed over na, maar dacht ook mee met ons. Zeker aan te bevelen.
- FAM. VAN AMERONGEN UIT MAARTENSDIJK

En dan. Dan heb je op een moment zomaar een begrafenisverzorging nodig. Toen onze moeder 
deze afgelopen zomer overleed, was het geen punt wie wij daarvoor wilde vragen. Dat was Kees! 
Wij kijken dan ook terug op een goede verzorging van de begrafenis van onze moeder, oma en 
overoma.
De begeleiding, het advies en het regelen van alles, was respectvol en goed. Prettig overleg, wen-
sen worden gehoord en je speelt in op elke situatie, ook voor de kleinste in de familie. Al waren er 
een aantal wensen opgeschreven in een laatste wensenboekje ( een aanrader voor iedereen) heb 
je ons met raad en daad bijgestaan en begeleid. Je woorden van uitleg en regie zijn duidelijk en 
correct. Aan deze dienstverlenende zorg, hangt een heel net prijskaartje. Kees mede door je goede 
zorg, hebben wij deze tijd, wat toch een bijzondere tijd is, als fijn en goed ervaren. Dank hiervoor.
- FAM. BOUWMAN UIT WESTBROEK

Begrafenisondernemer Kees van Asselt
vestigt zich in Maartensdijk

Op vrijdag 9 oktober vindt de opening plaats van de 

Maartensdijkse vestiging van begrafenisonderne-

ming Kees van Asselt. Het bedrijf vestigt zich in het 

voormalige pand van woninginrichting Van Wouden-

berg aan de Dorpsweg. Van Asselt heeft Christelijke 

begrafenisverzorging De Bruijn uit Maartensdijk per 

1 januari 2020 overgenomen en zet de onderneming 

nu onder eigen naam voort. 

Op de OPENINGSDAG op 
9 oktober en op 10 oktober is 
Kees van Asselt aanwezig om 
vragen omtrent een begra-
fenis te beantwoorden en te 
bespreken.

Voor nadere informatie
en recensies zie de website:
www.kvanasselt.nl. 

Per email bereikbaar op:
info@kvanasselt.nl
en telefoonnummer 
06 - 15451130 of 0346 - 281711.

Openingsdag

Begrafenisondernemer Kees van Asselt
vestigt zich in Maartensdijk
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Project De Derde Helft start bij 
SVM in Maartensdijk

door Kees Diepeveen

Op dinsdag 29 september werd in de kantine van voetbalvereniging SVM in Maartensdijk de 
aftrap verricht voor het project De Derde Helft. Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds 

en de Vriendenloterij met als doel om van de sportkantine een gezellige ontmoetingsplaats te 
maken. Niet alleen voor sport en spel maar ook voor een kop koffie en een goed gesprek. 

De Derde Helft in Maartensdijk is 
een samenwerking tussen voetbal-
vereniging SVM, Stichting Mens 
De Bilt, Korfbalvereniging Twee-
maal Zes en Fysiotherapie & Be-
weegcentrum Maartensdijk. De 
opzet is dat iedereen - maar met 
name ouderen - elkaar elke dins-
dagochtend van 10.00 tot 12.30 uur 
vrijblijvend kunnen ontmoeten en 
meedoen met activiteiten die ge-
organiseerd worden door vrijwilli-
gers. Bord- en kaartspelen, darten, 
Jeu de boules, gezond bewegen, 
walking football, korfbal, tennis, 
badminton, yoga zijn hier voorbeel-
den van. Ruim 20 belangstellenden 
waren op de start van het project 
afgekomen.

Saamhorigheid
Helaas moest Gerda Vloedgraven 
(coördinator van de ouderencom-
missie De Derde Helft bij SVM) 
in haar openingstoespraak aankon-
digen dat de geplande activiteiten 
de eerste drie weken geen doorgang 
kunnen vinden door de verstrengde 
coronamaatregelen. Iedereen wordt 
op de hoogte gehouden over het 
vervolg. Tevens dankte zij voetbal-
vereniging SVM dat sportcomplex 
en kantine beschikbaar stelt. Hans 
Nauta, coördinator Derde Helft van 
SVM: ‘Ons sportcomplex wordt 
overdag amper gebruikt en wij wil-
len door hieraan mee te werken een 
nieuwe functie geven aan ontmoe-
tingsplaats voor 55-plussers met 
voldoende ruimte om activiteiten te 
ondernemen. Op deze manier ver-
groot de club de maatschappelijke 
waarde en ervaren ouderen saam-
horigheid binnen een sportvereni-
ging, zonder per se een sport uit te 
oefenen. Doel is om alle gebruikers 
van het sportpark Van Eck hierbij 
te betrekken. Korfbalvereniging 
TZ is al aangesloten en met Ten-
nisvereniging Tautenburg zijn we 
in gesprek’. 

Walking Korfbal
Voor de opening van het traject was 
een mooi programma samengesteld 
waarbij alle belangstellenden kon-
den zien en ervaren wat er al aan 
aanbod van sport en spel beschik-
baar is. Het aanbod was breed. Er 
werden lessen yoga gegeven door 
Wessel Schuller, lessen Bewegen 
voor ouderen door Jonne Rigter van 
Fysiotherapie & Beweegcentrum 
Maartensdijk en bij Korfbalver-
eniging TZ werd onder regie van 
Henny de Rooij Walking Korfbal 
gespeeld en was de Jeu de Boules-
baan open. Er was ook een ruimte 
om te sjoelen ingericht. Voordat 
het sport- en spelprogramma van 
start ging werd er een levendige 
warming up verzorgd door Joyce 
Geurtsen. Zij kreeg de spieren los 
bij alle aanwezigen. 

Buurtsportcoach
‘Andere verenigingen kunnen be-
trokken worden bij ons project op 
basis van wat de doelgroep aan 
activiteiten en wensen heeft’ aldus 
Hans Nauta. ‘De buurtsportcoach 
voor ouderen van Stichting Mens 

De Bilt is actief betrokken bij ons 
project. Tevens zijn wij in gesprek 
met Aeres VMBO Maartensdijk om 
samen de mogelijkheden te bespre-
ken om hun leerlingen actief te be-
trekken in de vorm van maatschap-
pelijke stages dan wel het verzorgen 
van workshops bij De Derde Helft. 
Zo slaan we ook een brug naar de 
jeugd die een rol kan spelen binnen 
het project’. 

Start
Over wanneer De Derde Helft echt 
van start kan gaan wordt duidelijk 
gecommuniceerd. Dan stelt SVM 
haar deuren elke dinsdag open voor 
55-plussers van 10.00 uur tot 12.30 
uur op Sportpark van Eck, Dieren-
riem 4 in Maartensdijk om elkaar 
vrijblijvend te ontmoeten en mee 
te doen met de activiteiten. Uiter-
aard wordt rekening gehouden met 
de richtlijnen van het RIVM; in 
verband met deze richtlijnen wordt 
vooraf aanmelden op prijs gesteld 
via 3ehelft@svmmaartensdijk.
nl of via Gerda Vloedgraven 06 
28695669.

De warming up van Joyce Geurtsen slaat heel goed aan. Iedereen doet 
enthousiast mee.

Jeugd Irene wint in Kees Boekehal
Afgelopen vrijdagavond speelden de 
meisjes van het jeugdteam van Irene 
Badminton, Laura, Linde en Sidney, 
hun tweede thuiswedstrijd in de Kees 
Boekehal en ontmoetten daar het 
team van Badmintonclub Zeewally 
uit Zeewolde. De stemming was 
vrolijk, ontspannen en tegelijkertijd 

geconcentreerd, en dat had effect: er 
werd met maar liefst 4-2 gewonnen 
door de meiden van Irene.

Er werd heel goed gespeeld, de te-
genstanders waren aardig en sportief, 
en ook de nazit, met een drankje, was 
erg gezellig. Hoewel deze wedstrij-

den nog maar kort na het seizoen-
begin plaatsvonden kon je duidelijk 
merken dat de stijgende lijn erin zit: 
er werd ontspannen maar oplettend 
gespeeld en heel knap kwamen de 
meiden soms terug van een kleine 
achterstand om dan de partij winnend 
af te sluiten. 

V.l.n.r. Linde, Laura en Sidney op dreef in de badmintoncompetitie

Geen publiek 
en toch winst

Voetballen zonder publiek. Normaal gesproken worden de geel-
blauwen uit Maartensdijk gesteund door haar vele trouwe suppor-
ters maar door de corona was dat zaterdag niet het geval. 

De uitwedstrijd bij Cobu Boys (Amersfoort) was een wedstrijd waarin 
SVM het goede spel van de laatste weken wilde voortzetten; alleen nu 
uitgedrukt in een positieve score. De eerste helft was voor SVM waarbij 
de mogelijkheden onbenut bleven totdat uit een mooie opgezette aanval 
Leroy Engel de 0-1 op het scorebord bracht. Lang kon SVM niet van de 
voorsprong genieten want uit het eerste schot op de goal halverwege de 
eerste helft scoorde Cobu Boys tegen de verhouding in 1-1.

In de pauze een kleine tactische wijziging met grote gevolgen ; uit een 
schitterende aanval - Djoey Engel - Mike de Kok - Djoey Engel scoorde 
Jordi van der Lee de 1-2 met een mooie kopbal. SVM heerste met als 
gevolg kort hierna de 1-3 door weer een kopbal, dit keer van Fons van 
Klaren. Kort voor tijd werd het nog 2-3. Door deze uitstekende team-
prestatie doet SVM weer mee om de bovenste plekken. A.s. zaterdag is 
de thuiswedstrijd om 14.30 uur tegen Nederhorst; dan ook weer zonder 
publiek.                  (Jan Cloo)

40 jaar lid
Op 1 oktober 1980 werd Cocky ter Laak ingeschreven als lid van CSV 
Fraternitas De Bilt. Op woensdag 30 september werd zij door de 2 
damesgroepen van de vereniging in het zonnetje gezet vanwege haar 
40-jarig lidmaatschap. Ondanks haar hoge leeftijd (87) komt ze trouw 
elke week op les en al die jaren is zij ook heel betrokken geweest bij 
de club met hand- en spandiensten. Fraternitats is inmiddels voorgezet 
onder de naam Gympo!nt.

Naast een kaart en een mooie bos bloemen ontving Cocky uit handen 
van haar 1e trainer Jan Brouwer (82) het bondspeldje van de KNGU. 

Druilerige dag voor 
Tweemaal Zes

Tweemaal Zes trad dit weekeinde aan tegen DOS Kampen in Kam-
pen. Na drie verliespartijen hoopten de Maartensdijkers weer eens 
aan het langste eind te trekken. Echter, door een slechte eerste helft 
had de thuisploeg een grote voorsprong ontwikkeld. Tweemaal Zes 
wist de wedstrijd in de tweede helft niet meer te kantelen. 
 
De omstandigheden van afgelopen zaterdag waren niet ideaal. Het was 
een regenachtige dag, en vanwege de recente coronamaatregelen ake-
lig stil langs de lijn. Aan TZ de taak er alsnog een zonnige dag van te 
maken en de mensen thuis, die via de livestream mee konden kijken, te 
trakteren op een leuk potje korfbal. DOS Kampen gooide in de eerste 
helft gelijk al roet in het eten: zij vlogen uit de startblokken, waren 
ondanks de gladde bal zuiver in hun schoten en kwamen op een ruime 
voorsprong. Aan Tweemaal Zes’ zijde was het getoonde spel het tegen-
overgestelde. Ballen werden niet gevangen en kansen niet afgemaakt. 
De ruststand was dan ook 9-2. 
 
Er werd met nieuwe goede moed aan de tweede helft begonnen. On-
danks dat het spel van TZ nog steeds niet altijd even goed was, kwa-
men ze beter in de wedstrijd. Terwijl de doelpunten bij DOS Kampen 
schaarser werden, sloop Tweemaal Zes langzaam dichterbij. Ze wisten 
tot 3 doelpunten verschil te komen. Hierna gaven de Kampenaren weer 
meer gas en lukte het TZ niet meer aan te sluiten. Het werd 16-11. Er 
werd een zeer matige en vooral frustrerende wedstrijd gespeeld. 
Volgende week komen er andere Kampenaren op bezoek in Maartens-
dijk: Wit-Blauw.            (Sterre Thijs)



20

GEMEENTENIEUWS
week 41 ¾  7 oktober 2020

Sinds dinsdag 29 september gelden er landelijk nieuwe maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Deze gelden in elk geval voor de komende drie we-
ken. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale 
contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie 
op slot te doen.

Met deze extra gemeentepagina informeren we u over de gemeentelijke situatie, wijzi-
gingen in dienstverlening en regelingen in verband met het coronavirus. 

www.debilt.nl/corona
De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar in wisselend tempo op. Mogelijk is in-
formatie al niet meer up-to-date op het moment dat u deze pagina leest. Daarom ver-
wijzen wij u ook graag naar onze speciale webpagina’s waar wij de informatie sneller 
kunnen bijwerken: www.debilt.nl/corona.

Landelijke en regionale informatie
Kijk voor actuele en betrouwbare informatie over het coronavirus ook op:
www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl en www.ggdru.nl. Het landelijke telefoonnummer 
voor informatie over het coronavirus is 0800 - 1351 (7 dagen per week van 8.00 tot 
20.00 uur). 

Coronatest
Het landelijke nummer voor een coronatest is 0800-1202 (7 dagen per week van 8.00 
tot 20.00 uur). 
U kunt ook online een afspraak maken voor een coronatest via www.coronatest.nl. 

Informatie in eenvoudige taal
De informatie over corona is soms ingewikkeld. Zoekt u eenvoudige uitleg? Voor uzelf of 
anderen? Lees dan de informatie in eenvoudige taal. Die staat op 
www.rijksoverheid.nl/corona. Klik halverwege die pagina op de link: 
‘Corona in eenvoudige taal’.

Extra gemeentenieuws rond coronavirus

Alternatief wethouderspreekuren 
In verband met de aanscherping van de co-
ronaregels vervielen afgelopen week de 
wethouderspreekuren in Bilthoven, De Bilt 
en Hollandsche Rading. Voor de komende 
periode onderzoeken we of we spreekuren 
op afstand (online en/of telefonisch) kun-
nen organiseren. Houd hiervoor onze web-
site, sociale media en de gemeentepagina’s 

in dit huis-aan-huisblad in de gaten.
Voor nu kunt u met dringende vragen con-
tact opnemen met de gebiedsmakelaar van 
uw dorp. U vindt de contactgegevens van 
juiste gebiedsmakelaar op www.debilt.nl via 
de knop van uw dorp, of neem contact op 
via het algemene nummer (dagelijks van 
08.30 tot 13.00 uur). 

Informatienummer gemeente dagelijks tot 13.00 uur 
bereikbaar
Veel zaken kunt u digitaal via www.debilt.nl 
regelen, zoals een melding over de open-
bare ruimte, over een niet-geleegde kliko of 
het doorgeven van een verhuizing. Ook 
kunt u er een aanvraag doen of een af-
spraak inplannen. Op www.debilt.nl/contact 
vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 
Mocht u toch een medewerker telefonisch 
willen spreken dan kunt u maandag tot en 

met vrijdag tussen 8.30 tot 13.00 bellen 
naar het informatienummer
030 – 228 94 11.
De informatiebalie in het gemeentehuis is 
dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur 
voor informatie of het afhalen van produc-
ten. Voor burgerzaken zoals bijvoorbeeld 
paspoort, ID of rijbewijs moet u altijd een 
afspraak maken.

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 030-228 94 11
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

Geldproblemen?

De medewerkers van de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) helpen u graag bij het zoeken 
naar een passende oplossing. Hoe eerder u 
hulp inroept, des te meer er mogelijk is. U 

kunt elke werkdag bij de RSD terecht. Bel 
hiervoor 030 – 692 94 50 of meld u direct 
aan voor schulddienstverlening via de web-
site: www.rsdkrh.nl/schulden.

Sport

Sinds 29 september geldt voor een periode 
van ten minste drie weken dat geen publiek 
welkom is bij sportwedstrijden van zowel 
profs als amateurs. De sportkantines gaan in 
deze periode dicht. 

Voor de sportbeoefening blijven de eerdere 
regels van kracht: binnen- en buitensporten 
kunnen actief worden beoefend, inclusief het 
organiseren van competities. Senioren hoe-
ven net als de jeugd onderling tijdens het 
sporten geen anderhalve meter afstand te 
houden. 
Uiteraard moeten wel de hygiënevoorschrif-
ten van het RIVM worden nageleefd.

Het NOC*NSF heeft dit vertaald in een sport-
protocol. Zie voor het protocol en veelge-
stelde vragen rondom sporten in coronatijd:
www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport.
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Burgemeester en wethouders van gemeen-
te De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, 
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht kennis van de terinzage-
legging van het ontwerpbestemmingsplan: 
“Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e her-
ziening”

Plangebied
Het plangebied betreft het noordoostelijke 
deel van het buitengebied van de gemeente 
De Bilt. 

Aanleiding
Op 19 december 2013 heeft de raad het be-
stemmingsplan Buitengebied De Bilt Noord-
Oost vastgesteld. Dit bestemmingsplan is 
als gevolg van een reactieve aanwijzing van 
Gedeputeerde Staten en de uitspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad 
van State op enkele onderdelen vernietigd. 
Tevens is er sprake van een aantal onder-
werpen die achteraf bezien en om verschil-
lende redenen niet juist in het bestem-
mingsplan is opgenomen. 

Voor de reparatie is het bestemmingsplan 
Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herzie-
ning opgesteld. De 1e herziening is een re-
paratieplan en heeft betrekking op specifie-
ke onderdelen en locaties uit het in 2013 
vastgestelde bestemmingsplan. Het gaat 
hierbij onder ander om de locaties Bos Park 
Bilthoven, recreatiepark De Ridderhof, Stal 
den Eijck bij Landgoed Vollenhoven en een 
vertaling van het archeologiebeleid. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-
de zes weken ter inzage van donderdag 8 
oktober 2020 tot en met woensdag 18 no-
vember 2020. U kunt de stukken online in-
zien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.17001BP0006-ON01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U 
hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen 

wilt stellen over de stukken.

Als gevolg van het coronavirus Covid-19 
gelden er beperkte mogelijkheden voor een 
fysieke bijeenkomst. Daarom vindt er geen 
informatieavond plaats. Heeft u vragen of 
wilt u informatie dan kunt u bij de hierna 
genoemde contactpersoon een telefonische 
afspraak maken.

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘Burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen 
binnen de bovengenoemde termijn contact 
opnemen met de hierna genoemde contact-
persoon. Het is niet mogelijk via e-mail een 
zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 

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

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, De Vierklank en de Staatscourant 
worden gepubliceerd. Indieners van een 
zienswijze worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpbestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met me-
vrouw J. Lamberts van het team Sociale en 
Ruimtelijk Ontwikkelingen gebied Bilthoven 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11 of per mail
j.lamberts@debilt.nl 

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening”
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Houtbak voor haardhout. 
Ronde geelkoperen bak met 
ijzeren beslag. Diameter 38 
cm, hoogte 28 cm. In prima 
staat. €24,-. Tel. 030-2288994

Paar “Lange” skischoe-
nen, maat 42. €15,-. Tel. 
06-53330394

Relaxstoel Tomasi; leer, 
elektrisch €45,-. Tel. 
06-11232013

Activiteiten
MOLENWINKEL Westbroek 
10.00-16.00; DV zat 10 okto-
ber verkoping van nieuwe 
spullen zoals sieraden/sjaals/
tassen/vazen, de kringloop-
winkel is ook open.

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

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

Vakkundige PEDICURE kalk-
nagels, eeltpitten, ingegroeide 
nagels, likdoorns, genezende 
behandeling, steunzolen, komt 
aan huis tel. 06-48566394

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

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

Nootjes
De Vierklank 22 7 oktober 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
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Te koop aangeboden
Twee boeken van Brian 
Moore; Lies of silene en De 
verklaring samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Drie boeken van Bernlef; 
Publiek geheim, Geleende 
levens en De onzichtbare 
jonge €2, Tel: 06-14040516

Vijf boeken van Cri Stelleweg 
o.a, Teveel japanners in japan 
en ik maak je graf van letters 
€2,-. Tel: 06-14040516.

Doos met grote en kleine oude 
blikken. €20,-/ Tel. 0346-
243758

Oud armstoeltje, dient te wor-
den opgeknapt. €25,-. Tel. 
0346-243758

10 bloemschiktijdschriften 
over decoreren stap voor stap. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Gietijzeren gele drievakspan, 
Merk Dru ijzersterk. Geschikt 
voor gas en oven. €15,-. Tel. 
0346-212614

Bijzettafel glas rond model, 
poot van chroom, modern 
Ikea. Doorsnede 40 cm €15,-. 
Tel. 0346-212614

Maaskeien gesorteerd per 
kruiwagen €8,-. Tel. 0346-
212614

Kinderbedje incl. matras; in 
hoogte verstelbaar; wit, prima 
staat €40,-. Tel. 06-22790126

Kinderstoel kunststof wit 
met metalen poten; plus 
baby badje; samen €30,- Tel. 
06-22790126

2 Fietspompen een met druk-
meter voor meer typen banden 
en een "klassieke". Prima staat 
samen €25,- Tel. 06 22790126 
Siemens Gigaset telefoons 
2 stuks met basis en extra 
laadstation i.p.st. €15,-. Tel. 
0615458450 

Zonnebank, onder- en boven-
hemel, Desire 12, €45,00, Tel 
06-11232013

Eetkamerstoelen, 4 stuks, 
antiekmodel met rieten zitting, 
€40,00, Tel 06-11232013

6-delig verzilverd Zilfapleet 
bestek €50,-. Tel. 035-6241475

Open haard smeedijzeren 
spatscherm €15,-. Tel. (035-
6241475

Vintage bruin leren aktetas 
met 3 vakken en 1 achtervak 
€15,-. Tel. 035-6241475

Nostalgische decoratieve oude 
koperen  pomp 90 cm. hoog. 
€49,-. Tel. 06-41367588

2 splinternieuwe  kostuums 
nooit gedragen voor een slank 
persoon 1 beige en 1 grijs. 
Kaartjes hangen er nog aan. 
Maat 102/of 49. Van € 449.- 
voor € 49.- per stuk. Tel.06-
41367588

Op ‘t bankje
Er zit al een vrouw op het bankje als ik na een paar bood-
schappen in de supermarkt bij het bankje kom. Ze zit keurig 
aan de kant dus besluit ik toch maar de andere kant in te ne-
men, hoewel ik eigenlijk eerst met de boodschappen naar huis 
had willen gaan. De vrouw waarvan ik inschat dat ze tot de 
coronarisicogroep behoort groet me en lijkt duidelijk blij met 
wat gezelschap. ‘Leuk dat u bij me komt zitten. Ik zit hier al 
een poosje maar alleen maar naar voorbijgangers kijken vind 
ik niet zo leuk’, zegt de vrouw. ‘Ik ging om deze tijd altijd met 
een stuk of zes vriendinnen bij een van ons koffiedrinken maar 
dan zijn we met teveel mensen bij elkaar dus gaat het niet 
door. Dat is echt niet leuk. Het was altijd erg leuk en gezellig 
en we hadden er altijd leuke hapjes bij’, zegt ze met een te-
leurgestelde blik. Het valt op dat ze in bijna elke zin het woord 
leuk gebruikt. Dan ga je erop letten en dan vergeet je soms wat 
ze gezegd heeft. Een kennis van mij hoor ik als ze wat vertelt 
om de haverklap weetjewel zeggen. Soms heb ik de neiging 
om dan te zeggen dat ik het niet weet, maar dat sluit dan weer 
niet aan op het gesprek. Volgens het genootschap Onze Taal is 
leuk een van de zeven meest gebruikte bijvoeglijk naamwoor-
den. Maar wat weinig mensen weten is dat leuk ooit helemaal 
niet leuk was. Leuk was een onfatsoenlijk woord. Het bete-
kende lauw en traag. Het zij zo maar de vrouw naast mij vindt 
alles kennelijk leuk. Maar eigenlijk nu even niet, want leuk 
shoppen zit er nu niet in en haar leuke kleinkinderen komen 
ook niet meer op bezoek. Maar haar vriendinnen mist ze het 
meest. Ze vertelt dat ze alleen in een appartement woont waar 
ze op aanraden van haar kinderen naartoe verhuisd is na het 
overlijden van haar man. Het bevalt haar goed, maar af en toe 
mist ze de tuin wel een beetje. ‘Maar als ik dan denk aan al het 
werk vind ik het toch wel goed zo.’ Ik hoef niet veel te zeggen, 
want ze heeft nog veel leuke dingen te vertellen. Zo vindt ze 

het ook niet leuk dat ze een mondkapje moet dragen als ze met 
de bus gaat en nog een heleboel andere dingen die ze niet leuk 
vindt. De slogan van de Belastingdienst, leuker kunnen maken 
suggereert dat het al leuk is, maar daar zullen heel veel mensen 
het niet eens zijn. Ik dagdroom nog wat leuk door, maar ben er 
weer helemaal bij als de vrouw opeens zegt dat ik een leuke jas 
aan heb. Ik kijk een beetje onthutst en hoop maar dat de vrouw 
me geen dingen gaat vragen over wat ze net verteld heeft, want 
ik heb niet meer geluisterd. ‘Ik ben er zelf ook blij mee’, zeg ik 
maar gauw met een glimlach, want ik vind het zelf ook wel een 
leuk jasje. De vrouw wil weten waar ik het gekocht heb, maar 
als ik zeg dat ik het in Duitsland gekocht heb is het leuke er voor 
haar af. ‘Ik ga maar weer eens op huis aan om wat lekkers klaar 
te maken’, zegt ze terwijl ze opstaat. Ik ben 
blij dat ze eindelijk een zin zonder 
het woord leuk gebruikt, maar het is 
maar voor even. ‘Ik heb een leuk 
recept van mijn schoondochter 
gekregen en dat wil ik uitprobe-
ren.’ Ik wens haar smakelijk eten, 
dank haar voor het leuke gezel-
schap en stap ook op. 

Maerten

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

Gezocht: woning met flinke lap grond en/of weiland
Bent u de gelukkige bezitter van zo'n woning in het
verspreidingsgebied van De Vierklank en overweegt u
verkoop tussen nu en 2 jaar? Stuur dan vrijblijvend (dis-
cretie gegarandeerd) een mail aan: huis4klank@gmail.com

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-
franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello 

Senioren-
midgetgolftoernooi

Op dinsdag 22 september is op de Midgetgolfbaan 
aan de Julianalaan 282 in Bilthoven de 50e edi-
tie gespeeld van het seniorenmidgetgolftoernooi. 
Dit kleine evenement is ontstaan destijds in sa-
menwerking met de SWO (nu Mens). Onder zeer 
goede weersomstandigheden, maar met de nodige 
coronabeperkingen, moesten de 19 spelers twee 
spelrondes afwerken. Hierna konden de prijsbe-
kers uitgereikt worden.                   (Erik Polders)

Bram Hund uit Maartensdijk prolongeerde zijn ti-
tel als toernooiwinnaar. 2e werd Jaap Noorlander, 
gevolgd op de 3e plaats door Joke Heesen. De 4de 
en de 5de plaats waren resp. voor Jan van Marlen 
en Corry Kok. [foto Reyn Schuurnan]
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Jeugdjournaal op bezoek 
bij DOS Westbroek

door Walter Eijndhoven

Ondanks de vele buien op zaterdag 3 oktober bracht het jeugdjournaal een bezoek aan 
Korfbalvereniging DOS Westbroek. Hoe gaan sportclubs om met de weer opnieuw aangescherpte 

coronamaatregelen? Om dit uit te zoeken kwamen een cameraman en verslaggever langs 
en namen zij een kijkje hoe alles verliep op en rond het terrein van de korfbalclub.

Op maandag 28 september ver-
scherpte het kabinet de maatregelen 
ter bestrijding van het coronavirus. 
Ook voor DOS heeft dit tot gevolg 
dat zij helaas weer enkele aanvul-
lende maatregelen moet nemen. 
‘Even een lekkere bak koffie pak-
ken voordat de wedstrijd begint is 
er in ieder geval de komende drie 
weken niet meer bij, in ieder geval 
tot dinsdag 20 oktober’, vertelt be-
stuurslid Wilco de Rooij. ‘De bar is 
voorlopig weer gesloten. Heel ver-
velend, maar wij moeten het ermee 
doen. De kleedkamers zijn nog wel 
open, maar hierbij vragen wij aan 
onze leden en gasten wel om zoveel 
mogelijk thuis om te kleden en te 
douchen’.

Maatregelen
Het kabinet kan tevreden zijn, zoals 
DOS omgaat met de maatregelen. 
Eén voor één druppelen de spor-
ters binnen. ‘Bij aankomst vragen 

wij direct of zij hun handen willen 
reinigen’, vertelt Corine de Wilde, 
‘en niet-spelende gasten wordt ge-
vraagd of zij hun naam en 06-num-
mer willen vermelden op een for-
mulier. Voor het geval dat…’.
Helaas mogen ook ouders en andere 
toeschouwers niet meer aan de lijn 

staan en wordt hen verzocht plaats 
te nemen achter een groot hek, bui-
ten het korfbalterrein. Dat deden 
zij. In de stromende regen, net op 
de dag dat C1 misschien kampioen 
kon worden.

De verslaggever van het jeugdjournaal voelt iedereen aan de tand.

Nova wint 
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstijd Nova 1 tegen Movado 
1 op het programma. De omstandigheden waren niet ideaal: een 
straf windje, veel regen en door de donkere wolken moesten zelfs 
de lichten rondom het veld aan. 

Onder scherp toeziend oog van de Corona Coördinatoren (CoCo’s) 
werden de wedstrijden gespeeld. Door de maatregelen mochten er geen 
supporters langs de lijn staan, maar dit werd goed opgevangen doordat 
er een livestream beschikbaar was.

Waar Nova de vorige wedstrijd tegen Noviomagum in de eerste helft 
het onderspit dolf, vlogen de Bilthovenaren dit keer sterk uit de start-
blokken. Er werd een goed spel neergezet en met goede combinaties 
werden er mooie kansen gecreëerd. Deze mooie aanvallen werden be-
loond met doelpunten waardoor Nova al vanaf de eerste minuut uitliep. 
Na 10 minuten spelen stond Nova op een 7-2 voorsprong. Door wat 
slordigheden in de verdediging aan de kant van Nova kon Movado nog 
een beetje bijblijven, maar niet genoeg om de thuisploeg in gevaar te 
brengen. De teams gingen de rust in met een tussenstand van 14-8.

In de tweede helft ging het harder regenen en kwamen beide teams 
wat moeilijker tot scoren. De uitploeg paste nog wat wissels toe om 
meer rebounds te pakken, maar dat had weinig effect. Aan de kant van 
Movado leefde de bank even op als zij een run te pakken hadden, maar 
deze werd elke keer snel onderbroken door een doelpunt van Nova. 
De voorsprong die aan het begin van de wedstrijd werd geboekt, werd 
niet meer weggeven. De scheidsrechter floot de wedstrijd af met een 
eindstand van 22-17.

Volgende week speelt Nova 1 om 15.30 uur een thuiswedstrijd tegen 
Telstar. Wederom mogen er geen toeschouwers op het veld; er wordt 
gezocht naar de mogelijkheid de wedstrijd te live-streamen.
                (Job Paauw)

Nova loopt vanaf de eerste minuut uit. (foto Esther van Kempen) 

Twee kampioensteams bij TZ

Afgelopen zaterdag is Tweemaal 
Zes B2 kampioen geworden. Door 
thuis te winnen van DOC hebben ze 
de eerste plek in handen gehouden 
en kan die niet meer weggegeven 
worden. De B2 heeft heel de 
competitie bovenaan gestaan en 
de concurrentie ver achter zich 
gehouden. Een waardig kampioen 
is dus. Doordat supporters helaas 
niet aanwezig mochten zijn, was er 
voor gezorgd dat de hele wedstrijd 
via live-stream te volgen was. 

Afgelopen werd Tweemaal Zes 
E1 ongeslagen kampioen met 
een mooie eindstand van 21-8. 
Met nog maar 1 wedstrijd op het 
programma is het kampioenschap 
nu al veiliggesteld. Het feestje werd 
helaas zonder supporters gevierd; 
er was een livestream beschikbaar 
voor de fans waardoor iedereen 
vanuit huis mee kon genieten van 
het kampioenschap. 

Salvodames verliezen nipt
Om op vrijdagavond 21.45 uur de 
wedstrijd in Almere tegen de dames 
van Almere Buiten te moeten spelen 
was geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
De wedstrijd begon zelfs pas om 
22.15 uur. In het begin van de wed-
strijd had Salvo moeite met het late 
tijdstip. Gaandeweg de wedstrijd 
ging het beter maar net niet goed ge-
noeg. Einde wedstrijd om 0.15 uur 
met 3 – 2 verlies.

De Maartensdijkse dames begonnen 
erg timide aan de wedstrijd. Gaande-
weg de set kwam Salvo beter in zijn 
spel en kwam zelfs op voorsprong. 
Maar de tegenstander zette een tand-

je bij en trok de set met 25-22 naar 
zich toe. In de 2e set ging Salvo be-
ter van start en nam direct een voor-
sprong. Zij wisten dat knap vol te 
houden en wonnen deze set met 18-
25. In de 3e set bracht de tegenstan-
der een ander wapen in de wedstrijd. 
Zij speelden enorm veel prikballen 
waar Salvo flink moeite mee had. In 
deze set was Nienke Dalmeijer in het 
veld gekomen. Zij wist veel van die 
tactische ballen onschadelijk te ma-
ken. Ook serveerde zij erg goed. De 
rest van het team trok zich erg aan 
haar op. Het was echter niet genoeg 
om de set te winnen. Almere pakte 
de set met 25-20. De 4e set herpakte 

Salvo zich. Spelverdeelster Carien 
de Ridder speelde erg goed en be-
diende haar aanvalsters prima zodat 
die veel punten konden binnenslaan. 
Het werd heel spannend maar de 
meiden wiste de set uiteindelijk naar 
zich toe te trekken met 24-26. De 5e 
set moest de beslissing brengen. Na 
een uiterst spannend verloop was 
Almere net de iets sterkere partij 
met een setwinst van 16-14. Na de 
wedstrijd overheerste toch het goe-
de gevoel wat wordt meegenomen 
naar de volgende wedstrijd. Dat is 
zaterdag 10 oktober om 14.15 uur 
in de Vierstee met als tegenstander 
Keistad uit Amersfoort. 

Winst voor DOS in 
thuisduel zonder 

publiek
‘Er waren eens zestien korfballers, al ploeterend in de regen op 
een eenzaam korfbalveld in Westbroek’. Het lijkt een passage uit 
een boek of tv-programma. Maar niks van dat alles. Het waren 
de spelers van DOS 1 en Oranje Wit 1 uit Dordrecht, die in een 
wat troosteloze ambiance hun wedstrijd speelden. Geen publiek 
langs de lijn, maar wel volop regen die uit de grijze lucht op hen 
neerdaalde. 

’s Morgens waren er leuke opnames door het Jeugdjournaal over de 
wedstrijd en het kampioenschap van DOS C1 en hoe kinderen dat er-
vaarden zonder de aanmoedigingen van hun ouders. Veel later op de 
dag, was het de beurt aan het vlaggenschip om te laten zien wat ze in 
petto hadden. Veel mensen keken thuis mee via de livestream, om niets 
te hoeven missen.

DOS kende een goede beginperiode van de wedstrijd en pakte een 5-3 
voorsprong. Maar richting het rustsignaal begon het harder te regenen 
en zakte het spel wat in bij de thuisploeg. Beide teams stonden halver-
wege weer gelijk bij een 6-6 stand. Na rust was DOS nog steeds zoe-
kende en moest coach Maarten van Brenk al na 5 minuten zijn spelers 
tot de orde roepen. Iedereen probeerde zijn eigen oplossing te zoeken, 
maar aangezien korfbal een teamsport betreft is afstemming wel nood-
zakelijk. Het spelbeeld werd beter maar dit vertaalde zich nog niet di-
rect in de score. Bij 10-11 achter bracht hij Mathijs de Rooij en Frank 
Dijkstra in. Dat gaf net het benodigde elan en de achterstand werd di-
rect omgebogen naar een 13-11 voorsprong, waarna DOS de wedstrijd 
prima uitspeelde naar een 16-13 overwinning. Door dit resultaat blijft 
DOS bovenin meedraaien.
Aanstaande zaterdag speelt DOS in Delft en gaat op bezoek bij Excel-
sior. De wedstrijd begint om 15.30 uur.
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
07-10
Do.

08-10
Vr.

09-10
Za.

10-10
Zo.

11-10

‘Irish stew’
(Ierse lamsschotel met 
aardappel en groenten)

Gebakken zeewolf 
met mosterd-dillesaus

Erwten-bonenburger 
met quinoa-salade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
14-10
Do.

15-10
Vr.

16-10
Za.

17-10
Zo.

18-10

Beenham van de grill 
met kaassaus

Gebakken koolvis 
met groetesaus

Vijgen met 
blauwschimmelkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen 
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

Werkgroep De Bilt voor 
Iedereen streeft naar optimale 

toegankelijkheid
door Guus Geebel

Sinds 2000 vindt in Nederland de eerste week van oktober de Week van de Toegankelijkheid 
plaats. Dit jaar van maandag 5 tot met vrijdag 9 oktober. Ieder(in), de koepelorganisatie en 
landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, is de initiatiefnemer. 

Dit jaar focust de Week van de Toegankelijkheid op digitale toegankelijkheid.

De werkgroep De Bilt voor 
Ieder(in) bestaat uit vrijwilligers 
die zich inzetten voor de collec-
tieve belangen van mensen met een 
beperking. Een inclusieve samen-
leving biedt zo veel mogelijk men-
sen de kans te participeren. Wilma 
Dijkstra, Yvonne Wesselink en 
Danielle Janssen houden zich bin-
nen de werkgroep vooral bezig met 
fysieke toegankelijkheid voor men-
sen met een beperking. Zij willen 
niet alleen aangeven waar het aan 
toegankelijkheid in de gemeente 
De Bilt schort, maar ook waarde-
ring uitspreken voor plekken die 
een pluim verdienen. In een tele-
fonisch interview met Wim Bou-
man, directeur bedrijfsvoering van 
het Gezondheidscentrum De Bilt, 
wordt toegelicht hoe de aanpassing 
van het gebied rond het gezond-
heidscentrum werd gerealiseerd. 
Daniëlle vertelt dat de werkgroep 
een jaar geleden met Wim Bouman 
een gesprek bij de gemeente had 
om te bekijken hoe de aanpassingen 
zouden kunnen plaatsvinden. ‘Dat 
is allemaal gelukt en nu in de Week 
van de Toegankelijkheid willen we 
hier graag aandacht aan geven.’ 

Oversteken
Wim Bouman vertelt dat de werk-
groep al vijf jaar geleden met zijn 
voorganger Raf Hirsch heeft ge-
sproken over het gezondheidscen-
trum en de omgeving, omdat de 
situatie verre van ideaal was. ‘Er is 
toen ook contact opgenomen met 
de gemeente en er werden verschil-
lende varianten voor een oplossing 
besproken, maar de financiën wa-
ren steeds het struikelblok. Zelfs 
de minst dure variant was nog te 
begrotelijk, tot het moment dat er 
gelden vrij kwamen waardoor de 
gemeente mogelijkheden zag om te 
werken aan een lijst met knelpun-
ten in De Bilt-Bilthoven. Op die 
lijst stond het gezondheidscentrum 
redelijk bovenaan. De gemeente 
was van mening dat daar begonnen 
moest worden en wij werden uit-
genodigd. Tot eind vorig jaar was 
het geld een belemmerende factor 
maar toen extra middelen beschik-
baar kwamen was het snel gebeurd. 
Het zijn twee ingrepen geweest. 
Een doorgang van het parkeerter-
rein van het gezondheidscentrum 
naar de Henrica van Erpweg en aan 
de andere kant van de weg is een 
eigenaardig plantsoentje waar je 
omheen moest lopen verdwenen. 
Dus van twee kanten uit werden 
mensen gehinderd om naar het ge-
zondheidscentrum te komen. Dat is 
nu opgelost. Eén aanpassing vond 
plaats op een deel van ons parkeer-
terrein, de andere op grond van de 
gemeente. Wij zijn heel blij met 
de aanpassingen’, aldus Bouman. 
Voor blinden en slechtzienden is 
een geleidelijn aangelegd bij de 
oversteek naar het terrein van het 
Gezondheidscentrum. Zij kunnen 

dan via de natuurlijke gidslijnen 
van het groen en het gebouw, de in-
gang veilig bereiken.
 
Samenwerking
Het gezondheidscentrum is een 
voorbeeld dat een goede samen-
werking uiteindelijk tot een goed 
resultaat heeft geleid. Daar is ex-
tra geld voor nodig geweest omdat 
het in eerste instantie niet goed is 
aangelegd. Bij de renovatie van het 
Boetzelaerpark is het wel goed ge-
gaan, daar zijn adviezen over toe-
gankelijkheid meegenomen. De pa-
den zijn nu goed te gebruiken en het 
mooie hek aan de ingang is goed ge-
plaatst. Ook met een kinderwagen 
kun je er goed door. Dit jaar focust 
de Week van de Toegankelijkheid 
op digitale toegankelijkheid. De 
website van de Adviesraad Sociaal 
Domein (ASD) is ontworpen door 
iemand die de drempelvrij waarden 
meenam. Een blinde vrouw heeft 
de website van de gemeente voor 
ons getoetst en goed bevonden. 
‘We hebben bij grote projecten ook 
samengewerkt met de fietsersbond. 
De algemene conclusie is dat we bij 
het aanbrengen van voorzieningen 
of projecten in een zo vroeg moge-
lijk stadium betrokken willen wor-
den zodat we kunnen meedenken 
over toegankelijkheid, omdat als 
je later aanpassingen moet doen 
het altijd duurder is. Op het mo-
ment dat een aanpassing nodig is 
kan het snel gaan, maar dat is lang 
niet altijd het geval, zoals bij het 
gezondheidscentrum, dat vijf jaar 
heeft geduurd. Uiteindelijk is het er 
nu. Onze insteek is altijd goede sa-
menwerking en goed overleg en het 
liefst zo in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken worden. Als dat 
niet lukt willen we een eventuele 
aanpassing zo snel mogelijk voor 
elkaar te krijgen.’  

Volwaardige kansen
‘Bij veel projecten hebben we met 
winkeliers samengewerkt. Er zijn 

vaak verschillende belangen en dan 
moet je kijken wat er mogelijk is. 
Helaas zijn openbare gebouwen, 
restaurants en winkels vaak niet 
goed toegankelijk, waardoor men-
sen met een beperking moeilijk of 
soms helemaal niet gebruik kun-
nen maken van deze gebouwen. 
Daarom zet de werkgroep zich in 
om de toegankelijkheid zoveel mo-
gelijk te verbeteren. Ons doel is 
dat iedereen, dus ook mensen met 
een beperking, volwaardige kansen 
heeft om deel te nemen aan onze 
gemeente. Als de openbare ruimte 
goed is ingericht hoeft dat geen 
hindernissen voor deelname te ge-
ven. Daarnaast is goed onderhoud 
en elkaar de ruimte geven juist in 
deze coronatijd heel belangrijk. 
We hebben regelmatig overleg met 
de gemeente om toegankelijkheid 
voor iedereen te waarborgen. De 
werkgroep raadpleegt regelmatig 
de deskundige Job Haug. Hij is ad-
viseur kenniscentrum Bouw Advies 
Toegankelijkheid.’

Meldingen
‘Ook in het proces rond de ver-
nieuwing en renovatie van Biltho-
ven Centrum is regelmatig overleg 
geweest. Dat is vaak een afweging 
van belangen waarbij wij aandacht 
vragen voor de toegankelijkheid. 
De nieuwe geleidelijnen in het ge-
bied rondom het Vinkenplein zijn 
daarvan het resultaat. We worden 
er echter vaak niet automatisch 
bij betrokken. Maar toegankelijk-
heid is breder, het gaat niet alleen 
om fysieke toegankelijkheid in de 
openbare ruimte, maar ook toegang 
tot sportverenigingen, winkels, the-
ater of digitale toegankelijkheid 
van websites. Speeltuinen zijn ook 
een ondergesneeuwd gebied zowel 
voor kinderen met een beperking 
als begeleiders’, zegt Wilma Dijk-
stra. Het melden van knelpunten in 
de openbare ruimte in de gemeente 
blijft belangrijk, zodat die bij de 
gemeente bekend worden. Dat kan 

De werkgroep Toegankelijkheid waardeert de inspanningen van Wim 
Bouman met een boeket bloemen.

Yvonne Wesselink en Wilma Dijkstra bij de goed toegankelijke ingang van het Van Boetzelaerpark.

Geluiden in de mist
In vogelvlucht is duidelijk te zien hoe de nevels langzaam optrekken uit 
de natte natuur. Uit de grijze deken van mist steken de toppen van de 
bomen en aan de horizon wint de zon terrein. Beneden waan ik mij ver 
weg in tijd en plaats. Verloren in de mist, oriënteer ik me op de geluiden 
om me heen. Rammelende rijplaten en kreunende kranen, als boeien in 
de mist aan weerszijden van het pad, doen me realiseren waar ik ben. 
Ik loop over het land dat ooit in cultuur werd gebracht door de pioniers 
van vroeger. Zij maakten grasland, smakelijk en voedzaam voor hun 
vee. Nu wordt er hard gewerkt aan maakbare natuur. Kilometers rijpla-
ten ontsluiten kwetsbare natuur voor kranen en vrachtwagens. Bomen 
zijn gekapt, herkenningspunten verdwenen. Spa voor spa verglijdt de 
plaatselijke geschiedenis in het zod.
Evenals de weilanden verderop is het natuurland netjes kaalgeschoren. 
Schuilplaatsen voor vogels en insecten liggen ver uit elkaar. Het maakt 
me wat mistroostig.
Verrassend biedt diezelfde mist mij nu wat bescherming. Vlák voor m’n 
neus vliegt in stilte een blauwe reiger weg. Verloren in het laatste randje 
riet roept een meerkoet naar z’n soortgenoten. Ganzen vliegen over, 
roepen, zoeken contact met elkaar in de mist. Ganzenrustgebied.
Langzaam breekt de zon door de mist en zie ik alles in een ander per-
spectief.                     (Karien Scholten)

In haiku:
Kreunende kranen
Rammelende rijplaten 
Boeien in de mist

via de website debilt.nl of 030-
2289411.

advertentie
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