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TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

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

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

Meer informatie
of offerte aanvragen?

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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Over de toekomst van Persijn
door Henk van de Bunt

Eigenaar Marcel Röhrs van de Buitenplaats Persijn heeft een functieverandering van de 
Maartensdijkse buitenplaats aangevraagd. Al eerder heeft het college van Burgemeester en 

Wethouders aangegeven hier welwillend tegenover te staan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
ter inzage gelegen en is er één zienswijze ontvangen; deze heeft tot een aanpassing geleid. 

Het bestemmingsplan ‘Buitenplaats Persijn’ is nu klaar voor vaststelling en aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd hiermee op donderdag 26 november in te willen stemmen.

Marcel Röhrs vertelt: ‘Het langwer-
pige perceel waarop de buitenplaats 
is aangelegd wordt aan de oostzijde 
begrensd door de Koningin Wilhel-
minaweg (N417) en door de Ach-
terweteringseweg in het zuiden. 
Tot 2016 is de locatie in gebruik 
geweest bij Lijn 5. Wij hebben de 
buitenplaats in 2017 aangekocht en 
de noordelijk daarvan gelegen wei-
landen in 2018. In het geldende be-
stemmingsplan hebben de gronden 
een maatschappelijke en een agra-
rische bestemming. Ik heb voor de 
gewenste functiewijziging in over-
leg met de gemeente een bestem-
mingsplan laten opstellen’. 

Gebruik
De gebouwen en het park zijn tot 
2016 in gebruik geweest bij Lijn 5; 

de opstallen als hoofdkantoor en als 
project voor begeleid wonen voor 
60 bewoners. Door veranderingen 
in de zorg, qua beleid, organisa-
tiestructuur, zorgvisie en financie-
ringswijze is er geen noodzaak 
meer voor een dergelijke functie op 
deze locatie. Röhrs: ‘De functiever-
andering betreft het omzetten van 
de functie van het hoofdgebouw 
van ‘begeleid wonen’ naar ‘short-
stay’. Het voormalige koetshuis zal 
worden gebruikt voor het software-
bedrijf van de aanvrager, dat nu nog 
is gevestigd aan de Kapelweg in De 
Bilt. De gebouwen en de buiten-
plaats zullen worden gerestaureerd.  

Vijvers
Het later aangekochte noordelijk 
deel van het gebied is tot op heden 
in gebruik als weiland. 

Nieuwe brandweerpost 
Inwoners van het gebied dachten de afgelopen zomer mee over de 
nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven. De fusiepost 
komt tot stand in goede samenwerking tussen de gemeenten Sticht-
se Vecht en De Bilt. De Veiligheidsregio Utrecht verwacht de post 
medio 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Via een digitale enquête gaven 75 inwoners van beide kernen hun me-
ning over het schetsontwerp, het materiaalgebruik en de landschap-
pelijke inpassing. Er waren veel enthousiaste reacties op het ontwerp. 
Over de kleurstelling varieerden de meningen. Een enkeling vond het 
ontwerp te modern. De buitenzijde van het gebouw is op een paar klei-
ne punten aangepast. Het grote opvallende dakraam aan de voorkant is 
vervangen door kleinere met glas in dezelfde kleur als de naastgelegen 
zonnepanelen. De daklijn aan de voorkant is aangepast aan de hoogte 
van de overheaddeuren en de deur aan de voorzijde is van kleur veran-
derd. Ook enkele opmerkingen over de verkeersveiligheid, het onder-
houd en de aanplanting van groen rondom de brandweerpost worden 
verwerkt. De meerderheid sprak haar waardering uit over de inpassing 
van het gebouw in het Natura 2000-gebied.

Samenwerking
Burgemeester Sjoerd Potters is blij met de voortgang: ‘Door de goede 
samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, de brandweermensen 
van beide posten én de betrokkenheid van de omwonenden komt er een 
prachtige brandweerpost op een centraal gelegen en goed bereikbare 
plek’. 

Oplevering
Momenteel is de bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Het ont-
werp voor de terreininrichting is bijna klaar en er wordt er gewerkt aan 
de constructie- en installatietechnische uitwerking. De planning is dat 
medio 2022 de nieuwe brandweerpost in gebruik kan worden genomen. 
Om gedurende de periode tot aan oplevering te voldoen aan eisen op 
het gebied van brandveiligheid en arbo-wetgeving, zijn op de beide be-
staande locaties tijdelijke kleedruimtes toegevoegd.

Locatie
De brandweerpost komt aan de Kerkdijk 176 in Westbroek. De gemeen-
ten De Bilt en Stichtse Vecht kochten samen de grond in februari 2020. 
Het betreft een gedeelte van een landelijk gelegen perceel waar nu nog 
een verouderde ligboxstal op staat. De rest van het perceel met gebou-
wen blijft eigendom van de huidige eigenaar. De locatie ligt precies in 
het midden van het dekkingsgebied van de fusiepost. Hiermee zijn de 
opkomsttijden van vrijwilligers en uitruktijden van het brandweerkorps 
straks optimaal.

De brandweerpost komt aan de Kerkdijk 176 in Westbroek. 
[foto Henk van de Bunt]

Het ontwerp.

Ooievaars langs de Kon. Wilhelminaweg Groenekan is al jaren een 
bekend gezicht. In 2015 bouwde een paartje ooievaars z’n hemelpaleis 
hoog in een boom op het landgoed van Persijn. 

Lees verder op pagina 3

Het kleine, nu door weilanden omgeven park was in de negentiende 
eeuw aanzienlijk groter en kende een bebossing die zich tot aan ’t Gooi 

uitstrekte. Binnen het aangekochte 
aansluitend deel zullen nu de oude 
vijverpartijen worden hersteld.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 28 november wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundeld papier voor 
8.30 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Westbroek
Op zaterdag 28 november zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/11 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink

Aanmelden voor donderdag via 
kerkelijkbureau@pgbbilthoven.nl

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/11 • 09.30u - Ds. J. van Dijk, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal

29/11 • 18.30u - Ds. G.J. van Beusekom

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/11 • 10.30u - OntMoeten - Bibliodrama 

met Harold Oechies
Aanmelden op www.woudkapel.nl

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/11 • 10.00u - spreker Jan Poot

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
29/11 • 10.30u - Gebedsviering; 

Voorganger Martin Meijer 
Alleen online

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

29/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
Niet vrij toegankelijk

 
De Bilt

Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
29/11 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 
29/11 • 17.00u - Ds. M. van Duijn

Maximaal 30 personen

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

29/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum 
Alleen online

R.K. St. Michaelkerk
29/11 • 10.30u - Communieviering 

W. Sarot
29/11 • 12.00u - Kleuterkerk W. Sarot 
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
29/11• 10.00u - spreker Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
29/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

29/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Juffer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/11 • 09.30u - Oecumenische Viering in 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk

Aanmelden via aanmelden@
pknmaartensdijk.nl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
29/11 • 18.30u - Ds. J. Bogerd

Maximaal 30 personen. Online via 
kerkomroep.nl.

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
29/11 • 10.00u + 18.30u - 

Ds. A. C. Rijken  

PKN - Ontmoetingskerk
29/11 • 09.30u - Oecumenische Viering: 

voorganger Isabella Goossens
Aanmelden via aanmelden@

pknmaartensdijk.nl

St. Maartenskerk
28/11 • 17.00u - Evensong

29/11 • 10.30u - Oecumenische Viering: 
voorganger Corrie van Es 

Reserveren via corona-vieringensm@
marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/11 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
29/11 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
29/11 • 10.00u - Ds. M. F. van Binnendijk

29/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Samen Leuke Dingen 
Doen Digitaal 

Vanaf november staat op mensdebilt.nl de button ‘Digitaal prikbord Sa-
men Leuke Dingen Doen’, waaronder zes thema’s: Bewegen, Creatief, 
Culinair, Cultureel, Spel en Overige.

Hierop staan oproepen van mensen die samen iets leuks willen gaan 
doen. Geïnteresseerden kunnen een digitaal kaartje aanklikken en een 
e-mail sturen waarna een medewerker van MENS De Bilt het contact 
zal leggen. Daarnaast kan men ook zelf een oproep plaatsen.

Voor vragen of hulp kan contact worden opgenomen met Wilma 
van Poelgeest tel. 06 47296337 of via w.vanpoelgeest@mensdebilt.
nl (maandag, dinsdag en vrijdag). In Servicecentrum De Bilt en De 
Vierstee in Maartensdijk hangen ook gewone prikborden waarop een 
oproep geplaatst kan worden. Zodra het weer mogelijk is, zal er ook 
maandelijks een Markt Samen Leuke Dingen worden georganiseerd op 
verschillende locaties in de gemeente De Bilt. 

Digitaal café  

Nu de bibliotheken weer open 
mogen start ook het Digitaal 
Café in Bibliotheek Bilthoven 
weer. Dus heeft u een probleem 
met een digitaal apparaat ga dan 
gerust eens langs. U bent iedere 
dinsdag welkom van 10.00 tot 
11.30 uur. Ook voor hulp bij 
donorregistratie of het instal-
leren van de corona-app kan het 
Digitaal Café helpen. 

Plezier met muziek

Vanaf vrijdag 20 november start 
er bij KunstenHuis in Het Licht-
ruim Bilthoven, een 8-weekse 
cursus ‘Muziekplezier van 1 tot 
4’. Het doel van de cursus is om 
jonge kinderen op een speelse 
manier in aanraking te laten 
komen met muziek. De lessen 
voor peuters vanaf 1,5 jaar tot 
4 jaar beginnen om 10.00 uur 
en duren 45 minuten. Meer info 
en aanmelden: kunstenhuis.nl/
muziek

Huis-aan-huis-collecte

In de week van 23 t/m 28 novem-
ber collecteert het Leger des Heils 
huis aan huis in Maartensdijk. Na 
veel wikken, wachten en wegen 
besloot de organisatie tot een 
deurcollecte; hiervoor verleende 
de gemeente De Bilt toestem-
ming. Met de opbrengst hoopt het 
Leger des Heils de hulpverlening 
te kunnen voortzetten. 

Mama Lokaal 

Inspiratieochtend beschermen of 
loslaten? Op woensdag 25 novem-
ber van 10.00 tot 11.30 uur locatie 
bibliotheek Idea, Bilthoven komt 
Vera Hagen. Zij traint kinderen 
met hun ouders om stevig te staan 
en voor meer zelfvertrouwen. 
Vera is Rots en Water trainer en 
coach. Meer informatie zie de 
website: debilt.ouderslokaal.nl

Online lezing rabbijn Evers 

Maandagavond 30 november 
van 20.00 tot 21.00 hoopt rab-
bijn Evers uit Amersfoort in de 
Hervormde kerk te Westbroek een 
lezing te geven met als thema 75 
jaar vrijheid. Deze lezing is online 
te volgen via het you tube kanaal 
van de Hervormde gemeente 
Westbroek e.o. en via de kerktele-
foon. Voor meer informatie www.
hervormdwestbroek.nl. 

In coronatijd is het te hopen
dat we lokaal in gaan kopen
een fraai cadeau
vind je hier zo
iets om in je oren te knopen

Guus Geebel Limerick

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De kolos op het Vinken-plein is niet het laatste
Met op deze plek een veel te groot en te hoog gebouw van 4 bouwlagen is 
naar mijn mening het dorpshart van Bilthoven zeker voor de komende 50 
jaar geheel verknoeid. Er is niets gedaan om dit gebouw te laten aansluiten 
op de maat en de schaal van de bestaande bebouwing; gewoon te groot en 
te veel met ca. 1800 m2 voor horeca en winkels!
In 2011 zijn er 616 bezwaarschriften (zienswijzen) ingediend tegen met 
name de bouwhoogten, die in het bestemmingsplan Emmaplein en Vin-
kenplein waren opgenomen. De Klankbordgroep Centrum heeft destijds 
het College schriftelijk laten weten ‘Dat de in het Beeldkwaliteitplan vast-
gelegde richtlijnen over de bouwhoogten leiden tot onrust en zorg voor te 
veel grootschaligheid in het centrumgebied’. Het gemeentebestuur heeft 
met dit advies van de Klankbordgroep en de enorme hoeveelheid bezwaar-
schriften niets gedaan met als gevolg deze kolos op het Vinkenplein. 
Ook op de Driehoek aan het Emmaplein is in dit zelfde bestemmingsplan 
ca. 3500 m2 voor winkels en horeca opgenomen met bouwhoogten van 
16,50 tot bijna 20 m. En op de plek van de Bilthovense Boekwinkel is een 
Poortgebouw mogelijk met een hoogte van ca. 18 m en op de begane grond 
zo’n 600 m2 winkelruimte.
En dan te bedenken in het coalitieakkoord van april 2010 het vol-
gende werd vastgelegd: ‘Het landelijke en dorpse karakter van de 
gemeente moet behouden blijven en de participatie van de inwoners 
moet bevorderd worden’.
We zijn gewoon (weer) bij de neus genomen. In het bestemmingsplan voor 
de Kwinkelier, dat nu ter inzage ligt, is o.a. aangegeven dat er aan de Sper-
werlaan een woontoren met een hoogte van ruim 29 m mogelijk is. M.i. 
is men op ‘ons’ gemeentehuis echt de weg kwijt en wordt gewoon gedaan 
wat de ontwikkelaar graag wil.             Jacques van Klooster

Bibliotheek is weer open

De bibliotheek is weer open en 
met een abonnement kan iedereen 
in de bibliotheek boeken lenen, 
maar ook vanuit huis gemak-
kelijk een e-book bestellen. De 
activiteiten starten ook weer. Zo 
zijn er de voorleeskwartiertjes 
en Mama Lokaal, maar ook Ara-

bisch voorlezen.  Ook Walk & 
Talk vindt weer plaats, speciaal 
voor iedereen die op zoek is naar 
een nieuwe baan. De Whats App 
spreekuren starten weer en er is 
een workshop Schrijven over je 
leven. Genoeg te doen in Biblio-
theek Idea. 
Op www.ideacultuur.nl staat het 
complete programma. 

In de herfst van zijn leven 

Verdrietig en vol ongeloof hebben wij plotseling afscheid genomen 
van mijn lieve man en het baasje van Floyd

Lauwrens Letter
Lauw

in de leeftijd van 67 jaar.

 Jenny Hagedoorn
  Nanda
  Peter en Joyce

 Floyd 

21 november 2020
Soestdijkseweg Zuid 87-A-21
3732 HE  De Bilt

Lauw is overgebracht naar uitvaartverzorging van Tellingen, 
Leeuweriklaan 2 te Zeist.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op zaterdag 
28 november te Bilthoven.



Bollen bij 
Hospice Demeter

In de bespreking van het afgelopen tuinjaar bij Hospice Demeter in 
De Bilt kwam naar voren dat er in het voorjaar weinig in de tuin staat; 
dat wil zeggen dat er veel kale plekken zijn. De herfstasters, het katten-
gras, de vrouwenmantel en de kogeldistel zijn afgestorven en staan op 
het punt weer uit te lopen; ‘Als we bloembollen zouden planten, heb-
ben we vanaf februari tot juni toch wat bloemen en kleur in de tuin’. 

Er werd contact gezocht met een bollenhandelaar in Venhuizen, die 
de tuinlieden van het Hospice 
goed hielpen. Er was veel uit te 
zoeken, zoals tulpen, narcissen, 
alliums, kievitsbloemen, krokus-
sen en sneeuwklokjes; bij elkaar 
ruim 4100 bollen.

Sponsors
De fam. Langedijk Bloembollen 
had vooraf wat informatie inge-
wonnen en was onder de indruk 
wat de Hospice Demeter met 
zijn vaste personeel en de vele 
vrijwilligers doen. En daarom 
wilden zij de bollen sponseren; 
een gebaar dat hogelijk werd ge-
waardeerd. Ook de Rotary Bilt-
hoven draagt bij door een groot 
aantal tulpenbollen te schenken.

Plantplan
Robert Hoefnagel, Paulion van 
Hof en Louis Daamen maakten 
een bollenplan; kleur, hoogte en 
hoeveelheid moesten op elkaar 
worden afgestemd, voorwaar 
geen gemakkelijke opdracht.
                  (Wim Westland)
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Dit lijkt mij
het allerergste

Astrid wordt midden in de nacht 
uit bed gebeld, er staat politie 
voor de deur en die vertelt dat 
haar kind zich van het leven heeft 
beroofd. Het is een onvoorstelbare 
boodschap: de hele wereld staat 
op zijn kop. Zelfdoding mag 
dan veel minder een taboe zijn 
dan vroeger, maar ook in onze 
dagen blijft het een moeilijk en 
ongrijpbaar fenomeen. Ook voor 
mij als uitvaartverzorger. 
Astrid zegt: ‘Ik huilde van binnen 
en heb mezelf veel vragen  
gesteld, zoals ‘Waarom heb je ons 
verlaten? Ben ik wel een goede 
moeder geweest? Heb ik er wel 
alles aan gedaan om je te helpen?’

Astrid is moeder van 3 prachtige 
kinderen en een creatieve, 
spontane, ondernemende vrouw. 
Ik ben onder de indruk van haar 
veerkracht. Ze houdt inmiddels 
weer van het leven en geniet van 
de kleine dingen om zich heen. Ze 
is een sociaal dier, een verbinder 
pur sang. Breed georiënteerd. 
Houdt van samen dingen doen 

Ik maak kennis met Astrid. We 
praten samen over Rogier, haar 

middelste zoon, een begenadigd 
kunstenaar, maar ook een 

kwetsbare jongen. Hij werd 
geplaagd door onontkoombare 

drukte van gedachten en 
prikkels van buitenaf. In 2012, op 
25-jarige leeftijd, in de bloei van 

zijn carrière als kunstenaar en
vormgever, kiest hij ervoor om

uit het leven te stappen.

en met anderen ervaringen 
uitwisselen. En van tijd tot tijd 
zoekt zij de rust op, om weer 
verbinding  te kunnen maken met 
zichzelf.

Astrid heeft moeten overleven. 
‘Het is een lange zoektocht 
geweest in een hele donkere 
periode van mijn leven. Ik raakte 
mijn bedrijf kwijt, mijn baan in de 
kinderopvang.‘ Wat hield je op de 
been?, vraag ik. ‘Ik heb nog twee 
kinderen, waar ik voor wil leven. 
En ik wilde mijn huis behouden. 
Ondanks alles kan ik zeggen dat 
ik gelukkig ben. Heb ik ondanks 
alles mijn levensenergie weer 
gevonden en gunde ik mijn kind 
de vrijheid.’ 

Astrid richtte de Rogier Hulst 
Foundation op, waarmee ze iets 
wil betekenen voor creatieve 
maar ook kwetsbare jongeren 
zoals Rogier en ouders die net als 
zijzelf hun kind verloren als gevolg 
van zelfdoding. Aan de ene kant 
door voor te lichten, jongeren 

mentaal weerbaarder te maken, 
te trachten hen te overtuigen 
dat zelfdoding geen optie is en 
aan de andere kant door hen aan 
te moedigen de dingen te doen 
waar zij altijd al voor wilden gaan.

Astrid zegt dat ze veranderd is 
en onherstelbaar beschadigd. 
‘Er is een Astrid voor en na 
Rogiers dood. De oude zal nooit 
meer terugkomen, maar er zijn 
zeker geluksmomenten.’ Ze kijkt 
omhoog: ‘Met Rogier heb ik 
afgesproken dat als hij het boven 
mooi maakt, ik dat hier beneden 
ook zal doen en daarmee troost 
ik mezelf.’

Als we afscheid nemen, glimlacht 
Astrid. Het allerergste is haar 
overkomen, maar na een periode 
van rouw en bezinning heeft ze 
besloten het maximale uit haar 
eigen leven te halen en zich in te 
zetten voor een mooiere wereld. 

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger
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WIJKEN VAN
  

FFOORRZZAA! 
Dorps, groen en veilig! 

info@forzadebilt
.nl 

 

D66 en CDA willen 

 

HET GAS AF? 

Effectiviteit is nooit 
bewezen en ook: te duur! 

College van GL, VVD, 

techniek en woningen
 

 Raad: steun morgen de 

zijn daar niet klaar voor! 

moties hiertegen! 

 

gasloze wijken, maar 

Stop deze gekte! 

Binnen delen van dit gebied wor-
den de oude vijverpartijen her-
steld. De watergangen zullen 
voorzien worden van natuurvrien-
delijke oevers. Aan de oostrand 
zal beplanting worden aange-
bracht. Bestaande watergangen 
blijven, behalve bij de vergraving 
ten behoeve van de nieuwe water-
partijen, grotendeels gespaard. In 
overleg met het waterschap zul-
len de watergangen aan de randen 
van de percelen eveneens worden 
voorzien van natuurvriendelijke 
oevers. Al met al zal dit tot een 
positieve bijdrage leiden aan de 
waarden van het zuidelijk deel dat 
deel uit maakt van Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). 

Herstel  
Röhrs vervolgt: ‘Voor het ont-
werp van het herstel van de oude 
kern van de buitenplaats is archie-
fonderzoek naar oude foto’s en 
kaarten gedaan. In het noordelijke 
(later aangekochte) deel zullen 
dus de oude gedempte waterpar-
tijen worden teruggebracht. Aan 
de oostrand zal het vroegere ei-
ken- en beukenbos (van 1918 tot 
1927 was het landgoed in handen 
van een houthandelaar. Hij kapte 
het bos en zette het land om in 
weidegrond) opnieuw aangeplant 
worden. Ook zal een deel van de 
oorspronkelijke paden en lanen-
structuur hersteld worden. Het 
middendeel zal open worden ge-

houden en benut worden voor ex-
tensieve beweiding. Het bestaande 
water blijft gehandhaafd en wordt 
voorzien van natuurvriendelijke 
oevers, nodig voor het behoud en 
de versterking van de ecologische 
waarden in het plangebied. In het 
zuidelijke deel worden de oor-
spronkelijke waterpartijen, lanen 
en zichtlijnen ook hersteld. Op het 
terrein zijn parkeer- en speelter-
reinen aangelegd, die qua omvang 
en materiaalkeuze niet harmonië-
ren met de rest van het park. Deze 
worden aangepast of gedeeltelijk 
verwijderd. Ook zal de oorspron-
kelijke moes- en fruittuin samen 
met een oorspronkelijk aanwezige 
kas worden hersteld’. 

Omwonenden
De initiatiefnemer heeft over het 
plan in juni 2018 een informatie-
bijeenkomst georganiseerd in De 
Vierstee te Maartensdijk. Voor 
deze bijeenkomst waren naast de 
gemeente, de aangrenzende be-
woners, overige omwonenden en 
bedrijven uitgenodigd. Tijdens 
de bijeenkomst heeft Röhrs in 
samenwerking met de architect 
(HSRO) historische kaarten en 
tekeningen van de nieuwe inrich-
ting getoond en het bestemmings-
plan toegelicht. Er was ook over-
leg met de Historische Vereniging 
Maartensdijk en de Dassenwerk-
groep. 
Het plan voor restauratie en her-
bestemming van de buitenplaats 
werd positief ontvangen. 

Publiekstoegankelijkheid 
De buitenplaats zal 10 keer per jaar 
in zijn geheel opengesteld worden 
voor publiek. Daarbij zal zoveel 
mogelijk worden aangesloten bij 
nationale, regionale en lokale 
evenementen. Daarnaast bestaat 
het voornemen om samen met lo-
kale verenigingen een nieuw spe-
cifiek buitenplaats-evenement te 
organiseren. Ook zal samen met 
de historische vereniging worden 
onderzocht of bezoek met gids in 
het weekend levensvatbaar is. Na-
tionale evenementen zijn bijvoor-
beeld Open Monumentendagen 
en Museumnacht. Regionale eve-
nementen kunnen zijn plukdagen 
in de te herstellen boomgaard en 
moestuin en lokale evenementen 
zijn er als open tuinendagen West-
broek en de wielerronde 

Delen van het terrein zijn toe-
gankelijk indien er exposities 
gehouden worden in het hoofd-
gebouw. Hier zal een paviljoen 
worden gerealiseerd waar kunst-
tentoonstellingen kunnen worden 
georganiseerd. Ook zullen met 
de Nederlandse kastelenstichting 
excursies en studiedagen worden 
georganiseerd. 
Voor eventuele inlichtingen: 
info@landgoedpersijn.nl.

Vervolg van pagina 1 Het te realiseren ontwerp, ingepast 
in de laatste luchtfoto (foto HSRO 
Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwik-
keling BV) 

Maandag 23 november kwamen alle tuinvrijwilligers om de vele bollen 
te planten in de Hospice Demeter- tuin. [foto Henk van de Bunt]
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 november
t/m woensdag 2 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief 
Beenham
Gegrilde kiprollade

Oma's draadjes salade 
Filet Americain
Kipwalnoot salade

VOORDEEL HELE WEEK

Extra donderdag voordeel:

Kiprollade

Australische sucade

Erwtensoep + 
rookworst

Angusburgers

1
KILO 12.50

4
VOOR 10.-

500 
GRAM 11.-

SAMEN 
VOOR 25.-

1 KG GEHAKT + 1 KG KIPDIJFILET 
+ 4 SCHNITZELS

6.-

Vrijdag en zaterdag voordeel

Slavinken, rundervinken, 
of kipvinken

CARPACCIO ROLLETJES

GEVULDE KIPFILET

3 + 1
GRATIS

3 + 1
GRATIS

Speklappen 
naturel of gemarineerd

500
GRAM 4.98

4 + 1
GRATIS

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN KAAS

500 
GRAM 6.25

GEHEIME 
KRUIDENKAAS

6.50500 
GRAM 

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

Jachtschotel € 1,49
100 gram

Gesneden

Hutspot
€ 0,99

500 gram

De echte 
Bildtstar aardappels

nu 2de zak gratis…!!!
€ 3,95
Zak 2½ kiloAanbiedingen met een * geldig op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november.

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Mooi groot assortiment 
Paddenstoelen

Cantharellen, 
Pied du mouton, 

Eekhoorntjes brood, 
King oyster, Shi-take 

en nog veel meer..!!!

Vers gesneden
Ananas of 
Meloenmix
Mega bak Nu € 2,99
Heerlijke, sappige
Clementines
Mandarijnen
Heel kilo € 1,99

30
11

01
12

02
12

Wrap 
Met rundvlees en zuurkool  

€ 3,95
Nu

Moussaka € 1,59
100 gram

Spaghetti 
Met scampi, kerrie en groenten

€ 1,75
100 gram

Donderdag, vrijdag en 
zaterdag hebben we 

weer een groot 
assortiment met 

voorgerechten en luxe 
hoofdgerechten.

Hazelnoot - 
schuimtaart
Nu € 15,95
Roomboter Koggetjes
Pak € 3,95
Leuk als cadeau!!  Onze 
eigengemaakte Chocoladeletters

Desem donker  
meergranen
Nu € 2,99
Desem
Afbakbroodjes
Pak  € 2,49

Rookamandelen 
en Powermix
Nu 2 bakken € 7,98

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Notenafdeling

---NIEUW--- 
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‘Wij staan altijd voor u klaar.’

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

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

Over de geschiedenis van Persijn
door Henk van de Bunt

In de vergadering van donderdag 26 november wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen 
met het vaststellen van het bestemmingsplan Buitenplaats Persijn Maartensdijk. Eigenaar 

Marcel Röhrs heeft een functieverandering aangevraagd en al eerder heeft het College 
aangegeven daar in principe aan mee te willen werken. 

Tot 2016 is deze locatie in gebruik 
geweest bij Lijn 5 als hoofdkan-
toor en voor begeleid wonen voor 
60 jonge bewoners. De initiatief-
nemer heeft de buitenplaats in 
2017 aangekocht en de noorde-
lijk daarvan gelegen weilanden in 
2018. De gevraagde functiever-
andering betreft het omzetten van 
de functie van het hoofdgebouw 
van ‘begeleid wonen’ naar ‘short-
stay’. Over het plan heeft overleg 
plaatsgevonden met het Steun-
punt Archeologie en Monumenten 
Utrecht de (STAMU) waarin ook 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed participeert, alsmede met 
het waterschap. De beide organi-
saties hebben positief gereageerd.

Ontstaansgeschiedenis 
De historische buitenplaats ‘Persijn’ 
ligt in het veenlandschap tussen de 
Vecht en de Utrechtse Heuvelrug. 
De buitenplaats ligt in de polder 
Achttienhoven op een zandrug op de 
overgang van de Heuvelrug naar het 
veenweidegebied. De polder wordt 
gekenmerkt door een patroon van op-
strekkende kavels vanaf de Achter-
wetering naar het Gooi; het ontwerp 
en de aanleg van de buitenplaats heb-
ben zich daarnaar gevoegd. 

Persijn
In 1668 begon de ontwikkeling 
van de buitenplaats Persijn; Sophia 
van Vermeer, de weduwe van Adri-

aan van Persijn (1610 1655) kocht 
gronden ten noorden en ten zuiden 
van de Achterweteringsedijk. Waar-
schijnlijk ging het om een boerderij 
met bijbehorende landerijen, die in 
1603 voor het eerst vermeld wordt. 
Aanvankelijk heeft de boerderij 
vermoedelijk als tijdelijk buiten-
verblijf van de familie gediend en 
zal er een herenkamer zijn geweest. 
In 1721 wordt, via vererving de 
familie Van Hengst, eigenaar. Van 

Hengst laat de hofstede Persijn tot 
een riante buitenplaats verbouwen. 
De landerijen strekten zich met 250 
ha. in noordelijke richting uit tot 
het Gooi. De oude boerenhofstede 
werd gesloopt en tussen 1789 en 
1790 vervangen door het eerste 
landhuis. Voor de bouw werd een 
plek uitgekozen die een eind van de 
weg af lag. Dit komt bij veel bui-
tenplaatsen in de omgeving voor.

Beuken
In 1810 is de tegen het huis aan-
gebouwde stal afgebrand en wordt 
een stal achter het huis gebouwd. In 
1824 wordt het hoofdgebouw ver-
bouwd en vergroot. In 1849 wordt 
het tuinmanshuis gebouwd. Vanaf 
1876 is het park door Hendrik Co-
pijn, aangepast naar een Engelse 
landschapsstijl. 

In 1878 Is het oude hoofdgebouw 
gesloopt en vervangen door het hui-
dige hoofdgebouw. Er zijn toen ook 
een staIIing, een koetsierswoning 
en een orangerie gebouwd. De fa-
milie van Hengst bleef tot 1919 ei-
genaar. Daarna kwam het in handen 
van houthandelaren, die illegaal 
een groot deel van het bos kapten. 
Daarna heeft het huis verschillende 
bewoners gekend. Vooral kort voor 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog 

is het hoofdgebouw uitgewoond 
en leeggeroofd. De paardenstal, de 
woning van de koetsier, de bakken, 
kassen en de orangerie werden ge-
sloopt en de boomgaard werd om-
gevormd tot grasland.

Vervolgens zijn de resterende vij-
verpartijen gedempt en omgezet 
naar weilanden. Het park is rond 
het huis nog enigszins gewijzigd. 
Er zijn borders aangelegd in het 
grote gazon. In de jaren zeventig 
wordt circa 10 hectare landbouw-
grond verkocht aan de toenmalige 
pachter. Sinds 1982 werd het huis 
gebruikt door het Orthopedago-
gisch Project Leefeenheden, later 
Lijn 5 genaamd. In 2017 is de bui-
tenplaats verworven door Röhrs, 
om deze met de grootste passie in 
de originele staat terug te brengen.. 

Een foto van huize Persijn uit 1976 uit de digitale verzameling van Rienk 
Miedema. 

Op landgoed Persijn zullen weer twee priëlen worden geplaatst.

Bij Persijn hoort een koetshuis uit 1878. (foto Rijksarchief Utrecht) 

De op de Utrechtse Domtoren georiënteerde zuidelijke zichtas.

De grote bocht van de slingervijver. 
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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.

Uw adres voor:
• lichtinstallaties • krachtinstallaties •

• computernetwerken •

VLEES
TE KOOP

KIJK SNEL OP: WWW.VLEESVEEHOUDERIJ-BAELDE.NL

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

• 2 sterren Beter Leven!
• Lekker en Lokaal.

De Biltse Blonde d’ Aquitaine

MENS is ook…

BOODSCHAPPENDIENST 
EN WANDELEN
MENS De Bilt heeft sinds de coronacrisis een 
boodschappendienst. Voor deze dienst zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die voor iemand 
boodschappen willen doen. U krijgt geld, 
briefje en een tas mee van degene waarvoor 
u op pad gaat.
Kunt u zelf geen boodschappen meer doen? 
Dan kunt u onze boodschappendienst inscha-
kelen. Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilli-
gers die met iemand buiten willen wandelen, 
gewoon voor de gezelligheid maar ook voor 
mensen die de Nederlandse taal willen oefe-
nen.

Voor bovenstaande kunt u contact opne-
men met m.oliemans@mensdebilt.nl of 030-
7440595.

SPORTEN
Kunt u ook niet meer sporten bij uw vereni-
ging of sportschool. En wordt u thuis helemaal 
gek van het niks doen? Vraag dan gratis advies 
bij de buurtsportcoach voor een speciaal be-
weegprogramma bij u thuis! Neem contact op 
met m.rijdes@mensdebilt.nl.

HELIOFORM 
RIEKER MARCO 
TOZZI ROHDE

EN MEER

OP DE MARKT
BIJ MIKE SCHOENENMODE

Uw rijdende schoenenwinkel 

Mike Schoenenmode
Winkelcentrum Planetenbaan

vrijdag 9.00 – 15.00 uur

ELKE WEEK BIJ U OP DE MARKT

FRIDAY
BLACK
FRIDAY

SUPER DEALS!

Op geselecteerde artikelen

50% KORTING

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Geldig van: 25 t/m 28 november

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan 
wasmachines, drogers, koel- en vries-
kasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert en plaatst óók deze 
fantastische Quooker kranen! 
• KOKEND- • WARM- • KOUD- • BRUISEND- 

• GEKOELD- én GEFILTERD WATER uit één 
kraan! Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Altijd in voor 
drukwerk en 
bijkomende 

werkzaamheden.
Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan
0346 211215

info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

BORRELBROOD

NIEUW!!    GEVULDE 
SPECULAASCAKETAARTJE 

met 
kruidenboter

nu 
€ 4,50

nu 
€ 7,95

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

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

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

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie

Commissie bespreekt plannen 
Utrechts Landschap

door Guus Geebel

De commissie Openbare Ruimte besprak donderdag 12 november de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels voor het in gebruik nemen van een terras 

bij Paviljoen Beerschoten aan De Holle Bilt in De Bilt. Stichting Utrechts Landschap deed 
hiervoor bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 
De aanvraag heeft betrekking 
op het in gebruik nemen van de 
gronden rondom het paviljoen als 
terras en het aanleggen van op-
pervlakteverhardingen voor extra 
parkeerruimte. Met een omge-
vingsvergunning krijgt iemand 
toestemming om de opgegeven 
plannen voor bouw, verbouwing of 
sloop uit te voeren. Het gewenste 
terras van 340 vierkante meter 
brengt de totale oppervlakte voor 
horeca op 480 vierkante meter. 
De aanvraag is in strijd met het 
bestemmingsplan, maar wel in 
overeenstemming met een goede 
ruimtelijke ordening, dus kunnen 
B en W de omgevingsvergunning 
verlenen als de raad verklaart daar-
tegen geen bedenkingen te hebben. 

Zienswijzen
Utrechts Landschap richt de gron-
den rondom het paviljoen opnieuw 
in. In de huidige situatie is op 
het totale terrein 2.315 vierkante 
meter verharding aanwezig. Als 

de wijzigingen zijn aangebracht 
en ook de parkeerruimte is uit-
gebreid, bedraagt dit 2.875 vier-
kante meter, inclusief terras. Deze 
toename van de verharding gaat 
ten koste van de aanwezige na-
tuur. Het voordeel van het plan is 
dat de toekomstbestendigheid van 
het landgoed beter gewaarborgd 
wordt. Dat weegt zwaarder dan 
de relatief beperkte extra opper-
vlakteverharding. Zodra de raad 
heeft besloten om de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen 
af te geven, legt het college de 
ontwerp-omgevingsvergunning 
en de ontwerpverklaring zes we-
ken ter inzage. Tijdens die peri-
ode kunnen zienswijzen worden 
ingediend. Die worden betrokken 
bij de definitieve besluitvorming 
over de verklaring van geen be-
denkingen en de gevraagde om-
gevingsvergunning. Als er geen 
zienswijzen worden ontvangen is 
geen nader besluit nodig.
 

Inspreker
Namens Stichting Utrechts Land-
schap spreekt Arjan Westerhof in. 
Hij is bij de stichting verantwoor-

delijk voor monumentaal erfgoed. 
Westerhof licht de plannen toe en 
beantwoordt vragen van commis-
sieleden. ‘De verbeteringen die 
Utrechts Landschap wil aanbren-

gen gaan met respect voor onze 
doelstelling en dat is beschermen 
en behouden van natuur en erf-
goed. Om een modern en eigen-
tijds informatiecentrum met hore-
cavoorziening te realiseren is een 
aantal kwaliteitsimpulsen nodig. 
Paviljoen Beerschoten is tevens 
een startpunt van de Stichtse Lust-
warande en heeft jaarlijks 20.000 
bezoekers. Momenteel zijn we 
druk bezig met het uitwerken van 
het ontwerp van de buitenruimte.’ 
Om bezwaren van Stichting Jits 
Bakker en enkele commissieleden 
voorshands tegemoet te komen 
zegt Westerhof toe dat het geplan-
de speeltuintje voor peuters niet 
nabij de ingang van de beeldentuin 
gerealiseerd gaat worden.

Wethouder
Wethouder André Landwehr gaat 
in zijn termijn in op vragen en 
opmerkingen van de commissiele-
den. ‘Ik denk dat ik het heel kort 
kan houden, want het gaat om een 
verklaring van geen bedenkingen 
voor horeca bestaande uit verhar-
ding, met een geringe impact voor 
de omgeving. Alle vragen die ge-
steld zijn horen eigenlijk thuis bij 
de initiatiefnemer, maar ik ga er 
toch op in. Als er zienswijzen ko-

Paviljoen Beerschoten met het huidige terras.

Bij een startpunt van de Stichtse Lustwarande.

De huidige parkeerplaats bij het paviljoen-Koetshuis.

Commissievoorzitter Jette Muijsson was heel content dat dit punt als 
hamerstuk naar de raadsvergadering kan. 

men, dan komen we terug naar de 
gemeenteraad. Op participatie is 
gewezen, maar we kunnen het niet 
opdragen want er is geen wettelij-
ke verplichting. Bij het ontwerp-
besluit kunnen zienswijzen wor-
den ingediend en eigenlijk begint 
daar het officiële traject van de in-
spraak en misschien participatie.’ 
Een schets van de speeltuin kan 
de wethouder niet leveren want 
die heeft geen betrekking op de 
verklaring van geen bedenkingen, 
evenals het parkeerterrein. Het 
gaat om een vergunning en niet 
om een bestemmingsplan’. Het 
doet hem pijn als gesproken wordt 
over een semi pretpark. ‘Het is 
kleinschalig, een uitbreiding die 
hard nodig is om het exploitabel 
te maken en het beter te onder-
houden voor de toekomst omdat 
de vraag naar recreatieve terrei-
nen ook met landgoederen voor-

ziet in een behoefte in de regio’, 
De wethouder denkt dat de natuur 
erop vooruitgaat. ‘Wij hebben 
niet gesproken over compensatie 
en ik denk ook niet dat het gelet 
op wat Utrechts Landschap in de 
provincie doet nodig is. Handha-
ving gebeurt door groene boa’s. 
Over de beeldentuin gaat het hier 
niet. Het gaat om een uitbreiding 
van tafeltjes en stoeltjes op een 
verharding en niet om beelden. 
De parkeerplaatsen maken geen 
onderdeel uit van de verklaring 
van geen bedenkingen en zijn 
passend in het bestemmingsplan. 
Daar hoef je geen compensatie 
voor aan te vragen’.  

Voorzitter Jette Muijsson (Beter De 
Bilt) concludeert dat de commissie 
het onderwerp als hamerstuk op de 
agenda wil laten plaatsen.

Gesponsorde 
folderrekken

Het Wijkzorgteam van de 
Bilthuysen (locatie Maartensdijk) 
is onlangs verrast met drie 
kantoorfolderrekken. De Wilde 
Metaal wilde het team hiermee 
een hart onder de riem steken. 
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Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

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

FAZANTEN POOTJES
Lekker zacht en mild van smaak, heerlijk sudderen met
een scheutje wijn, lekker bij de zuurkool!
Ca. 50 tot 60 min. zachtjes stoven 100 gram 1,25

BLACK PEPER TARTAAR
Malse biefstuk tartaar met bosui en zontomaatjes en 
onze stoere black peper marinade, krachtige combi!!
Mag rosé gebakken worden in de boter... 100 gram 1,55

DRENTSE BOEREN BRAADWORST
Heerlijke grove structuur met authentieke kruiden, een
zalige smaak, heerlijk met deze winterse temperaturen!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 10 - 12 min. 100 gram 1,25

BIEFSTUK PANNETJE
Gemarineerde biefstuk reepjes met champignons en
bosuitjes, in een ovenschaaltje helemaal oven klaar!!
Ca. 10 tot 12 min. op 170°C in de oven 100 gram 2,15

SCHOEN SURPRISE!!
Volle erwtensoep & een heerlijke fijne rookworst samen!
Een heerlijke complete maaltijd, lekker en makkelijk!
U hoeft het alleen even op te warmen! per set 7,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Lekkere winterse aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 23 november t/m zaterdag 28 november.

Zetfouten voorbehouden.

SUKADE LAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,65
KIP KARBONADE
Mooie volle met een beentje, eventueel gemarineerd 500 gram 3,95

HUIS GEMAAKTE HACHEE 
Met heerlijk draadjes vlees en natuurlijk de uien! Lekker
met bijv. aardappel puree en  rode kool maar ook bij
onze zuurkool... Alleen even opwarmen!! 100 gram 1,25

Toptip
Zo heeft u het 

meeste plezier van 
uw kerstboom:

DE NORDMANN BOMEN
ZIJN BINNENGEKOMEN

Koop nú uw kerstboom. 
Laat hem thuis nog 
even buiten tot ná 

Sinterklaas. 
Daarna samen neer
zetten en optuigen. 

Dan heeft u er veel en 
extra lang plezier van!!

Rechtstreeks uit duurzame bosbouwgebieden in 
Skandinavië, echte Nordmann bomen. Prachtig, 

machtig en oersterk. Kom nu kijken en kiezen, 
dan pikt u de mooiste en volste er zó uit!

Ook kleinere formaten beschikbaar.

Hoogte 150 tot 180 cm.
................................. € 19,99
Hoogte 180 tot 210 cm.
................................. € 32,99

Dorresteinweg 72b • Soest • Tel 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

VRIJDAGAVOND 
27 NOVEMBER

KOOP JE BOOM-AVOND
TOT 20.00 UUR

Ook zondag open

10.00 - 17.00 uur

Loop bij uw bezoek óók
even door onze showtuin op het 

buitenterrein. Het wemelt daar van de 
‘groene’ kwaliteit en de aanplant om

standigheden zijn momenteel IDEAAL!!!

Ook E-boek van Damsté op 
Online Museum

door Henk van de Bunt

Pieter Helbert Damsté (1902-1985) was volgens Anne Doedens bepaald meer dan Bilts 
gemeentesecretaris: ‘Een halve eeuw lang verdiepte Damsté zich in de historie 

van de toenmalige gemeente De Bilt en deed daar onderzoek naar’. 

Anne Doedens: ‘Damsté werd 
in 1902 geboren als zoon van de 
Leidse hoogleraar Damsté, die 
de leerstoel Latijnse taal- en let-
terkunde en Romeinse oudheden 
bezette. Zoon Pieter Helbert trad 
in 1926 bij de gemeente De Bilt 
in dienst om zeven jaar later ge-
meentesecretaris te worden. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
bleef hij het ambtelijk apparaat 
leiden en sprak zich duidelijk uit 
tegen een aantal maatregelen van 
de Duitse bezetters en de foute 
burgemeester van Ravenswaaij. 
Damsté nam in 1964 afscheid als 
gemeentesecretaris.
In het maatschappelijk leven 
van de gemeente was hij ook na-
dien actief. Damsté was onder 
meer voorzitter van de Volksbi-
bliotheek en bestuurslid van het 
Biltse badhuis. Hij was ook de 
inspirator en leermeester van een 
derde opvallende lokale historicus 
(naast hemzelf en Gewin): J.W.H. 
Meijer, de schrijver van de Kleine 
Historie van de Bilt en Bilthoven’. 

Gezinshoofden
Zoals de titel van het e-boek al 
aangeeft gaat het hier over De Be-
volking en bebouwing van Biltho-
ven en De Bilt in 1795. Damsté 
gaat in een overzicht als een echte 
secretaris allereerst in op alle ge-
raadpleegde bronnen. Hij komt 

daarbij in 1795 op een bewaarde 
lijst van inwoners, bevattende de 
namen van de hoofden der huis-
gezinnen en achter elke naam het 
aantal mannen, vrouwen en kinde-
ren vermeldt: ‘We vinden daarop 
181 namen van gezinshoofden 
en zien dat de bevolking bestaat 
uit 343 mannen, 246 vrouwen en 
412 kinderen, een totaal dus van 
1001 personen. Wanneer wij deze 
lijst doorlopen, blijkt ons, dat van 
alle eigenaren van de 14 buiten-
plaatsen daarop alleen voorkomen 
de heren P. H. van Westreenen 
(Houdringe) en David Hoesch 
(Jagtlust). De anderen bewoon-
den hun bezitting hier alleen ‘s 
zomers en zullen dus geteld zijn 
in de plaats waar zij het grootste 
deel van het jaar verbleven, wat 
in vrijwel alle gevallen neerkwam 
op Amsterdam of Utrecht.’

Thuisleggers
‘Een ander punt dat opvalt is dat 
er op een bevolking van 1001 
personen maar sprake is van 181 
gezinshoofden. Daarbij moet wor-
den bedacht, dat het huisgezin van 
een boer nogal eens groter was 
dan zijn familiegezin, doordat 
zijn inwonend personeel gerekend 
werd ook tot zijn huisgezin te be-
horen’. Een enkele maal trof ik 
ook in een burgergezin wel én of 
meer kostgangers aan; ‘thuisleg-

gers’ heetten die toen. De andere 
bron biedt meer gegevens. In het 
archief van de gemeente zijn de 
kohieren bewaard gebleven, vol-
gens welke onze ingezetenen in de 
jaren 1785 -1805 zijn aangeslagen 
voor ‘generale middelen van con-
sumtie’, te weten ‘gemaal, zegel, 
logiesgeld, geslagt, boter, zout, 
zeep, turf, coffi j en thee’. 

Beroepen
Damsté somt ook zoveel als mo-
gelijk de ‘beroepen’ van de ge-
zinshoofden rond 1795’ op: ‘War-
moesier (groentekweker, tuinder), 
koehouder (kleine veeboer), 
daghuurder (dagloner, arbeider die 
per dag in dienst is), kroeghouder 
(kastelein), fabriceur (pijpfi tter, 
loodgieter), dienaar (huisknecht) 
weever (kleermaker), kuiper ( ma-
ker van houten kuipen, vaten of 
tonnen) en spinster (ongehuwde 
vrouw, ongetrouwde juffrouw of 
vrouw die spint). Nog bestaande 
beroepen werden toen wel anders 
geschreven: slagter, metselknegt 
en smit. 
61 daghuurders vormen de kop 
van de lijst, van wie 2 tevens als 
koehouder staan vermeld. 44 boe-
ren, van wie 3 tevens herbergier 
waren en 1 zowel boer als bakker 
als winkelier was: ‘Onze algeme-
ne indruk van bovenstaand over-
zicht is dat De Bilt bestond uit een 

Uit 1960, ‘Groepsportret van de commissie van overleg inzake het Universiteitscentrum te Utrecht. Ten 
voeten uit, zittend om een tafel. V.l.n.r.: W.H. Brune, P.H. Damsté, (burgemeester) K. Fabius, A.P. Korthals 
Altes, J.L. Wessels Boer, A.P. Timmer, T. Renes, W.H.J. Derks en P. van Zanten’. Het gaat hier over de 
voorgesprekken die uiteindelijk tot realisering van de ‘Uithof’ leidden. (foto Utrechts Archief.)

overwegend agrarische bevolking met 
een groot contingent arbeiders. Daar-
naast een bescheiden aantal zelfstan-
dige ambachtslieden. De boeren had-
den hier vrijwel allen een gemengd 
bedrijf’. 

Schoenmakers
Damsté concludeert: ‘Het grote aantal 
van maar liefst acht schoenmakers is 
opvallend, vooral als we bedenken, 
dat een groot deel van onze bevolking 
toentertijd meer van klompen dan van 
schoenen zal hebben gebruik gemaakt. 
Toch zijn die vele schoenmakers ook 
wel weer verklaarbaar. In de eerste 
plaats werd er natuurlijk veel meer 
gelopen dan tegenwoordig. Wie naar 

de stad moest en niet over een paard 
beschikte, was op zijn eigen benen 
aangewezen. De slijtage aan schoenen 
was dus veel groter dan tegenwoordig. 
Maar er was nog wat anders: Onze 
Biltse schoenmakers werkten ook 
voor de export’.  

De inhoud van het E-boek verscheen 
in een eerste druk in 1965, beleefde in 
1971 een tweede druk. Nu mag online-
museumdebilt.nl met door burgemees-
ter Potters van De Bilt op 1 oktober 
2020 verleende goedkeuring het werk 
voor de derde keer in het licht geven. 
Via www.onlinemuseumdebilt.nl is 
een exemplaar te downloaden.

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

Dr. Welfferweg 68, 3615 AP  Westbroek
06-22327256 - info@nicolijn-minicars.nl

De erkende brommobiel dealer in uw regio

Openingstijden:

ma. - za.

9:00 - 18:00 uur

www.nicolijn-minicars.nl

- Dealer van Aixam brommobielen, waaronder ook elektrisch met een kruipfunctie
- Aixam wordt nieuw standaard geleverd met ABS en achteruitrijcamera
- Ruime voorraad occasion brommobielen (en Canta’s)
- Private lease vanaf € 270 per maand, verzekering en financiering mogelijk
- Inruil auto of brommobiel mogelijk

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM - Like ons op 
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Van Vliet Tuin- en 
Boomspecialisten jubileert 

door Walter Eijndhoven

Samen pas één jaar onder hetzelfde dak, toch bestaat het bedrijf van de gebroeders Van Vliet 
uit Maartensdijk alweer 15 jaar. Een feestje waard, vinden zij. Helaas waart sinds maart het 

coronavirus rond, dus zit er niets anders op dan het 15-jarig jubileum maar even uit te stellen.

Dertig jaar geleden richtte vader 
Van Vliet zijn hoveniersbedrijf op 
in Maartensdijk. En, zoals zo’n 
balletje vaker rolt, kwamen beide 
zoons Arjan en Cor in hetzelfde vak 
terecht. ‘Na het afronden van mijn 
opleiding ‘Vakbekwaam Hovenier’ 
aan het Wellantcollege, startte ik 
in 2005 mijn eigen bedrijf’, ver-

telt Cor van Vliet. ‘Begonnen als 
zzp’er, staat er nu een mooi bedrijf 
met meer dan tien man personeel’.

Boom
Ook Arjan belandde na zijn mid-
delbare school in het groen. Al 
bewandelde hij een iets ander pad 
dan zijn broer. Hij legde zijn focus 

meer op boomverzorging. Arjan: 
‘Ik deed eerst veel boomverzor-
ging en advieswerk, alleen miste 
ik het sociale aspect binnen mijn 
vak. Drie jaar geleden kreeg ik de 
kans meer met mijn broer te gaan 
samenwerken, wat uiteindelijk re-
sulteerde in een gezamenlijk be-
drijf’.

Aanspreekpunt
‘Ondanks het coronavirus konden 
wij dit jaar grote stappen maken 
met het nieuwe pand aan de In-
dustrieweg en uitbreiding van 
personeel, waaronder een boom-
verzorger, een allround hovenier 
en ook een werkvoorbereider’, 
vult Cor zijn broer aan. ‘Het plan-
nen van het werk voor de hove-
niers in het veld, bestellen van al-
lerlei materialen en nog veel meer 
werk kunnen Arjan en ik nu aan 
hem overlaten’. 
De samenwerking tussen beide 
broers gaat goed. Zij vullen elkaar 
goed aan, beide vanuit hun ach-
tergrond en expertise en klanten 

Cor en Arjan van Vliet: ‘Gebr. Van Vliet.

Boom-specialistisch werk. 

hebben één aanspreekpunt. ‘Voor 
hen is het fijn en gemakkelijk als 
zij maar één aanspreekpunt heb-
ben, op welk gebied ook’, vertelt 
Arjan. ‘Zo is ons klantenbestand 
gegroeid vanuit particulieren, 
naast ook zowel bedrijven, na-
tuurorganisaties en gemeenten’.

Ook in coronatijd is voor de tuin- 
en boomspecialisten genoeg werk 
voorhanden. Mensen waarderen 
steeds meer het groen als zij veel 
aan huis zijn gebonden. Cor: ‘Wij 
krijgen veel aanvragen voor het 
renoveren van tuinen en plaatsen 
steeds meer veranda’s en schuren 
Natuurlijk bestaat in de wintertijd 
meer risico voor ons vak. Daarom 
investeren wij ook in gladheids-
bestrijding en sneeuwschuiven’.

Toekomst
Om hun bedrijf toekomstbestendig 
te maken, doen beide heren veel 
aan innovatie. Groene daken is één 
van de diensten die zij veel aanbie-
den en naast tuinontwerp en aanleg, 
snoeien en kappen, planten zij ook 
bomen. ‘Om takken te versnipperen 
schaften wij een unieke snipper-
machine aan’, legt Arjan uit. ‘Deze 
compacte rups-versnipper-machine 
is nog geen meter breed en zo ko-
men wij in bijna elke tuin. Verder 
lopen wij voorop op het gebied van 
accu-machines, al ruim de helft van 
ons gemotoriseerde gereedschap is 
vervangen door een accu-machine. 
Naast de milieu- en gezondheidsa-
specten zien wij dat ook onze klan-
ten het waarderen als er minder la-
waai in de tuin wordt gemaakt’.

Corona en boodschappen doen
door Henk van de Bunt

Noord-Deurningen haalde in augustus jl. de landelijke media met het bericht, dat de plaatselijke 
supermarkt dicht moest omdat er geregeld te veel mensen aanwezig waren. Daarmee had 

het Twentse dorp een primeur; niet eerder werd er door een Veiligheidsregio een 
supermarkt gesloten vanwege overtreding van de coronaregels. 

Dagblad Trouw vroeg zich toen af: 
‘Blijft het bij Noord-Deurningen? 
Misschien niet. Nederland neemt het 
minder nauw met de coronaregels 
dan in het voorjaar en dat lijkt ook 
in supermarkten het geval te zijn. 
Trouwens, ook veel supermarkten 
lijken de teugels wat te laten vieren. 
En dat terwijl de meeste gedragsre-
gels of -adviezen in de supermarkten 
sinds half maart niet zijn veranderd. 
Houd 1,5 meter afstand, kom alleen 
boodschappen doen, doe de bood-
schappen met een winkelwagen of 
mandje en betaal door te pinnen, zijn 
daarvan de belangrijkste’. 

Gesprekken
In de plaatselijke Jumbo-vestiging 
van Jelle Farenhorst toetsen we het 
naleven van de regels van de fran-
chisehouder, zijn medewerkers en 

zijn clientèle en kunnen niet anders 
dan een ruime voldoende noteren: 
‘Wij verkopen geen alcohol na 
20.00 uur. Maar dat is alleen op vrij-
dag van toepassing de andere dagen 
zijn we om 20.00 uur gesloten’. En 
het advies om alleen boodschappen 
te doen (tenzij het niet anders kan)? 
‘Merk je hier iets van’? Farenhorst: 
‘Het is voor veel klanten moeilijk 
om deze regel te begrijpen, vaak 
gaan ze dan toch met 2 of 3, maar ze 
moeten wel allemaal een eigen win-
kelwagen meenemen’. En het advies 
om uit veiligheidsoverwegingen zo 
veel mogelijk naar de winkels in 
de buurt te gaan? ‘Nee, de extreme 
drukte is echt wel voorbij. Klanten 
komen veel minder vaak per week 
naar de winkel, maar kopen dan 
meer per keer’. Ook het advies: 
‘Bereid u voor op inkopen en weet 

waarvoor u naar de winkel gaat’ is 
te vaak aan dovemans oren gericht; 
‘Zie je ook een ander gedrag’? Jelle: 
’Nee en ook gezellige gesprekken 
in de winkel komen nog veelvuldig 
voor. Dat is door ons niet te voor-
komen. Wanneer mensen maar re-
kening met elkaar houden. En dat 
gebeurt meestal wel’. 

Veilig 
Om verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen wordt gevraagd 
zich aan veiligheidsregels te houden 
bij het boodschappen doen: ‘Wij 
kunnen niet zien of de klant de han-
den wast voor en na het winkelen. 
De klant kan de handen en het (ver-
plichte) winkelwagentje wel voor de 
deur en na afloop desinfecteren. De 
meeste klanten dragen een mond-
kapje, maar dat is pas m.i.v. 1-12-
2020 verplicht. Om de anderhalve 
meter te waarborgen is het verplicht 
een winkelwagen mee te nemen. 
Ook kunnen we zo voorkomen, dat 
er teveel mensen binnen zijn. Wij 
mogen 100 klanten binnen laten, 
maar kiezen er bewust voor om niet 
meer dan 50 winkelwagens neer te 
zetten. In maart was het meest pin-
nen; nu wordt er ook weer veel con-
tant betaald; zeker niet minder dan 
voor Corona’.

Schoon 
Supermarkten besteden extra aan-
dacht aan een schone winkel. Zij ma-
ken materialen, zoals winkelwagens, 
mandjes, scanners en pinautomaten 
regelmatig schoon: ‘Wij hebben bij 

de ingang een desinfectiezuil staan 
voor winkelwagens en handen. Ik 
zou als klant graag zelf het wagentje 
schoonmaken, omdat ik dan zeker 
weet dat het goed gebeurt. De pinap-
paraten en handscanner worden na 
ieder gebruik schoon gemaakt voor 
de volgende klant. Ook de deuren 
van de koelingen en knoppen van 
weegschalen etc. worden regelmatig 
schoongemaakt. Toch zou ik klanten 
willen adviseren, om bij thuiskomst 
weer de handen te wassen. De mees-
te klanten houden zich prima aan de 
regels, het zijn er slechts enkele die 
het nog wat moeilijk vinden en de 
discussie aan gaan met de medewer-
kers. Dat is voor hen niet leuk. Ze 
zijn geen politieagent. Wij weigeren 
niemand, spreken klanten alleen aan 
en vragen vriendelijk of ze zich aan 
de regel willen houden.

Feestdagen
‘Wat ga je aan Sinterklaas doen’? 
Farenhorst: ‘Ik verwacht dat veel 
gezinnen al dan niet met kleine kin-
deren dit gewoon thuis met het gezin 
zullen vieren; met een kop chocola-
demelk en een stuk banketletter. In 
de winkel zullen we geen extra ac-
tiviteiten doen, om de klanten niet 

onnodig in de weg te lopen. Ook de 
kerst zal een gezinsactiviteit worden 
voor de meeste mensen. Er zullen 
geen grote families bij elkaar kun-
nen komen’. ‘Merk je een toename 
van de omzet’? ‘In maart tijdens het 
hamsteren wel, op dit moment is dat 
allemaal weer heel gewoon.Ik hoop 
en verwacht dat we alles altijd posi-
tief ‘mogen’ benaderen; en blijf ge-
zond en lief tegen elkaar’.

Bij Jumbo kun je veilig winkelen.

Medewerkers gebruiken mondmaskers en wassen en desinfecteren veel 
de handen. 
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Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

Geldig t/m di 1 december 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle 
combinaties mogelijk.

*

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

 3 VOOR

499

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

 3 VOOR
99

Croma bakken en 
braden vloeibaar
Fles 450 ml

GRATIS BIJ

PUNTEN
320Fles 450 ml

PUNTEN
320

Jumbo 
koelverse friet
Boerenfriet met schil, 
verse friet of Franse friet 
Zak 1 kilo

GRATIS BIJ

PUNTEN
200

L’atelier 
chocoladerepen
Per reep 170 gram

GRATIS BIJ

PUNTEN
425

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

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

6 HALEN
3 BETALEN*

Land van herkomst: Chili
CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

250
a2,76 - a3,64

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299
a3,69 - a4,19

2999999

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

 3 VOOR

5.–
a7,77

 3 VOOR
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BEKENDMAKINGEN
week 48 ¾  25 november 2020

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, 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 terinzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan:

•  Wijzigingsplan Albert Cuyplaan 60 te 
Bilthoven. 

Plangebied
Het plangebied betreft een onbebouwd 
perceel aan de Albert Cuyplaan, net ten 
zuiden van de provinciale weg N234, vlak-
bij het Vermeerplein. Het betreft uitslui-
tend het gebied waar de nieuw te realise-
ren vrijstaande woning is beoogd.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het wij-

zigingsplan is een verzoek dat is ingediend 
om gebruik te maken van de wijzigingsbe-
voegdheid die is opgenomen in het vige-
rend bestemmingsplan ‘Bilthoven-Noord 
2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt 
de realisatie van een vrijstaande woning 
op het onbebouwde perceel aan de Albert 
Cuyplaan 60 mogelijk. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Albert Cuy-
plaan 60 te Bilthoven met de daarbij beho-
rende stukken ligt gedurende zes weken 
ter inzage: van donderdag 26 november 
2020 tot en met woensdag 6 januari 2021. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is:
NL.IMRO.0310.20008.WP0007-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
eenieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen over het ontwerpwijzigingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon. 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 het college 
van burgemeester en wethouders van ge-
meente De Bilt te nemen besluit tot vast-

stelling van het wijzigingsplan. Ingediende 
zienswijzen kunnen aanleiding geven tot 
aanpassingen. Het ontwerpwijzigingsplan 
wordt dan gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal 
in het elektronisch gemeenteblad, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke 
website worden gepubliceerd. Indieners 
van een zienswijze worden hiervan schrif-
telijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van gebiedsteam De Bilt/
Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt via j.theeuwen@debilt.nl 
of telefoonnummer (030) 228 94 69.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Albert Cuyplaan 60 te Bilthoven

Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt geeft, 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 terinzagelegging van het 
ontwerpwijzigingsplan:

•  Wijzigingsplan Schubertlaan 8 en 10 te 
Bilthoven. 

Plangebied
Het plangebied betreft twee onbebouwde 
percelen aan de Schubertlaan, in het mid-
den tussen Schubertlaan 6 en Schubert-
laan 12 in. Het plangebied wordt omsloten 
door bebouwde woonpercelen. Het betreft 
uitsluitend het gebied waar de nieuw te 
realiseren vrijstaande woningen zijn be-
oogd.  

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het 
wijzigingsplan is een verzoek dat is inge-
diend om gebruik te maken van de wijzi-
gingsbevoegdheid die is opgenomen in het 
vigerend bestemmingsplan ‘Bilthoven-
Noord 2013’. Deze wijzigingsbevoegdheid 
maakt de realisatie van twee vrijstaande 
woningen op de twee onbebouwde perce-
len aan de Schubertlaan 8 en 10 mogelijk. 

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan Schubertlaan 8 
en 10 te Bilthoven met de daarbij beho-
rende stukken ligt gedurende zes weken 
ter inzage: van donderdag 26 november 
2020 tot en met woensdag 6 januari 2021. 
U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer (planid) is:

NL.IMRO.0310.20007.WP0007-ON01. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling ziens-
wijzen over het ontwerpwijzigingsplan in-
dienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan ‘college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt’. Per post via: Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die 
mondeling een zienswijze kenbaar willen 
maken kunnen binnen de bovengenoemde 
termijn contact opnemen met de hierna 
genoemde contactpersoon. Het is niet mo-
gelijk via e-mail een zienswijze in te die-
nen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in 
een zienswijzennota. De zienswijzennota 
maakt deel uit van het door het college 

van burgemeester en wethouders van ge-
meente De Bilt te nemen besluit tot vast-
stelling van het wijzigingsplan. Ingediende 
zienswijzen kunnen aanleiding geven tot 
aanpassingen. Het ontwerpwijzigingsplan 
wordt dan gewijzigd vastgesteld.
De bekendmaking van de vaststelling zal 
in het elektronisch gemeenteblad, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke 
website worden gepubliceerd. Indieners 
van een zienswijze worden hiervan schrif-
telijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het ontwerpwijzigingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met Je-
roen Theeuwen van gebiedsteam De Bilt/
Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt via j.theeuwen@debilt.nl 
of telefoonnummer (030) 228 94 69.

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Schubertlaan 8 en 10 te Bilthoven

Bidden als teken van hoop in een 
wereld van moedeloosheid

Als je niet weet wat je moet doen leer je door een ritueel weer wat je wel kunt doen. Deze 
woorden komen niet van mij, maar van de bekende Utrechtse theoloog Erik Borgman. 

Ze zijn zeer van toepassing op de huidige situatie in Nederland. 

Want we zijn sprakeloos geworden 
en weten eigenlijk niet goed waar 
we het moeten zoeken. We werken 
zoveel mogelijk thuis, we kunnen 
niet of nauwelijks naar de kerk, we 
komen niet verder dan de huiselijke 
sfeer en we moeten vooral afstand 
houden, met de mondkapjes op. Daar 
zijn geen woorden voor, daar helpen 
rituelen. Ze geven in onzekere tijden 
houvast aan het leven, ze brengen 
structuur aan in een tijd dat niets ze-
ker is en alles elke dag verandert. We 
leven in een periode dat iedere dag 
opnieuw vorm moet worden gegeven. 
Dat kost energie, daar wordt iedereen 
moe van. Het is dus ook niet vreemd 
dat mensen moedeloos worden. Als 
iedere dag anders is, heeft iedere dag 
een andere tijdsindeling. Ook daar 
worden we moe van: om elke dag op-
nieuw het wiel uit te vinden. Daarom 
zoeken we naar houvast en hoop.

Ruimte en perspectief
Het oudste ritueel is het gebed en biedt 
ons handvatten om met het dagelijks 
leven om te gaan. Anselm Grün, de 
bekende Duitse monnik, leerde me 

dat rituelen ook de tijd structuren en 
daar een heilige tijd van maken, een 
tijd die aan God toebehoort. Als we 
het oudste ritueel van gebed volgen 
dan ervaren we voor het eerst weer 
ruimte en perspectief, ook als we 
vaak thuis moeten werken en voor 
het grootste deel thuis leven. Zoals 
Anselm Grün zegt: als je bidt gaat 
de hemel boven je open. Voor het 
eerst ervaren we in ons isolement en 
in onze vermoeidheid de ruimte van 
de hemel: dat geeft energie en vrij-
heid. En de gebeden doen meer dan 
dat volgens die Duitse monnik: ze 
laten ons weer thuiskomen. Want als 
we bidden gebruiken 
we dezelfde rituelen 
en woorden als onze 
ouders en voorouders 
en delen we in iets dat 
groter is dan onszelf: 
onze familie en onze 
God. Als we bidden 
ervaren we diep in 
onszelf dat we niet al-
leen zijn. We bidden 
op de schouders van 
vader en moeder, van 

opa en oma. En in hen worden we 
gedragen door God.

Betekenis
Deze week belde Marinus van den 
Berg me. Hij is de bekendste geeste-
lijk verzorger van Nederland en gaat 
met zijn 73 jaar nooit met pensioen. 
Daarom heeft hij in de eerste golf 
geluisterd naar verhalen van coron-
apatiënten die lang in coma hebben 
gelegen. Bij alle problemen met hun 
fysieke herstel worstelden ze vooral 
met die ene vraag: waar leef ik van, 
wie geeft me adem? Wat voor de co-
ronaslachtoffers geldt, gaat in zekere 

zin voor ons allen op: 
we zijn allemaal gecon-
fronteerd met de vraag 
wat de echte beteke-
nis is van ons leven. 
Marinus van den Berg 
constateert dat die bete-
kenis voor veel mensen 
zoek is. In de tweede 
golf meer dan in de eer-
ste golf. We weten niet 
hoe lang het nog duurt, 
we kunnen geen plan-

nen maken, we ervaren minder geza-
menlijkheid, we staan er meer alleen 
voor. We waren al moe, we worden 
moedeloos. Nederland is moedeloos 
geworden bij gebrek aan enig per-
spectief.

Hoop
Er is de afgelopen weken en maanden 
heel veel over de kerken geschreven. 
Te vaak ging dat over binnenkerkelij-
ke vragen of juridische kwesties. Dat 
maakt mensen nog moedelozer. Meer 
dan ooit hebben mensen behoefte aan 
perspectief en aan hoop. Als christe-
nen ergens het verschil kunnen ma-
ken, dan is het in het uitdragen van 
die hoop. En als die niet van seculiere 
aard is, laten we die hoop dan koeste-
ren in ons hart. Daar kunnen we bid-
den en zo verbonden raken met onze 
wortels. Daar kunnen we het oudste 
ritueel volgen en zo thuiskomen bij 
God die ruimte, wijdheid en gebor-
genheid is. Als christenen is dat op dit 
moment onze belangrijkste taak: la-
ten we bidden in huiselijke kring, als 
een teken van hoop in een moedeloze 
wereld. Ik stelde afgelopen weken 
een gebedenboekje samen als bemoe-
diging in coronatijd. Er zijn er nu al 
meer dan 22.000 exemplaren van ver-
kocht. Als dat geen duidelijk teken is. 
Onze wereld hongert naar woorden 
van gebed om het uit te houden in een 
wereld zonder plannen en perspec-
tief. Daarom zou het goed zijn als we 

op weg naar het Licht van Kerstmis 
elke dag bidden. Omdat dan de hemel 
steeds meer open gaat in een verduis-
terde wereld.                   Leo Fijen

Lezersactie
Herman Finkers, Anselm Grün en 
Antoine Bodar zijn bekende namen 
die hebben meegewerkt aan het 
gebedenboek van Leo Fijen. Maar 
er zijn er veel meer die meededen. 
Het boek ‘Van Allerheiligen tot 
Kerstmis, bidden in tijden van af-
stand en verwachting’ staat vol met 
gebeden die iedereen in huiselijke 
kring kan bidden. Gelovig of niet, 
kerkelijk of niet, jong en oud, ie-
der kan meedoen. Ook met de vele 
praktische suggesties voor de we-
ken in december. Wat betekent een 
Adventskrans, hoe en wanneer zet 
je de kerststal neer, welke woorden 
spreek je tot het kerstkind en op 
welke wijze kan je huis rond oud en 
nieuw gezegend worden? Het staat 
er allemaal in, in 144 pagina’s. 
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal exemplaren ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in aan-
merking te komen stuurt u een 
mail naar info@vierklank.nl met 
in het onderwerp 'Allerheiligen'. 
De exemplaren worden onder de 
inzenders verloot, iedereen krijgt 
bericht.
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BLACK 
FRIDAY2+3

GRATIS 

60%
KORTING  Ariel All-in 1 Pods+ 

 +Lenor Unstoppables of +Active
 5 pakken met 14 pods 
Van /43.95 - /44.95
Voor 17.58 - 17.98

 Taksi 
 2 pakken van 1.5 liter 
Van /1.96 - /2.58

2 PAKKEN

 0.99 

 Jan vers deeg 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.98 - /5.18
 Voor 1.49 - 2.59 

1+1
GRATIS 

1+1
GRATIS 

1+1
GRATIS 

 Fanta, Sprite of 
Fernandes  
 2 fl essen van 1.5 liter 
Van /3.38 - /4.22
 Voor 1.69 - 2.11

 Healthy People 
 2 pakken van 1 liter 
Van /3.98 - /4.10
 Voor 1.99 - 2.05 
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Abong Mbangdag op 
basisschool De Regenboog

door Kees Diepeveen

Op woensdag 18 november was het weer Abong Mbangdag op basisschool De Regenboog in De Bilt. 
De school onderhoudt al 10 jaar een band met de stichting Kinderen van Abong Mbang, die een 

school steunt in het gelijknamige dorp in Oost-Kameroen. Dit jaar zijn de kinderen van De 
Regenboog hard aan de slag geweest om rekenmaterialen, domino, memory en andere 

prachtige materialen te maken voor hun Afrikaanse klasgenootjes.

Het contact tussen basisschool De 
Regenboog en Stichting kinderen 
van Abong Mbang is 10 jaar ge-
leden begonnen, toen de school 
op zoek was naar een goed doel, 
waar ze zich voor een aantal ja-
ren aan konden verbinden. Nynke 
Rots, toen moeder van 2 leerlin-
gen op De Regenboog en vrijwil-
liger bij de stichting Kinderen van 
Abong Mbang, vroeg of de school 
de stichting wilde ondersteunen om 
samen geldinzamelacties voor die 
stichting te organiseren en aan de 
andere kant de leerlingen van de 
school iets te leren over het leven 
van kinderen in Kameroen. Daar 
stemde De Regenboog in toe en er 
zijn sindsdien al vele succesvolle 
acties geweest om de school waar 
kinderen vanuit de hele omgeving 
naar toe komen om onderwijs te 
krijgen, te ondersteunen.

Werkreis
Juf Anique Diepeveen van groep 
3: ‘Door de coronacrisis kunnen er 
dit jaar geen geldinzamelingsacties 
georganiseerd worden waarbij ou-
ders en familieleden aanwezig zijn 
en activiteiten sponseren. Daarom 
hebben we er dit jaar voor geko-
zen om educatieve materialen te 

gaan maken, waar op de school in 
Abong Mbang een groot gebrek 
aan is. Deze materialen worden in 
januari door vrijwilligers van de 
stichting naar de school in Abong 
Mbang gebracht. Het mooie aan de 
samenwerking is, dat de kinderen 
van De Regenboog elk jaar na de 
werkreis van de vrijwilligers aan de 
hand van foto’s en filmpjes te zien 
krijgen wat er is gebeurd met de 
ingezamelde gelden of materialen. 
De kinderen kunnen niet wachten 
om te horen en zien hoe de kinde-
ren daar hun zelfgemaakte materi-
alen vinden’. 

Zonnepanelen
Er zijn in de afgelopen jaren op 
De Regenboog al heel veel acties 
georganiseerd om op creatieve 
wijze geld of spullen in te zamelen. 
Anique: ’Zo hebben we een aantal 
zeer succesvolle sponsorlopen ge-
organiseerd, een veiling met zelf-
gemaakte kunst van kinderen, een 
open podium waar de kinderen op-
traden voor genodigden en toen we 
een nieuw logo kregen hebben we 
de schoolshirts met het oude logo 
ingezameld en meegegeven voor 
de kinderen daar. Ook hebben we 
geld ingezameld voor de aanschaf 

van werkboeken en schriften, zo-
dat de kinderen niet meer op oude 
leitjes hoefden te schrijven. Maar 
we konden ook een grote bijdrage 
leveren aan het aanleggen van een 
waterpomp en het leggen van zon-
nepanelen op het dak van de school 
zodat ze niet meer afhankelijk zijn 
van stroom van sterk verouderde 
aggregaten’.

Vlogs
‘Omdat de kinderen in Abong 
Mbang heel benieuwd zijn hoe 
kinderen hier leven heeft de 8ste 
-groep Engelstalige vlogs ge-
maakt’, aldus Anique. ‘De kinderen 
daar hebben ook Engelstalige film-
pjes opgenomen voor onze leer-
lingen. Voor de kinderen van De 
Regenboog vinden wij de samen-
werking met Nynke en de stichting 
heel erg waardevol. We maken de 
leerlingen zo heel concreet bewust 
van de verschillende leefomstan-
digheden in de wereld en we laten 
zien dat je wel degelijk (op afstand) 
een heel groot positief verschil kunt 
maken in het dagelijks leven van de 
mensen daar. Voor meer informatie 
over deze mooie stichting zie www.
kinderenvanabongmbang.nl.

Twee leerlingen uit groep 3 zijn in opperste concentratie aan het werk om 
een mooi rekenspel te maken voor de kinderen in Abong Mbang.

Lilian voelt zich 
thuis in De Bilt

Lilian Zawedde vluchtte in 2016 uit Oeganda naar Nederland. Zij 
voelde zich in haar geboorteland niet meer veilig. Haar nu 7 jarige 
zoon is 3 jaar later via gezinshereniging ook hier aangekomen. 
Verder heeft zij een tweeling van 3 jaar.

Na een verblijf van 6 maanden in het AZC in Ter Apel kwam zij in De 
Bilt wonen. Zij voelde zich hier al snel helemaal thuis en heeft goede 
contacten met haar buren. Zij vindt Nederland een mooi land, voelt 
zich hier veilig en ziet vooral aardige en behulpzame mensen.

Steunpunt
Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft haar ondersteund in het 
inburgeringsproces. Zij kon daar met alle vragen terecht en ervaarde 
veel begrip bij haar begeleiders. In Oeganda volgde Lilian een oplei-
ding Toerisme en in Nederland volgt Lilian nu een opleiding Project-
management aan het NCOI.

We∞Match
Via We∞Match heeft Lilian een stageplaats als project-assistent ge-
vonden. In december doet zij examen en Lilian wil daarna aan het 
HBO een vervolgstudie Projectmanagement doen; dit is mogelijk ge-
maakt door de financiële steun van het Steunfonds Vluchtelingen.; 
een organisatie, die gelieerd is aan het Steunpunt Vluchtelingen. Dit 
fonds biedt financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt, 
voor zover het zaken betreft die buiten de verantwoordelijkheid val-
len van de gemeente. 
Ook is Lilian vrijwilliger bij Werkgroep De Bilt voor Iedereen, een 
gemeentelijk initiatief, dat kijkt naar hoe het inclusiebeleid in de ge-
meente wordt uitgevoerd

Hobby
Lilian heeft als hobby’s dansen en wandelen en luistert graag naar 
muziek. Zij vertelt dat het Steunfonds haar de kans heeft gegeven een 
opleiding te volgen en in de toekomst een baan te krijgen waarmee zij 
haar ambities kan waarmaken. Zie voor meer informatie www.steun-
fondsvluchtelingendebilt.nl          (Frans Poot)

Lilian Zawedde werkt druk aan haar toekomst.

Samen naar Schoolklas
Stichting Duco Samen naar School is een samenwerking aangegaan met obs Wereldkidz de 
Kievit en de Martin Luther King. De beide scholen in Maartensdijk slaan de handen ineen 

om in de Kievit een plek te bieden aan een klas voor kinderen met een beperking.

De Samen naar School klas is een 
eigen, speciaal ingerichte klas, die 
in beheer is bij stichting Duco en 
wordt gehuurd bij de Kievit. In 
deze klas wordt zorg en onderwijs 
op maat en ondersteuning geboden 
aan kinderen met een (meervoudige) 
beperking. De samenwerking wordt 
aangegaan met behoud van weder-
zijdse autonomie en eigenheid, en 
bovendien met de overtuiging dat 
alle kinderen van beide scholen en 
de Samen naar School klas hier rij-
ker in ervaring van worden.

Doel
Diana de Rouwe van Stichting Duco 
vertelt: ‘Op beide scholen wil men 
kinderen opvoeden tot zelfstandige, 
competente, verantwoordelijke we-

reldburgers, die deelnemen in onze 
samenleving. Dat beschouwen wij 
als onze pedagogische opdracht. 
Wij werken er met elkaar aan om 
te zorgen dat de kinderen opgroeien 
tot waardige en (v)aardige, sociale 
mensen. Daar hoort iedereen bij. 
Kinderen ervaren op jonge leeftijd, 
dat niet iedereen hetzelfde is. En 
hoe breder die ervaring is hoe snel-
ler en groter de acceptatie is van 
ieder mens(je) in onze maatschap-
pij. Het opnemen van kinderen met 
een handicap of beperking is in veel 
scholen al normaal en de ervaringen 
zijn positief. Het gevoel van inclu-
sie groeit en niet alleen de kinderen, 
maar zelfs hun ouders en leerkrach-
ten groeien mee in hun maatschap-
pelijk bewustzijn. De goede doelen 

fondsen Het Gehandicapte Kind en 
Handicap.nl hebben ons een finan-
ciële boost gegeven waardoor we 
de klas hebben kunnen inrichten. 
De afgelopen weken hebben we 
hard gewerkt om het klaslokaal en 
voorzieningen startklaar te maken.’

Start
Duco gaat nu voor het eerst ge-
woon naar school. Dat is voor 
Duco niet zo gewoon als het zou 
moeten zijn want Duco heeft de 
zeldzame genetische afwijking, 
het KAT6A syndroom. Hij heeft 
hierdoor een enorme ontwikke-
lingsachterstand. 
De eerste dagen waren hartverwar-
mend, alle kinderen waren voor-
bereid en heel nieuwsgierig naar 
Duco door een mooi filmpje waar 
in uitgelegd werd dat hij weliswaar 
anders is maar zeker niet zielig, 
nee zelfs juist heel stoer.
Diana de Rouwe: ‘Er zijn vast 
ouders in de gemeente De Bilt, 
die graag hun kinderen met een 
(ernstig) meervoudige beperking 
naar een school in de buurt willen 
laten gaan. Die mogelijkheid is er 
dus nu. Deze ouders kunnen zich 
melden zodat ook andere kinde-
ren zoals Duco samen naar school 
kunnen. Voor informatie en ken-
nismaking: info@stichtingduco.nl 
of www.stichtingduco.nlDuco gaat nu voor het eerst gewoon naar school.



Blik met 6 luxe uitgevoer-
de bordspellen voor groot 
en klein. Nieuw €6,00 Tel. 
06-16641083. 

Mooie dames handtassen 
(Beursmonsters) per stuk 
€4,00 / 3 voor € 10,00. Tel. 
06-16641083

Plaat radiator 60 x 64 cm.  
€5,00.-. Tel 06-41367588

St. Nicolaas tip! 3 nieuwe 
stripalbums van Buck Danny 
nummer 50,51,52 à €8,50.- 
per stuk €25,50.- Nu €17,00.- 
en het boek Johan Cruijff 
van Auke Kok van € 27,- Nu 
€15,00.- Tel. 06-19929961

Een mooie, hoge (100 cm) 
IKEA-tafel (grenen), met 
een tafelblad van 70x70 cm 
voor €20,-. Tel. 06 47660958 
(Maartensdijk)

Bascule met marmer plateau. 
Voor plantje of gewichtjes. 
€20,-. Tel. 0346-243758

Nieuw in verpakking Ot en 
Sien puzze;, 1000 stukjes. 
€10,-. Tel. 0346-243758

Groene ronde kerstboom-
standaard. Past zonder kluit. 
€7,50. Tel. 0346-243758

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

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

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

Te huur OPSLAGRUIMTE 
± 90m2. Geïsoleerde 
Schaapskooi op grens 
B'hoven / M'dijk € 490,- p/m 
06-19216193 

Nootjes
De Vierklank 14 25 november 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 delen van de Jordaan, een 
Amsterdamse epos €35,-. Tel: 
06-14040516

Koperen ketel met een blauw 
witte hengsel waarvan een 
klein stukje af is €5,-. Tel: 
06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur voor een dunne kaars 
hoogte totaal 24cm €2,-. Tel: 
06-14040516

Sony camera DSX-HX100V 
Full HD Movie 16.2 in nieuw-
staat met 2 accu’s en camera-
tas €50,-. Tel: 06-15458450

Hak- en kloofbijl €7,50 per 
stuk 0346-281134

Nw. aerobics damesinstappers 
bruin juchtleder maat 38 €10,-
. Handgebreide kinder/baby 
truitjes met dieren of andere 
prints. alle kleuren €10,- - 
€15,-. Tel. 030-2202996

Nw. haakboek amigurumi 
knuffels van €16,- voor €10,-. 
Script o gram van Jumbo €5,-. 
Tel. 030-2202996

Hobbyboeken van Ondori 
o.a. lappenpoppen en knuffel-
dieren €5,- p/s Boek Berend 
Botje kinderliedjes met tekst 
en muziek €5,-. Tel. 030-
2202996

Houten vloerpuzzel 
Dinosauris 4-6jr. 96 stukjes 
€15,-. Tel. 035-6241475

Vintage Barbies €15,=/ 3 die-
ren knuffels €5,-. Tel. 035-
6241475

Zwarte suede instappers 
nw. mt. 39 €20,-. Tel. 035-
6241475

Aankleedkussen (wit van 
Hema), z.g.a.n., €5,-. Tel. 
06-48782494

Ledikantmatras Aerosleep, 
z.g.a.n., in originele verpak-
king, €15,-. Tel. 06-48782494

Royale maat Laptoptas 
50x35x12 cm. met ruimte 
voor de  benodigde accessoi-
res incl. afneembare schou-
derriem. Als nieuw €9,00 Tel. 
06-16641083

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

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

Bijenkast omgegooid
Dinsdagmiddag 17 november te Groenekan
Groepje van vijf kinderen te fiets +- 9-12 jaar oud
Tevens ook materiaal meegenomen.
Uw kind een bijensteek gehad en/of verdacht?
Mail mij op geraerds.r@gmail.com
Mvg, Ricardo Geraerds, hobbyimker
P.S. ik hoef geen schadevergoeding

Mooie 2 vakantiebungalows  wifi
Denekamp. Gezellig en goed verwarmd.
Kerstdagen vrij. Fijne wandel omgeving. 
Particulier. www.twentehuisjes.nl
Familie.meinders@yahoo.com
TEL. 0541-626578/ 0639609666

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen 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. 
Frank Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-fran-
klinschoten.nl & kunstenhuis.nl/cello  

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

• Nieuws 
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Op ‘t bankje
Al een paar keer heb ik op mijn dagelijkse wandeltocht het 
bankje over moeten slaan omdat er al mensen zaten. Steeds 
meer mensen maken in deze tijd een wandeling omdat ze an-
ders te lang binnen zitten en weinig bewegen. Van verschil-
lende kennissen hoor ik dat ze elke ochtend eerst meedoen 
aan het programma Nederland in Beweging. Ikzelf probeer 
ook af en toe mee te doen, maar ik vind het tempo wel erg 
hoog. Maar goed ik ben nu weer op pad gegaan om de nodige 
kilometers te maken en hoop dat mijn plek op het bankje 
nog vrij is. Kerstmis duurt nog wel even, maar ik zie her en 
der toch al verlichte kerstbomen in tuinen. Daar beginnen 
veel mensen steeds eerder mee. Vaste wandelaars waarvan 
verschillenden met mondkapje groeten vriendelijk, anderen 
stappen stug, bijna verbeten door. Bij het bankje zie ik een 
nog jong stel zitten stevig tegen elkaar aan. Ze zien er heel 
verliefd uit en hebben de anderhalve meter al overwonnen. 
Ze zullen wel wat met elkaar hebben zodat het toegestaan 
is, maar ze zorgen er wel voor dat ik niet kan gaan zitten. Ik 
heb nu ook een mondkapje op en besluit nog even naar de 
supermarkt te gaan. Als het stel er daarna nog zit ga ik naar 
huis, maar je weet nooit. In de supermarkt kom je dan af en 
toe bekenden tegen die een praatje willen maken maar dat 
kap ik nu meestal gauw af omdat je het dan vaak onmoge-
lijk maakt dat andere klanten de anderhalve meter kunnen 
houden. Omdat het voor veel mensen het enige uitje is, biedt 
het ook de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Ik 
hoor het wel eens aan als ik op zoek ben naar iets en het 
valt op dat het dan vaak gaat over bezoekjes aan de dokter. 
Ik heb maar een paar dingen nodig en wandel rustig terug 
naar het bankje dat nu gelukkig leeg is. Ik zit nog niet lang 
als er aan de andere kant van de bank een man met een hond 
neerstrijkt. De ruim aangelijnde hond komt direct naar mij 
toe. Hij snuffelt wat aan mijn schoenen en gaat dan voor zijn 
baasje liggen. ‘Boris is heel sociaal en besnuffelt altijd eerst 

even mensen die hij niet kent. Hij doet geen vlieg kwaad, maar 
soms vinden mensen het eng en vragen ze me om hem bij me 
te houden’, vertelt de man. ‘U bent goedgekeurd’, zegt hij la-
chend. Ik ben helemaal niet bang, maar er zijn soms toch wel 
honden die ik wat liever op een afstand houd. Ik vertel de man 
dat ik een keer met de poedel van mijn vader naar de dieren-
arts ging. ‘Ik hield hem heel dicht bij me want hij hapte altijd 
naar onbekenden die aan hem wilden zitten. In de wachtkamer 
zat een vrouw die hem aan wilde halen. Ik zei haar dat hij dat 
niet wilde en haar zou bijten. Bij mij gebeurt dat niet zei ze 
arrogant, maar ze werd wel gebeten. En toen was ze boos.’ 
Ik vertel dat die poedel altijd oudere mensen in bescherming 
nam. ‘Als mijn oma op bezoek was ging hij voor haar lig-
gen en als iemand in haar buurt 
kwam begon hij te grommen.’ 
De man zegt dat zijn Boris 
echt heel lief is. ‘Mijn kinde-
ren kunnen gewoon met hem 
dollen en dat vindt hij alleen 
maar leuk.’ Boris spitst zijn 
oren als hij zijn naam hoort 
en gaat daarna weer wat 
verder onderuit. Maar als 
hij: ‘Kom Boris’ zegt is hij 
weer een en al leven en klaar 
om verder te gaan.

Maerten       

Op 19 november is mijn scooter gestolen op 
de kruising van de Abt. Ludolfweg & De Akker
tegenover de service � at. Ik parkeerde mijn 
scooter om 6.45 uur op de stoep, om 19.30 
uur kwam ik terug en was mijn scooter nergens 
meer te bekennen.

De scooter (Piaggio zip) is groen
gespoten door mijzelf en is 
daardoor erg herkenbaar. 
Heeft u iets gezien, zou 
u dan contact met mij 
op kunnen nemen? 
Alvast bedankt.

06 37409010 (Mark)

gespoten door mijzelf en is 
daardoor erg herkenbaar. 
Heeft u iets gezien, zou 

S C O O T E R  G E S T O L E N

Wij zoeken een nette, seri-
euze KAMERHUURSTER 
voor een ruime kamer in 
Westbroek. Zij gaat de 
bovenverdieping delen met 
een andere bewoonster. 
Gemeenschappelijke keuken 

en douche beschikbaar, medio 
december. Inl 06-53387743

Burley FIETSKAR 2 pers, 
luifeltje ontbreekt. €45,-. Ook 
te gebruiken als hondenkar of 
krantenkar Tel. 06-20017135
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2020 is het jaar van de virtuele 
hardloopsport voor Rob Plijnaar

door Kees Diepeveen

Als fervent hardloper was het een klap voor de 70 jarige inwoner van Groenekan Rob Plijnaar, 
toen het loopseizoen in maart van dit jaar ineens tot stilstand kwam. Alle evenementen werden 
afgelast. In 2018 was hij gestopt met ultramarathons. De hardloopsport is echter zo verslavend, 

dat Rob doorging met trainen en met regelmaat deelneemt aan trimlopen en wedstrijden. 

Ondanks dat hij gewoon doorging 
met trainen viel er toch stukje moti-
vatie weg. Rob miste de trimlopen, 
de wedstrijden en ging dan ook snel 
op zoek naar alternatieven. Tot zijn 
stomme verbazing waren er veel 
organisaties in het gat gesprongen, 
die tal van virtuele loopevenemen-
ten organiseerden. Virtueel sporten 
bestond al langer. Sinds enkele ja-
ren zijn er online sportscholen waar 
je in je eigen omgeving kunt spor-
ten met digitale begeleiding om 
mensen over de streep te trekken. 

Ultra marathon
‘Een virtuele hardloopwedstrijd 
is een dankbaar alternatief in co-
ronatijd en is niet iets wat je met 
een 3D bril doet’ aldus Rob. ‘Het 
is laagdrempelig, iedereen kan er 

aan meedoen. Van jong tot oud en 
vaak beperkt het zich niet tot één 
bepaalde sport. Je kunt je inschrij-
ven bij een organisatie, of zelfs bij 
meerdere, regionaal, nationaal of 
internationaal. Voor de registratie 
van het lopen is het verstandig een 
app te downloaden. De afstanden 
variëren van 5, 10 of 21 kilome-
ter, een hele marathon of een ultra 
marathon. Dit zijn marathons over 
extreme afstanden, die in meerdere 
dagen gelopen kunnen worden, 
maar daar heb ik in 2018 afscheid 
van genomen’. 

Adrenaline
Een virtueel loopevenement kan 
overal en op ieder tijdstip gelo-
pen worden. Thuis of op vakantie, 
’s morgens vroeg of midden in de 

nacht. Individueel of in teamver-
band. Het maakt niets uit. Na in-
schrijving ontvang je een startnum-
mer en na afloop een certificaat en 
een medaille. De app registreert de 
afstand en stuurt die automatisch 
door naar een app van de organi-
satie. Rob: ‘Bij virtueel lopen mis 
je wel een stuk gezelligheid. Bij 
‘normale wedstrijden’ kom je vaak 
dezelfde mensen tegen. Voor en na 
zo’n evenement wordt er dan nog 
even nagepraat en iets gedronken. 
Ook tijdens het lopen heb je vaak 
contact. Daarnaast mis je de adre-
naline voor de start en de endorfine 
na de finish. Ook komt het de snel-
heid niet ten goede, alhoewel je met 
een goede app ‘tegen jezelf’ kunt 
lopen. Je hoort namelijk in je oortje 
wat de snelheid is per kilometer. Op 
die manier kun je jezelf toch nog 
‘over de kop lopen’. 

Hadrian’s wall 
De organisatie geeft een naam aan 
het evenement. ‘Liberty run in 
New York’, ‘Lisbon Fado run’ en 
‘Hadrian’s wall’ in Engeland zijn 
daar voorbeelden van. ‘Het vergt 
enige fantasie als je in Groenekan 
de weg op gaat voor de eerste etap-
pe van ‘Hadrian’s wall’ genoemd 
naar de Romeinse muur in Noord 
Engeland die de Romeinen moest 
beschermen tegen de Picten’ zegt 
Rob met een glimlach. ‘Een loop 
van 145 km waar ik 15 dagen over 
deed. Maar met als voordeel dat je 

tijdens de loop via de app naar de 
plaatsen kijkt waar je door komt. 
Op de medaille, die je enkele we-
ken later ontvangt staat afbeelding 
en tekst van de plaats waar je vir-
tueel gelopen hebt’.

Granada
In september heeft Rob op uitno-
diging van zijn Zweedse running-
mate de marathon van Stockholm 
gelopen in het Spaanse Granada 
waar hij op dat moment op vakan-
tie was. Rob vertelt: ’Hoog boven 
Granada in de Sierra Nevada lag 
het skioord Pradollano. Er bestaat 
een marathon van dit skioord naar 
Granada. Het moet de snelste ter 
wereld zijn. Twee en veertig ki-
lometer bergaf van 2600 naar 700 
meter. Ik zag kansen om op mijn 
70ste nog een record te lopen. De 
wedstrijd was goed georganiseerd. 
Via GPS had je verbinding met de 
organisatie. Je hoorde het start-
schot, het publiek dat ’Heya Rob, 
heya Rob’ riep en de muziekband-
jes langs de kant. Mijn familie kon 
de marathon volgen via de app en 

wist precies waar ik was….. op het 
parcours. Die toptijd is er niet ge-
komen. Ik had geen rekening ge-
houden met de omstandigheden. 
Druk verkeer, stoplichten, geen 
verzorgingsposten en vooral de 
brandende zon. Tijdens de race be-
sefte ik hoe verwend we zijn. Tij-
dens een officiële marathon wordt 
voor alles gezorgd. Wegen afgezet, 
drankposten, start- en finishdoe-
ken, medische posten, kilometer 
weergave. Hier was er geen sprake 
van en na een slopende tocht fi-
nishte ik in 6 uur 20 minuten’.

Rob vindt virtueel lopen een mooi 
alternatief in deze donkere tijden. 
Het stimuleert mensen om te spor-
ten. Heel veel mensen zijn er mas-
saal ingedoken Het is een hype 
geworden en bovendien is er op dit 
moment bijna niets anders; behalve 
als individu op de sportschool- 
waar men zich in kan uitleven. Rob: 
‘Ik hoop vurig dat straks het gewo-
ne leven weer op gang komt en we 
weer echt onder een startdoek kun-
nen staan’?’

Rob aan het trainen voor zijn volgende wedstrijden in bos Voordaan in 
Groenekan.

Rob Plijnaar na zijn deelname aan de ‘Stockholm marathon in Granada’. 
Op de achtergrond het Alhambra, het paleis van zowel de Moorse heersers 
als Karel V.

Snelfietsroute Amersfoort - Utrecht
door Henk van de Bunt

De Gemeente De Bilt werkt samen met Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Soest , Zeist en 
Utrecht aan de realisatie van de 21 kilometer lange snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Een 

snelfietsroute is een directe verbinding tussen woon-werklocaties, scholen en knooppunten. De 
route is zo ingericht dat fietsers ongehinderd, veilig en vlot kunnen doorfietsen. 

Op een snelfietsroute krijgen fiet-
sers vaker voorrang op auto’s en 
eerder groen bij verkeerslichten. 
De fietspaden op de snelfietsroute 
zijn breed en hebben herkenbare 
belijning, bewegwijzering en ver-
lichting. Waar dat nog niet zo is, 
wordt de route voorzien van asfalt 
en beton. Stoepranden zijn veilig 
en er bevinden zich geen paaltjes 
en/of andere obstakels onderweg. 
Een gezonde en milieuvriendelij-
ke manier om te reizen.

Route
Een deel van de snelfietsroute 
Amersfoort - Utrecht is aange-
geven als: ‘Blijf de 2de Branden-
burgerweg volgen tot deze over-
gaat in de Hertenlaan. De rotonde 
oversteken de Melkweg in. De 
Melkweg helemaal afrijden tot je 
bij Tweelingen niet verder kunt. 
Daar sla je het bospad in naar 
links, ’t Beukenlaantje. Als je ’t 
Beukenlaantje uit rijdt, staat aan 
je linkerhand het beeld 1917. Juist 
daar (bij de Tweelingen) begin-

nen de vragen (van de bewoners 
van de Tweelingen); ‘Hoe berei-
ken bewoners van de Tweelingen 
straks de hoek Melkweg Planeten-
baan. Er is een nieuw (rood) fiets-
pad aangelegd. Moeten ze straks 
daar overheen (met de auto)?

Antwoord 
Communicatieadviseur Barry 
Smits van de gemeente ant-
woordt: Op dit moment wordt de 
Olberslaan, inclusief het kruis-
punt met de Tweelingen, heringe-
richt. Bewoners van de Tweelin-
gen kunnen nu via een tijdelijke 
route over het parkeerterrein bij 
de Noordpoolflat aan de Kome-
tenlaan hun woningen bereiken. 
Deze tijdelijke voorziening wordt 
opgeheven wanneer over enkele 
weken de werkzaamheden aan de 
Olberslaan zijn afgerond. Vanaf 
dat moment steken deze bewoners 
het nieuwe, rood geasfalteerde 
fietspad van de snelfietsroute 
Amersfoort Utrecht over bij het 
kruispunt Olberslaan/Tweelin-
gen. Zo bereiken zij via de Olber-

Bewoners van de Tweelingen dienen (met de auto) de snelfietsroute over 
te steken om vervolgens via de Kometenlaan (rechtdoor) of de Olberslaan 
(linksaf) hun weg te kunnen vervolgen. 

slaan het kruispunt  Planetenbaan/
Melkweg. Behalve voor deze 
oversteek is het uiteraard niet toe-

gestaan om met de auto’s over het 
nieuwe, rood geasfalteerde fiets-
pad te rijden’.

De nieuwe (rode) lus van de snelfietsroute langs de Tweelingen sluit aan 
op de route achter Larenstein. 

Dit beeld langs de snelfietsroute staat in de bebouwde kom van De Bilt 
aan het einde van de Biltse Rading bij de rotonde waar het fietspad begint.



Pluk de dag
Overschaduwd door de omringende begroeiing bleven ze onderbe-
licht en kwamen nooit tot bloei. Rijzige rietstengels torenden hoog 
boven hen uit. Diep verscholen in de natte ondergrond wachtten ze 
hun kans af, lieten de zomertijd voorbijgaan. Totdat, ver in novem-
ber, het riet werd geschoren. Opeens zag de onderliggende begroei-
ing het licht. Speerdistel, valeriaan en dotterbloem ontvouwden hun 
blaadjes, konden groeien. Het bracht de dotter tot een late bloei. 
Haar dooier-gele bloemen openen zich één voor één in de late zon. 
De meeldraden, gevuld met stuifmeel, wachten uitnodigend op een 
late hommel of bij. Een stralend middelpunt op een bescheiden po-
dium in het moeras. Plukt de dag. Een aantrekkelijk gegeven. 
Ik kijk om me heen, zie mensen worstelen met de schaduwzijde van 
hun positie, opgesloten in contracten en knellende protocollen. Maar 
er kan zich plotseling een onvermoede kans voordoen waar je lang 
op hebt gewacht. Het is nooit te laat om je leven een nieuwe draai te 
geven. Pluk de dag.                  (Karien Scholten)

In haiku:
Al bijna winter
Bloeit in het geschoren riet
Geel, een dotterbloem 
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Vrijwilliger bij De Bonte Parels
door Walter Eijndhoven

Ondanks alle commotie binnen de agrarische sector met betrekking tot het Nederlandse stikstofbeleid, 
kreeg Jan-Willem uit De Bilt toch interesse in het (boeren)leven op het platteland. Is het terecht dat 

boeren boos zijn? Moeten zij het roer omgooien en biologisch worden? Uit belangstelling besloot 
hij daarom begin dit jaar vrijwilliger te worden bij boerderij De Bonte Parels in Westbroek.

Na tien maanden in de keuken te 
hebben gekeken van boer Rutger 
en boerin Christianne zit zijn tijd 
bij De Bonte Parels erop. ‘Te snel’, 
vindt hij. Voor zijn werk verhuist 
hij weer naar Amsterdam, waar hij 
woonde voordat hij in De Bilt te-
rechtkwam. ‘En iedere woensdag 
naar Westbroek is dan echt te ver’, 
vertelt hij.

Vak
Jan-Willem: ‘Ik zal de tijd op de 
boerderij nooit vergeten. Door 
weer en wind ben ik vanuit De Bilt 
op mijn brommertje naar De Bonte 
Parels gegaan. Of het nu 30 graden 
was, dichte mist of vijf graden in 
de regen met zware storm. Alleen 
sneeuw en ijs ontbraken dit seizoen 
aan de verschillende weertypen. 
Maar genoten heb ik wel. ‘s Mor-
gens in het late voorjaar om 5.00 
uur op, terwijl de zon opkomt en de 
weidevogels over elkaar heen bui-
telen, om de koeien te melken. En 
aan het eind van de middag weer. 
De dieren verzorgen, het land in om 
te zien of de omheining nog wel 
goed is. Er is altijd wel iets te doen. 
Voor het boeren-vak heb ik inmid-
dels veel bewondering gekregen, 
ondanks dat de agrarische sector 
vaak negatief in het nieuws komt’.

Drijfmest
Elk seizoen is spannend op het boe-
renbedrijf. Ook deze zomer was 
het weer raak. Wordt het heet en 
droog? Of juist nat? ‘De droogte 
van de afgelopen zomers leidde tot 
zorgen’, legt Jan-Willem uit. ‘Daar-
om houden zij op de boerderij de 
diverse weersites goed in de gaten 
en zijn Rutger en Christianne dank-
baar voor elke druppel regen. Om 
de grond weerbaar te maken tegen 
de diverse weersomstandigheden, 
hebben zij verschillende methoden. 
Zo kun je drijfmest gebruiken, die 
in de mestput valt, onder de stal. 
Deze mest wordt geïnjecteerd en 
na ongeveer zes weken begint het 
gras al te groeien. Veel beter is ech-
ter stalmest, ook wel ruige mest 
genoemd, gemixt met stro en mis-
canthus. Weliswaar is deze mest 
traag-werkend, pas na een maand 
of zes begint het gras te groeien, 
maar deze mest stikt van de insec-
ten en er komen allerlei bodemdie-
ren aan te pas om deze mest in de 
grond te verwerken. Hierdoor is de 
bodem beter in staat om vocht vast 
te houden of juist af te voeren in 
natte tijden. Al deze insecten trek-

ken weer allerlei weidevogels aan 
en dat maakt de cirkel weer rond 
in een biologisch bedrijf’. Volgens 
de boer kleeft er wel één nadeel 
aan deze methode. Deze stalmest 
mag slechts tussen 15 februari en 
15 september op het land worden 
uitgestrooid. Jan-Willem: ‘Rutger 
zou deze mest liever later in het 
najaar uitrijden of tijdens een vorst-
periode. Dan rijd je met zware ma-
chines niet het land kapot en loopt 
de benutting van de mest door het 
gras synchroon met de groei van 
het gras’.

Regenboog
Inmiddels is het herfst. Meestal de 
tijd om koeien weer in de stal te 
houden, omdat zij anders het vaak 
natte gras kapottrappen. Dankzij een 
aantal droge dagen konden de 60 
koeien al snel weer naar buiten. Jan-
Willem: ‘Rutger is altijd tevreden 
als de dames langer buiten mogen 
blijven. Dan hoeft hij de aangelegde 
voorraad nog niet aan te spreken’. 
Tijdens het gesprek komt, tussen de 
buien door, een regenboog tevoor-
schijn. ‘Kijk eens, zo mooi’, zegt 
Christianne. ‘Vanuit onze christelij-
ke overtuiging is de regenboog een 
prachtig teken. Een knipoog uit de 
hemel, noemen wij dat’.

Spannend
Naast boer, is de boer ook onder-
nemer. Steeds weer moeten zij zoe-
ken naar nieuwe manieren om het 
bedrijf voort te zetten. Jan-Willem: 
‘Vanuit de overheid worden boeren 
ontelbare regels opgelegd, soms 
om gek van te worden. Vroeger 
dacht ik vaak “zeur toch niet zo”, 
maar deze opvatting moest ik echt 
herzien. Kijk naar buiten, naar al 
die kranen en vrachtwagens op het 

land. De weilanden worden daar af-
gegraven om nieuwe natuur te cre-
eren. Voor de boeren daaromheen is 
dat best spannend. Mogen zij straks 
nog door met hun activiteiten? Wat 
betekent dat voor de toekomst van 
hun bedrijf?’ Rutger valt bij: ‘Hoe-
veel is de agrarische bestemming, 
die nu op het gebied ligt van de 
boerderij, waard? En ons gras maar 
hard zijn best doen om de stikstof 
van al die machines op te nemen. 
Als boer vind ik dat heel dubbel’.
Als ondernemer kijkt iedere boer 
naar nieuwe kansen, zo ook bij De 
Bonte Parels. ‘Van de zomer kwa-
men Rutger en Christianne in con-
tact met Stichting Naburen’, gaat 
Jan-Willem door. ‘Deze stichting 
zet zich in voor het creëren van 
zorgplekken voor mensen met be-
ginnende en matige dementie. Dit 
sprak Rutger en Christianne enorm 
aan. Zij willen een soort commu-
nity oprichten waar mensen met de-
mentie volledig onderdeel van zijn. 
Samen eten, koekjes bakken voor 
schoolklassen die langskomen, 
meewerken in de zelf-oogst-tuin 
of in de winkel of gewoon lekker 
buiten zitten op een bankje. Het kan 
allemaal. Half november moet alles 
in kannen en kruiken zijn.
Jammer dat ik er dan niet meer 
bij kan zijn, maar af en toe kom 
ik even langs om te zien hoe het 
gaat. De nieuwsbrief krijg ik in 
ieder geval, dus ik blijf wel op de 
hoogte. Het werk voor mij zit er 
helaas op bij De Bonte Parels. Veel 
heb ik geleerd. Boeren zijn niet zo 
vreselijk, als je vaak leest. Het zijn 
veelal hardwerkende families, met 
liefde voor hun dieren, al zal niet 
iedereen het daarmee eens zijn. En 
het is kei- en keihard werken, dag 
in, dag uit’.

Nog alleen in de wei zijn de schapen van de buurman: deze organiseert altijd de lammetjesdag.

Jan Willem was er in het vroege voorjaar bij, toen de koeien weer naar 
buiten mochten. 

De koeien worden twee maal per dag gemolken.

Mooi Westbroek

De mooi gekleurde zonsondergang en opkomende maan in Westbroek 
nodigde uit om even te stoppen op de Korssesteeg om dit beeld vast te 
leggen. (foto Eugène Jansen)

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

Afhalen of laten bezorgen.
woensdag t/m zondag

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

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Woe.
25-11

Do.
26-11

Vr.
27-11

Za.
28-11

Zo.
29-11

Kipsaté met atjar, 
kroepoek en frietjes

Jachtschotel, rode 
kool, aardappelpuree 

en stoofpeer

Victoriabaars,
groenten en frietjes

Flammkuchen, 
tomaat, mozzarella, 

pesto en frietjes

€ 11,50

Bezorgen 
+ € 2,50 

per
bestel-

ling

Alle gerechten worden vergezeld door sla.

Toetje van de week: Mascarpone-lemon 
cheesecake met slagroom € 5,00

Flesje huiswijn: € 12,50
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