
Werkgroep 
Biodiversiteit Westbroek

Bloemrijke entrees voor het dorp maken is één van de speerpunten 
van de werkgroep Biodiversiteit Westbroek. Door de coronamaat-
regelen kon men in het voorjaar niet aan de slag, maar dat wordt 
mogelijk dit najaar ingehaald. 

In het afgelopen half jaar was er meerdere keren overleg met de gemeente 
en is er een aantal stappen gezet. De Stichting KIEM heeft de werkgroep 
voorzien van subsidie om de plannen te realiseren. De gemeente heeft 
begin september voor het maaien van de bermen in het dorp gezorgd, Cor 
Bouwman zal de grond bij de entree van het dorp op de Huydecoperweg 
(grofweg vanaf het bord Westbroek tot aan het dorpshuis) wat los maken 
zodat er stukken ingezaaid kunnen worden met geschikt bloemrijk bio-
logisch zaad. 

Korssesteeg
Ook op de Korssesteeg wordt de grond los gemaakt; daar worden biolo-
gische bollen gepoot; o.a. tulpen, verschillende soorten narcissen, sterhy-
acinten en sneeuwroem. Het zaaien en poten zal op 3 en/of 10 oktober 
plaatsvinden van tussen 10.30 en 13.00 uur. Daarbij zijn nog wel wat 
helpende handen welkom. Aanmelden hiervoor kan via tel. 06 10333054. 

Insteekweg
In november wordt de ‘wal’ aan het begin van de Insteekweg beplant 
met onder andere bottelrozen, sleedoorn, hondsroos, hazelaar, egelan-
tier en vlier (biologisch plantgoed). En in december worden de eerder 
geplaatste vogelhuisjes gecontroleerd en schoongemaakt. Wanneer al-
les meezit kunnen er dan ook nieuwe vogelhuisjes worden opgehangen 
in samenwerking met de ANV en de zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
(Maartensdijk).

Voor meer info: Yvonne Mathot; 
tel. 06 10333054.
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Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Groot onderhoud N417 op schema
door Henk van de Bunt 

De provincie Utrecht begon half september met groot onderhoud van de weg N417 tussen Nieuwe 
Wetering, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Er vinden asfalteringswerkzaamheden 

plaats en aanpassingen op en om de weg. Ook komt er een zonnepanelenfietspad in 
Maartensdijk. Alle werkzaamheden zijn half 2021 klaar.

De Provincie Utrecht heeft de om-
wonenden met een brief geïnfor-
meerd. Voor huizen die direct langs 
een werkvak liggen, worden alter-
natieve parkeervoorzieningen aan-
geboden. De provincie heeft met 
de hulpdiensten afspraken gemaakt 
over de bereikbaarheid. Het open-
baar vervoer volgt de geldende om-

leidingsroutes. De busmaatschappij 
geeft op de halteborden aan waar 
opgestapt kan worden.

De aannemer voert de werkzaamhe-
den in 6 fases uit - 3 op de hoofdrij-
baan en 3 op het fietspad - vanaf het 
Texaco-tankstation in Maartensdijk 
richting de kruising met de Vuurse 
Dreef in Hollandsche Rading. Door 
de werkzaamheden gefaseerd uit 
te voeren, komt de bereikbaarheid 
van aan- en omwonenden, winkels 
en bedrijven het minst in de knel en 
is de overlast voor het verkeer en de 
omgeving zo beperkt mogelijk.

Fases
Fase 2 betreft frees- en asfalterings-
werkzaamheden aan de Hoofdrij-
baan in de periode 1 t/m 5 oktober 
2020 waarbij de weg is afgesloten 
van donderdag 01-10 t/m vrijdag 
02-10 tussen 20.00 en 05.30 uur 
en in het weekeinde van vrijdag 
02-10 vanaf 20.00 t/m maandag 05-

10 05.30 uur. Het wegvak is vanaf 
de rotonde Dorpsweg tot aan huis-
nummer Tolakkerweg 194 afgeslo-
ten voor verkeer. De Industrieweg 
is via een tijdelijke ‘fietsstraat’ be-
reikbaar. De omleiding voor door-
gaand verkeer staat middels bebor-

ding aangegeven. Het fietspad is in 
twee richtingen toegankelijk voor 
fietsers. 

Omleiding
Doorgaand verkeer vanuit Utrecht 
en Hilversum richting Maartens-
dijk wordt omgeleid via de A27, 
de N234 (De N234 provinciale 

weg tussen Soest en Groenekan), 
Gezichtslaan en Dorpsweg. Door-
gaand verkeer vanuit Utrecht rich-
ting Hollandsche Rading wordt 
omgeleid via de A27 (afslag 33, 
Hilversum), Diependaalselaan en 
de N417.

Een asfaltmachine legt een laag klaar voor verwerking ter hoogte van de 
Brandweergarage Maartensdijk.

Een mooie bloeiende berm: Volgend lente misschien ook in Westbroek.

Handwerk is nog steeds onmisbaar.



 De Vierklank 2 30 september 2020

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

04/10 • 10.30u - Mevr. ds. 
Marjolein Cevaal-Erbrink

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/10 • 09.30u - Ds. A. J. Kunz
04/10 • 18.30u - Ds. C. Boele

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/10 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/10 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
04/10 • 10.30u - voorganger pastor 

Gerard Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

04/10 • 10.15u - Ds. A.O. Reitsma
Vanwege het Coronavirus nog niet vrij 

toegankelijke dienst.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

04/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers  
04/10 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

04/10 • 10.00u - Ds. Rene Alkema
De dienst is vooraf opgenomen (in 
de Michaëlkerk) en wordt online 

uitgezonden

R.K. St. Michaelkerk
04/10 • 10.00u - Gebedsviering W. 

Eurlings en J. van Gaans
Reserveren via www.marthamaria.nl/

vieringen

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/10• 10.00u - spreker 

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
04/10 • 15.30u - Ds. P. J. Teeuw

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

04/10 • 10.00u - Dhr. J. de Boer
04/10 • 18.30u - Kandidaat G.J. Veldhuis 

  
Onderwegkerk Blauwkapel

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

diensten en concerten.  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/10 • 09.30u - Samendienst in en met 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/10 • 10.00u - Ds. J. P. Nap 
04/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. 
A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
04/10 • 09.30u - Mevr. Ds. G. Morsink

St. Maartenskerk
04/10 • 10.30u - Open huis- c.q. 

Gebedsviering: Lectoren
Reserveren via corona-vieringensm@

marthamaria.nl

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/10 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee 
04/10 • 18.30u - Ds. J. Baan 

PKN - Herv. Kerk
04/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

04/10 • 18.30u - Ds. M.A. van den Berg

Opbrengst collecte  
Spierfonds

Van 6 tot en met 12 septem-
ber is er door vrijwilligers van 
het Prinses Beatrix Spierfonds 
gecollecteerd in Maartens-
dijk, Hollandsche Rading en 
Westbroek. Samen hebben zij 
een prachtige opbrengst van € 
1736,29 opgehaald voor weten-
schappelijk onderzoek naar 
spierziekten. Wie ook wil mee-
werken door te collecteren in 
Maartensdijk of Hollandsche 
Rading kan contact opnemen 
met Piet van Hartingsveldt: tel. 
0346 211238 of pvanhartings-
veldt@ziggo.nl. 

Brunch bij WVT

Zondag 4 oktober kunt u weer 
genieten van een heerlijke 
brunch bij WVT. Waarom niet 
voor of na die herfstwande-
ling eens gezellig aansluiten bij 
de brunch? Laat je verrassen 
door allerlei verschillende zelf-
gemaakte hapjes zoals salades, 
hartige taarten, soep, roerei, 
pancake en nog veel meer. U 
zult de boterham absoluut niet 
missen. Als afsluiter wordt u 
nog verwend met verschillende 
desserts.
 

Je hart als coach

Walk&Talk is een laagdrempe-
lige netwerkbijeenkomst voor 
werkzoekenden. Maandag 5 
oktober is er weer een Walk & 
Talk koffiepauze; tijdens deze 
bijeenkomst voor mensen op 
zoek naar (ander) werk, komen 
collega-werkzoekenden elkaar 
tegen. Kirsten-Ann geeft deze 
workshop; zij geeft cursus-
sen over hartintelligentie aan 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Lida Schuurman - van der Woude

Wij kijken als familie terug op een mooi en waardig 
afscheid in deze bijzondere tijd.

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat 
zij in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Cees
   Edwin
   Dennis

Verslag bijeenkomst 
vereniging Groenekan

Wetenswaardigheden openbare 
vergadering VG 17 september 2020

 
Inmiddels heeft de VG  meer dan 110 leden. De vergadering is bezocht 
door dertig mensen in de Groene Daan en tien voor de eerste keer on-line 
met ZOOM. We willen dit ZOOM experiment de volgende keer uitbrei-
den en beter toegankelijk maken. Het was een bijeenkomst met goede 
presentaties en interessante vragen, kortom interactief en informatierijk.
Het bestuur heeft besloten om gefaseerd af te treden om zo ruimte te ma-
ken voor een nieuw democratisch gekozen bestuur. Jeroen den Uil advi-
seert ons voorlopig in dit traject, hij woont sinds een jaar in Groenekan en 
heeft ruime bestuurlijke en adviserende ervaring. Met name participatie 
en burger initiatieven spreken aan. 
De werkgroepen zijn kort toegelicht, op onze site treft u verslagen aan. 
In het kort: 
•  Aandacht nodig voor de Bisschopswetering en de inrichting van het 

viaduct (zie VGsite); 
•  De omgevingsvisie is toegelicht door de projectleider van de Gemeen-

te de Bilt. De presentatie is nog niet beschikbaar; 
• De KW weg maakt vooruitgang (zie VGsite)
•  De A27 is in afwachting van nieuw onderzoek verbreding Amelis-

weerd (zie VGsite)
•  Het wordt tijd dat de werkgroep Hoogekamseplas ingericht wordt met 

brede vertegenwoordiging, Marius pakt dit op;
• Groenekanseweg heeft stilgelegen;
•  Projectgroep voor herbestemming en inrichting Groene Daan moet 

gestart worden;
Met name de burgerparticipatie en het niveau daarvan is een punt van 
zorg. Welke rol hebben de gemeente, de inwoners en de VG. De aanwe-
zigen zijn positief kritisch op de ontwikkeling van de omgevingsvisie. 
Een mooi en spannend project omdat het direct te maken heeft met een 
nieuw ‘bestemmingsplan’ en dat gaat ons allemaal aan. Tot slot is er een 
voorbeeldproject gepresenteerd hoe men in Maartensdijk een coöpera-
tieve zonneweide wil ontwikkelen (zie de VGsite).
Een oproep aan inwoners om lid te worden maar ook om deel te nemen 
in werkgroepen, is meerdere malen gedaan!
 
Namens Vereniging Groenekan 
Erik Hallers
erikjhallers@gmail.com

ingezonden mededeling

particulieren en medewerkers 
van organisaties zoals van het 
UMC Utrecht en de Erasmus 
Universiteit. De bijeenkomst is 
op maandag 5 oktober in de 
Bilthovense Bibliotheek aan het 
Planetenplein 2 van 09.00 tot 
11.00 uur. Info c.q. aanmelden 
i.v.m. Corona maatregelen op 
www.ideacultuur.nl/Walk&Talk
Nieuwe expo in Galerie Mi 

Expositie

Nieuwe expositieperiode in 
Galerie Mi, Beethovenlaan 13 in 
Bilthoven van zondag 4 oktober 
tot en met zondag 22 november. 
De openingstijden zijn woens-
dag-, vrijdag- en zondagmid-
dag van 14.00 tot 17.30 uur. 
Schilderijen van Truus Werner; 
keramisch werk van Marga 
Boogaard en houten en bronzen 
beelden van Mieke Heitling. 
In plaats van een vernissage 
zullen er een aantal Meet & 
Greet gehouden worden. Star-
tend op zondag 4 oktober 2020 
van 14.00 tot 17.30 uur met 
kunstenares Mieke Heitling. Zij 
zal bovendien een demonstratie 
beeldhouwen geven.

Met steeds lagere temperaturen
en dagen die korter gaan duren
dreigt nog coronagevaar 
en in het slot van dit jaar 
wil je dat echt niet verduren

Guus Geebel Limerick

Tips tegen woninginbraak
Woninginbraak kan een grote impact hebben op gevoel van veiligheid; er 
zijn vreemden in het huis geweest, ze hebben aan bezittingen gezeten en 
misschien waardevolle spullen meegenomen. 
Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan 
om inbrekers op te pakken. Zelf kan men er met verschillende maatregelen 
voor zorgen dat inbreken in een woning niet makkelijk is. 

De gemeente en politie vragen extra alert te zijn en bij verdachte situaties 
direct 112 te bellen. De politie komt liever een keer te veel dan te weinig; 
80% van de aanhoudingen rond woninginbraken kan de politie doen dank-
zij oplettendheid van de buren? Een paar tips om de kans op inbraak zo 
klein mogelijk te maken: 

- Zorg dat het huis een bewoonde indruk maakt.
-  Laat het licht aan en uit gaan door gebruik te maken van een tijdschake-

laar.
- Sluit ramen en deuren als er niemand thuis is.
-  Vertel buren wanneer men weg gaat en terugkomt. Laat ze eventueel 

hun (tweede) auto parkeren op uw oprit.
- Zet geen waardevolle spullen in het zicht. 
- Zorg voor goede sloten. 
- Laat nooit sleutels aan de binnenzijde van het slot zitten. 
-  Deuren, ook achterdeuren, kan men verlichten door plaatsing van een 

buitenlamp die reageert op beweging of door een lamp met een sche-
merschakelaar. 

-  Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd op en laat geen (tuin) gereed-
schap rondom de woning liggen.

-  Let bij op takjes tegen de deur, papiertjes of tandenstokers tussen de 
deur of een foldertje dat dagenlang uit de bus blijft steken. Het kan de 
voorbereiding van een inbraak zijn.

-  Meld nooit via sociale media zoals Twitter, Instagram en Facebook dat 
men op vakantie is. Spreek dit ook niet in op het antwoordapparaat.

Kijk voor meer preventietips op www.politie.nl/themas. De politie in De 
gemeente De Bilt kan neb volgen op Twitter en Facebook via @Politie-
DeBilt.
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 Koop Geersing uitvaartverzorger  - www.koopgeersing.nl 06 - 10 27 55 85

Passie 
voor voetbal 

Mijn vader was een echte voetbal-
liefhebber. Zelf speelde hij in een
ver verleden bij Sportclub 
Bemmel. Later, toen mijn ouders 
in Zwolle gingen wonen, bezocht 
mijn vader maar liefst twee 
clubs: PEC (toen nog zonder 
‘Zwolle’) en Zwolsche Boys.

In de jaren zestig woonden wij 
in Zwolle, drie hoog. Op zondag-
middag ging mijn vader altijd 
lopend naar “het voetbal” en 
hij sloot dan aan bij een lange 
stoet mannen (destijds nog met 
hoed) en een enkele vrouw die 
allemaal op weg waren naar het 
voetbalterrein. Ik keek hem na 
vanuit het raam totdat ik hem 
niet meer kon zien. Het duurde 
dan een paar uur voordat hij 
weer thuis kwam. 
Met mooi weer ging mijn 
moeder met mij fietsen en als 
we dan langs de tribune van het 

Frank de Boer voelt zich vereerd 
dat hij de nieuwe bondscoach is 

geworden van het Nederlands 
elftal. “Hier zit een heel blij 

persoon, hoewel je dat soms niet 
altijd aan me ziet”, lees het in het 

nieuws. Voetbal en Corona: het 
gaat maar nét samen. Zo lang 

je maar niet juicht of je emoties 
volgt gaat het goed.

 

voetbalveld reden en wij het 
publiek konden horen zei ze: 
“Hier is papa”. 

Als uitvaartverzorger hoor ik na 
een overlijden vaak verhalen 
over de passie van vader of 
moeder. Het is fijn om daar iets 
mee te doen. In een uitvaartcen-
trum werd onlangs door de zoon 
van een overledene een trein-
baan opgebouwd. De uitvaartkist 
stond in het midden en mensen 
die afscheid kwamen nemen 
herkenden daarin de overledene, 
die tijdens zijn leven altijd met 
modeltreinen in de weer was. 

Ik verzorgde de uitvaart van 
Karel, die gek was op tuinieren. 
Wij hebben toen planten, bloe-
men en boompjes uit de tuin van 
hem gehaald, om ze vervolgens 
in de rouwkamer te plaatsen. 
Karel was op die manier ook 

tijdens zijn afscheid “in zijn tuin”.

Mijn vader is in het harnas 
gestorven: toen Nederland 
tijdens het EK tegen Portugal op 
17 juni 2012 na 11 minuten met 
1-0 op voorsprong kwam is hij 
rustig in zijn stoel ingeslapen. 
Ik heb nog een foto waarop hij 
- een paar dagen eerder - in een 
oranje shirt poseert.

Toen ik vorige week op een 
begraafplaats liep bleef ik even 
stilstaan bij een grafmonument 
met een voetbal. Bij ieder 
afscheid wordt een herinnering 
geboren. De herinnering aan een 
passie kleurt de mens. 

Als ik aan voetbal denk, denk ik 
nog altijd aan mijn vader...

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

Vergaderen in coronaproof 
gemaakte raadzaal

door Guus Geebel

De gemeenteraad vergaderde donderdag 24 september weer voor het eerst sinds februari in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis. De zaal was coronaproof gemaakt en de raadsleden zaten 

aan tafels op gepaste afstand van elkaar. Er waren gescheiden looproutes en de bodes 
vervulden een belangrijke rol bij de gang van zaken. Er was geen publiek aanwezig.

De avond begon zoals gebruikelijk 
met het vragenhalfuur. Krischan Ha-
gedoorn (PvdA) stelt vragen over de 
sluiting van restaurant Bij de Tijd 
in de locatie Weltevreden van De 
Bilthuysen en de gevolgen daarvan 
voor bewoners die tegen Weltevre-
den leunen. ‘De Bilthuysen heeft 
Weltevreden aangewezen als locatie 
voor verpleeghuiszorg en gaat de lo-
catie daar nu geschikt voor maken. 
Daar past geen restaurant met een 
wijkfunctie meer in.’ Hagedoorn stelt 
dat De Bilthuysen een onbetrouw-
bare partner is die zich niets gelegen 
laat liggen aan bewoners van de ge-
meente en zich niet wenst te verbin-
den met de lokale organisatie van 
zorg en welzijn. Hij vraagt wat de 
portefeuillehouder heeft gedaan om 
ervoor te zorgen dat het belang van 
het welzijn van onze inwoners onder 
de aandacht van De Bilthuysen komt 
en of zij drukmiddelen kan inzetten 
om het gedrag van De Bilthuysen te 
beïnvloeden. Hij wil verder weten of 
de wethouder nu nog iets kan bete-
kenen voor de bewoners van de aan-
leunwoningen tegen Weltevreden en 
in een gesprek met De Bilthuysen een 
krachtig signaal gaat afgeven om ook 
de positie van bewoners die tegen de 

Bremhorst en de Koperwiek wonen 
bespreekbaar te maken. Hij wil ook 
weten of de lokale verbinding van 
door de gemeente gecontracteerde 
zorgaanbieders wordt meegenomen 
bij de inkoop van zorg en welzijn in 
de toekomst.
Wethouder Anne Brommersma 
deelt de zorg over het feit dat een 
voorziening verdwijnt. Zij noemt 
De Bilthuysen geen onbetrouw-
bare partner. In een contact met De 
Bilthuysen werd verteld dat zij in 
overleg zijn met verhuurder Woon-
zorg om te kijken of er een ontmoe-
tingsfunctie gerealiseerd kan blijven 
worden in het huidige pand. ‘WLZ 
kopen wij niet in, maar bij de Wmo 
en Jeugdzorg zullen wij bij de in-
koop van zorg en welzijn de lokale 
verbinding zeker meenemen als een 
criterium bij aanbesteding.’     

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
stelt vragen over de toegankelijkheid 
van de Hessenweg voor onder meer 
blinden en slechtzienden en over de 
manier van controle en handhaving 
op hondenbelasting. Burgemeester 
Potters beantwoordt deze vragen. Op 
vragen van Schlamilch over plan-
schadeclaims van bewoners in Bilt-

hoven Noord antwoordt wethouder 
André Landwehr dat de planschade-
procedure vaak een jaar doorloopt. 
Volgend jaar juli zullen alle zaken 
zijn behandeld.  

Johan Slootweg (SGP) stelt vragen 
over het cameratoezicht in West-
broek naar aanleiding van het arti-
kel in De Vierklank in relatie tot de 
beantwoording van de schriftelijke 
vragen in april. Slootweg wil weten 
hoe het komt dat er een verschil is 
met de ontvangen antwoorden op de 
schriftelijke vragen en wat de huidige 
praktijk laat zien. Wethouder Land-
wehr antwoordt dat de dorpsraad 
blij is met de camerahandhaving en 
graag ziet dat de handhaving wordt 
voortgezet. ‘De wegen zijn merkbaar 
rustiger, wat zorgt voor meer veilig-
heid en woongenot. De ondernemers 
zien ook de voordelen en maken 
goed gebruik van de dagonthef-
fingen. De gemeente wil ambtelijk 
graag meedenken over het inpassen 
van de ontheffingen in de dagelijkse 
bezigheden van de ondernemers. De 
flitspaal levert geen geld op voor de 
gemeente en er is geen slechte relatie 
met de ondernemers in Westbroek.’

Wethouder Brommersma beantwoordt vragen over de sluiting van Bij de 
Tijd in Weltevreden.    

VPTZ verwelkomt 2 
nieuwe vrijwilligers

Sinds juli hebben Marjon Braas en Flora IngenHousz zich aangesloten 
bij de vrijwilligersgroep van VPTZ de Biltse kernen. Zij hebben de in-
troductietraining gevolgd en zien er naar uit om mensen in de laatste 
levensfase en hun dierbaren nabij te zijn. 

Marjon was in het verleden ook al vrijwilliger in Maartensdijk en is 
nu weer in de gelegenheid om ingezet te worden. Flora is lange tijd 
woonachtig geweest in Amerika waar ze ook mensen die niet meer lang 
te leven hadden ondersteunde. Met de komst van Marjon en Flora is 
het team verder uitgebreid en kan ondersteuning met opgeleide vrij-
willigers worden gegarandeerd. Voor meer informatie of een aanvraag 
voor hulp graag contact opnemen met coördinator Geza Mobers, tel. 06 
13429515 of g.mobers@vptz-debiltsekernen.nl

Marjon Braas en Flora IngenHousz (l).

Bilthovense 
Boekhandel brengt 

geschiedenis tot leven
 
De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugkerende ‘week’ 
van tien dagen in september en oktober ter promotie van het kinder-
boek. Het thema dit jaar is ‘En toen?’ De Kinderboekenweek duurt van 
30 september t/m 11 oktober. Deze tien dagen staan geheel in het teken 
van geschiedenis én boeken.
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert de Bilthovense Boekhandel 
diverse activiteiten en wedstrijden voor de jeugd; van een kinderboe-
kenquiz en ‘los het raadsel op’, tot een spaaractie voor de schoolbieb. 
Er zijn leuke prijzen te winnen; niet alleen boeken maar ook een pot 
snoep. Meer informatie en deelnameformulieren zijn in de Bilthovense 
Boekhandel te verkrijgen.
 
Ontmoet en groet
Op uitnodiging van de Bilthovense Boekhandel komt Kelly van Kem-
pen zaterdag 3 oktober naar de boekhandel. Van Kempen is auteur van 
de spannende en avontuurlijke Sterrensteen-serie. Tijdens de Kinder-
boekenweek krijg je bij aankoop van € 12,50 aan kinderboeken ‘De 
diamant van Banjarmasin’ van Arend van Dam cadeau. De actie geldt 
zolang de voorraad strekt.
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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 1 oktober
t/m woensdag 7 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Beenham

Ei-bieslook salade
Sellerie salade
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Schnitzels
naturel of gepaneerd

Magere runderlappen

Runder cordonbleu

Kipfilet
naturel of gemarineerd

500
GRAM 7.50Varkensfiletrollade 

of procureurrollade 

500
GRAM 7.50

500
GRAM 5.98

Vrijdag en zaterdag voordeel

KIPDIJFILET

500
GRAM 6.98

1 
KILO 8.98

CARPACCIO ROLLETJES
Heerlijk gevuld met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en 
zongedroogde tomaatjes

4 + 1
GRATIS

Alle vlugklaar
Hamburgers, rundervinken,
slavinken, gehaktstaven

4 + 1
GRATIS

STOMPETOREN 
JONGE KAAS 

500
GRAM 5.98

BERGAMBACHTSE 
BOEREN KAAS 

500
GRAM 6.98 CRANBERRY NOTEN 

MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

Vers gebrand!HEERLIJK GEVULDE 
ITALIAANSE CORDONBLEU

3 + 1
GRATIS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.

Alle lasagnes
€ 1,25

100 gram

Gesneden bietjes
€ 0,99

400 gram

de lekkerste
Comice handperen

€ 1,49
heel kilo 

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten
(Er is weer Boerenkool!)

Per 100 gram € 0,90

Herfst….
Cantharellen, 
pied du muton, 
king oyster,
Shi-take, 
oesterzwammen en 
nog veel meer soorten 
paddenstoelen…
Culinair genieten..!!

Verse
Hollandse prei 
Heel kilo € 1,49

De echte 

Italia druiven
500 gram € 1,99

05
10

06
10

07
10

Pasta 
met kip en paddenstoelen

€ 1,49
100 gram

Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,59
100 gram

Prei gehaktschotel  
met ham en kaas 

€ 1,25
100 gram

Ook bij ons zijn de 
coronamaatregelen 

aangescherpt.

Ons hele team zal er 
alles aan doen om het 
winkelen zo plezierig 
mogelijk te maken.

Samen komen we er uit.

Chocolate d’or 
taart
  € 15,95
Uit eigen bakkerij
Kokosmakronen
Pak nu € 3,49

Spelt - walnoot
brood 
Nu € 3,49

Bruine
Bollen
Zak 5 stuks € 1,99

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker
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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

Paula en Olga van Tap DELA

advertentie

Uit de gemeenteraad 
van 24 september

door Guus Geebel

Martijn Lauxtermann wordt beëdigd en geïnstalleerd als commissielid 
zijnde niet raadslid voor de fractie van de PvdA.

Carmen Braak is herbenoemd en geïnstalleerd als kinderburgemeester 
van De Bilt. Haar zittingsperiode is met een schooljaar verlengd omdat 
zij vanwege de coronapandemie haar rol maar beperkt heeft kunnen 
uitvoeren. ‘Ja graag’, antwoordt Carmen op de vraag van burgemeester 
Sjoerd Potters of zij hem wil helpen om een goede kinderburgemeester 
van De Bilt te zijn. Hij wenst haar veel succes.

Beantwoording schriftelijke vragen
Wethouder André Landwehr beantwoordt een aantal vragen van Forza 
De Bilt over het slopen van de Melchiorbank. ‘Het onderzoek heeft 
uitgewezen dat het in zijn geheel verplaatsen van de Melchiorbank 
technisch onuitvoerbaar is. In het definitieve plan Vinkenplein is een 
eigentijdse variant van de Melchiorbank opgenomen Over het vernoe-
men van het Vinkenplein naar dr. Melchiorplein gaat een straatnamen-
commissie.’ Een motie die Peter Schlamilch over hetzelfde onderwerp 
indiende werd verworpen.

Polio-incident
Wethouder Dolf Smolenaers beantwoordt vragen over het participatie-
niveau woningbouwopgave van Forza De Bilt. Vragen van Bilts Belang, 
Beter De Bilt, Forza De Bilt en Fractie Brouwer over het polio-incident 
worden door burgemeester Potters beantwoord. ‘Er is mij duidelijk ge-
maakt dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Het onderzoek 
is nog niet afgerond. Vervolgmonsters waren negatief. Het rioolwater is 
gescheiden van het drinkwater. Het virus is in lage concentratie in het 
afvalwater aangetroffen dat via een afgesloten systeem wordt afgevoerd 
naar een zuiveringsinstallatie waar eventuele virusdeeltjes worden ge-
inactiveerd. De volksgezondheid is niet in gevaar geweest.’  

Corona
Een motie ingediend door Jette Muijsson (Beter De Bilt) waarin ge-
vraagd wordt de gemeenteraad zoveel mogelijk bij lokale (corona)
maatregelen te betrekken krijgt unanieme steun van de raad. 

Vergunningverlening MSD
De raad verwerpt een motie ingediend door Gija Schoor (PvdA) die 
vraagt om een raadsenquête over dit onderwerp. In de motie wordt het 
college gevraagd de herziening van het bestemmingsplan en de verkoop 
van de voormalige moskee aan de Troelstraweg te temporiseren totdat 
de raadsenquête is afgerond. 

De beëdiging van Martijn Lauxtermann.

Stichting Warm Hart organiseert 
vakantieweek voor ouderen

door Kees Diepeveen

Op maandag 21 september stonden 18 gasten uit Maartensdijk en De Bilt klaar voor een 
zesdaagse vakantie naar het hotel De Rijper Eilanden in De Rijp. Alle gasten hebben 

hulp nodig bij hun dagelijkse verzorging. De vakantieweek werd begeleid 
door zeven vrijwilligers van de Stichting Warm Hart.

Hotel ‘De Rijper Eilanden’ in De 
Rijp richt zich speciaal op oude-
ren en mensen met een lichame-
lijk beperking. In alle kamers zijn 
de benodigde faciliteiten aan-
wezig. In het weekprogramma 
waren diverse activiteiten opge-

nomen zoals een dagje naar zee, 
een rondvaart  met een rolstoel-
toegankelijke fluisterboot door de 
Rijp en de Eilandspolder en een 
avondoptreden van een muziek-
gezelschap. Tussendoor vermaak-
ten de gasten zich met spelletjes. 

Vrijdagavond werd de week af-
gesloten met een uitgebreid af-
scheidsdiner. Op zaterdag werd 
na de lunch de thuisreis aanvaard. 
Alle gasten en vrijwilligers kun-
nen terugzien op een succesvolle 
vakantieweek.

Geduldig wachten gasten en vrijwilligers op de bus die hen naar de 
vakantiebestemming zal brengen.

Modellen in Het Kunstenhuis
Voor een fotoshoot van haar mo-
dellen was Terry Groenen van In-
between Models uit Groenekan op 
zoek naar een toffe locatie in de 
buurt. Zij legde contact met Het 
Kunstenhuis en maakte uiteinde-
lijk in de vestiging in Zeist een 
dag lang fantastische opnames van 
de modellen. Terry: ‘Ik ben groot 
voorstander van lokale samenwer-
kingen. Waarom zou je het ver zoe-
ken als het ook dichtbij kan. Ik ben 
blij dat we er zo een mooie crea-
tieve invulling aan hebben kunnen 
geven en vond het heel fijn dat we 
zo gastvrij door Het Kunstenhuis 
werden ontvangen’.

Inbetween Model Rachel poseert op 
grote hoogte in Het Kunstenhuis.
Foto Michel Zoeter
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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 •

HET IS BEGONNEN:
Wij bouwen met man en macht aan  

een uitzonderlijk mooie én uitzonderlijk 
veilige kerstshow voor u

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Kijk óók op ons 

buitenterrein naar 

ál die levende  

plantenpracht. 

Daar maak je élke 

tuin mooier mee ... 

het héle najaar!!!

Hoe graag we het iedereen ook gunnen: ons 
grootste evenement van het jaar, de Warme Witte 

Winter Weken laten we dit jaar niet doorgaan 
 vanwege de coronarisico’s en -regels, zoals bekend. 

Maar wie ons kent weet dat we echt niet bij de pak-
ken neer gaan zitten. We bouwen een schitterende 
kerstshow met inachtneming van alle  
coronaregels. Kom maar kijken hoe 

we vorderen! Niet allemaal 
tegelijk hoor!

Oók zondags geopend van 

12.00 tot 17.00 uur

MENS is ook…

Bewegen in het bos

Kom mee naar buiten allemaal! Deze fijne 
workshop is lekker in de buitenlucht. U leert 
door eenvoudige beweegoefeningen uw 
immuunsysteem te ondersteunen en te 
versterken. In de bosrijke omgeving zetten 
we onze zintuigen wijd open en genieten 
met elkaar van de gezonde voordelen die de 
natuur ons biedt. 

De oefeningen zijn voor iedereen haalbaar. 
U hoeft niet sportief te zijn! Trek makkelijk 
zittende kleding aan, neem een handdoek 
mee en kom! 
Donderdag 15 oktober 11.00 - 12.30 uur. 
Verzamelen parkeerplaats IJsbaan Biltse 
Meertje. Aanmelden noodzakelijk via 
mantelzorg@mensdebilt.nl of 030-7271556.

Vragen?
Neem contact op met: Servicecentrum 
De Bilt, Molenkamp 60, De Bilt, 030-
7440595 of  Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161.

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

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

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze naJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

€ 129

€ 99*

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR 
HSE 71 - 60 cm

€ 229

€ 199*

BENZINE-
HEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

€ 329

€ 249

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 18/12/2020.

Half  ROZIJNEN/
KRENTENBROOD

Gevuld
SPECULAASTAARTJE
voor  
€ 6,95

nu € 1,95

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

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Spoed als het moet! 

Bel of mail maar.

0346 211215
www.parelpromotie.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]

Maertensplein 16               
3738 GK  Maartensdijk              

Tel. 0346-211711 

Alle laatste restanten 

van de zomercollectie

- SUPER - - SUPER - 
 - SALE - - SALE -

nu

of

€€ 55,-  ,-  
€€ 1010,- ,- 
€€ 1515,-,-
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advertentie

Na 20 jaar weer een burendag
Veertig jaar geleden werden de eerste - nieuwe - huizen gebouwd in Westbroek en had de wijk de 

naam ‘t Opperend’ gekregen. In de eerste 20 jaar waren er regelmatig buurtbijeenkomsten 
en elk jaar een dag dat er met elkaar werd gewerkt, die werd afgesloten 

met een BBQ of borrel. De wijk zag er dan weer tiptop uit.

Dit jaar hebben drie initiatiefne-
mers de handen ineengeslagen 
om in de wijk mee te doen met 
Burendag. In verband met Corona 
werd het klein gehouden, maar 
desondanks werd het een succes. 
Er waren 20 volwassenen en on-
geveer 10 kinderen. De start was 
om 10.00 uur met koffie, thee of 
limonade met iets lekkers. Daarna 
werden in groepjes de twee speel-

pleinen schoongemaakt en van 
onkruid ontdaan. Ook heeft een 
groepje het zwerfvuil in de wijk 
verzameld.

Verwilderde
Tenslotte is het plantsoen, tegen-
over de vijver bij de bankjes, ont-
daan van verwilderde heesters en 
onkruid. Op zaterdag 24 oktober 
zullen daar - in samenwerking met 

de werkgroep biodiversiteit - 1000 
bloembollen worden geplant.  Het 
afgelopen jaar heeft de gemeente 
in deze wijk geïnvesteerd in meer 
groen; nu gaan de bewoners zelf 
daar meer kleur aan geven. Rond 
12.30 uur keken de deelnemers te-
rug op een fijne ochtend met ge-
zelligheid en een goed resultaat. 
Volgend jaar is Burendag op 25 
september. (José Stortelder)

Burendag op Corona-afstand; niet iedereen kon op de foto.Verwilderde heesters worden geëlimineerd.

Laat 120 jaar oude begraafplaats 
Brandenburg met rust

door Henk van de Bunt

De Schapenweide in Bilthoven is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied wordt 
begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, Soestdijkseweg Zuid en 

de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide is al lang onderwerp van gesprek. In 
de Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst 

als hoogwaardige sciencepark voor kennis en onderzoek, een uitbreidingsmogelijkheid 
voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

In 2016 heeft de gemeenteraad het 
college gevraagd om te onderzoe-
ken of er ook betaalbare woningen 
kunnen worden gebouwd. De uit-
eindelijke invulling vraagt dus om 
een zorgvuldige afweging vooraf. 
Ten noordwesten van de Schapen-
wei ligt een ongebruikt deel van 
begraafplaats Brandenburg. De ge-
meente De Bilt heeft deze locatie 
aangewezen als potentiële ontwik-
kelingslocatie, welke mogelijk ge-
bruikt gaat worden ten behoeve van 
kantoren en laboratoria voor Life 
Science. Er zijn volgens velen ge-
noeg redenen waarom dit niet zou 
moeten gebeuren.

Bezoekers
In de afgelopen zomermaanden, 
waarbij de temperatuur tot onge-
kende hoogte steeg, kwamen er veel 
bezoekers naar de begraafplaats om 
de planten ’s avonds van water te 
voorzien. Zo ontstond er een vaste 
groep mensen, die met elkaar de 
dingen van de dag bespraken. Op 
een gegeven moment werd het ge-
meentebeleid omtrent de begraaf-
plaats/Schapenweide besproken. 
Van daaruit ontstond de behoefte 
om hier aandacht voor te vragen. De 
groep verwoordt het: ‘Momenteel 
is het een mooie begraafplaats. Het 
is een oase van rust te midden van 

onze steeds drukker wordende ge-
meente. Omdat het omgeven is door 
veel natuur (mooie oude bomen, 
grote diversiteit aan beplanting) 
wordt de privacy voor de bezoekers, 
met name voor de nabestaanden ge-
waarborgd. Het uitzicht op de natuur 
geeft veel rust, troost en ruimte voor 
bezinning. Het valt te betwijfelen of 
het kijken naar kantoormuren dit-
zelfde effect heeft’. 

Gezang
‘Verder leven op deze begraafplaats 
en de Schapenweide diverse dieren, 
zoals hazen, kikkers, vleermuizen 
en eekhoorns. Dassensporen zijn 
regelmatig gevonden en een uil laat 
zich af en toe horen. Het gezang 
van merels en andere vogels is een 
lust voor het oor. Het ecosysteem 
zal worden verstoord, terwijl de ge-
meente steeds meer gaat uitpuilen 
van gebouwen. Het gemeentelijk 
ontwikkelingsplan laat zien dat een 
derde deel van Schapenweide be-
stemd zal worden voor woningbouw 
en twee-derde deel zal opgaan in 
hoge kantoor- en laboratoriumge-
bouwen. Alsof dat niet genoeg is, 
wil men ook nog een deel van de 
begraafplaats gebruiken. Juist in 
dat deel bevindt zich de vijver en de 
eerder genoemde prachtige oude bo-
men. Dat er woningen komen is een 
logische ontwikkeling, maar blijf af 

van de begraafplaats en de omge-
ving erom heen! Laat die gewoon 
natuur blijven.

Rouw
Op de begraafplaats komen vaak 
ook mensen, die nog midden in 
het rouwproces zitten. Eén iemand 
verwoordt zijn beleving: ‘Ik zit nog 
volop in het rouwproces en dit on-
derwerp valt mij zwaar. Mijn moti-
vatie om er over te willen spreken 
is omdat veel bezoekers van de 
begraafplaats waarschijnlijk niet 
weten, dat men nog tot 12 okto-
ber 2020 inspraak heeft bij de ge-
meente. Velen weten niet dat een 
deel van de begraafplaats zal ver-
dwijnen en dat op de vrijgekomen 
plek hoge laboratoriumgebouwen 
zullen komen. Iedereen in het dorp 
weet dat er op de Schapenweide 
ooit zal worden gebouwd. Dat hier 
woningen zullen komen vind ik een 
goed plan, maar meer dan de helft 
van de Schapenweide zal worden 
bebouwd met hoge kantoorgebou-
wen of laboratoriumgebouwen. Het 
beleid van de gemeente was juist 
om zoveel mogelijk bedrijven uit 
de dorpskern te laten verhuizen. 
Verhuizing van het RIVM naar de 
Uithof staat gepland en toch meer 
bedrijfsgebouwen dan woningen? 
Niet alleen op de Schapenweide zal 
worden gebouwd maar ook op het 
achterste deel van de begraafplaats. 
Dat is mijn bezwaar. Dat men op het 
achterste deel van de begraafplaats 
een hoog laboratoriumgebouw wil 
neerzetten is bij veel mensen niet 
bekend. Opvallend veel bezoekers 
van de begraafplaats komen niet 
uit het dorp. Men bezoekt hun dier-
bare op de prachtige begraafplaats. 
Ik had een dezer dagen nog contact 
met een mevrouw uit Den Haag die 
dit volgt. Zij komt al jaren één keer 
per maand langdurig genieten op de 

begraafplaats. Haar beide ouders 
liggen hier al bijna 20 jaar. Zij was 
zeer emotioneel en blij dat dit mo-
gelijk aandacht gaat krijgen’. 

Buffer
‘Wat gaat er veranderen: Het achter-
ste deel van de begraafplaats met vij-
ver gaat verdwijnen. Dit deel is een 
ongebruikt stuk van de begraafplaats 
maar biedt nu een mooie buffer met 
de natuur. Straks zal men vanuit alle 
plekken op de begraafplaats tegen 
een hoog gebouw aankijken. Het 
weidse uitzicht verdwijnt. Schaduw-
werking op de begraafplaats. Bomen 
verdwijnen en rustig wandelgebied. 
De vijver met goudvissen en de 
banken verdwijnen. De plek voor 
bezinning zal plaats maken voor 
een laboratoriumgebouw. Vanuit dit 
gebouw zal men zicht hebben op de 
begraafplaats; dus de privacy van de 
nabestaanden zal verdwijnen. Na-
tuur, zonlicht, vogels etc.; alles zal 
ingrijpend veranderen wanneer de 
begraafplaats zal worden ommuurd 
door hoge gebouwen. Een onherstel-
baar veranderde sfeer zal ontstaan op 
de begraafplaats. Wanneer mensen 
dit weten dan kunnen zij mogelijk 
nog in gesprek met de gemeente om 
dit stuk begraafplaats niet vol te bou-
wen. Op zijn minst om de vijver te 
behouden en niet de begraafplaats te 
ommuren met laboratoriumgebou-
wen. Respect voor natuur en respect 
voor nabestaanden’. 
 
Wie ook waarde hecht aan het be-
houd van deze begraafplaats en de 
Schapenweide kan een schrifte-
lijke of mondelinge reactie indie-
nen voor 12 oktober 2020. Schrif-
telijke reacties kan u richten aan: 
College van Burgemeesters en 
Wethouders van de Bilt, Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven.

Vorige week werd de redactie op één dag – volledig onafhankelijk van 
elkaar – benaderd over het onderwerp ‘Laat de begraafplaats met rust’. 
In gesprekken kwam duidelijk naar voren welke emoties alleen al het 
praten daarover oproept; dat is ook mede de reden, dat de wens om niet 
‘bij name genoemd te willen worden’ wordt gerespecteerd.            [HvdB]

Een foto, gemaakt door een van de bezoekers. Op dit gebied zouden de 
gebouwen van Life Science komen.

Luchtfoto met te wijzigen gebied. Bron: gemeente De Bilt.
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BEKENDMAKINGEN
week 40 ¾  30 september 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij ambtshalve overgaan tot wijziging 
van de omgevingsvergunning voor de acti-
viteit milieu op grond van artikel 2.30 en 
2.31 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht die is afgegeven aan:

-  Vitens N.V. op het adres Landgoed 
Beerschoten, de Holle Bilt 2a, 3732 
HM in De Bilt.

De ontwerpbeschikking betreft het ambts-
halve actualiseren van de omgevingsver-
gunning van 9 augustus 2005 op dit adres.

De stukken met betrekking tot deze ont-
werpbeschikking liggen ter inzage van 1 
oktober tot en met 12 november 2020. 
 
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenie-
der schriftelijk zienswijzen (uw mening of 
opmerkingen) naar voren brengen bij de 

Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 
13101, 3507 LC Utrecht.

In de zienswijzen moet het volgende 
staan: omschrijving van het ontwerpbe-
sluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw 
naam en adres, datum, handtekening en 
motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een ko-
pie bij te voegen. U kunt ook op afspraak 
uw zienswijzen mondeling kenbaar maken 

bij de behandelend ambtenaar. Belang-
hebbenden worden in beginsel niet-ont-
vankelijk verklaard in hun beroep bij de 
administratieve rechter als redelijkerwijs 
aan hen kan worden verweten dat zij te-
gen het ontwerpbesluit geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht naar voren hebben 
gebracht.

Ontwerpbeschikking De Holle Bilt 2a De Bilt

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

KIP SHOARMA
Voor in een broodje of met frites. Lekker met onze
huisgemaakte knoflooksaus. Lekker smaakvol, mager
Kort en fel roerbakken en niet te veel te gelijk 500 gram 4,98

VARKENS PROCUREURLAPJES
Van ons bekende varkensvlees. Wordt niet droog! 
Lekker als lapje, door de nasi, babi pangang en perfect
voor uw eigen pulled porc.... 100 gram 1,25

BLACK ANGUS BURGER
Lekker gekruid met o.a. peper, zout, mosterd & verse
bieslook; de allerlekkerste van puur Black Angus!!
kort en fel rosé bakken; ca 3 minuten 100 gram 1,50

RUNDERGEHAKT
Zonder kleurstof of vervangende middelen dus puur
natuur! Heerlijk voor uw eigen balletje, macaroni, 
lasagne, of een andere ovenschotel... 500 gram 4,45

KIPFILET SCHNITSELS
Lekker gekruid & gepaneerd. Van de filet gesneden en
rondom krokant gepaneerd, ook lekker door salade
Kort zachtjes braden in ruim boter; ca. 3 -4 min.100 gram 1,30

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Smaakvolle Tips van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
28 september t/m zaterdag 3 oktober. Zetfouten voorbehouden.

SLAGERS KNAKWORST
Ze kraken zoals ze smaken. Lekker op een pistoletje 100 gram 1,50
SLAGERS HACHE
Lekker met rundvlees, uien & lekkere saus 500 gram 6,98

LIMOUSIN RUNDER STOOFLAPJES
Ouderwets sudderen. Mals & mager. Smelt op de tong.
Puur natuur uit Frankrijk, fijn van draad...
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 6,75

Energieambassadeurs Frans den Braber en Gerard Rosinga informe-

ren en adviseren Foto: Jenny Senhorst.

Nu de herfst begint, merk je het weer: de 

verwarming is belangrijk voor je wooncom-

fort. Maar ook een flinke kostenpost. Door 

een betere afstelling van je cv en door meer 

te isoleren valt er flink te besparen, stellen 

de energieambassadeurs van BENG! 

Energieambassadeur Frans: ‘Op termijn 

moet het zonder gas, maar nu kunnen we 

het verbruik al flink verlagen. Want in heel 

veel huizen kan de afstelling van de cv 

beter. En dat kun je zelf. Je bedient toch 

ook je wasmachine?’ 

Veel tips en advies
De avond is praktijkgericht: wat als je 

verwarming borrelt, hoe werkt de cv, wat 

betekenen die cijfers in het display en 

hoe stel je ze beter in? De energieambas-

sadeurs maken het begrijpelijk, met veel 

ruimte voor vragen. Ook komen de moge-

lijkheden voor isolatie langs. Dak, vloer, 

muren en ramen, wat kun je doen en wat 

levert het op? En: welke subsidies zijn er? 

Frans: ‘Denk ook eens aan je voordeur, 

echt een koudebron. Een tip alvast: maak 

je radiatoren regelmatig schoon. Ze geven 

dan meer warmte af én de luchtkwaliteit 

wordt beter.’

Kom op donderdag 8 oktober naar de 

avond ‘Check zelf je cv en isoleer’

Locatie en tijd: Het Lichtruim 

(vergaderzaal), Planetenbaan 2, 

Bilthoven, van 19.30 (zaal open 19.00 

uur) tot 21.00 uur.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, op 

infoavond@beng2030.nl Entree is gratis.  

BENG! is de onafhankelijke 

energiecoöperatie van en voor inwoners 

van De Bilt. Kijk op www.beng2030.nl 

voor andere avonden en activiteiten.

Betaal je flink voor gasverbruik? Energieambassadeurs van BENG! vertellen in een speciale 

informatieavond op donderdag 8 oktober wat je daar zelf aan kunt doen. Want in veel huishoudens 

staat de centrale verwarming niet goed afgesteld. En door te isoleren valt veel te besparen.

Gas besparen?
Check zelf je cv en isoleer
Kom naar de infoavond

advertorial

Burendag
Zaterdag middag vond 
de landelijke buren-
dag in het kader van 
het Oranjefonds plaats. 

Ook in Bilthoven was 
dit het geval en wel op 
de Ooievaarlaan. Samen 
met de bewoners van de 
Kuifeendlaan werkten de 
buren aan het opknappen 
van het openbaar groen, 
alles in goed overleg met 
de Gemeente De Bilt en 
rekening houdend met de 

geldende Corona maat-
regelen. Tachtig procent 
van de wijk ( 27 buren 
) nam deel. Uit de posi-
tieve reacties bleek dat 
er behoefte was onder de 
buren om elkaar in deze 
bijzondere tijd weer eens 
te ontmoeten. 

(Harcko Pama)

Bewoners samen aan het 
werk. Op de achtergrond 
staat alles alvast  gereed 
voor het meegebrachte 
eten.
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Projectplan renovatie 
Dierenweide Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Het eerste gedeelte van de algehele renovatie Dierenweide Maartensdijk is nog maar net achter 
de rug, of het tweede gedeelte staat alweer voor de deur. De stichting wil de dierenweide 

een zonnige toekomst geven, maar daarvoor moet nog één en ander gebeuren. 
Nieuwe speeltoestellen, een nieuwe aanhangwagen en nog veel meer.

´Al vele jaren is de dierenweide en 
de ernaast gelegen eendenvijver 
een begrip in Maartensdijk´, ver-
telt voorzitter Gert-Jan Weierink. 
‘In 2016 nam Stichting Dieren-
weide Maartensdijk het beheer en 
de exploitatie over van gemeente 
De Bilt. Gaandeweg kwamen wij 
erachter dat er aan de weide en de 
stal nog wel één en ander schortte. 
De afgelopen vier jaar hebben wij 
dus al heel wat werk verricht en is 
veel achterstallig onderhoud weg-
gewerkt. Met hulp van veel vrijwil-
ligers’. Er is dan ook al heel veel 
gedaan tijdens de eerste renovatie: 
opknappen van de opstallen, het 
nodige schilderwerk, de verblijven 
zijn voorzien van duurzaam plaat-
werk, de verlichting is verbeterd, 
realisatie van meerdere waterpun-

ten, een nieuwe kippenren en de 
weide is aangepakt, zodat alle die-
ren het naar hun zin hebben.

Toekomstbestendig
‘Voor het tweede deel van de reno-
vatie zoeken wij nog de benodigde 
financiën’, vult penningmeester 
Rob Alderhout aan. ‘Aangezien het 
eerste deel van de renovatie is be-
taald uit eigen middelen, met onder-
steuning van lokale ondernemers, 
zijn de reserves van onze stichting 
zeer beperkt’. Met deze tweede re-
novatie wil het bestuur de dieren-
weide toekomstbestendig maken. 
‘Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
een nieuwe picknickbank, nieuwe 
speeltoestellen, waaronder een 
speeltoren, een vogelnestschommel 
en een klauterboom, een nieuwe 

aanhanger voor het afvoeren van 
mest en afval en het verbeteren van 
de toegankelijkheid van de weide 
voor jong en oud’.

Konijnen
‘Ook aan de konijnen op de die-
renweide wordt gedacht’, vertelt 
bestuurslid Edwin Plug. ‘De beest-
jes hebben het in de zomer te warm 
en in de winter te koud. Een goede 
opknapbeurt is niet meer rendabel, 
dus krijgt de familie van broer ko-
nijn een nieuw konijnenverblijf. De 
reeds gerealiseerde ‘Rabbit Hill’ 
blijft bestaan. Natuurlijk zorgen al 
die dieren, kippen, duiven, kalkoe-
nen, geiten en varkens voor veel 
mest. Om alle mest af te voeren 
hebben wij een oude aanhangwa-
gen, maar deze is zo versleten, dat 
een nieuwe aanhangwagen op ons 
lijstje staat’.

Blokhut
Naast alle vernieuwingen, heeft 
het bestuur nog meer ambities, 
waaronder een uitbreiding van de 
weide met naastgelegen grasveld, 
verduurzaming van de weide on-
der andere door het ophangen van 
nestkastjes en insecten- en egel-
hotels. Om werkplekken te bieden 
aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en een overdekte 
ruimte te hebben voor alle vrijwil-
ligers, wil het bestuur een blokhut 
laten neerzetten op de dierenweide, 
compleet met zonnepanelen.

Ontmoetingsplek
Plug: ‘Bij het openstellen en behe-
ren van de dierenweide, wil het be-
stuur in de toekomst graag mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
inzetten. Wij zijn al gesprekken 

Het bestuur gaat voor een zonnige toekomst van de dierenweide; v.l.n.r. 
Rob Alderhout, Gert-Jan Weierink en Edwin Plug.

aangegaan met Reinaerde. Ook zij 
zijn erg enthousiast over een mo-
gelijke samenwerking, maar daar-
voor moeten de werkplekken wel 
aan bepaalde eisen voldoen. Wij 
denken dat een samenwerking met 
Reinaerde voor iedereen tot een 
win-win-situatie leidt. Reinaerde 
zet mensen in voor de dagbesteding 
op de dierenweide. Hierdoor kan de 
dierenweide vaker open zijn voor 
het publiek. En de dierenweide kan 
uitgroeien tot een ontmoetings-
plaats binnen Maartensdijk. Ouders 
met kinderen kunnen na schooltijd 
nog even langs de dieren en ook 
ouderen kunnen elkaar hier ont-
moeten tussen de geiten, varkens 
en konijnen’. Dankzij een eventu-
ele samenwerking met Reinaerde 
kan de stichting nieuwe activitei-
ten ontplooien, zoals realisatie van 
een vlinder- en bijentuin en een 
bloemenpluktuin. En ontstaat een 
nieuwe groep vrijwilligers die bij 

de dierenweide wordt betrokken. 
Plug: ‘Wij willen van de dieren-
weide een soort ‘kopie’ maken van 
de Schaapskooi in Bilthoven. Via 
de samenwerking met Reinaerde 
wordt de dierenweide een prachtige 
kinderboerderij met tal van extra’s’.

Statiegeldautomaat Jumbo
Stichting Dierenweide Maartens-
dijk staat prominent op de statie-
geldautomaat bij Jumbo Jelle Fa-
renhorst in Maartensdijk. Klanten 
kunnen via de statiegeldautomaat 
hun lege-flessen-bonnen doneren. 
Stichting Dierenweide Maartens-
dijk heeft dus een aantal concrete 
plannen uitgewerkt om de weide 
verder te verbeteren en de weide 
regelmatiger open te kunnen stel-
len voor bezoekers. Het bestuur 
en de vrijwilligers van de stichting 
hopen, dat - via de statiegeldactie - 
een flink aantal van deze plannen 
werkelijk kan worden. 

Jelle Farenhorst van de Jumbo bij de statiegeldautomaat waarin Stichting 
Dierenweide Maartensdijk als donatiedoel is opgenomen.

Kinderboekenweek
Heb jij zin om de werelden van vroeger te ontdekken in de boeken van nu?  Ga tijdens de 

Kinderboekenweek (30 sept t/m 11 okt) naar de Bilthovense Bibliotheek, waar je 
van alles beleven en ontdekken kan rondom het thema Geschiedenis.

Er is een stickerspeurtocht bij het 
boek ‘Hadden de Grieken al raket-
ten’ van Govert Schilling. Kinderen 
vanaf 6 jaar gaan aan de slag met een 
opdrachtvel met waar/niet waar vra-
gen rondom leuke weetjes over tech-
niek door de eeuwen heen. Iedereen 
krijgt na afloop een cadeautje.

Kinderboekenfeest Bilthoven
Op vrijdag 9 oktober is in Biblio-
theek Bilthoven het Idea Kinder-
boekenfeest. Reis mee door de tijd 
en beleef de geschiedenis met ver-
schillende workshops. Maak een 
echte seinsleutel, stap in de boeken-
tijdmachine, knutsel een tijdcapsule 
voor de toekomst en duik mee in een 
avontuur van Theater de Toverkist! ; 
alles van 15.00 tgot 17.00 uur voor 
kinderen in de leeftijdscategorie van 
6 t/m 12 jaar. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via ideacultuur.nl/
kinderboekenweek. 

Knutselmiddag Maartensdijk
Op woensdag 7 oktober kun je bij 
Bibliotheek Maartensdijk gezellig 
knutselen en onder het genot van 

iets lekkers heerlijk wegdromen in 
een boek; van 14.30 tot 16.00 uur. 
Ook hier is de leeftijdscategorie van 
6 t/m 12 jaar en de toegang gratis.

Kinderen ontdekken de werelden van vroeger in de boeken van nu.

Ontdek wat muziek 
met je kan doen

Op zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 14.00 uur kan er bij het Kunsten-
Huis Muziekschool De Bilt een gratis proefles gevolgd worden op één 
of meerdere instrumenten naar keuze. Het aanbod bestaat uit meer dan 
30 instrumenten: van accordeon tot viool, van dwarsfluit tot zang. De 
proeflesdag vindt plaats in Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven.

Het KunstenHuis heeft een programma ontwikkeld voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 8 jaar. Zij krijgen dan wekelijks naast een instrumen-
tale les ook een groepsles. Ze leren op het gehoor spelen en werken aan 
een brede muzikale ontwikkeling: samenspelen en zingen, voor elkaar 
spelen en notatie. Speciaal voor popmuzikanten tussen 9 en 13 jaar is 
er Poppremière waarbij je naast de individuele les ook meteen in een 
echte band gaat spelen.

Aanmelden voor een proefles van 20 minuten kan tot 7 oktober via 
email naar muziek@kunstenhuis.nl o.v.v. naam, leeftijd en instrument 
(max. 2 instrumenten).

Zaterdag 10 oktober kan je een gratis proefles volgen in Het Lichtruim.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 6 oktober 2020

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
6 halen 3 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 6 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven
bak 500 gram, Blauwe bessen 
bakje 125 gram, Elstar appelen zak 1 kilo 
of Zespri Kiwi sungold schaal 3 stuks

 3 VOOR

499994

2 HALEN
1 BETALEN*

Geen 18, geen alcohol

GROLSCH, HERTOG JAN, 
BRAND OF BAVARIA 
HERFSTBOCK
Alle soorten
2 multipacks of losse flessen 
of blikken à 30-50 cl

2 HALEN
1 BETALEN*

6 HALEN
3 BETALEN*

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

MONTAIGNAN WIJNEN
Land van herkomst: Frankrijk
6 flessen à 750 ml

6 HALEN
3 BETALEN*

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

2 VOOR

5.–

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten
2 zakken à 3 kilo

2 VOOR

5.–

WAPENAER STUKKEN
Per stuk van circa 500 gram

429
a6,37 - a8,00

2e
HALVE
PRIJS*

JUMBO WOK- OF 
ROERBAKGROENTE
2 zakken à 400 gram

HALVE
PRIJS*

SUKADELAPPEN
Alle soorten
Per 500 gram

499
a5,90 

Kiloprijs 9,98
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‘Voor altijd een plekje midden in de natuur.’

Tap

Steeds vaker willen mensen begraven worden in de vrije natuur. Een graf op een natuurbegraafplaats betekent eeuwigdurende rust in de 
schoonheid van de natuur. Natuurbegraafplaats Den en Rust ligt in het bos van Utrechts Landschap in Bilthoven. Tijdens een rondleiding 
geven wij graag meer informatie over de natuurbegraafplaats en de mogelijkheden.

U bent van harte welkom voor een rondleiding. Daarnaast kunt u deze middag ook andere duurzame uitvaartmogelijkheden bekijken. 
Zoals de nieuwe natuurkist, een opbaarplank met wikkeldoek, biologisch afbreekbare urnen, catering en meer.

Tijden rondleidingen:
Rondleiding 1: 12.15 tot 13.30 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
Rondleiding 2: 14.15 tot 15.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Locatie: Natuurbegraafplaats Den en Rust | Frans Halslaan 27 | Bilthoven

Aanmelden: Om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de rondleiding. 
Deelname is kosteloos en alleen mogelijk na aanmelding. 
Meer informatie en aanmelden via info-denenrust@dela.org of 030 210 97 65.

Zondag 11 oktober
Rondleiding natuurbegraafplaats

Bibliotheek start nieuwe 
activiteit voor kinderen

door Walter Eijndhoven

Begin september startte de openbare bibliotheek in Bilthoven met Arabische lessen voor kinderen 
uit tal van Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. De kinderen groeien op met de Nederlandse 

taal en kennis van hun moedertaal verdwijnt. Veel ouders verliezen hierdoor het contact 
met hun kind. Een groep Arabische ouders vroeg de bibliotheek om raad.

‘Ouders spelen een belangrijke rol 
bij de taalontwikkeling van hun 
kind’, vertelt Dorine Donders, 
medewerker Publieksservice bij 
Ideacultuur. ‘Dat betekent dat zij 
veel met hun kind moeten praten, 
zingen, vertellen en voorlezen. 
Het liefst in de taal die zij het bes-
te kennen, begrijpen en spreken: 
de taal van hun hart. Taal schept 
verbinding en intimiteit, daarom 
moet je als kind echt de taal leren 
van je ouders en je roots’.

School
Voor veel kinderen is Arabisch de 
taal van hun ouders. Er is echter 
één probleem: deze kinderen vol-
gen het Nederlandse onderwijs en 
lessen Arabisch worden op school 
niet gegeven. Diverse ouders vroe-
gen de openbare bibliotheek in 
het Lichtruim in Bilthoven of zij 
hierin iets kon betekenen. En dat 
wilde zij wel. Het initiatief startte 
in april. Jamal, leraar Arabisch en 
afkomstig uit Syrië, wilde graag 
voorlezen in de bibliotheek en be-

sloot daarna, samen met verschil-
lende ouders, een cursus Arabisch 
op te starten. Jamal: ‘Ook aan de 
ouders zelf geven leraren nu diver-
se cursussen, waaronder voorlezen 
voor hun kinderen. In onze cultuur 
is het ongebruikelijk kinderen voor 
te lezen in tegenstelling tot de Ne-
derlandse cultuur.

Leesvaardigheid
‘Vanaf 3 september geven wij nu 
iedere donderdagmiddag in het 
Lichtruim les aan vijftig kinderen 
van Syrische, Egyptische, Pales-
tijnse, Marokkaanse en Libische 
komaf en zij zijn allen tussen zes 
en dertien jaar oud’, vertelt Jamal. 
Voor velen is Arabisch inmiddels 
de tweede taal. Met deze cursussen 
willen wij onze kinderen leesvaar-
digheid bijbrengen en hopen wij 
dat zij ook in de toekomst blijven 
lezen. Een ander doel is hen van 
de straat te houden’. ‘En dat lukt 
goed’, vult Donders aan. ‘Na de 
les zoeken veel kinderen een leuk 
boek uit in de bibliotheek, om dat 
thuis te lezen. Jip en Janneke in het 
Arabisch bijvoorbeeld. De afstand 
tussen kind en boek moet kort zijn. 
En wat is dan beter les te geven 
tussen de boeken die wij hier heb-
ben staan?’

Vijftig kinderen volgen lessen Arabisch in de openbare bibliotheek.

Jamal hoopt veel kinderen leesplezier bij te brengen.

Volgens diverse websites heeft meer-
taligheid een groot aantal voordelen: 
meertalige kinderen leren sneller een 
andere taal, kunnen zich gemiddeld 
beter concentreren en vinden het mak-
kelijker om letters om te zetten naar 
klanken. Ook leren meertalige kinde-
ren meer van verschillende culturen, 

wat bijdraagt aan een rijke ontwikke-
ling en een positievere houding ten 
opzichte van andere talen en culturen.
Jamal: ‘In de toekomst hopen wij door 
te groeien naar 75- 100 leerlingen, 
voorlopig alleen binnen gemeente De 
Bilt. Wie meer wil weten over meerta-
ligheid: www.meertalig.nl

Jip en Janneke in het Arabisch
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.
Bespaar honderden euro's per jaar!

HOOGVLIET.COM
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KAAS-MOSTERDSALADEHUISMERK HOLLANDSE GARNALENDUYVIS OVENROASTED PINDA'SHUISMERK PASTASAUS BOLOGNESEBUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL

ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

1,99
4,79
1,85
2,74
2,69
2,79
1,89
3,00
1,69

10,99
1,99
1,59
1,47
0,99
1,09
3,45
3,39
2,00
2,50
2,55
2,82
1,79
2,19
2,25
5,43
4,20
1,99
1,99
1,99
2,36
1,99
2,99
4,79
2,19
0,99
3,00
3,72
1,43

16/09/2020

103,55
TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADEHUISMERK HOLLANDSE GARNALENDUYVIS OVENROASTED PINDA'SHUISMERK PASTASAUS BOLOGNESEBUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL

ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

16/09/2020

TOTAAL

BUFFELMOZZARELLARUNDVLEESSLAATJE 4-PAKVARKENSBRAADWORST 2 STUKSMOORKOPPEN 2 STUKSHUISMERK ZEEZOUTBOTERPAMPERS BABY DRY PANTS MAXIPAKSOI 2 STUKSHUISMERK GROENE THEE CITROENONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKERHUISMERK CONTINU LAVENDELTORTILLACHIPS SWEET CHILIHUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTENBIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTAHUISMERK TZAZIKI 150 GRAMGEMARINEERDE GARNALENSERRANOROLLETJES MET ROOMKAASSALAMI MET KRUIDENROOMKAASNUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAMRUNDERVINKEN 2 STUKSGUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAASBIOLOGISCHE KIPDIJFILETHUISMERK BABYSHAMPOO 300 MLHUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNENBANAANPANCAKES 4 STUKSVEGETARISCH GEHAKTROZIJNENWEGGE 5 SNEETJESLOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAMAARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KGBLOEMKOOL

ZAANSE MAYONAISE TUBESLAGROOMSOESJES 10 STUKSHUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAILHUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

2,19
4,56
1,83
1,85
2,66
2,79
2,25
3,09
1,67
10,12
1,99
1,53
1,45
1,04
0,81
2,59
3,36
1,99
2,22
2,45
2,31
1,79
2,19
2,74
5,46
4,20
2,18
1,93
1,99
2,74
1,89
2,96
4,79
2,19
0,91
2,99
4,27
1,41

16/09/2020

101,38TOTAAL

KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL

16/09/2020
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HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

TOTAAL
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KAAS-MOSTERDSALADE
HUISMERK HOLLANDSE GARNALEN
DUYVIS OVENROASTED PINDA'S
HUISMERK PASTASAUS BOLOGNESE
BUFFELMOZZARELLA
RUNDVLEESSLAATJE 4-PAK
VARKENSBRAADWORST 2 STUKS
MOORKOPPEN 2 STUKS
HUISMERK ZEEZOUTBOTER
PAMPERS BABY DRY PANTS MAXI
PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE THEE CITROEN
ONTBIJTKOEK GESNEDEN MINDER SUIKER
HUISMERK CONTINU LAVENDEL
TORTILLACHIPS SWEET CHILI
HUISMERK NOTENMELANGE GEZOUTEN
BIOLOGISCHE HAZELNOOTPASTA
HUISMERK TZAZIKI 150 GRAM
GEMARINEERDE GARNALEN
SERRANOROLLETJES MET ROOMKAAS
SALAMI MET KRUIDENROOMKAAS
NUTCASE DOPPINDA'S 500 GRAM
RUNDERVINKEN 2 STUKS
GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEGEN KAAS
BIOLOGISCHE KIPDIJFILET
HUISMERK BABYSHAMPOO 300 ML
HUISMERK EIERKOEKEN MET ROZIJNEN
BANAANPANCAKES 4 STUKS
VEGETARISCH GEHAKT
ROZIJNENWEGGE 5 SNEETJES
LOOK O LOOK TOP MIX 215 GRAM
AARDAPPELEN BLAUW GROF 2,5 KG
BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE TUBE
SLAGROOMSOESJES 10 STUKS
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK

16/09/2020

TOTAALTOTAAL

KAAS-MOSTERDSALAD
E

HUISMERK HOLLANDS
E GARNALEN

DUYVIS OVENROASTE
D PINDA'S

HUISMERK PASTASAUS
 BOLOGNESE

BUFFELMOZZARELLA

RUNDVLEESSLAATJE 
4-PAK

VARKENSBRAADWORST
 2 STUKS

MOORKOPPEN 2 STUKS

HUISMERK ZEEZOUTBO
TER

PAMPERS BABY DRY P
ANTS MAXI

PAKSOI 2 STUKS
HUISMERK GROENE TH

EE CITROEN

ONTBIJTKOEK GESNED
EN MINDER SUIKER

HUISMERK CONTINU L
AVENDEL

TORTILLACHIPS SWEE
T CHILI

HUISMERK NOTENMEL
ANGE GEZOUTEN

BIO+ HAZELNOOTPAST
A

HUISMERK TZAZIKI 1
50 GRAM

GEMARINEERDE GARN
ALEN

SERRANOROLLETJES 
MET ROOMKAAS

SALAMI MET KRUIDEN
ROOMKAAS

NUTCASE DOPPINDA'S
 500 GRAM

RUNDERVINKEN 2 STU
KS

GUACAMOLEDIP
HUISMERK JONGBELEG

EN KAAS

BIOLOGISCHE KIPDIJ
FILET

HUISMERK BABYSHAM
POO 300 ML

HUISMERK EIERKOEKE
N MET ROZIJNEN

BANAANPANCAKES 4 S
TUKS

VEGETARISCH GEHAK
T

ROZIJNENWEGGE 5 SN
EETJES

LOOK O LOOK TOP MIX
 215 GRAM

AARDAPPELEN BLAUW
 GROF 2,5 KG

BLOEMKOOL
ZAANSE MAYONAISE T

UBE

SLAGROOMSOESJES 10
 STUKS

HUISMERK ZEEVRUCHT
ENCOCKTAIL

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

1,59
3,99
1,59
1,85
2,39
2,37
1,69
2,69
1,49
9,29
1,49
0,99
1,35
0,69
0,69
1,99
2,60
1,75
1,99
1,99
2,19
1,49
1,89
1,99
5,15
3,59
1,49
1,59
1,79
1,99
1,63
2,59
3,79
1,79
0,78
2,69
3,49
1,31

16/09/2020

85,70TOTAAL
HUISMERK ZEEVRUCHTENCOCKTAIL
HUISMERK CHOCOLADEREEP MELK70

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

HUISMERK CHOCOLAD
EREEP MELK

TOTAALTOTAAL

ALBERT 
HEIJN

RUIM €17,-
DUURDER

JUMBO
RUIM €15,-
DUURDER



 De Vierklank 13 30 september 2020

Juf Ankie Verburg verlaat 
de Julianaschool

door Guus Geebel

Vrijdag 25 augustus was de laatste schooldag van Ankie Verburg. Ze gaat met pensioen 
en ondanks beperkingen door de coronamaatregelen werd aan het 

afscheid feestelijk aandacht geschonken. 

De dag begon toen zij en haar man 
Dirk in een opvallende luxe auto 
naar de Centrumkerk werden ge-
reden. ‘Toen we daar zaten kwa-
men de onderbouwgroepen binnen 
die dansjes uitvoerden en allerlei 
dingen gemaakt hadden. Het was 
ontzettend leuk.’ Daarna werd met 
oud-collega’s geluncht en vervol-
gens kwamen de huidige collega’s 
gedag zeggen. Zij werden getrak-
teerd op gebak, een hapje en een 
drankje.

Invalbeurt
Ankie groeide op in Utrecht waar 
ze de bij de Marnixkweekschool 

de opleiding voor kleuterleidster 
volgde, de KLOS. Ze woont nu bij-
na veertig jaar in Bilthoven. Ankie 
begon met werken in kleuterschool 
’t Lenteklokje bij de Hazenbosch-
school in Den Dolder. ‘Toen mijn 
kinderen op de Julianaschool zaten 
en ze omhoog zaten met vervan-
ging ben ik hier terecht gekomen. 
Ik heb wel echt een band met de 
Julianaschool waar ik zo’n dertig 
jaar aan verbonden ben geweest. 
Dat laat je niet in een keer los. Mijn 
collega’s zal ik zeker gaan missen. 
Het zal wat rustiger worden maar ik 
denk dat ik hier nog wel eens af en 
toe aanwaai om een praatje te ma-

ken. Ik heb Ella gezegd dat ik altijd 
gebeld mag worden voor een inval-
beurt.’ Ankie wil nu eerst een beetje 
rust. Ik hou heel erg van lezen en 
in de tuin werken.’ Ze heeft ook 
nog mantelzorg voor haar ouders. 
‘Ik heb hier een hele fijne en leuke 
tijd gehad.’ Ankie werd toegespro-
ken door schooldirecteur Ella Prins 
die vertelt dat Ankie begon als in-
valkracht in groep 2. Ze had toen 
haar oudste zoon Tim in de klas. 
‘Ankie was heel erg bij alles be-
trokken en je kon altijd een beroep 
op haar doen. Ook was ze contact-
persoon voor de fietsendokter, die 
gespecialiseerd is in kleuterfietsen.’ 

Bij de vele cadeautjes zat ook een mooie hoed die meteen werd opgezet. 

Tweede remise voor SVM
In de eerste thuiswedstrijd van SVM in het seizoen 2020/2021 kwam SEC uit Soest op bezoek. 

Over de eerste helft valt weinig te zeggen: beide ploegen acteerden zeer matig.

De eerste serieuze kans was er in 
minuut zeven voor de bezoekers 
en al in de 21ste minuut creëerden 
Stijn Orsel en Maik Boshuis een 
niet benutte mogelijkheid voor de 
gastheren.
Mike de Kok incasseerde vlak voor 
de rust een gele kaart; met de bril-
stand (0-0) zochten de ploegen de 
kleedkamers op.

Diezelfde Mike de Kok stelt in de 
zevende minuut van de tweede helft 
Rodney Klijn vanaf de achterlijn 
met een gave voorzet in staat de 1-0 
te maken. Weer 10 minuten later 
biedt een slordigheidje bij SVM de 
bezoekers de gelegenheid de gelijk-
maker op het scorebord te krijgen. 
Vijf minuten daarna moet SEC ver-

der met 10 man na een rode kaart 
wegens natrappen door één van de 
bezoekers. SVM weet die getalsma-
tige meerderheid niet in doelpunten 
om te zetten en heeft na 90 minuten 
+ blessuretijd het tweede gelijkspel 
in de pocket. Zaterdag 3 oktober 
spelen de Maartensdijker om 14.30 
uur in Amersfoort tegen Cobu Boys, 
dat noch zonder puntverlies is.

Linksback Danny de Bie is behoorlijk op dreef. (foto Nanne de Vries)

Pleun Ypma 9e op EK
Dinsdag 19 september begon Pleun Ypma aan haar eerste EK-wed-
strijd aan het strand van Jurmala (Letland). Samen met haar part-
ner Marleen van Iersel mochten zij starten tegen Finland. Ondanks 
wat lichte zenuwen begonnen Marleen en Pleun sterk en wisten zij 
de wedstrijd in een half uur met een sterke 2-0 te winnen. Dit hield 
in dat zij de dag daarna voor poulewinst mochten strijden tegen het 
Russische team Makroguzova/ Kholomina. 

Het als 4e geplaatste team was een maatje te groot, maar Marleen en 
Pleun waren zeker nog niet klaar. Geëindigd als 2e, speelde zij de tus-
senronde tegen een ander Russische team (Birlova/ Ukolova) voor een 
plek in de 1/8 ronde. Na een spannende 3 setter wist het Nederlandse 
duo de winst naar zich toe te trekken. Later die middag werd de 1/8 
ronde gespeeld, dit was helaas het eindstation voor Marleen en Pleun. 
Met een 9e plek was het EK in Jurmala voor hen afgelopen. 

‘Ik heb ontzettend genoten en ben super blij dat ik deze kans heb gekregen 
en samen met Marleen mooie dingen heb kunnen laten zien.’,aldus Pleun.

Stichtsche Rugby 
succesvol in Naarden

Even leek het erop dat het een 
modderbad ging worden afgelopen 
weekend maar het werd een 
zonovergoten succes voor de U12 
rugbyers van SRFC in Naarden. 
Met 29 kids van ’t Gooi en 19 
van Stichtsche werden er 4 teams 
van 12 kids geformeerd, 3 van de 
eigen clubs en een mixed team 
met 60 minuten speeltijd voor alle 
kinderen.

Salvodames winnen 
overtuigend

Met groot vertoon van macht hebben de Salvodames tegenstander 
Unicornus uit Bunschoten met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd. 
Drie sets met 10 punten of meer verschil. Grote uitblinker bij de 
Maartensdijkse dames was Anique Diepeveen. Op elke positie in het 
veld maakte zij het verschil.

Na de eerste gewonnen wedstrijd vorige week waren de Salvodames be-
nieuwd wat de tweede wedstrijd tegen Unicornus zou brengen. Het werd 
al snel duidelijk dat er een duidelijk krachtsverschil zat in het voordeel 
van Salvo. Direct vanaf de 1e set stonden de dames op scherp en dat was 
duidelijk te veel voor het jonge team van de tegenstander dat werd over-
donderd. Het reeds vijf weken in training zijnde team van Salvo was op 
alle onderdelen beter. Vooral Anique Diepeveen beleefde haar finest hour 
en speelde een grandioze wedstrijd. Aanval, service, passing en blokkering 
alles klopte en zij scoorde legio punten. De eerste set werd maar liefst met 
25-15 gewonnen. De 2e set zelfs met 25-13. De 3e set dacht de tegen-
stander het beter aan te pakken maar werd door Rianne Diepeveen met 
een serviceserie van 8 punten direct op grote achterstand gezet. Daar ook 
Lisanne Dekker en Daisy van Ek hun punten wisten te maken en iedereen 
een scherpe service had werd ook deze set met 25-13 gewonnen. Unicor-
nus wilde toch graag een punt mee naar huis nemen en zette zich schrap 
in de laatste set en kon lang met Salvo mee. Maar goede serviceseries van 
Carien de Ridder en Madelon Franken en een sterke aanval brachten ook 
deze set naar Salvo met 25-18 Een heel overtuigende overwinning waar 
het team mee verder kan. Vrijdag 2 oktober spelen de dames om 21.45 uur 
in Almere Haven tegen het gelijknamige team in sporthal Almere Haven. 



computer op te zetten. €25,-. 
Tel. 0346-243758

2 kinderspeelkleden. zien er 
nog netjes uit. Afbeelding stad. 
€6,-. Tel. 0346-243758

Verrekijker is nog netjes. 
€17,50. Tel. 0346-243758

Sony Compact hifi stereo-sys-
teem, radia, cd, platen en cas-
settespeler. Moet hersteld wor-
den. €10,-. Tel. 06-23868931

45 stuks reclameballpoints 
€3,-. Tel. 06-23868931

Activiteiten
Zin in KTP-tje (koffie-thee-
praatje)? Iedere woensdag-
morgen van 10.00 - 12.00 
uur, 2e kopje gratis!. Blessing, 
Vinkenlaan, Bilthoven. 
Heerlijk lunchen.

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

Personeel aangeboden

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

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

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

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

Nootjes
De Vierklank 14 30 september 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
zgan Ankarsrum Assistent 
KEUKENMACHINE/deeg-
kneder AKM6220 compleet, 
nwpr. €699,- voor €250,- Tel 
06-31028533

Luxe 6 delige BK edelstalen 
PANNENSET. 4 kookpannen 
1 steelpan  1 hapjespan. + 1 
fluitketel. Pannen met  extra 
zware bodem en voorzien van 
ovenvaste koud handgrepen. 
Geschikt voor alle warmte-
bronnen. Nieuw €125,00. Tel. 
06-16641083

Godsdiensten van de wereld 
van Clarke. Het ontstaan, ont-
wikkeling en tradities €1,-. 
Tel: 06-14040516

Nederlands verleden NU. 
Nederlands openlucht museum 
75 jaar €1,-. Tel: 06-14040516

Landschappen in Nederland  
van Kers en Hazelhoff €1,-. 
Tel: 06-14040516

Fietspomp met drukmeter plus 
fietspomp standaard samen 
€20,-. Tel. 06-22790126

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

Tafelmodel hete luchtoven 
€25,-. Tel. 06-41367588

Set van 4 verschillende luxe 
damestassen, (Beursmodellen)  
spotkoopje   €35,00. Tel. 
06-16641083

Römertopf,  voor het vet vrij 
gaarstoven van gerechten in 
de oven. Nieuw €7,50. Tel.  
06-16641083

Zachte brede bezem 40 cm. 
+ Rubberen vloertrekker voor 
natte vloeren 45 cm. In een 
koop €7,00.   tel 06-16641083

Gratis af te halen in De Bilt. 
1 pak ( 1,13 m2 )Eiken lamel 
parket dik 16 mm x breed 140 
mm tel 030-2200971.

Nieuw in verpakking, 
Powerarm voor kleine tv of 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Uw lokale
drukwerkspecialist 

Op ‘t bankje
Je ziet op straat steeds meer mensen die dagelijks een wande-
ling maken, soms achter een rollator of met een wandelstok, 
maar de meesten lopen behoorlijk kwiek hun kilometers. Ik 
lunchte onlangs met een kennis die ik al heel lang niet gezien 
had die me vertelde dat hij iedere dag vijf kilometer liep en 
alles bijhield op zijn stappenteller. Ik doe het nog steeds maar 
gewoon op gevoel en wandel in een rustig tempo, waarbij ik 
altijd weer bij het bankje uitkom. Er zit niemand dit keer en ik 
ga weer op een uiteinde zitten. Om toch wat te tellen te hebben 
tel ik het aantal wandelaars dat voorbijkomt. Spannend is dat 
natuurlijk niet maar het is in ieder gaval een bezigheid als je zo 
zit. Toch komt er nog iemand bij me zitten. Het is een fietser die 
zijn fiets tegen een paaltje zet en naar het bankje komt. Na een 
joviale groet haalt hij een spuitbus uit zijn rugtasje tevoorschijn 
waarmee hij het andere uiteinde van de bank inspuit en met 
een tissue weer droog veegt. Uit een ander flesje doet hij iets 
vochtigs op zijn handen en maakt die ook weer met een tissue 
droog en gaat dan zitten. ‘Zo’, zegt de man waarvan ik denk 
dat het een jong gepensioneerde is. ‘Alle voorzorgsmaatregelen 
zijn getroffen dus kan ik rustig even bijkomen van mijn tour de 
village.’ Hij kijkt me met een tevreden blik heel voldaan aan, zo 
van is dat niet flink. Ik vind dat hij mijn prestatie ook niet moet 
onderschatten dus vertel ik dat ik ook al een flinke wandeling 
achter de rug heb. Erg onder de indruk lijkt hij daarvan niet te 
zijn, maar dat hoeft ook niet. Hij vertelt dat hij altijd veel ge-
fietst heeft en in zijn jonge jaren een verdienstelijk wielrenner 
was. Ook vertelt hij dat zijn vrouw een elektrische diets heeft 
en dat ze op die manier toch samen kunnen fietsen. ‘Op een ge-
wone fiets wil ze niet met mij fietsen want dan rij ik veel te hard 
voor haar. Met de elektrische gaat het mooi gelijk op en maken 
we mooie tochten in de omgeving. We gingen altijd naar Spanje 
met vakantie maar dat ging dit jaar natuurlijk niet door. We zijn 

toen maar naar Drenthe gegaan en dat is heel goed bevallen. We 
logeerden in een leuk hotel van waaruit we prachtige tochten 
gemaakt hebben. We hebben echt genoten en willen volgend jaar 
ook weer in eigen land blijven. Wel weer naar de oostelijke pro-
vincies, of misschien Friesland.’ Hij vertelt dat ze zich heel goed 
aan de coronamaatregelen houden. ‘Een familielid van ons heeft 
corona gehad en is heel erg ziek geweest. Als je dat meemaakt 
praat je wel anders dan degenen die zich niet aan de maatregelen 
willen houden. Ik hoop dat ze het virus gauw onder controle krij-
gen want het heeft een behoorlijke impact op het sociale leven. 
Wij maakten altijd leuke stedentripjes en gingen regelmatig naar 
de schouwburg maar dat doen we nu ook niet meer. De vrije reis-
dagen van de spoorwegen hebben we ook niet gebruikt want dat 
leek ons ondanks een verplicht mondkapje toch te risicovol. We 
hebben een oude tante die in een verzorgings-
huis woont en die we altijd bezoch-
ten. Ze maakte ook nog vaak tripjes 
en ging graag winkelen. Ze belde 
wel regelmatig maar ze heeft het 
vreselijk gevonden dat we een 
paar maanden niet geweest zijn. 
We hadden ook vaak onze klein-
kinderen te logeren maar dat 
ging ook niet meer. Nee leuk was 
de ophokplicht niet’, zegt hij la-
chend en stapt op om zijn tocht te 
vervolgen.

Maerten

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

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

Actie voor 
Voedselbank 

bij Jumbo 
Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober is er bij Jumbo 
Jelle Farenhorst in Maartensdijk een actie voor de 
Voedselbank. Klanten van Jumbo wordt gevraagd 
producten te kopen en die te doneren aan de Voed-
selbank. Vrijwilligers van de Voedselbankzijn zo 
veel mogelijk aanwezig om informatie te geven 
en producten in ontvangst te nemen. Met deze ac-
tie hoopt Voedselbank De Bilt het magazijn bij te 
kunnen vullen. 

De actie in maart 2020 bij Jumbo Maartensdijk.

Verslag bijeenkomst
Vereniging Groenekan

Zie pag. 2
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Wederom verlies voor 
Tweemaal Zes

Afgelopen weekend stond er voor Tweemaal Zes een thuiswedstrijd tegen BEP uit Purmerend 
op het programma. TZ heeft tot nu toe 2 punten uit 3 wedstrijden gehaald. Zaterdag 

hadden ze de kans hun punten te verdubbelen in de vierde wedstrijd 
deze competitie. Dit is niet gelukt. Er werd met 13-16 verloren. 

Nadat de selectie ‘s middags op de 
teamfoto van dit seizoen was ge-
zet begon TZ aan een uitgebreide 
voorbereiding. Ondanks dat er re-
gen voorspeld was zaterdag, was 
het verrassend lekker weer. De 
gasten uit Purmerend arriveerden 
en om 16.00 uur begon de wed-
strijd. 

Beide teams gingen gedurende de 
wedstrijd zeer gelijk op. De druk 

lag hoog. Het percentage lag juist 
aan de lage kant. Er werden harde 
onderlinge duels uitgevochten op 
alle schijven, maar geen van de 
teams wist uit te lopen. De rust-
stand was toepasselijk voor de 
club waar de wedstrijd gespeeld 
werd: 6-6. 

In de tweede helft duurde het weer 
lang voordat er een verschil ge-
maakt werd. De scores liepen nog 

steeds gelijk op en er werden nog 
steeds niet veel doelpunten ge-
maakt. De thuisploeg slaagde er 
niet in de tegenstander de baas te 
worden. De laatste gelijke stand 
die op het scorebord gestaan heeft 
was 12-12. Hierna wist BEP een 
klein gat te slaan dat niet meer 
kon worden gedicht. De eindstand 
was 13-16 en TZ liet nogmaals de 
punten liggen.         (Sterre Thijs) Geconcentreerd spel onder de korf. (foto Linda van Utrecht)

zaterdag
3 oktober

aanvang: 14.00 uur
RABOBANK

MATCHDAYSPONSOR:

FC DE BILT

WNC

advertentie

Nova komt net tekort 
tegen Noviomagum 

Afgelopen zaterdag speelde Nova in Nijmegen tegen Noviomagum. Bij een overwinning zou 
Nova serieus meedraaien op de ranglijst. Dat werd dan ook een belangrijke drijfveer. 

Nova startte niet scherp genoeg te-
gen Noviomagum; de Bilthovena-
ren bleven een kleine achterstand 
houden tot 5-4. Daarna wist Novi-
omagum uit te lopen naar 8-4. Met 
goede afstandsschoten wist Nova 
het gat iets kleiner te maken, rust-
stand: 14-11. 

De spelers van Nova beseften dat 
zij zichzelf echt tekort deden. De 

ploeg kon de wedstrijd nog niet 
kantelen, want ook de tweede helft 
werd niet sterk genoeg begonnen, 
waardoor Noviomagum de voor-
sprong hield. In het verdere verloop 
van de wedstrijd liet de ploeg zien 
dat het veel meer waard is: de spe-
lers werden feller, gingen duels aan 
en draaiden mooie aanvallen. Het 
werd nog spannend en met nog zes 
minuten op de klok stond het 20-

19. Nova  kon echter niet op gelijke 
hoogte te komen met Noviomagum 
en daarmee glipte een gelijkspel 
uit hun handen. Het eindsignaal 
klonk bij een stand van 22-21. Dat 
betekende een zure nederlaag voor 
Nova. Volgend weekeinde ontmoet 
Nova om 15.30 uur thuis Movado 
uit Dordrecht. 
             (Tessa van der Laan)

Ondanks de sterkere tweede helft wist Nova 1 geen punten te behalen in Nijmegen. 

FC De Bilt speelt weer gelijk
Zaterdag 26 september speelde FC De Bilt tegen SVL (Langbroek). Supporters uit 

De Bilt waren vanwege de coronamaatregel niet welkom.

Dezelfde elf spelers die de eerste 
competitiewedstrijd tegen Zuid-
vogels eindigden, stonden aan de 
start van de tweede wedstrijd tegen 
SVL, waar voormalig FC De Bilt 
speler Glenn Linnebank ontbrak. 
In een rommelige eerste helft was 
het SVL dat de boventoon voerde. 
Enerzijds via tackles die regel-
matig over het randje waren, an-
derzijds in het aantal gecreëerde 
kansen. Oorzaak was ongetwijfeld 
het zeldzame uitvallen van captain 
Sam Eerdmans in de beginfase, na 
een van die tackles. Door een eigen 
doelpunt van Peter de Best ging 
SVL met een 1-0 voorsprong de 

rust in. Die voorsprong had groter 
kunnen zijn als twee gevaarlijke 
kopballen iets lager waren gemikt 
of wanneer de twee Langbroekse 
spitsen - die samen zonder enige 
hinder op onze doelman Menno 
afkwamen - de bal gewoon in het 
doel hadden geschoten in plaats 
van drie keer naar elkaar.

De tweede helft zag er geheel an-
ders uit. De Biltse mannen waren 
feller en begonnen weer te combi-
neren; SVL raakte vermoeid en cre-
eerde niet veel meer. Grootste wa-
penfeiten waren een bal uit de kluts 
via Pier Veldman op de paal en een 

niet toegekend doelpunt van Robin 
Notenboom die zich net in buiten-
spelpositie bevond. De terechte 
gelijkmaker kwam van de voet van 
Redouan Boussoufi. Hij mikte zo’n 
twintig minuten voor tijd een voor 
hem zo kenmerkende volley vanaf 
circa 30 meter in de bovenhoek. 
De slotfase was eerder spannend 
dan goed. Beide ploegen wilden 
heel graag winnen, maar vooral niet 
verliezen. Uiteindelijk leek zowel 
FC De Bilt als SVL vrede te hebben 
met de 1-1 eindstand. 
Zaterdag 3 oktober (14.00u) staat 
de thuiswedstrijd tegen koploper 
WNC op het programma. 

DOS niet opgewassen 
tegen titelkandidaat

Zaterdag stond voor DOS Westbroek, in de overgangsklasse, de 
4e veldwedstrijd op het programma. Ze moesten vol aan de bak 
tegen de gedoodverfde titelkandidaat HKC uit Hardinxveld-
Giessendam. 

Afgelopen (vroegtijdig afgebroken) seizoen werden deze partijen 
nog gespeeld op het scherpst van de snede. Maar zaterdag werd 
DOS, zeker in de beginfase, compleet overlopen door een team dat 
grotendeels bestond uit voormalig Korfbal League spelers en keek 
de ploeg na 20 minuten al aan tegen een 12-2 achterstand aan.

Door wat omzettingen leek coach van Brenk het tij enigszins te 
kunnen keren. De aanvallen gingen iets beter lopen doordat er wat 
meer druk werd gezet op de verdediging van HKC. Toch gingen de 
Oranje/Blauwen uit Westbroek, met een 15-8 achterstand de rust in. 
Een in de 2e helft veel beter DOS bleef achter de feiten aanlopen; 
het klasseverschil bleef te groot. En zo keerde Dos met een 30-20 
nederlaag terug naar Westbroek.

Bridgen ondanks Corona 
bij BC Open Kaart

Kom vrijblijvend kennismaken
Geleidelijk aan beginnen veel bridgeclubs weer met het spelen in de 
zaal met inachtneming van de coronamaatregelen van de Nederlandse 
Bridge Bond (tafels van voldoende afmetingen, zo min mogelijk van 
tafel wisselen). 
Toch zijn veel (oudere) leden nog terughoudend. Het gevolg is dat veel 
kleinere clubs te weinig paren op de speelmomenten mogen begroeten. 
Zo ook BC Open Kaart dat in het HF Wittecentrum speelt op donder-
dagavond (19.30 uur).
Mocht uw eigen club nog niet gestart zijn en/of wilt u toch vrijblijvend 
eens meespelen? Meldt u zich dan via bcopenkaart@gmail.com of tele-
fonisch bij ondergetekende 06-46163922.
Tot ziens,
Gerard Loeber, wedstrijdleider

ingezonden mededeling
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www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
30-09
Do.

01-10
Vr.

02-10
Za.

03-10
Zo.

04-10

Kipsaté
met frietjes en sla

‘Bouillabaisse’ 
(Zuid-Franse 
visschotel)

Champignonragoût 
met groenten en rijst

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
07-10
Do.

08-10
Vr.

09-10
Za.

10-10
Zo.

11-10

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

Gebakken zeewolf 
met mosterd-dillesaus

Erwten-bonenburger 
met quinoa-salade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Afhalen of laten bezorgen 
is nog mogelijk.

Kijk hiervoor op de website.

Groenekanseweg 168, Groenekan

Kom je tussen 1 oktober
en 19 december à la carte bij ons 

dineren, stop dan je kassabon 
voorzien van je naam en 

telefoonnummer en/of mailadres
in ons speciale 

Naast de Buren vogelhuisje.

Op 20 december (op Teds verjaardag) 
zullen er 3 bonnetjes worden 

uitgehaald. Deze geluksvogels winnen 
een leuke prijs. Die prijs kan zelfs 

een geheel compleet 'diner voor twee' 
zijn! Wil je meer weten ga dan naar 
onze website: www.naastdeburen.nl

N
A

AST DE BUREN

NAJAARSACTIE

advertentie

Nota Kaders Kapbeleid na 
langdurig debat aangenomen

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 24 september de nota ‘Kaders kapbeleid 2020’ gewijzigd vast. 
De nota dient als kader voor de uitvoering van het gemeentelijk kapbeleid. Er werden 

zes amendementen en vier moties ingediend. Drie amendementen en één motie 
werden aangenomen. Het beoogd effect van de nota is het beschermen 

van waardevolle bomen in alle kernen van de gemeente.

De drie aangenomen amende-
menten alle ingediend door Anne 
Marie ’t Hart (GroenLinks) voe-
gen aan de zin ‘BESLUIT: de 
bijgaande nota ‘Kaders kapbeleid 
2020’ vast te stellen als kader voor 
de uitvoering van het gemeente-
lijk kapbeleid.’ de volgende zin-
nen toe: ‘Met dien verstande dat 
geen enkele boom in de gemeente 
De Bilt, vanaf de door de raad 
vastgestelde kleinste stamomtrek 
(gemeten op 130 cm hoogte) waar-
voor een vergunningsplicht geldt, 
gekapt mag worden zonder voor-
afgaande vergunning/ontheffing.’ 
De zin: ‘Met dien verstande dat de 
leges worden geheven op basis van 
een vast legesbedrag per vergun-
ningaanvraag, verhoogd met een 
vast legesbedrag per individuele 

boom. De leges worden dus altijd 
per boom berekend, en de voorge-
stelde leges per eerste groep van 5 
komt te vervallen.’ En de zin: ‘Met 
dien verstande dat de leges worden 
verhoogd minimaal naar kosten-
neutraal niveau (voor de gemeen-
te) ten opzichte van het bestaand 
beleid.’
De motie ingediend door Michiel 
van Weele met als onderwerp 
‘Scherpere criteria voor kapvergun-
ningen en leges voor een blijvend 
groen De Bilt’, kreeg eveneens een 
meerderheid.

Veel veranderd
Wethouder Anne Brommersma is 
blij met het belang dat in de raad 
gehecht wordt aan het groene ka-
rakter en het belang van bomen. 

‘De heer Hagedoorn zei al terecht 
dat er in zeven jaar heel veel ver-
anderd is. Toen ging het alleen over 
dereguleren en nu gaat het vooral 
over het belang van bomen. Dat 
deelt het college volledig en daar-
om zijn we met dit voorstel geko-
men.’ Zij ontraadt de amendemen-
ten die gaan over alle bomen. ‘De 
kern van het beleid is bescherming 
en herplanting, en waar dat niet kan 
het bomenfonds.’ Van het amende-
ment van Erik den Hertog (Bilts 
Belang) vindt de wethouder dat het 
de wortels uit het voorstel haalt en 
zij ontraadt het. De leges kosten-
dekkend maken ziet zij niet als een 
mogelijkheid en wat handhaving 
betreft stelt Brommersma dat we 
het moeten doen met de beperkte 
handhavingscapaciteit. 

Bij het agendapunt Kaders Kapbeleid kregen bomen alle aandacht in de 
gemeenteraad.

NK Pompoen Kweken 
Kwekers van heinde en verre kwamen zaterdag naar Utrecht om mee te doen met het 

NK Pompoen Kweken. In verschillende categorieën werd gekeken wie 
de zwaarste, grootste of langste groente had.

Het evenement vond plaats bij de 
Botanische Tuinen op het Utrecht 
Science Park. Niet alleen pom-
poenkwekers deden mee. Er waren 
ook competities voor de zwaarste 
biet, courgette, koolrabi, kool, pa-
prika, snijboon, tomaat en wortel, 
en de langste chilipeper en mais 
én de grootste zonnebloem. De 
pompoenen werden met behulp 
van een heftruck op een weeg-
schaal gelegd.  Wouter de Wever 
ging ervandoor met het goud. Zijn 
pompoen woog maar liefst 711,5 
kilo. Daarmee is overigens niet 
het record van 774 kilo verbroken. 
De meeste pompoenen werden ter 
plekke verkocht. Zo is er bijvoor-
beeld één voor zo’n 250 euro ver-
kocht aan een tuincentrum. 

Terwijl achter hen de volgende pompoen wordt opgemeten, zijn de 
Bilthovense dames Uschi Röhrs (links) en Rijnie Westland (beiden al 
jaren vrijwilliger bij de Botanische Tuinen) ook even een kijkje komen 
nemen. [foto Henk van de Bunt]

Koffiepauze in Van Boetzelaerpark

Vrijwilligers van en in het Van Boetzelaerpark genieten in de koffiepauze tijdens de eerste werkochtend na de 
zomervakantie van, door een van de vrijwilligers gebakken, appeltaart. (foto Frans Poot)

Hemelsleutel
Een sleutel tot geluk ligt verscholen in de beslotenheid van een tuin. 
In een schaduwspel van licht en donker vinden plant en dier er hun 
favoriete plek. Groene vingers geven kleur aan dit stukje natuur. 
Witte vlinders in de blauwbaard, dwarrelen van bloem tot bloem, 
op zoek naar nectar. 

De hemelsleutel (foto) kleurt diep 
roze en wordt druk bezocht door 
een keur aan zweefvliegen, hom-
mels, bijen en vlinders. De herfst-
asters, nu op volle sterkte, vormen 
een paarse bloemenwal, vol stuif-
meel. Daartussen schuilen spinnen, 
klaar om onfortuinlijke insecten in 
hun kleverige spinrag te wikkelen. 
Het laatste zonlicht van de zomer 
verwarmt de stenen van het pad, 
biedt een ideale kiemplaats voor 
zaden van de oranje papaver. Mie-
ren, in familieverband, vinden hier 
hun onder-dak. Paradijselijk geu-
ren de vlammend rode phloxen tot 
in het donkerste hoekje van de tuin. 
Onder het afgevallen blad huizen 
daar wormen en allerlei insecten. 
Zij verteren de plantenresten tot 
compost, voeding voor de struiken, 
totdat een merel ze tevoorschijn 
krabt. De zanglijster keert een fraai gekleurd slakkenhuisje om en eet er 
de bewoner uit. Mussen scharrelen luidruchtig in de diepgroene heg en 
spreeuwen eten, onder luid gekwetter, de bessen uit de bomen. Verschil-
lende soorten mezen wiegen op de lange stengels van de gele zonnek-
roon, eten er de rijpe zaden uit. 
De tuin die ik deel met talloze dieren die er hun bestaan aan danken. 
Ik pluk een boeket kleuren om mijn geluk in geuren te delen met een 
vriend.                       (Karien Scholten)

In haiku:
Geluk uit de tuin
Zit in geuren en kleuren
En in het delen
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