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Renovatie speeltuinen
Bongerdlaan zeer geslaagd
door Henk van de Bunt
Twee jaar is er door een projectgroep van twintig buurtbewoners uit de Bongerdlaan hard
gewerkt om de renovatie van twee speeltuinen voor elkaar te krijgen. Woordvoerder
Imke van de Graaf is zeer tevreden en trots op het resultaat.
Zondag 10 oktober vond in aanwezigheid van wethouder Madeleine
Bakker, sponsors en bewoners de
opening plaats. Ale bezoekers waren enthousiast over het resultaat.
De opening werd opgeluisterd door
accordeonmuziek van Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen met een bewerkte versie van
het lied ‘Af en toe gaan pa en moe
met ons naar de speeltuin toe’, dat
uit volle borst werd meegezongen.
Spectaculair
De (lange) naam ‘Ontmoetingsplekken Bongerdlaan/Hendrick de
Keijserkwartier en Perenlaan’ geeft
aan dat de speeltuin voor de hele
buurt is bedoeld, maar ook voor
bezoekers vanuit andere buurten en
wijken; gezien de ruimte en aantal
speeltoestellen gaat dat zeker luk-

Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen zorgt voor de muziek.
ken. Spectaculair is een installatie
waarmee jongeren zelf grondwater
kunnen oppompen. Naast de speeltoestellen en zandbakken is ook een
stukje grasland beschikbaar voor

ling dat deze speeltuinen vooral een
ontmoetingsplek zouden worden,
niet alleen kinderen maar ook voor
ouders en grootouders. Daarin is de
projectgroep zeer goed geslaagd.

Nu ook via WhatsApp
bereikbaar op 0346-211992
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Wethouders
presenteren begroting
zonder bezuinigingen
door Guus Geebel
‘Er zijn voor het eerst sinds lange tijd geen bezuinigingen nodig
om de begroting sluitend te krijgen. Dat heeft er natuurlijk mee te
maken dat we de afgelopen jaren een heel strak financieel beleid
hebben gevoerd met ook offers van de samenleving’, aldus wethouder Dolf Smolenaers van Financiën bij een perspresentatie op
8 oktober.
‘Langzaamaan kunnen we door de inspanningen van de afgelopen
jaren wat ademhalen en zelfs iets meer, want we hebben ook wat investeringen kunnen doen die we liever eerder hadden willen doen. We
hebben kans om te investeren in het sociaal domein, in de economie,
woningbouw en energietransitie. We steken voor het eerst voorzichtig ons hoofd boven water uit in een periode die lijkt toe te gaan naar
een periode zonder coronacrisis. Daar hebben we ook een Crisis- en
herstelplan voor. Dat is een extra lokaal steuntje in de rug voor die
bedrijven en maatschappelijke instellingen die extra getroffen zijn.’ De
wethouder noemt ondernemers in niet essentiële winkels en culturele
ondernemers en culturele instellingen. De aanstaande herverdeling van
het gemeentefonds lijkt de provincie Utrecht echter hard te treffen.
‘Daarmee ontvouwt zich toch weer een onzeker toekomstbeeld.’ Op
basis van de laatste informatie zal de gemeente De Bilt hierdoor in de
toekomst tussen de 1,6 en 2,0 miljoen euro minder gaan ontvangen. De
Bilt schaart zich achter het standpunt van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten om niet mee te werken zonder voldoende compensatie voor
de gemeenten.
Abonnementstarief
Wethouder Madeleine Bakker: ‘Voor het sociaal domein zijn we blij
met de extra gelden die we voor 2022 hebben gekregen. Dat zie je terug in de begroting en het positieve saldo voor het jaar 2022. Daarna
nemen de jeugdzorgmiddelen af.’ Zij haalt twee uitspraken aan van demissionair minister Hugo de Jonge die in het blad Binnenlands Bestuur
zegt niets aan de Wmo te zullen doen. Hij stelt dat gemeenten voor het
Wmo-abonnementstarief voldoende gecompenseerd zijn. Hij benadrukt
verder dat het abonnementstarief gehandhaafd moet worden en dat bij
de toekenning van huishoudelijke hulp niet gewogen mag worden wat
de inkomenspositie van iemand is. ‘Daarbij zie je het verschil van wat
gemeenten zien in de cijfers en ervaren met tekorten, en hoe Den Haag
ernaar kijkt. Die discussie is nog niet klaar.’

De projectgroep op de heuvel en de kinderen, voor wie het allemaal is bestemd aan de voet van de heuvel.
bijvoorbeeld balspelen. De afgelopen maanden bleek al dat anderen
kinderen uit de buurt graag met ouders en grootouders gebruik maken
van de speeltuinen.
Ontmoetingsplek
Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van
Tonningen is enthousiast: ‘Deze
speeltuin is een voorbeeld hoe burgers, gemeente en sponsors samen
een mooi resultaat kunnen boeken.
Vanaf het begin was het de bedoe-

Twee jaar samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel leverde tal
van contacten op met als resultaat
vriendschappen, nieuwe ideeën, het
verhandelen van spullen en hergebruik en nieuwe producten zoals
vogelhuisjes. Het bevorderen van
biodiversiteit is een ander voorbeeld waarin buurtbewoners elkaar
hebben gevonden. Bij elkaar is
voor meer dan 35.000 euro bijeen
gebracht waaronder ook geld van
de buurtbewoners’.

Energiearmoede
‘De afgelopen jaren hebben we de lastenontwikkeling voor de inwoners
laag weten te houden door financieel scherp aan de wind te varen’, zegt
Dolf Smolenaers. De lokale belasting, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing, stijgt gemiddeld niet meer dan 1,6%. Door een verschuiving
van de lastendruk van de rioolheffing naar de afvalstoffenheffing zijn er
echter wel wat verschillen tussen de verschillende typen huishoudens.
Voor alleenstaanden met een huurhuis daalt de lastendruk licht en bij
meerpersoonshuishoudens met een eigen woning is de stijging 2%. De
definitieve tarieven worden vastgesteld in de belastingverordeningen.
‘De gemeente kan niets doen aan energiebelasting en de tarieven. We
kunnen wel prestatieafspraken maken met de SSW over het duurzamer maken van woningen. Maar ook coöperaties hebben te maken met
grenzen van wat ze kunnen investeren en moeten een afweging maken
tussen verduurzamen en nieuwbouw.’ Smolenaers noemt dit een extra
pleidooi om de verhuurdersheffing af te schaffen.
Economie
‘We kunnen investeren maar dan is de vaag waarin.’ Wethouder Bakker
noemt een aantal maatregelen voor de economie. Sommige komen uit
het Crisis- en herstelplan. ‘Waar we vanuit de ondernemers heel veel
positieve geluiden op krijgen is het aanstellen van de bedrijfscontactfunctionaris Ellen van Tellingen.
Lees verder op pagina 3
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Kinderen genieten van de waterpompinstallatie.

DORPSWEG 158 Maartensdijk • 0346-212378
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk
17/10 • 10.30u - Ds. Johan Blok
Pr. Gem. Zuiderkapel
17/10 • 09.30u - Ds. H.I. Methorst
17/10 • 18.30u - Ds. J. van Dijk
Woudkapel
17/10 • 10.30u - Ds. Joost Röselaers
Maximaal 30 personen; aanmelden via
opgeven@woudkapel.nl
Evangelische Gemeenschap,
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
17/10 • 14.00u - de heer Jan Poot
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
17/10 • 10.30u - Communieviering
W. Sarot
Ger. Kerk (wijkgemeente
d’Amandelboom)
17/10 • 10.15u - Ds. W. Scherff
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn
(nog) besloten bijeenkomsten.
De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
17/10 • 10.00u - Ds. H. Versluis

2
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via
E:info@vierklank.nl

‘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.

Uw lokale
drukwerkspecialist

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Altijd dichtbij!
Parel Promotie

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

Tel. 035 - 577 12 82

Groenekan • 0346-211215
www.parelpromotie.nl

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Van het concert des levens
krijgt niemand het program
In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede dat is overleden
mijn zorgzame vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Herst. Herv. Kerk Groenekan
(Groenekanseweg 66)
17/10 • 10.00u en 18.30u dhr. J. de Boer
Onderwegkerk Blauwkapel
17/10 • 10.30u - Pastor C.J. Baan
Hollandsche Rading
PKN - Kapel
17/10 • 09.45u - Samendienst in
Ontmoetingskerk in Maartensdijk
Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk
17/10 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel
17/10 • 18.30u - Ds. M.P.D. Barth
Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
17/10 • 10.00u +18.30u Ds. A.J. Speksnijder

Groenekan
*11-11-1942

Zeist
†10-10-2021
Jaap Markusse
Corry Markusse
Frederiek de Putter
Bastiaan Baart
Jacomien BlokMarkusse en Eelke Blok
Imke Blok
Hidde Blok

Westbroek
Ned. Ger. Kerk
17/10 • 10.00u - Dhr. A. de Vreugd
17/10 • 18.30u - Ds. P. Egberts
PKN - Herv. Kerk
17/10 • 10.00u - Ds. G. van der Zanden
17/10 • 18.30u – Evangelist J. O. Verkerk

willen wij u hartelijk bedanken.

Westbroek, oktober 2021
De Katholieke kerkgemeenschap van de St Michaëlkerk
(Kerklaan, De Bilt) is op zoek naar de nabestaanden
in verband met een aankomende ruiming van graven:
Gezocht nabestaanden van de families:

Van der Plas-Moons, Maarseveen-Lubke,
Peeters-van Egmond, Klabbers-Nienaber
Melding:
info@katholiekekerkdebilt.nl of 030-220 0025 uiterlijk 01-11-2021

11/10/’91 - 11/10/’21

Hessenweg 196C
3731 JN De Bilt
Corrie is thuis. Er is aldaar gelegenheid tot afscheid nemen op
vrijdag 15 oktober van 19.00 – 19.30 uur.
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 16 oktober
om 13.00 uur in de aula van Begraafplaats Brandenburg, 1e
Brandenburgerweg 38 in Bilthoven.

Erwin Bosman
& Idelette Schuurman
Al 30 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd
Thomas & Lucy, Willemijn, Rosanna
familie en vrienden

Aansluitend zullen wij Corrie begeleiden naar haar laatste rustplaats
op Begraafplaats Brandenburg.
Daarna is er gelegenheid elkaar weer te ontmoeten in de aula van de
begraafplaats.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk
GRAVEN

|

URNENGRAVEN

|

URNENMUUR

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

Ook als het leven stopt,
gaat de liefde door!
Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |

PKN - Ontmoetingskerk
17/10 • 09.30u - Mevr. Ds. G. Morsink
St. Maartenskerk
17/10 • 09.00u - Gebedsviering;
A. Sonderman

Kees Wijnen
Uit aller naam:
Annie Wijnen - van den Bosch

Hoewel wij wisten dat het einde van haar leven naderde,
komt haar overlijden toch nog onverwacht.

R.K. St. Michaelkerk
17/10 • 11.00u – Gebedsviering
J. van Gaans en K. van Gestel

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan
(Groenekanseweg 66)
17/10 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd alle jaren en zeker
na het overlijden van mijn man

Cornelia Alberta
Markusse-Verhoef

Protestante Wijkgemeente
Oosterlichtkerk
17/10 • 10.00u - Ds. Evert van Leersum

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/10 • 10.00 uur spreker dhr. Adri van der Mast
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Overlijden melden?
0346 - 28 17 11

Voorheen

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

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

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland

of bel Kees van Asselt:

06 - 15 45 11 30.

kvanasselt.nl

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde.
wanneer deze ten einde is gekomen.
Graag denk ik.met u mee.
over tekst, muziek en locatie.

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6 - 1 0 2 7 5 5 8 5 (dag en nacht bereikbaar) .
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Bilts Belang en Beter De Bilt
samen naar verkiezingen
Lokale politieke partijen Beter De Bilt (grootste) en Bilts Belang (oudste) slaan de handen
ineen voor een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: ‘Weg met de
versplintering in de Biltse politiek! Centraal thema is ‘van meedenken naar meedoen’.
In de nabije toekomst is het echt
nodig dat bewoners niet alleen mogen meedenken; de beide partijen
zien graag dat ze meedoen. Dat zal
ook het motto zijn.

gekenmerkt door een constructieve
opstelling. Dankzij de samenwerking is men nog breder en dieper
verankerd in de Biltse gemeenschap met opgeteld tientallen jaren
politieke en bestuurlijke ervaring.
Verbinding
Met een nog grotere achterban in
Beter De Bilt en Bilts Belang staan de Biltse kernen.
voor eensgezindheid, daadkracht,
transparantie, verbinding en be- Lokaal
trouwbaarheid, wars van deelbe- Vanaf medio oktober zijn de parlangen en politiek geneuzel. Altijd tijen zichtbaar voor de inwoners

als ‘Lokaal De Bilt’. De leden van
beide partijen ontmoeten elkaar
binnenkort om kennis te maken en
een startsein te geven voor de campagne. De besturen hebben in een
eerder stadium kennis gemaakt en
zijn vol vertrouwen over deze samenwerking. Alle inwoners worden
uitgenodigd om mee te denken en liever nog - om mee te doen, als lid,
vrijwilliger of toekomstig raadslid.
Info via Info@lokaaldebilt.nl.

13 oktober 2021
Vervolg van pagina 1
Bij de mantelzorgwaardering in die in 2021 werd afgeschaft is nu een
win- winsituatie gemaakt door in 2022 bonnen te geven die ingeleverd
kunnen worden bij niet essentiële winkels en horeca die getroffen zijn
door corona. De mantelzorgwaardering is dus weer terug en lokaal te
besteden. Van de provincie krijgt de gemeente een bijdrage voor een
procesondersteuner voor de herontwikkeling van het RIVM-terrein en
de toekomst van de Schapenweide. Daarnaast kunnen we met steun
van de provincie voor drie jaar iemand aantrekken om samen met de
eigenaar van de grond en de bedrijven die zich op het RIVM-terrein
bevinden een toekomstperspectief neer te leggen voor als het RIVM
vertrekt. Belangrijk is dat het gebied een levendig onderdeel van de
Biltse economie blijft.’
Stimuleringspakket
Smolenaers gaat in op de cultuursector waarvoor in het Crisis- en herstelplan ook een pakket is. ‘Zzp’ers konden door de coronamaatregelen
lang niet werken in hun vakgebied. Naast wat landelijk gebeurt heeft de
gemeente ook een stimuleringspakket voor de lokale zzp’ers om hun
producten te kunnen gaan maken en hier uit te voeren, om daarmee te
zorgen dat die mensen weer een goede zwengel krijgen in de nieuwe
economie en weer het moois kunnen maken wat ze al die tijd hebben
gemist.’ Hij noemt ook de verenigingen die leden en vrijwilligers zijn
kwijtgeraakt.
Sport
Madeleine Bakker: ‘Bij sport is een gedifferentieerd beeld. We zijn met
de sportverenigingen in goed contact omdat we daarmee kansen hebben
door financiële regelingen vanuit het Rijk. Daarvoor is het lokaal sportakkoord afgesloten. We zijn bezig met een gezondheidsakkoord. Als
we het over sport hebben, hebben we het ook over het stimuleren van
bewegen en wat een sportvereniging daarin kan betekenen. Daarnaast
hebben we het Crisis- en herstelpakket met middelen om de verenigingen te helpen leden te behouden of terug te krijgen en vrijwilligers aan
zich te binden.’

De besturen van Bilts Belang en Beter De Bilt met v.l.n.r. Martijn Matse, William Blijham, Erik den Hertog, Pim
van de Veerdonk, Annelies Brielsman en Paulus Schuckink Kool.

Raadsbehandeling
Er is nu een positief saldo over 2022 van 1,3 miljoen euro. Eigen vermogen en schuld is nog wel zorgelijk. Dolf Smolenaers: ‘Dat ga je niet
oplossen met een positief meerjarensaldo. Daar moeten we aan blijven
werken.’ De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 in
een extra lange vergadering op 4 november. Met de vaststelling bepaalt
de raad hoe de middelen definitief worden verdeeld. Daarmee is de begroting kaderstellend voor de uitvoering van het beleid in 2022 en de
jaren daarna. De vergadering begint op 4 november om 16.00 uur en is
rechtstreeks te volgen via https://debilt.raadsinformatie.nl.

advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’
Nadia en Sanne van Tap DELA
De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker.
Opbrengst collecte
Van 13 tot en met 18 september is er door vrijwilligers van het Prinses
Beatrix Spierfonds gecollecteerd in Maartensdijk en Hollandsche Rading.
Samen hebben zij een fantastische opbrengst van € 2741,68 ingezameld
voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Dit jaar kon er ook
online of met een persoonlijke QR-code worden gedoneerd. Daardoor kon
dit bedrag van zo’n €800 nu ook worden meegeteld bij de totale opbrengst.
Aan De Keukentafel
‘Aan de Keukentafel’ is een maandelijks pop-up restaurant in de Vierstee
waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten en spreken. Open voor alle maatschappelijke en culturele achtergronden. Elkaar op weg helpen en naar
elkaar luisteren, een sociale gebeurtenis, ‘gevoed’ door gasten en vrijwilligers zelf. Op 14 oktober verandert de Vierstee in een pop-uprestaurant.
Het restaurant is geopend vanaf 18.00 uur en om 18.15 uur start het diner
tot 19.45 uur.
advertentie

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

Tap

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

www

Alleen donderdag

Hollandse

Hollandse

Alle stamppotten

Prei

Er is weer boerenkool

Elstar handappels

€0,99

en rauwkost salades

Heel kilo

100 gram

Gesneden
soepgroenten

€ 0,99

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

Grof of fijn
250 gram

Toscaans donker

Notenafdeling:

Nu

Maartensdijkse mix
Per bakje

Chocolate d’or
taart

Desem

€ 3,95

€ 2,69

Zak 5 stuks

Nu

€ 14,95

€ 2,49

Wortelcake
Nu

Kapucijnersschotel

€ 1,39

Zuurkoolschotel

€ 1,75

€ 4,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober.

100 gram

met jachtsaus gehakt en rookworst

100 gram

NIEUW...

Luxe maaltijden
met hertenrugfilet en fazant
Culinair genieten….
18
10

Onze bekende

Rozijnen bollen

€3,99

Er zijn weer natte noten,
tamme kastanjes, diverse
soorten pompoenen,de
lekkerste gieserwildeman
stoofperen en nog veel
meer seizoensproducten.

Van onze patissier

Van onze bakker

Vrijdag en zaterdag
Mosterd soep
½ liter

€0,99

€1,49

Heel kilo

Vers van de traiteur

19
10

20
10

Toscaanse scampi’s

€ 1,99

Gesneden

€0,99

met rijst

100 gram

Andijvie (grof of fijn)

400 gram

Zespri

€ 1,79

Kiwi's green

500 gram

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

0346 - 211330

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

info@agf-landwaart.nl

Zondag

Gesloten

www.landwaartculinair.nl

DONDERDAG

MAANDAG & DINSDAG
100 GRAM

DIVERSE VLEESWAREN*

0.99

vraag naar de voorwaarden

*

1 KILO

KIPDIJFILET

WEEKVOORDEEL
DIKKE RIBLAP OF
HACHEEVLEES
HOLLANDSE SUCADE

KIP CORDON BLEU
FILETLAPJES
GRIEKS OF NATUREL

500 GRAM

7.-

8.

98

ERWTENSOEP + ROOKWORST

4+1
GRATIS

SAMEN

50

GRATIS

SAMEN

8.-

WOENSDAG GEHAKTDAG
Half om half gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt

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

ONZE SPECIALITEITEN
VLEESWAREN TRIO
Gebraden Rosbief
Huisgemaakte beenham
Gebakken boterham

KAAS
3 X 100
GRAM

STOMPETOREN JONG

5.98

SALADE TRIO

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op:

4+1

WOENSDAG

6.

GRILLWORST + LEVERWORST

7.50

GRATIS

BIJVOORBEELD SLAVINKEN,
RUNDERVINKEN, GEHAKTSTAVEN

VRIJDAG & ZATERDAG

500 GRAM

4+1

ALLE VLUGKLAAR

Filet Americain
Grillworst salade
Kip-walnoot salade

3 X 100
GRAM

4.98

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 14 oktober t/m woensdag 20 oktober

500 GRAM

6.25

De Vierklank
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Woningbouw op ‘Hessingterrein’
Projectontwikkelaar Verwelius werkt al enige jaren in overleg met gemeente De Bilt en
Provincie Utrecht aan de herontwikkeling van het Hessingterrein. Al in 2010 heeft de
gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van woningen op deze locatie.
De grondeigenaar heeft in overleg
met de gemeente en provincie een
aangepast plan gemaakt. In 2018
zijn daarvoor de randvoorwaarden
door de gemeenteraad vastgesteld.
Belanghebbenden zijn betrokken
in werksessies en (digitale) infosessies. De resultaten hiervan zijn
meegenomen bij de uitwerking tot
het ontwerpbestemmingsplan en
concept beeldkwaliteitsplan zoals
die nu ter inzage liggen.
De plannen
De huidige plannen bevatten meer
type woningen zoals vrijstaande
villa’s, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen en er komen ook huurwoningen in het
middensegment. Ook staat in de
plannen beschreven hoe de woonbuurt wordt ingepast in de groene
omgeving, die deel uitmaakt van
het van het Nationaal Natuur Netwerk en De Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Er is gezocht naar
mogelijkheden om aanwezige
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Extra aandacht voor
vrijhouden trottoirs
door Guus Geebel
Sinds 2000 vindt in Nederland de eerste week van oktober de Week
van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar van maandag 4 tot met
vrijdag 8 oktober. Ieder(in), de koepelorganisatie en landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, is de
initiatiefnemer. In De Bilt en Bilthoven wordt speciale aandacht
geschonken aan het vrijhouden van stoepen.

Rond 19.30 uur was er nog steeds een aardige inloop. (foto Henk van de
Bunt)
via de bestaande ontsluiting op de
Utrechtseweg. Tijdens de inloopavond op 6 oktober in H.F. Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt van 17.00 tot

rende documenten, waaronder het
beeldkwaliteitsplan te bekijken en
hierop te reageren. De documenten
zijn ook online in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijke-

Wethouder Anne Brommersma, gebiedsbeheerder Albert Noorlander en
gebiedsmakelaar Maarten Linssen met de sjablonen.
Op verschillende plaatsen waar
wel eens auto’s of fietsen het trottoir blokkeren werden met sjablonen teksten met een afbeelding op
de stoep gespoten. Voor mensen
met een beperking kan dat een
grote belemmering zijn. Degene
die een fiets op het voetpad plaatst
of de auto op de stoep zet is zich
meestal niet bewust van de impact
die dit heeft op gebruikers van
de stoep. Vandaar deze bewustwordingsactie. Wethouder Anne Anne Brommersma ontvangt een
Brommersma spoot op donderdag pluim.
7 oktober op de hoek van de Julianalaan en de Koperwieklaan met biologisch afbreekbare krijtspray de
eerste tekst op de stoep. Van de Werkgroep Inclusie ‘De Bilt voor Iedereen’ waren Ineke Stienstra, Yvonne Wesseling en Wilma Dijkstra bij
deze starthandeling aanwezig. De wethouder kreeg van Yvonne Wesseling een echte pluim voor haar inzet voor een toegankelijke gemeente.

Naast PvdA, CU, SP en fractie Brouwer stemden in 2018 ook GroenLinks, Beter de Bilt en Forza De Bilt
tegen de ruimtelijke randvoorwaarden. Woensdagavond vertolkte de SP het nog eens: er moeten ‘betaalbare
woningen en niet in de natuur’ komen. (foto Henk van de Bunt)
ecologische, cultuurhistorische en
landschappelijke kwaliteiten in de
omgeving te versterken. Zo wordt
bijvoorbeeld ruimte gegeven aan
de wens van betrokkenen om een
bredere ecologische verbinding te
realiseren, aansluitend op de faunapassage Griftenstein onder de
Utrechtseweg.

21.00 uur kon men zich uitvoerig
laten informeren bij de verschillende gesprekstafels over de plannen en hierover vragen te stellen.

plannen.nl. De stukken liggen ook
ter inzage in het gemeentehuis. Na
13 oktober worden de reacties op
de plannen verwerkt in een definitief bestemmingsplan en beeldVervolg
kwaliteitsplan. Naar verwachting
Iedereen heeft de mogelijkheid zal de gemeenteraad in december
om tot en met 13 oktober 2021 2021 hierover een besluit nemen.
het
ontwerpbestemmingsplan 				 [HvdB]
Utrechtseweg 341 en bijbeho-

Inloopavond
In het plan is ruimte voor 68 rijwoningen, 38 twee-onder-een-kap
woningen, 22 vrijstaande woningen en 2 patiowoningen. Om de
ontsluiting op de Utrechtseweg
mogelijk te maken wordt een
nieuw kruispunt gerealiseerd. Het
ontwerp gaat uit van een volledige aansluiting in twee richtingen
in combinatie met voorsorteerstroken en verkeerslichten. Voor
langzaam verkeer is een veilige
oversteek in de vorm van een vrijliggend fiets- en voetpad opgenomen. De twee beoogde patio woningen gepland ten noorden van Daar, aan de zuidzijde van de Utrechtseweg, moet het dus allemaal
het plangebied, worden ontsloten gebeuren (foto Nienke van Weele)

Zo ziet het eruit op de stoep.
advertentie

De wethouder spuit de eerste
tekst met afbeelding.

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
WITTE BOLLEN

Krachtinstallaties
Lichtinstallaties

Per 6 nu

Beveiliging

25%
KORTING
25%
KORTING

Telefooninstallaties
Computernetwerken

*

op Marc Jacobs

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

*

op Marc Jacobs
Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

•
•
•
•
•

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

Bezorgers gezocht voor De Vierklank!

Diverse wijken in De Bilt en Bilthoven.
winkels
Meld je aan via info@vierklank.nl

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

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

€ 1,80
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF
ZE ZIJN
!
ER WEER
Van € 5,60 nu €

4,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan
Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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STIJVE RUG
BIJ HET
OPSTAAN?

29-5-2017 14:26:58

LAGE RUGPIJN?

Staat u altijd met een
stijve rug op?
Na een nacht slapen.
Na langdurig zitten.
Heeft u een zeurend
gevoel en moet u echt
in beweging komen
voor tijdelijke
verlichting?
U bent niet de enige.
Veel mensen kampen
met sluimerende
onderrug klachten.

■ NIEUWE KEUKENS
■ KEUKENRENOVATIE
■ KAMER EN SUITE

OOG

■ RADIATORBETIMMERINGEN

voor detail
EN UW WENSEN

■ (INLOOP-) KASTEN
■ KANTOOR- EN
WINKELINRICHTINGEN
■ TAFELS

Deze klachten beperken
u in wat u zou willen
doen. Als u er niks aan
doet, komt u er misschien nooit vanaf.
Vooral is u er al een tijd
mee rondloopt, zal het
niet vanzelf weggaan.
Onze combinatie van
NIEUW IN DE BILT
chiropractie en
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET
fysiotherapie is een zeer
ALLE ZORGVERZEKERAARS!
effectieve combinatie
voor het behandelen
van rugklachten. Vele
Benieuwd of wij ook iets voor uw klacht en behandeling.
duizenden mensen ging u kunnen betekenen? Krijg
Boek uw gratis screening op
u tevreden voor.
direct vrijblijvend advies over www.resultcare.nl

GRATIS
NG
SCREENI

9,1

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

Akker 16 • De Bilt • 085 210 3706 • info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL
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Feestelijke viering oprichting
Stichting Vrienden van het
Heidepark

13 oktober 2021

Standbeeld
‘bonnenkoningin’ Jacoba
van Tongeren onthuld

door Henk van de Bunt

door Henk van de Bunt

Afgelopen zaterdag werd onder een stralende zon en met taart gevierd dat dit jaar de Stichting
Vrienden van het Heidepark is opgericht. Doel van de stichting is het behoud van het
park als natuur- en wandelgebied en het vergroten van de betrokkenheid
van bezoekers en gemeente, bij het Heidepark.

Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren is vereeuwigd in een standbeeld in
Amsterdam. Onder andere burgemeester Femke Halsema en voorzitter
van het Amsterdams 4 en 5 mei comité Job Cohen waren aanwezig bij
de goed bezochte (400 aanwezigen) onthulling van het beeld zondagmiddag op het pleintje tegenover de Antillenstraat in Amsterdam-West,
waar Van Tongeren woonde. Jacoba heeft lange tijd, voor de oorlog, in
Groenekan gewoond. De Amsterdamse burgemeester Halsema zei o.a.
‘Jacoba van Tongeren zal in onze stad nooit meer onzichtbaar zijn’.

In 1926 kocht de gemeente De
Bilt het Heideparkterrein met als
doel dit als bouwterrein te exploiteren. Het gebied dat in die tijd
als exercitieterrein bekend stond
was in gebruik als oefenterrein
van de artillerie uit Utrecht. Na
de aankoop drong bij de gemeente het besef door dat men zuinig
om diende te gaan met de heide
en niet alles moest opofferen aan
de steeds groeiende villaparken
die toen in opkomst kwamen. Er
werd gepleit om slechts een klein
deel als bouwterrein te verkopen
en het grootste deel als natuurmonument te bewaren. Er werd voor Stichtingsvoorzitter Inge van de Pavoordt begroette ook voorzitter Ben
het laatste gekozen en zo kon het Verwiel (Vrienden van het Van Boetzelaerspark), die als adviseur was
Heideparkterrein als natuurgebied opgetreden.
behouden blijven.
wezig is. Het is ca 23 ha groot en de Montessorischool of van de ScouWerkverschaffing
maximale rondgang om het gebied tinggroep maken regelmatig gebruik
Het Heidemeertje bestond in die is 2,5 km wat neerkomt op een wan- van het Heidepark.
tijd nog niet. In de jaren dertig van deling van een half uur. Het natuur- Stichtingsvoorzitter Inge van de
de twintigste eeuw is het als werk- gebied heeft een belangrijke recrea- Pavoordt vertelde de ongeveer 30
verschaffingsproject aangelegd net tieve functie. De zandstrandjes van aanwezige vrienden en een 15-tal
zoals het oude Biltsche Meertje in het Heidemeertje zijn voor de jeugd trouwe viervoeters over het feit dat

Jacoba van Tongeren en de verzetshelden van Groep 2000 bleven altijd
vrijwel onbekend, tot dat haar neef Paul van Tongeren (Bilthoven) haar
memoires vond en op basis daarvan een boek over haar schreef, dat in
2015 verscheen. Tijdens de plechtigheid op 10 oktober vertelde Paul
van Tongeren, dat hij telefonisch was geïnformeerd, dat in Groenekan
er een nieuwe straat naar Jacoba zal worden genoemd. Raadslid Henk
Zandvliet had hier de aanbeveling voor gedaan.
Bonnen
In 1940 richtte de enige vrouw in de top van het Amsterdamse verzet
een verzetsgroep op, Groep 2000. De circa 150 leden zorgden in de
Tweede Wereldoorlog voor schuiladressen, voedselbonnen, persoonsbewijzen en medische hulp aan zo’n 4500 onderduikers.
Van Tongeren stond ook wel bekend als de ‘bonnenkoningin’, omdat
zij onder haar kleding een speciaal vest droeg waarin zij duizenden
bonnen kon smokkelen. De leden waren niet bekend onder hun naam,
maar hadden allemaal een nummer. Ook de onderduikers en onderduikadressen kregen een speciale code en nummer, die de Duitsers niet hebben achterhaald.

Bilthovenaar Paul van Tongeren bij het zojuist onthulde beeld van zijn
tante. (foto Coby Merkens)
Wethouder Madeleine Bakker-Smit: ‘De gemeente is erg blij met zulke initiatieven’.
De Bilt. Gedurende de oorlogsjaren
stonden er verscheidende bunkers
op het terrein, die in het begin van
de jaren vijftig grotendeels zijn opgeblazen.
Het Heidepark is het enige restant
heide dat nog in de gemeente aan-

een ideale speelplaats. Honden mogen er zwemmen, waardoor het
Heidepark voor hondenliefhebbes
een heerlijk uitlaatgebied is. Voor
omwonenden vormt het wandelgebied een belangrijk sociaal trefpunt.
Ook kinderen van de naastgelegen

de coronalockdown een belangrijke
reden is geweest om de Stichting op
te richten: het Heidepark bleek een
zeer waardevolle omgeving voor
een ieder die even naar buiten wilde.

Handhaving krijgt
nieuwe auto

Gemeente
Vanuit de gemeente waren wethouder Madeleine Bakker-Smit en
gebiedsmakelaar Maarten Linssen
aanwezig. De gemeente is erg blij
met het initiatief dat is genomen
en had een 3-tal informatieborden
meegenomen die aan de ingangen
van het park geplaatst zullen worden. Met behulp van de QR-code
op de borden wordt de bezoeker
meteen naar de website van het heidepark geleid waar meer informatie
over de stichting en het Heidepark
te vinden is .

De nieuwe stichting is altijd op
zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen op de klusochtenden (de
volgende is op zaterdag 6 november van 9-12 uur).Tevens zijn donaV.l.n.r. Gebiedsmakelaar Maarten Linssen, voorzitter Inge van de Pavoordt ties zeer welkom voor de aanschaf
van goed gereedschap.
en wethouder Madeleine Bakker-Smit met de drie informatiebordjes.

Donderdag 7 oktober namen de Handhavers (voorheen BOA’s) onder
leiding van burgemeester Sjoerd Potters een nieuwe handhavings-bus in
ontvangst; deze werd op Jagtlust afgeleverd. Het nieuwe vervoermiddel
is een hybride uitvoering en multi inzetbaar. [foto Henk van de Bunt]

De beste kwaliteit
van de op één na
beste slager!
LIMOUSIN RUNDERSTOOFLAPJES

Heerlijk om te stoven. Vers uit Frankrijk, fijn van draad,
mals & mager! Voor een ultieme stoofpot!!
Krokant aanbakken; ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram

6,75

KIPFILET SCHNITSELS

Pure magere kipfiletschnitzel, lekker gepaneerd &
gekruid met een lichte kerrie paneer omwikkeld...
Zachtjes braden in ruim boter; ca 6 tot 8 min. 100 gram

1,25

VARKENSHAAS IN ROOMSAUS

Om even te roerbakken. Met o.a. varkenshaas,
champignons & bospaddestoelensaus. Lekker voor bij
de pasta; zachtjes roerbakken; ca. 8 tot 10 min.100 gram

1,85

FRANS RUNDERROLLETJE

Met o.a. biefstukschnitzel, gevuld met rode ui, brie &
rucola. Heerlijke combinatie en lekker mager....
Kort bakken; ca 4 tot 6 minuten in ruim boter 100 gram

2,25

SLAGERS GOULASH

Met véél vlees, paprika, ui, lekker met bijvoorbeeld witte
rijst of aardappelpuree of een keer met pasta???
Alleen even opwarmen en smullen maar...
100 gram

1,35

MINI KIPROLLADE

Gemaakt van gekruide kippendijen, opgerold als rollade
Lekker voor in de pan of in de oven. Ca. 150 gram per
stuk; ca. 25 - 30 min. op 150°C
100 gram

1,35

:
TIP VAN DE WEEK
E ROOKWOMERNST7,50
EP + 1 FIJN
SA
ERWTENSO
warmen
inatie: Alleen even op
Een super herfstcomb
,95
OOFLAPJEt S
100 gram 0
KALKOEN ST
n of een malse ragou
Heerlijk om te stove

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00
Kijk voor nog meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 oktober t/m zaterdag 16 oktober.
Zetfouten voorbehouden.

Biltse Streekmarkt
Op 15 oktober van 15.00 tot 19.00 uur is
er de Biltse Streekmarkt. Daar staat lokaal
geproduceerd, gezond en milieuvriendelijk voedsel centraal. Naast voedsel hebben ook enkele non-food ondernemers
een plek, duurzame producten met een

transparant, goed verhaal. Er is veel te
koop maar ook van alles te eten en te
proeven. Voor de kinderen is er een eigen
activiteit en er is livemuziek. De Biltse
Streekmarkt vindt plaats op een nieuwe
locatie; kinderboerderij De Schaapkooi in
Bilthoven, achter het lichtruim. Kijk voor
meer informatie op biltsestreekmarkt.nl.

Lezingencyclus
Bilthovense Kring
Op 18 oktober gaat de jaarlijkse lezingencyclus bij de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie weer van start. De
aftrap wordt verzorgd door Prof. Andreas
Kinneging, die vorig jaar veel lof oogstte

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ACCU BLADBLAZER ƒ
ELEKTRISCHE
BENZINE BLADBLAZER
BGA 45

ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 235
BGE

ELEKTRISCHE
BLADBLAZER
GRASMAAIER

169
NU€VOOR

71RME 339 C

ACCU
BG
GRASMAAIER
RMA 443 C

56

AP 200 + AL 101

€ 329
VAN € 119,NU VOOR

€ 149* € 109,-*
€ 299*
€ 129,-

€ 699

ACCU
GRASMAAIER
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ NU
899 VOOR
VAN € 339,-

€ 599* €

€ 749*
299,-*

met zijn formidabele boek De onzichtbare
maat. Er zijn zeven maandagavonden: de
start is op 18 oktober om 20.00 uur in de
Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven.
Aanmelden via de website : www.bilthovensekring.nl

GENIET VAN
DE STIHL
NAJAARSACTIES!
*acties zijn geldig tot 15-12-2021
PARTNER
LOGO

ACCU BLADBLAZER
* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BGA 57
NU VOOR

€ 129,-

MET 1 AK 20
ACCU
EN LADER
De acties zijn geldig
tot 30/06/2020.

VAN € 327,- NU VOOR € 269,- *

MET 2 AK 20
ACCU EN LADER.
VAN € 466,- NU VOOR € 369,-*

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/OF REPARATIE AAN UW TUINMACHINES BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.
VOOR MEER NAJAARSACTIES BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM OP DORPSWEG 47 B.
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Heropening Voedselbankwinkel in 2022
Op zoek naar vrijwilligers
door Henk van de Bunt
Voedselbank De Bilt streeft naar heropening van de winkel in 2022. Voor de corona-uitbraak
konden gebruikers hun eigen boodschappen uitkiezen in de winkel. Samen met een
gastvrouw /gastheer werd het voedselpakket samengesteld. Zo werd rekening
gehouden met de eigen wensen en voorkeuren van de gebruikers.
Bestuurslid Trudie Siegerink licht
toe: ‘Door de corona-uitbraak
moest de Voedselbank de winkel
sluiten. Het was niet mogelijk in
de kleine winkelruimte voldoende
afstand van elkaar te houden. Nu
worden door vrijwilligers voedselpakketten samengesteld, die de gebruikers kunnen afhalen. Er wordt
voor gezorgd dat er voldoende gezonde producten in het pakket zijn
en ook wordt rekening gehouden
met bijzondere wensen zoals vegetarisch eten. Maar het is niet mogelijk dat gebruikers zelf kunnen kiezen en producten van hun voorkeur
kunnen meenemen’.
Vrijwilligers
‘Nu het lijkt dat het Coronavirus
terrein verliest, treffen de vrijwilligers van de Voedselbank voorbereidingen tot heropening van de
winkel. Gebruikers kunnen dan
weer hun eigen producten kiezen.
Dat vraagt wel extra veiligheidsmaatregelen. Omdat er in de winkel niet al te veel ruimte is, zal er
worden gewerkt met een tijdslot.
Elke gebruiker krijgt een bepaalde
tijd toegewezen waarop hij of zij
kan winkelen. Daardoor kan het

nodig zijn dat de uitgiftedagen met
een dag uitgebreid moeten worden.
Naast de dinsdag en de vrijdag, zal
de winkel dan ook op donderdag
open zijn.
Voor de heropening van de winkel
zijn meer vrijwilligers nodig. De
Voedselbank heeft door de coronaperiode veel vrijwilligers verloren’.
Voor het team social media zoekt
de Voedselbank versterking met iemand die dit leuk vindt en kan werken met Facebook, en/of Instagram
en Twitter.

permarkten of gekocht van geld uit
donaties. Voor deze functie ben je
minimaal 4 uur per week beschikbaar. Vrijwel elk dagdeel is er werk
te doen in het magazijn.

Rijden
Het team chauffeurs of bijrijders Ook Roelof de Boer (coördinator magazijn) hoopt dat de winkel weer snel
kan ook versterking gebruiken: Met open kan.
de Voedselbankbus worden voedingswaren uit lokale supermarkten
opgehaald. Ook zijn er wekelijks
ritten naar Utrecht en naar Arnhem.
De Voedselbank is op zoek naar
chauffeurs of bijrijders. BeschikOproep
baarheid van minimaal 4 uur per
De Voedselbank doet een dringen- week, voornamelijk in de ochtend.
Met een oude foto van Toen en een nieuwe opname van Nu gaan
de oproep voor vrijwilligers. Er is
Rienk Miedema (Toen) en Henk van de Bunt (Nu) door de zes kereen tekort aan gastvrouwen/gast- Aanmelden
nen van De Bilt op zoek naar veranderingen.
heren; de vrijwilliger begeleidt de Voedselbank de Bilt biedt voedselgebruiker in de winkel en helpt bij hulp aan mensen die in ernstige fihet maken van keuzes. Je bent be- nanciële problemen zijn geraakt en
schikbaar op dinsdag of vrijdag, of die de gemeente de Bilt wonen. De
in 2022 ook op donderdag. Het gaat Voedselbank geeft voedsel dat is
om 4 uur wekelijks of een maal per gedoneerd en/of is gekocht dankzij
14 dagen.
financiële donaties.
Ook voor een magazijnvrijwilliger Heb je interesse of wil je meer weis er veel te doen: Samen met col- ten? Ga dan naar de website https://
lega vrijwilligers beheer je de voor- voedselbankdebilt.nl
raad voedingsmiddelen. De voor- of bel: 030 7514601; op dinsdag en
raad wordt dagelijks aangevuld vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur of
met overtollige producten uit su- spreek het antwoordapparaat in.

Van Noord naar Zuid
Toen en Nu

Micha de Winter:
een veelzijdig mens
Het theatergesprek met Micha de Winter tijdens ‘In de Hoofdrol’ was een dramatische
voltreffer. Het vond op 3 oktober plaats bij Theater in ’t Groen.
Micha de Winter, onlangs vertrokken uit Groenekan naar het Gelderse
Rijswijk, is emeritus hoogleraar
pedagogiek en een veelzijdig man.
Ook in Groenekan was hij op zijn
best als vrijwillige brandweerman,
die als nieuweling het jaarlijkse uitje
moest organiseren.
Door de open aanpak van bedenker
en presentator Nelly van der Geest,
zelf theatermaker, kwamen verschillende episodes uit zijn leven treffend

aan bod. De vertelling werd afgewisseld met korte toneelimprovisaties door vier acteurs, ondersteund
door pianist Peter Hubert.
De wetenschapper De Winter is geen
studeerkamergeleerde, zo bleek. Hij
trekt er het liefst op uit om kinderen
– dichtbij en veraf – die echt in de
knel zitten, te ondersteunen. Bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp
in Dafur met duizenden getraumatiseerde kinderen.

De emoties werden tijdens het gesprek ook voor het aanwezige publiek bijzonder voelbaar toen hij
vertelde over de familiekoffer met
herinneringen van zijn joodse ouders over de tweede Wereld Oorlog.
Jaarlijks komt de familie De Winter
bijeen om de herinneringen levend
te houden. Ronduit indrukwekkend
om te zien hoe de vier acteurs dit gegeven dramatisch uitdiepten aan de
hand van een brief uit de koffer.
			
(Giep Hagoort)

De Lombok stond in tijden van weleer aan de Dorpsweg (76-78) in
Maartensdijk op de plaats waar nadien het pand van woninginrichting
van Woudenberg werd gebouwd en dat tegenwoordig ruimte biedt voor
begrafenisondernemer Kees van Asselt.
Het wijkje was in een L-vorm gebouwd en telde oorspronkelijk acht
huizen. Twee hiervan stonden met de voorgevel aan de Dorpsweg; de
overige zes stonden aan de achterzijde in een rij hier haaks op, als
een lange poot van de L. Tussen het linker-huis aan de Dorpsweg en
de kruidenierszaak - waar thans een makelaardij is gevestigd - liep de
Lomboksteeg. De Lombok is in 1969 afgebroken.

De situatie anno 2021: v.l.n.r. de voormalige kruidenierszaak en het
pand van de woninginrichter. Uiterst rechts pand nr. 64, waarin ooit een
zuivel- en levensmiddelenbedrijf was gehuisvest (zie op de oude foto).

De herfst met storm en regen
geeft langere files op wegen
door veel vallend blad
wordt het vaak ook nog glad
maar ja, wat doe je daar tegen
Spontaan slotapplaus voor deze intense theaterervaring waarin ook nog De Winters’ klarinetspel van Jiddische
melodieën te aanschouwen was. (foto Hans Lebbe)

Guus Geebel

Limerick

advertorial

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

BENG! vol op stoom

daar past een gloednieuw logo bij

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

Je kent ons toch? BENG! De onafhankelijke lokale energiecoöperatie
TUINSPECIALISTEN

van en voor bewoners van heel De Bilt. Nu acht jaar onverminderd

BOOMSPECIALISTEN

actief. Voor meer energiebesparing. En voor het lokaal opwekken

Een goed tuin- en beplantingsplan is een

Bomen zijn meer dan alleen een stam

belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp

met wortels, takken en blad. Naast de

van uw tuin. We maken daarin een ver-

natuurlijke waarde is er meestal ook

taalslag van al uw tuinwensen naar het

sprake van emotionele waarde. Of het

type tuin dat bij uw behoefte past. Of

nu gaat om boomonderhoud, -behoud,

u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-

snoei

houdsarm of een ware belevingstuin

zullen uw vragen met de grootste zorg

voor mens en dier, bij ons bent u aan het

behandelen en u helpen een juiste keus

juiste adres.

tussen groen en emoties te maken.

of

kap,

onze

boomexperts

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38 | 3738 JX Maartensdijk | 06 52 46 82 10
Dalweg 38 | 6865 CT Doorwerth | 06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

van eigen duurzame energie. Steeds meer mensen doen mee
en steeds meer nieuwe projecten starten. Daar past een
gloednieuw logo bij. En een nieuwe toegankelijke website.
Kijk maar, op www.bengdebilt.nl En doe óók mee.
Je hoort het vaker van ons: bespáren van energie staat op
nummer 1. Onze vrijwillige energieambassadeurs helpen
je graag daarbij, met kennis en met hart en ziel. Daarnaast
is er veel meer duurzame stroom nodig. Om gas en ‘grijze
stroom’ te vervangen - hoe
sneller hoe beter. BENG!
stimuleert daarom zonnepanelen op kleine daken
en begeleidt projecten op
grote daken. Maar dat zal
Kijk op www.bengdebilt.nl
nooit genoeg zijn. Dus zoeSteun ons als lid of wordt
ken we samen met omwovrijwilliger. Doe mee! Je bent
nenden in de zes kernen
welkom.
ook naar geschikte plekken
voor zonnevelden.

Waarom?

MENS is ook…
DE BOODSCHAPPENPLUSBUS

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen
De Kwinkelier 50a | 3722 AS Bilthoven
030-7855243 | info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Vanaf oktober rijdt de bus weer van dinsdag
t/m vrijdag en er is een gevarieerd aanbod voor
u. Zo kunt u gaan winkelen, naar een museum,
het strand of een rondrit maken met lunch. Meer
info: www.mensdebilt.nl of mail/bel naar plusbus@mensdebilt.nl, 0346-214195.

HET MELDPUNT ZOEKT VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers rijden mensen die geen eigen vervoer hebben en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, met eigen auto, naar
afspraken op medisch gebied, kapper etc. Wij zijn
op zoek naar vrijwilligers, zowel flexibele chauffeurs als telefonisten om de ritten te organiseren.
Ook zoeken wij een mede-coördinator, om alles
in goede banen te leiden. Meer info: d.reitsma@
mensdebilt.nl, 030-2287799 (9.30-12.30 uur).

Maak van álle kamers in
uw huis een groene oase!!!
Nu kiezen uit onvoorstelbaar veel groene én bloeiende
kamerplantenenbijdekassaeenjoeperdvaneen
korting incasseren. Nu de dagen korter en
donkerder worden is het een uitstekend
idee om het hele huis aan te kleden met
“groen”, uw eigen binnentuin en uw
eigennatuurlijkeluchtzuiverings
installatie. Da’s niet alleen prachtig, maar ook zéér gezond !!

25%

Daarom werkt BENG! aan steeds meer projecten rond
besparing, energieopslag en elektrische deelauto’s.
Projecten waarbij bewoners meedenken, meedoen en
meeprofiteren.

Nieuwe secretaris
In onze vernieuwde organisatie zoeken we een secretaris die dit proces ondersteunt. Krijg jij daar energie van?
Bekijk de vacature op www.bengdebilt.nl/vacatures

Wij zijn
leverancier
van o.a.
Family Cards,
Belarto
en Buromac.

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kassakorting
op álle kamerplanten
Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl
zie ook: webshop.vaarderhoogt.nl • Aanbieding geldig t/m dinsdag 19 oktober

• Omdat de wereld behoefte heeft aan energie zonder
dat het klimaat verandert
• Omdat daar afspraken over zijn gemaakt, in Parijs en in
het Klimaatakkoord
• Omdat die afspraken ook goed zijn voor De Bilt en de
uitvoering haast heeft
• Omdat we als inwoners en ondernemers daarbij zelf
het heft in handen moeten nemen
• Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen nog
comfortabel kunnen wonen en leven.

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

Ook zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

De Vierklank
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Polderproza in honderd Haiku’s
Binnenkort verschijnt een nieuw boek met teksten die u wellicht al kent van de achterpagina
van De Vierklank, ‘Polderproza in honderd Haiku’s’. Dit boek is voortgekomen uit de
creatieve samenwerking van Tamira Aarts en Karien Scholten, waarbij met
nadruk het samen doen de toverformule bleek.
Jullie hebben een prachtig, meer
dan 200 pagina dik boekje samengesteld. Prachtig geschreven en
geïllustreerd. Een boek dat je in
één adem kan uitlezen, maar waar
je ook af en toe in kan bladeren,
om enkele verhaaltjes nogmaals
tot je te laten doordringen. Het
lezen ervan roept wel vragen op,
o.m. over jullie achtergrond.
Karien doet een boekje open:
‘Oorspronkelijk heb ik gewerkt
in de gezondheidszorg, als fysiotherapeut in Utrecht en gemeente
Maartensdijk. Getrouwd met een
dierenarts voel ik me zeer verbonden met het boerenleven. Er komt
vaak een dier met problemen op
ons pad. Daarnaast heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Zoals bijna
25 jaar gymnastiek voor ouderen,
10 jaar actief in de organisatie
van ‘Westbroek Ontmoet’ en het
schrijven van een boek ten bate
van de restauratie van korenmolen
De Kraai in Westbroek. Daarmee
heb ik Tamira Aarts leren kennen.
Zij was toen naast haar werk voor
een uitgever actief op het melkveebedrijf van haar man. Zij bood aan
de opmaak van het boek te verzorgen en samen zaten wij urenlang
achter het beeldscherm van de
computer. Het resultaat mocht er
zijn. Een oplage van 1000 boekjes
is enthousiast over de toonbank
gegaan. Inmiddels is Tamira moeder van twee kinderen en werkt zij
nu in de gezondheidszorg. Desondanks bood zij wederom aan mij
te helpen. Zo zaten we weer 100
Haiku’s, verhalen en een meervoud aan foto’s lang achter de pc.’

Boek-kunst
Tamira Aarts werkte indertijd als
Desktop Publisher (DTP) voor een
uitgever. Zij deed de opmaak voor
verschillende soorten boeken. Ervaren DTP’ers zijn hun gewicht in
goud waard. Dat heeft Tamira ook
met dit boek weer overduidelijk
bewezen. Als grafisch vormgever
gaf zij een artistieke draai aan de
opmaak van foto’s en tekst. Waardoor liet zij zich inspireren? Tamira
kijkt terug: ‘De overdaad aan foto’s
gaf mij de gelegenheid te spelen
met tekst en beeld. Nadat we het
lettertype en de indeling hadden
vastgesteld ontstond het ontwerp
spontaan. Op gevoel werken was
een heerlijk avontuur. De foto’s
moeten de gedachtesprongen van
Karien ondersteunen. Ik heb de
hele trukendoos opengetrokken om
te realiseren wat wij voor ogen hadden. Toch ook weer foefjes bijgeleerd als de computer niet begreep
hoe wij de foto’s wilden presenteren.’ Schrijf jij zelf ook Haiku’s?
‘Het maken van Haiku’s werkt aanstekelijk. Ik ben er ook mee gaan
stoeien. Ik schreef er één voor een
boekenlegger: Weten waar je bent Het begin van herkenning - De boekenlegger.’

Deze gele gast - Staat al weken voor
de deur - Zonder te bellen. Samen
met een foto en een toelichting ingezonden als grap om te delen. De
reacties die daarop volgden waren
een reden om nog meer verhalen in
te sturen.’

Waar komt je fascinatie voor de
natuur vandaan?
Karien: ‘Wat ik wil delen is de verwondering. Een rijkdom die voor
het oprapen ligt, waar je gelukkig
van kunt worden. De uitnodiging
om de wereld te bekijken vanuit een
andere hoek. Tijdens het hardlopen
in de polder staan mijn zintuigen op
scherp, vallen me dingen op. Geluiden, de geuren, de kleuren, puur
en eerlijk brengen mij woorden in
het ritme van de Haiku. De verrassingen van het moment zetten mijn
geest open. Het nodigt uit om ervaringen, recent en uit het verleden,
aan elkaar te knopen.
Maar niet alles wat ik schrijf heeft
betrekking op de natuur. Verhalen
gaan ook over wat er onder de mensen speelt, onze houding tot elkaar,
nieuwe kwetsbaarheid van de moderne maatschappij. Veranderingen
in een leefgebied hebben invloed
op de samenleving van zowel mens
als dier. Een zorg waar jong en oud
Honderd Haiku’s
mee worstelen. Soms krijg ik foto’s
Karien Scholten kijkt terug op hon- en verhalen aangeboden om wat
derd Haiku’s voor De Vierklank. mee te doen.’
‘Het begon met een grapje. Bij
thuiskomst van de vakantie stond Iedere week een verhaaltje inleop de stoep bij de voordeur een veren, is dat niet moeilijk?
hoge, geel bloeiende plant. Alsof ‘Het is heerlijk om in gedachten
hij daar was blijven wachten op te spelen met woorden. De Nederonze terugkeer. Daarmee ontstond landse taal biedt zoveel mogelijkde eerste Haiku voor De Vierklank: heden. De manier waarop je woor-

Kinderboek om te lezen
of voor te lezen
Het is niet vanzelfsprekend dat je op je oude dag, 95, nog een boek gaat uitgeven; zeker niet als
je geen schrijver van beroep bent en zelfs vroeger op school bang was een opstel te
moeten schrijven. Gidi Croes uit Bilthoven schreef ‘Raka de eilandkabouter’.
Gidi: ‘Ik kan het alleen maar ver- Lezersactie
klaren doordat ik van prille jeugd af Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter beschikking
aan nieuwsgierig ben geweest. En gesteld. Om in aanmerking te komen stuurt u een mail met in het onna een lang leven met vele ups en derwerp ‘Raka’. De boeken worden onder de geïnteresseerden verloot.
downs kreeg ik behoefte hierover Iedereen krijgt bericht.
te schrijven. Puur voor mijn eigen
plezier: gedachtespinsels, verhalen
voor (zeer) oud en jong’.
vriendschap, de gevolgen van pesten en eenzaamheid, de relatie tus‘Het nu uitgegeven boekje is in de sen gezelschap en welbevinden, het
eerste plaats een voorleesboekje fijne gevoel dat hulp bieden geeft
voor kinderen vanaf 5 jaar. En van- en zo meer. Grootouders en ouders
zelfsprekend later om zelf te kun- geeft het makkelijk aanleiding om
nen lezen. Het bevat vier verhalen met het kind in gesprek te gaan.
vol avonturen en vond zijn inspira- De enkele nog voor het kind onbetie in de herinnering aan het eiland kende woorden zullen de woordenLa Palma waar momenteel een van schat vergroten. Voornamelijk is elk
de vulkanen aan het vuur spuwen avontuur dat Raka met zijn kleine
is. Ik was er vele malen en onder bosdieren beleeft vol spanning. Zal
de indruk van de prachtige en af- een plannetje lukken? Durft hij als
wisselende vegetatie, waaronder hij bang is moedig verder te gaan?
de Drakenbomen die in het eerste Kan hij op zijn vrienden rekenen?’
verhaal een belangrijke rol spelen. ‘Raka de eilandkabouter’ is verOnder het schrijven was ik telkens krijgbaar bij de plaatselijke boekbenieuwd wat er zou gebeuren. En handel.
zo sloop ook in elk verhaal zonder
bedoeling vooraf een moraal be- Gidi Croes, 95 jaar, heeft haar
treffende de positieve gevolgen van eerste boek geschreven.

Voor het 200 pagina’s tellende boek Polderproza bundelden Karien
Scholten en Tamira Aarts hun creatieve krachten.
den gebruikt bepaalt de betekenis
en zo kun je een dubbele bodem aan
de tekst meegeven. Het is wel eens
lastig als ik druk ben. Soms dienen
zich dan ’s nachts teksten aan. Ik
kan wakker worden van woorden
die aankloppen aan mijn bewustzijn. Alsof iemand ze influistert.
Het schrijven van een Haiku is voor
meerderen een leuke uitdaging. Ik
ontvang regelmatig berichten in de
5-7-5 vorm, zelfs een keer in De
Vierklank. Erg leuk.’

Voorinschrijving met korting
‘Polderproza in honderd Haiku’s’ is
binnenkort te koop in de boekwinkel. De oplage is beperkt. Als u er
zeker van wilt zijn een exemplaar te
bemachtigen kunt voorinschrijven
via De Vierklank. Stuur hiervoor
een mail naar info@vierklank.nl
met in het onderwerp Polderproza.
U ontvangt dan een bericht zodra
de boeken beschikbaar zijn en profiteert tevens van een korting. In de
boekhandel gaat het boek €19,95
kosten, uw voorinschrijvingsexemplaar kost €17,50.

Ingezonden mededeling

De Biltse Hof ontvangt
gratis materiaal van
HappyNurse
Vrijdag 8 oktober mocht Paul van Veldhuijzen als Regiomanager
bij Silverein op haar locatie de Biltse Hof voor 1500 euro aan incontinentie-, stoma en kathetermateriaal ontvangen. HappyNurse
Bilthoven had de partij ontvangen van een opgeheven thuiszorginstelling waar het vernietigd zou worden.
Directeur Werner de Groot van HappyNurse Bilthoven wist dat echter te voorkomen en met een telefoontje naar Paul van Veldhuijzen
kon de partij snel bij de Biltse Hof afgeleverd worden. Werner de
Groot;”Ik wist dat zorginstellingen hier blij mee zijn, het zijn immers
dure artikelen en in deze tijd van duurzaamheid en verder oplopende
zorgkosten is vernietigen wel de minst wenselijke en te verantwoorden oplossing! Daarnaast zijn we al jarenlang een goede partner van
eerst de Bilthuijsen en nu van haar opvolger Silverein, onder anderen
door het uitzenden en bemiddelen van helpenden, verzorgenden en
verpleegkundigen.”
Mocht u geïnteresseerd zijn in HappyNurse Bilthoven, of als helpende, verzorgende of verpleegkundige op zoek zijn naar leuke banen in de zorg, zowel in de VVT als ziekenhuizen, neem dan gerust
contact op met 088-5057300 of stuur een CV naar werner.degroot@
happynurse.nl.

Paul van Veldhuijsen, regiomanager Bilthoven bij Silverein ontvangt
hier een deel van de partij incontinentie-, stoma en kathetermateriaal
van HappyNurse Bilthoven.

Hallo!

Wij zijn nieuw!
Jij ook?

Wij zoeken collega’s (volwassenen en/of scholieren) voor de volgende afdelingen:

Verkoopmedewerker DKW

(droog- en kruidenierswaren en diepvries)

- 2 tot 40 uur per week
- Zowel overdag als ’s avonds, inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Medewerker verslijn

(brood, vleeswaren/kaas, slagerij en groente)

- Produceren, vullen en bestellen van producten
- 2 tot 40 uur per week
- Zowel overdag als ’s avonds, inzetbaar van maandag t/m zaterdag

Kassamedewerker

- 2 tot 40 uur per week
- Zowel overdag als ’s avonds, inzetbaar van maandag t/m zaterdag
Eisen:
Vriendelijkheid, een verzorgd uiterlijk, klantgericht kunnen werken en van 15 tot 99 jaar.
Wat we bieden:
Een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een gezellige collegiale sfeer.
Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande vacatures?
Stuur dan een brief om je voor te stellen naar mam@jumbo.com of geef deze persoonlijk af in de winkel bij
de servicebalie. Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij je zo snel mogelijk uitnodigen voor een gesprek.
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De Quooker, een duurzaam product
door Walter Eijndhoven
Tot en met zondag 17 oktober vindt in De Bilt weer de jaarlijkse Week van de Duurzaamheid
plaats. Tijdens deze week mogen duurzame producten niet ontbreken. Eén van die producten
is de Quooker, een energiebesparend product en nog van Nederlandse bodem ook.
De Quooker begon met een goed
idee van oprichter Henri Peteri. Al
in 1970 pionierde hij met de ontwikkeling van instant soep. Volgens Peteri kon instant soep nooit
instant zijn zonder kokend water.
Het idee liet hem niet meer los. Om
zijn idee van een apparaat waar direct kokend water uit zou komen
verder te ontwikkelen, nam hij ontslag bij zijn toenmalige werkgever
en begon hij voor zichzelf.
Prototype
De ontwikkeling ging met ups-anddowns en na drie jaar kwam Peteri
nog niet verder dan een prototype.
Uiteindelijk kwamen, na zes jaar
werk, de eerste veertig kokendwaterreservoirs op de markt. Lang niet
genoeg om van te kunnen leven. Na
een zevende hypotheekafsluiting op
zijn huis, raakten de financiële mogelijkheden uitgeput en stopte Peteri met zijn project. Zijn zoon echter
zag het idee wel zitten, en besloot
na zijn studie rechten in 1985 het
project opnieuw leven in te blazen.
Vijf jaar later ontstond Quooker.
Ook Walter, de tweede zoon van
Peteri, hield zich inmiddels bezig
met het bedrijf. Zo groeide de onderneming verder. Daarna ging het

snel. Diverse kranenreeksen volgden elkaar op en werden diverse
panden opgekocht in Ridderkerk.
In 2004 gingen de eerste Quookers
naar het buitenland. Inmiddels is
Quooker overal een begrip.
Duurzaam
Waarom hoort een Quooker in de
Week van de Duurzaamheid thuis?
Een eenvoudige vraag voor Tirza
Stip, accountmanager bij Quooker.
‘Wie een Quooker gebruikt, bespaart heel veel energie’, vertelt zij.
‘Met een Quooker combi kun je nog
meer energie besparen. Deze boiler
is de eerste ter wereld met hoogvacuüm isolatie, waardoor deze vijftig procent minder energie gebruikt
dan een keukenboiler. Door deze
uit te rusten met een Quooker Cube,
heb je zelfs geen plastic waterflessen meer nodig. Een belangrijk
item in deze tijd, waarbij wij plastic
willen uitbannen’.
Besparing
Naast besparing op energie, werkt
een Quooker tijdbesparend. Stip:
‘Je hoeft nooit te wachten op kokend water, zoals met een waterkoker. Je doet de Quooker aan en
het water komt direct kokend uit

de kraan. Een derde voordeel is
minder verspilling. In huishoudens
wordt veel water verspild. Als je
thee zet, gebruik je altijd iets meer
water dan je nodig hebt. Maar ook
als je de afwas doet in een teiltje.
Voordat het water uit de kraan warm
genoeg is, heb je al veel water laten
weglopen. En vooral grote gezinnen kunnen zo veel water besparen. Over gezinnen gesproken. Een
Quooker is ook veilig te gebruiken
met kinderen in het gezin. Elke Ook bij Vink Witgoed komt direct kokend water uit de Quooker in de
kraan is uitgerust met een kindvei- showroom.
lige bedieningsknop. Als er kokend
water aan komt, gaat namelijk een
rood lampje branden. Handig om
brandwonden te voorkomen’.
De Quooker is te koop bij Vink
Witgoed in Westbroek. ‘Over de
producten van Quooker ben ik erg
enthousiast’, vertelt Ruth Nagel,
eigenaar van Vink Witgoed. ‘De
meeste klanten denken dat Quooker
een buitenlands product is, maar het
bedrijf komt gewoon uit Nederland.
Daar ben ik trots op. Hun producten
zijn degelijk, onderhoudsvrij, energiebesparend en duurzaam. Daar
sta ik helemaal achter’. Wie meer
wil weten over besparen met Quooker: www.quooker.nl/besparen.

Alle banden op spanning
Op vrijdag 8 oktober werd de gratis
actie ‘Band op Spanning’ o.a. uitgevoerd in de omgeving van winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven. Auto’s met goed opgepompte
banden verspillen minder, rijden
veiliger en rijden stiller. Daarmee
kan klimaatwinst geboekt worden
door de uitstoot van CO2 en fijnstof
direct te verminderen.
Thuisservice met ‘Band op Spanning’. (foto Frans Poot)

Bilthoven aan Zee

Een nieuwe bridgeclub
in De Bilt

Op dit moment zijn er in De Bilt zeven bridgeclubs, waarvan er
zes aangesloten zijn bij de Nederlandse Bridgebond (NBB); er zijn
daartegenover slechts twee bridgemogelijkheden op de middag;
één op maandagmiddag (MENS-activiteit) en één op de donderdagmiddag. Mogelijk is er behoefte aan een derde middagclub.
Ook in de gemeente De Bilt slaat de vergrijzing toe. Steeds meer oudere
bridgers zien er tegenop om ’s avonds, zeker in de donkere winterperiode, alleen over straat te gaan en thuis te komen in een donker huis. Zij
willen daarom niet (meer) ’s avonds naar een bridgeclub.
Deze (nieuwe) club - onder de (voorlopige) naam Biltse Woensdagmiddagclub - start op woensdag 27 oktober, in eerste instantie als een zogenoemde ‘inloopclub’; iedereen, die een beetje kan bridgen is welkom
en betaalt twee euro per keer. De club is ‘Bilts’ dus voor alle kernen.
Aanmelden als paar is wel zo gemakkelijk, maar iemand alleen is ook
welkom, er wordt dan naar een partner gezocht. Wanneer de club na
verloop van tijd een voldoende aantal regelmatig terugkerende spelers
heeft, is het de bedoeling deze een reguliere structuur te geven.
De locatie is het HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.
Aanmelden uiterlijk 13.15 uur, zodat om 13.30 uur het spelen kan beginnen. Einde omstreeks 17.00 uur. Daarnaast worden vrijblijvend gratis lessen aangeboden: om 12.30 uur is voor de aangemelde spelers de
mogelijkheid een korte les over een bepaald bied- of speelprobleem
te volgen. Contactpersonen: Gerard Loeber m.b.t. organisatie (email
gerard@loeber.nl) en Ciska Zuur m.b.t. de lessen (email ciska.zuur@
gmail.com).

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Werken bij Griftenstein
Het grootste infrastructurele project, dat ons land ooit heeft ondernomen, is het militaire verdedigingsproject de Nieuwe Hollandse Waterlinie geweest. In dit project is tussen 1815 en 1940 omgerekend naar
huidig geld meer dan 50 miljard (u leest het goed: 50 miljard) euro
geïnvesteerd. Ter vergelijking: de Deltawerken hebben iets meer dan 9
miljard euro gekost.
Op 26 juli heeft de Unesco de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgeroepen tot Werelderfgoed. Een klein stukje daarvan ligt ook in onze gemeente: de Werken bij Griftenstein, een infanteriestelling uit de eerste
wereldoorlog.
Je zou denken, dat de gemeente, die eigenaar is, trots is, ook iets van
een stuk werelderfgoed te bezitten. Maar toen ik recent deze stelling
bezocht, ben ik geschrokken. De werken bestaan uit twee delen. Het
zuidelijke deel is niet openbaar vanwege een faunapassage. Maar het
noordelijke deel, dat in 2013 nog gerestaureerd is, is weliswaar officieel wel toegankelijk, maar volstrekt verwaarloosd, het is helemaal
dichtgegroeid.
Ik heb de gemeente hierover geschreven, maar behalve een bevestiging van ontvangst heb ik nog geen enkele reactie ontvangen. Kom, gemeente De Bilt, doe je plicht, en neem dit kleine stukje werelderfgoed
op in je onderhoudsschema’s

Ria van Zwol nam deze foto vanuit haar keukenraam; ‘Het beeld wekt de suggestie dat Bilthoven aan zee ligt.

Rien Stein, Maartensdijk
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Meldingen en klachten in
gemeente De Bilt
Het groenbeheer in onze mooie gemeente kent vele kanten als het ecologisch
maaibeheer, het snoeibeleid, het bestrijden van ongedierte (als bijv. ratten en
eikenprocessierups), het verwerken van klachten en meldingen en de
wateroverlast als gevolg van ﬂinke regenbuien.
In september en oktober zullen we wekelijks toelichting geven over deze
onderwerpen en vragen hierover beantwoorden. Het gaat om algemene vragen
over de werkwijze. Heeft u een vraag? Stuurt u deze naar info@debilt.nl o.v.v.
‘Vragen groenbeheer’. Als u een speciﬁeke vraag of melding heeft die alleen op
uw situatie/locatie van toepassing is, dan verzoeken we u deze te sturen naar
Meldingen Openbare Ruimte (www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte).

Meldingen en klachten openbare
ruimte
De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal
gebruiken in onze gemeente. Het is belangrijk dat deze plekken veilig, netjes en toegankelijk zijn. Als gemeente kunnen we onmogelijk overal in onze
kernen in de gaten houden of alles nog veilig en toegankelijk is. We zijn
daarom erg blij met onze inwoners die voor ons de ogen in onze buurten
zijn. Signaleert u een situatie die aandacht behoeft, maakt u dan een melding bij de gemeente. Samen houden we onze gemeente op deze manier
prettig en leefbaar.

Hoe lang duurt het voordat een melding is afgehandeld?
Bij het in behandeling nemen van een
melding wordt er een inschatting gemaakt van de mate van urgentie. Een
voorbeeld: het verhelpen van een scheve
tegel is belangrijk maar een gat in de weg
is urgenter.

U maakt een melding openbare ruimte via
onze website (www.debilt.nl/meldingopenbare-ruimte) of belt u uw melding
door via het algemene telefoonnummer
(030) 228 94 11. We zijn van maandag
tot en met vrijdag hiervoor bereikbaar
tussen 8.30 en 13.00 uur. Uw melding
wordt in het systeem van de gemeente
geregistreerd onder een uniek ‘zaaknummer’. Houdt u dit nummer ten alle tijden
bij de hand als u een vraag heeft over uw
melding.

De buitendienst van de gemeente werkt
zo eﬃciënt mogelijk door de meldingen
per gebied te clusteren. We rijden dus
niet direct op een melding af tenzij er
echt sprake is van een (levens)gevaarlijke
situatie. Meldingen, waar direct actie is
vereist, komen meestal binnen per telefoon. Dan is het vaak ook duidelijk wat er
nodig is en tevens weet de melder dan
direct wat deze mag verwachten.
Na het in behandeling nemen van de melding door een medewerker staat er gemiddeld zo’n 5 werkdagen voor totdat de
melding is afgehandeld. Indien er geen
actie wordt ondernomen door de gemeente, ontvangt de melder daar ook
een bericht over. In ieder geval zou er op
elke melding binnen 5 werkdagen een terugkoppeling moeten komen naar de melder toe.

In noodgevallen
Uitsluitend voor spoed en noodgevallen in
de openbare ruimte beschikt de gemeente over een pikettelefoon. Dit nummer

(06-5587 6775) is maandag tot en met
vrijdag bereikbaar na 16.00 uur tot de
volgende ochtend 8.00 uur. Verder is dit
piketnummer bereikbaar in het weekend.
Let wel: het gaat hier wel uitsluitend voor
noodgevallen in de openbare ruimte.
Wees zo volledig mogelijk
Het is altijd belangrijk om de melding zo
volledig mogelijk aan te leveren. Op deze
manier kunnen we de melding sneller afhandelen. Foto’s, preciese locatie en een
telefoonnummer voor eventuele aanvullende informatie zijn hierbij een welkome
aanvulling. Samen werken we op deze
manier aan een zo spoedig mogelijke afhandeling van een melding.

Meldingen die meer tijd vergen
Sommige meldingen vragen meer tijd om
af te handelen. Denkt u hierbij aan meldingen waarbij we voor het afhandelen
van de melding een externe partij moeten
inschakelen of waarbij het gaat om een
beleidsmatige vraag. Een voorbeeld hiervan is een melding dat er steeds veel afval bij de ondergrondse container wordt
gezet met de vraag of de gemeente hier
iets aan kan doen. Dit is een beleidsmatige vraag die aandacht vraagt van onze
beleidsafdeling. Een ander voorbeeld is
de melding dat de strepen op een zebrapad slecht zichtbaar zijn en de vraag of
hier iets aan gedaan kan worden. Deze
melding vraagt om een actie van een externe partij.
Indien we een externe partij nodig hebben, krijgt de melder in de meeste gevallen een bericht hierover mits alle gegevens van de melder zijn ingevuld en de
melding niet anoniem is gedaan.
Terugkoppeling na afhandeling
Na afhandeling van de melding door de
buitendienst ontvangt u als inwoner standaard een bericht dat uw melding is afgehandeld (mits we beschikken over uw
gegevens en de melding niet anoniem is
ingediend).

Ingestuurde vragen:
Welke informatie heeft de gemeente bij
een melding openbare ruimte nodig?
Wat is er aan de hand? Wat is de locatie? Bij
voorkeur voegt u een foto toe aan de melding.
Verder ontvangen we graag contactgegevens
van de melder. Indien gewenst kan een
melding ook anoniem gemaakt worden.
Waarover kunt u een melding doorgeven
aan de gemeente?
• Afval (bijvoorbeeld niet geleegde kliko’s,
zwerfafval of gedumpt grof huisvuil)
• Groen (bijvoorbeeld loshangende of overhangende takken, bomen of struiken die
gesnoeid moeten worden)
• Overlast (bijvoorbeeld fout geparkeerde
auto’s, aanhangers, campers, etc.)
• Straatmeubilair en speeltoestellen (bijvoorbeeld kapotte bankjes, prullenbakken en
speeltoestellen)
• Verkeer en bestrating (bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en onveilige verkeerssituaties)
• Riolering en water (bijvoorbeeld verstopte
putten op straat en verstoppingen in het
gemeenteriool)
• Dieren (bijvoorbeeld dode dieren op straat,
wespennest in de openbare ruimte)
• Gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld
achterstallig onderhoud)
• Toegankelijkheid (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid)
• Rattenoverlast (inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten op
hun eigen grond, maar de gemeente wenst
dit wel te weten in verband met het inzichtelijk maken van de overlast en de algemene
bestrijding ervan)
• Bladcampagne (als het blad niet is opgehaald volgens de route die op de website
staat vermeld)
• Eikenprocessierups (overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte.
Inwoners zijn zelf verantwoordlelijk voor de
bestrijding op eigen grond)
• Illegaal grondgebruik (als inwoners gebruik
maken van gemeentegrond zonder hier een
ontheﬃng of vergunning voor te hebben)
Hoe zit het met grofvuil?
Grof afval is geen melding maar kunt u laten
ophalen door onze afvalinzamelaar PreZero.
Maak tussen 9.00 en 17.00 uur een afspraak
met PreZero via (088) 102 33 40 en geef door
welke spullen u wilt laten ophalen. Alleen het
aangemelde grof afval wordt opgehaald dus
plaats er geen spullen bij wat niet aangemeld is
want dit wordt niet meegenomen. Deze spullen
blijven staan en dit zorgt voor zwerfafval en
verloedering in de buurt.
Kunt u als inwoner zelf de status van uw
melding inzien?
Ja, u kunt de status van de melding inzien via
‘Mijn De Bilt’ (via de website) als er bij het
melden gebruik is gemaakt van DigiD. U kunt
alleen zien of de status op ‘nieuw’, ‘in behandeling’ of ‘afgehandeld’ staat.
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Midden in Coronacrisis
een winkel starten

Arjen van der Nat van ‘Hooft Bilthoven’ deed het
door Rob Klaassen
1 oktober 2020 opende Arjen van der Nat na een verbouwing van twee maanden in de
Kwinkelier in Bilthoven z’n kaas- en delicatessenwinkel ‘Hooft Bilthoven’. Midden in de
coronatijd. Een enorm waagstuk, maar hij ging ervoor. Hoe vergaat het hem?
Arjen: “Ik heb 25 jaar gewerkt als
vestigingsmanager in de detailhandel. Een aantal jaren geleden ben
ik voor mezelf begonnen. Ik had
naast een rondvaartboot ook een
foodtruck. Met deze foodtruck ging
ik diverse festivals af om daar van
alles op eetgebied te verkopen; tot
corona zich aandiende. M’n rondvaartboot kwam stil te liggen en
door de sluiting van alle festivals
kon ik ook niet meer met m’n foodtruck uitrukken. Ik was van de ene
op de andere dag volledig aan huis
gebonden. Ik kon wel een beroep
doen op coronasteun om wat kosten
te dekken, maar daarvan kun je onmogelijk leven. Voedingsmiddelen-

zaken konden als een van de weinige sectoren gewoon doordraaien.
Ik weet dat zo goed, omdat een van
mijn beste vrienden, Bart Breunesse, een paar jaar terug de kaasen delicatessenzaak van Hooft in
Utrecht had overgenomen’.
Helpen
‘Toen ik m’n foodtruck en m’n
boot nog had, had ik door de week
vaak nog wat tijd over. Ik heb die
tijd voor een deel benut om Bart
af en toe te helpen in zijn winkel.
Van hem heb daar veel geleerd over
specifieke kennis van de diverse
producten. Het succes dat hij met
zijn winkel in Utrecht boekt heeft

mij toen geïnspireerd om hetzelfde te gaan proberen in Bilthoven.
Ik heb hier als start zijn winkel 1
op 1 gekopieerd. Hierna ben ik de
winkel geleidelijk aan gaan passen naar aanleiding van de vragen en behoeften van mijn eigen
klanten. De afstand tot de winkel
in Utrecht is hemelsbreed gering,
maar de klanten zijn wel verschillend. Hoewel ik een volledig zelfstandig ondernemer ben, heb ik
toch mijn winkel ‘Hooft Bilthoven’
genoemd. Deels komt dit omdat ik
eenzelfde winkelformule als Hooft
in Utrecht hanteer en ook in grote
lijnen dezelfde producten aanbied.
Anderzijds heb ik dat gedaan om-

Arjen van der Nat en z’n team.

Running Dinner in Groenekan
Na anderhalf jaar corona-geduld wordt er in Groenekan weer een Groenekanse Running
Dinner georganiseerd op zaterdag 20 november, waarbij een groot aantal
Groenekanners dan door het dorp fietst op weg naar culinaire verrassingen.
Het concept van het Running Dinner is eenvoudig; het diner wordt die
avond op vier verschillende locaties
binnen Groenekan geserveerd. Elke
gang heeft een wisselende samenstelling van tafelgenoten. Eén van
die vier gangen wordt door de deelnemers zelf gekookt en geserveerd.
De deelnemers mogen zich volledig

uitleven op hun culinaire kwaliteiten
als ook op een mooi gedekte tafel.
Iedere deelnemer hoeft maar één
keer te koken, één keer de tafel te
dekken en te versieren en één keer
als gastheer of gastvrouw op te treden. De andere drie gangen is de
deelnemer zelf te gast.
Het Running Dinner is al enkele

jaren succesvol. De avond is naast
een culinaire beleving ook een uitstekende manier om andere Groenekanners te ontmoeten. Vorig jaar
schreven 84 koppels zich in, helaas
kon de avond door Covid-19 maatregelen toen niet doorgaan. Inschrijven voor 15 oktober via angela.vervoorn@gmail.com.

Zondagochtend Koffieconcert
Zondag 3 oktober was de Engelse
harpist Victoria Davis te gast in
Huize Gaudeamus. Victoria woont
sinds 13 jaar in Nederland. Inmiddels heeft zij op vele Europese podia opgetreden en heeft zij meerdere prijzen gekregen. Ook is zij
regelmatig te horen op de BBC en
Radio 4. Victoria sprak haar genoegen uit dat zij eindelijk weer live
kon spelen en gaf een uitleg over
haar instrument.
(Frans Poot)
Victoria Davis speelt haar moderne
harp in Huize Gaudeamus.

De Kwinkelier 50a in Bilthoven.
dat Hooft in Utrecht een winkel is,
die wijd en zijd bekend staat om de
goede kwaliteit van producten van
met name kaas en noten. Voor heel
veel mensen, die ooit in Utrecht
hebben gewoond of gestudeerd en
die nu zijn uitgewaaierd naar de
omgeving van Utrecht, zal de naam
Hooft bekend zijn en hen positief in
de oren klinken’.

richt met 8 zitplaatsen. Hier worden
onder meer koffie, thee en heerlijk
belegde broodjes geserveerd. Daarnaast doe ik veel in wijn. Samen
met de klant stellen we leuke cadeaupakketten samen. Binnenkort
starten we weer met het maken van
aantrekkelijke kerstpakketten. Ook
ben ik onlangs begonnen om speciale soorten koffie aan te bieden’.

Specialiteiten
‘Wanneer je Hooft zegt, zeg je
kaas. In de wijde omtrek zul je buiten Hooft geen winkel aantreffen,
die zo veel soorten buitenlandse
kaas aanbiedt. Dat is echt onze
specialiteit. We hebben maar liefst
ruim 100 soorten. Elke week komen er weer nieuwe soorten langs.
Ik heb klanten, die ook elke week
komen informeren welke nieuwe
soorten kaas er weer zijn binnen
gekomen. Zij willen dan graag die
nieuwe soorten uitproberen. Bart
en ik wisselen regelmatig nieuwe
soorten uit. Ook noten zijn onze
specialiteit. Wij zijn in staat altijd
echt kersvers gebrande noten aan te
bieden. Daarnaast zijn er onze salades, diverse (olijf-)oliën, en delicatessen. Deze zomer heb ik voor de
winkel een bescheiden terras inge-

Tevreden
Op de vraag of Arjen tevreden is
met hoe het nu loopt, zegt hij dat
het hem bepaald niet tegenvalt:
‘Ik kwam hier midden in de coronatijd. Behalve voedingswinkels was dus alles verder dicht.
Ik kwam hier bepaald niet in een
gespreid bedje. Voorheen was hier
een lampenzaak gevestigd, die
toen al maanden dicht was. Het
winkelcentrum moet hier na corona en de renovatie nog wat op gang
komen. Binnenkort opent Blokker
hier een zaak, wat ook de positief
kan uitwerken. Ik ben nu erg tevreden over m’n vrijdag- en zaterdagverkopen. Ik verwacht dat alle
winkeliers die er nu al zijn zullen
gaan profiteren als de Kwinkelier
eenmaal gereed zal zijn’.

Overeenkomst maakt
uitwisseling boa’s
mogelijk
Vrijdag 10 september hebben de burgemeesters van Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest tijdens een digitale bijeenkomst
hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die
het voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogelijk
maakt om op elkaars grondgebied te opereren.
Ook het Openbaar Ministerie en de politie hebben de overeenkomst
ondertekend, waarvan het initiatief bij de gemeente Bunschoten ligt en
ook is vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan dat de gemeenteraden
van de vijf gemeenten vorig jaar hebben vastgesteld.
Voordelen
Burgemeester Potters is blij met de ondertekening: ‘Een samenwerking
met omliggende gemeenten biedt veel voordelen. Het kan de continuïteit van het werk waarborgen, bijvoorbeeld bij calamiteiten en crises,
het maakt de inzet flexibeler en het kan de veiligheid tijdens evenementen vergroten. Ook kunnen de BOA’s van elkaar leren door uitwisseling
van kennis en ervaringen’.
Uitwisselingsmomenten
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd op welke momenten
uitwisseling van boa’s kan plaatsvinden; bijv. op piekmomenten waarbij de eigen capaciteit niet voldoende is, bij publieksevenementen en
voor ondersteuning bij groepen en aanhoudingen waarbij politieassistentie (nog) niet noodzakelijk of wenselijk is. Ook voor controle bij
horecagelegenheden en projectmatige inzet, zoals ondermijningsacties,
is deze overeenkomst een uitkomst.

Bilthovense hockeyinternational maakte
droomgolfpark van natuurbad
HNL BESTAAT 85 JAAR!

REÜNIE

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Dè gelegenheid om terug te blikken en

Hij zou dit jaar 90 geworden zijn, Bilthovenaar Freddie Hooghiemstra. Hij
nam in 1985 het verloederde Natuurbad De Biltse Duinen over om er de eerste
golfbaan van Europa met een volledig automatische 'driving range' van te maken. Je krijgt voor 2 euro 30 golfballen en je kunt, zonder lid te zijn, bij slecht
weer zelfs overdekt en verlicht, naar hartenlust je golfslagen oefenen. Op de
in V-vorm aangelegde kunstgrasbaan rollen de golfballen via een middengoot
weer terug naar de ballen-automaat.
Ruim vijftig vrienden, familieleden, tophockeyers, Olympiërs en golfers hielden een bijzondere bijeenkomst op het huidige golfpark De Biltse Duinen ter
herinnering aan de ondernemende Freddie Hooghiemstra. Het blonde hockeyidool had in 1959 als eerste in Nederland bij snelwegerfabriek Olland in De
Bilt een grote Amerikaanse poederkofﬁe-automaat geïntroduceerd. Het leidde
voor het bedrijf tot een ongekende productie van duizenden kofﬁemachines
op stations, in kantoren en kantines.

elkaar te ontmoeten.

JIJ KOMT TOCH OOK?
Kijk voor meer informatie op de website
www.reuniehetnieuwelyceum.nl en meld je
aan!

Hockeycoryfeeën bijeen op Golfpark De Biltse Duinen. Zittend v.l.n.r.
Melbourne 1956 Olympics Bert Keulen, Jan Willem van Erven Dorens,
Marijke van Henk Bouwman†, Ammy van Jan van Gooswilligen†, Marguerite
van Gerard Overdijkink† en Eddie Zwier. Staand SCHC landskampioenen
1959 v.l.n.r. Riens Meijer, Jan Menzo de Muinck Keijzer, Werner Herbers,
dochters Daniela en Jessica Hooghiemstra, Jan Willem Verloop en Jelle van
der Zee. (foto Hans Lebbe)
Goudhaantje
Hooghiemstra, aanvoerder van landskampioen SCHC in hetzelfde jaar, was
als goudhaantje voor Olland uiteindelijk niet langer te houden toen hij in 1969
met een Canadees patent een kleiner formaat kofﬁemachine met echte ﬁlterkofﬁe op de markt wilde brengen. Dat leverde hem genoeg geld op om
in 1985 het verlaten natuurbad De Biltse Duinen over te nemen en er zijn
droomgolfpark aan te leggen. 175 meter driving range, zes natuurgras holes,
'pitch and putt' en een restaurant. Een geweldige aanwinst voor de 'gewone'
golﬂiefhebbers in het Sticht.
Ergernis
Maar meteen ook ergernis voor 'not-in-my-backyard'-omwonenden, hondenuitlaters en natuurliefhebbers. Voor uitbreiding moest een lange strijd
worden gevoerd met talloze planwijzigingen, dubieuze grondspeculanten
en beroepen tot in de Hoge Raad. Maar de gemeente en de golfclub trokken uiteindelijk in 2007 aan het langste eind. Volgens het Europees Verdrag
van Firenze, moesten in een monumentenverordening alle 26 hectare Biltse
Duinen, inclusief 9 holes golfpark en de camping, worden beschermd als
gemeentelijk monument.
Droom
Initiatiefnemer Freddie Hooghiemstra heeft het zelf niet meer meegemaakt.
Hij overleed in 1990 plotseling aan een hartstilstand op een Rijswijkse golfbaan. Maar zijn droom leeft voort, zo bleek weer eens tijdens de glorieuze
reünie op golfpark De Biltse Duinen.
(Jelle van der Zee)

Herfstvakantieactiviteit
In de komende herfstvakantie zal op dinsdag, woensdagochtend en donderdag het
KunstenHuis bruisen van allerlei leuke activiteiten. Alle drie de dagen wordt
het een creatief feestje voor alle deelnemers.
Op dinsdag 19 oktober in Het
Lichtruim in Bilthoven kunnen
kinderen van 6 t/m 12 jaar weer
meedoen met KunstHappen. Van
9.00 tot 14.00 uur kunnen zij
meedoen aan een leuke, creatieve
workshopdag. De kinderen krijgen allemaal workshops aangeboden, verdeeld over de vier disciplines van het KunstenHuis: muziek,
dans, theater en beeldende kunst.

Alle workshops duren 45 minuten. Aan het einde van de dag is
er nog een speciale muzikale verrassing voor de jonge deelnemers,
het hele gezin is daarbij vanaf
14.00 uur van harte welkom.

Happen. Deze ochtend begint om
9.00 uur en duurt tot 11.30 uur. De
kleuters gaan hier vooral dansen
en muziek maken.
Aanmelden: www.kunstenhuis.nl/
kunsthappen

Kleuters
Op woensdagochtend 20 oktober Volgende week zijn er volop creais er in De Bilt voor kleuters van 4 tieve activiteiten in Het Lichtruim.
tot 6 jaar een speciale Mini Kunst- (foto Ruben Jorksveld)
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Biltse scholieren in debat
op gemeentehuis
door Henk van de Bunt
‘Met zwerfafval moet je geld kunnen verdienen’, ‘Drie keer per jaar op vliegvakantie moet
kunnen’ en ‘Windmolens plaatsen we alleen daar waar geen mensen wonen’. Het waren drie
van de meer dan 15 stellingen over duurzaamheid waar leerlingen van vier middelbare
scholen uit De Bilt met elkaar over in debat gingen.
Er waren voldoende stellingen
voor een uiterst levendig debat:
Statiegeld voor blikjes zorgt voor
minder afval en retourzendingen
van webshops mogen niet gratis

was het door corona de eerste keer
dat ze meededen aan een debat.
Maar ondanks de zenuwen hadden
ze er allemaal veel plezier in’.

Applaus van iedereen voor Gloria (13) als vertegenwoordiger van het
winnende team.
zijn leverden genoeg discussies op
evenals de stellingen producenten
moet worden verplicht plasticvrije
verpakkingen te maken, een T-shirt
van 5 euro deugt niet, mensen zijn
vleeseters; daar is niets aan te doen
en aan chocoladerepen zonder Fair
Trade logo zit een vieze bijsmaak.
Debatteams van Berg en Boschonderwijs, de Keenschool (Prof.
Bronkhorstlaan), Het Nieuwe Lyceum en de Werkplaats Kindergemeenschap gingen er voor en gaven
in goed geformuleerde volzinnen er
hun mening over.

Jury
De jury bestond uit de raadsleden
Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Donja Hoevers, Henk Zandvliet en Pim van de Veerdonk. Voor
alle deelnemende teams had de
jury opmerkingen en goed bedoelde adviezen: ‘De sterke punten van
een team waren de voorbereiding
en de feitenkennis, bij een ander

team de betrokkenheid en het enthousiasme’. Cijfermatige onderbouwing en (alweer) feitenkennis
vielen bij anderen op en de interesse in de anderen kon soms wat beter. Het werken aan teambuilding
en het meer ingaan op de reactie
van de ander werden ook als aandachtspunten genoemd.
Wethouder Anne Brommersma en kunstenaar Naomi Sluisdam.
Trofee
De scores gingen behoorlijk gelijk
op en het bleef tot het laatste moment spannend. Uiteindelijk ging
het team van De Werkplaats met
de trofee naar huis: een sculptuur
van afvalmateriaal gemaakt door
de Biltse kunstenaar Naomi Sluisdam. Zij verwerkte in deze sculptuur Blik: Kijk met een andere
blik naar de wereld, Boomstronk:
Hoe minder er gekapt wordt, hoe
meer dieren er zullen blijven leven
en hoe meer zuurstof wij zullen
behouden, Bril: bekijk de wereld
eens door een andere bril, Handjes: Laten we onze handen samen
pakken en de wereld verbeteren,
Koraal: Houdt de zee schoon,
Trap: Laten we samen de stappen
zetten om de wereld te verbeteren, Visnet: Onze dieren zitten
gevangen, Vliegtuig: Hoe minder
uitstoot, Vlinders: Laat de wereld
maar bloeien, Walvis: Gooi je afval netjes weg en een Wereldbol:
Onze wereld zit gevangen.

Orde
Plv. griffier en rekenkamersecretaris van de gemeente De Bilt Ingrid
Wong vertelt: ‘Een deskundige jury
van 4 gemeenteraadsleden beoordeelde de debatten op verschillende
punten. Er waren drie rondes, waarbij
de teams soms een standpunt kregen
toegewezen, waar ze 1 op 1 tegenover elkaar stonden of tijdens het debat van standpunt moesten wisselen.
Wat opviel was dat alle teams hun
feitenkennis goed op orde hadden en
hun argumenten goed konden onderbouwen. Voor bijna alle deelnemers De jury van gemeenteraadsleden met de trofee.

Vincent is niet bang
De Werkgroep Kids verzorgt de
Cultuureducatie voor de scholen
van Primair Onderwijs in de zes
kernen van de gemeente De Bilt.
De eerste voorstelling van dit jaar
viel in de Week (39) van het Pesten.
Leerlingen werden bewust gemaakt
van het feit, dat pesten en gepest
worden een grote invloed kan hebben op je verdere leven.
De voorstelling: ‘ik ben Vincent
en ik ben niet bang’ werd door vier
jonge volwassenen opgevoerd voor
de groepen van de Regenboogschool, De Patioschool, de Rietakker, de Nijepoort, de Martin Luther
Kingschool, de St Michaelschool,
de Groen van Prinstererschool, de Vier jonge volwassenen verzorgen
Theresiaschool, Wereldwijs, de van de voorstelling. (foto Ella Prins)
Dijckschool en de Julianaschool.

Gastles KNMI

Op vrijdag 8 oktober bij de start van de Biltse Week van de Duurzaamheid
gaf het KNMI gastlessen aan leerlingen van basisschool Wereldwijs. In
de theaterzaal van Het Lichtruim verwelkomde directeur Annemarie
Hoornsman natuurkundige Peter Siegmund, die over zijn 30 jarige
ervaring als onderzoeker bij het KNMI op het gebied van klimaat en
klimaatverandering vertelde. [foto Henk van de Bunt]
advertentie
Heeft uw kind het moeilijk op school,
mede door de coronatijd?
Wij bieden huiswerkbegeleiding in Maartensdijk. Uw kinderen zullen bij ons onder
begeleiding werken aan hun huiswerk. Uw kind krijgt weer overzicht door te
plannen, door het herhalen van leerstof en door extra uitleg waar nodig.
Het is ook mogelijk om 1-op-1 begeleiding te krijgen.
Check voor meer info onze website: www.whizzkidz.nl

Voor alle deelnemers was er een Fairtrade chocoladereep en de ochtend werd bekroond met een zonovergoten
groepsfoto op het bordes van Jagtlust.

www.whizzkidz.nl
winston@whizzkidz.nl
06-21429974
whizzkidz_huiswerkbegeleiding

Dorpsweg 79
Maartensdijk
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HERINTREDERS, schoolverlaters, parttimers, studenten op zoek naar leuke
bijverdienste dichtbij? Neem
Te koop aangeboden contact met ons op. Gilde
Haardscherm + haardstel Personeel, tel. 030-6338672
3-delig koperkleurig €10,-. of info@gildepersoneel.nl
Tel. 06-13834576
GROENMEDEWERKERS
Rieten dienblad 60x60cm gezocht. Leuke verdien€5,-, vingerhoedjes maanden ste, werk in de gemeente.
vh jaar o.a. Royal Albert €1,- Interesse? Neem contact met
ons op. Gilde Personeel, tel.
p.s. Tel. 06-13834576
030-6338672 of info@gilde7 Boeken van Antoon Coolen personeel.nl
o.a. Jantje de schoenlapper
en Peerke de Haas samen Jongen 14 a 15 jr gevraagd
om plastic modellen 1:35
€1,-. Tel. 06-14040516
voor mij te maken goede
2 Boeken van Jim Coetzee. VERDIENSTE. Bel 0346Elizabeth en IJzertijd.samen 830120 vraag naar Rob
€1,-. Tel. 06-14040516

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

2 Boeken van Herta Muller;
De Koning buigt en Adem TUINMAN heeft nog tijd.
schommel samen €1,-. Tel. Voor al uw snoeiwerk, fatsoeneren, voorjaarsbeurt,
06-14040516
bestraten enz. Alles is
DELL flatscreen monitor
bespreekbaar. Altijd vrijzwart, 21.5” schermafmeblijvende prijsopgave. Tel.
tingen 48x27cm €30,-. Tel.
06-50660689 www.hoeree06-53330394
tuinen.nl
Philips Draagbare transistor
Pijnlijke voeten? (Medisch)
radio AC/DC in zeer goede
PEDICURE aan huis. Bel
staat afm 30x14x11cm €10,-.
voor een afspraak. MP Ingrid
Tel. 06-53330394
Kaptijn 06-29574696
Nieuwe ,merk Brennenstuhl, Tevens behandeling in de
a u f r o l l - a u t o m a t i e k Koperwiek weer mogelijk.
KabelHaspel, met 50 meter
HOVENIER voor al uw
snoer , 250 v. Kabel 1 = 900
Tuinwerkzaamheden
watt , kabel 2 = 1300 watt. €
Seizoensbeurt, hogedrukrei50,- . Tel. 06-36101523
niging, schuttingen, bestraPlm, 100 jaar oude nog ting Bel vrijbl. 06-49377634
werkende handnaaimachiErvaren SCHILDER biedt
ne Met houten stofkap met
zich aan voor al uw binnen
slotje , & schuitjesspoel.
schilderwerk met een mooie
Merk Dürkopp. €50,-. Tel.
winterkorting bel voor meer
06-36101523.
informatie Raymond Altena
Te koop gevraagd 06-21587684

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

Nootjes

Personeel aangeboden

Gevraagd
oldtimer
MOTORFIETSEN.
Brommers
opknappers.
Alle merken in elke staat
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

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

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
Chauffeurs gevraagd (vrijwilliger) voor halen en brengen
van deelnemers met beginnende geheugenproblemen en
dementie naar Ontmoetingscentrum De Bilt. Met onze eigen
bus waarin u met gewoon rijbewijs mag rijden. Heeft u een
paar uur per week over? Dan bent u dé vrijwilliger om onze
poule van enthousiaste chauffeurs te komen versterken. Bel
voor meer informatie of een kennismakingsgesprek met OC
De Bilt 06-28499213. OC De Bilt Prof Bronkhorstlaan 10 geb
102, Bilthoven, www.kingarthurgroep.nl

Cursussen/ trainingen

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.

Herfstfeest bij
Beerschoten

1
2

Ter gelegenheid van de opening van het seizoen
van Het Utrechts Landschap is er bij Beerschoten (Holle Bilt 6 De Bilt) een herfstfeest op zondag 17 oktober 2021.
Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er leuke activiteiten, zoals broodjes bakken op de barbecue, oudhollandse kinderspelen, een speurtocht ‘kijk uit je
doppen’ en ponyrijden of rijden met de groenkoets.
Naast al deze activiteiten zijn er ook twee wandelexcursies: een wandeling over het landgoed
Beerschoten en een wandeling in het Panbos. Het
informatiecentrum is open van 11.00 tot 16.30 uur.

3
4
5
Groenekan
Maartensdijk
E-mail

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

Naam ............................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
PC/Plaats ...........................................................................Tel ......................................................

Boerderij `FORTZICHT`. De
locatie voor een vergadering,
Personeel gevraagd training, familiebijeenkomst,
Zin in VASTE VERDIENSTE of cursus! Voordorpsedijk
en een hoop waardering. 35, Groenekan. Tel. 030- Hoewel we weer zonder anderhalve meter afstand te houden
Ga dan De Vierklank bezor- 2710913, westeneng@boer- op het bankje kunnen zitten, ben ik toch maar op een puntje
gen op woensdag bijv op derijfortzicht.nl
van de bank neergestreken. Ondanks dat het herfst is vind ik
de Grote Beer, Kleine Beer, Ik ben Pepijn, 23 jaar,
het met een mager zonnetje nog best aardig weer. De man die
Melkweg en Planetenplein wonend in Utrecht, afgestuna een minuut of tien bij me komt zitten gaat gewoon midden
boven Lichtruim 4-40 €4,04 deerd historicus en inmidop het bankje zitten en is kennelijk al helemaal aan de nieuwe
per week. Meld je aan via dels werkende. Voor mijn
info@vierklank.nl of bel projectauto (Volvo 480 bj. situatie gewend. Hij groet vriendelijk maar zegt verder niets
en zit wat voor zich uit te staren. Ik voel intuïtief dat hij er0346-211992
96) ben ik per direct op zoek
gens mee zit en dat er wat gaat komen. Opeens kijkt hij mij
Wie maakt de bewoners van naar SLEUTELRUIMTE aan en zegt: ‘Kent u het programma Familiediner van de EO?’
de Duivenlaan, Korhoenlaan, (cir. 10-20m2) in omgeving Ik knik ja, want dat heb ik wel eens gezien en ik weet dat het
Oude Brandenburgerweg, Utrecht voor een schappe- daarbij gaat om mensen die ruzie hebben weer bij elkaar te
Pluvierenlaan, Talinglaan lijk bedrag voor een paar brengen. ‘Ik heb het idee dat mijn dochter Mirjam daar iets
en Zwanenlaan BLIJ, Woon maanden tijd. Ik ben netjes, mee aan het uitspoken is en dat vind ik helemaal niet leuk’,
je in de buurt en overweeg opgeruimd en ik kom mijn
zegt hij. Ik kijk hem vragend aan en mijn nieuwsgierigheid
je een krantenwijk. Wij zijn financiële afspraken altijd
is duidelijk gewekt. ‘Hoezo’, vraag ik bijna gretig. Hij gaat
per direct op zoek naar een na. De auto is rijdend, maar
er even goed voor zitten. ‘Ik heb al zo’n twintig jaar geen
bezorger die wekelijks daar heeft een klein beetje werk
de krant wil bezorgen. Je ver- nodig om hem weer door de contact met mijn oudere broer en ik vind dat Mirjam het de
dient €8,44 per week. Meld apk te krijgen, vandaar het laatste tijd erg vaak over hem heeft. Ze heeft ook al een keer
gevraagd hoe ik het zou vinden als we elkaar weer eens zouje aan via info@vierklank.nl verzoek. Tel. 06-27428788.
den ontmoeten. Nee, ik vertrouw het helemaal niet.’ Hij verof bel 0346-211992
telt dat zijn dochter achttien is en dat het voor hem na zo’n
lange tijd geen zin heeft de banden weer aan te halen. Ik ben
• Nieuws
toch wel erg benieuwd wat de reden is dat ze elkaar niet meer
• Agenda
zien. ‘Dat is een lang verhaal’, begint hij. ‘We schelen maar
• Informatie
een jaar en trokken vroeger altijd veel met elkaar op. EigenAnaloog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
lijk waren we meer vrienden dan broers. Toen hij een jaar of
twintig was kreeg hij verkering en wat toen zijn meisje was
is de oorzaak van onze verwijdering.’ Hij kijkt zwijgend voor
zich uit en er komt een glimlach op zijn gezicht. ‘Ja, hij had
verkering, maar ik kreeg ook belangstelling voor dat meisje
en werd verliefd. Dat gebeurt zomaar. Ik probeerde haar zoveel mogelijk te ontlopen, maar dat lukt niet zo makkelijk
als je thuis woont en zij daar vaak is. Toen ik merkte dat zijn

Op ’t bankje
verkering ook wel wat voor mij voelde heb ik haar een keer
gezegd dat ik verliefd op haar was. Het leek een pijnlijk moment, maar ze vertelde me dat ze ook verliefd op mij was en
dat ze het met Kees uit ging maken. U begrijpt dat Kees er kapot van was. Toen hij in de gaten had dat ik met haar ging was
hij des duivels en hij wilde daarna niets meer met ons te maken hebben en dat is tot nu toe nog steeds. Ik ben kort daarna
met Annie getrouwd en nog steeds gelukkig. Ook Kees vond
snel daarna een ander waar hij mee getrouwd is, maar ons wil
hij niet meer zien.’ Ik kan me voorstellen dat zijn dochter aan
die situatie een eind wil maken, maar ik kan me ook voorstellen dat hij zich zorgen maakt om ermee op de televisie te
komen. ‘Heeft u gemerkt dat ze contact met dat programma
heeft’, vraag ik. ‘Nee, maar ik voel het’,
zegt hij. Ik vraag hem hoe hij en
zijn vrouw het zouden vinden
als het weer goed zou zijn.
‘Daar zijn we helemaal niet
mee bezig’, zegt hij stoer.
Ik denk dat gewoon een telefoontje de beste oplossing
is, maar zeg dat maar niet.
Maerten
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Wielertalent Casper van der Woude
ontwikkelt zich snel
door Kees Diepeveen
Het gezegde: ‘wat goed is komt snel’, is zeker van toepassing op dit 21-jarige wielertalent uit
Westbroek. Zowel in 2020 als in 2021 werd hij districtskampioen Midden-Nederland bij de
Beloften onder 23. Casper hoopt dat de profploegen deze resultaten opmerken en hem
gaan volgen of een stageplaats aanbieden in hun beloften team.
De resultaten mogen er zijn. Tweemaal achter elkaar districtskampioen is een hele goede prestatie.
Ook heeft hij dit jaar een 2e plaats
behaald in het Belgische Maas
Mechelen en een 2e plaats bij een
koers in Usquert. In het afgelopen
weekend is hij nog 2e geworden in
de proloog van het finaleweekend
in Zeeland van de club- competitie bij zijn wielervereniging De
Volharding. Mooie resultaten in dit
lastige door corona beïnvloede seizoen waar wedstrijden en dus podiumplaatsen schaars zijn.
Subtop
Voordat Casper zich geheel op het
wielrennen ging richten heeft hij
vanaf zijn 17de geschaatst. Dit
bleek niet echt zijn passie hoewel
hij als 18-jarige goed kon meekomen in de subtop. Een jaar later waren de resultaten beter maar had hij
inmiddels besloten te stoppen met
schaatsen om zich geheel te richten
op het wielrennen. In de zomerperiode hield hij zijn conditie op peil
op de racefiets en dat ging hem erg
goed af. Mensen met verstand van
de sport zagen zijn potentie en adviseerde hem zich op het wielrennen te gaan richten. Dat advies nam
hij ter harte en is inmiddels bij de
Beloften onder 23 een renner waar
rekening mee gehouden wordt.

Topamateurs
Casper vertelt enthousiast over
zijn entree in de wielrennerij: ‘In
mijn laatste schaatsjaar kwam ik
in contact met Cees den Toom, die
een wielerschool heeft en zich over
mij ging ontfermen. Vorig jaar ben
ik serieus gestart met fietsen maar
door corona heb ik slechts 1 wedstrijd gereden. Inmiddels was ik
lid geworden van De Volharding in
Utrecht waar ik trainingswedstrijden ging rijden. Door het ontbreken
van echte wedstrijden heb ik vorig
jaar zomer gebruikt om flink te trainen en samen met mijn trainer te
werken aan inhoud, kracht en conditie. Dat heeft me goed gedaan’.
Inmiddels rijdt Casper voor de formatie van Jan van Arkel. ‘Ik rijd bij
de Beloften ploeg en hoop me daar
zo goed te ontwikkelen dat ik een
contract verdien bij een continenttaalteam waar de topamateurs rijden. Dat houdt in: een salaris en
vergoeding van materiaal. Bij mijn
huidige team kan ik een goed programma rijden met verschillende
typen wedstrijden waarin ik mij
kan ontwikkelen en ervaring opdoen. Uiteindelijk moet dat ertoe
leiden dat ik mijn ultieme wens
kan verwezenlijken: prof worden.
Ik wil eruit halen wat erin zit en de
top bereiken. Tot heden rij ik goede
uitslagen. Dat motiveert’.

Droom
In zijn schaatsperiode was Casper
best wel onzeker. Maar sinds zijn
goede resultaten met wielrennen is
het vertrouwen gegroeid en gelooft
hij in zijn droom. Casper:’ Ik leef
en train voor het wielrennen. In de
koers houden ze rekening met me.
Mijn inzet is meer dan 100%. Ik
train 15 tot 25 uur gemiddeld per
week. Heeft te maken met de koersen die ik in een week rijd. Wat ook
meetelt is dat ik ZZP’er ben en drie
dagen per week werk. Dat is nodig
om bijvoorbeeld mijn materiaalkosten te dekken. Mijn trainingsuren
maak ik de andere twee dagen, de
weekenden en de avonduren. Op
trainingskamp train ik soms wel 30
uur. Moet wel oppassen dat ik in de
trainingen doseer en niet altijd op
mijn top rijd ook al doe ik dat graag.
Maar door de juiste mensen om mij
heen zoals een trainer en voedingscoach krijg ik steeds meer vertrouwen en dat zie je terug in mijn resultaten en uitslagen’.
Valpartij
Natuurlijk zijn er niet altijd successen te vieren. Vrijdag 17 september was Casper bij een wielerkoers
in Giessen betrokken bij een flinke
valpartij met als gevolg bot- en
peeskneuzingen aan knie, heup en
schouder en schaafwonden over zijn
hele lijf. Dat betekende een week

DOS klopt KVA
Op papier een spannende pot korfbal
in Westbroek tussen de nummers 1
en 2 in de overgangsklasse. Zowel
DOS als KVA verspeelden vorige
week punten. Korfbal Vereniging
Amstelveen verloor van Antilopen
en DOS liet een punt liggen tegen
Dindoa. Dus beide teams waren gebrand op het winnen van deze pot.

had daar bij de vakindeling prima
rekening mee gehouden. Beide
teams begonnen voortvarend. Over
en weer werd er een heel hoog tempo gespeeld waarbij DOS halverwege de 1ste helft uitliep naar een 8-4
voorsprong. Maar dan toch uit het
niets een opleving van KVA. Met de
vliegensvlugge dames weten ze de
stand bij de rust dan toch naar 9-9
Het uitstekende loopvermogen van gelijk te trekken.
de dames van KVA was vooraf wel
een aandachtspunt voor het team In de 2e helft lijkt het even gelijk op
van DOS. Maar coach van Brenk te gaan, maar dan neemt DOS toch

Halverwege de eerste helft scoorde
Sander van den Berg uit een mooie
corner en zo verscheen de 0-1 op
het scorebord. FC De Bilt kreeg
steeds meer controle over de wedstrijd en de Biltse supporters zagen

toen al dat dit een overwinning op
zou gaan leveren. In de laatste
minuut redden beide keepers op
prima wijze enkele doelpogingen,
waardoor het bij de thee nog 0-1
stond.
Na de rust startte SVL matig en FC
De juist heel sterk. Dit resulteerde
al vrij snel in twee serieuze kansen voor de Biltse mannen, maar
een keer ging de bal net naast en
de andere keer pakte de Langbroekse keeper de inzet voortreffelijk. Toch viel kort daarna de 0-2
door een onberispelijk genomen

herstellen en daarna weer kracht
opbouwen met fietsen. Casper: ’Dat
hoort er soms ook bij maar ik ben
inmiddels weer hersteld en kijk uit
naar de laatste drie koersen in de
Onder 23 competitie waaraan ook
Franse en Belgische ploegen deelnemen. Hiervoor ga ik nog een week
op trainingskamp in Italië zodat ik
me volledig kan focussen en snel
mijn conditie weer terugvindt’.

Casper gelooft in zijn kansen om
de profstatus te kunnen bereiken
en zet zich daarvoor dagelijks voor
de volle 100% in. Met zijn familie,
vriendin, trainer en voedingscoach
die ook zijn mogelijkheden zien en
in zijn kansen geloven hoopt Casper
nog een jaar in het Beloften team
te rijden om daarna weer een stap
te kunnen zetten naar zijn ultieme
droom: professional worden.

Nog meer dieren op
totempaal
Begin augustus hoopten de bestuursleden van de Dierenweide in Maartensdijk dat aan de houten totempaal midden in de dierenweide door
kunstenaar Dave Harmsworth nog meer dieren toegevoegd konden
worden om het zo helemaal af te maken.
Nadat de kunstenaar klaar was met het bewerken van de dode boom in
augustus vertelde hij dat er nog wel meer mogelijk zou zijn als hij meer
tijd zou krijgen. Hij dacht dat er nog wel ruimte is voor een schaap,
kalkoen, eend, vlinder en of muisje.

definitief het initiatief over. Met een
paar mooie aanvallen wordt de voorsprong uitgebouwd naar 3 punten en
wordt de voorsprong niet meer uit
handen gegeven. KVA probeert nog
wel een paar keer door het sterke
verdedigingsblok van DOS heen te
breken, maar zijn niet opgewassen
tegen de oranje muur. Eindstand 2017. DOS staat inmiddels 1 punt voor
op nummer 2 in de poule Tweemaal
Zes uit Maartensdijk.

FC De Bilt boekt mooie
overwinning
Afgelopen zaterdag speelde FC De
Bilt de uitwedstrijd tegen SVL. In
het eerste kwartier kreeg SVL enkele kansen om de score te openen,
maar de Biltse keeper hield zijn
goal netjes schoon. Het spel golfde over en weer en het was voor
de toeschouwers zeker de moeite
waard.

Casper in het peloton bij de dit jaar gereden Belgische klassieker
Memorial Danny Jonckheere.

strafschop van Sam Eerdmans.
FC De Bilt was de bovenliggende
partij en toen SVL tegen het einde
met tien man verder moest, leek
er geen vuiltje aan de lucht. Toch
werden de laatste minuten nog wat
spannend, omdat SVL vlak voor
blessuretijd op 1-2 kwam. Hierna
voetbalde FC De Bilt zich redelijk
eenvoudig door de blessuretijd en
konden de drie punten mee naar
De Bilt.
Op zaterdag 16 oktober is de thuiswedstrijd tegen Almkerk, aanvang
14.00 uur en de entree is gratis.

Afgelopen. vrijdag creëerde Dave nog meer dieren op de totempaal.
(foto Frans Poot)
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Voorlopige Nota
Dierenwelzijn De Bilt
door Henk van de Bunt
De laatste jaren is er in ons land sprake van steeds meer aandacht voor het welzijn van dieren. Dat
geldt voor mensen in het algemeen, maar ook voor de overheid. Een belangrijke mijlpaal is in dat
verband de totstandkoming van de Wet dieren in 2011. Daarin staat beschreven dat dieren niet
langer uitsluitend ten dienste staan van de mens, maar hun eigen ‘intrinsieke’ waarde hebben.
Wel is het zo dat de mens kan bijdragen aan de vergroting van het dierenwelzijn, de kwaliteit van
hun leven en hun bescherming. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid en een taak voor de gemeente.
Geïnitieerd door GroenLinks De Bilt
is er een werkgroep samengesteld,
die zich vervolgens heeft verdiept in
de aanbevelingen van de Dierenbescherming en in de nota’s van andere gemeenten. De werkgroep van De
Bilt heeft zich verdiept in de aanbevelingen van de Dierenbescherming
en in de nota’s van andere gemeenten. Die werden vervolgens geprojecteerd op de specifieke situatie in
de zes kernen van de gemeente. Het
resultaat vormt de voorlopige nota
‘Dierenwelzijn De Bilt’, welke op jl.
Dierendag werd gepresenteerd. De
nota behandelt respectievelijk huisdieren, dieren in het wild en landbouwhuisdieren, hun leefsituatie
en de gemeentelijke problematiek,
gevolgd door concept-actiepunten
om het dierenwelzijn te vergroten.
Het hele Biltse publiek mag intussen meedenken op dierenwelzijn@
gldb.nl. Dat kan tot 1 december a.s.
Het concept is ter gelegenheid van
Werelddierendag op 4 oktober jl. gepresenteerd.
Sinterklaas
In de conceptnota wordt geschreven: ‘De Bilt kent een enorme veelheid aan dieren, variërend van de
fruitvliegjes in de keuken tot bij
wijze van spreken het paard van
Sinterklaas’. In de nota wordt het
onderscheid tussen vrij levende
dieren, gezelschapsdieren en productie- en landbouwhuisdieren.
Dieren zonder mens als ‘eigenaar’
worden in het wild of vrij levende
dieren genoemd: ‘In de gemeente
De Bilt wemelt het van in het wild
levende dieren; de kleinste hebben
aan een paar vierkante meter genoeg (zoals kleine, niet-vliegende
insecten), de grotere verplaatsen
zich over tientallen kilometers
(zoals hert-achtigen), soms zelfs
over duizenden kilometers (denk
aan trekvogels), in veel gevallen
met een tussenstop in de gemeente
De Bilt’. Zonder ingrepen door de
mens zouden dieren, planten en
hun leefomgeving zichzelf prima in
stand houden. Als de omstandigheden te veel veranderen en bepaalde
diersoorten niet meer goed kunnen
leven of zich voeden, zullen deze
krimpen in aantal of uiteindelijk

uitsterven. Als verminderd dierenwelzijn het directe of indirecte
gevolg is van menselijk handelen,
bijvoorbeeld in gemeente De Bilt,
dan is het verstandig om dat gericht
aan te passen.
Soorten
Vrij levende dieren dragen volgens
de nota bij aan een levendige en
groene gemeente, een goede reden om hun aanwezigheid te respecteren, te accepteren en waar
nodig te bevorderen. Er komen in
de gemeente De Bilt naar schatting meer dan 20.000 verschillende diersoorten voor. Insecten
spannen de kroon en verder zijn er
ongeveer 2.000 spinachtigen, zo’n

Is voor evenementen zoals
Paardenpolo deskundig toezicht of
handhaving wenselijk?
200 vogelsoorten en tientallen vissen- en zoogdiersoorten. De vrees
is gerechtvaardigd dat de grote
hoeveelheid diersoorten in De Bilt
de biodiversiteit afneemt bijv. door
oorzaken als klimaatverandering.
Zonder ingrepen door de mens zouden dieren, planten en hun leefomgeving zichzelf prima in stand houden. Als de omstandigheden te veel
veranderen en bepaalde diersoorten
niet meer goed kunnen leven of
zich voeden, zullen deze krimpen
in aantal of uiteindelijk uitsterven.
Als verminderd dierenwelzijn het
directe of indirecte gevolg is van
menselijk handelen, is het verstan-

dig daar als mens aandacht aan te
besteden en waar mogelijk dat han- Brandrode runderen krijgen alle ruimte om te grazen op Landgoed
delen aan te passen.
Sandwijck. (foto Veroniek Clerx)
Tunnels
In de praktijk komen vrij levende
dieren binnen en buiten de bebouwde kom regelmatig in het nauw
door menselijke activiteiten zoals
woningbouw, wegenaanleg, groenonderhoud en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ruimtelijke ingrepen kunnen echter ook worden
gedaan met als doel de leefomstandigheden van dieren minimaal in
stand te houden of zelfs te verbeteren en zo op termijn een positief effect te hebben op de diersoort. Een
goed voorbeeld zijn de faunatunnels onder de Utrechtseweg en de
Biltse Rading. Vervolgens worden
kleine beestjes, vrije vogels, vrij
levende zoogdieren en waterdieren
benoemd. Andere thema’s zijn de
overlast van dier en mens, vuurwerk, ballonnen en het zwerfafval.
De hengelsport wordt genoemd
evenals het jagen en afrondend
worden het blad- en bomenbeheer
al dan niet in relatie tot de verkeersveiligheid van de dieren genoemd.
Alle dieren onderdak
Behalve vrij-levende dieren leeft
er een groot aantal landbouwhuisdieren binnen de gemeentegrenzen.
Waaronder 70.000 kippen, honderden runderen en een groot aantal
paarden, geiten en ander kleinvee,
dat ook wel onder de term hobbydieren wordt geschaard. Niet zelden weigert de gemeente een bouwvergunning voor stallen of andere
vormen van bescherming om met
name paarden tegen de elementen
te beschermen. Men vreest ‘verrommeling van het landschap’. De
werkgroep vindt dat de gemeente
de taak heeft om ook deze landbouwhuisdieren te beschermen.
Daarom wordt aanbevolen dat de
gemeente gaat meedenken met de
eigenaars over mogelijkheden die
er wel zijn.

Circus
De gemeente De Bilt heeft volgens
de nota zelden te maken met evenementen waarin dieren optreden,
zoals circussen of veemarkten. Dat
wilde dieren optreden in het circus
wordt ook steeds meer een zeldzaamheid. Veemarkten bestaan echter nog steeds in Nederland en het
zou een goed streven zijn om daar
preventief gemeentelijk voorwaarden aan te stellen. Voorbeelden
zijn: de paardenpolo-evenementen
in Groenekan en de activiteiten met
pony’s of ingespannen paarden op
Koningsdagen. In de nota wordt
dan ook als voorstel actiepunt genoemd: ‘Voor evenementen waarbij
dieren zijn betrokken, wordt alIn januari 2021 bracht bio-boer Jacob Beeker zijn stieren naar het leen toestemming verleend als desBoetzelaersveld, dat eerder naar natuurvriendelijke omgeving is kundig (gemeentelijk) toezicht of
omgevormd. (foto Yvette van den Berg)
handhaving gegarandeerd is’.

Vervolg
Belangstellenden kunnen de nota
downloaden op debilt.groenlinks.
nl. Na verwerking van alle reacties
hopen de samenstellers nog voor
het eind van het jaar een definitieve nota te kunnen presenteren
die voorzien van een reeks actie-

punten, als initiatiefvoorstel in de
gemeenteraad kan worden ingediend. Dat kan ertoe leiden dat in
de nieuwe raadsperiode ook het
welzijn van dieren een volwaardig
aandachtsgebied wordt in het gemeentelijk beleid.

Organisch raadsel
Uit eten bij vrienden kregen wij een raadsel voorgeschoteld. In een kartonnen doos werd ons op tafel een wonderlijk vormsel uit de natuur
gepresenteerd. Het lichtgewicht karkas, bruin, perkament-droog, met
snavel moet ooit een vogel zijn geweest. Onze gastheer had ‘m gevonden onder de schoorsteen van een leegstaand huis in het warme Zuid
Frankrijk. De woning stond al ruim 20 jaar leeg, onderhand meer een
ruïne. Een wanorde van steen waar de natuur z’n intrek had genomen.
Een rommelige plek, ideaal voor biodiversiteit en interessant voor muizen en dus voor de kerkuil.
De mummie die onze gastheer ons voorhield was graatmager en mooi
van lelijkheid. De huid zat strak om de botten en de veren waren verteerd. De oogkassen, naar voren gericht, hebben eens ruimte geboden
aan grote ogen, geschikt om in het donker te zien. Opmerkelijk is het
grote bot aan de buikzijde, de borstbeenkam. Bij een vogel de aanhechtingsplaats van de grote borstspieren, de spieren die de vleugels naar
omlaag bewegen. Lange, scherpe nagels aan de tenen en een flinke
haaksnavel duiden op een roofvogel. Alles bij elkaar genomen betreft
het hier vermoedelijk een jonge kerkuil.
Kerkuilen nestelen graag in oude huizen of op zolders. Met hun grote
ogen en scherp gehoor zijn het vogels van de duisternis. Jagen doen zij
vooral op gehoor. De veren aan de kop hebben de vorm van een schotelantenne. Met hun buitengewoon beweeglijke nek (kan 270 graden
draaien!!!) kunnen zij de kop nauwkeurig op het geluid richten en de
prooi exact lokaliseren. Geruisloos overvallen zij het slachtoffer. Een
jonge kerkuil doet al met 7 weken vliegbewegingen en als ‘ie 10 weken
oud is kan hij vliegen. De ouders bieden steeds minder voedsel aan om
hun jongen te stimuleren zelf op jacht te gaan. Op de leeftijd van 3 à 4
maanden, het moment dat ze door de ouders uit hun territorium worden
verjaagd, is de sterfte onder jonge kerkuilen het grootst.
Geconserveerd door uitdroging en zorgvuldig bewaard heeft deze vogel
een eigen verhaal.			
(Karien Scholten)
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“Wat schaft de pot?”

In haiku:
Organisch raadsel
In een wanorde van steen
Zorgvuldig bewaard
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Wildstoof, rode kool,
aardappelpuree
en stoofpeer
Gebakken roodbaars
met bieslooksaus
Groentenrol
met kaas en honing

Wo / Vr
€ 12,50
Za / Zo
€ 14,00

‘KLIEKJESDAGEN'

Wo / Vr
€ 12,50

Diverse vlees-,
vis- en vegetarische
gerechten.

Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week:
Red Velvet met slagroom
Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

